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Read this manual prior to initial operation of the product!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been manufactured in modern facilities and passed through a strict quality control 
procedure, will give you very good results.
We advise you to read through this manual carefully before using your product and keep it for future reference.

This User Manual will
• Help you use your machine in a fast and safe way.
• Read the User Manual before installing and starting your product.
• In particular, follow the instructions related to safety.
• Keep this User Manual within easy reach for future reference. 
• Please read all additional documents supplied with your product.
Remember that this User Manual is also applicable for several other models.
 
Explanation of symbols

A Important safety information. Warning for hazardous situations with regard to 
  life  and property.
B Caution; Warning for supply voltage.

 Caution; Warning for fire hazard.

 Caution; Warning for hot surfaces.
 

  Read the instructions.
 
C  Useful information. Important information or useful hints about usage.
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1   Important safety information
This section includes safety information that will help 
protection from risks of personal injuries or materialistic 
damages. Failure to follow these instructions shall cause 
any warranty and reliability commitment to become void.
General safety
• Never place the machine on a carpet-covered floor, 

otherwise, lack of airflow beneath the machine may 
cause electrical parts to overheat. This will cause 
problems with your machine.

• If the power cable or mains plug is damaged, you 
must call Authorised Service Agent for repair.

• The product should not be plugged in during 
installation, maintenance and repair works. Such 
works should always be made by the technical 
service. Manufacturer shall not be held responsible 
for damages arising from processes carried out by 
unauthorised persons.

• Connect the product to a grounded outlet protected 
by a fuse of suitable capacity as stated in the 
technical specifications table.

• Operate your product at temperatures between 
+5°C and +35°C.

• Do not use electrical devices in the product.
• Do not connect the air exit of the product to the 

chimney holes which are used for the exhaust fumes 
of the devices operating with gas or other types of 
fuel.

• You must provide enough ventilation in order to 
prevent gases exiting from devices operating with 
other types of fuels including the naked flame from 
accumulating in the room due to the back fire effect.

• Always clean the lint filter before or after each 
loading.

• Never operate your dryer without the lint filter 
installed.

• Do not allow fibre, dust and dirt accumulation 
around the exhaust exit and at adjacent areas.

• Power cable plug must be within easy reach after 
installation.

• Do not use extension cords, multi-plugs or adaptors 
to connect the dryer to power supply in order to 
decrease the risk of electric shock.

• Do not make any changes on the plug supplied with 
the product. If it is not compatible with the socket, 
have a qualified electrician change the socket with a 
suitable one.

• Items cleaned or washed with gasoil/fuel oil, dry-
laundry solvents and other combustible or explosive 
materials as well as the items that are contaminated 
or spotted with such materials should not be dried in 
the product since they emit flammable or explosive 
vapor.

• Do not dry items cleaned with industrial chemicals in 
the dryer.

• Do not dry unwashed items in the dryer.
• Items soiled with cooking oils, acetone, alcohol, fuel 

oil, kerosene, stain remover, turpentine, paraffin and 
paraffin removers must be washed in hot water with 

plenty of detergent before being dried in the dryer.
• Garments or pillows bolstered with rubber foam 

(latex foam), shower bonnets, water resistant 
textiles, materials with rubber reinforcement and 
rubber foam pads should not be dried in the dryer.

• Do not use fabric softeners and anti-static products 
unless they are recommended by the manufacturers 
of the fabric softener or the product.

• This product must be grounded. Grounding 
installation decreases the risk of electric shock by 
opening a path with low resistance for the electricity 
flow in case of a malfunction or failure. Power 
cable of this product is equipped with a conductor 
and a grounding plug that allows for grounding the 
product. This plug must be installed appropriately 
and inserted into a socket which is grounded in 
accordance with the local laws and regulations.

• Do not install the product behind a door with a lock, 
sliding door or a door that has a hinge against the 
hinge of the dryer.

• Do not install or leave this product in places where it 
will be exposed to outdoor conditions.

• Do not tamper with the controls.
• Do not perform any repair or part replacing 

procedures on the product even if you know or have 
the ability to perform unless it is clearly suggested 
in the operating instructions or the published service 
manual.

• Inside and exhaust duct of the product must 
be cleaned by the qualified service personnel 
periodically.

• Wrong connection of grounding conductor of the 
product can cause electric shock. If you have 
any suspect about the grounding connection, 
have it checked by a qualified electrician, service 
representative or service personnel. 

• Do not reach into the machine when the drum is 
spinning.

• Unplug the machine when it is not in use.
• Never wash down the appliance with water! There 

is the risk of electric shock! Always disconnect by 
unplugging from the mains before cleaning.

• Never touch the plug with wet hands. Never unplug 
by pulling on the cable, always pull out by grabbing 
the plug only. Do not operate the machine if the 
power cable or plug is damaged!

• Never attempt to repair the machine yourself, 
otherwise, you will be putting your life and others’ 
lives in danger.

• For malfunctions that cannot be solved by following 
the information given in the safety instructions:

 Turn off the machine, turn off and contact an 
authorised service agent.

• Do not stop the dryer before the drying cycle comes 
to an end unless you will remove all laundry from 
the dryer fast in order to lay them and dissipate the 
heat.
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• Remove the door of the drying compartment before 
decommissioning or disposing of the product.

• The final step of the drying cycle (cool-down cycle) 
occurs without applying heat to ensure that the 
items are left at a temperature that will not damage 
them.

• Fabric softeners or similar products should be used 
as specified by the fabric softener instructions.

• Underwear that contains metal reinforcements 
should not be placed in a dryer. Damage to the 
dryer can result if metal reinforcements come loose 
during drying.

• Check all garments for forgotten lighters, coins, 
metal pieces, needles, etc. before loading.

• At times when your dryer is not in use or after the 
laundry is taken out following the completion of 
drying process, turn off by using the On/Off button. 
In cases when the On/Off button is on (while the 
dryer is energized), keep the door of the dryer 
closed.

Intended use
• This product has been designed for domestic use. It 

should not be used for other purposes.
• Use the product only for drying laundry that are 

marked accordingly.
• Dry only those articles in your product that are 

stated in this manual.
• This product is not intended to be used by persons 

with physical, sensory or mental disorders or 
unlearned or inexperienced people (including 
children) unless they are attended by a person 
who will be responsible for their safety or who will 
instruct them accordingly for use of the product.

Children’s safety
• Electrical appliances are dangerous for the children. 

Keep children away from the machine when it is 
operating. Do not let them tamper with the machine. 

• Packaging materials are dangerous to children. 
Keep the packaging materials out of reach of 
children or dispose them by classifying according to 
waste directives.

• Do not allow children sit/climb on or enter in the 
product.

• Children should be supervised to ensure that they 
do not play with the product.

• Close the loading door when you leave the area 
where the product is located.

Compliance with the WEEE Directive and 
Disposing of the Waste Product: 

This product complies with EU WEEE 
Directive (2012/19/EU).  This product bears 
a classification symbol for waste electrical 
and electronic equipment (WEEE).
This product has been manufactured with 
high quality parts and materials which can 
be reused and are suitable for recycling. 
Do not dispose of the waste product with 

normal domestic and other wastes at the end of its service 
life. Take it to the collection center for the recycling of 
electrical and electronic equipment. Please consult your 
local authorities to learn about these collection centers.
Compliance with RoHS Directive:
The product you have purchased complies with EU RoHS 
Directive (2011/65/EU).  It does not contain harmful and 
prohibited materials specified in the Directive.
Package information
Packaging materials of the product are manufactured 
from recyclable materials in accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dispose of the packaging 
materials together with the domestic or other wastes. 
Take them to the packaging material collection points 
designated by the local authorities.
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2    Installation
Refer to the nearest Authorised Service Agent for 
installation of your product.
CPreparation of location and electrical installation for 

the product is under customer’s responsibility.
BInstallation and electrical connections must be carried 

out by a qualified personnel.
APrior to installation, visually check if the product 

has any defects on it. If so, do not have it installed. 
Damaged products will cause risks for your safety.

Appropriate installation location
• Install the product in an environment which has no 

risk of freezing and is in a stable and level position.
• Operate your product in a well ventilated, dust-free 

environment.
• Do not block the air ducts in front of and under the 

product with materials such as long pile rugs and 
wooden bands.

• Do not place your product on a long pile rug or on 
similar surfaces.

• Do not install the product behind a door with a lock, 
sliding door or a hinged door which can strike the 
product.

• Once the product is installed, it should stay at the 
same place where its connections have been made. 
When installing the product, make sure that the rear 
wall of it does not touch anywhere (tap, socket, etc.) 
and also pay attention to install the product at a 
place where it will stay permanently.

BDo not place the product on top of the power cable.
• Keep at least 1.5 cm distance to walls of other 

furniture.
Under counter installation
• A special part (Part no: 295 970 0100) replacing 

the top trim must be provided and installed by 
the Authorised Service Agent in order to use the 
machine under a counter or in a cupboard. It should 
never be operated without the top trim.

• Leave at least 3 cm of space between the side 
and rear walls of the product and the walls of the 
counter/cupboard when installing your product under 
a counter or in a cupboard.

Mounting over a washing machine
• A fitting device should be used between the two 

machines when installing above a washing machine. 
The bracket (Part no. 296 280 0100 white/296 
280 0200 grey) must be installed by the Authorised 
Service Agent.

• Place the product on a firm floor. If it will be placed 
on top of a washing machine, the approximate 
weight of both machines may reach 180 kg when 
they are full. Therefore, the floor must be capable of 
carrying the load on it!

Ventilation hose and connection (for products 
equipped with an outlet vent)
Ventilation hose allows exhaust air from inside the 
machine
Vented dryer has 1 air outlet.
Stainless sheet metal or aluminum pipes can be used 
instead of a hose. The pipe diameter should be minimum 
10 cm.
Maximum hose and pipe lengths are given in the table 
below.

Hose Pipe

Maximum length 4 m 5 m

1 elbow 45° -1.0 m -0.3 m

1 elbow 90° -1.8 m -0.6 m

1 elbow 90° short -2.7 m

1 wall passage -2.0 m -2.0 m

CEach elbow and other passages should be subtracted 
from the maximum length stated above.

To connect a ventilation hose;
1. Connect the air outlet hose to the hose spacer piece 

by turning it counterclockwise.
2. Make the hose passages as shown below.
CExhaust of humid air from the dryer into the room is 

inconvenient. It may damage the walls and furniture 
in the room.

CThe ventilation hose can be routed outdoors via a 
window or it can be connected to the air outlet in the 
bathroom.

CAir outlet hose must be routed directly to the 
outdoors. There must be a limited number of elbows 
as not to hinder ventilation.

CTo prevent water accumulation in the hose, make 
sure that it is not folded on the floor.

BThe ventilation hose should not be connected to the 
chimney of a stove or a fireplace.

BDo not operate your product at the same time with 
heaters such as a coal or gas stove. Airflow may 
cause the chimney to flare up.
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Adjusting feet
In order to ensure that your product operates more silently 
and vibration-free, it must stand level and balanced on its 
feet. Front feet of your product can be adjusted. Balance 
the machine by adjusting the feet.

1. Loosen the feet by hand.
2. Adjust the feet until the product stands level and firmly 

on the floor.
C Do not use any tools to loosen the adjustable feet, 

otherwise, they can be damaged.
C Never remove the adjustable feet from their 

housings.
C You may supply 2 plastic pieces from an Authorized 

Service with 2951620100 part number. These 
parts prevent your machine from slipping when 
the machine locates on wet and slippery surfaces. 
You may assemble mentioned parts to the front 
adjustable feet by fitting and pressing them to snap 
into ground of feet.

Electrical connection
Connect the machine to a grounded outlet protected 
by a fuse of suitable capacity as stated in the technical 
specifications table. Our company shall not be liable for 
any damages that will arise when the machine is used on 
a circuit without grounding.
• Connection must comply with national regulations.
• If the current value of the fuse or breaker in the 

house is less than 16 Amps, have a qualified 
electrician install a 16 Amp fuse.

• Power cable plug must be within easy reach after 
installation.

• The voltage and allowed fuse or breaker protection 
are specified in the “Technical Specifications” 
section.

• The specified voltage must be equal to your mains 
voltage.

• Do not make connections via extension cables or 
multi-plugs.

•  The main fuse and switches must have a contact 
distance of minimum 3 mm.

BDamaged power cable must only be replaced by a 
qualified electrician.

BIf the product is faulty, it must not be operated unless 
it is repaired! There is the risk of electric shock!

First use
• To have the product ready for operation before 

calling the authorised service agent, make sure 
that its location and power supply installations 
are appropriate. If they are not, call a qualified 
electrician to have any necessary arrangements 
carried out.

• Make sure that the power connections of the 
product are in accordance with the instructions 
given in relevant chapters of this manual. 

Transportation of the machine
1. Unplug the machine from the mains.
2. Remove the water drain (if any) and chimney 

connections.
3. Drain water remained in the machine completely 

before transportation.
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Technical Specifications

EN 2

Height (adjustable) 85.0 cm

Width 59.5 cm

Depth 54 cm

Capacity (max.) 7 kg

Weight (net) 31 kg

Voltage

See type labelRated power input

Model code

Type label is located behind the loading door.
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Laundry unsuitable for drying in the machine
• Laundry items with metal attachments such as belt 

buckles and metal buttons can damage your dryer.
• Do not dry items such as woollens, silk garments 

and nylon stockings, delicate embroidered fabrics, 
laundry with metal accessories and items such as 
sleeping bags in the dryer.

• Laundry made of delicate and valuable fabrics as 
well as lace curtains can be creased. Do not dry 
them in the dryer!

• Do not dry items made of hermetic fibres such as 
pillows and quilts in the dryer.

• Laundry made of foam or rubber will be deformed.
• Do not dry laundry containing rubber in the dryer.
• Do not dry laundry exposed to petroleum, oil, 

combustible or explosive agents in the dryer even if 
they are washed beforehand.

• Overly wet laundry or laundry with dripping water 
must not be put into the dryer.

• Items cleaned or washed with gasoil/fuel oil, dry-
laundry solvents and other combustible or explosive 
materials as well as the items that are contaminated 
or spotted with such materials should not be dried in 
the product since they emit flammable or explosive 
vapor.

• Do not dry items cleaned with industrial chemicals in 
the dryer.

• Do not dry your unwashed laundry in the dryer.
• Items soiled with cooking oils, acetone, alcohol, fuel 

oil, kerosene, stain remover, turpentine, paraffin and 
paraffin removers must be washed in hot water with 
plenty of detergent before being dried in the dryer.

• Garments or pillows bolstered with rubber foam 
(latex foam), shower bonnets, water resistant 
textiles, materials with rubber reinforcement and 
rubber foam pads should not be dried in the dryer.

• Do not use fabric softeners and anti-static products 
unless they are recommended by the manufacturers 
of the fabric softener or the product.

• Do not dry the underwear reinforced with metal 
parts in the dryer. If these metal reinforcements 
loosen and break during drying, they will damage 
your dryer.

Preparing laundry for drying
• Check all laundry items before loading them into 

the product to make sure that there are no lighters, 
coins, metal items, needles and etc. in their pockets 
or on any part of them.

• Fabric softeners and similar products must be 
used in accordance with the instructions of the 
manufacturer of the relevant products.

• All laundry must be spun at the highest spin speed 
that your washing machine allows for the laundry 
type.

• Laundry may be tangled after washing. Separate 
your laundry before placing them into your dryer.

Things to be done for energy saving:
• Make sure that you operate the product at its full 

capacity but pay attention to not exceeding it.
• Spin your laundry at the highest speed possible 

when washing them. Thus, the drying time is 
shortened and energy consumption is decreased.

• Pay attention to dry same types of laundry together.
• Follow the instructions in the user manual for 

programme selection.
• Make sure that sufficient clearance is provided at 

the front and rear side of the dryer for air circulation. 
Do not block the grill at the front side of the product.

• Do not open the door of the machine during drying 
unless necessary. If you must certainly open the 
door, pay attention not to keep it open for a long 
time.

• Do not add new (wet) laundry during drying.
• Lint and fibres released from the laundry to the air 

during the drying cycle are collected in the “Lint 
Filter”. Make sure that you clean the filters before or 
after each drying.

• In models with condenser, make sure that you clean 
the condenser regularly at least once every month 
or after every 30 drying cycles.

• In vented models, follow the chimney connection 
rules in the user manual and pay attention to the 
chimney cleaning.

• Ventilate the room, where the dryer is located, well 
during drying.

• “For power saving in models with lamps, at times 
when your dryer is not in use, keep the door closed 
if the On/Off button is pressed (if the dryer is 
energized).”

Laundry suitable for drying in the machine
CAlways follow the suggestions on the laundry labels. 

Dry only the laundry having a label stating that they 
are suitable for drying in a dryer and make sure that 
you select the appropriate programme.

A B C

l mn

o p q

D
Low

3   Initial preparations for drying
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• Sort your laundry according to their types and 
thicknesses. Dry the same type of laundry together. 
E.g.: fine kitchen towels and table cloths dry faster 
than the thick bath towels.

Correct load capacity

AConsider the information in the “Programme 
Selection Table”. Always start the programme in 
accordance with the maximum load capacity.

CAdding laundry to the machine more than the level 
shown in the figure is not recommended. Drying 
performance will degrade when the machine is 
overloaded. Furthermore, your dryer and your 
laundry can be damaged.

CPlace your laundry into the drum loosely so that they 
will not get tangled.

CLarge pieces (E.g.: bed sheets, quilt covers, large 
tablecloths) may bunch-up. Stop the dryer 1-2 
times during drying process to separate bunched-up 
laundry.

Following weights are given as examples.

Home articles Approximate 
weights (g)

Cotton quit covers (double) 1500

Cotton quit covers (single) 1000

Bed sheets (double) 500

Bed sheets (single) 350

Large tablecloths 700

Small tablecloths 250

Tea napkins 100

Bath towels 700

Hand towels 350

Garments Approximate 
weights (g)

Blouses 150

Cotton shirts 300

Shirts 200

Cotton dresses 500

Dresses 350

Jeans 700

Handkerchiefs (10 pieces) 100

T-Shirts 125

Loading
• Open the loading door.
• Place laundry items loosely into the dryer.
• Push the loading door to close. Ensure that no items 

are caught in the door.
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4  Selecting a Programme and Operating Your Machine
Control panel

56

1 2 3 4

End/anti-
creasing

Timer
program

mes 

Cottons Synthetics Freshen up Iron dry Ekstra
dry

Cupboard 
dry plus

Cupboard 
dry

Drying

Buzzer/
cancel

On/Off Start
pause
cancel

Filter
cleaning

Child-proof
lock

Tank
full

 Jeans Shirts Delicates Xpress
 35’

1. Filter cleaning warning light
 Warning light turns on when the filter is full.
2. Program follow-up indicator
 Used to follow-up the progress of the current 

programme.
3. Cancel audio warning
 Used to cancel the audio warning given at the end of 

the programme.

4. On/Off button
 Used to turn on and off the machine.
5. Programme selection knob
 Used to select a programme.
6. Start/Pause/Cancel button
 Used to start, pause or cancel the programme.
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Preparing the machine
1. Plug in your machine. 
2. Place the laundry in the machine. 
3. Press the “On/Off” button.
C Pressing the “On/Off” button does not necessarily 

mean that the programme has started. Press “Start/
Pause/Cancel” button of the machine to start the 
programme.

Programme selection
Decide the appropriate programme from the table below 
which includes drying temperatures in degrees. Select the 
desired programme with the programme selection button.

Extra dry 

Dry at high temperature only for 
cotton laundry. Thick and multi 
layered laundry (E.g.: towels, linens, 
jeans) are dried in a way that they do 
not require ironing before placing in 
the wardrobe.

Cupboard dry 

Normal laundry (E.g.: tablecloths, 
underwear) are dried in a way that 
they do not require ironing before 
placing in the drawers.

Cupboard dry 
Plus

Normal laundry (E.g.: tablecloths, 
underwear) are dried in a way that 
they do not require ironing before 
placing in the drawers, but more than 
those in the ready to wearoption.

Iron Dry Normal laundry (E.g., Shirts, dresses) 
are dried ready to be ironed.

C For further program details, see, “Program 
Selection Table”

Main programmes
Depending on the type of laundry, the following main 
programmes are available:
•Cottons
You can dry your durable laundry with this programme. 
Dries at high temperature. It is recommended to use 
for your cotton items (such as bed sheets, quilt cover, 
underclothing, etc.).
•Synthetics
You can dry your less durable laundry with this 
programme. It dries at a lower temperature compared 
to the cottons programme. It is recommended for your 
synthetic laundry (such as shirts, blouses, synthetic/cotton 
blended laundry, etc.).
C Do not dry curtains and lace in your 

machine.
•Anti-creasing
A 2-hour anti creasing programme to prevent laundry from 
creasing will be activated if you do not take the laundry out 
after the programme is over. This programme rotates the 
laundry in 10-minute intervals to prevent creasing.
Special programmes 
For special cases, there are also extra programmes 
available:
C Additional programmes may differ according to the 

model of your machine.

•Mini
You can use this programme to dry the cottons that are 
spun at high speeds in your washing machine. It can dry 
your 1,2 kg Cotton laundry (3 Shirts / 3 T-Shirts) within 30 
minutes.
C In order to obtain better results from the dryer 

programs, your laundry must be washed with 
suitable program and spun at the recommended 
spin speeds in your washing machine.

•Shirts
Dries the shirts in a more sensitive way so that they are 
less creased and ironed easily.
C Shirts may contain little amount of dampness at the 

and of the program. It is advised not to leave the 
shirts in the dryer.

•Jeans 
You can use this program to dry the jeans that are spun at 
high speeds in your washing machine.
C Review the relevant part of the program table.
•Delicates
You can dry at a lower temperature your very delicate 
laundry (silk blouses, fine underwear, etc.) that are suitable 
for drying or laundry which is advised to be hand-washed.
C It is recommended to use a cloth bag to avoid certain 

delicate garments and laundry from getting creased 
or damaged. Take your garments immediately out of 
the dryer and hang them after the programme ends 
in order to prevent them being creased.

•Freshen Up
Only ventilation is performed for 10 minutes without 
blowing hot air. You can air your clothes that have been 
kept at closed environments for a long time thanks to this 
program to deodorize unpleasant odors.
•Timer programmes
You can select one of the 10 min., 20 min., 40 min. and 
60 min. timer programmes to achieve the desired final 
drying level at low temperatures. Programme dries at the 
selected time regardless of the drying temperature.
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Program selection and consumption table

* : Energy Label standard program (EN 61121:2012)
All values given in the table have been fixed according to EN 61121:2012 Standard. These values may 
deviate from the table according to the laundry type, laundry spin speed, environmental conditions and 
voltage fluctuations.

EN 2

Programmes
Capacity 

(kg)
Washing machine spin 

speed (rpm)

Approximate 
amount of 
remaining 
humidity

Drying time 
(minutes)

Cottons / Coloreds

A  Cupboard Dry

7
1200-1000 60% 140

900-800 70% 150

3.5
1200-1000 60% 75

900-800 70% 90

A  Cupboard Dry Plus

7
1200-1000 60% 150

900-800 70% 160

3.5
1200-1000 60% 85

900-800 70% 100

A  Iron dry

7
1200-1000 60% 100

900-800 70% 115

3.5
1200-1000 60% 60

900-800 70% 75

Mini 1.2 1200-1000 50% 30

Shirts 1.5 1000-800 50% 49

Jeans 4 1200-1000 50% 100

Synthetics

B  Cupboard Dry

3.5
800 40% 55

600 50% 70

1.75
800 40% 35

600 50% 45

Delicates

B  Cupboard Dry 1.5 600 50% 40

Energy consumption values

Programmes
Capacity 

(kg)
Washing machine spin 

speed (rpm)

Approximate 
amount of 
remaining 
humidity

Energy consumption 
value kWh

Cottons Linen Cupboard Dry* 7 1000 60% 4.2

Cottons iron dryn 7 1000 60% 3.1

Synthetics  Cupboard Dry 3.5 800 40% 1.6
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Auxiliary function
Cancel audio warning
Your dryer will give an audio warning when the programme 
comes to an end. If you do not want to hear the audio 
warning, press “Cancel Audio Warning” button. The 
relevant light will turn on when this button is pressed and 
an audio warning will not be given when the programme 
comes to an end.
CYou can select this function either before or after the 

programme starts. 
Warning indicators
CWarning indicators may differ according to the model 

of your dryer.
Filter cleaning
A warning light will turn on to remind filter cleaning after 
the programme finishes.
CIf the filter cleaning warning light lights up 

continuously, please refer to, “Suggested solutions 
for problems”.

Starting the programme
1. Press “Start/Pause/Cancel” button to start the 

programme.
2. Light of the “Start/Pause/Cancel” button will turn on 

to indicate that the programme has started.
Progress of program
Progress of a running program is shown through the 
program follow-up indicator.
At the beginning of every program step, the relevant 
indicator LED will light up and light of the completed step 
will turn off.
“Drying”:
Drying level will be illuminated during the whole drying 
process until the drying degree reaches “iron dry”.
“Iron Dry”:
Starts to illuminate when the drying degree reaches “iron 
dry” step and remains illuminated until the next step.
“Ready to wear”:
Starts to illuminate when the drying degree reaches 
“Ready to wear” step and remains illuminated until the 
next step.
 “Final / Anti-creasing”:
Illuminates when the program comes to an end and anti-
creasing function is activated.

C If more than one LED light up or flash concurrently, 
it means there is malfunctioning or a failure (please 
see, Solution suggestions for problems).

Changing the programme after it has started
You can use this feature to dry your clothes under higher 
or lower temperatures after your dryer has started.
For example;
1. Press and hold the “Start/Pause/Cancel” button for 

about 3 seconds to “Cancel” the programme in 
order to select “Extra Dry” programme instead of 
“Iron Dry” programme. 

2. Select the “Extra Dry” programme by rotating the 
programme selection button.

3. Press “Start/Pause/Cancel” button to start the 
programme.

CPress “Start/Pause/Cancel” button for 3 seconds 
to cancel the programme or turn the programme 
selection knob in any direction to end the 
programme while the machine is running. Water 
tank and filter cleaning warning lights turn on to 
warn the user when the programme is cancelled 
by pressing the “Start/Pause/Cancel” button for 3 
seconds. However, the warning lights do not turn 
on when the programme is cancelled by turning the 
programme selection knob. Only the drying light 
turns on and the machine remains in hold until a 
new programme is selected and the “Start/Pause/
Cancel” button is pressed. Child-proof lock of the 
machine should not be active in order to perform 
these two operations. If the child-proof lock is active, 
deactivate it before performing these operations.

Adding/removing laundry in standby mode
In order to add or remove laundry after the programme 
starts:
1. Press the “Start/Pause/Cancel” button to switch the 

dryer to “Pause” mode. Drying process will stop.
2. Open the door at “Pause” position and close it again 

after adding or taking out laundry.
3. Press “Start/Pause/Cancel” button to start the 

programme.
CAny laundry added after the drying process has 

started may cause the dried clothes in the machine 
intermingle with wet clothes and the result will be 
wet laundry after the drying process is over.

CLaundry may be added or taken out as much as 
desired during a drying process, but this process will 
extend the programme duration and increase energy 
consumption since the drying will be interrupted 
continuously. Therefore, it is recommended to add 
laundry before the drying programme has started.

Child-proof lock
There is a child-proof lock to prevent any programme 
interruption due to the pressing of button while the 
programme is running. The loading door and all buttons 
except the “On/Off” button on the control panel are 
deactivated when the child-proof lock is active.
Press the “Start/Pause/Cancel” and “Cancel audio 
warning” buttons simultaneously for 3 seconds to activate 
the child-press lock. 
To start a new programme after the programme is over or 
to interrupt the programme, the child-proof lock should be 
deactivated. Press the same buttons for 3 sec. again to 
deactivate the child-proof lock.
C Child-proof lock is deactivated when the machine is 

restarted by pressing the On/Off button.
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C Press the relevant buttons for 3 seconds to activate 
the child-proof lock. A long beep will be heard and 
the child-proof lock will be activated. A double beep 
will be heard if you press any button or turn the 
programme selection knob while the child-proof 
lock is active. Press the buttons for 3 seconds to 
deactivate the child-proof lock. Single beep will be 
heard and child-proof lock will be deactivated.

A A double beep will be heard if you turn the 
programme selection knob when the machine is 
running and the child-proof lock is active. If you 
deactivate the child-proof lock without returning the 
program selection knob to its previous position, the 
programme will be terminated since the position 
of the programme selection knob is changed. The 
drying light turns on and the machine remains on 
hold until a new programme is selected and the 
“Start/Pause/Cancel” button is pressed.

Ending the programme through canceling
To cancel any selected program; 
Press “Start/Pause/Cancel” button for about 3 seconds. 
The “Filter cleaning”, “Water tank” and “End/ Anti-
creasing” warning lights will turn on at the end of this 
period for reminding purposes.
If you change the position of programme selection knob 
while your machine is running, then the machine stops, 
and the current programme is cancelled.
A As the inside of the machine will be excessively hot 

when you cancel the program while the machine is 
running, activate the ventilation program to cool it 
down.

End of programme
The “End/Anti-creasing”, “Filter cleaning” and “Water 
tank” warning lights on the programme follow up indicator 
will turn on when the programme comes to an end. The 
door can be opened and the machine becomes ready for 
a second cycle.
Press “On/Off” button to turn off the dryer.
CFinal step of the drying cycle (cooling step) is 

performed without heat application in order to keep 
the items at a temperature that would not harm 
them.

CA 2-hour anti creasing programme to prevent laundry 
from creasing will be activated if you do not take 
the laundry out after the programme has come to 
an end.

CIf you will not take the laundry out immediately, do 
not stop the dryer before the drying process is 
complete.

CClean the filter after each drying (please see, Filter 
cleaning).

CDrain the water tank after each drying (please see, 
Water tank)
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5  Maintenance and cleaning
Lint filter
Lint and fibres released from the laundry to the air during 
the drying cycle are collected in the “Lint Filter”.
CSuch fibre and lint are generally formed during 

wearing and washing.
CAlways clean the filter after each drying process.
CYou can clean the filter and filter area by vacuum 

cleaner.

Figure 1

Figure 2
To clean the filter:
1.Take out the cover.
2.a) If the product’s lint filter can be opened as shown in 

Figure 1, remove the filter by pulling it up and open 
the filter. 

2.b) If the product’s lint filter is as shown in Figure 2, 
remove the filter by pulling it up.

3. Clean lint, fibre, and cotton raveling on the filter and 
in the filter housing by hand or with a soft piece of 
cloth.

4. Close the filter and place it back into its seat. 
CClogging may arise on the filter surface after using 

your machine for some time; if this occurs, wash the 
filter with water and dry it before using again.

Sensor (models with a sensor)
There are humidity sensors in your dryer that detect 
whether the laundry is dry or not.

To clean the sensor:
1. Open the loading door of the dryer.
2. Allow the machine to cool down if drying has been 

carried out.
3. Wipe the metal sensors with a soft cloth, dampened 

with vinegar and dry them.
CClean metal sensors 4 times a year.

ANever use solvents, cleaning agents or similar 
substances when cleaning since these materials 
can cause fire and explosion! 
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6   Solution suggestions for problems

Drying process takes too much time

• Meshes of the filter may be clogged. Wash with water.

Laundry come out wet at the end of drying.

• Meshes of the filter may be clogged. Wash with water.
• Excessive laundry might have been loaded in. Do not overload the machine.

Machine does not switch on or the program does not start.  Machine is not activated when set.
• It might have not been plugged in. Make sure that the machine is plugged in.
• The loading door may be ajar. Make sure that the loading door is properly closed.
• Program might have not been set or the «Start/Pause/Cancel» button might have not been pressed. Make sure 

that the program has been set and it is not in “Pause” mode.
• «Childproof lock» might have been activated. Deactivate the childproof lock.
• The condenser cover on the models with a condenser might not be closed securely. Make sure that the 

condenser cover and the red lock is closed securely.
Program has been interrupted without any cause.
• The loading door may be ajar. Make sure that the loading door is properly closed.
• Electricity may be cut off. Press «Start/Pause/Cancel» button to start the program. 
• The condenser cover on the models with a condenser might not be closed securely. Make sure that the 

condenser cover and the red lock is closed securely.
Laundry has shrunk, become felted or deteriorated.
• A program suitable for the laundry type might have not been used. Dry only the laundry which is suitable for 

drying in your machine after checking the labels on your clothes. 
• Select a program with suitable low temperature for the laundry type to dry your clothes.
Drum lightning does not come on. (for models equipped with a lamp)
• The machine might have not been started by using the On/Off button. Make sure that the machine is On.
• Bulb may have blown. Call the authorized service to replace the bulb.
• The condenser cover on the models with a condenser might not be closed securely. Make sure that the 

condenser cover and the red lock is closed securely.
2 beeps heard when the buttons are pressed or the program selection knob is turned.

• Childproof lock» might have been activated. Deactivate the childproof lock.
• Program selection knob might be turned to an undefined position.  Select one of the defined programs.

“Filter cleaning” light is flashing.

• Filter might have not been cleaned. Clean the cover filter.

“Final / Anti-creasing” LED is on.

• Program has come to an end. Turn off the machine and take out the laundry.

3 beeps are heard when you press the Start/Pause/Cancel button
• The loading door may be ajar. Make sure that the machine is plugged in.
• Make sure that the condenser cover and the red lock is closed securely.
Also for products equipped with a condenser:
“Water tank” warning LED is flashing.
• Water may be full.
• Drain the water in the water tank.

 A Call an authorised service agent if the problem persists.
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โปรดอ่านค่่มือส�าหรับผ้่ใช้งานเล่มนีก้่อน!
ถึงลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับผลที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ซึ่งได้ท�าการผลิตในโรงงานที่ทันสมัยและผ่าน
ขัน้ตอนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
ดังนัน้ โปรดอ่านคู่มือส�าหรับผู้ใช้งานเล่มน้ีตลอดทัง้เล่มอย่างเอาใจใส่ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บ
รักษาคู่มือน้ีไว้ส�าหรับการอ้างอิงในอนาคต ในกรณีของการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์ไปให้บุคคลอื่นใด ขอให้มอบ
คู่มือเล่มน้ีให้ไปด้วยเช่นเดียวกัน

ค่่มือส�าหรับผ้่ใช้งานเล่มนีช้่วยคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณในวิธีการที่
รวดเร็วและปลอดภัย
• อ่านท�าความเข้าใจคู่มือผู้ใช้งานก่อนท�าการติดตัง้และเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ
• ปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยที่ให้ไว้
• เก็บรักษาคู่มือผู้ใช้งานเล่มน้ีไว้ในที่สามารถเข้าหาได้สะดวกส�าหรับการอ้างอิงในอนาคต 
• อ่านท�าความเข้าใจเอกสารอื่นๆ ที่ให้มากับผลิตภัณฑ์น้ีเช่นเดียวกัน
พึงระลึกว่าคู่มือผู้ใช้งานเล่มน้ีสามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์หลายรุ่นด้วยกัน ความแตกต่างระหว่างแต่ละ
รุ่นจะถูกบ่งชีไ้ว้ในคู่มือเล่มน้ี 

การอธิบายถึงสัญลักษณ์ต่างๆ
ในคู่มือเล่มน้ีจะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ดังน้ี:
   อ่านท�าความเข้าใจข้อแนะน�า
C  ข้อมูที่ส�าคัญหรือแนวทางทีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน
A  ค�าเตือนเกี่ยวกับสภาวะของอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สิน
B  ค�าเตือนระวังไฟฟ้าดูด

  ค�าเตือนเกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้ 
  ค�าเตือนเกี่ยวกับอันตรายจากผิวที่ร้อน
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1	 ข้อแนะน�าความปลอดภัยที่ส�าคัญ
บทน้ีจะประกอบด้วยค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย
ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของ
บุคคลหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ความล้ม
เหลวในการปฏิบัติตามค�าแนะน�าน้ีจะถือว่าไม่อยู่
ในการรับประกัน
ความปลอดภัยทั่วไป
•  ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ปูด้วยพรม มิ

ฉะนัน้แล้ว การขาดอากาศหมุนเวียนใต้
อุปกรณ์เครื่องมือน้ีจะท�าให้เกิดความร้อนมาก
เกินไปต่อชิน้ส่วนทางไฟฟ้าได้ น่ีจะเป็นสาเหตุ
ของปัญหาต่างๆ กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

• ห้ามท�าการใช้งานผลิตภัณฑ์ถ้าสายไฟ/ปลัก๊ไฟ
ช�ารุด ให้โทรศัพท์เรียกตัวแทนบริการที่ได้รับ
อนุญาต

• ห้ามท�าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ บนป๊ักไฟที่
ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ถ้าปลัก๊ไฟไม่เข้ากับ
เต้ารับ ให้ใช้บริการของช่างไฟฟ้าในการเปลี่ยน
เต้ารับที่เหมาะสม

• ห้ามสัมผัสปลัก๊ไฟในขณะมือเปียก! ห้าม
ท�าการดึงปลัก๊ออกโดยการดึงที่ตัวสายไฟ ให้
ดึงโดยการจับที่ตัวปลัก๊

• ท�าการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดิน
ที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ที่มีอัตราที่
เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในตารางข้อก�าหนดทาง
เทคนิค

• สายไฟของผลิตภัณฑ์น้ีมีตัวน�าไฟฟ้าและ
ปลัก๊สายดินที่สามารถต่อระบบสายดินเข้ากับ
ผลิตภัณฑ์ได้  ปลัก๊ไฟดังกล่าวจะต้องเสียบ
เข้าไปในเต้ารับที่มีการติดตัง้และต่อลงดินที่
เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมายและระเบียบ
ของท้องถิ่นประเทศนัน้ การติดตัง้ระบบ
สายดินจะช่วยลดความเสี่ยงของไฟฟ้าดูดโดย
การเปิดเส้นทางไฟที่มีความต้านทานต�่าส�าหรับ
การไหลของกระแสไฟฟ้าในกรณีที่มีการ
ท�างานผิดปกติหรือล้มเหลว อย่าละเลยที่จะ
ให้มีการติดตัง้ระบบสายดินโดยช่างไฟฟ้าผู้มี
คุณสมบัติเท่านัน้ ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับ
การติดตัง้ระบบสายดิน ให้ท�าการตรวจสอบกับ
ช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองหรือตัวแทนบริการ
ที่ได้รับอนุญาต บริษทัของเราจะไม่รับรองต่อ
ความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์
น้ีถูกใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่อระบบสายดิน
ที่เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมายท้องถิ่นของ
ประเทศนัน้

• ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ได้เสียบ
ปลัก๊ไฟในระหว่างกระบวนการของการติด
ตัง้ การซ่อมบ�ารุง การท�าความสะอาดและการ
ซ่อมแซม

• จัดให้มีการติดตัง้และการซ่อมแซมที่กระท�า
โดย ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเสมอ ผู้
ผลิตจะไม่ท�าการรับรองต่อความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดจากกระบวนการที่กระท�าโดยบุคคลที่ไม่

ได้รับอนุญาต
• ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โดยวางใน

ตัวผลิตภัณฑ์น้ี
• ห้ามท�าการเชื่อมทางระบายของอากาศของ

ผลิตภัณฑ์น้ีไปยังท่อปล่องควันซึ่งถูกใช้งาน
ส�าหรับการระบายควันไฟของอุปกรณ์ที่ท�างาน
โดยใช้ก๊าซหรือเชื้อเพลิงประเภทอื่น

• คุณจะต้องให้ระบบการระบายอากาศที่เพยีงพอ
เพื่อที่จะป้องกันก๊าซที่ออกจากอุปกรณ์ที่ก�าลัง
ท�างานด้วยเชื้อเพลิงประเภทอื่นรวมถึงเปลว
ไฟจากการสะสมตัวกันในห้องเน่ืองจากผลของ
ไฟที่อยู่ด้านหลัง

• ดูแลระบบการเปิดทางเข้าของอากาศจะต้อง
ไม่มีการขัดขวาง

• เสื้อผ้าที่ท�าความสะอาดหรือซักแล้วด้วยวัสดุ
พวกน�้ ามันเบินซิน/น�้ ามันเตา น�้ ายาซักแห้ง
และวัสดูที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้อื่นๆ 
รวมถึงเสื้อผ้าที่ถูกปนเป้ือนหรือมีรอยคราบ
จากวัสดุเหล่านัน้จะต้องไม่น�ามาท�าการอบ
แห้งในผลิตภัณฑ์น้ีเน่ืองจากมีการแพร่ไอที่
สามารถติดไฟหรือระเบิดได้

• ห้ามท�าการอบแห้งเสื้อผ้าที่มีการท�าความ
สะอาดด้วยน�้ ายาเคมีอุตสาหกรรมในเครื่องอบ
แห้ง

• ชุดชัน้ในที่มีการตกแต่งประดับโลหะจะต้องไม่
น�ามาอบแห้งในเครื่องอบแห้ง เครื่องอบแห้ง
จะได้รับความเสียหายได้ถ้าโลหะตกแต่งหลวม
และกระจายออกในระหว่างการอบแห้ง

• ห้ามพยามท�าการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตัว
เอง ห้ามท�าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิน้ส่วน
ของผลิตภัณฑ์น้ีแม้ว่าคุณจะมีความรู้หรือมี
ความสามารุในการปฏิบัติตามขัน้ตอนที่จ�าเป็น
ถ้าไม่มีการแนะน�าไว้อย่างชัดเจนในแนวทาง
การปฏิบติหรือพิมพ์ระบุไว้ในคู่มือการบริการ
ซ่อมบ�ารุง มิฉะนัน้แล้ว คณจะท�าให้ชีวิตคุณ
เองและผู้อื่นอยู่ในอันตราย

• ส�าหรับอาการล้มเหลวที่คุณไม่สามารถแก้ไข
ได้โดยการปฏิบัติตามขัน้ตอนในจข้อแนะน�า
ความปลอดภัยแล้ว ให้ปิดเครื่องและถอด
ปลัก๊ไฟออกและท�าการโทรศัพท์เรียกตัวแทน
บริการที่ได้รับอนุญาต

• ห้ามยื่นส่วนใดของร่างกายเข้าไปในตัวเครื่อง
ในขณะที่ถังก�าลังหมุนอยู่

• ห้ามใช้สายไฟต่อพ่วง ปลัก๊แบบหลายทางหรือ
ตัวแปลงไฟฟ้าในการเชื่อมต่อเครื่องอบแห้งกับ
แหล่งจ่านไฟฟ้าเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของไฟ
ไหม้และไฟฟ้าดูด

• ห้ามล้างท�าความสะอาดตัวเครื่องโดยการพ่น
น�้ าหรือสาดน�้ าไปบนตัวเครื่อง! มีความเสี่ยง
ของไฟฟ้าดูด!
 ขัน้ตอนสุดท้ายของโปรแกรมการอบแห้งเรียก
ว่าขัน้ตอนการท�าให้เย็นตัวลงจะถูกปฏิบัติโดย
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ไม่ใช้ความร้อนเพื่อให้มัน่ใจว่าเสื้อผ้าจะถูกเก็บ
รักษาไว้ ณ อุณหภูใิที่จะไม่ท�าความเสียหาย
เกิดขึ้น ถ้าคุณเปิดประตูโหลดก่อนที่ขัน้ตอน
การท�าให้เย็นตัวลงจะเสร็จสมบูรณ์ ไอความ
ร้อนจะพุ่งออกมา

A ไม่ควรท�าการหยุดเครื่องอบแห้งก่อนที่
โปรแกรมการท�างานจะเสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณ
จ�าเป็นต้องกระท�าดังกกล่าวจริงๆ ให้น�าเสื้อผ้า
ออกมาอย่างเร็วและวางบนสถานที่วางด้าน
นอกเพื่อให้ความร้อนระบายได้โดยเร็ว 

• ท�าความสะอาดตัวกรองที่เป็นเส้นใยฟูก่อนที่
หรือหลังจากการติดตัง้แล้วเสมอ ไม่ควรใช้
งานเครื่องอบแห้งโดยที่ไม่มีการติดตัง้ตัวกรอง
แบบเส้นใยฟู

• ท�าความสะอาดภายในของท่อระบายไอของ
ผลิตภัณฑ์อย่างสม�่าเสมอ อย่าให้มีการสะสม
ตัวของเส้นใย ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกรอบๆ 
ทางออกของท่อระบายไอและพื้นที่ใกล้เคียง

• ปลัก๊ของสายไฟฟ้าจะต้องสามารถเข้าถึงได้
สะดวกหลังการติดตัง้แล้ว

• ห้ามท�าการอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักใน
เครื่องอบแห้ง

• เสื้อผ้าที่ปนเป้ือนคราบจากการท�าอาหาร อะซี
โตน แอลกอฮอล์ น�้ ามันเชื้อเพลิง น�้ ามันก๊าด 
น�้ ายาขจัดคราบ น�้ ามันสน พาราฟินและน�้ ายา
ขจัดพาราฟินจะต้องท�าการซักในน�้ าร้อนโดยใช้
ผงซักฟอกปริมาณเยอะก่อนท�าการอบให้แห้ง
ในเครื่องอบแห้ง

• เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือปลอกหมอนที่มีโฟม
ยาง (โฟมจากยางลาเท็กซ์) หมวกอาบน�้ า 
เส้นใยป้องกันน�้ า วัสดุที่มีการเสริมยางและ
แผ่นโฟมท�าจากยางจะต้องไม่น�ามาอบแห้งใน
เครื่องอบแห้ง

• ห้ามท�าการใช้น�้ ายาปรับผ้านุ่มและผลิตภัณฑ์
ต้านไฟฟ้าสถิตย์ถ้าไม่ได้รับการแนะน�าไว้โดย
ผูัผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนัน้

• ใช้น�้ ายาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้า
สถิตย์และ ฯลฯ ในแนวทางตามที่แนะน�าไ้โดย
ผู้ผลิตเหล่านัน้

• ห้ามท�าการติดตัง้ผลิตภัณฑ์ไว้ด้านหลังประตู
ที่มีตัวล็อค ประตูแบบเลื่อนหรือประตูแขวนที่
อาจจะกระแทกใส่ผลิตภัณฑ์ได้

• ห้ามท�าการติดตัง้หรือปล่อยเครื่องอบแห้งไว้ใน
สถานที่ที่อยู่กลางแจ้ง

• ผลิตภัณฑ์ของคุณน้ีสามารถท�างานได้ตัง้แต่
ช่วงอุณหภูมิ +5°C จนถึง +35°C ถ้าสภาวะ
การท�างานอยู่นอกเหนือจากอุณหภูมิดังกล่าว 
การท�างานของผลิตภัณฑ์จะได้รับผลกระทบที่
ไม่ดีและอาจเกิดความเสียหายได้

• ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับชุดควบคุมของเครื่อง
• ถอดปลัก๊ไฟออกเมื่อไม่มีการใช้งาน
• ถอดประตูโหลดเสื้อผ้าของช่องส�าหรับอบแห้ง

ออกก่อนที่จะท�าการรื้อเครื่องหรือทิง้เครื่องไม่
ใช้งาน

• ตรวจสอบเสื้อผ้าก่อนท�าการโหลดเข้าไปและ
ท�าให้มัน่ใจว่าไม่มีชิน้ส่วนเล็กๆ เหรียญ ชิน้
โลหะ กระดุมและ ฯลฯ ในหรือบนกระเป๋า
ต่างๆ ของเสื้อผ้า

• ต้องมัน่ใจว่าไม่มีสัตว์เลีย้งเข้าไปในผลิตภัณฑ์ 
ตรวจสอบถังของผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

• มัน่ใจว่าอะไหล่ส�ารองของแท้ดัง้เดิมที่มีและ
อุปกรณ์เสริมพ่วงต่าง ถูกใช้ในระหว่างงานการ
ซ่อมบ�ารุง

• ห้ามยืนพิงประตูโหลดของเครื่องเมื่อเปิดอยู่ 
ผลิตภัณฑ์อาจเกิดการเอียงกระดก

• เมื่อเครื่องของคุณไม่ได้ถูกใช้งานหรือเมื่อคุณ
น�าเสื้อผ้าออกมาจากเครื่องหลังจากการอบ
แห้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ท�าการปิดเครื่องโดย
ปุ่ม เปิด/ปิด ในกรณีที่เมื่อปุ่ม เปิด/ปิด อยู่ใน
สถานะ เปิด (ในขณะที่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้า
เครื่อง) ให้รักษาประตูให้ปิดอยู่เสมอ

การใช้งานตามวัตถุประสงค์
• ผลิตภัณฑ์น้ีถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งาน

ส�าหรับภายในบ้าน ไม่ควรน�าไปใช้ด้วย
วัตถุประสงค์อื่น

• ผลติภัณฑ์น้ีจะตอ้งท�าการใช้ส�าหรับการอบแหง้
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามที่ได้ระบุไว้เท่านัน้

• ท�าการอบแห้งรายการเสื้อผ้าในเครื่องของคุณ
ที่ระบุไว้ในคูมือการใช้งานน้ีเท่านัน้

• ผลิตภัณฑ์น้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ส�าหรับ
บุคคลที่มีลักษณะบกพร่องทางกายภาพ 
ประสาทสัมผัสหรือจิตใจหรือไม่ได้เรียนรู้หรือ
ไม่มีความรู้ (รวมถึงเด็ก) ถ้าพวกเขาไม่ได้มี
บุคคลคอยดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของ
พวกเขาหรือบุคคลที่จะแนะน�าพวกเขาในการ
ใช้งานผลิตภัณฑ์น้ี

ความปลอดภัยส�าหรับเด็ก
• ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อเด็ก 

พยามให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่องใช้น้ีเมื่อท�าการ
ใช้งาน ห้ามปล่อยให้เด็กมายุ่งเกี่ยวใดๆ กับ
ผลิตภัณฑ์น้ี

• ห้ามให้เด็กนัง่/ปีนขึ้นไปบนหรือลงไปใน
ผลิตภัณฑ์น้ี

• อย่าลืมปิดประตูตัวเครื่องเมื่อออกไปจากห้องที่
ผลิตภัณฑ์น้ีติดตัง้ไว้

• วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายต่อเด็ก เก็บวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากการเอื้อมถึงของเด็กหรือ
ทิง้เมื่อไม่ใช้งานแล้วโดยการแยกประเภทขยะ
ตามข้อก�าหนดการก�าจัดขยะที่เหมาะสม
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การปฏิบัติตามข้อก�าหนด	WEEE	
Directive	และการคัดแยกขยะของ
ผลิตภัณฑ์:	

 ผลิตภัณฑ์น้ีเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของสหภาพยุโรป EU WEEE 
Directive (2012/19/EU)  ผลิตภัณฑ์
น้ีได้ติดฉลากแยกประเภทขยะ
อุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็ค
ทรอนิกส์ (WEEE)
ผลิตภัณฑ์น้ีได้ถูกผลิตขึ้นมาด้วย

ชิน้ส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถ
ท�าการน�ากลับมาใช้ใหม่ได้และเหมาะส�าหรับ
การเข้ากระบวนการน�ากลับมาท�าใหม่ อย่าก�าจัด
ผลิตภัณฑ์น้ีไปกับขยะภายในบ้านเมื่อถึงจุดที่
หมดอายุการใช้งานแล้ว น�าไปยังจุดรวบรวมขยะ
รีไซเคิลของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 
โปรดท�าการปรึกษากับเจ้าหน้าท้องถิ่นประเทศของ
คุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจุดรวบรวมที่ใกล้ที่สุด
การเป็นไปตามข้อก�าหนดของการ
ควบคุมสารเคมีอันตราย	หรือ	RoSH	
Directive:
ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อไปน้ีเป็นไปตามข้อก�าหนด
ด้านการควบคุมสารเคมีอันตรายของสหภาพ
ยุโรป หรือ EU RoHS Directive (2011/65/EU)  
ผลิตภัณฑ์น้ีไม่มีวัสดุที่ประกอบด้วยสารที่เป็น
อันตรายหรือสารต้องห้ามตามข้อก�าหนด
ข้อม่ลด้านบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ีจะถูกผลิตมาจาก
วัสดุน�ากลับมาท�าใหม่ได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อ
ก�าหนดของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา 
อย่าก�าจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่าน้ีไปกับขยะภายใน
บ้านหรือกากของเสียอื่นๆ ให้แยกทิง้วัสดุบรรจุ
ภัณฑ์เหล่าน้ี ณ จุดรวมที่ก�าหนดไว้โดยหน่วยงาน
ที่มีอ�านาจดูแลด้านน้ีของท้องถิ่นประเทศนัน้
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2				การติดตัง้
อา้งองิถงึตวัแทนบริการทีได้รับการอนญุาตทีอ่ย่ใูกล้
ทีส่ดุส�าหรบัการตดิตัง้ผลติภณัฑ์น้ี
C การเตรียมสถานที่ติดตัง้และการติดตัง้ระบบ

ไฟฟ้าส�าหรับผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้ความรับผิด
ชอบของลูกค้า

B การติดตัง้และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ
ผลิตภัณฑ์จะต้องกระท�าโดยบุคคลที่ผ่านการ
รับรอง

A ก่อนท�าการติดตัง้ ให้ท�าการตรวจสอบด้วย
สายตาว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องบนตัวเครื่อง
หรือไม่ ถ้ามี ไม่ต้องท�าการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ที่
มีความเสียหายเป็นสาเหตุของความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยของคุณได้

ต�าแหน่งการติดตัง้ที่เหมาะสม
• ติดตัง้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มี

ความเสี่ยงของการถูกแช่แข็งและให้อยู่ใน
ต�าแหน่งที่ตัง้ที่มัน่คงและได้ระดับ

• ใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณในสภาวะแวดล้อมที่
มีการระบายอากาศ ปราศจากฝุ่นละออง

• ห้ามท�าการขัดขวางท่ออากาศที่อยู่ด้านหน้า
ของและด้านใต้ผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุเช่นพรมที่ปู
ขนาดยาวและสายรัดท�าจากไม้

• ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่น่ิมทับเป็นชัน้ๆ 
แบบพรมหรือผิวที่คล้ายกัน

• ห้ามท�าการติดตัง้ผลิตภัณฑ์ไว้ด้านหลังประตู
ที่มีตัวล็อค ประตูแบบเลื่อนหรือประตูแขวนที่
อาจจะกระแทกใส่ผลิตภัณฑ์ได้

• เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตัง้แล้ว ก็ควรจะ
ให้อยู่ในที่เดิมตลอดที่ซึ่งการเชื่อมต่อต่างๆ 
ได้กระท�าเรียบร้อยแล้ว เมื่อท�าการติดตัง้
ผลิตภัณฑ์ โปรดมัน่ใจว่าผนังด้านหลังของ
ตัวผลิตภัณฑ์จะไม่สัมผัสกับสิ่งใดๆ (ท่อน�้ า 
เต้ารับปลัก๊ไฟ ฯลฯ) และใส่ใจว่าท�าการติดตัง้
ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ซึ่งจะตัง้อยู่อย่างถาวร
ด้วย

B ห้ามวางผลิตภัณฑ์ทับบนสายไฟฟ้า
• เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เซ็นติเมตรจากผนัง

ของเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
การติดตัง้ด้านล่างของช่องวางของ
• ชิน้ส่วนพิเศษชิน้หน่ึง (หมายเลขชิน้ส่วน • 

295 970 0100) ที่ใช้แทนกรอบบนจะต้องให้
มาด้วยและท�าการติดตัง้โดยตัวแทนบริการที่
ได้รับอนุญาตเพื่อที่จะสามารใช้งานเครื่องที่วาง
ด้านล่างช่องวางของหรือในตู้วางของได้ ไม่
ควรท�าการใช้เครื่องถ้าไม่มีกรอบบน

• เว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เซ็นติเมตรระหว่าง
ด้านข้างและผนังด้านหลังของผลิตภัณฑ์และ
ผนังของช่องวางของ/ตู้วางของ เมื่อท�าการติด
ตัง้ผลิตภัณฑ์ของคุณด้านล่างของช่องวางของ
หรือในตู้วางของ

การติดตัง้บนเครื่องซักผ้า
• อุปกรณ์ยึดแน่นจะต้องน�ามาใช้ระหว่างสอง

เครื่องเมื่อท�าการติดตัง้ไว้เหนือเครื่องซักผ้า 
แท่นรอง (หมายเลขชิน้ส่วน 296 280 0100 
สีขาว/296 280 0200 สีเทา) จะต้องท�าการติด
ตัง้โดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

• วางผลิตภัณฑ์น้ีบนพื้นผิวที่มัน่คง  ถ้าจะต้อง
ท�าการติดตัง้โดยวางบนเครื่องซักผ้า น�้ าหนัก
โดยประมาณของเครื่องใช้ทัง้สองอาจะรวมกัน
ถึง 180 กก. เมื่อมีโหลดเต็ม ดังนัน้แล้ว พื้นที่
ท�าการติดตัง้จะต้องสามารถรองรับน�้ าหนักของ
โหลดได้

ท่อยางส�าหรับระบายอากาศและการ
เชื่อมต่อ	(ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระบบ
ระบายอากาศออกในตัว)
ทอ่ยางส�าหรบัระบายอากาศออกชว่ยใหอ้ากาศเสยี
ระบายออกจากขา้งในเครื่องได้
หน่ึงหน่วยอบแหง้แบบมกีารระบายอากาศจะมหีน่ึง
ชอ่งทางออกของอากาศ
โลหะท�าจากแผน่สเตนเลสหรอืทอ่อลมูเินียม
สามารถใชแ้ทนทีท่อ่ยางได ้เสน้ผา่นศนูยก์ลางของ
ทอ่ไมค่วรเกนิ 10 เซน็ตเิมตร
ความยาวสงูสดุของทอ่ยางและทอ่น�้าแสดงไวใ้น
ตารางดา้นลา่งน้ี

ท่อยาง ท่อน�้ า
ความยาวสูงสุด 4 เมตร 5 เมตร

1ข้อต่องอ 45° -1.0 เมตร -0.3 
เมตร

1ข้อต่องอ 90° -1.8 เมตร -0.6 
เมตร

1ข้อต่องอ 90° สัน้ -2.7 
เมตร

1 ผนังท่อตรง -2.0 เมตร -2.0 
เมตร

C แต่ละข้องอและท่อตรงจะต้อุงหักออกจาก
ความยาวสูงสุดที่ระบุไว้ด้านบน

การเชื่อมต่อท่อยางระบายอากาศ
1. เชื่อมต่อท่อยางส�าหรับระบายอากาศเข้ากับชิน้

แผ่นกัน้ท่อยางโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา
2. ท�าให้ท่ยางตรงดังรูปแสดงด้านล่าง
C ระบายอากาศชื้นออกจากเครื่องอบแห้งไปยัง

ในห้องนัน้ไม่สะดวกสบาย อาจจะท�าให้ผนัง
และเฟอร์นิเจอร์ในห้องเสียหายได้

C ท่อยางระบายอากาศสามารถต่ออกไปยังด้าน
นอกผ่านหน้าต่างหรือสามารถเชื่อมต่อกับ
ทางออกของอากาศในห้องนอนได้



22 TH

C ท่อยางทางออกของอากาศจะต้องต่อออกไปยัง
ด้านนอกโดยตรง จะต้องมีจ�านวนที่จ�ากัดของ
ข้องอเพื่อไม่ให้เป็นการขัดขวางการระบาย
อากาศได้

C เพื่อป้องกันน�้ าสะสมตัวในท่อยาง โปรดท�าให้
มัน่ใจว่าท่อยางจะไม่พับทบกันบนพื้น

B ท่อระบายอากาศจะต้องไม่เชื่อมต่อกับปล่อง
ระบายควันของเตาปรุงอาหารหรือสถานที่มี
เปลวไฟ

B ห้ามท�าการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณในเวลา
เดียวกันกับการใช้เครื่องท�าความร้อน เช่น เตา
ปรุงอาหารแบบใช้ถ่าน หรือใช้ก๊าซ การไหล
ของอากาศอาจจะท�าให้ปล่องระบายควันเกิด
ประกายไฟลุกไหม้ได้

การปรับขาตัง้ของผลิตภัณฑ์
เพื่อทีจ่ะใหม้ัน่ใจวา่ผลติภณัฑจ์ะท�างานไดอ้ยา่ง
เงยีบสนิทและไมม่กีารสัน่สะเทอืน จะตอ้งท�าการ
ตดิตัง้บนพื้นท่ีราบเรียบและไดส้มดลุกนัของขาตัง้
ทัง้หมดทกุด้าน ขาตัง้ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ของ
คณุสามารถปรับตัง้ได้ ปรับสมดลุของตวัเครื่องโดย
การปรบัขาตัง้

1. ท�าการคลายน็อตล็อคที่เป็นขาตัง้โดยใช้มือ
ปรับ

2. ท�าการปรับตัง้ขาตัง้จนกระทัง่ตัวเครื่องตัง้อยู่
ในแนวราบและมัน่คง

C ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการคลายขาตัง้ มิ
ฉะนัน้แล้วอาจท�าให้เสียหายได้

C ห้ามท�าการคลายสกรูขาตัง้แบบปรับได้จาก
กรอบของมัน

C คุณอาจท�าการใช้ชิน้พลาสติก 2 ชิน้จาก
ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตกับหมายเลข
ชิน้ส่วน 2951620100 ชิน้ส่วนน้ีช่วยป้องกัน
เครื่องใช้ของคุณจากการลื่นไหลเมื่อเครื่องใช้
ตัง้อยู่บนพื้นผิวที่เปียกและลื่นไหลได้ คุณอาจ
ท�าการประกอบชิน้ส่วนดังกล่าวเข้ากันด้าน
หน้าของขาตัง้แบบปรับได้โดยการอัดและกด
เข้าไปพื้นล่างของขาตัง

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ท�าการเชื่อมตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัระบบสายดนิทีม่ี
การป้องกนัการลดัวงจรดว้ยฟิวสท์ีม่อีตัราทีเ่หมาะ
สมตามทีร่ะบไุวใ้นตารางขอ้ก�าหนดทางเทคนิค 
บรษิทัของเราจะไมร่บัรองตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่
จะเกดิขึ้นเมื่อผลติภณัฑน้ี์ถกูใชง้านโดยไมม่กีาร
เชื่อมตอ่ระบบสายดนิ
• การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของ

กฎหมายแห่งชาติ
• ถ้าค่ากระแสไฟฟ้าของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ใน

บ้านน้อยกว่า16 แอมป์ ให้ท�าการหาช่างไฟ
ฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วมาท�าการติดตัง้ฟิวส์
ขนาด 16 แอมป์

• ปลัก๊ของสายไฟฟ้าจะต้องสามารถเข้าถึงได้
สะดวกหลังการติดตัง้แล้ว

• แรงดันไฟฟ้าและขนาดฟิวส์ที่ยอมรับได้หรือ
การปกป้องด้วยเบรกเกอร์ระบุไว้ในบท "ข้อ
ก�าหนดทางเทคนิค" 

• แรงดันไฟฟ้าจะต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าหลัก
ของบ้านคุณ

• ห้ามท�าการเชื่อมต่อโดยผ่านสายไฟส่วนขยาย
หรือปลัก๊แบบหลายทาง

•  ฟิวส์หลักและสายไฟฟ้าจะต้องมีระยะห่างของ
การสัมผัสกันอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร

B สายไฟฟ้าที่เสียหายจะต้องท�าการเปลี่ยนใหม่
โดยช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง

B ถ้าผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ไม่
ควรจะใช้งานผลิตภัณฑ์ถ้ายังไม่มีการซ่อม
บ�ารุง มีความเสี่ยงของไฟฟ้าดูด!

การใช้งานครัง้แรก
• เพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์พร้อมส�าหรับการท�างาน

ก่อนที่จะโทรศัพท์หาตัวแทนบริการที่ได้รับ
อนุญาต โปรดมัน่ใจว่าต�าแหน่งการวางและ
การติดตัง้ระบบไฟฟ้านัน้เหมาะสมแล้ว ถ้า
ระบบเหล่านัน้ยังไม่พร้อม เรียกใช้บริการ
ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองเพื่อให้มีการจัด
เตรียมสิ่งที่จ�าเป็นเรียบร้อย

• ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
ของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อแนะน�าที่ให้ไว้ใน
บทที่เกี่ยวข้องของคู่มือการใช้งานเล่มน้ี 

การขนส่งผลิตภัณฑ์
1. ถอดปลัก๊ไฟฟ้าออกจากระบบจ่ายไฟหลัก
2. ถอดท่อระบายน�้ าออก (ถ้ามี) และการเชื่อมต่อ

กับปล่องระบายควัน
3. ท�าการระบายน�้ าที่ยังเหลือในเครื่องออกให้

หมดก่อนท�าการขนส่ง
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ข้อก�าหนดทางเทคนิค
ความสูง (สามารถปรับได้) 85 เซ็นติเมตร

ความกว้าง 59,5 เซ็นติเมตร

ความลึก 54 เซ็นติเมตร

ความจุ (สูงสุด) 7 กิโลกรัม

น�้ าหนัก (สุทธิ) 31 กิโลกรัม

แรงดันไฟฟ้า
ดูป้ายก�ากับประเภทอัตราการป้อนพลังงาน

รหัสรุ่น
ป้ายก�ากับประเภทติดอยู่ด้านหลังของประตูโหลด
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ปกติ- 
อุณหภูมิ
การอบแหง

การอบแหง ณ 
อุณหภูมิต่า

เหมาะสำหรับการ
อบแหง

หามทำการอบแหง
ดวยเครื่องอบ

อบแหงแนวราบ แขวนโดยไมตอง
ปั่นแหง

อบแหงบนที่แขวน

สามารถรีดโดยใช
เตารีดรอน

สามารถรีดโดยใชเ
ตารีดอุน

หามใชเตารีด

การใส่เสือ้ผ้าที่ไม่เหมาะสมส�าหรับ
การอบแห้งลงในเครื่อง
• เสื้อผ้าที่มีโลหะติดอยู่ เช่นเสื้อชัน้ในผู้หญิง หัว

เข็มขัดของสายคาดเอวหรือกระดุมโลหะ จะ
ท�าความเสียหายให้แก่เครื่องซักผ้าได้

• ห้ามท�าการอบแห้งสิ่งของเช่น เสื้อผ้าจากขน
สัตว์ ผ้าไหมและถุงน่องไนล่อน เส้นใยจาก
การเย็บปักถักร้อยที่บอบบาง เสื้อผ้าที่มีการ
ตกแต่งประดับด้วยโลหะและสิ่งของเช่น ถุง
นอน เป็นต้น ในเครื่องอบแห้ง

• เสื้อผ้าที่ท�าจากเส้นใยที่บอบบางและมีค่าและ
ดิน้ผ้าสามารถเกิดรอยยับย่นได้ ห้ามท�าการอบ
แห้งเสื้อผ้าที่กล่าวมาน้ีในเครื่องอบแห้ง!

• ห้ามท�าการอบแห้งเสื้อผ้าที่ท�าจากเส้นใยที่
สามารถยับยัง้การถ่ายเทอากาศได้ เช่น หมอน
และเครื่องนอน ในเครื่องอบแห้ง

• เสื้อผ้าที่ท�าจากโฟมหรือยางจะเสียรูป
• ห้ามท�าการอบแห้งเสื้อผ้าที่มียางประกอบใน

เครื่องอบแห้ง
• ห้ามท�าการอบแห้งเสื้อผ้าที่มีปิโตรเลียม น�้ ามัน 

ตัวก่อให้เกิดการเผาไหม้หรือการระเบิดได้ใน
เครื่องอบแห้ง แม้ว่าจะมีการซักล้างมาก่อน
หน้าน้ีแล้ว

• เสื้อผ้าที่เปียกมากเกินไปหรือเสื้อผ้าที่มีน�้ าไหล
หยดจะต้องไม่น�ามาใส่ในเครื่องอบแห้ง

• เสื้อผ้าที่ท�าการท�าความสะอาดหรือซักล้างด้วย
น�้ ามันเบนซิน/น�้ ามันเตา น�้ ายาซักแห้งและวัสดุ
เผาไหม้ได้หรือระเบิดได้อื่นๆ รวมทัง้เสื้อผ้า
ที่มีการปนเป้ือนหรือมีคราบของวัสดุดังกล่าว 
ไม่ควรน�ามาอบแห้งในผลิตภัณฑ์น้ีเมื่อเสื้อผ้า
เหล่านัน้แพร่กระจายไอที่อาจเกิดเปลวไฟหรือ
ระเบิดได้

• ห้ามท�าการอบแห้งเสื้อผ้าที่ท�าความสะอาดด้วย
สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมในเครื่องอบแห้ง

• ห้ามท�าการอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักใน
เครื่องอบแห้ง

สิ่งที่ควรท�าส�าหรับการประหยัด
พลังงาน:
• โปรดแน่ใจว่าคุณได้ท�าการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

ณ ระดับความจุสูงสุดของเครื่องแต่ต้อง
ระมัดระวังไม่ให้เกินความจุด้วย

• ท�าการป่ันแห้งเสื้อผ้าที่ระดับความเร็วสูงสุดที่
เป็นไปได้เมื่อท�าการซักล้าง ดังนัน้ เวลาในการ
อบแห้งจะสัน้ลงและการบริโภคพลังงานก็จะ
ลดลงด้วย

• ใส่ใจในการอบแห้งประเภทเดียวกันของเสื้อผ้า
ด้วยกัน

• ปฏิบัติตามค�าแนะน�าในคู่มือผู้ใช้งานส�าหรับ
การเลือกโปรแกรมการท�างาน

• ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ามีระยะช่องว่างเพียง
พอที่ด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องอบแห้ง
ส�าหรับการหมุนเวียนของอากาศ ห้ามท�าให้ขัด
ขวางตะแกรงที่ด้านหน้าของตัวผลิตภัณฑ์

• ห้ามท�าการเปิดประตูของเครื่องในระหว่างการ
อบแห้งโดยไม่จ�าเป็น ถ้าคุณจะต้องท�าการเปิด
ประตูจริงๆ ให้ระมัดระวังอย่าเปิดไว้เป็นเวลา
นาน

• ห้ามท�าการเพิ่มเสื้อผ้า (เปียก) เข้าไประหว่าง
การอบแห้ง

• เส้นฝอยหรือเส้นใยที่ออกมาจากเสื้อผ้าไปสู่
อากาศในระหว่างรอบการอบแห้งจะถูกเก็บ
รวบรวมไว้ใน "ตัวกรองเส้นฝอย" ต้องมัน่ใจ
ว่าคุุณได้ท�าความสะอาดตัวกรองก่อนหรือหลัง
การใช้งานแต่ละครัง้

• ในรุ่นที่ีมีหน่วยควบแน่น ต้องมัน่ใจว่าคุณได้
ท�าความสะอาดหน่วยควบแน่นอย่างสม�่าเสมอ
อย่างน้อยหน่ึงครัง้ต่อเดือนหรือหลังจากรอบ
การอบแห้งทุุก 30 รอบ

• ในรุ่นที่มีช่องระบายอากาศ ให้ปฏิบัติตามกฎ
ในการเชื่อมต่อในคู่มือผู้ใช้งานและระมัดระวัง
ในการท�าความสะอาดปล่องระบายควัน

• ท�าการระบายอากาศในห้องที่เครื่องอบแห้งตัง้
อยู่ให้ดีในระหว่างการอบแห้ง

• “ส�าหรับการประหยัดพลังงานในรุ่นที่มีหลอด
ไฟสถานะ ในเวลาที่เครื่องอบแห้งของคุณไม่
ได้ใช้งาน ให้ปิดประตูไว้เสมอถ้าปุ่ม เปิด/ปิด
ถูกกดไว้แล้ว (ถ้าเครื่องอบแห้งยังได้รับการ
จ่ายพลังงานอยู่)”

การใส่เสือ้ผ้าที่เหมาะสมส�าหรับการ
อบแห้งลงในเครื่อง
C ปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่ให้ไว้บนป้ายก�ากับบน

เสื้อผ้าเสมอ ท�าการอบแห้งเฉพาะเสื้อผ้าที่มี
ป้ายระบุไว้ว่าเหมาะสมส�าหรับการอบแห้งใน
เครื่องอบแห้งและท�าให้มัน่ใจว่าคุณได้ท�าการ
เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม

3			การเตรียมพร้อมเบือ้งต้นส�าหรับการอบแห้ง
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• เสื้อผ้าที่ปนเป้ือนคราบจากการท�าอาหาร อะซี
โตน แอลกอฮอล์ น�้ ามันเชื้อเพลิง น�้ ามันก๊าด 
น�้ ายาขจัดคราบ น�้ ามันสน พาราฟินและน�้ ายา
ขจัดพาราฟินจะต้องท�าการซักในน�้ าร้อนโดยใช้
ผงซักฟอกปริมาณเยอะก่อนท�าการอบให้แห้ง
ในเครื่องอบแห้ง

• เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือปลอกหมอนที่มีโฟม
ยาง (โฟมจากยางลาเท็กซ์) หมวกอาบน�้ า 
เส้นใยป้องกันน�้ า วัสดุที่มีการเสริมยางและ
แผ่นโฟมท�าจากยางจะต้องไม่น�ามาอบแห้งใน
เครื่องอบแห้ง

• ห้ามท�าการใช้น�้ ายาปรับผ้านุ่มและผลิตภัณฑ์
ต้านไฟฟ้าสถิตย์ถ้าไม่ได้รับการแนะน�าไว้โดย
ผูัผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนัน้

• ห้ามท�าการอบแห้งเสื้อผ้าชุดชัน้ในที่เสริมแต่ง
ด้วยชิน้ส่วนโลหะในเครื่องอบแห้ง ถ้าชิน้ส่วน
ของโลหะเสริมแต่งเหล่านัน้หลวมและกระจาย
ลงไปในระหว่างการอบแห้ง อาจท�าความเสีย
หายให้แก่เครื่องอบแห้งของคุณได้

การเตรียมเสือ้ผ้าส�าหรับอบแห้ง
• ตรวจสอบเสื้อผ้าก่อนท�าการโหลดเข้าไปใน

เครื่องและท�าให้มัน่ใจว่าไม่มีชิน้ส่วนเล็กๆ 
เหรียญ ชิน้โลหะ กระดุมและ ฯลฯ ในหรือบน
กระเป๋าต่างๆ ของเสื้อผ้าหรือส่วนใดของเสื้อผ้า

• น�้ ายาปรับผ้านุ่มและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจะ
ต้องใช้ตามค�าแนะน�าที่ให้ไว้ของผู้ผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนัน้

• เสื้อผ้าทัง้หมดจะต้องท�าการป่ันแห้งที่ความเร็ว
การป่ันสูงสุดที่เครื่องซักผ้าของคุณสามารถ
ท�าได้ส�าหรับแต่ละประเภทของเสื้อผ้า

• เสื้อผ้าอาจม้วนพันกันยุ่งเหยิงหลังการซัก ให้
ท�าการแยกเสื้อผ้าออกจากกันก่อนท�าการวาง
เข้าไปในเครื่องอบแห้ง

• คัดแยกเสื้อผ้าตามประเภทของผ้าและความ
หนา ท�าการอบแห้งเสื้อผ้าประเภทเดียวกัน
ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ผ้าเช็ดเครื่องครัวและ
ผ้าเช็ดโต๊ะสามารถอบแห้งได้เร็วกว่าผ้าขนหนู
ส�าหรับอาบน�้ าที่หนากว่า

ความจุของโหลดที่ถ่กต้อง

A พิจารณาข้อมูลที่ให้ไว้ใน “ตารางการเลือก
โปรแกรม” ท�าการเริ่มใช้โปรแกรมการท�างาน
ในลักษณะที่ใช้ความจุของโหลดสูงสุดเสมอ

C การเพิ่มปริมาณของเสื้อผ้าเข้าไปในเครื่อง
มากกว่าระดับที่แนะน�าไว้ไม่แนะน�าให้ปฏิบัติ 
ประสิทธิภาพการอบแห้งจะลดลงเมื่อเครื่อง
ท�างานแบบมีโหลดมากเกินไป ยิ่งกว่านัน้ 
เครื่องอบแห้งของคุณและเสื้อผ้าของคุณ
สามารถเกิดความเสียหายได้

C วางเสื้อผ้าของคุณลงไปในถังอย่างหลวมๆ เพื่อ
ที่จะไม่ให้เกิดการพันกัน

C เสื้อผ้าชิน้ใหญ่ (เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียง 
ผ้าปูโต๊ะขนาดใหญ่) อาจจับตัวกันเป็นกลุ่ม
ก้อนได้ หยุดเครื่องอบแห้ง 1-2 ครัง้ในระหว่าง
กระบวนการอบแห้งเพื่อแยกเสื้อผ้าที่จับตัว
เป็นกลุ่มก้อนออกจากกัน

น�้าหนักตอ่ไปน้ีใหไ้วเ้ป็นตวัอยา่ง

รายการทีใ่ช้ภายในบา้น น�้าหนักโดย
ประมาณ (กรมั)

ผ้าคลุมเตยีงท�าจากผา้ฝ้าย (2 
ชัน้) 1500

ผ้าคลุมเตยีงท�าจากผา้ฝ้าย (ชัน้
เดยีว) 1000

ผ้าปเูตยีง (2ชัน้) 500
ผ้าปเูตยีง (ชัน้เดยีว) 350
ผ้าคลุมโตะ๊ขนาดใหญ่ 700
ผ้าคลุมโตะ๊ขนาดเลก็ 250
ผ้ากนัเป้ือนชา 100
ผ้าเชด็ตวัอาบน�้า 700
ผ้าเชด็มอื 350

เสน้ใยถกัทอ น�้าหนักโดย
ประมาณ (กรมั)

เสื้อครึ่งตวัสตรี 150
เสื้อเชิต้จากผา้ฝ้าย 300
เสื้อเชิต้ 200
ชดุเดรสจากผา้ฝ้าย 500
ชดุเดรส 350
ผ้ายนีส์ 700
ผ้าพนัคอ (10 ชิน้) 100
เสื้อเชิต้คอปก 125

การโหลด
• เปิดประตูส�าหรับโหลด
• วางเสื้อผ้าเข้าไปอย่างหลวมๆในเครื่อง
• ดันประตูโหลดเพื่อปิด ต้องมัน่ใจว่าไม่มีเสื้อผ้า

ชิน้ใดเกาะติดอยู่ตรงประตูเครื่อง
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4		การเลือก		โปรแกรม	และ	การใช้งาน	เครื่อง	ของคุณ
แผงควบคุม

56

1 2 3 4

สิ้นสุด/ต�อต�า
นรอยยับย�น

โปรแกรมแบบ
ตั้งเวลา 

ผ�าฝ�าย ผ�าสังเคราะห� การระบายอากาศ พร�อมสำหรั
บการรีด

พิเศษ 
พร�อมสำหรับ

สวมใส�

พร�อมสำหรับ
สวมใส�

พร�อมสำหรับส
วมใส� เพิ่ม

การอบแห�ง

เสียงดังห่ึง/
ยกเลิก

ผ�ายีนส� เสื้อเชิ้ต เป�ด/ป�ด เริ่มต�น  
หยุดชั่วขณะ  

ยกเลิก

การทำความสะ
อาดตัวกรอง

ล็อคป�องกันเด็กถัง 
เต็ม

ละเอียดอ�อน ด�วน 
35’

1.	 ไฟสัญญาณเตือนการท�าความสะอาดตัว
กรอง

 สัญญาณไฟเตือนจะเปิดเมื่อตัวกรองเต็ม
2.	 ไฟแสดงการติดตามการท�างานของ

โปรแกรม
 ใช้ในการติดตามสถานะความคืบหน้าของ

โปรแกรมปัจจุบัน
3.	 การยกเลิกสัญญาณเตือนด้วยเสียง
 ใช้ในการยกเลิกสัญญาณเตือนที่ให้ไว้ ณ จุด

สิน้สุดการท�างานของโปรแกรม

4.	 ปุ่ม	เปิด/ปิด
 ใช้ในการเปิดและปิดเครื่อง
5.	 ปุ่มเลือกโปรแกรม
 ใช้ในการเลือกโปรแกรม
6.	 ปุ่ม	เริ่มต้น/หยุดชั่วขณะ/ยกเลิก
 ใช้ในการ เริ่มต้น  หยุดชัว่ขณะ หรือยกเลิก

โปรแกรม
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การเตรียมเครื่องให้พร้อม
1. เสียบปลัก๊ไฟของเครื่องซักผ้า 
2. ใส่เสื้อผ้าลงไปในเครื่อง  
3. กดปุ่ม "เปิด / ปิด"
C การกดปุ่ม "เปิด / ปิด" ไม่จ�าเป็นว่าหมายถึง

โปรแกรมเริ่มการท�างานแล้ว กดปุ่ม "เริ่มต้น/
หยุดชัว่ขณะ/ยกเลิก" ของเครื่องเพื่อท�าการ
เริ่มต้นการท�างานของโปรแกรม

การเลือกโปรแกรม
ตดัสนิใจเลอืกโปรแกรมท่ีเหมาะสมจากตารางขา้ง
ลา่งน้ีซึ่งรวมถึงอณุหภมูกิารอบแหง้ในหน่วยองศา
เซลเซยีส เลอืกโปรแกรมท่ีต้องการโดยใชป่้มุเลือก
โปรแกรม

การอบแห้ง
พเิศษ 

ท�าการอบแหง้ ณ อณุหภูมสิงู
ส�าหรับเสื้อผ้าท�าจากผ้าฝ้าย 
เสื้อผา้ท่ีมคีวามหนาและหลาย
ชัน้ (เชน่ ผ้าเชด็ตวั ผ้าลินิน ผ้า
ยนีส)์ จะถกูอบแหง้ในวธีิทีไ่ม่
ตอ้งท�าการรดีผ้ากอ่นจะเกบ็ใน
ต้เูสื้อผา้

พรอ้มส�าหรับ
การรดี 

เสื้อผา้ปกต ิ(เชน่ ผ้าปโูตะ๊ ชดุ
ชัน้ใน) จะถกูอบแหง้ในวธีิทีไ่ม่
ตอ้งท�าการรดีผ้ากอ่นจะเกบ็ใน
ลิน้ชกั

พรอ้มส�าหรับ
การรดีเพ่ิม

เสื้อผา้ปกต ิ(เชน่ ผ้าปโูตะ๊ ชดุ
ชัน้ใน) จะถกูอบแหง้ในวธีิทีไ่ม่
ตอ้งท�าการรดีผ้ากอ่นจะเกบ็ใน
ลิน้ชกั แตจ่ะมากกวา่โปรแกรม
อื่นซ่ึงพร้อมทีจ่ะสวมใสไ่ดท้นัที

การรดีผา้ให้
แหง้

เสื้อผา้ปกต ิ(เชน่ เสื้อเชิต้ ชดุ
เดรส) จะถูกอบแหง้และพรอ้ม
ส�าหรับการรดีผ้า

Cส�าหรับโปรแกรมนอกเหนือจากน้ี ดูใน "ตาราง
การเลือกโปรแกรม"

โปรแกรมหลัก
ขึ้นอย่กูบัประเภทของเสื้อผา้ ใหใ้ชโ้ปรแกรมหลัก
ดงัตอ่ไปน้ี:
•ผ้าฝ้าย
คณุสามารถท�าการอบแห้งเสื้อผา้ทีใ่ชง้านทนทาน
ดว้ยโปรแกรมน้ี ท�าการอบแห้ง ณ อณุหภูมสิงู ขอ
แนะน�าใหใ้ชส้�าหรับรายการเสื้อผ้าท�าจากผ้าฝ้าย 
(ผา้ปเูตยีง ผ้าคลมุเตียง ชดุใน ฯลฯ)
•ผ้าสังเคราะห์	
คณุสามารถท�าการอบแห้งเสื้อผา้ทีใ่ชง้านทนทาน
น้อยกวา่ดว้ยโปรแกรมน้ี โปรแกรมน้ีจะท�าการอบ
แหง้ ณ อณุหภมูติ�่าเปรียบเทียบกบัโปรแกรมผ้า
ฝ้าย ขอแนะน�าให้ใชส้�าหรับรายการเสื้อผ้าท�าจาก
ผา้สงัเคราะห ์(เชน่ เสื้อเชิต้ เสื้อครึ่งตวัสตร ีเสื้อผ้า
ผสมระหวา่งใยสงัเคราะห์/ผา้ฝ้าย ฯลฯ)
C  ห้ามท�าการอบแห้งผ้าม่านบางและผ้าลูกไม้ใน

เครื่องอบแห้งของคุณ
•ต้านทานรอยยับย่น			

โปรแกรมการตอ่ตา้นรอยยบัยน่เป็นเวลา 2 ชัว่โมง
ป้องกนัเสื้อผา้จากการเกดิรอยยบัยน่จะถกูเปิดการ
ท�างาน ถ้าคณุจะไมน่�าเสื้อผา้ออกจากเครื่องหลงั
จากโปรแกรมท�างานมาถงึจุดสิน้สดุ โปรแกรมน้ีจะ
หมนุเสื้อผ้าทกุๆ 10 นาทเีพ่ือป้องกนัการเกดิรอย
ยบัยน่
โปรแกรมแบบพิเศษ	
ส�าหรบักรณีพิเศษ มโีปรแกรมพิเศษใหม้าดงัน้ี:
Cโปรแกรมเพิ่มเติมอาจจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่

กับรุ่นของเครื่องของคุณ
•ขนาดเล็ก
คณุสามารถใชโ้ปรแกรมน้ีในการอบแหง้เสื้อผา้ท�า
จากผ้าฝ้ายของคณุทีม่กีารป่ันแหง้ทีค่วามเรว็สงูใน
เครื่องซกัผ้า โปรแกรมน้ีจะท�าการอบแหง้เสื้อผา้
จากผ้าฝ้าย 1,2 กก. ( เสื้อเชิต้ 3 ตวั/เสื้อเชิต้คอปก 
5 ตวั) ภายในเวลา 30 นาที
C เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้นจากเครื่องอบแห้งของคุณ 

เสื้อผ้าของคุณจะต้องท�าการซักด้วยโปรแกรม
ที่เหมาะสมและป่ันแห้งที่ความเร็วที่แนะน�าใน
เครื่องซักผ้า

•เสือ้เชิต้
ท�าการอบแหง้เสื้อเชิต้ในวธิทีีอ่อ่นโยนมากขึ้นเพ่ือที่
จะไมท่�าใหเ้กดิรอบยบัยน่และท�าการรดีผา้ไดง้า่ย
C เสื้อเชิต้อาจประกอบด้วยปริมาณความชื้น

เล็กน้อย ณ ตอนสิน้สุดของโปรแกรม เราขอ
แนะน�าคุณว่าไม่ควรทิง้เสื้อเชิต้ไว้ในเครื่องอบ
แห้ง

•ผ้ายีนส์	
คณุสามารถใชโ้ปรแกรมน้ีในการอบแหง้เสื้อผา้ท�า
จากผ้ายีนสข์องคณุทีม่กีารป่ันแหง้ทีค่วามเรว็สงูใน
เครื่องซกัผ้า
C  ทบทวนส่วนที่เกี่ยวข้องในตารางของ

โปรแกรม
•ผ้าละเอียดอ่อน
คณุสามารถท�าการอบแหง้เสื้อผา้ทีล่ะเอยีดออ่น
มากๆ (เสื้อครึ่งตวัสตรทีีท่�าจากผา้ไหม ชดุชัน้ใน
ละเอยีดออ่น ฯลฯ) ทีเ่หมาะสมในการอบแหง้หรอื
เสื้อผ้าทีแ่นะน�าใหท้�าการซกัดว้ยมอื 
C ขอแนะน�าให้ใช้ถุงใส่เสื้อผ้าใการป้องกันเสื้อผ้า

ที่ละเอียดอ่อนจากการเกิดรอยยับย่นหรือเสีย
หายได้ น�าเสื้อผ้าของคุณออกจากเครื่องอบ
แห้งทันทีและแขวนผึ่งไว้หลังจากโปรแกรมสิน้
สุดแล้วเพื่อที่จะป้องกันการเกิดรอยยับย่น

•การระบายอากาศ
มเีพยีงแคก่ารระบายอากาศถกูกระท�าเป็นเวลา 10 
นาทโีดยไมม่กีารเป่าลมรอ้น คณุสามารถปลอ่ย
อากาศใหแ้กเ่สื้อผา้ทีเ่กบ็ไวใ้นบรรยากาศปิดเป็น
เวลานาน ขอบคณุตอ่โปรแกรมน้ีในการท�าการขจัด
กล่ินไมพ่งึประสงคไ์ด้ 
•โปรแกรมแบบตัง้เวลา
คณุสามารถเลอืกหน่ึงใดของโปรแกรมแบบตัง้วลา
ตัง้แต ่10 นาท,ี 20 นาท,ี 40 นาท,ี 60 นาท ีเพ่ือ
ใหไ้ดผ้ลส�าเรจ็ในระดบัความแหง้ทีต่อ้งการ ณ 
อณุหภูมติ�่าได ้โปรแกรมจะท�าการอบแหง้เป็นระยะ
เวลาทีเ่ลือกไวโ้ดยไมข่ึ้นกบัอณุหภมูขิองการอบ
แหง้



28 TH

ตารางการเลือกโปรแกรมและการบริโภคพลังงาน

* : โปรแกรมมาตรฐานฉลากพลังงาน (EN 61121:2012)
ค่าทัง้หมดที่ให้ไว้ในตารางน้ีเป็นค่าคงที่เฉพาะตัวตามมาตรฐาน EN 61121:2012 ค่าเหล่าน้ีอาจจะเบี่ยงเบนไปจากค่า
ในตารางเน่ืองจากประเภทของเสื้อผ้า ความเร็วการป่ัน สภาวะเงื่อนไขแวดล้อมใและการขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้า

TH 2

โปรแกรม ความจุ (กก.) ความเร็วการป่ันแห้งของเครื่อง
ซักผ้า (รอบต่อนาที)

ปริมาณความชื้น
ที่คงเหลือโดย

ประมาณ

เวลาในการอบแห้ง 
(นาที)

ผ้าฝ้าย/มีสี

A  การอบแห้งในตู้

7
1200-1000 60% 140

900-800 70% 150

3.5
1200-1000 60% 75

900-800 70% 90

A  พร้อมส�าหรับสวมใส่

7
1200-1000 60% 150

900-800 70% 160

3.5
1200-1000 60% 85

900-800 70% 100

A  พร้อมส�าหรับการรีด

7
1200-1000 60% 100

900-800 70% 115

3.5
1200-1000 60% 60

900-800 70% 75

แห้งเร็ว 1.2 1200-1000 50% 30

เสื้อเชิต้ 1.5 1000-800 50% 49

ผ้ายีนส์ 4 1200-1000 50% 100

ผ้าสังเคราะห์ 

B พร้อมส�าหรับสวมใส่

3.5
800 40% 55

600 50% 70

1.75
800 40% 35

600 50% 45

ละเอียดอ่อน

B  พร้อมส�าหรับสวมใส่ 1.5 600 50% 40

อัตราการบริโภคพลังงาน 

โปรแกรม ความจุ (กก.) ความเร็วการป่ันแห้งของเครื่อง
ซักผ้า (รอบต่อนาที)

ปริมาณความชื้น
ที่คงเหลือโดย

ประมาณ

อัตราการบริโภค
พลังงาน กิโลวัตต์

ชัว่โมง

ผ้าฝ้าย ลินินอบแห้งในตู้* 7 1000 60% 4.2

ผ้าฝ้ายพร้อมส�าหรับการรีด 7 1000 60% 3.1

ผ้าสังเคราะห์พร้อมส�าหรับสวมใส่ 3.5 800 40% 1.6
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ฟังก์ชั่น	การท�างานสนับสนุน
การยกเลิกสัญญาณเตือนด้วยเสียง
เครื่องจะใหก้ารเตือนแบบสญัญาณเสยีงเมื่อ
โปรแกรมท�างานมาถงึจดุสิน้สดุของโปรแกรม ถา้
คณุไมต่อ้งการได้ยนิเสยีงการเตอืนดว้ยสญัญาณ
เสยีง ใหก้ดป่มุ "ยกเลกิการเตอืนดว้ยสญัญาณ
เสยีง" ไฟสถานะท่ีเก่ียวข้องจะสวา่งขึ้นมาเมื่อปุ่ม
ถกูกดและสัญญาณเตือนด้วยเสยีงจะไมเ่กดิขึ้นเมื่อ
โปรแกรมมาถงึจดุสิน้สดุ
C คุณสามารถท�าการเปิดการใช้งานของฟังก์ชัน่

น้ีทัง้แบบก่อนหรือหลังจากที่โปรแกรมเริ่ม
ท�างาน 

ไฟสถานะค�าเตือน
C ไฟสถานะค�าเตือนอาจจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่

กับรุ่นของเครื่องของคุณ
การท�าความสะอาด	ตัวกรอง
ไฟสญัญาณเตือนจะถูกเปิดเพื่อท�าการเตอืนการ
ท�าความสะอาดตวักรองหลงัจากโปรแกรมท�างาน
เสรจ็สิน้แลว้
C ถ้าไฟเตือนการท�าความสะอาดตัวกรองสว่าง

อย่างต่อเน่ืองแล้ว โปรดอ้างอิงไปที่ "ข้อ
แนะน�าในการแก้ปัญหา"

เริ่มต้นท�างานของโปรแกรม
1. กดปุ่ม "เริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ/ยกเลิก" ของ

เครื่องเพื่อท�าการเริ่มต้นการท�างานของ
โปรแกรมทันที

2. ไฟสถานะของปุ่ม "เริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ/
ยกเลิก" จะถูกเปิดเพื่อ่งบอกว่าโปรแกรมได้
เริ่มท�างานแล้ว

ความคืบหน้าของโปรแกรม
ความคบืหน้าของโปรแกรมท่ีก�าลังท�างานโปรแกรม
หน่ึงสามารถติดตามดูได้จากตวัแสดงสถานะ
ตดิตามการท�างานของโปรแกรม
ณ จดุเริม่ตน้ของทุกๆ ขัน้ตอนของโปรแกรม ไฟ
แบบ LEDบง่บอกสถานะท่ีเก่ียวขอ้งจะเปิดและไฟ
ของขัน้ตอนท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้วจะปิด
"การอบแห้ง":
ไฟบอกระดบัความแห้งจะสวา่งในระหวา่ง
กระบวนการทัง้หมดของการอบแหง้จนกระทัง่องศา
ของการอบแห้งเข้าส่รูะดับ "การรดีผ้าใหแ้หง้"
"การรีดผ้าให้แห้ง":
จะเริม่มไีฟสวา่งเม่ือระดับการอบแหง้ถึงขัน้ตอน 
"การรดีผา้ให้แห้ง" และยงัคงสวา่งจนกระทัง่ขัน้
ตอนถดัไป
พร้อมส�าหรับการรีด
จะเริม่มไีฟสวา่งเม่ือระดับการอบแหง้ถึงขัน้ตอน 
"การพรอ้มในการสวมใส"่ และยงัคงสวา่งจนกระทัง่
ขัน้ตอนถดัไป
	"ชัน้สุดท้าย	/	ต้านทานรอยยับย่น":
ไฟจะสวา่งข้ึนมาเม่ือโปรแกรมท�างานมาถงึจดุสิน้
สดุและฟังกช์ัน่การตอ่ต้านการเกดิรอยยบัยน่ถูก
เปิดการท�างาน

C ถ้าไฟสถานะ LED มากกว่าหน่ึงตัวสว่างหรือ
สว่างแบบวูบวาบต่อเน่ืองสลับกัน นัน่หมายถึง

มีความผิดปกติเกิดชึ้นหรือความล้มเหลวของ
ระบบ (โปรดดูที่ ข้อแนะน�าการแก้ปัญหา)

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหลังจาก
การเริ่มต้นท�างานแล้ว
คณุสามารถใชล้กัษณะพิเศษน้ีในการอบแหง้เสื้อผา้
ของคณุภายใตอ้ณุหภมูสิงูกวา่หรอืต�่ากวา่ หลงัจาก
เครื่องอบแหง้ของคณุเริม่ท�างานแลว้
ตวัอยางเชน่
1.  กดปุ่มและแช่ไว้ที่ปุ่ม "เริ่มต้น / หยุดชัว่

ขณะ/ ยกเลิก" เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อท�าการ 
"ยกเลิก" โปรแกรมเพื่อที่จะเลือกโปรแกรม 
"การอบแห้งพิเศษ" แทนที่โปรแกรม "การรีด
ผ้าให้แห้ง" 

2. เลือกโปรแกรม "การอบแห้งพิเศษ" โดยการ
หมุนปุ่มการเลือกโปรแกรม

3. กดปุ่ม "เริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ/ยกเลิก" ของ
เครื่องเพื่อท�าการเริ่มต้นการท�างานของ
โปรแกรม

C กดปุ่ม "เริ่มต้น / หยุดชัว่ขณะ/ ยกเลิก" เป็น
เวลา 3 วินาทีเพื่อท�าการยกเลิกโปรแกรมหรือ
หมุนปุ่มการเลือกโปรแกรมในทิศทางใดๆก้ได้
เพื่อท�าการสิน้สุดโปรแกรมในขณะที่โปรแกรม
ก�าลังท�างานอยู่ ไฟเตือนถังรองรับน�้ าและการ
ท�าความสะอาดตัวกรองจะเปิดจะเตือนผู้ใช้งาน
เมื่อโปรแกรมถูกยกเลิกโดยการกดปุ่ม "เริ่ม
ต้น / หยุดชัว่ขณะ/ ยกเลิก" เป็นเวลา 3 วินาที 
อย่างไรก็ตาม ไฟสัญญาณเตือนจะไม่เปิดเมื่อ
โปรแกรมถูกยกเลิกโดนการหมุนปุ่มการเลือก
โปรแกรม จะมีไฟสถานะการอบแห้งที่ถูกเปิด
และเครื่องยังคงรอจนกระทัง่โปรแกรมใหม่ถูก
เลือกออกมาและปุ่ม "เริ่มต้น / หยุดชัว่ขณะ/ 
ยกเลิก" ถูกกด ฟังก์ชัน่การล็อคป้องกันเด็ก
ของเครื่องจะต้องไม่เปิดการท�างานเพื่อที่จะ
กระท�ากระบวนการ 2 ประการต่อไปน้ี ถ้าฟัง
ก์ชัน่การล็อคป้องกันเด็กถูกเปิดการท�างาน ให้
ปิดการท�างานของมันก่อนท�าการเดินเครื่อง

การเพิ่ม/น�าเสือ้ผ้าออกในโหมดรอท�างาน
การเพิม่หรอืน�าเอาเสื้อผา้ออกจากโปรแกรมการอบ
แหง้ทีเ่ริม่ตน้แลว้ :
1. กดปุ่ม "เริ่มต้น / หยุดชัว่ขณะ/ ยกเลิก เพื่อ

เปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมด "หยุดชัว่ขณะ" 
กระบวนการอบแห้งจะหยุดท�างาน

2.  เปิดประตูที่ต�าแหน่ง "หยุดชัว่ขณะ" และปิด
อีกครัง้หลังจากเพิ่มหรือน�าเสื้อผ้าออกแล้ว

3. กดปุ่ม "เริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ/ยกเลิก" ของ
เครื่องเพื่อท�าการเริ่มต้นการท�างานของ
โปรแกรม

C เสื้อผ้าใดๆที่ท�าการเพิ่มหลังจากกระบวนการ
อบแห้งเริ่มต้นแล้วอาจจะเป็นสาเหตุของ
เสื้อผ้าที่แห้งแล้วในเครื่องผสมกันกับเสื้อผ้า
เปียกและเป็นผลให้เสื้อผ้ายังคงเปียกหลังจาก
กระบวนการอบแห้งเสร็จสิน้แล้ว

C เสื้อผ้าสามารถเพิ่มหรือน�าออกมากเท่าใดก็ได้
ตามที่ต้องการในระหว่างกระบวนการอบแห้ง 
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แต่กระบวนการน้ีจะยืดขยายช่วงเวลาของ
โปรแกรมออกไปและเพิ่มการบริโภคพลังงาน
เมื่อการอบแห้งจะถูกขัดจังหวะอย่างต่อเน่ือง 
ดังนัน้แล้ว ขอแนะน�าให้ท�าการเพิ่มเสื้อผ้าก่อน
ที่โปรแกรมการอบแห้งจะเริ่มต้นท�างาน

ล็อคป้องกันเด็ก
มฟัีงกช์ั ่น้การลอ็คป้องกันเด็กส�าหรบัป้องกนัการ
ขดัจงัหวะของโปรแกรมใดๆ เน่ืองจากการกดปุ่ม
ในขณะท่ีโปรแกรมก�าลงัท�างานอย่ ูประตโูหลดและ
ป่มุทัง้หมดยกเวน้ป่มุ "เปิด / ปิด" บนแผงควบคมุ
จะถกูปิดการท�างานเม่ือฟังก์ชัน่การล็อคป้องกนัเดก็
ถกูเปิดการท�างาน
กดป่มุ "เริม่ตน้/หยดุชัว่ขณะ/ยกเลิก" และ "ยกเลิก
เสยีงเตอืน" พร้อมกันเป็นเวลา 3 วนิาทเีพื่อท�าการ
ปิดการท�างานของฟังก์ชัน่การล็อคป้องกนัเดก็ 
ในการเริม่การท�างานของโปรแกรมใหมห่ลังจาก
โปรแกรมปัจจบุนัท�างานเสร็จแล้วหรอืขดัจงัหวะ
โปรแกรมปัจจบุนั ฟังก์ชั ้น่การล็อคป้องกนัเดก็จะ
ตอ้งท�าการปิดการท�างานไว ้กดป่มุเดยีวกนัเป็น
เวลา 3 วนิาทีอกีครัง้เพื่อท่ีจะท�าการปิดการท�างาน
ของฟังกช์ัน่ลอ็คป้องกันเด็ก
C ฟังก์ชัน่การล็อคป้องกันเด็กจะถูกปิดการ

ท�างานเมื่อเครื่องถูกปรับสวิทซ์ไปปิดและเปิด
ด้วยปุ่ม "เปิด / ปิด"

C กดปุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 3 วินาทีอีกครัง้
เพื่อที่จะท�าการปิดการท�างานของฟังก์ชัน่ล็อค
ป้องกันเด็ก เสียงบีบ๊ดังยาวนานจะได้ยินและ
ฟังก์ชัน่การล็อคป้องกันเด็กจะถูกเปิดการ
ท�างาน เสียงดังบีบ๊ 2 ครัง้จะได้ยิน ถ้าคุณกด
ปุ่มใดๆ หรือหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมในขณะที่
ฟังก์ชัน้การล็อคป้องกันเด็กยังเปิดการท�างาน
อยู่ กดปุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 3 วินาทีอีก
ครัง้เพื่อที่จะท�าการปิดการท�างานของฟังก์ชัน่
ล็อคป้องกันเด็ก เสียงบีบ๊ดังคร้้งเดียวจะได้ยิน
และฟังก์ชัน่การล็อคป้องกันเด็กจะถูกปิดการ
ท�างาน

A เสียงดังบีบ๊ 2 ครัง้จะได้ยิน ถ้าคุณกดปุ่ม
ใดๆ หรือหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมในขณะที่ฟัง
ก์ชัน้การล็อคป้องกันเด็กยังเปิดการท�างาน
อยู่ ถ้าคุณท�าการปิดการท�างานของฟังก์ชั ่
นการล็อคป้องกันเด็กโดยไม่ได้หมุนปุ่มการ
เลือกโปรแกรมไปยังต�าแหน่งก่อนหน้าแล้ว 
โปรแกรมจะสิน้สุดเมื่อต�าแหน่งของการเลือก
โปรแกรมถูกท�าให้เปลี่ยนไป จะมีไฟสถานะ
การอบแห้งที่ถูกเปิดและเครื่องยังคงรอจน
กระทัง่โปรแกรมใหม่ถูกเลือกออกมาและปุ่ม 
"เริ่มต้น / หยุดชัว่ขณะ/ ยกเลิก" ถูกกด

การสิน้สุดโปรแกรมโดยการยกเลิก
ในการยกเลกิโปรแกรมทีเ่ลอืกไวใ้ดๆ: 
กดป่มุ "เริม่ตน้/หยดุชัว่ขณะ/ยกเลกิ" เป็นเวลา 3 
วนิาท ีไฟสญัญาณของ "การท�าความสะอาด ตวั
กรอง", "ถงัรองรบัน�้า", และ "สิน้สดุ / ตอ่ตา้นรอย
ยับย่น" จะถกูเปิดเมื่อสิน้สดุคาบเวลาส�าหรบัการ
แจง้เตอืน
ถา้คณุท�าการเลอืกโปรแกรมใหมโ่ดยการหมนุปุ่ม
การเลือกโปรแกรมในขณะทีเ่ครื่องของคณุยงัอยู่
ในดหมดหยดุชัว่ขณะ หลงัจากนัน้โปรแกรมที่
ท�างานปัจจบุนัจะถกูท�าใหล้ม้เหลวและขอ้มลูของ
โปรแกรมใหมจ่ะแสดงขึ้นมา
A เน่ืองจากภายในของเครื่องจะมีความร้อนส่วน

เกินเมื่อคุณท�าการยกเลิกโปรแกรมในขณะ
ที่เครื่องก�าลังท�างาน การเปิดการท�างานของ
โปรแกรมการระบายอากาศจะช่วยท�าให้เย็น
ตัวลงได้

การสิน้สุดของโปรแกรม
ไฟสญัญาณของ "สิน้สดุ / ตอ่ตา้นรอยยบัยน่", "การ
ท�าความสะอาด ตวักรอง", และ "ถงั รองรบัน�้า" 
จะเปิดขึ้นและไฟแสดงสถานะตดิตามการท�างาน
ของโปรแกรมเมื่อโปรแกรมมาถงึจุดสิน้สดุของ
โปรแกรมแลว้ ประตโูหลดสามารรถเปิดไดแ้ละ
เครื่องกจ็ะพรอ้มส�าหรบัการท�างานรอบตอ่ไป
กดปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อท�าการปิดเครื่องอบแห้ง
C ขัน้ตอนสุดท้ายของรอบการอบแห้ง (ขัน้ตอน

การท�าให้เย็นตัวลง) จะถูกกระท�าโดยไม่มี
การให้ความร้อนใดๆเพื่อที่จะรักษาเสื้อผ้า ณ 
อุณหภูมิที่ไม่เป็นอันตรายต่อเสื้อผ้า

C โปรแกรมการต่อต้านรอยยับย่นเป็นเวลา 2 
ชัว่โมงป้องกันเสื้อผ้าจากการเกิดรอยยับย่นจะ
ถูกเปิดการท�างาน ถ้าคุณจะไม่น�าเสื้อผ้าออก
จากเครื่องหลังจากโปรแกรมท�างานมาถึงจุด
สิน้สุด

C ถ้าคุณจะไม่น�าเสื้อผ้าออกจากเครื่องทันที ห้าม
ท�าการหยุดเครื่องอบแห้งก่อนกระบวนการอบ
แห้งจะสมบูรณ์

C ท�าความสะอาดตัวกรองหลังการอบแห้งแต่ละ
รอบ (ดูที่ การท�าความสะอาด ตัวกรอง)

C คุณควรท�าการระบายน�้ าที่สะสมออกมาหลัง
จากการอบแห้งแต่ละรอบ (ดูที่ ถัง รองรับน�้ า)
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5	การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด
ตัวกรองเส้นฝอย
เสน้ฝอยหรอืเสน้ใยท่ีออกมาจากเสื้อผ้าไปส่อูากาศ
ในระหวา่งรอบการอบแห้งจะถูกเกบ็รวบรวมไวใ้น 
"ตวักรองเสน้ฝอย"
C เส้นใยและเส้นฝอยดังกล่าวโดยทัว่ไปจะเกิด

ขึ้นระหว่างการสวมใส่และการซักล้าง
C ท�าความสะอาดตัวกรองหลังการอบแห้งแต่ละ

รอบ 
C คุณสามารถท�าความสะอาดกระเปาะตัวกรอง

เส้นฝอยโดยใช้เครื่องดูดสูญญากาศได้

รูปท่ี 1

รูปท่ี 2
การท�าความสะอาดตัวกรอง:
1. ดึงฝาครอบออกมา
2. ถ้าตัวกรองเส้นใยฝอยของผลิตภัณฑ์สามารถ

เปิดได้ดังแสดงในรูปที่ 1 แล้วให้ถอดตัวกรอง
เส้นฝอยออกมาโดยการดึงขึ้นและเปิดตัวกรอง 

2. ถ้าตัวกรองเส้นใยฝอยของผลิตภัณฑ์เป็นดังรูป
ที่ 2 แล้วให้ถอดตัวกรองเส้นฝอยออกมาโดย
การดึงขึ้น

3. ท�าความสะอาดโดยดึงเอาเส้นใยฝอย เส้นใยผ้า
และใยฝ้ายที่ยุ่งเหยิงออกมาด้วยมือหรือด้วย
ชิน้ผ้าที่อ่อนนุ่ม

4. ปิดตัวกรองและวางกลับไปในต�าแหน่งเดิม 
C การอุดตันอาจเกิดขึ้นได้บนผิวของตัวกรอง

หลังจากการใช้งานเครื่องของคุณไประยะหน่ึง 
ถ้าเกิดขึ้น ให้ท�าความสะอาดตัวกรองโดยการ
ใช้น�้ าและท�าให้แห้งก่อนการใช้งานอีกครัง้

เซ็นเซอร์	(รุ่นที่มีเซ็นเซอร์)
มเีซน็เซอรต์รวจวดัความชื้นอย่ใูนเครื่องทีส่ามารถ
ตรวจจบัวา่เสื้อผา้แหง้หรอืไม่

การท�าความสะอาดเซ็นเซอร์:
1. เปิดประตูส�าหรับโหลดของเครื่อง
2. ท�าให้เครื่องเย็นลงถ้ายังคงร้อนอยู่เน่ืองจาก

กระบวนการอบแห้ง
3. เช็ดท�าความสะอาดผิวโลหะของเซ็นเซอร์ด้วย

ผ้าอ่อนนุ่ม ชุ่มหมาดๆกับน�้ าส้มสายชูและท�าให้
แห้ง

C ท�าความสะอาดผิวโลหะของเซ็นเซอร์ 4 ครัง้
ต่อปี

A ห้ามใช้สารตัวท�าละลาย น�้ ายาท�าความสะอาด
หรือสารที่คล้ายกันในการท�าความสะอาด
เน่ืองจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และ
ระเบิดได้ 
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6		ข้อแนะน�าในการแก้ไขปัญหา
กระบวนการอบแห้งใชเ้วลานานเกนิไป
• ตาข่ายของตัวกรองอาจจะอุดตัน ล้างด้วยน�้ า
เสื้อผา้ยงัคงเปียกอยู่ ณ การสิน้สดุการท�างานของโปรแกรม
• ตาข่ายของตัวกรองอาจจะอุดตัน ล้างด้วยน�้ า
• เสื้อผ้าส่วนเกินอาจถูกใส่เข้าไป ห้ามท�าให้เครื่องท�างานแบบรับน�้ าหนักมากเกินไป
เครื่องไมเ่ปิดการท�างานหรือโปรแกรมไมเ่ริม่ท�างาน  เครื่องไมถู่กเปิดการท�างานเมื่อท�าการตัง้คา่
• เครื่องอาจไม่ได้ต่อเสียบปลัก๊ไฟ แน่ใจว่าเครื่องได้มีการเสียบปลัก๊ไปแล้ว
• ประตูโหลดเสื้อผ้าอาจเปิดแง้มไว้ ท�าให้มัน่ใจว่าประตูโหลดถูกปิดอย่างเหมาะสม
• โปรแกรมอาจจะไม่ถูกตัง้ค่าไว้หรือปุ่ม «เริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ/ยกเลิก» อาจจะไม่ได้ถูกกด ท�าให้

มัน่ใจว่าโปรแกรมถูกตัง้ไว้แล้วและไม่ได้อยู่ในโหมด "หยุดชัว่ขณะ"
• ฟังก์ชัน่ «การล็อคป้องกันเด็ก» อาจจะถูกเปิดการท�างาน ท�าการปิดการท�างานการล็อคป้องกันเด็ก
• ฝาครอบหน่วยควบแน่นในรุ่นที่มีหน่วยควบแน่นอาจจะไม่ได้ปิดอย่าแนบสนิท ท�าให้มัน่ใจว่าฝา

ครอบหน่วยควบแน่นและปุ่มล็อคสีแดงมีการปิดอย่างแน่นสนิท
โปรแกรมถกูขัดจงัหวะโดยไมท่ราบสาเหตุ
• ประตูโหลดเสื้อผ้าอาจเปิดแง้มไว้ ท�าให้มัน่ใจว่าประตูโหลดถูกปิดอย่างเหมาะสม
• ไฟฟ้าอาจถูกตัดการจ่าย กดปุ่ม "เริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ/ยกเลิก" ของเครื่องเพื่อท�าการเริ่มต้นการ

ท�างานของโปรแกรม 
• ฝาครอบหน่วยควบแน่นในรุ่นที่มีหน่วยควบแน่นอาจจะไม่ได้ปิดอย่าแนบสนิท ท�าให้มัน่ใจว่าฝา

ครอบหน่วยควบแน่นและปุ่มล็อคสีแดงมีการปิดอย่างแน่นสนิท
เสื้อผา้ยดื ย้วยหรือเสื่อมสภาพลง
• โปรแกรมที่เหมาะสมส�าหรับชนิดของเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้ถูกเลือกใช้งาน ท�าการอบแห้งเฉพาะ

เสื้อผ้าที่เหมาะสมส�าหรับการอบแห้งเท่านัน้ในเครื่องของคุณหลังจากตรวจสอบป้ายก�ากับบนเสื้อผ้า
ของคุณแล้ว 

• ท�าการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมที่อุณหภูมิต�่าส�าหรับประเภทเสื้อผ้าที่จะท�าการอบแห้งของคุณ
ไฟสญัญาณแสดงท่ีถังไมติ่ด (ส�าหรบัรุ่นทีม่ไีฟสถานะตดิตัง้)
• เครื่องอาจไม่ได้ถูกเริ่มด้วยการกดปุ่ม เปิด/ปิด แน่ใจว่าเครื่องได้มีการเปิดแล้ว
• หลอดไฟอาจจะแตกระเบิดแล้ว ให้โทรศัพท์เรียกตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อเปลี่ยนหลอด

ไฟ
• ฝาครอบหน่วยควบแน่นในรุ่นที่มีหน่วยควบแน่นอาจจะไม่ได้ปิดอย่าแนบสนิท ท�าให้มัน่ใจว่าฝา

ครอบหน่วยควบแน่นและปุ่มล็อคสีแดงมีการปิดอย่างแน่นสนิท
สญัญาณเสียงบีบ๊ได้ยนิ 2 ครัง้เมื่อกดปุ่มหรอืปุ่มการเลือกโปรแกรมถกูหมนุ
• ฟังก์ชัน่ «การล็อคป้องกันเด็ก» อาจจะถูกเปิดการท�างาน ท�าการปิดการท�างานการล็อคป้องกันเด็ก
• ปุ่มการเลือกโปรแกรมอาจจะถูกปรับหมุนไปยังต�าแหน่งที่ไม่ได้ก�าหนด  เลือกโปรแกรมหน่ึงของ

โปรแกรมที่ก�าหนดไว้
สญัญาณไฟสถานะของ "การท�าความสะอาด ตวักรอง" สวา่งวบูวาบ

• ตัวกรองอาจไม่ได้ถูกท�าความสะอาด ท�าความสะอาดตัวกรอง

ไฟ LED แสดงสถานะ “ชัน้สดุทา้ย / ตา้นทานรอยยบัยน่” เปิด
• โปรแกรมมาถึงจุดสิน้สุดการท�างาน ปิดเครื่องและน�าเสื้อผ้าออกจากเครื่อง
สญัญาณเสียงบีบ๊ดัง 3 ครัง้เมื่อคณุกดปุ่ม เริม่ตน้/หยดุชัว่ขณะ/ยกเลกิ
• ประตูโหลดเสื้อผ้าอาจเปิดแง้มไว้ แน่ใจว่าเครื่องได้มีการเสียบปลัก๊ไปแล้ว
• ท�าให้มัน่ใจว่าฝาครอบหน่วยควบแน่นและปุ่มล็อคสีแดงมีการปิดอย่างแน่นสนิท
ส�าหรบัผลติภณัฑท่ี์มาพร้อมกบัตวัเซน็เซอร์
ไฟสญัญาณเตือน "ถงัรองรับน�้า" สวา่งวบูวาบ
• น�้ าอาจจะเต็มถัง
• ท�าการระบายน�้ าออกจากถังรับน�้ า

    A โทรศัพท์เรียกตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตถ้าปัญหายังคงอยู่


