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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

Please read this user manual first!
Dear Customer,
Thank you for prefering a Beko product. We hope that your product which has been manufac-
tured with high quality and technology will give you the best results. We advise you to read 
through this manual and the other accompanying documentation carefully before using your 
product and keep it for future reference. If you transfer the product to someone else, give its 
manual as well. Pay attention to all details and warnings specified in the user manual and fol-
low the instructions given therein. 
Use this user manual for the model indicated on the cover page. 

Read the instructions.

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

C Important information or useful hints about usage.

A Warning for hazardous situations with regard to life and property.

B Warning against electric shock.

Warning against hot surfaces.

Warning against fire hazard.

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in 
accordance with our National Environment Regulations.

Do not dispose of the packaging wastes with the domestic waste or other wastes, discard 
them to the dedicated collection points designated by the local authorities.
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1 Important instructions for safety and 
environment

This section contains safety instructions that will help 
protect from risk of personal injury or property damage. 
Failure to follow these instructions shall void any warranty.
1.1 General safety
• The dryer can be used by children at and above 8 

years old and by persons whose physical, sensory or 
mental capabilities were not fully developed or who 
lack experience and knowledge provided that they are 
supervised or trained on the safe usage of the product 
and the risks it brings out. Children should not play with 
the product. Cleaning and maintenance works should not 
be performed by children unless they are supervised by 
someone.

• Children of less than 3 years should be kept away unless 
continously supervised.

• Adjustable feet should not be removed. The gap between 
the dryer and the floor should not be reduced with 
materials such as carpet, wood and tape. This will cause 
problems with the dryer.

• Always have the installation and repairing procedures 
carried out by the Authorized Service. Manufacturer shall not 
be held liable for damages that may arise from procedures 
carried out by unauthorized persons.

• Never wash the dryer by spraying or pouring water onto it! 
There is the risk of electric shock!
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Important instructions for safety and 
environment

1.1.1 Electrical safety

A Electrical safety instructions should be followed 
while electrical connection is made during the 
installation.

A The appliance must not be supplied through an 
external switching device, such as a timer,or 
connected to a circuit that is regularly switched on 
and off by utility.

• Connect the dryer to a grounded outlet protected by a 
fuse at the value specified on the type label.  Have the 
grounding installation performed by a qualified electrician. 
Our company shall not be liable for any damages that 
will arise when the dryer is used without grounding in 
accordance with the local regulations.

• The voltage and allowed fuse protection is stated on the 
type label plate. 

• The voltage specified on the type label must be equal to 
your mains voltage. 

• Unplug the dryer when it is not in use.
• Unplug the dryer from the mains during installation, 

maintenance, cleaning and repair works.
• Do not touch the plug with wet hands! Never unplug by 

pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.
• Do not use extension cords, multi-plugs or adaptors to 

connect the dryer to power supply in order to decrease the 
risk of fire and electric shock.

• Power cable plug must be easily accessible after 
installation.



5 / ENDryer / User Manual

Important instructions for safety and 
environment

B Damaged mains cable should be changed notifying 
the Authorized Service.

B If the dryer is faulty, it must not be operated unless 
it is repaired by an authorized service agent! There is 
the risk of electric shock!

1.1.2 Product safety
Superheating of the clothes inside of the dryer can 
occur if you cancel the programme or in the event 
of a power failure whilst the dryer is running, this 
concentration of heat can cause self-combustion and 
fire so always activate the ventilation programme 
to cool down or quickly remove all laundry from the 
dryer in order to hang them up and dissipate the 
heat.
Points to be taken into consideration for fire 
hazard:
Below specified laundry or items must not be dried in 
the dryer considering fire hazard.
• Unwashed laundry items
• Items soiled with oil, acetone, alcohol, fuel oil, 

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

For this reason especially the items containing the 
above specified stains must be washed very well, to 
do this use adequate detergent and choose a high 
washing temperature. 
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Important instructions for safety and 
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Below specified laundry or items must not be 
dried in the dryer due to the fire hazard:
• Garments or pillows bolstered with rubber foam 

(latex foam), shower bonnets, water resistant 
textiles, materials with rubber reinforcement and 
rubber foam pads.

• Clothing cleaned with industrial chemicals.
Items such as lighter, match, coins, metal parts, 
needle etc. may damage the drum set or may lead to 
functional problems. Therefore check all the laundry 
that you will load into your dryer.
Never stop your dryer before the programme 
completes. If you must do this, remove all laundry 
quickly and lay them out to dissipate the heat.
Clothes that are washed inadequately may ignite on 
their own and even may ignite after drying ends.

• 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.

A
Underwear that contains metal reinforcements 
should not be dried in the dryer. Dryer may be 
damaged if metal reinforcements come loose and 
break off during drying.

C
Use softeners and similar products in accordance 
with the instructions of their manufacturers.

C
Always clean the lint filter before or after each 
loading. Never operate the dryer without the lint 
filter installed.

• Never attempt to repair the dryer by yourself. Do not 
perform any repair or replacement procedures on the 
product even if you know or have the ability to perform 
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Important instructions for safety and 
environment

the required procedure unless it is clearly suggested in the 
operating instructions or the published service manual. 
Otherwise, you will be putting your life and others’ lives in 
danger.

• There must not be a lockable, sliding or hinged door that 
may block the opening of the loading door in the place 
where your dryer is to be installed.

• Install your dryer at places suitable for home use. 
(Bathroom, closed balcony, garage etc.)

• Make sure that pets do not enter the dryer. Check the 
inside of the dryer before operating it.

• Do not lean on the loading door of your dryer when it is 
open, otherwise it may fall over.

• The lint must not be allowed to accumulate around the 
tumble dryer

1.2 Mounting over a washing machine
• A fixing device should be used between the two machines 

when installing the dryer above a washing machine. The 
fitting device must be installed by the authorized service 
agent.

• Total weight of the washing machine and the dryer -with 
full load- when they are placed on top of each other 
reaches to approx. 180 kilograms. Place the products on a 
solid floor that has sufficient load carrying capacity!
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Important instructions for safety and 
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A
Washing machine cannot be placed on the dryer. 
Pay attention to the above warnings during the 
installation on your washing machine.
Installation Table for Washing Machine and Dryer

Dryer 
Depth

Washing Machine Depth
62 cm 60 cm  54 cm 50 cm 49 cm 45 cm 40 cm

54 cm Can be installed Can be 
installed Cannot be 

installed60 cm Can be installed Cannot be 
installed

1.3 Intended use
• Dryer has been designed for domestic use. It is not suitable 

for commercial use and it must not be used out of its 
intended use.

• Use the dryer only for drying laundry that are marked 
accordingly.

• The manufacturer waives any responsibility arisen from 
incorrect usage or transportation.

• The service life of the dryer that you purchased is 10 years. 
During this period, original spare parts will be available to 
operate the dryer properly.

1.4 Child safety
• Packaging materials are dangerous for the children. Keep 

packaging materials away from children.
• Electrical products are dangerous for the children. Keep 

children away from the product when it is operating. Do 
not let them tamper with the dryer. Use the child-proof 
lock in order to prevent the children to tamper with the 
dryer.
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Important instructions for safety and 
environment

C
Child-proof lock is on the control panel.
(See Child lock)

• Keep loading door closed even when the dryer is not in 
use.

1.5 Compliance with the WEEE regulation 
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.
1.6 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.
1.7 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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Important instructions for safety and 
environment

1.8 Technical Specifications
EN
Height (Min. / Max.) 84,6 cm / 86,6 cm*
Width 59,5 cm
Depth 60,9 cm
Capacity (max.) 8 kg**
Net weight (plastic front door 
usage) 37 kg

Net weight (glass front door 
usage) 39,5 kg

Voltage
See type label***Rated power input

Model code
 * Min. height: Height with adjustable feet are closed.
    Max. height: Height with adjustable feet are opened 
maximum.
** Dry laundry weight before washing.
*** Type label is located behind the loading door.

C
Technical specifications of the dryer are subject to 
specification without notice to improve the quality of 
the product.

C
Figures in this manual are schematic and may not 
match the product exactly.

C

Values stated on markers on the dryer or in the other 
published documentation accompanying with the 
dryer are obtained in laboratory in accordance with 
the relevant standards. Depending on operational and 
environmental conditions of the dryer, these values 
may vary.
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2 Your Dryer
2.1 Package Contents

1 2 3 54

1. Water drain hose *
2. Filter drawer spare sponge*
3. User Manual
4. Drying basket*
5. Drying basket user manual*

*It can be supplied with your machine depending on its model.
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3  Installation
Before the calling the nearest Authorized 
Service for the installation of the dryer, en-
sure that electrical installation and water 
drain is appropriate referring to the user’s 
manual. (See 3.3 Connecting to the drain 
and 3.5 Electrical connection) If they are 
not suitable, contact a qualified electrician 
and technician to make necessary arrange-
ments.

C
Preparation of the dryer's location 
as well as the electrical and 
waste water installations is under 
customer's responsibility.

A Prior to installation, visually check 
if the dryer has any defects on 
it. If the drier is damaged, do 
not have it installed. Damaged 
products cause risks for your 
safety.

3.1 Appropriate installation 
location
• Install the dryer on a stable and level 

surface. 
• Dryer is heavy. Do not move it by 

yourself.
• Operate your dryer in a well ventilated, 

dust-free environment.
• The gap between the dryer and the 

surface should not be reduced by the 
materials such as carpet, wood and tape.

• Do not cover the ventilation grills of the 
dryer. 

• There must not be a lockable, sliding or 
hinged door that may block the opening 
of the loading door in the place where 
your dryer is to be installed.

• Once the dryer is installed, it should stay 
at the same place where its connections 
have been made. When installing the 
dryer, make sure that its rear wall does 
not touch anywhere (tap, socket, etc.). 

• Place the dryer at least 1 cm away from 
the edges of other furniture.

• Your dryer can be operated at 
temperatures between +5°C and +35°C. 
If the operating conditions fall outside 
of this range, operation of the dryer 
will be adversely affected and it can get 

damaged.
• The rear surface of the tumble dryer 

shall be placed against a wall.

B Do not place the dryer on the 
power cable.

3.2 Removing the 
transportation safety 
assembly

A
Remove the transportation safety 
assembly before using the dryer 
for the first time.

Open the loading door.
There is a nylon bag inside the drum that 
contains a piece of styrofoam. Hold it from its 
section marked with XX XX.
Pull the nylon towards yourself and remove 
the transportation safety assembly.

A
Check that no part of the 
transportation safety assembly 
remains inside the drum.

3.3 Connecting to the drain
In products equipped with condenser unit, 
water accumulates in the water tank during 
the drying cycle. You should drain accumu-
lated water after each drying cycle.
You can directly drain accumulated water 
through the water drain hose supplied with 
the product instead of periodically draining 
the water collected in the water tank.
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Installation
Connecting the water drain hose
1-2   Pull hose at the behind of the dryer by 
hand in order to disconnect it from where it 
is connected. Do not use any tools to remove 
the hose.
3   Connect one end of the drain hose sup-
plied with the dryer to the connection point 
from where you removed the hose of the 
product in previous step.
4   Connect the other end of the drain hose 
directly to the wastewater drain or to the 
washbasin.

1

3 4

2

A
Hose connection should be made 
in a safe manner. Your drain 
house will be flooded if the hose 
comes out of its housing during 
water discharge.

C
Water drain hose should be 
attached to a height of maximum 
80 cm.

C
Make sure that the water drain 
hose is not stepped on and it is 
not folded between the drain and 
the machine.

3.4 Adjusting the feet
In order to ensure that the dryer operates 
more silently and vibration-free, it must 
stand level and balanced on its feet. Balance 
the machine by adjusting the feet.
Turn the feet to left or right until the dryer 
stands level and firmly.

C Never unscrew the adjustable 
feet from their housings.

3.5 Electrical connection
For specific instructions for electrical connec-
tion required during installation (see 1.1.1 
Electrical Safety)
3.6 Transportation of the dryer
Unplug the dryer before transporting it.
 Drain all water that has remained in the 
dryer.
If direct water drain connection is made, then 
remove the hose connections.

A
We recommend carrying the 
dryer in upright position. If it is 
not possible to carry the machine 
in the upright position, we 
recommend carrying it by tilting 
towards the right side when 
looked from the front. 

3.7 Changing the illumination 
lamp 
In case an illumination lamp is used in your 
laundry dryer
To change the Bulb/LED used for illumination 
of your tumble dryer, call your Authorized 
Service.
The lamp(s) used in this appliance is not suit-
able for household room illumination. The 
intended purpose of this lamp is to assist the 
user to place laundry in the tumble dryer in a 
comfortable way. The lamps used in this ap-
pliance have to withstand extreme physical 
conditions such as vibrations and tempera-
tures above 50 °C
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4 Preparation
4.1 Laundry suitable for drying in the dryer
Always obey the instructions given on the garment tags. Dry only the laundry having a label 
stating that they are suitable for drying in a dryer and make sure that you select the appropri-
ate programme.

Drying 
Settings
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LAUNDRY DRYING SYMBOLS

Drying 
Symbols

Suitable for 
dryer

No Iron Sensitive / 
Delicate dry

Do not dry 
with dryer

Do not dry Do not dry-
clean

4.2 Laundry not suitable for 
drying in the dryer

C
Delicate embroidered fabrics, 
woolen, silk garments, delicate 
and valuable fabrics, airtight 
items and tulle curtains are not 
suitable for machine drying.

4.3 Preparing laundry for 
drying
• Laundry may be tangled with each other 

after washing. Separate the laundry 
items before placing them into the dryer.

• Dry garments having metal accessories 
such as zippers, inside out.

• Fasten the zippers, hooks and buckles 
and button sheets. 

4.4 Things to be done for 
energy saving
Following information will help you use the 
dryer in an ecological and energy-efficient 
manner.
• Spin your laundry at the highest speed 

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

• Sort out the laundry depending on their 
type and thickness. Dry the same type 
of laundry together. For example thin 
kitchen towels and table clothes dries 
earlier than thick bathroom towels.

• Follow the instructions in the user 
manual for programme selection.

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

• Do not add wet laundry while the dryer is 
in operation
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Preparation
• Clean the lint filter before or after each 

drying cycle. (See 6.1 Filter Cartridge / 
Door Inner Surface)

• Clean the condenser regularly at 
least once every month or after every 
30 drying cycles. (See 6.4 For the 
condenser;)

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

4.5 Correct load capacity
Follow the instructions in the “Programme 
selection and consumption table”. Do not 
load more than the capacity values stated in 
the table.

C
It is not recommended to load 
the dryer with laundry exceeding 
the level indicated in the figure. 
Drying performance will degrade 
when the machine is overloaded. 
Furthermore, dryer and the laundry 
can get damaged.

Following weights are given as examples:

Laundry 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
Blouses 150
Cotton shirts 300
Shirts 250
Cotton dresses 500
Dresses 350
Jeans 700
Handkerchiefs (10 
pieces) 100

T-Shirts 125
*Dry laundry weight before washing.
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5 Operating the product
5.1 Control panel

1. Program selection knob
2.  Remaining duration indicator
3.  On/Off button
4.  Start/pause button
5.  End duration button
6.  Sound warning button

1 2

456

3

Volume upFilter
cleaning

Tank
full

Child-proof
lock

Mute Anti
Creasing

5.2 Screen symbols
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Operating the product
5.3 Preparing the machine
1. Plug in the machine
2.  Place laundry inside the machine.
3.  Press the On/Off button.
4.  When your machine turns on for the first 

time, it turns on with the declaration 
(cotton cabinet dryness) program.

C Pressing the On/Off button 
doesn‘t mean the program starts.
Press the Start / Pause button to 
start the program.

5.4 Program selection
1. Determine the appropriate program from 

the chart below containing the drying 
levels.

2.  Select the program you desire using the 
Program Selection knob.

Xtra Dry

Only cotton laundry is dried in 
normal temperature.
Thick and multi-layered laun-
dry (towels, sheets, jeans 
etc.) are dried so that they 
can be placed into wardrobe 
without ironing.

Cupboard 
dry

Normal laundry (tablecloths, 
underwear etc.) are dried so 
that they can be placed into 
wardrobe without ironing.

Cupboard 
dry +

Normal laundry (Ex: table-
cloths, underwear) are 
again dried so that they can 
be placed into the wardrobe 
but more so than the ward-
robe dryness option.

Iron Dry
Normal laundry (shirts, 
dresses etc) are dried ready 
for ironing.

C For detailed program information 
see. „Program selection and 
consumption table“..

5.5 Main programs
The main programs are given below based on 
fabric type.
• Cotton
Dry durable laundry with this program. It 
dries in normal temperature. Recommended 
for use with your cotton laundry (sheets, bed 
covers, towels, bathrobes etc.)
• Synthetic
Dry laundry that is not very durable with this 
program. Recommended for use with your 
synthetic laundry.
5.6 Extra programs
The following extra programs are available in 
the machine for special conditions.

C Extra programs may vary 
according to the specifications of 
your machine.

C In order to receive better results 
from drying machine programs, 
your laundry should be washed 
with the appropriate program 
in your washing machine and 
wringed with recommended 
wringing revolution..

• Jeans
Use to dry jeans that are wringed with high 
rpm in washing machine.
• Sport
Used to dry the laundry that are made of 
synthetic, cotton or mixed fabrics and have 
a tag indicating that they are suitable for 
drying.
• Shirts 15’
Dries shirts more delicately and thus causes 
less wrinkles for easy ironing.
• Baby Protect
Program used for baby clothing with can be 
dried approval on the label.

C Very little dampness might 
remain on the shirts after the 
program. It is recommended that 
you do not leave the shirts in the 
drying machine.
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Operating the product
• Delicates
You can dry your delicates suitable for dry-
ing or laundry that is recommended to hand 
wash (silk blouses, thin underwear etc.) in low 
temperature.

C It is recommended to dry your 
delicates in laundry bag to 
prevent wrinkles and damage. 
When the program ends, take 
your laundry out of the machine 
immediately and hang them to 
prevent wrinkles.

• Freshen Up
It only performs ventilation for 10 minutes 
without blowing hot air. You can ventilate the 
cotton and linen clothing that has remained 
closed for a long duration and remove their 
odor.
• Timed programs
You can select the 10 mins, 20 mins, 40 mins 
and 60 mins time programs to achieve the 
desired final drying level with low tempera-
ture.

C On this program, the machine 
dries as long as the set duration, 
regardless of the drying level.
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Operating the product
5.7 Program selection and consumption table

* : Energy Label standard program (EN 61121:2012) “All the filters must be cleaned prior to test 
series.”
All the values in the table are determined according to EN 61121:2012 standard. Consumption 
values may vary from the values in the table depending on laundry type, wringing revolution, 
ambient conditions and changes in voltage.

„Cotton cupboard dry programme“ used at full and partial load is the standard 
drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that 
this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the 
most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.

EN

Programs Capacity (kg)
Spin speed in 

washing machine 
(rpm)

Approximate 
amount of 
remaining 
humidity

Drying time 
(minutes)

Cottons / Coloreds

A Extra dry 8 1000 % 60 147

A Cupboard dry 8 / 4 1000 % 60 137 / 78

A Iron dry 8 1000 % 60 107

Shirts 15’ 0,5 1200 % 60 15
Jeans 4 1200 %50 80
Sport 4 1000 %60 92
Delicates 2 600 %40 40
Babyprotect 3 1000 % 60 65
Synthetics

B Cupboard dry 4 800 % 40 53

B Iron dry 4 800 % 40 40

Energy consumption values

Programs Capacity (kg)
Spin speed in 

washing machine 
(rpm)

Approximate 
amount of 
remaining 
humidity

Energy 
consumption 

value kWh

Cottons linen Ready to wear* 8 / 4 1000 % 60 4,73 / 2,54
Cottons Ready to iron 8 1000 % 60 3,8
Synthetics Ready to wear 4 800 % 40 1,8
Power consumption of the off-mode for the standart cotton programme at full load, PO (W) 0,5
Power consumption of the left-on mode for the standart cotton programme at full load, PL (W) 1,0
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Operating the product
5.8 Auxiliary functions
Sound warning cancel
Drying machine makes sound warnings 
when the program is completed. If you don’t 
want sound notifications, press the “Sound 
Notification” button.
When you press the sound notification but-
ton it lights up, and program does not make 
sound notifications when completed.

C You can select this function 
before or after the program 
starts.

5.9 Warning symbols

C Warning symbols may vary 
according to the specifications of 
your machine.

Fiber filter cleaning
When the program is completed, a warning 
led lights up, which indicates that the filter 
has to be cleaned.

C If the filter cleaning led blinks, see 
the „Troubleshooting“ chapter.

Water tank
When the program is completed, a warning 
led lights up, which indicates that the water 
tank must be emptied.
If the water tank fills up while the program 
is running, warning led starts blinking and 
the machine goes into stand-by. In that case 
empty the water in the water tank and start 
the program by pressing the Start / Pause 
button. Warning led turns off and the pro-
gram resumes.

Loading door open
Start/Pause led blinks when the loading door 
of the drying machine is open.
 
5.10 End duration
You can delay the end duration of the pro-
gram for up to 24 hours with the end dura-
tion function.
1. Open the loading door and place your 

laundry.
2.  Select the drying program.
3.  Press the end duration selection button 

and set the delay duration you want.
 End duration led lights up. (End duration 

moves continuously when you keep 
pressing the button).

4.  Press the Start / Pause button. End 
duration countdown begins. The  “:” 
sign in the middle of the displayed delay 
duration blinks.

C You can add or remove laundry 
for the duration of the end 
duration. The duration displayed 
on the screen is the sum of the 
normal drying duration and the 
end duration. At the end of the 
countdown the end duration 
led turns off, drying beings and 
drying led lights up.

Changing the end duration
If you want to change the duration during 
the countdown:
1. Cancel the program by pressing the On/

Off button. Turn on the drying machine 
again by pressing the On/Off button. 
When your drying machine turns on 
for the first time, it turns on with the 
declaration (cotton wardrobe dryness) 
program.

2.  Select the program you desire using the 
Program Selection knob.

3.  Repeat the end duration operation for 
the duration you want.

4.  Start the program by pressing the Start / 
Pause button.
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child lock is active.
5.13 Changing the program 
after it is started
After the machine starts running, you can 
change the program you selected to dry your 
laundry with a different program.
1. For example, to select Extra Dry program 

instead of the Iron Dryness, stop the 
program by pressing the Start / Pause 
button.

2.  Turn the Program Selection knob to 
select the Extra Dry program.

3.  Start the program by pressing the Start / 
Pause button.

Adding and removing laundry in stand-by 
mode
If you want to add or remove laundry after 
the drying program starts:
1. Press the Start/Pause button to take 

the machine into Stand-by mode. Drying 
operation stops.

2.  Open the loading door, add or remove 
laundry and close the loading door.

3.  Start the program by pressing the Start / 
Pause button.

C The laundry adding made after 
the drying operation started may 
cause the dried laundry inside 
the machine to mix with the wet 
laundry and the laundry to remain 
damp after the operation ends..

C Laundry adding and removing can 
be repeated as much as desired 
during drying operation.
But this process would 
continuously interrupt the 
drying operation, and so would 
cause the program duration 
to lengthen and increase 
energy consumption. Thus, it is 
recommended to add laundry 
before the program starts.

C If a new program is selected by 
changing the position of the 
program selection knob while 
your machine is in stand-by 
mode, the running program ends.

Canceling the end duration function  
If you want to cancel the end duration set-
ting countdown and start the program right 
away:
1. Cancel the program by pressing the On/

Off button. Turn on the drying machine 
again by pressing the On/Off button. 
When your drying machine turns on 
for the first time, it turns on with the 
declaration (cotton wardrobe dryness) 
program.

2.  Select the program you desire using the 
Program Selection knob.

3.  Start the program by pressing the Start / 
Pause button.

5.11 Starting the program
Start the program by pressing the Start / 
Pause button.
Start/Pause led and the Drying led light up, 
indicating the program started. The “:” sign in 
the middle of the remaining duration starts 
to blink.
5.12 Child Lock
The machine features a child lock which pre-
vents the machine program flow from being 
affected when buttons are pressed during 
operation.
When the Child Lock is active, all buttons ex-
cept for the On/Off button are deactivated.
To activate the child lock, press the Sound 
Notification button and End Duration button 
simultaneously for 3 seconds.
Te child lock should be deactivated to be 
able to start a new program after the current 
program ends or to be able to interfere with 
the current program. Keep the same buttons 
pressed for 3 seconds again to deactivate the 
child lock.

C The lock led on the screen 
lights up when the Child Lock is 
activated.

C Child Lock deactivates when the 
machine is turned off and on 
again using the On/Off button.

A warning sound is heard when any button 
is pressed (except for On/Off button) or the 
Program Selection knob is turned while the 
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Operating the product
Do not contact the inner surface 
of the drum when adding or 
removing laundry during a 
continuing program. The drum 
surface is hot.

5.14 Canceling the program
If you want to cancel the program and end 
the drying operation for any reason after the 
machine starts running, press the On/Off 
button.

A As it will be extremely hot inside 
the machine when you cancel 
the program while the machine is 
in operation; run the ventilation 
program to cool it down.

5.15 Program end
When the program ends, the Final/Wrinkle 
Prevention, Fiber Filter Cleaning and Water 
Tank Warning leds on the program follow 
up indicator light up. Loading door can be 
opened and machine becomes ready for a 
second run.
Press the On/Off button to turn off the ma-
chine.

C In case the laundry is not removed 
after the program is completed, 
the wrinkle prevention program 
that lasts 2 hours start in order to 
prevent wrinkling of the laundry 
that remains inside the machine.

C Clean the fiber filter after each 
drying. (See. „Fiber filter and 
loading door inner surface“)

C Empty the water tank after each 
drying. (See. „Emptying the water 
tank“)
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6 Maintenance and cleaning
Service life of product extends and frequent-
ly experienced problems will be reduced if it 
is cleaned at regular intervals.
6.1 Cleaning Lint Filter / 
Loading Door Inner Surface
Lint and fiber released from the laundry to 
the air during the drying cycle are collected in 
the Lint Filter. 

C
Such fiber and lint are generally 
formed during wearing and 
washing.

A
Always clean the lint filter and the 
inner surfaces of the loading door 
after each drying process.

C
You can clean the lint filter 
housing with a vacuum cleaner.

To clean the lint filter:
• Open the loading door.
• Remove the lint filter by pulling it up and 

open the lint filter.
• Clean lint, fiber, and cotton raveling by 

hand or with a soft piece of cloth.
• Close the lint filter and place it back into 

its housing.

• A layer can build up on the filter pores 
that can cause clogging of the filter after 
using the dryer for a while. Wash the 
lint filter with warm water to remove 
the layer that builds up on the lint filter 
surface. Dry the lint filter completely 
before reinstalling it.

• Clean the entire inner surface of the 
loading door and loading door gasket 
with a soft damp cloth.
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Maintenance and cleaning
6.2 Cleaning the sensor 
There are dampness sensors in the dryer 
that detect whether the laundry is dry or not.
To clean the sensors:
• Open the loading doorof the dryer.
• Allow the machine to cool down if it is 

still hot due to the drying process.
• Wipe the metal surfaces of the sensor 

with a soft cloth, dampened with vinegar 
and dry them.

C
Clean metal surfaces of the 
sensors 4 times a year.

C
Do not use metal tools when 
cleaning metal surfaces of the 
sensors.

A
Never use solvents, cleaning 
agents or similar substances for 
cleaning due to the risk of fire and 
explosion! 

6.3 Draining the water tank
Dampness of the laundry is removed and 
condensed during drying process and the 
water that arise accumulates in the water 
tank. Drain the water tank after each drying 
cycle.

A Condensed water is not drinkable!

A
Never remove the water tank 
when the program is running!

If you forget to drain the water tank, the ma-
chine will stop during the subsequent drying 
cycles when the water tank is full and the 
Water Tank warning symbol will flash. If this 
is the case, drain the water tank and press 
Start / Pause button to resume the drying 
cycle.
To drain the water tank:
• Pull the drawer and remove the water 

tank carefully.

• Drain the water in the tank.

• If there is lint accumulation in the funnel 
of the water tank, clean it under running 
water. 

• Place the water tank into its seat. 

C If the direct water draining is used 
as an option, there is no need to 
empty the water tank.
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Maintenance and cleaning
6.4 Cleaning the condenser;
Hot and humid air in the condenser is cooled 
with the cold air from the room. Thus, the hu-
mid air circulating in your dryer is condensed 
and then pumped into the tank.

C Clean the condenser after every 
30 drying cycles or once a month.

To clean the condenser:
1. If a drying process has been carried out, 

open the door of the machine and wait 
until it cools down.

2. Unlock the 2 condenser locks after 
opening the kick plate.

3. Pull out the condenser.

4. Clean the condenser by applying 
pressurized water with a shower 
armature and wait until the water drains.

5. Place the condenser in its housing. Fasten 
the 2 locks and make sure that they are 
seated securely.

6. Close the kick plate cover.



26 / EN Dryer / User Manual

7 Troubleshooting
Drying process takes too much time.
• Pores of the lint filter are clogged. >>> Wash the lint filter with warm water.
• Condenser may be clogged. >>> Clean the Condenser.
• Ventilation grids on the front side of the machine are blocked. >>> Remove the objects 

(if any) that block ventilation in front of the ventilation grids.
• Ventilation may not be sufficient since the room where the machine is installed is very 

small. >>> Open the door and window of the room to avoid the room temperature in-
crease too much.

• Lime deposit has built up on the dampness sensor. >>> Clean the dampness sensor.
• Excessive laundry might have been loaded in. >>> Do not load the dryer in excess.
• Laundry might not be spun sufficiently. >>> Spin your laundry at a higher speed in your 

washing machine.
Laundry comes out wet at the end of drying.

C After drying, the hot clothes feel damper than their actual dampness level.

• A programme suitable for the laundry type might have not been used.>>>  Check the 
garment tag and select a programme suitable for the fabric type or use the timer pro-
grammes additionally.

• Pores of the lint filter are clogged. >>> Wash the lint filter with warm water.
• Condenser may be clogged. >>> Clean the Condenser.
• Excessive laundry might have been loaded in. >>> Do not load the dryer in excess.
• Laundry might not be spun sufficiently. >>> Spin your laundry at a higher speed in your 

washing machine.
Dryer does not switch on or the programme does not start. Dryer does not start when it is 
set.

• It might have not been plugged in. >>> Make sure that the machine is plugged in.
• The loading door is ajar. >>> Make sure that the loading door is closed securely.
• Programme is not selected or the Start / Pause button is not pressed. >>> Make sure 

that the programme is selected and the machine is not in Pause mode.
• "Childproof lock" might have been activated. >>> Deactivate the Childproof Lock.

Programme is interrupted without any cause.
• The loading door might not be closed securely. >>> Make sure that the loading door is 

closed securely.
• A power failure might have occurred. >>> Press Start / Pause button to start the pro-

gram.
• Water tank may be full. >>> Drain the water tank.
Laundry has shrunk, become felted or deteriorated.
• A programme suitable for the laundry type might have not been used. >>> Check the 

garment tag and select a programme suitable for the fabric type.
Drum lighting does not turn on. (On models with lamp)
• Dryer might not be switched on with the On / Off / Cancel button. >>> Make sure that 

the dryer is switched on.
• Bulb may have blown. >>> Call Authorized Service Agent to have the lamp replaced.
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Troubleshooting
Filter Cleaning warning symbol light is on.
• Lint filter is not cleaned. >>> Clean the lint filter.
Lint Filter Cleaning symbol is flashing.
• Filter housing is clogged with lints. >>> Clean the lint filter housing.
• A deposit has built up on the lint filter pores that may cause clogging. >>> Wash the lint 

filter with warm water.
• Condenser may be clogged. >>> Clean the Condenser.
Water leaks from the loading door
• Lint has accumulated on the inner surfaces of the loading door and on the surfaces of 

the loading door gasket. >>> Clean the inner surfaces of the loading door and the sur-
faces of the loading door gasket.

Loading door opens spontaneously.
• The loading door might not be closed securely. >>> Push the loading door to close until 

you hear a locking sound.
Water Tank warning symbol is on/flashing.
• Water tank may be full. >>> Drain the water tank.
• Water draining hose might be bent. >>> If the product is connected directly to a waste-

water drain, check the water drain hose. 
Condenser cleaning warning symbol is flashing.
• Condenser might have not been cleaned.  >>> Clean the Condenser.

A
CAUTION: If you cannot eliminate the problem although you follow the 
instructions in this section, consult your dealer or the Authorized Service Agent. 
Never try to repair a nonfunctional product yourself.
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โปรดอ่านค่่มือผู่ใชูงานเล่มนีเ้ป็นอันดับแรก!
ถึงล่กค้าผ้่มีอุปการะคุณ
ขอขอบคุณความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ Beko เราหวังเป็นอยูางยิ่งวูาผลิตภัณฑ์ของคุณที่ได้รับการผลิ
ตดูวยคุณภาพส่งและเทคโนโลยีส่งจะมอบผลการใช้งานที่ดีเยี่ยมส�าหรับคุณ เราขอแนะน�าให้คุณอูาน
ท�าความเข้าใจคู่มือเลูมน้ีและเอกสารอื่น ๆ ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อยูางระมัดระวังกูอนที่จะใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ และเก็บรักษาคู่มือน้ีไว้อ้างอิงในอนาคต ถ้าคุณสูงมอบผลิตภัณฑ์น้ีให้บุคคลอื่น โปรดมอบ
คู่มือผ้่ใช้งานเลูมน้ีให้ด้วยเหมือนกัน โปรดเอาใจใสูในรายละเอียดและค�าเตือนทัง้หมดที่ระบุไว้ในคู่มือผ้่
ใช้เลูมน้ีและปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่ให้ไว้ 
ใช้คู่มือผ้่ใช้เลูมน้ีส�าหรับรูุนที่ระบุไว้บนหน้าปก 

โปรดอูานค�าแนะน�าการใช้

การอธิบายของสัญลักษณ์
ในคู่มือเลูมน้ีทัง้หมด สัญลักษณ์ตูอไปน้ีจะถ่กน�ามาใช้

C ข้อม่ลที่ส�าคัญหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งาน

A ค�าเตือนส�าหรับสภาวะของสารอันตรายเกี่ยวเน่ืองกับชีวิตและทรัพย์สิน

B ค�าเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าด่ด

ค�าเตือนเกี่ยวกับพื้นผิวร้อน

ค�าเตือนเกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ีได้ผลิตมาจากวัสดุที่สามารถท�าการรีไซเคิลได้ซึ่งเป็นไป
ตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแหูงชาติของเรา

ห้ามแยกก�าจัดขยะบรรรจุภัณฑ์กับขยะภายในบ้านหรือขยะอื่น ๆ ให้คัดแยกไปยังจัดรวบรวมขยะเฉพาะ
ที่ก�าหนดไว้โดยหนูวยงานที่มีอ�านาจในท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์น้ีได้รับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีลูาสุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1 ขอ้แนะน�ำทีส่�ำคญัส�ำหรบัควำมปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้ม

ในบทน้ีประกอบด้วยข้อแนะน�าด้านความปลอดภัยที่จะชูวยปกป้อง
จากความเสี่ยงของการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหายตูอ
ทรัพย์สิน ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อแนะน�าน้ีจะเป็นการ
ยุติการรับประกัน
1.1 ความปลอดภัยทั่วไป
• เครื่องอบแห้งสามารถใช้งานโดยเด็กที่อายุมากกวูา 8 ปีขึ้นไป
และโดยบุคคลผ้่ซึ่งมีความบกพรูองทางกายภาพ ทางประสาท
สัมผัสและทางจิตใจที่ไมูสามารถพัฒนาการอยูางเต็มที่หรือบุคคล
ที่ขาดประสบการณ์และความร้่ที่ให้ที่ซึ่งพวกเขาต้องได้รับการ
ควบคุุมด่แลหรือการฝึกอบรมเรื่องการใช้งานอยูางปลอดภัยและ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาได้ ไมูให้เด็กเล็กเลูนกับผลิตภัณฑ์น้ี 
การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษาไมูควรกระท�าโดยเด็ก ถ้า
พวกเขาไมูได้รับการควบคุมด่แลจากบุคคลใด

• เก็บให้หูางพ้นจากมือเด็กอายุต�่ากวูา 3 ยกเว้นแตูได้รับการ
ควบคุมด่แลอยูางตูอเน่ือง

• อยูาถอดขาตัง้แบบปรับได้ออก อยูาใช้วัสดุ เชูน พรม ไม้ และ
เทปมาลดชูองหูางระหวูางเครื่องอบแห้งกับพื้นห้อง นัน่อาจท�าให้
เกิดปัญหากับเครื่องอบแห้งได้

• การติดตัง้และการซูอมแซมจะต้องให้มีการกระท�าโดย ตัวแทนที่
ได้รับอนุญาตเสมอ ผ้่ผลิตจะไมูรับผิดชอบส�าหรับความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากขัน้ตอนที่กระท�าโดยบุคคลที่ไมูได้รับอนุญาต

• ห้ามท�าการล้างท�าความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยการฉีดน�้ าหรือจูุมใน
น�้ า มีความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตอยู่!
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ข้อแนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
1.1.1 ความปลอดภัยทางไฟฟูา

A จะต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ในขณะท�าการเชื่อมตูอทางไฟฟ้าระหวูางการติดตัง้

A เครื่องใช้น้ีจะต้องไมูจัดสูงไปพร้อมกับอุปกรณ์ตัวสลับระบบ
ภายนอก เชูน ตัวตัง้เวลา หรือเชื่อมตูอกับวงจรที่โดยปกติ
จะมีระบบสาธารณ่ปโภคเปิดและปิดสวิตช์

• ท�าการเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์กับระบบสายดินที่มีฟิวส์ป้องกันที่เป็น
ไปตามคูาที่ระบุไว้ในฉลากบูงบอกประเภท  ต้องมีการตูอสายดิน
ที่ติดตัง้โดยชูางไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง บริษทัของเราจะไมูรับ
ผิดชอบส�าหรับความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ถ่กใช้
โดยไมูมีการตูอระบบสายดินที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของท้องถิ่น

• แรงดันไฟฟ้าและการป้องกันด้วยฟิวส์ที่อนุญาตระบุไว้ในแผูน
ฉลากระบุประเภท 

• คูาแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ในฉลากระบุประเภทจะต้องเทูากับแรง
ดันไฟฟ้าหลักของระบบแรงดันไฟฟ้าหลักของคุณ 

• ท�าการถอดปลัก๊ไฟของเครื่องอบแห้งเมื่อไมูได้ใช้งาน
• ให้ถอดปลัก๊ของเครื่องอบแห้งจากระบบจูายไฟหลักในระหวูาง
งานการติดตัง้ การบ�ารุงรักษา การท�าความสะอาดและการ
ซูอมแซม

• ห้ามสัมผัสกับปลัก๊ไฟด้วยมือที่เปียก! ห้ามท�าการถอดปลัก๊โดย
การดึงที่สายเคเบิล ให้ดึงโดยจับที่ตัวปลัก๊เสมอ

• ห้ามใช้สายไฟตูอพูวง ปลัก๊หลายทาง หรืออะแด๊ปเตอร์เพื่อเชื่อม
ตูอเครื่องอบแห้งเข้ากับแหลูงจูายไฟเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของ
ไฟไหม้และไฟฟ้าด่ดได้

• ปลัก๊สายไฟฟ้าจะต้องเข้าถึงได้งูายหลังการติดตัง้แล้ว

B  สายไฟหลักที่เสียหายต้องได้รับการเปลี่ยนแทนโดยแจ้ง
ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

B  ถ้าเครื่องอบแห้งมีความล้มเหลวเกิดขึ้น ไมูควรจะใช้งาน
ตูอถ้ายังไมูได้รับการซูอมแซมโดยตัวแทนบริการที่ได้รับ
อนุญาต มีความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตอยู่!
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ข้อแนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
1.1.2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

 จุดที่ต้องพิจารณาส�าหรับอันตรายจากไฟไหม้
จะต้องไมูท�าการอบแห้งเสื้อผ้าที่ระบุด้านลูางน้ี
ในเครื่อบอบแห้งเน่ืองจากพิจารณาได้วูามีอันตรายของไฟ
ไหม้
• รายการเสื้อผ้าที่ยังไมูได้ซักล้าง
• เสื้อผ้าที่ปนเป้ือนน�้ ามัน อะซีโตน แอลกอฮอล์ น�้ ามันเชื้อ
เพลิง น�้ ามันก๊าด สารก�าจัดคราบฝ่ังแนูน น�้ ามันยางสน 
น�้ ามันพาราฟิน หรือสารขจัดคราบจากพาราฟินจะต้องซัก
ล้างในน�้ าร้อนที่มีผงซักฟอกมากเพียงพอกูอนที่จะอบแห้ง
ในเครื่องอบแห้ง

ด้วยเหตุผลดังกลูาวโดยเฉพาะกับเสื้อผ้าที่มีคราบฝังแนูน
ข้างต้นจะต้องท�าการซักล้างอยูางดี โดยใช้ปริมาณผง
ซักฟอกที่เพียงพอและเลือกอุณหภ่มิการซักที่ส่ง 
จะต้องไมูท�าการอบแห้งเสื้อผ้าที่ระบุด้านลูางน้ีในเครื่อบอบ
แห้งเน่ืองจากมีอันตรายของไฟไหม้
• เครื่องนุูงหูมจากสิ่งทอหรือปลอกหมอนที่บุด้วยโฟม
ยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมอาบน�้ า เครื่องนูุงหูมกันน�้ า 
วัสดุที่มีการเสริมแรงด้วยแผูนโฟมยาง

เสื้อผ้าที่ท�าความสะอาดด้วยสารเคมีอุตสาหกรรม
รายการสิ่งของ เชูน ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ เหรียญเงิน ชิน้
โลหะ เข็ม ฯลฯ อาจท�าความเสียหายให้แกูชุดถังหรืออาจ
ท�าให้เกิดปัญหาฟังก์ชันการท�างานได้ ดังนัน้ให้ตรวจสอบ
เสื้อผ้าทัง้หมดที่คุณจะโหลดเข้าไปในเครื่องอบแห้งเสมอ
• ห้ามหยุดเครื่องอบแห้งกูอนที่จะสิน้สุดโปรแกรม หากคุณ
จ�าเป็นต้องกระท�า ให้น�าเสื้อผ้าทัง้หมดออกมาอยูางเร็ว
และวางผึ่งแดดให้ระบายความร้อน

 เสื้อผ้าที่ได้รับการท�าความสะอาดอยูางไมูเพียงพออาจเกิด
ประกายไฟบนตัวเสื้อผ้าและแม้กระทัง่เกิดประกายหลัง
จากเสร็จสิน้การอบแห้งแล้ว
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ข้อแนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
• คุณต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อที่จะป้องกันก๊าซที่
ออกมาจากการท�างานของอุปกรณ์ที่ใช้น�้ ามันเชื้อเพลิงประเภทอื่น 
ๆ รวมไปถึงเปลวไฟเปิดจากการสะสมตัวขึ้นในห้องเน่ืองจากผลก
ระทบของไฟด้านหลัง

A  ชุดชัน้ในที่เสริมด้วยโลหะไมูควรน�ามาอบแห้งในเครื่องอบ
แห้ง เครื่องอบแห้งอาจได้รับความเสียหายหากสูวนเสริม
แรงด้วยโลหะหลุดออกมาและแตกกระจายในการอบแห้ง

C
C ให้ใช้น�้ ายาปรับผ้านุูมและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันโดย

สอดคล้องกับค�าแนะน�าของผ้่ผลิตสารเหลูานัน้

C
C ท�าความสะอาดตัวกรองเส้นใยกูอนและหลังจากการใช้

งานแตูละครัง้เสมอ ห้ามใช้งานเครื่องอบแห้งโดยไมูได้
ติดตัง้ตัวกรองเส้นใย

• ห้ามพยายามซูอมแซมเครื่องอบแห้งด้วยตัวเอง ห้ามท�าการ
ซูอมแซมหรือเปลี่ยนชิน้สูวนบนตัวเครื่องแม้วูาคุณมีความร้่หรือมี
ความสามารถในการท�างานที่จ�าเป็นก็ตาม ยกเว้นมีค�าแนะน�าระบุ
ไว้อยูางชัดเจนส�าหรับขัน้ตอนการท�างานหรือคู่มือการให้บริการที่
เผยแพรู มิฉะนัน้ ชีวิตของคุณและบุคคลอื่นอาจตกอยู่ในอันตราย
ได้

• จะต้องไมูมีประต่แบบล็อคได้ เลื่อนได้ หรือแบบบานพับที่อาจ
ไปขัดขวางการเปิดประต่โหลดเสื้อผ้าในสถานที่ซึ่งคุณจะติดตัง้
เครื่องอบแห้ง

• ติดตัง้เครื่องอบแห้งในสถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับการใช้งานใน
บ้าน (ห้องอาบน�้ า ระเบียงปิดล้อม โรงรถ ฯลฯ)

• ตรวจสอบให้แนูใจวูาอยูาให้สัตว์เลีย้งเข้าไปในเครื่องอบแห้ง 
ตรวจสอบภายในของเครื่องอบแห้งกูอนท�าการเริ่มท�างาน

• ห้ามพิงตัวบนเครื่องอบแห้งเมื่อเปิดไว้อยู่ มิฉะนัน้อาจลื่นล้มได้
• อยูาปลูอยให้มีเส้นใยสะสมตัวรอบ ๆ เครื่องอบผ้า
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ข้อแนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
1.2  การติดตัง้ไวูบนเครื่องซักผูา
• ต้องใช้อุปกรณ์ติดยึดระหวูางสองเครื่องเมื่อท�าการติดตัง้เครื่อง
อบแห้งบนเครื่องซักผ้า อุปกรณ์ติดยึดต้องได้รับการติดตัง้โดย
ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

• น�้ าหนักรวมของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้งพร้อมโหลดเต็ม
ความจุ เมื่อวางซ้อนกันจะอยู่ที่ประมาณ 180 กิโลกรัม ให้วาง
ผลิตภัณฑ์บนพื้นแข็งที่มีความสามารถรองรับโหลดเพียงพอ

A
 ไมูสามารถวางเครื่องซักผ้าไว้บนเครื่องอบแห้งได้ พึง
ระมัดระวังส�าหรับค�าเตือนข้างต้นในระหวูางการติดตัง้
เครื่องซักผ้าของคุณ
ตารางการติดตัง้ส�าหรับเครื่องซักผูาและเครื่องอบแหูง

ความลกึของ
เครื่องอบ

แหูง

ความลึกของเครื่องซักผูา

62 ซม 60 ซม  54 ซม 50 ซม 49 ซม 45 ซม 40 ซม

54 ซม สามารถติดตัง้ได้ สามารถติด
ตัง้ได้ สามารถติด

ตัง้ได้
60 ซม สามารถติดตัง้ได้ สามารถติด

ตัง้ได้
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ข้อแนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
1.3 Intended use
• ครื่องอบแห้งน้ีได้รับการออกแบบมาส�าหรับการใช้งานภายในบ้าน 
ไมูเหมาะสมส�าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และจะต้องไมูใช้งานที่
นอกเหนือไปจากการใช้งานที่ตัง้ใจ

• ใช้เครื่องอบแห้งเฉพาะส�าหรับการอบแห้งเสื้อผ้าที่มีการแสดง
เครื่องหมายอยูางสอดคล้องเทูานัน้

• ผ้่ผลิตจะไมูรับผิดชอบตูอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานหรือการขนสูงที่ไมูถ่กต้อง

• อายุการใช้งานของเครื่องอบแห้งที่คุณซื้อมาอยู่ที่ 10 ปี ใน
ระหวูางชูวงเวลาดังกลูาว ชิน้สูวนอะไหลูแท้จะมีพร้อมบริการเพื่อ
ใช้งานเครื่องอบแห้งอยูางเหมาะสมได้

1.4 ความปลอดภัยของเด็ก
• วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายส�าหรับเด็ก เก็บรักษาไว้ให้หูางจาก
เด็กเล็ก

• ผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าเป็นอันตรายส�าหรับเด็ก ด่แลเด็กให้อยู่หูาง
จากผลิตภัณฑ์น้ีเมื่อมีการใช้งาน ห้ามให้เด็กเล็กมาแกะเปิดตัว
เครื่องอบแห้ง ใช้ตัวล็อคป้องกันเด็กเพื่อที่จะป้องกันไมูให้เด็ก
สามารถแกะเปิดตัวเครื่องอบแห้งได้

C  ตัวล็อคป้องกันเด็กอยู่บนแผงควบคุม (ด่การล็อคป้องกัน
เด็ก)

• รักษาให้ประต่โหลดปิดเสมอแม้วูาจะไมูได้ใช้งานเครื่องอบแห้ง
ก็ตาม



TH / 35เครื่องอบแห้ง / คู่มือผ้่ใช้

ข้อแนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
1.5 การเป็นไปตามขูอก�าหนดของ WEEE และ
การก�าจัดขยะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นขยะ

ผลิตภัณฑ์น้ีสอดคล้องกับข้อก�าหนดขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป (EU WEEE Directive) 
(2012/19/EU)  ผลิตภัณฑ์น้ีแสดงสัญลักษณ์ระดับชัน้ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ที่ไมูใช้งานแล้ว (WEEE)
ผลิตภัณฑ์น้ีได้รับการผลิตด้วยชิน้สูวนและวัสดุคุณภาพส่ง

ที่สามารถน�ามาใช้ใหมูและเหมาะส�าหรับการน�ามารีไซเคิล ดังนัน้ 
ห้ามท�าการแยกก�าจัดขยะผลิตภัณฑ์น้ีพร้อมกับขยะในบ้านเมื่อสิน้
สุดอายุการใช้งาน ให้น�าไปรวบรวมที่จุดรวบรวมขยะส�าหรับการ
รีไซเคิลของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดปรึกษากับเจ้า
หน้าที่ทีมีอ�านาจของท้องถิ่นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับจุดรวบรวมขยะที่
อยู่ใกล้ที่สุด

1.6 การเป็นไปตามขูอก�าหนดของ RoHS
ผลิตภัณฑ์น้ีเป็นไปตามข้อก�าหนด RoHS ของสหภาพยุโรป 
(2011/65/EU)  ไมูได้ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นอันตรายและวัสดุต้อง
ห้ามทีระบุไว้ในข้อก�าหนด
1.7 ขูอม่ลบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ีได้ผลิตมาจากวัสดุที่สามารถ
ท�าการรีไซเคิลได้ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแหูง
ชาติของเรา ห้ามท�าการจัดการแยกขยะของวัสดุบรรจุภัณฑ์พร้อม
กับขยะภายในบ้านหรือชยะอื่นๆ ให้น�าวัสดุเหลูาน้ีไปยังจุดรวบรวม
ขยะบรรจุภัณฑ์ที่ก�าหนดต�าแหนูงไว้โดยหนูวยงานที่มีอ�านาจ
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และสิ่งแวดล้อม
1.8 ขูอม่ลจ�าเพาะทางเทคนิค
TH
ความส่ง (ต�่าสุด / ส่งสุด) 84,6 ซม. / 86,6 ซม.*
ความกว้าง 59,5 ซม.
ความลึก 60,9 ซม.
ความจุ (ส่งสุด) 8 กก.**
น�้ าหนักสุทธิ (การใช้ประต่ด้านหน้าจาก
พลาสติก) 37 กก.
น�้ าหนักสุทธิ (การใช้ประต่ด้านหน้าจาก
แก้ว) 39,5 กก.
แรงดันไฟฟ้า

ด่ฉลากก�ากับประเภท***อินพุทพลังงานที่ระบุ
รหัสรูุน

 * ความส่งขัน้ต�่า: ความส่งรวมขาตัง้แบบปรับได้ปิดไว้
    ความส่งมากสุด: ความส่งรวมขาตัง้แบบปรับได้เปิดมากสุด
** น�้ าหนักเสื้อผ้าแห้งกูอนการซัก
*** ฉลากก�ากับประเภทอยู่ที่ด้านหลังของประต่โหลด

C
 ข้อม่ลจ�าเพาะทางเทคนิคของเครื่องอบแห้งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไมูต้องแจ้งให้ทราบลูวงหน้าเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

C
 ร่ปตูาง ๆ ในคู่มือการใช้งานน้ีเป็นแผนภาพและอาจจะไมู
ตรงกันโดยสมบ่รณ์กับตัวผลิตภัณฑ์จริง

C
 คูาตูาง ๆ ที่ระบุในตัวแสดงเครื่องหมายของเครื่องอบแห้ง
หรือในเอกสารเผยแพรูอื่น ๆ ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องอบแห้ง
ได้มาจากห้องทดลองโดยสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้น้ีโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการใช้งานและสภาพ
แวดล้อมของเครื่องอบแห้ง คูาเหลูานัน้สามารถแปรผันไป
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2  เครือ่งอบแหง้ของคณุ
2.1 รายการในบรรจุภัณฑ์

1 2 3 54

1. ทูอยางระบายน�้ า *
2. ฟองน�้ าอะไหลูของลิน้ชักตัวกรอง
3. คู่มือผ้่ใช้
4. ตะกร้าอบแห้ง*
5. คู่มือผ้่ใช้ตะกร้าอบแห้ง*

* มีให้มากับเครื่องของคุณโดยขึ้นอยู่กับรูุนที่ซื้อ



TH / 38 เครื่องอบแห้ง / คู่มือผ้่ใช้

3  การติดตัง้
กูอนติดตูอกับฝูายบริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้าน
ทูานส�าหรับการติดตัง้เครื่องอบแห้ง โปรดตรวจ
สอบให้มัน่ใจวูามีการติดตัง้ระบบไฟฟ้าและระบบ
ระบายน�้ าอยูางเหมาะสมตามคู่มือผ้่ใช้แล้ว(ด่ที่ 
3.3 การเชื่อมตูอระบบระบบระบายน�้ าและ 3.5 
การเชื่อมตูอทางไฟฟ้า) หากการติดตัง้เหลูานัน้ไมู
เหมาะสม ให้ติดตูอกับชูางไฟฟ้าหรือชูางเทคนิคที่
ผูานการรับรองเพื่อท�าการจัดเตรียมที่จ�าเป็น

C
การจัดเตรียมสถานที่ตัง้รวมไปถึง
การติดตัง้ระบบไฟฟ้าและระบบ
ระบายน�้ าเสียเป็นความรับผิดชอบ
ของล่กค้า

A กูอนท�าการติดตัง้ ตรวจสอบด้วย
สายตาวูาผลิตภัณฑ์น้ีมีข้อบกพรูอง
อะไรหรือไมู หากเครื่องอบแห้งได้
รับความเสียหาย อยูาท�าการติดตัง้ 
ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายสามารถเป็น
สาเหตุของความปลอดภัยของคุณได้

3.1 ต�าแหน่งการติดตัง้ที่เหมาะ
สม
• ติดตัง้เครื่องอบแห้งบนพื้นผิวที่มัน่คงและได้

ระดับ 
• เครื่องอบแห้งมีน�้ าหนักมาก ห้ามเคลื่อนย้าย

เพียงล�าพัง
• ใช้งานเครื่องอบแห้งในสภาพแวดล้อมที่

ระบายอากาศได้ดี และปลอดฝุูน
• อยูาใช้วัสดุ เชูน พรม ไม้ และเทปมาลดชูอง

หูางระหวูางเครื่องอบแห้งกับพื้นห้อง
• อยูาปิดคคลุมชูองระบายอากาศของเครื่อง

อบแห้ง 
• จะต้องไมูมีประต่แบบล็อคได้ เลื่อนได้ หรือ

แบบบานพับที่อาจไปขัดขวางการเปิดประต่
โหลดเสื้อผ้าในสถานที่ซึ่งคุณจะติดตัง้เครื่อง
อบแห้ง

• เมื่อติดตัง้เครื่องอบแห้งแล้ว จะต้องให้ตัง้อยู่
ในสถานที่เดิมตลอดที่ซี่งการเชื่อมตูอด�าเนิน
การไว้ เมื่อติดตัง้เครื่องอบแห้งแล้ว ตรวจ
สอบให้แนูใจวูาผนังด้านหลังของเครื่องจะ
ต้องไมูสัมผัสสิ่งของใด ๆ (ก็อกน�้ า ปลัก๊ไฟ 
ฯลฯ) 

• วางเครื่องอบแห้งหูางจากขอบของ
เฟอร์นิเจอร์อื่นอยูางน้อย 1 ซม.

• เครื่องอบแห้งของคุณสามารถท�างานที่
อุณหภ่มิระหวูาง +5°C และ +35°C หาก
เงื่อนไขการท�างานไมูอยู่ในสภาวะดังกลูาว 
การใช้งานเครื่องอบแห้งอาจเกิดผลกระทบ
เชิงลบและท�าให้เครื่องได้รับความเสียหายได้

• พื้นผิวด้านหลังของเครื่องอบแห้งเสื้อผ้าจะ
ต้องวางเข้าหาผนัง

B อยูาวางเครื่องอบแห้งบนสายไฟ

3.2 การถอดชุดประกอบเพื่อ
ความปลอดภัยระหว่างขนส่งออก

A
ถอดชุดประกอบเพื่อความปลอดภัย
ระหวูางขนสูงออกมากูอนที่จะใช้งาน
เครื่องอบแห้งครัง้แรก

เปิดประต่โหลด
มีถุงไนลอนภายในถังโหลดที่มีชิน้โฟมแบบสไตโร
โฟมอยู่ จับยึดที่สูวนที่มีเครื่องหมาย XX XX.
ดึงชิน้ไนลอนเข้าหาตัวเองและถอดชุดประกอบ
เพื่อความปลอดภัยระหวูางขนสูงออก

A
ตรวจสอบวูาไมูมีสูวนของชุดประกอบ
เพื่อความปลอดภัยระหวูางขนสูง
เหลือค้างอยู่ในถังโหลด

3.3 การเชื่อมต่อระบบระบายน� ้า
ในผลิตภัณฑ์ที่ติดตัง้ไว้ด้วยชุดควบแนูน น�้ าจะ
สะสมตัวในถังน�้ าในระหวูางรอบการอบแห้ง คุณ
จะต้องระบายน�้ าออกหลังจากแตูละรอบการอบ
แห้งแล้ว
คุณสามารถระบายน�้ าที่สะสมตัวออกได้โดยตรง
ผูานทูอยางระบายน�้ าที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
แทนการระบายน�้ าออกเป็นครัง้คราวจากน�้ าที่
สะสมในถังน�้ า
การเชื่อมต่อท่อยางระบายน� ้า
1-2   ดึงทูอยางที่อยู่ด้านหลังของเครื่องอบแห้ง

ออกด้วยมือเพื่อตัดการเชื่อมตูอจากจุดที่มัน
เชื่อมตูออยู่ ห้ามใช้เครื่องมือใด ๆ ในการถอด
ทูอยางออก

3   เชื่อมตูอปลายด้านหน่ึงของทูอยางระบายน�้ าที่
ให้มาพร้อมกับเครื่องอบแห้งไปยังจุดเชื่อมตูอ
จากจุดที่คุณถอดออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์ใน
ขัน้ตอนกูอนหน้า

4   เชื่อมตูอปลายอีกด้านของทูอยางระบายน�้ าเข้า
กับระบบระบายน�้ าโดยตรงหรือไปยังอูางน�้ า
ซักล้าง
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การติดตัง้
1

3 4

2

A
การเชื่อมตูอทูอยางต้องกระท�าใน
ลักษณะที่มีความปลอดภัย ทูอยาง
ระบายน�้ าของคุณจะมีน�้ าทูวมออกมา
หากทูอยางหลุดออกมาจากต�าแหนูง
ติดตัง้ในระหวูางการปลูอยน�้ าออก

C ให้ติดตัง้ทูอยางระบายน�้ าให้ได้ความ
ส่งไมูเกิน 80 ซม.

C
ตรวจสอบให้แนูใจวูาทูอยางระบายน�้ า
ไมูพันกันและไมูพับงอระหวูางระยะ
ของระบบระบายน�้ าและตัวเครื่อง

3.4 การปรับขาตัง้
จะต้องให้เครื่องวางได้ระดับและสมดุลบนขาตัง้
เพื่อให้เครื่องอบแห้งสามารถท�างานแบบเสียง
เงียบและไมูมีการสัน่สะเทือน ปรับสมดุลของ
เครื่องโดยการปรับขาตัง้
ปรับขาตัง้ไปด้านซ้ายหรือด้านขวาจนกวูาเครื่อง
อบแห้งจะได้ระดับและมัน่คง

C ห้ามใช้สกร่คลายขาตัง้แบบปรับได้
จากต�าแหนูงของมัน

3.5 การเชื่อมต่อทางไฟฟูา
ส�าหรับค�าแนะน�าเฉพาะของการเชื่อมตูอทาง
ไฟฟ้าที่จ�าเป็นในระหวูางการติดตัง้ (ด่ที่ 1.1.1 
Eความปลอดภัยทางไฟฟ้า)
3.6 การขนส่งเครื่องอบแหูง
ถอดปลัก๊ไฟของผลิตภัณฑ์ออกกูอนท�าการขนสูง
 ระบายน�้ าที่คงค้างออกจากเครื่องอบแห้ง
หากได้เชื่อมตูอทูอระบายน�้ าโดยตรง ให้ถอดการ
เชื่อมตูอออก

A
เราขอแนะน�าให้ล�าเลียงเครื่องอบ
แห้งในลักษณะด้านบนตัง้ขึ้น หาก
ไมูสามารถล�าเลียงเครื่องอบแห้ง
ในลักษณะด้านบนตัง้ขึ้นได้ เราขอ
แนะน�าให้ล�าเลียงโดยเอียงไปด้านขวา
เมื่อมองด่จากด้านหน้าของเครื่อง 

3.7 การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง 
ในกรณีที่ใช้งานหลอดไฟแสงสวูางในเครื่องอบ
แห้งของคุณ การเปลี่ยนหลอดไฟ/หลอด LED ที่
ใช้ส�าหรับให้ไฟแสงสวูางของผลิตภัณฑ์ของคุณ 
ให้ท�าการโทรศัพท์เรียกตัวแทนบริการที่ได้รับ
อนุญาต
หลอดไฟแบบน้ีใช้ในอุปกรณ์แบบน้ีไมูเหมาะ
ส�าหรับการสูองสวูางภายในบ้านหรือในห้อง 
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ใจของหลอดไฟแบบน้ีคือชูวยให้
ผ้่ใช้วางเสื้อผ้าในเครื่องอบแห้งเสื้อผ้าได้สะดวก 
หลอดไฟที่ใช้ในเครื่องใช้น้ีจะต้องทนทานตูอ
สภาพทางกายภายสุดขัว้ได้ เชูน การสัน่สะเทือน
และอุณหภ่มิเกิน 50 °C
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4 การเตรียมความพรูอม
4.1 เสือ้ผูาที่เหมาะส�าหรับการอบแหูงในเครื่องอบแหูง
ให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่ให้ไว้ในป้านก�ากับเครื่องนูุงหูมเสมอ อบแห้งเสื้อผ้าที่มีป้ายก�ากับระบุวูาเสื้อผ้า
นัน้เหมาะส�าหรับการอบแห้งในเครื่องอบแห้งและให้แนูใจวูาคุณได้เลือกโปรแกรมที่เหมาะสม
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4.2 เสือ้ผูาที่ไม่เหมาะส�าหรับการ
อบแหูงในเครื่องอบแหูง

C
 เส้นใยถัดแบบอูอนนูุม ผ้าขนสัตว์ 
ผ้าไหม เส้นใยอูอนนูุมและมีคูา ผ้า
กันอากาศ และผ้ามูาน ไมูเหมาะสม
ส�าหรับการอบแห้งด้วยเครื่อง

4.3  การจัดเตรียมเสือ้ผูาส�าหรับ
การอบแหูง
• เสื้อผ้าอาจพันกันหลังจากการซักแล้ว ให้แยก

เสื้อผ้ากูอนที่จะวางลงไปในเครื่องอบแห้ง
• อบแห้งเสื้อผ้าที่มีอุปกรณ์เสริมโลหะ เชูน ซิป 

โดยให้พลิกออกนอก
• ร่ดซิปให้สุด ติดตะขอ และกระดุม และแผูน

กลัดกระดุมทัง้หมด  

4.4 สิ่งที่ควรปฏิบัติส�าหรับการ
ประหยัดพลังงาน
ข้อม่ลตูอไปน้ีจะชูวยให้คุณใช้งานเครื่องอบแห้งได้
อยูางประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพคุ้มคูา
• หมุนป่ันเสื้อผ้าด้วยความเร็วส่งสุดเทูาที่เป็น

ไปได้ในขณะซักผ้า ผลดังกลูาว จะท�าให้เวลา
ของการอบแห้งสัน้ที่สุดและใช้พลังงานลดลง

• คัดแยกเสื้อผ้าตามประเภทและความหนา อบ
แห้งเสื้อผ้าประเภทเดียวกันรวมกัน ตัวอยูาง
เชูน ผ้าเข็ดตัวแบบบางและผ้าคลุมโต๊ะ
สามารถอบแห้งได้เร็วกวูาผ้าเช็ดตัวอาบน�้ าที่
หนากวูา

• ปฏิบัติตามค�าแนะน�าในคู่มือผ้่ใช้ส�าหรับการ
เลือกโปรแกรม

• อยูาเปิดประต่โหลดของเครื่องในระหวูางการ
อบแห้งโดยไมูจ�าเป็น หากคุณจ�าเป็นต้องเปิด
ประต่โหลดจริง ๆ อยูาเปิดประต่นานเกินไป

• ห้ามเพิ่มเสื้อผ้าเปียกเข้าไปในขณะที่เครื่อง
อบแห้งก�าลังท�างาน

• ท�าความสะอาดตัวกรองเส้นใยกูอนและหลัง
จากการใช้งานแตูละครัง้เสมอ (ด่ที่ 6.1 ตลับ
ตัวกรอง / พื้นผิวด้านในของประต่)
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การเตรียมความพร้อม
• ท�าความสะอาดตัวควบแนูนอยูางสม�่าเสมอ

อยูางน้อยหน่ึงครัง้ตูอเดือนหรือหลังจากทุก ๆ 
30 รอบการอบแห้ง (ด่ที่ 6.4 ตัวควบแนูน)

• จัดให้มีการระบายอากาศอยูางดีในห้องซึ่งติด
ตัง้เครื่องอบแห้งไว้

4.5 ความจุของโหลดที่ถ่กตูอง
ปฏิบัติตามค�าแนะน�าใน “ตารางการเลือก
โปรแกรมและการใช้พลังงาน” ห้ามโหลดมากกวูา
ความจุที่ระบุไว้ในตาราง

C
 ไมูแนะน�าให้โหลดเสื้อผ้าเข้าไปใน
เครื่องอบแห้งด้วยปริมาณที่เกินกวูา
ระดับที่ระบุในภาพ ประสิทธิภาพการ
อบแห้งจะลดลงเมื่อเครื่องมีโหลดมาก
เกินไป นอกจากนัน้ เครื่องอบแห้งและ
เสื้อผ้าอาจได้รับความเสียหายด้วย

น�้ าหนักตูอไปน้ีให้ไว้เป็นตัวอยูาง:

เสื้อผ้า น�้ าหนักโดยประมาณ 
(ก.)*

ผ้าคลุมปิดจากผ้าฝ้าย 
(สองชิน้) 1500

ผ้าคลุมปิดจากผ้าฝ้าย 
(เดียว) 1000

ผ้าป่ที่นอน (สองชิน้) 500
ผ้าป่ที่นอน (ชิน้เดียว) 350
ผ้าป่โต๊ะขนาดใหญู 700
ผ้าป่โต๊ะขนาดเล็ก 250
ผ้ากันเป้ือน 100
ผ้าเช็ดตัวอาบน�้ า 700
ผ้าเช็ดมือ 350
เสื้อสตรี 150
เสื้อเชิต้ผ้าฝ้าย 300
เสื้อเชิต้ 250
ชุดเดรสผ้าฝ้าย 500
ชุดเดรส 350
ยีนส์ 700
ผ้าเช็ดหน้า (10 ชิน้) 100
ทีเชิต้ 125

* น�้ าหนักเสื้อผ้าแห้งกูอนการซัก
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5 กำรใชง้ำนผลติภณัฑ์
5.1 แผงควบคุม

1. ปูุมเลือกโปรแกรม
2.  ไฟสถานะบอกระยะเวลาที่เหลือ
3.  ปูุมเปิด/ปิด
4.  ปูุมเริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ
5.  ปูุมระยะเวลาสิน้สุด
6.  ปูุมแจ้งเตือนด้วยเสียง

1 2

456

3

เพิ่มระดับเสียงการทําความ
สะอาดตัวกรอง

ถังมีนํ้าเต็ม การล็อคป
องกันเด็ก

ปดเสียง ตานทานการยับ
ยน

5.2 สัญลักษณ์บนหนูาจอ
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การใช้งานผลิตภัณฑ์
5.3 การจัดเตรียมเครื่อง
1. เสียบปลัก๊ไฟของเครื่อง
2.  ใสูเสื้อผ้าลงไปในเครื่อง
3.  กดปูุมเปิด/ปิด
4.  เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาครัง้แรก เครื่องจะเปิด

ด้วยโปรแกรมที่ร้่จักแล้ว (การอบแห้งผ้าฝ้าย
ในต้่)

C  กดปูุมเปิด/ปิดไมูได้หมายความความ
วูาโปรแกรมจะเริ่มท�างาน
กดปูุม „เริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ“ เพื่อ
เริ่มต้นโปรแกรม

5.4 การเลือกโปรแกรม
1. ก�าหนดหาโปรแกรมที่เหมาะสมจากตาราง

ด้านลูางที่ประกอบด้วยหลายระดับการอบ
แห้ง

2.  เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการโดยใช้ปุูมเลือก
โปรแกรม

อบแห้งพิเศษ

เฉพาะการอบแห้งเสื้อผ้าใน
อุณหภ่มิปกติ
เสื้อผ้าหนาและหลายชัน้ 
(ผ้าเช็ดตัว ผ้าหูม ยีนส์ ฯลฯ) 
สามารถท�าการอบแห้งแล้วเก็บ
ไว้ในต้่เสื้อผ้าโดยไมูต้องรีดผ้าได้

อบแห้งในต้่
เสื้อผ้าปกติ (ผ้าป่โต๊ะ ชุดชัน้ใน 
ฯลฯ) สามารถท�าการอบแห้งแล้ว
เก็บไว้ในต้่โดยไมูต้องรีดผ้าได้

อบแห้งในต้่
แบบพิเศษ

เสื้อผ้าปกติ (เชูน ผ้าป่โต๊ะ ชุด
ชัน้ใน ฯลฯ) สามารถท�าการอบ
แห้งอีกครัง้แล้วเก็บไว้ในต้่โดย
ไมูต้องรีดผ้าได้แตูได้ความแห้ง
มากขึ้น

อบแห้งเพื่อ
การรีด

เสื้อผ้าปกติ (เชิต้ ชุดเดรส 
ฯลฯ) ถ่กอบแห้งให้พร้อม
ส�าหรับการรีดผ้า

C ส�าหรับข้อม่ลรายเอียดของโปรแกรม 
ด่ได้ที่ „ตารางการเลือกโปรแกรมและ
การใช้พลังงาน“

5.5 โปรแกรมหลัก
โปรแกรมหลักที่ให้ไว้ด้านลูางขึ้นอยู่กับประเภท
ของเส้นใยผ้า
ผูาฝูาย
อบแห้งเสื้อผ้าที่ทนทานด้วยโปรแกรมน้ี โปรแกรม
ท�าการอบแห้งในอุณหภ่มิปกติ แนะน�าส�าหรับ
เสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายของคุณ (ผ้าป่ ผ้าป่เตียง ผ้าเช็ด 
เสื้อคลุมอาบน�้ า ฯลฯ)
ผูาสังเคราะห์
อบแห้งเสื้ ่อผ้าที่ไมูทนทานด้วยโปรแกรมน้ี 
แนะน�าส�าหรับเสื้อผ้าสังเคราะห์ของคุณ
5.6 โปรแกรมพิเศษ
โปรแกรมพิเศษตูอไปน้ีมีให้ใช้ในเครื่องอบแห้ง
ส�าหรับเงื่อนไขพิเศษ

C  โปรแกรมพิเศษอาจแปรผันโดยขึ้นอยู่
กับข้อม่ลจ�าเพาะของเครื่อง

C  หากต้องการได้รับผลลัพธ์ที่ดีจาก
โปรแกรมการอบแห้งน้ี เสื้อผ้าของ
คุณต้องซักด้วยโปรแกรมที่เหมาะ
สมในเครื่องซักผ้าและบิดน�้ าออกด้วย
การหมุนบิดน�้ าที่แนะน�า

ยีนส์
ใช้อบแห้งยีนส์ที่บิดน�้ าออกด้วยความเร็วรอบส่งใน
เครื่องซักผ้า
สปอร์ต
ใช้ในการอบแห้งเสื้อผ้าจากใยสังเคราะห์ ผ้าฝ้าย
หรือเส้นใยผสม และมีป้ายก�ากับระบุวูาเหมาะ
ส�าหรับการอบแห้ง
เชิต้ 15’
อบแห้งเสื้อเชิต้อยูางนูุมนวลและท�าให้เกิดรอยยับ
ยูนน้อยและงูายตูอการรีดผ้า
ปกปูองทารก
โปรแกรมที่ใช้ส�าหรับเสื้อผ้าทารกที่มีป้ายก�ากับ
ระบุสามารถอบแห้งได้

C  ยังมีความชื้นเล็กน้อยหลงเหลือบน
เสื้อเชิต้หลังจากโปรแกรมการท�างาน 
ขอแนะน�าให้คุณอยูาทิง้เสื้อเชิต้ไว้ใน
เครื่องอบแห้ง

ละเอียดอ่อน
คณุสามารถอบแหง้ผา้ละเอยีดอูอนทีเ่หมาะส�าหรบั
การอบแหง้หรอืเสื้อผา้ทีแ่นะน�าใหซ้กัดว้ยมอืได้ 
(เสื้อครึ่งตวัสตรจีากผา้ไหม ชุดชัน้ในบาง ฯลฯ) ใน
อณุหภม่สิง่
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C  ขอแนะน�าให้อบแห้งเสื้อผ้าอูอนนูุม
ของคุณในถุงใสูเสื้อผ้าเพื่อป้องกัน
การยับยูนและความเสียหาย เมื่อสิน้
สุดการท�างานของโปรแกรม ให้น�า
เสื้อผ้าออกจากเครื่องทันทีและแขวน
ไว้เพื่อป้องกันไมูให้ผ้ายับยูน

ท�าใหูสดชื่น
โปรแกรมน้ีท�าการระบายอากาศเพียง 10 นาที
โดยไมูได้เปูาลมร้อน คุณสามารถระบายอากาศ
ของผ้าฝ้ายและผ้าลินินที่อยู่ในบรรยากาศปิดเป็น
เวลานานและขจัดกลิ่นได้
โปรแกรมแบบตัง้เวลา
คุณสามารถเลือกโปรแกรมแบบตัง้เวลา 10 นาที 
20 นาที 40 นาที และ 60 นาทีเพื่อให้ได้ระดับ
ความแห้งที่ต้องการได้ด้วยอุณหภ่มิต�่า

C  ในโปรแกรมน้ี เครื่องจะอบแห้งเป็น
ระยะเวลานานเทูาที่ตัง้เวลาไว้ โดย
ไมูค�านึงถึงระดับการอบแห้ง
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5.7 ตารางการเลือกโปรแกรมและการใชูพลังงาน

* : โปรแกรมมาตรฐานป้ายก�ากับพลังงาน (EN 61121:2012) “All ตัวกรองจะต้องได้รับการท�าความ
สะอาดกูอนทดสอบแบบชุดตูอเน่ือง”
คูาทัง้หมดที่อยู่ในตารางหามาโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน EN 61121:2012 คูาการใช้พลังงาน
อาจแปรผันจากคูาในตารางโดยขึ้นอยู่กับประเภทเสื้อผ้า การหมุนป่ัน เงื่อนไขแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า

TH

โปรแกรม ความจุ 
(กก.)

ความเร็วการป่ันในเครื่อง
ซักผ้า (รอบตูอนาที)

ปริมาณความชื้นคง
เหลือโดยประมาณ

ระยะเวลาการอบ
แห้ง (นาที)

ผ้าฝ้าย / ผ้าสี

A อบแห้งพิเศษ 8 1000 % 60 147

A อบแห้งในต้่ 8 / 4 1000 % 60 137 / 78

A อบแห้งเพื่อการรีด 8 1000 % 60 107

เสื้อเชิต้ 15 0,5 1200 % 60 15
ผ้ายีนส์ 4 1200 % 50 80
เสื้อกีฬา 4 1000 % 60 92
ผ้าบางละเอียดอูอน 2 600 % 40 40
เสื้อผ้าเด็ก 3 1000 % 60 65
ผ้าสังเคราะห์

B อบแห้งในต้่ 4 800 % 40 53

B อบแห้งเพื่อการรีด 4 800 % 40 40

คูาการใช้พลังงาน

โปรแกรม ความจุ 
(กก.)

ความเร็วการป่ันในเครื่อง
ซักผ้า (รอบตูอนาที)

ปริมาณความชื้นคง
เหลือโดยประมาณ

คูาการใช้
พลังงาน กิโล
วัตต์-ชัว่โมง

ผ้าลินินพร้อมสวมใสู* 8 / 4 1000 % 60 4,73 / 2,54
ผ้าฝ้ายพร้อมรีด 8 1000 % 60 3,8
ผ้าสังเคราะห์พร้อมสวมใสู 4 800 % 40 1,8
การใช้พลังงานของโหมดปิดเครื่องส�าหรับโปรแกรมผ้าฝ้ายมาตรฐานที่โหลดเต็มความ
จุ PO (วัตต์) 0,5

การใช้พลังงานของโหมดเปิดเครื่องไว้ส�าหรับโปรแกรมผ้าฝ้ายมาตรฐานที่โหลดเต็ม
ความจุ PL (วัตต์) 1,0

“โปรแกรมการอบแห้งผ้าฝ้ายในต้่“ ซึ่งใช้งานที่โหลดเต็มความจุและโหลดไมูเต็มเป็นโปรแกรมการ
อบแห้งมาตรฐาน ที่ซึ่งสัมพันธ์กับข้อม่ลในฉลากก�ากับและแผูนป้ายก�ากับนัน้ เป็นโปรแกรมที่เหมาะ
ส�าหรับการอบแห้งปกติส�าหรับ เสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายเปียกและในลักษณะที่ให้ประสิทธิภาพมากที่สุดในด้าน
การใช้พลังงาน ส�าหรับผ้าฝ้าย
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5.8 ฟังก์ชันการท�างานเสริม
การยกเลิกการแจูงเตือนดูวยเสียง
เครื่องอบแห้งจะสร้างสัญญาณเสียงเตือนเมื่อ
โปรแกรมสิน้สุดการท�างาน หากคุณไมูต้องการ
การแจ้งเตือนด้วยเสียง ให้กดปูุม “การแจงเตือน
ด้วยเสียง”
เมื่อคุณกดปูุมการแจ้งเตือนด้วยเสียงแล้ว ไฟจะ
สวูางขึ้นและโปรแกรมจะไมูสร้างเสียงเตือนเมื่อ
สิน้สุดการท�างาน

C  คุณสามารถเลือกฟังก์ชันน้ีกูอนหรือ
หลังโปรแกรมเริ่มท�างาน

5.9 สัญลักษณ์แจูงเตือน

C  สัญลักษณ์แจ้งเตือนอาจแปรผันโดย
ขึ้นอยู่กับข้อม่ลจ�าเพาะของเครื่อง
ของคุณ

การท�าความสะอาดตัวกรองเสูนใย
เมื่อโปรแกรมสิน้สุดการท�างาน ไฟสถานะ LED 
แจ้งเตือนจะสวูางขึ้นซึ่งบูงบอกวูาตัวกรองจะต้อง
ได้รับการท�าความสะอาด

C หากไฟ LED แจ้งการท�าความสะอาด
ตัวกรองติดกระพริบ ให้ด่ที่บท „การ
แก้ไขปัญหา“

ถังน� ้า
เมื่อโปรแกรมสิน้สุดการท�างาน ไฟสถานะ LED 
แจ้งเตือนจะสวูางขึ้นซึ่งบูงบอกวูาถังน�้ าต้องได้รับ
การระบายน�้ าออกให้วูาง
หากเติมน�้ าในขณะที่เครื่องก�าลังท�างาน ไฟ LED 
แจ้งเตือนจะติดกระพริบและเครื่องจะเข้าสู่โหมด
สแตนด์บาย ในกรณีระบายน�้ าในถังน�้ าออกให้วูาง
เปลูาและเริ่มต้นโปรแกรมโดยการกดปุูมเริ่มต้น/
หยุดชัว่ขณะ ไฟ LED แจ้งเตือนจะดับลงและ
โปรแกรมจะกลับมาท�างานตูอ

ประต่โหลดเปิดอย่่
ไฟ LED บูงบอกการเริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะติดกระ
พริบเมื่อประต่ของเครื่องอบแห้งเปิดอยู่
5.10 ระยะเวลาสิน้สุด
คุณสามารถหนูวงเวลาของระยะเวลาวสิน้สุดการ
ท�างานของโปรแกรมได้ส่งสุดถึง 24 ชัว่โมงด้วย
ฟังก์ชันระยะเวลาสิน้สุด
1. เปิดประต่โหลดและวางเสื้อผ้าเข้าไป
2.  เลือกโปรแกรมการอบแห้ง
3.  กดปูุมเลือกระยะเวลาสิน้สุดและตัง้คูาระยะ

เวลาหนูวงที่คุณต้องการ
 ไฟ LED บูงบอกระยะเวลาสิน้สุดจะสวูางขึ้น 

(ระยะเวลาสิน้สุดจะเลื่อนไปอยูางตูอเน่ือง
หากคุณยังกดปูุมเรื่อย ๆ)

4.  กดปูุมเริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ การนับเวลา
ถอยหลังของระยะเวลาสิน้สุดจะเริ่มต้นขึ้น 
สัญลักษณ์ “:” ที่อยู่ตรงกลางของระยะเวลา
หนูวงที่แสดงผลออกมาจะติดกระพริบ

C  คุณสามารถเพิ่มหรือเอาเสื้อผ้าออก
จากเครื่องในระหวูางชูวงเวลาของ
ระยะเวลาสิน้สุดของโปรแกรม ระยะ
เวลาที่แสดงผลบนหน้าจอเป็นเวลา
รวมของระยะเวลาการอบแห้งปกติ
และระยะเวลาสิน้สุดการท�างาน เมื่อ
ถึงจุดสิน้สุดการนับถอยหลัง ไฟ LED 
จะดับลง การอบแห้งจะเริ่มต้นและไฟ 
LED ของการอบแห้งจะสวูางขึ้น

กำรเปลีย่นระยะเวลำสิน้สดุ
หากคณุตอ้งการเปลีย่นแปลงระยะเวลาสิน้สดุใน
ระหวา่งการนับถอยหลงั
1.	 ยกเลกิโปรแกรมโดยการกดปุ่ มเปิด/ปิด	เปิด

เครือ่งอบแหง้อกีครัง้โดยการกดปุ่ มเปิด/ปิด	
เมือ่เปิดเครือ่งขึน้มาครัง้แรก	เครือ่งจะเปิดดว้ย
โปรแกรมทีรู่จั้กแลว้	(การอบแหง้ผา้ฝ้ายในตู)้

2.		 เลอืกโปรแกรมทีค่ณุตอ้งการโดยใชปุ้่ มเลอืก
โปรแกรม

3.		 ท�าซ�้าขัน้ตอนระยะเวลาสิน้สดุส�าหรับระยะ
เวลาทีค่ณุตอ้งการ

4.		 เริม่ตน้โปรแกรมโดยการกดปุ่ มเริม่ตน้/หยดุชัว่
ขณะ

กำรยกเลกิฟงักช์นัระยะเวลำสิน้สดุ  
หากคณุตอ้งการยกเลกิระยะเวลาสิน้สดุในระหวา่ง

การนับถอยหลงัทีต่ัง้คา่และเริม่ตน้โปรแกรม
ทนัที
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การใช้งานผลิตภัณฑ์
5.13 การเปลี่ยนโปรแกรมหลัง
จากเครื่องเริ่มตูนท�างานแลูว
หลังจากที่เครื่องเริ่มต้นการท�างานแล้ว คุณ
สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่คุณเลือกเพื่ออบ
แห้งเสื้อผ้าด้วยโปรแกรมอื่นได้
1. ตัวอยูางเชูน ส�าหรับการเลือกโปรแกรมอบ

แห้งพิเศษแทนโปรแกรมความแห้งส�าหรับ
เตารีด ให้หยุดโปรแกรมโดยการกดปูุมเริ่ม
ต้น/หยุดชัว่ขณะ

2.  หมุนปูุมเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรม
อบแห้งพิเศษ

3.  เริ่มต้นโปรแกรมโดยการกดปูุมเริ่มต้น/หยุด
ชัว่ขณะ

การเพิ่มหรือการ�านเสื้อผ้าออกในโหมดสแตนด์
บาย
หากคุณต้องการเพิ่มหรือน�าเสื้อผ้าออกหลังจาก

โปรแกรมการอบแห้งเริ่มต้นแล้ว
1. กดปูุมเริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะเพื่อน�าเครื่องไป

สู่โหมดสแตนด์บาย หยุดการท�างานของการ
อบแห้ง

2.  เปิดประต่โหลด เพิ่มหรือน�าเสื้อผ้าออกและ
ปิดประต่โหลด

3.  เริ่มต้นโปรแกรมโดยการกดปูุมเริ่มต้น/หยุด
ชัว่ขณะ

C การเพิ่มเสื้อผ้าที่กระท�าหลังจาก
กระบวนการอบแห้งเริ่มต้นแล้วอาจ
ท�าให้เสื้อผ้าที่แห้งภายในเครื่องผสม
กับเสื้อผ้าเปียกและเสื้อผ้าจะยังคงมี
ความชื้นหลังจากสิน้สุดการท�างาน

C  การเพิ่มและการน�าเสื้อผ้าออก
สามารถท�าซ�้าได้มากครัง้ในระหวูาง
การอบแห้ง

C แตูกระบวนการน้ีจะขัดขวางการ
อบแห้ง และจะท�าให้ระยะเวลาของ
โปรแกรมขยายออกไปและเพิ่มการ
ใช้พลังงงาน ดังนัน้ ขอแนะน�าให้เพิ่ม
เสื้อผ้ากูอนที่โปรแกรมจะเริ่มต้น
หากเลือกโปรแกรมใหมูโดยการ
เปลี่ยนต�าแหนูงปูุมปรับเลือก
โปรแกรมในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมด
สแตนด์บาย โปรแกรมที่ท�างานอยู่จะ
สิน้สุดการท�างาน

1.	 ยกเลกิโปรแกรมโดยการกดปุ่ มเปิด/ปิด	เปิด
เครือ่งอบแหง้อกีครัง้โดยการกดปุ่ มเปิด/ปิด	
เมือ่เปิดเครือ่งขึน้มาครัง้แรก	เครือ่งจะเปิดดว้ย
โปรแกรมทีรู่จั้กแลว้	(การอบแหง้ผา้ฝ้ายในตู)้

2.		 เลอืกโปรแกรมทีค่ณุตอ้งการโดยใชปุ้่ มเลอืก
โปรแกรม

3.		 เริม่ตน้โปรแกรมโดยการกดปุ่ มเริม่ตน้/หยดุชัว่
ขณะ

5.11 การเริ่มตูนโปรแกรม
เริ่มต้นโปรแกรมโดยการกดปุูมเริ่มต้น/หยุดชัว่
ขณะ
ไฟ LED ของการเริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะและ
ไฟ LED ของการอบแห้งจะสวูางขึ้น บูงบอกวูา
โปรแกรมได้เริ่มต้นท�างาน สัญลักษณ์ “:” ที่อยู่
ตรงกลางของระยะเวลาที่เหลืออยู่เริ่มติดกระพริบ
5.12 การล็อคปูองกันเด็ก
เครื่องให้คุณสมบัติการล็อคป้องกันเด็กซึ่งป้องกัน
การท�างานของโปรแกรมไมูให้ได้รับผลระทบใด ๆ 
เมื่อปูุมใด ๆ ถ่กกดในระหวูางการท�างาน
เมื่อการล็อคป้องกันเด็กเปิดท�างาน ปูุมทัง้หมด
ยกเว้นปูุมเปิด/ปิดจะปิดท�างาน
หากต้องการเปิดใช้งานการล็อคป้องกันเด็ก ให้กด
ปูุม การแจ้งเตือนด้วยเสียง และปูุม ระยะเวลาสิน้
สุดพร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที
การล็อคป้องกันเด็กจะต้องปิดท�างานเพื่อให้
สามารถเริ่มต้นโปรแกรมใหมูหลังจากสิน้สุดการ
ท�างานของโปรแกรมปัจจุบันแล้วหรือให้สามารถ
แทรกด้วยโปรแกรมปัจจุบัน กดปูุมเดียวกันเป็น
เวลา 3 วินาทีเพื่อปิดการท�างานของการล็อค
ป้องกันเด็ก

C ไฟ LED ของการล็อคป้องกันเด็กจะ
สวูางขึ้นเมื่อการล็อคป้องกันเด็กถ่ก
เปิดท�างาน

C  การล้อคป้องกันเด็กปิดท�างานเมื่อ
เครื่องถ่กปิดและเปิดอีกครัง้โดยใช้
ปุูมเปิด/ปิด

จะได้ยินเสียงแจ้งเตือนเมื่อปูุมใด ๆ ถ่กกด 
(ยกเว้นปูุมเปิด/ปิด) หรือปูุมปรับเลือกโปรแกรม
ถ่กปรับในขณะที่การล็อคป้องกันเด็กเปิดท�างาน
จะได้ยินเสียงแจ้งเตือนเมื่อปูุมใด ๆ ถ่กกด 

(ยกเว้นปูุมเปิด/ปิด) หรือปูุมปรับเลือก
โปรแกรมถ่กปรับในขณะที่การล็อคป้องกัน
เด็กเปิดท�างาน
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การใช้งานผลิตภัณฑ์
5.14 การยกเลิกโปรแกรม
หากคุณต้องการยกเลิกโปรแกรมและสิน้สุด
กระบวนการอบแห้งด้วยเหตุผลใด ๆ หลังจาก
เครื่องเริ่มต้นการท�างานแล้ว ให้กดปุูมเริ่มต้น/
หยุดชัว่ขณะ

A  เน่ืองจากด้านในจะมีความร้อนส่งสุด
เมื่อคุณยกเลิกโปรแกรมในขณะที่
เครื่องก�าลังท�างาน ให้ใช้โปรแกรม
ระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนให้
เย็นลง

5.15 การสิน้สุดโปรแกรม
เมื่อโปรแกรมสิน้สุดการท�างาน ไฟ LED แจ้งการ
ป้องกันรอยยับยูน/ขัน้สุดท้าย การท�าความสะอาด
เส้นใย และแจ้งเตือนถังน�้ าบนแผงไฟสถานะ
ความคืบหน้าของโปรแกรมจะสวูางขึ้น สามารถ
เปิดประต่โหลดได้และเครื่องจะพร้อมส�าหรับการ
ท�างานรอบใหมู
กดปูุมเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง

C  ในกรณีที่ไมูได้น�าเสื้อผ้าออกหลัง
จากโปรแกรมเสร็จสิน้การท�างาน 
โปรแกรมป้องกันรอยยับยูนที่มีระยะ
เวลา 2 ชัว่โมงจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อ
ป้องกันการเกิดรอยยับยูนของเสื้อผ้า
ที่ยังอยู่ด้านในเครื่อง

C ท�าความสะอาดตัวกรองเส้นใยหลัง
จากการใช้งานแตูละครัง้เสมอ (ด่
ที่ "ตัวกรองเส้นใยและพื้นผิวด้านใน
ประต่โหลด")

C ระบายน�้ าออกจากถังหลังการใช้งาน
แตูละครัง้ (ด่ที่ "การระบายน�้ าออก
จากถังให้วูางเปลูา")
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6 การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด
อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์น้ีจะขยายออกไป
และปัญหาที่พบบูอยจะลดลงถ้ามีการท�าความ
สะอาดสม�่าเสมอ
6.1 การท�าความสะอาดตัวกรอง
เสูนใย / พืน้ผิวดูานในของประต่
โหลด
เส้นขนและเส้นใยที่หลุดออกมาจากเสื้อผ้าใน
ระหวูางรอบการอบแห้งจะถ่กรวบรวมไว้ในตัว
กรองเส้นใย 

C
 เส้นใยและเส้นขนดังกลูาวมักจะกูอ
ตัวขึ้นในระหวูางการสวมใสูและการ
ซักล้าง

A
ท�าความสะอาดตัวกรองเส้นใยและ
พื้นผิวด้านในของประต่โหลดเสมอ
หลังจากกระบวนการอบแห้งแตูละ
รอบ

C
 คุณสามารถท�าความสะอาดตัวเรือน
ของตัวกรองเส้นใยด้วยตัวท�าความ
สะอาดด้วยแรงสุญญากาศ

ส�าหรับการท�าความสะอาดตัวกรองเส้นใย:
• เปิดประต่โหลด
• ถอดตัวกรองเส้นใยออกมาโดยการดึงขึ้นและ

เปิดตัวกรองเว้นใย
• ท�าความสะอาดเส้นใยและเศษผ้าฝ้ายออก

ด้วยมือหรือด้วยเศษผ้านูุม
• ปิดตัวกรองเส้นใยและวางกลับลงไปต�าแหนูง

เดิม

• หลังจากใช้เครื่องไปได้ระยะหน่ึง อาจมีการ
กูอตัวขึ้นเป็นชัน้ที่ชูองร่ของตัวกรองซึ่ง
สามารถเป็นสาเหตุของการอุดตันของตัว
กรองได้ ให้ล้างตัวกรองด้วยน�้ าอูุนเพื่อขจัด
ชัน้ที่กูอตัวขึ้นบนผิวของตัวกรองเส้นใย เช็ด
ตัวกรองเส้นใยให้แห้งสนิทกูอนที่จะติดตัง้
กลับเข้าไป

• ท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในทัง้หมดของ
ประต่โหลดและปะเก็นของประต่โหลดด้วย
ผ้านูุม



TH / 50 เครื่องอบแห้ง / คู่มือผ้่ใช้

การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด
6.2 การท�าความสะอาดเซนเซอร์ 
มีเซนเซอร์วัดความชื้นในเครื่องอบแห้งที่ตรวจจับ
วูาเสื้อผ้าแห้งหรือไมู
ส�าหรับการท�าความสะอาดเซนเซอร์:
• เปิดประต่โหลดของเครื่องอบแห้ง
• ทิง้ให้เครื่องเย็นตัวลงหากยังร้อนอยู่เน่ืองจาก

กระบวนการอบแห้ง
• เช็ดพื้นผิวโลหะของเซนเซอร์ด้วยผ้านุูมเปียก

หมาด ๆ ด้วยน�้ าส้มและเช็ดให้แห้ง

C
 ท�าความสะอาดพื้นผิวโลหะของ
เซนเซอร์ 4 ครัง้ตูอปี

C
 ห้ามใช้เครื่องมือโลหะเมื่อท�าความ
สะอาดพื้นผิวโลหะของเซนเซอร์

A
 ห้ามใช้ตัวท�าละลาย สารท�าความ
สะอาดหรือสารที่คล้ายกันส�าหรับการ
ท�าความสะอาดเน่ืองจากจะมีความ
เสี่ยงของไฟไหม้และการระเบิดได้ 

6.3 การระบายน� ้าออกจากถังน� ้า
ความชื้นของเสื้อผ้าถ่กขจัดออกและควบแนูนใน
ระหวูางกระบวนการอบแห้งและน�้ าที่เกิดขึ้นจะ
สะสมตัวในถังน�้ า ระบายน�้ าออกจากถังหลังการอบ
แห้งแตูละครัง้

A  น�้ าที่ควบแนูนไมูสามารถดื่มได้

A
A ห้ามถอดถังน�้ าออกเมื่อโปรแกรม
ก�าลังท�างาน

หากคุณลืมระบายน�้ าออกจากถังน�้ า เครื่องจะหยุด
ท�างานในระหวูางรอบการอบแห้งตูอเน่ืองเมื่อถัง
น�้ าเต็ม และไฟสัญลักษณ์แจ้งเตือนถังน�้ าจะติด
กระพริบ หากเกิดกรณีดังกลูาวขึ้น ให้ระบายน�้ า
จากถังน�้ าออกและกดปุูม เริ่มต้น / หยุดชัว่ขณะ 
เพื่อกลับไปสู่รอบการอบแห้ง
ส�าหรับการระบายน�้ าออกจากถังน�้ า:
• ดึงลิน้ชักและถอดถังน�้ าออกมาอยูาง

ระมัดระวัง

• ระบายน�้ าในถังออก

• หากมีการสะสมของเส้นใยในโพรงของถังน�้ า 
ให้ท�าความสะอาดด้วยน�้ าที่ไหล 

• วางถังน�้ ากลับลงไปในต�าแหนูงเดิม  

C C หากใช้ตัวเลือกการระบายน�้ า
โดยตรง ก็ไมูจ�าเป็นต้องระบายน�้ า
ออกจากถังน�้ า
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การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด
6.4 การท�าความสะอาดตัว
ควบแน่น
อากาศร้อนและชื้นในตัวควบแนูนถ่กระบายความ
ร้อนด้วยอากาศเย็นจากห้อง ดังนัน้ การหมุนเวียน
อากาศชื้นในเครื่องอบแห้งของคุณจะถ่กควบแนูน
และส่บเข้าไปในถังน�้ า

C ท�าความสะอาดตัวควบแนูนทุกครัง้
หลังจากรอบการอบแห้ง 30 รอบหรือ
หน่ึงครัง้ตูอเดือน

ส�าหรับการท�าความสะอาดตัวควบแนูน:
1. หากกระบวนการอบแห้งด�าเนินอยู่ ให้เปิด

ประต่ของเครื่องและรอจนกวูาเครื่องจะเย็น
ตัวลง

2. ปลดล็อคตัวล็อคตัวควบแนูน 2 ตัวหลังจาก
เปิดแผูนดันออก

3. ดึงตัวควบแนูนออกมา

4. ท�าความสะอาดตัวควบแนูนโดยการใช้น�้ ามี
แรงดันจากสายน�้ าฝักบัวและรอจนกวูาน�้ าจะ
ระบายออกหมด

5. วางตัวควบแนูนเข้าไปในกระเปาะของมัน 
ล็อคตัวล็อค 2 ตัวให้แนูนและท�าให้มัน่ใจวูาลง
ต�าแหนูงอยูางมัน่คง

6. ปิดฝาครอบแผูนดันออก
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7 การแกูไขปัญหา
กระบวนการอบแห้งใช้เวลานานเกินไป
• ชูองของตัวกรองเส้นใยอุดตัน >>> ล้างท�าความสะอาดตัวกรองเส้นใยด้วยน�้ าอูุน
• ตัวควบแนูนอาจอุดตัน >>> ท�าความสะอาดตัวกรอง
• โครงระบายอากาศบนด้านหน้าของเครื่องอุดตัน >>> น�าวัตถุแปลกปลอม (หากมี) ที่อุดตันชูอง

ระบายอากาศด้านหน้าของโครงระบายอากาศออก
• การระบายอากาศอาจไมูเพียงพอเน่ืองจากห้องที่ติดตัง้เครื่องอบแห้งมีขนาดเล็ก >>> เปิดประต่

และหน้าตูางของห้องเพื่อไมูให้อุณหภ่มิห้องส่งขึ้นมากเกินไป
• การเกาะตัวของคราบหินป่นบนเซนเซอร์วัดความชื้น >>> ท�าความสะอาดเซนเซอร์วัดความชื้น
• อาจโหลดเสื้อผ้าเข้าไปมากเกินไป >>> อยูาโหลดเสื้อผ้ามากเกินไป
• เสื้อผ้าอาจไมูถ่กหมุนป่ันอยูางเพียงพอ >>> หมุนป่ันเสื้อผ้าด้วยความเร็วส่งสุดเทูาที่เป็นไปได้ใน

ขณะซักผ้า
เสื้อผ้ายังออกมาเปียกเมื่อสิน้สุดการอบแห้ง

C หลังจากการอบแห้ง จะมีความร้่สึกวูาเสื้อผ้าที่ร้อนมีความชื้นกวูาระดับความชื้นจริง

• อาจไมูได้ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมส�าหรับประเภทเสื้อผ้า>>>  ตรวจสอบป้ายก�ากับเสื้อผ้าและเลือก
โปรแกรมที่เหมาะสมส�าหรับประเภทเส้นใยหรือใช้โปรแกรมแบบตัง้เวลาเพิ่มเติม

• ชูองของตัวกรองเส้นใยอุดตัน >>> ล้างท�าความสะอาดตัวกรองเส้นใยด้วยน�้ าอูุน
• ตัวควบแนูนอาจอุดตัน >>> ท�าความสะอาดตัวกรอง
• อาจโหลดเสื้อผ้าเข้าไปมากเกินไป >>> อยูาโหลดเสื้อผ้ามากเกินไป
• เสื้อผ้าอาจไมูถ่กหมุนป่ันอยูางเพียงพอ >>> หมุนป่ันเสื้อผ้าด้วยความเร็วส่งสุดเทูาที่เป็นไปได้ใน

ขณะซักผ้า
ไมูได้เปิดเครื่องอบแห้งหรือโปรแกรมไมูเริ่มท�างาน เครื่องอบแห้งไมูเริ่มท�างานตามที่ตัง้คูา

• อาจไมูได้เสียบปลัก๊ไฟ >>> ตรวจสอบให้แนูใจวูาเสียบปลัก๊ไฟของเครื่อง
• ประต่โหลดเปิดแง้มไว้ >>> ตรวจสอบให้แนูใจวูาประต่โหลดปิดสนิท
• ไมูได้เลือกโปรแกรมหรือไมูได้กดปุูมเริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ >>> ตรวจสอบให้แนูใจวาได้เลือก

โปรแกรมแล้วและเครื่องไมูได้อยู่ในโหมดหยุดชัว่ขณะ
• ฟังก์ชัน “การล็อคป้องกันเด็ก” อาจถ่กเปิดท�างาน >>> การปิดท�างานการล็อคป้องกันเด็ก

โปรแกรมถ่กขัดจังหวะโดยไมูทราบสาเหตุ
• ประต่โหลดอาจจะไมูได้ปิดสนิท >>> ตรวจสอบให้แนูใจวูาประต่โหลดปิดสนิท
• อาจเกิดไฟดับขึ้น >>> กดปูุม “เริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ” เพื่อเริ่มต้นโปรแกรม
• ถังน�้ าอาจมีน�้ าเต็ม >>> ระบายน�้ าออกจากถัง
เสื้อผ้าหดตัว เป็นขุยหรือเสื่ ่อมสภาพ
• ไมูได้ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับประเภทเสื้อผ้า >>> ตรวจสอบป้สยก�ากับเสื้อผ้าและเลือก

โปรแกรมที่เหมาะสมส�าหรับประเภทเสื้อผ้า
ไฟสวูางของถังไมูสวูางขึ้น (ในรูุนที่มีหลอดไฟ)
• อาจไมูได้เปิดเครื่องอบแห้งด้วยปูุมเปิด / ปิด / ยกเลิก >>> ตรวจสอบให้แนูใจวูาได้เปิดสวิตช์

เครื่องอบแห้งแล้ว
• หลอดไฟอาจไหม้ระเบิด >>> แจ้งตัวแทนศ่นย์บริการที่ได้รับการรับรองเพื่อขอเปลี่ยนหลอดไฟ
ไฟสัญลักษณ์การแจ้งเตือนท�าความสะอาดตัวกรองเปิดขึ้น
• ไมูได้ท�าความสะอาดตัวกรองเส้นใย >>>ท�าความสะอาดตัวกรองเส้นใย



TH / 53เครื่องอบแห้ง / คู่มือผ้่ใช้

การแก้ไขปัญหา
สัญลักษณ์การท�าความสะอาดตัวกรองติดกระพริบ
• กระเปาะของตัวกรองอุดตันด้วยเส้นใย >>>ท�าความสะอาดกระเปาะตัวกรองเส้นใย
• มีคราบสะสมตัวขึ้นกระเปาะตัวกรองเส้นใยที่อาจท�าให้เกิดการอุดตัน >>> ล้างท�าความสะอาดตัว

กรองเส้นใยด้วยน�้ าอูุน
• ตัวควบแนูนอาจอุดตัน >>> ท�าความสะอาดตัวกรอง
น�้ ารัว่ไหลจากประต่โหลด
• เส้นใยสะสมตัวที่พื้นผิวด้านในของประต่โหลดและบนพื้นผิวของปะเก็นของประต่โหลด >>> 

ท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในของประต่โหลดและบนพื้นผิวของปะเก็นของประต่โหลด
ประต่โหลดเปิดขึ้นเอง
• ประต่โหลดอาจจะไมูได้ปิดสนิท >>> กดประต่โหลดให้ปิดจนกวูาคุณจะได้ยินเสียงการล็อค
สัญลักษณ์แจ้งเตือนถังน�้ าติดสวูาง/ติดกระพริบ
• ถังน�้ าอาจมีน�้ าเต็ม >>> ระบายน�้ าออกจากถัง
• ทูอยางระบายน�้ าอาจบิดงอ >>> หากผลิตภัณฑ์ถ่กเชื่อมตูอโดนตรงไปยังระบบระบายน�้ าเสีย ให้

ตรวจสอบทูอยางระบายน�้ า 
สัญลักษณ์แจ้งเตือนการท�าความสะอาดตัวควบแนูนติดกระพริบ
• ตัวควบแนูนอาจไมูได้รับการท�าความสะอาด  >>> ท�าความสะอาดตัวกรอง

A
ขอ้ควรระวงั:	ถา้คณุไมส่ามารก�าจัดปัญหาไดแ้มว้า่คณุไดป้ฏบิตัติามค�าแนะน�าในคูม่อืเลม่
นีแ้ลว้	ใหป้รกึษากบัตวัแทนจ�าหน่ายของคณุหรอืตวัแทนบรกิารทีไ่ดรั้บอนุญาต	หา้มท�าการ
แกไ้ขซอ่มแซมผลติภณัฑท์ีไ่มท่�างานตามฟังกช์ัน่ดว้ยตวัเอง








