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Please read this user manual first!
Dear Customer,
Thank you for prefering a  Beko  product. 
We hope that your product which has been 
manufactured 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 follow 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:

B DANGER! 

• Warning against electric shock.

DANGER! 

• Warning against fire hazard.

A WARNING! 

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

WARNING! 

• Warning against hot surfaces.

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

WARNING! 

• Warning against scalding hazard.

C NOTE 

• Important information or useful hints about 
usage.

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

C NOTE

• 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

A WARNING! 

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.

A WARNING! 

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!

For the products with 
a steam function:

A WARNING! 

• Use only distilled water or water 
condensed in the water tank of the 
machine in steam programs. Do 
not use mains water or additives. 
When using condensed water in the 
water tank, it should be filtered and 
cleared of fibres.

• Do not open the door when steam 
programs are running. Hot water 
may be expelled.

• Before putting laundry in a steam 
program, stains on it should be 
removed.

• You may only put laundry that is not 
dirty or stained but permeated with 
unpleasant odour in steam (odour 
removal) program.

• Do not use any dry cleaning sets 
or additional materials in a steam 
program or in any program.
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1.1.1 Electrical safety

B DANGER! 

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

• 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.

B DANGER! 

• 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.

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

• 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

DANGER! 

• 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.
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DANGER! 

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.
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.

DANGER! 

• 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 WARNING! 

• 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 NOTE

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

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

• 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 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

• The tumble dryer is not to be used if 
industrial chemicals have been used 
for cleaning.

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

• Exhaust air must not be discharged 
into a flue which is used for 
exhausting fumes from appliances 
burning gas or other fuels. 

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!

A WARNING! 

• 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
 c

m

60
 c

m
  

54
 c

m
 

< 
50

 c
m

  

54 cm Can be installed
Cannot be 
installed

60 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.
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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.

C NOTE

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.

1.8 Technical Specifications

 * 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 NOTE

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

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

• 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.

EN

Height (Min. / Max.) 85,6 cm / 86,6 cm*

Width 59,7 cm

Depth 58,4 cm

Capacity (max.) 8 kg**

Net weight  (± 4 kg) 32 kg

Voltage

See type label***Rated power input

Model code
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2 Your Dryer

11

10

1

2

3

4
5

6

7

8
9

2.1 Overview

  1. Top panel
  2. Control panel
  3. Loading door
  4. Kick plate opening button
  5. Ventilation grids
  6. Adjustable legs
  7. In models where the tank is placed below, 
the water tank is inside the toe board
  8. Type label
  9. Lint filter
10. Water tank drawer (in models where the 
tank is placed above)
11. Power cord

2.2 Package Contents

1. Water 
drain 
hose *

5. Drying 
basket 
user 
manual*

2. Filter 
drawer 
spare 
sponge*

6. Water 
Filling 
Container*

3. User 
Manual

7. Pure 
Water*

4. Drying 
basket*

8. 
Fragrance 
Capsules 
Group*

*Optional - may not be included, depends on 
model.

3 Installation

Before the calling the nearest Authorized 
Service for the installation of the dryer, ensure 
that electrical installation and water drain is 
appropriate referring to the user’s manual. 
If they are not suitable, contact a qualified 
electrician and technician to make necessary 
arrangements.

C NOTE

• Preparation of location and electrical 
installation for the product is under 
customer’s responsibility.

B DANGER! 

• Installation and electrical connections 
must be carried out by a qualified 
personnel.

A WARNING! 

• Prior 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.

3.1 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.
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B DANGER! 

• Do not place the product on top of the 
power cable.

• Keep at least 1.5 cm distance to walls of 
other furniture.

3.2 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

C NOTE

• Each 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.

C NOTE

• Exhaust of humid air from the dryer 
into the room is inconvenient. It may 
damage the walls and furniture in the 
room.

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

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

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

B DANGER! 

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

• Do 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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3.3 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 NOTE

• Do not use any tools to loosen the 
adjustable feet, otherwise, they can be 
damaged.

• Never remove the adjustable feet from 
their housings.

• 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.

3.4 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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4 Preparation • For models with a condenser unit: clean 
the condenser once in a month or after 
every 30 operations regularly. . 

• Clean the filter periodically.Read the 
Maintenance and cleaning of filters for 
detalied information.

• For models with flue unit: comply with the 
flue connection instructions and clean the 
flue. 

• During the drying process, air the room 
well where your tumble dryer is operating.   

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.

Following weights are given as examples.

Laundry Approximate 
weights (g)* Laundry

Approximate 
weights (g)*

Cotton 
quilt covers 
(double)

1500 Blouses 150

Cotton quilt 
covers (single) 1000 Cotton shirts 300

Bed sheets 
(double) 500 Shirts 250

Bed sheets 
(single) 350 Cotton 

dresses 500

Large 
tablecloths 700 Dresses 350

Small 
tablecloths 250 Jeans 700

Tea napkins 100 Handkerchiefs 
(10 pieces) 100

Bath towels 700 T-Shirts 125

Hand towels 350

*Dry laundry weight before washing.

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.

4.2 Laundry not suitable for drying in 
the dryer

Items with this symbol 
Do not dry 
with dryer  should not be 

dried in the dryer.

C NOTE

• Delicate embroidered fabrics, woollen, 
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
• 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 tableclothes 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 open the loading door, do not 
keep it open for a long time.

• Do not add wet laundry while the dryer is 
in operation
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5  Operating the product

5.1 Control Panel

1. On/Off /  Program selection button
2. Start / Pause button

3. End Time button
4.Buzzer volume / Child proof lock 
5.Dryness / Time Level

5.2 Symbols

5.3. Preparation of drying machine
• Plug the drying machine.
• Open the loading door.
• Place the laundry to the drying machine 

without jamming them.
• Push and close the loading door. 

A WARNING! 

• Ensure that no 
laundry is jammed 
to the loading 
door.

Select the desired program using the On/Off/
Program selection knob, the machine will turn 
on.  

C NOTE

• Selecting a program using the On/Off/
Program selection button does not mean 
that the program started. Press the Start 
/ Stand-by button to start the program.

Volume upFilter
cleaning

Tank
full

Child-proof
lock

MuteFilter drawer /
Heat exchanger 

cleaning

 

End/anti-
creasing

On/O� Timer
Delay 

Drying Cupboard 
Dry 

Iron Dry

Express
 14’

Delicates

 Jeans BabyProtect Extra dry Cupboard 
dry plus

Sport Freshen Up

Start
pause
cancel

Cottons

Synthetics

Mix

Express
 30’

Drying Rack/ 
TimeDry

DailyBedding/
Duvet

Express Shirt 30' Wool RefreshHygiene 
(BabyProtect+)

Shirts

Cottons Eco Refreshment Low
temperature

select

Dryness 
Level+

Dryness 
Level++

Dryness
Level

DownWear

345 2

1
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5.4 Program selection and consumption chart

EN

Programmes Programme Description
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Cottons Iron Dry
You may dry your cotton laundry to be ironed in 
this program to have them slightly damp for ease 
of ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)

8 1000 115

Cottons Eco 

You may dry all your cotton laundry in this 
program. (T-shirt, pants, pyjamas, baby clothes, 
underwear, linen, etc.) You can put your laundry 
in the wardrobe without ironing.

8 1000 160

Cottons Cupboard Dry
You may use this program for extra dryness in 
thick laundry such as pants, tracksuit. You can 
put your laundry in the wardrobe without ironing.

8 1000 165

Cottons Extra Dry
You may dry your thick cotton laundry in this 
program such as towels, bathrobe, etc. You can 
put your laundry in the wardrobe without ironing.

8 1000 170

Synthetics Iron Dry
You may dry your synthetic laundry to be ironed 
in this program to have them slightly damp for 
ease of ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)

3,5 800 40

Synthetics Cupboard Dry

You may dry all your synthetic laundry in this 
program. (Shirt, T-shirt,  underwear, tablecloth, 
etc.) You can put your laundry in the wardrobe 
without ironing.

3,5 800 50

Timer Programmes

You may select from time programmes 
between 10 and 160 minutes to achieve the 
desired drying level at low temperature. In this 
programme, tumble drier’s operation lasts for 
the set time independently from the dryness of 
laundry. This product is available to be used with 
a drying basket as option. For products that are 
sold without a basket, you can obtain a basket 
from an authorized service and use the drying 
programs specified above. For details of use, see 
the drying basket user guide.

- - -

Freshen Up

Ventilates for 10 minutes without blowing hot air. 
You can ventilate the cotton and linen clothes 
that have been enclosed for a long time with this 
program to remove their odour. You can use this 
program to ventilate and soften wool laundry that 
can be washed in a washing machine. Do not 
use for full drying.

- - 10

Gentle Care / Shirts It dries the shirts in a more sensitive manner, and 
causes less creasing and easier ironing. 1,5 1200 35

Jeans You may dry denim pants, skirts, shirts or jackets 
in this program. 4 1200 90
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* : Energy Label standard program (EN 61121:2012) All values in the table are determined 
according to EN 61121:2012 standard. Consumption values may vary from the values in the chart 
depending on laundry type, wringing speed, ambient conditions and voltage levels.

Outdoor/Sports

Use it to dry your clothes made of synthetics, 
cotton or mixed fabrics or waterproof products 
such as functional jacket, raincoat etc. Turn them 
inside out prior to drying.

2 1000 50

Mix(Daily)
You can dry both cotton and synthetic laundry 
with this programme.Sports and fitness clothes 
may be dried with this program.

4 1000 85

Hygiene+

It is a long-term program that you can use for the 
clothes (baby clothes, towels, underwear, etc. 
cotton) you require hygeine. Hygiene is provided 
with high temperature. It is especially suitable for 
durable fabrics. 

5 800 170

Delicates

You may dry your delicate laundry or laundry  
with hand wash symbol (silk blouses, thin 
underwear, etc.) at low temperature in this 
program.

2 600 28

Xpress Super Short
You can use this program to dry your cotton 
laundry that you have spun at high speeds in 
your washing machine. 

0,5 1200 35

Energy consumption values

Programmes Capacity (kg)
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Cottons Eco * 8 1000 60% 4,84

Cottons Iron dry 8 1000 60% 3,75

Synthetics cupboard dry 3,5 800 40% 1,99

“Cottons Eco  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 Cottons laundry and that it is the most efficient programme in terms 
of energy consumption for Cottons.
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5.5 Auxiliary functions
Buzzer / time
Drying machine makes an audible warning 
when the program is completed. If you don’t 
want the machine to make an audible warning, 
press the “Buzzer / Time” button. When you 
press the Buzzer/Time button, a light will 
illuminate and no audible warning will be made 
when the program ends.

C NOTE

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

Buzzer/Time button is used to adjust program 
duration while the Rack/Time programs are 
selected.  
Drying Level
Drying Level button is used for adjusting to 
desired dryness level. Program duration may 
change depending on the selection.

C NOTE

• You can activate this function only prior 
to start of program.

End time
You can delay the end time of the program up 
to 24 hours with End time function. 
1. Open the loading door and place the 

laundry.
2. Select the drying program.
3. Press the End Time selection button and 

set the delay time you wish. End Time 
LED will illuminate. (When pressed and 
hold the button, End Time proceeds non-
stop).

4. Press the Start / Stand-by button. End 
Time countdown starts. “:” Separator in 
the middle of displayed delay time flashes.

C NOTE

• You can add or remove laundry within 
end time. Displayed time is the sum of 
normal drying time and end time. End 
Time LED will turn off at the end of 
countdown, drying starts and drying LED 
will illuminate. 

Changing the end time
If you want to change the duration during the 
countdown:
Cancel the program by turning the On/Off/
Program selection knob. Select the program 

you want and repeat the End Time selection 
process.
Cancelling the end time function
If you want to cancel the end time countdown 
and start the program immediately:
Cancel the program by turning the On/Off/
Program selection knob. Select the program 
you want and press the Start/Stand-by button.
5.6 Warning indicators

C NOTE

• Warning indicators may vary depending 
on the model of your dryer.

Filter cleaning
When the program is completed, the warning 
indicator for filter cleaning turns on.

5.7 Starting the program
Press the Start/Stand-by button to start the 
program.
Start/Stand-by and Drying indicators will 
illuminate to indicate that program started.

5.8 Child Lock
The drying machine has a child lock which 
prevents the program flow from being 
interrupted when the buttons are pressed 
during a program. When the child lock is 
activated, all buttons on the panel except 
the On/Off/Program selection knob are 
deactivated.
Press the Drying Level and Buzzer buttons 
simultaneously for 3 buttons to activate the 
child lock. 
The child lock has to be deactivated to be 
able to start a new program after the current 
program is finished or to be able to interfere 
with the program. To deactivate the child lock, 
keep the same buttons pressed for 3 seconds.

C NOTE

• When the child lock is activated, the child 
lock warning indicator on the screen 
turns on.

• Child lock deactivates when the drying 
machine is turned off and on by the On/
Off/Cancel knob.
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C NOTE

• When the drying machine runs and 
the child lock is active, it beeps twice 
when the program selection knob is 
turned. If the child lock is deactivated 
without returning the program selection 
knob to its previous position, program 
will terminate due to the change in the 
program selection knob position.

5.9 Changing the program after it is 
started
You can change the program you selected to 
dry your laundry with a different program after 
the drying machine starts running
• For instance, select Extra Dry program 

by turning the On/Off/Program selection 
knob to select Extra Dry instead of Iron 
Dry.

• Press the Start/Stand-by button to start 
the program.

Adding and removing clothes during 
stand-by
If you want to add or remove clothes to/from 
the drying machine after the drying program 
starts:
• Press the Start/Stand-by button to put 

the drying machine in Stand-by state. The 
drying operation stops.

• Open the loading door while in Stand-
by state, and close the door after you 
remove or add laundry.

• Press the Start/Stand-by button to start 
the program.

C NOTE

• Adding laundry after the drying operation 
starts may cause the dried laundry inside 
the machine to mix with wet laundry and 
leave the laundry damp at the end of 
operation.

C NOTE

• Adding or removing laundry during drying 
may be repeated as many times as you 
wish. But this operation continuously 
interrupts the drying operation, and thus 
increases program duration and energy 
consumption. So, it is recommended to 
add laundry before the program starts.

• If a new program is selected by turning 
the program selection knob while the 
drying machine is in stand-by, the 
running program terminates.

WARNING! 

• Do not touch the inner surface of the 
drum while adding or removing clothes 
during a continuing program. The drum 
surface is hot.

5.10 Cancelling the program
If you want to cancel the program and 
terminate the drying operation for any reason 
after the drying machine starts running, turn 
the On/Off/Cancel knob, the program will be 
cancelled.

A WARNING!

• The inside of the drying machine shall 
be extremely hot when you cancel the 
program during machine operation, so 
run the refresh program to allow it to cool 
down.

5.11 End of program
When the program ends, the Last/Anti-Wrinkle 
and Fibre Filter Cleaning  Warning LEDs on 
the program follow up indicator will illuminate.
Loading door may be opened and the dryer 
machine becomes ready for another run.
Bring the On/Off/Program selection knob to 
On/Off position to turn the drying machine off. 

C NOTE

• If the laundry is not removed after the 
program is completed, the wrinkle 
prevention function activates for 2 hours 
to prevent the laundry inside the machine 
to get wrinkled. The program tumbles 
the laundry with 10-minute intervals to 
prevent them from wrinkling. 
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6   Maintenance and cleaning

C NOTE

• Clogging 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.

Cleaning the sensors

• There are temperature sensor in the 
dryer that detect whether the laundry is 
dry or not.

To clean the sensors:
• Open the loading door of the dryer.
• Remove the lint filter by pulling it up.
• Clean the sensor with your hand if any 

fluff accumulation on it.

C NOTE

• Clean metal sensors 4 times a year.
• Do not use metal tools when cleaning the 

sensor.
• Allow the machine to cool down if it is still 

hot due the drying process.

A WARNING! 

• Never use solvents, cleaning agents 
or similar substances when cleaning 
since these materials can cause fire and 
explosion! 

Lint filter
Lint and fibres released from the laundry to the 
air during the drying cycle are collected in the 
“Lint Filter”.

C NOTE

• Such fibre and lint are generally formed 
during wearing and washing.

• Always clean the filter after each drying 
process.

• You 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. 
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7 Troubleshooting

Drying operation takes too long.

Fibre filter pores might be clogged. >>> Wash the filter with warm 
water.
Filter drawer might be clogged. >>> Clean the sponge and filter 
cloth (if any) in the filter drawer. (for the products with a heat pump)
The condenser might be blocked. >>> Wash the condenser.(for 
the products with a condenser )
The ventilation grills in front of the machine may be closed. >>> 
Remove any objects in front of the ventilation grills that blocks air.
Ventilation may be inadequate because the area the machine is 
installed in is too small. >>> Open the door or windows to prevent 
the room temperature from rising very high.
A lime layer may have accumulated on the humidity or temperature 
sensors. >>> Clean the humidity or temperature sensors.
Excessive amount of laundry might be loaded. >>> Do not load 
the drying machine excessively.
Laundry might not have been wrung adequately. >>> Perform a 
higher speed wringing on the washing machine.

Clothes come out damp after drying.

A program not suitable for the laundry type may have been 
used.>>> Check the maintenance labels on the clothes and select 
a program suitable for the clothes’ type or use time programs as 
extra.
Fibre filter pores might be clogged. >>> Wash the filter with warm 
water.
The condenser might be blocked. >>> Wash the condenser. (for 
the products with a condenser)
Filter drawer might be clogged. >>> Clean the sponge and filter 
cloth (if any) in the filter drawer.(For the products with a heat pump)
Excessive amount of laundry might be loaded. >>> Do not load 
the drying machine excessively.
Laundry might not have been wrung adequately. >>> Perform a 
higher speed wringing on the washing machine.

Drying machine does not turn on or program cannot be started. 
Drying machine does not run after it is configured.

Power plug might be unplugged. >>> Make sure the power cord 
is plugged in.
Loading door might be open. >>> Ensure that the loading door is 
properly closed.
A program might not be set or Start/Stand-by button might not be 
pressed. >>> Check that the program is set and it is not in Stand-
by position.
Child lock may be activated. >>> Turn off the child lock.

Program terminated prematurely for no reason.

Loading door might not be closed completely. >>> Ensure that the 
loading door is properly closed.
There might be a power outage. >>> Press the Start/Stand-by 
button to start the program.
Water tank may be full. >>> Empty the water tank.

Clothes have shrunk, hardened or spoiled.

A program not suitable with the laundry type might have been 
used. >>> Check the maintenance labels on the clothes and 
select a program suitable for the clothes.

The lighting inside the drying machine does not turn on. (For 
models with a lamp)

Drying machine might not be turned on with the On/Off button or 
program might not be selected for machines without an On/Off 
button. >>> Make sure that the drying machine is turned on.
Lamp might be malfunctioning. >>> Contact Authorized Service to 
replace the lamp.

Filter cleaning warning symbol/LED is on/flashing.

Fibre filter might not be cleaned. >>> Clean the filter.
The filter slot might be clogged with lints. >>> Clean the filter slot.
A layer of fluff might have accumulated clogging up the lint filter 
pores. >>> Wash the filter with warm water.
The condenser might be blocked. >>> Wash the condenser.

Water drips from the loading door.

Fibres might have gathered on the inner sides of the loading door 
and the loading door gasket. >>> Clean the inner surfaces of the 
loading door and the loading door gasket surfaces.

Loading door opens by itself.

Loading door might not be closed completely. >>> Push the 
loading door until the closing sound is heard.

Water tank warning symbol / led is on/flashing.

Water tank may be full. >>> Empty the water tank.
Water discharge hose might have collapsed. >>> If the product is 
connected directly to the water drain check the water discharge 
hose. 

Steam symbol is flashing.(For the products with a steam function)

 Steam tank may be empty => Fill the steam tank with distilled or 
condensed water.

Steam programs do not start (For the products with a steam 
function)

 Steam tank may be empty, steam tank warning icon may light up 
on the screen => Fill the steam tank until the steam icon goes off.

Wrinkles are not removed with wrinkle removing program. (For the 
products with a steam function)

Excess amount of laundry may have been placed => Place 
specified amount of laundry.
Steam application time may be selected in low level => Choose a 
program with high amount of steam.
After completion of the program, the laundry may have stayed in 
the machine for a long time => Take the laundry out as soon as the 
program finishes, and hang it out.

Laundry odour not lessened with the odour removal program.(For 
the products with an odour removal program)

Excess amount of laundry may have been placed => Place 
specified amount of laundry.
Steam application time may be selected in low level => Choose a 
program with high amount of steam.

A WARNING! 

• If the problem persists after following the 
instructions in this section, contact your vendor 
or an Authorized Service. Never try to repair your 
product yourself.

C NOTE

• In an event that you encounter an issue on 
any part on your appliance, you can ask for a 
replacement by contacting the authorized service 
with the appliance model number.

• Operating the appliance with non-authentic parts 
may lead the appliance to malfunction.

• Manufacturer and distributor are not liable for 
malfunctions resulting from using non-authentic 
parts.



(4) Weighted average value — L WA expressed in dB(A) re 1 pW

(1) Scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)

(2) Energy consumption based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of 
the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

(3) "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

   : Yes     - : No

Supplier name or trademark

Model name

Rated capacity (kg) 

Type of Tumble Dryer
Condenser

Air Vented

Energy efficiency class (1) C

Annual Energy Consumption (kWh) (2) 577,1

Type of Control

30

Energy consumption of the standard cotton programme at full load  (kWh) 4,84

Energy consumption of the standard  cotton programme at partial load  (kWh) 2,64

Power consumption of the  off-mode for the standart cotton programme  at full load,  PO  (W) 0,50

Power consumption of the  left-on mode for the standart cotton programme  at full load,   PL (W) 1,00

The duration of the left on mode (min)

Standard cotton programme (3)

Programme time of the standard cotton programme at full load, Tdry (min) 160

Programme time of the standard cotton programme at partial load, Tdry1/2  (min)

Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load (T t) 117

Sound power level for the standard cotton programme at full load (4) 67

Built-in -

PRODUCT FICHE 

Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012

8.0

85

Non-automatic

Automatic

-

-

Beko

 DA8112RX0W  / 7185901110
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กรุณาอ่านค่่มือการใช้งานก่อน!
เรียน   ผ้่ใช้งาน,
ขอขอบคุณความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ Beko  เรา
หวังวูาสินค้าที่ผลิตได้คุณภาพส่งและเทคโนโลยี
ขัน้ส่งจะมอบผลตอบรับที่ดีที่สุดแกูผ้่ใช้  พวกเรา
แนะน�าให้ผ้่ใช้งานอูานคู่มือและข้อม่ลก�ากับอยูาง
ละเอียดกูอนใช้งานสินค้าและเก็บคู่มือเพื่อเป็น
ประโยชน์ในอนาคต  ถ้าคุณท�าการสูงมอบสินค้า
ให้ผ้่อื่น  สูงมอบคู่มือสินค้าด้วย  ให้ความสนใจกับ
ค�าเตือนตูางๆในคู่มือและปฏิบัติตามค�าแนะน�า

• อาูนค�าแนะน�า

ค�าอธิบายตามตัวอักษร
จากคู่มือตัวอักษรตูอไปน้ีหมายถึง:

B อันตราย!

• ค�าเตือนจากไฟฟ้าชอ็ต

อันตราย!

• ค�าเตือนจากอันตรายของประกายไฟ

A ค�าเตือน!

• ค�าเตือนจากเหตกุารณ์อนัตรายท่ีอาจสงูผลตูอชวีติ
และทรัพยส์นิ

ค�าเตือน!

• ค�าเตือนจากพ้ืนผวิทีม่คีวามร้อน

ค�าเตือน!

• ค�าเตือนจากการโดนลวก

C ค�าอธิบาย! 

• ข้อมล่ส�าคญัหรอืค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ตอูการ
ใชง้าน

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของเราท�ามาจากวัสดุ
ที่สามารถน�าไปรีไซเคิลได้โดยอยู่ภาย
ใต้นโยบาย
ระเบียบสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ห้ามทิง้ขยะบรรจุภัณฑ์ไว้กับขยะทัว่ไป ควรน�าไป
ทิง้ที่จุดทิง้ขยะที่หนูวยงานท้องถิ่นก�าหนดไว้ให้

ผลิตภัณฑ์น้ีได้รับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีลูาสุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1 ค�าแนะน�าส�าคัญเพื่อความปลอดภัยและสิ่งรอบข้าง

C ค�าอธิบาย

• สูวนน้ีเกี่ยวกับค�าแนะน�าด้านความ
ปลอดภัยที่จะชูวยป้องกันการบาด
เจ็บสูวนบุคคลหรือความเสียหายตูอ
ทรัพย์สิน  ในการที่ไมูปฏิบัติตามค�า
แนะน�าข้างต้น ประกันภัยจะไมูรับผิด
ชอบ

1.1 ความปลอดภัยพืน้ฐาน

A ค�าเตือน! 

• เด็กอายุ8ขวบหรือมากกวูาอาจจะมาเลูน
ที่เครื่อง โดยที่รูางกาย, สติปัญญาและ
อารมณ์อาจจะยังเติบโตไมูเต็มที่หรือยังไมูมี
ประสบการณ์ ควรที่จะได้รับการอธิบายหรือ
สอนถึงวิธีใช้ที่ถ่กต้อง เด็กไมูควรเลูนกับ
สินค้า

การซูอมบ�ารุงหรือการท�าความสะอาดไมูควรให้
เด็กท�า เว้นแตูเด็กที่ได้รับการควบคุมโดยผ้่ใหญู
เด็กที่อายุต�่ากวูา3ขวบควรอยู่หูางจากเครื่อง  
เว้นแตูจะอยู่ในการควบคุมของผ้่ปกครอง
ไมูควรถอดขาปรับระดับออก. ชูองวูางระหวูาง
เครื่องอบผ้าและพื้นไมูควรแทนที่ด้วยวัสดุเชูน
พรม, ไม้และเทป ที่อาจจะท�าให้เกิดความเสีย
หายกับเครื่องอบผ้าได้

A ค�าเตือน! 

ควรท�าการติดตัง้และซูอมบ�ารุงโดยตรงกับศ่นย์
บริการ  ทางบริษทัจะไมูรับผิดชอบตูอความเสีย
หายทุกกรณีที่ไมูได้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ศ่นย์บริการ  ไมูควรท�าความสะอาดเครื่องอบผ้า
โดนการฉีดน�้ าหรือเทน�้ าลงบนเครื่อง เพราะอาจ
จะท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อต!

ส�าหรับรุ่นที่มีระบบไอน� ้า:

A ค�าเตือน! 

• ควรใช้เฉพาะน�้ ากลัน่หรือน�้ าที่อยู่ใน
แทงก์เก็บน�้ าของเครื่องในการใช้
โปรแกรมไอน้า  ไมูควรใช้น�้ าประปา
หรือสารเติมแตูงอื่นๆในขณะใช้งานน�้ า
ที่อยู่ในแทงก์ มันสามารถถ่กดักจับโดย
ตัวกรองได้

• ห้ามเปิดฝาเครื่องขณะที่ใช้การ
โปรแกรมระบบไอน�้ า  น�้ าร้อนอาจจะ
กระเด็นได้

• กูอนท�าการใช้งานระบบไอน�้ า ควรจะ
ขจัดคราบออกจากผ้าให้หมดกูอน

• คุณสามารถใสูผ้าที่ไมูสกปรกหรือเป้ือน 
แตูเต็มไปด้วยกลิ่นที่ไมูพึงประสงค์โดย
ใช้โปรแกรมอบไอน�้ า (ก�าจัดกลิ่น)

• ห้ามใช้ชุดซักแห้งหรือสิ่งอื่นๆใน
โปรแกรมไอน้าและในโปรแกรมอื่นๆ

1.1.1 ความปลอดภัย
ด้านไฟฟ้า

B อันตราย! 

• ควรท�าตามค�าแนะน�าความปลอดภัย
ด้านไฟฟ้าในขณะตูอสายไฟ

• เครื่องอบผ้าไมูควรเชื่อมตูอกับอุปกรณ์
ภายนอกเชูน ตัวจับเวลาหรือเชื่อมตูอ
กับวงจรที่เปิดและปิดอยูางสม�่าเสมอ

• ตูอเครื่องอบผ้ากับสายดินโดยใช้สาย
ชนวนที่มีฉลากรับรองคุณภาพ  ควร
ติดตัง้สายดินกับชูางไฟฟ้าที่มีความ
ช�านาญ บริษทัจะไมูรับผิดชอบตูอความ
เสียหายในทุกกรณีที่ที่เกิดจากการไมู
ติดตัง้สายดิน

• แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนฉลากจะต้อง
เทูากับแรงดันไฟฟ้าจากแหลูงจูายไฟ
ของคุณ
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B อันตราย! 

• ถอดปลัก๊เครื่องอบผ้าในขณะที่ไมูใช้
งาน

• ถอดปลัก๊เครื่องอบผ้าจากแหลูงจูายไฟ
ในขณะที่ติดตัง้, ซูอมบ�ารุง, ท�าความ
สะอาดและซูอมแซม

• ห้ามสัมผัสปลัก๊ในขณะที่มือเปียก!
• ไมูควรถอดปลัก๊โดยการดึงที่สาย ควร

ถอดปลัก๊ออกโดยการจับที่ตัวปลัก๊

B อันตราย! 

• ไมูควรเชื่อมตูอเครื่องกับปลัก๊พูวง, หัว
แปลงปลัก๊หรือหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อ
ป้องกันการเกิดประกายไฟและไฟฟ้า
ช็อต

• ควรติดตัง้ปลัก๊ไว้ในบริเวณที่เข้าถึงได้
งูาย

• สายไฟควรที่จะได้รับการเปลี่ยนเมื่อ
เกิดความเสียหายโดนศ่นย์บริการ

• ถ้าเครื่องอบผ้าท�างานผิดปกติ, ไมู
ควรใช้งานตูอ นอกจากจะได้รับการ
ซูอมแซมโดนศ่นย์บริการ! เพราะอาจ
ท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อต

1.1.2 ความปลอดภัย
ของสินค้า

อันตราย! 

• ผ้าของคุณอาจจะการไหม้ได้ เมื่อคุณ
ท�าการยกเลิกโปรแกรมหรือในกรณีที่
เกิดข้อบกพรูองในขณะที่เครื่องก�าลัง
ท�างานอยู่, ความร้อนสะสมสามารถ
ท�าให้เกิดการเผาไหม้ด้วยตัวเองและ
ประกายไฟ ดังนัน้, ควรที่จะเปิดโหมด
ระบายอากาศเป็นประจ�าเพื่อให้เครื่อง
เย็นลงหรือรีบน�าผ้าออกจากเครื่องเพื่อ
น�าไปตากและระบายความร้อน

อันตราย! 

จุดที่ควรสนใจเพื่อปก
กันอัตรายจากไฟไหม้:
ผ้าที่ระบุด้านลูางหรือสิ่งของต้องไมูถ่ก
ท�าให้แห้งในเครื่องอบผ้าเพื่อป้องกัน
อันตรายจากไฟไหม้
• ซักผ้าที่ยังไมูได้ซัก
• สิ่งของที่เป้ือนด้วยน�้ ามัน, อะซิโตน,  

แอลกอฮอล์,น�้ ามันเตา,น�้ ามันก๊าด,น�้ ายาล้าง
น�้ ามันสน, น�้ ามันพาราฟินหรือพาราฟินต้อง
ล้างในน�้ าร้อนด้วยผงซักฟอกจ�านวนมาก
กูอนน�าไปอบแห้งในเครื่องอบผ้า

ด้วยเหตุน้ี โดยเฉพาะอยูางยิ่งรายการ
ที่มีคราบที่ระบุข้างต้นจะต้องท�าการ
ล้างอยูางดีทางที่ดีควรใช้ผงซักฟอกที่
เพียงพอและเลือกอุณหภ่มิการซักที่ส่ง
ผ้าและสิ่งอื่นที่ระบุด้านล่างต้องไม่
แห้งในเครื่องอบเน่ืองจากป้องกัน
อันตรายจากไฟไหม้:
• เสื้อผ้าหรือหมอนที่เป็นโฟมยาง (โฟมยาง), 

หมวกอาบน�้ า, สิ่งทอกันน�้ าวัสดุที่มีการเสริม
แรงยางและแผูนโฟมยาง

เสื้อผ้าท�าความสะอาดด้วยสารเคมีจาก
อุตสาหกรรม
รายการตูางๆเชูนไฟแช็ก, ไม้ขีดไฟ, 
เหรียญ,ชิน้สูวนโลหะ, เข็ม ฯลฯ อาจ
ท�าให้ชุดล้อเสียหายหรืออาจท�าให้เกิด
ปัญหาในการท�างาน ดังนัน้, ควรตรวจ
สอบผ้าทัง้หมดที่คุณจะใสูลงในเครื่อง
อบผ้าของคุณ
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อันตราย! 

• ไมูควรท�าการหยุดการท�างานของ
เครื่องกูอนที่การอบจะเสร็จสิน้ ถ้าหาก
จ�าเป็น, ให้รีบน�าผ้าออกจากเครื่องอยูาง
รวดเร็วและวางลงเพื่อระบายความร้อน

• ผ้าที่ซักอยูางผิดวิธีอาจจะเกิดการไหม้
ด้วยตัวเองหรืออาจจะไหม้หลังจากการ
อบ

• คุณควรเว้นชูองวูางระบายอากาศไว้ให้
เหมาะสมเพื่อป้องกันแก็สท�าปฏิกิริยา
กับเชื้อเพลิงอื่นๆที่อยู่ภายในห้อง

A ค�าเตือน! 

• ชุดชัน้ในที่มีชิน้สูวนโลหะไมูควรน�ามา
อบในเครื่องอบผ้า  เครื่องอบอาจจะได้
รับความเสียหายถ้าชิน้สูวนโลหะหลุด
และแตกขณะท�าการอบ

C ค�าอธิบาย

• ใช้น�้ ายาปรับผ้านุูมหรือสินค้าใกล้เคียงตาม
ค�าแนะน�าที่โรงงานผลิตก�าหนด

ควรท�าความสะอาดตัวกรองผ้าส�าลีกูอนหรือหลัง
ใสูผ้าเข้าเครื่อง ไมูควรเปิดใช้งานเครื่องถ้าหากไมู
ได้ใสูตัวกรองผ้าส�าลี

A ค�าเตือน! 
• ไมูควรท�าการซูอมเครื่องอบผ้าด้วยตัว

เอง  ไมูควรลองที่จะซูอมหรือถอดสูวน
ประกอบตูางๆของเครื่อง ถึงแม้คุณจะร้่จัก
สูวนประกอบตูางๆ เว้นแตูจะมีวิธีบอกอยูาง
ชัดเจนจากคู่มือการใช้งาน มิฉะนัน้, อาจเกิด
อันตรายตูอชีวิตคุณและคนรอบข้างได้

• ไมูควรมีประต่เลื่อนหรือประต่บานพับใดๆมา
ขวางฝาของเครื่องอบผ้า

• ควรติดตัง้เครื่องอบผ้าของคุณในที่ที่สะดวก
ตูอการใช้งาน(ห้องน�้ า, ชานบ้าน, โรงรถ และ
อื่นๆ)

• ให้แนูใจวูาไมูมีสัตว์เลีย้งเข้าไปด้านในเครื่อง 
ควรท�าการด่ข้างในเครื่องกูอนเปิดใช้งานทุก
ครัง้

• ห้ามพิงบริเวณฝาเครื่องขณะเปิดอยู่ มิฉะนัน้, 
ฝาอาจจะหักหรือหลูนได้

• ผ้าส�าลีไมูควรที่จะอยู่รอบๆบริเวณตัวเครื่อง
อบผ้า

• ไมูควรใช้เครื่องอบผ้าถ้าหากมีการใช้ใน
อุตสาหกรรมเคมีมาแล้ว

• น�้ ายาปรับผ้านูุมหรือสินค้าใกล้เคียงควรได้รับ
การรับลองจากคู่มือ

• อากาศเสียจะต้องไมูถ่กปลูอยออกสู่ปลูอง
ควันซึ่งใช้ส�าหรับการระบายควันจากเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่เผาไหม้ก๊าซหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ

1.2  การติดตัง้บนเครื่องซักผ้า
• ควรใช้อุปกรณ์ยึดระหวูางสองเครื่องเมื่อติด

ตัง้เครื่องอบผ้าเหนือเครื่องซักผ้า อุปกรณ์
ดังกลูาวจะต้องติดตัง้โดยศ่นย์บริการที่ได้รับ
อนุญาต

• น�้ าหนักรวมของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบ
ผ้า – ตอนจุเต็ม – เมื่อวางไว้ด้านบนของ
กันและกันควรประมาณ 180 กิโลกรัม วาง
ผลิตภัณฑ์บนพื้นแข็งที่มีความสามารถใน
การรับน�้ าหนักเพียงพอ

A ค�าเตือน! 

• เครื่องซักผ้าไมูสามารถวางไว้บนเครื่องอบผ้า
ได้  โปรดอูานค�าเตือนด้านบนกูอนท�าการติด
ตัง้เครื่องซักผ้า
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ตารางการติดตัง้ของเครื่องอบผ้าและเครื่องซักผ้า

ความ
ลึกของ
เครื่องอบ
ผ้า

ความลึกของเครื่องซักผ้า

62
 ซ

ม.

60
 ซ

ม.
  

54
 ซ

ม.
 

< 
50

 
ซม

.  

54 ซม. สามารถติดตัง้ได้ ไมูสารถติดตัง้ได้

60 ซม. สามารถติด
ตัง้ได้ ไมูสารถติดตัง้ได้

1.3 ความตัง้ใจในการใช้
• เครื่องอบผ้าได้รับการออกแบบส�าหรับ

ใช้ในบ้าน ไมูเหมาะส�าหรับการใช้ในเชิง
พาณิชย์และต้องไมูใช้งานนอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

• ใช้เครื่องเปูาส�าหรับการอบผ้าที่มีการแนะน�า
เทูานัน้

• ผ้่ผลิตจะไมูรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ขนสูงที่ไมูถ่กต้อง

• อายุการใช้งานของเครื่องอบที่คุณซื้อคือ 10 
ปี ในชูวงเวลาน้ีชิน้สูวนอะไหลูเดิมจะสามารถ
ใช้งานได้อยูางถ่กต้อง

1.4 ความปลอดภัยส�าหรับเด็ก
• บรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีความอันตรายตูอเด็ก  

ควรเก็บบรรจุภัณฑ์ไว้ไกลจากเด็ก
• เครื่องใช้ไฟฟ้านัน้เป็นอันตรายตูอเด็ก  ควร

น�าเด็กออกหูางจากเครื่องอบผ้าในขณะที่
เครื่องก�าลังท�างาน  ห้ามให้เด็กเข้ามายูุง
กับเครื่องอบผ้า ใช้ตัวล็อคป้องกันเด็กเพื่อ
ป้องกันไมูให้เด็กมายูุงกับเครื่องอบผ้า

C ค�าอธิบาย

ตัวล็อคป้องกันเด็กอยู่บนแผงควบคุม
 (ด่ตัวล็อค)

• ปิดประต่เครื่องอบผ้าไว้แม้ในขณะที่ไมูได้ใช้
งาน

1.5 ปฏิบัติตามระเบียบ WEEE 
และข้อก�าหนดในการก�าจัดของ
เสีย

ผลิตภัณฑ์น้ีได้รับการรับรองกับ EU 
WEEE Directive (2012/19 / EU) 
ผลิตภัณฑ์น้ีมีสัญลักษณ์จ�าแนก
ประเภทส�าหรับขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)
ผลิตภัณฑ์น้ีผลิตขึ้นด้วยชิน้สูวนและ
วัสดุที่มีคุณภาพส่งซึ่งสามารถน�ากลับ

มาใช้ใหมูได้และเหมาะส�าหรับการรีไซเคิล อยูาทิง้
ผลิตภัณฑ์รวมกับขยะในครัวเรือนและขยะทัว่ไป 
ตามปกติแล้ว เมื่อหมดอายุการใช้งาน  ให้น�า
ไปที่ศ่นย์รวบรวมเพื่อรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  โปรดปรึกษาหนูวยงานท้องถิ่น
ของคุณเพื่อเรียนร้่เกี่ยวกับศ่นย์รวบรวมสิ่งเหลูาน้ี

1.6ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ 
RoHS:
ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อได้รับการรับรองกจาก EU 
RoHS (2011/65 / EU) มันไมูได้มีวัสดุที่เป็น
อันตรายและต้องห้ามที่ระบุไว้ใน นโยบาย
1.7 ข้อม่ลบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของสินค้าผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
ตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร อยูาทิง้
วัสดุบรรจุภัณฑ์พร้อมกับขยะในบ้านหรือขยะอื่น 
ๆ น�าไปยังจุดรวบรวมวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ก�าหนด
โดยหนูวยงานท้องถิ่น
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1.8 ข้อก�าหนดทางเทคนิค

  * ความส่งขัน้ต�่า:ความส่งรวมพร้อมขาปรับระดับ
ไมูเปิดเผย.
    ความส่งไมูเกิน:ความส่งพร้อมพร้อมปรับระดับ
ได้ตัง้ไว้ส่งสุด
**น�้ าหนักผ้าแห้งกูอนซัก.
*** ฉลากติดอยู่หลังฝาเครื่อง

C ค�าอธิบาย

• ข้อม่ลจ�าเพาะทางเทคนิคของเครื่องอบผ้า
เป็นไปตามข้อก�าหนดโดยไมูต้องแจ้งให้
ทราบลูวงหน้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์

• ภาพที่ปรากฏในคู่มือน้ีเป็นตัวอยูางและอาจ
ไมูตรงกับตัวผลิตภัณฑ์

• คูาที่ระบุไว้ในเครื่องหมายบนเครื่องอบผ้า
หรือในเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องอบผ้า
นัน้ได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน คูาเหลูาน้ีอาจแตกตูางกันไปขึ้น
อยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อมของ
เครื่องอบผ้า

TH
ความส่ง (ต�่าสุด / 
ส่งสุด) 85,6 ซม. / 86,6 ซม.

ความกว้าง 59,7 ซม.

ความลึก 58,4 ซม.

ความจุ (ส่งสุด) 8 กก.**

น�้ าหนักสุทธิ (± 4 กก.) 32 กก.

แรงดันไฟฟ้า

ด่ฉลากก�ากับประเภท***อินพุทพลังงานที่ระบุ

รหัสรูุน
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2 เครื่องอบผ้าของคุณ

2.1 ชิน้ส่วนต่างๆ
11

10

1

2

3

4
5

6

7

8
9

  1. แผงด้านบน
  2. แผงควบคุม
  3. ฝาเครื่อง
  4. ปูุมเปิดคลิกเพลท
  5. ตะเกรงระบายอากาศ
  6. ขาปรับระดับ
  7. ในรูุนที่แท็งก์อยู่ด้านลูาง แทงก์จะอยู่ด้านใน 
  8. ป้ายบอกหมวดหมู่
  9. ตัวกรองผ้าส�าลี
10. ลิน้ชักแทงก์น�้ า (ในรูุนที่แทงก์อยู่ด้านบน)
11. พาวเวอร์คอร์ด

2.2 รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

1. สายยาง
ระบายน�้ า

5. ตะกร้า
อบแห้ง 
คู่มือการใช้
งาน

2. ลิน้ชัก
ฟองน�้ า

6. ภาชนะ
เก็บน�้ า

3.คู่มือการใช้
งาน 7.น�้ าสะอาด

4. ตะกร้า
อบแห้ง

8. ชูอง
แคปซ่ล
น�้ าหอม

*ตัวเลือกlอาจจะไมูได้รวมอยู่ด้วย ขึ้นอยู่กับรูุน
ของสินค้า

3 การติดตัง้

กูอนการติดตูอกับศ่นย์บริการที่ใกล้ที่สุดในการ
ติดตัง้เครื่องอบผ้า  ให้มัน่ใจวูาระบบไฟฟ้าและ
ทูอระบายน�้ าเหมาะสมตามคู่มือการใช้  ถ้ายังไมู
เรียบร้อย  ให้ติดตูอชูางไฟฟ้าและชูางเทคนิค เพื่อ
ท�าการเตรียมพร้อมกูอนการติดตัง้เครื่องอบผ้า

C ค�าอธิบาย!

• การเตรียมสถาณที่และระบบไฟฟ้าส�าหรับ
สินค้า จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผ้่
ใช้งาน

B อันตราย!

• การติดตัง้และการเชื่อมระบบไฟควรอยู่ใน
ความด่แลของที่มีความช�านาญ

A ค�าเตือน!

• กูอนท�าการติดตัง้  ควรท�าการตรวจสอบ
สินค้า เพื่อตรวจสอบหาต�าหนิหรือจุด
บกพรูองบนสินค้า ถ้ามี, อยูาพึ่งท�าการติดตัง้  
สินค้าที่มีต�าหนิอาจท�าให้เกิดอันตรายได้

3.1 สถาณที่ที่เหมาะสมกับการติด
ตัง้
• • ติดตัง้สินค้าในพื้นที่ที่ไมูมีอุณหภ่มิเยื่อ

เข็ง
• • ใช้งานเครื่องอบในพื้นที่ที่มีอากาศ

ถูายเทสะดวกและไร้ฝูุน
• • ห้ามบังชูองอากาศด้านหน้าและด้านลูาง

ของสินค้าด้วยวัสดุอยูางเชูนพรมขนาดยาว
และไม้

• • ห้ามวางสินค้าไว้บนพรมขนาดยาวหรือ
วัสดุที่มีพื้นผิวใกล้เคียง

• • ห้ามติดตัง้สินค้าไว้ด้านหลังประต่ที่มี
กลอน, ประต่บานเลื่อนหรือประต่บานพับที่
สามารถกระแทกโดนสินค้าได้

• • ขณะที่ติดตัง้เสร็จสิน้, สินค้าควรตัง้
อยู่กับที่ที่ตูอสายตูางๆไว้ ในขณะการติดตัง้
สินค้า ให้มัน่ใจวูาด้านหลังของสินค้าไมูสัมผัส
กับสิ่งอื่นๆ(ตลับหนีบสายไฟ, เต้ารับ และ
อื่นๆ)และควรติดตัง้สินค้าในพื้นที่ที่สามรถตัง้
อยู่ได้ถาวร
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B อันตราย!

• ห้ามวางสินค้าทับลงบนสายไฟ

•  เวน้ระยะหาูงจากด้านหลังของเฟอรนิ์เจอร์
อื่นๆ1.5 ซม.

3.2 สายยางระบายอากาศและ
สายเชื่อมต่อ(ในรุ่นที่มีช่องระบาย
อากาศ)
สายยางระบายอากาศชูวยให้ลมออกจากเครื่องได้
เครื่องอบระบายอากาศมี 1 ร่ระบายอากาศ
แผูนสแตนเลสหรือทูออล่มิเนียมสามารถใช้แทน
สายยางได้  เส้นผูาศ่นย์กลางของทูอควรมีขนาด 
10 ซม.เป็นอยูางต�่า
ขนาดและความยาวของทูอส่งสุดตามตารางด้าน
ลูาง

สายยาง ทูอ
ความยาวส่งสุด 4 ม. 5 ม.
1 ความโค้ง 45° -1.0 ม. -0.3 ม.
1 ความโค้ง 90° -1.8 ม. -0.6 ม.
1 ความโค้ง 90° สัน้ -2.7 ม.
1 ระยะผนัง -2.0 ม. -2.0 ม.

C ค�าอธิบาย

• ความโค้งและความหูางของแตูละอยูาง 
ควรน�าไปหักลบกับความยาวส่งสุดตามใน
ตารางด้านบน

• 
• ในการตูอสายยางระบายอากาศ;
• 1. ตูอสายยางทางออกลมกับข้อตูอสายยาง

โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
• 2. แบูงระยะหูางตามข้อม่ลที่อยู่ด้านลูาง

C ค�าอธิบาย

• การปลูอยความชื้นออกจากเครื่องอบผ้าเข้า
สู่ห้องนัน้ไมูเหมาะสม  มันสามารถสูงผล
ตูอก�าแพงและเฟอร์นิเจอร์ภายใยห้อง

• สายยางระบายอากาศสามารถติดตัง้
ภายนอกอาคาร เชูน หน้าตูางหรือตูอกับ
ชูองระบายอากาศในห้องน�้ า

• สายยางระบายอากาศควรติดตัง้ออกไปด้าน
นอกอาคารโดยมอีงศาความโค้งตามก�าหนด 
เพื่อจะไมูท�าให้ขวางทางระบายอากาศ

• เพื่อป้องกันน�้ าขังในสายยาง  ให้มัน่ใจวูา
สายไมูได้พับอยู่บนพื้น

B อันตราย! 

• สายยางระบายอากาศไมูควรเชื่อมตูอกับ
เครื่องด่ดควันหรือเตาไฟ

• ห้ามใช้งานเครื่องอบผ้ากับเครื่องท�าความ
ร้อนอื่นๆในเวลาเดียวกันเชูน เตาถูานหรือ
เตาแก๊ส  การเคลื่อนที่ของอากาศอาจท�าให้
เกิดประกายไฟบริเวณปลูองควันได้

3.3 ขาลองปรับระดับ
เพื่อให้แนูใจวูาสินค้าท�างานได้เงียบขึ้นและไมูสัน่  
เครื่องอบผ้าควรอยู่ที่สมดุลบนขา  ขาลองด้าน
หน้าของสินค้าสามารถปรับระดับได้ สามารถท�าให้
เครื่องตรงได้โดยการปรับขา
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• 1. ปรับขาโดยใช้มือ
• 2. ปรับขาจนสินค้าตัง้ตรงและมัน่คง

C ค�าอธิบาย

• ห้ามใช้เครื่องมือใดๆในการปรับระดับขา
ของตัวเครื่อง มิฉะนัน้ ขาอาจจะเกิดความ
เสียหายได้

• ไมูควรถอดขาของเครื่องออกจากที่เดิม
ของมัน.

• คุณสามารถขอแผูนพลาสติก2ชิน้จาก
ศ่นย์บริการโดยใช้หมายเลขชิน้สูวน 
2951620100 ชิน้สูวนดังกลูาวจะปกป้อง
เครื่องอบผ้าจากการลื่นเมื่อเครื่องอยู่บนพื้น
เปียก คุณสามารถติดตัง้แผูนพลาสติกไว้
ด้านหน้าขาปรับระดับและดันให้เข้าไปอยู่
ด้านลูางของขาปรับระดับ

3.4 การขนย้ายเครื่อง
• 1. ถอดปลัก๊
• 2. ถอดทูอระบายน้า (ถ้ามี)และสายที่เชื่อม

กับปลูองฟันออก
• 3. ระบายน�้ าออกจากเครื่องให้หมดกูอน

ท�าการขนย้าย
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4 การจัดเตรียม • ในขณะขัน้ตอนการอบ  ควรตัง้เครื่องอบใน
ห้องที่มีอากาศถูายเท

4.5 ความจุที่เหมาะสม

ท�าตามค�าแนะน�า”การ
เลือกโปรแกรมและ
ตารางการใช้งาน”ไมู
ควรท�าการจุผ้าเกิน
ปริมาณตามตาราง

น�้ าหนักตูอไปน้ีเป็นการยกตัวอยูาง

ชนิดของผ้า
น�้ าหนักโดย
ประมาณ
(กรัม)

ชนิดของผ้า
น�้ าหนักโดย
ประมาณ
(กรัม)

ปลอกผ้านวม
(คู่) 1500 เสื้อเชิต้สตรี 150

ปลอกผ้านวม
(เดี่ยว) 1000 เสื้อผ้าฝ้าย 300

ผ้าป่ที่นอน(คู่) 500 เสื้อเชิต้ 250
ผ้าป่ที่นอน
(เดี่ยว) 350 ชุดเดรสผ้าฝ้าย 500

ผ้าคลุมโต๊ะ
ใหญู 700 ชุดเดรส 350

ผ้าคลุมโต๊ะเล็ก 250 ยีนส์ 700

ผ้าลองแก้วชา 100 ผ้าเช็ดหน้า
(10ผืน) 100

ผ้าเช็ดตัว 700 เสื้อยืด 125

ผ้าเช็ดมือ 350

*น�้ าหนักผ้ากูอนซัก

4.1 ผ้าที่เหมาะในการอบแห้งใน
เครื่องอบผ้า
ควรท�าตามค�าแนะน�าที่อยู่บนฉลาก อบเฉพาะผ้า
ที่ปรากฏอยู่บนป้าย ที่เหมาะแกูการอบในเครื่อง
อบผ้า
4.2 ผ้าที่ไม่เหมาะในการอบแห้ง
ในเครื่องอบผ้า

หามตากแหง
ดวยเครื่องเปา ชนิดผ้าตูอไปน้ีไมูควรท�าการอบในเครื่อง

อบผ้า 

C ค�าอธิบาย

• ผ้าที่มีการปักละเอียด, ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม, 
ผ้าที่มีราคส่งและผ้าที่มีเน้ือผ้าละเอียดอูอน 
ผ้าส่ญญากาศและผ้ามูานโปรูงแสงไมูเหมาะ
ในการอบในเครื่องอบผ้า

4.3 การเตรียมผ้าส�าหรับการอบ
• ผ้าอาจจะติดกันกันหลังจากการอบเสร็จ  

ท�าการแยกผ้าออกจากกันกูอนน�าไปใสูใน
เครื่องอบ เสื้อผ้าที่มีชิน้สูวนโลหะเชูน ซิป  
ร่ดซิป ตะขอ ให้เรียบร้อย

4.4 สิ่งที่ท�าให้ประหยัดพลังงาน
• ปิดหรือป้ันผ้าให้หมาดที่สุดในขณะซัก ดังนัน้ 

ระยะเวลาในการอบผ้าจะสัน้ลงและการใช้
ไฟฟ้าก็จะลดลงตาม

• คัดแยกผ้าตามชนิดและความหนา  อบผ้า
ชนิดเดียวกัน เชูน ผ้ากันเป้ือนบางๆกับผ้า
คลุมโต๊ะจะแห้งงูายกวูาผ้าเช็ดตัวหนาๆ

• ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในขณะเลือก
โปรแกรมการอบ

• ห้ามเปิดฝาเครื่องในขณะท�าการอบนอกจาก
จ�าเป็น ถ้าคุณท�าการเปิดฝาเครื่อง ไมูควรเปิด
ไว้เป็นเวลานาน

• ห้ามใสูผ้าแห้งลงไปเพิ่มขณะที่เครื่องท�างาน
อยู่

• ส�าหรับรูุนที่มีคอนเดนเซอร์: ท�าความสะอาด
ตัวคอนเดนเซอร์เตือนละครัง้หรือหลังจาก
การใช้งานทุกๆ30ครัง้

• ท�าความสะอาดตัวกรองเป็นระยะๆ: อูาน
ข้อม่ลการซูอมบ�ารุงและการท�าความสะอาด
จากคู่มือ

• ส�าหรับรูุนที่มีชูองอากาศ: ปฏิบัติตามค�า
แนะน�าการติดตัง้ชูองอากาศและท�าความ
สะอาดชูองอากาศ
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5  วิธีใช้งาน

1. ปูุม เปิด/ปิด/โปรเเกรม
2. ปูุม เริ่ม/เตรียมพร้อม
3. ปูุมสิน้สุดเวลา

4.    เสียงเเจ้งเตือน/ระยะเวลา
5.    ระดับความเเห้ง/เวลา

5.2 สัญลักษณ์ต่างๆ

C  หมายเหตุ

•  เมื่อเลือกโปรแกรมด้วยปูุมเปิด/ปิด/โปรเเก
รมแล้ว ต้องกดปูุมเริ่ม/เตรียมพร้อมด้วย
เพื่อให้เครื่องท�างาน

เพิ่มระดับทําความสะอาดแบบกรองเต็มความจุ ตัวล็อคปองกันเด็ก เงียบลิ้นชักตัวกรอง/อบแบบแล

กเปลี่ยนความรอน

เสร็จ/ลดรอยยับ  ตั้งเวลาการทํางานเปด/ปด  อบแหง อบแหงพับใสตู  รีดงาย

เอ็กเพรส14 ถนอมผา 

กางเกงยีนส สําหรับเด็ก  แหงพิเศษ อบแหงพับใสตูพิเศษ

ชุดกีฬา เพิ่มความสดชื่น

เริ่ม

พัก

ยกเลิก

ผาฝาย

ผาใยสังเคราะห

ผสม

เอ็กเพรส30อบแบบวางชั้น

/ไทมดราย

อบทุกวัน ชุดเครื่องนอน ดวน

เสื้อเชิ้ต30ผาขนสัตว อนามัย(สําหรับเด็ก)

เสื้อเชิ้ต ฝายเปนมิตรกับสิ่งแวด

ลอม

ทําใหสดชื่น อบอุณหภูมิตํ่า

 ระดับความแหง+  ระดับความแหง++

5.3. การใช้งานเครื่องอบผ้า
• เสียบปลัก๊เครื่องอบผ้า
• เปิดฝาถัง
• ใสูผ้าไปข้างใน เเตูอยูาให้ผ้าพันหรือติดขัด

กันเกินไป
• ปิดฝาถัง

A ค�าเตือน! 

•  ด่ให้แนูใจ วูาไมูมี
ผ้าติดขัด  บริเวณ
ฝาถัง

เลือกโปรเเกรมที่ต้องการโดยใช้ปุูม เปิด/ปิด/โปร
เเกรม  เครื่องก็จะเปิด  

5.1 เเผงควบคุม

345 2

1
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5.4 ตารางการเลือกโปรแกรมและการใช้พลังงาน
TH

โปรแกรม ค�าอธิบายโปรแกรม

คว
าม

จุ 
(ก

ก.
)

คว
าม

เร
็วใ

นก
าร

หม
ุน

ขอ
งเ

คร
ื่อง

ซัก
ผ้า

 
(ร

อบ
ตูอ

นา
ที)

เว
ลา

อบ
แห

้ง 
(น

าท
ี)

อบผ้าฝ้ายที่ก�าลังจะรีด
คุณสามารถอบผ้าฝ้ายที่ก�าลังจะรีดได้ในโปรแกรม
น้ี เพื่อให้เหลือความชื้นเล็กน้อยและรีดได้งูายยิ่งขึ้น
(เสื้อเชิต้ เสื้อยืด ผ้าป่โต๊ะ ฯลฯ)

8 1000 115

อบผ้าฝ้ายโหมดประหยัด 
คุณสามารถอบแห้งผ้าฝ้ายทุกแบบได้ด้วยโปรแกรมน้ี
(เสื้อยืด, กางเกง, ชุดนอน, เสื้อผ้าเด็ก, ชุดชัน้ใน, ผ้า
ลินิน และอื่น ๆ) คุณสามารถเก็บเสื้อผ้าเข้าต้่เสื้อผ้า
ได้เลยโดยไมูต้องรีดผ้า

8 1000 160

อบผ้าฝ้ายที่เก็บในต้่
คุณสามารถใช้โปรแกรมน้ีเพื่อเพิ่มความแห้งอีกระดับ
ให้กับเสื้อผ้าได้ เชูน กางเกง ชุดวอร์มคุณสามารถน�า
เสื้อผ้าเก็บเข้าต้่เสื้อผ้าได้เลยโดยไมูต้องรีดผ้า

8 1000 165

อบผ้าฝ้ายแห้งพิเศษ
คุณสามารถอบแห้งผ้าฝ้ายหนา ๆ ได้ด้วยโปรแกรมน้ี 
อยูาง ผ้าเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบน�้ า ฯลฯ ซึ่งคุณสามารถ
เก็บผ้าเข้าในต้่เสื้อผ้าได้เลยโดยไมูต้องรีดผ้า

8 1000 170

อบผ้าใยสังเคราะห์ที่ก�าลังจะรีด
คุณสามารถอบผ้าใยสังเคราะห์ที่ก�าลังจะรีดได้ใน
โปรแกรมน้ี เพื่อให้เหลือความชื้นเล็กน้อยและรีดได้
งูายยิ่งขึ้น(เสื้อเชิต้ เสื้อยืด ผ้าป่โต๊ะ ฯลฯ)

3,5 800 40

อบผ้าใยสังเคราะห์ที่เก็บในต้่
คุณสามารถอบแห้งผ้าใยสังเคราะห์ทุกแบบด้วย
โปรแกรมน้ี(เสื้อเชิต้ เสื้อยืด ชุดชัน้ใน ผ้าป่โต๊ะ ฯลฯ) 
คุณสามารถเก็บผ้าเข้าต้่เสื้อผ้าได้เลยโดยไมูต้องรีด
ผ้า

3,5 800 50

โหมดตากผ้า/ตัง้เวลาอบแห้ง

คุณสามารถเลือกจากโปรแกรมตัง้เวลาระหวูาง 
10 ถึง 160 นาที เพื่อให้ได้ระดับการอบแห้งที่
ต้องการด้วยอุณหภ่มิต�่าในโปรแกรมน้ี การท�างาน
อบแห้งของเครื่องอบผ้าจะท�างานตามระยะเวลาที่
ก�าหนดโดยแยกกันกับความแห้งของผ้าผลิตภัณฑ์
น้ีสามารถใช้งานกับอุปกรณ์เสริมตะกร้าอบแห้งได้
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยไมูมีตะกร้า คุณสามารถ
ขอรับตะกร้าจากศ่นย์บริการที่ได้รับอนุญาตและใช้
โปรแกรมการอบแห้งตามที่ระบุไว้ด้านบนได้ส�าหรับ
รายละเอียดการใช้งาน ให้ด่คู่มือผ้่ใช้เกี่ยวกับตะกร้า
อบแห้ง

- - -

ไลูกลิ่น (ไลูกลิ่นผ้าขนสัตว์)

ระบายอากาศ 10 นาทีโดยไมูใช้การเปูาลมร้อนคุณ
สามารถระบายอากาศชุดผ้าฝ้ายและผ้าลินินที่เก็บ
ไว้เป็นเวลานานด้วยโปรแกรมน้ีได้ เพื่อก�าจัดกลิ่น
ออกคุณสามารถใช้โปรแกรมน้ีเพื่อระบายอากาศและ
ท�าให้ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักในเครื่องซักผ้าน่ิมลงได้
อยูาใช้การเปูาลมแบบเต็มร่ปแบบ

- - 10

การด่แลแบบอูอนโยน / เสื้อเชิต้ โปรแกรมน้ีจะอบแห้งเสื้อเชิต้ในร่ปแบบที่ละเอียด
อูอนมากขึ้น ท�าให้เกิดรอยยับน้อยลง และรีดงูายขึ้น 1,5 1200 35

ยีนส์ คุณสามารถอบแห้งกางเกง กระโปรง เสื้อเชิต้ หรือ
แจ็กเก็ตด้วยโปรแกรมน้ีได้ 4 1200 90

ชุดกลางแจ้ง/ชุดกีฬา (Goretex)
ใช้โปรแกรมน้ีเพื่ออบแห้งผ้าที่ท�าจากใยสังเคราะห์ 
ผ้าฝ้าย หรือเน้ือผ้าผสม หรือผลิตภัณฑ์ที่กันน�้ าได้
อยูางเสื้อแจ็กเก็ต เสื้อกันฝน โปรดกลับด้านในออก
กูอนท�าการอบแห้ง

2 1000 50
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* : โปรเเกรมฉลากพลังงานมาตรฐาน (EN 61121:2012) คูาทัง้หมดในตารางสอดคล้องกับมาตรฐาน 
EN 61121:2012  คูาการใช้พลังงานอาจแตกตูางจากในตารางขึ้นอยู่กับประเภทของผ้าที่ใช้, ความเร็ว
การบิด, สภาพแวดล้อมและแรงดันไฟฟ้า

ผ้าหลากชนิก (ชุดประจ�าวัน)
คุณสามารถอบแห้งผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ได้
ด้วยโปรแกรมน้ี ชุดกีฬาและชุดออกก�าลังกายก็อบ
แห้งด้วยโปรแกรมน้ีได้

4 1000 85

สุขอนามัย (BabyProtect+)
น่ีคือโปรแกรมระยะยาวที่คุณสามารถใช้กับเสื้อผ้า 
(เสื้อผ้าเด็ก, ผ้าขนหน่, ชุดชัน้ใน, และอื่น ๆ ผ้าฝ้าย) 
ที่คุณต้องการให้ไมูมีกลิ่นโปรแกรมขจัดกลิ่นต้องใช้
อุณหภ่มิส่งเหมาะอยูางยิ่งส�าหรับผ้าที่มีความทนทาน

5 800 170

ละเอียดอูอน
คุณสามารถอบผ้าที่บอบบางหรือซักด้วยสัญลักษณ์
ซักมือ (ชุดผ้าไหม ชุดชัน้ในบาง ฯลฯ) ด้วยอุณหภ่มิ
ต�่าในโปรแกรมน้ีได้

2 600 28

ดูวน คุณสามารถใช้โปรแกรมน้ีเพื่ออบแห้งชุดผ้าฝ้ายที่คุณ
ได้ป่ันแห้งด้วยความเร็วรอบส่งในเครื่องซักผ้า 0,5 1200 35

คูาการใช้พลังงาน

โปรแกรม ความจุ (กก.)
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อบผ้าฝ้ายโหมดประหยัด * 8 1000 60% 4,84

อบผ้าฝ้ายที่ก�าลังจะรีด 8 1000 60% 3,75

อบผ้าใยสังเคราะห์ที่เก็บในต้่ 3,5 800 40% 1,99

“โปรแกรมอบผ้าฝ้ายโหมดประหยัด” จะใช้การรับน�้ าหนักเต็มร่ปแบบและบางสูวนเป็นการอบแห้ง
แบบมาตรฐานตามข้อม่ลในป้ายและข้อม่ลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโปรแกรมน้ีเหมาะส�าหรับการอบแห้งผ้า
ฝ้ายปกติที่เปียก และเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในแงูของการใช้พลังงานส�าหรับฝ้าย
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5.5 ฟังก์ชันการท�างานเสริม
เสียงเเจ้งเตือน/เวลา
เครื่องอบผ้าจะแจ้งเตือนด้วยเสียงสัญญาณเมื่อ
โปรแกรมสิน้สุด หากไมูต้องการให้เครื่องสูงเสียง
สัญญาณ ให้กดปูุม เสียงเเจ้งเตือน/เวลา 
เมื่อโปรแกรมสิน้สุดเครื่องจะแสดงแสงไฟแทน
การสูงเสียง

C หมายเหตุ

•  คุณสามารถเลือกฟังก์ชันน้ีกูอนหรือหลัง 
โปรแกรมท�างานก็ได้

ปูุม เสียงเเจ้งเตือน/เวลา ใช้ส�าหรับปรับระยะเวลา
โปรแกรม ตูอเมื่อท�าการเลือกเลือกโปรเเกรม ชัน้/
เวลา  
ระดับความแห้ง
ปูุมปรับระดับความแห้งใช้เพื่อปรับระดับความแห้ง
ที่ต้องการระยะเวลาในการท�างานขึ้นอยู่กับระดับ
ความแห้งที่เลือก

C หมายเหตุ

•  คุณสามารถเลือกระดับความเเห้ง ได้เฉพาะ
กูอนเริ่มโปรแกรม

สิน้สุดโปรแกรม
คุณสามารถเลื่อนเวลาสิน้สุดโปรแกรมได้ถึง 24 
ชัว่โมง ด้วย ฟังชัน่สิน้สุดเวลา
1. เปิดฝาถังและใสูผ้า
2. เลือกโปรแกรมการอบ
3. กดปูุมสิน้สุดเวลาและเลือกเวลาที่คุณ

ต้องการ.ไฟเเสดงการสิน้สุดเวลาจะวูางขึ้น 
(หากกดปูุมค้างไว้เครื่องจะเลื่อนเวลาไป
เรื่อยๆ).

4. กดปูุม เริ่ม/เตรียมพร้อม เวลาจะนับถอยหลัง 
“:” ไฟจะกะพริบตรงกลาวงหน้าจอบอกเวลา

C หมายเหตุ

• ระหวูางนัน้คุณสามารถใสูหรือน�าผ้าออกได้ 
เวลาที่แสดงจะเป็นเวลาของการอบแห้งรวม
กับเวลาที่ต้องสิน้สุด เมื่อนับถอยหลังเสร็จ
ไฟสิน้สุดเวลาจะดับลง การอบแห้งจะท�างาน
และไฟเเสดงการอบแห้งจะสวูาง

เปลี่ยนการสิน้สุดเวลา
หากคุณต้องการเปลี่ยนการสิน้สุดเวลาระหวูาง
ก�าลังนับถอยหลัง:

ยกเลิกโปรเเกรมที่ก�าลังท�างานอยู่ด้วยปูุม เปิด/
ปิด/โปรเเกรม เลือกโปรเเกมใหมูที่ต้องการ เเละ
ตัง้เวลาสิน้สุดใหมูตามขัน้ตอนเดิม
ยกเลิกการสิน้สุดเวลา
หากคุณต้องการยกเลิกการนับถอยหลัง เเละให้
โปรเเกรมท�างานทันที:
ยกเลิกโปรเเกรมที่ก�าลังท�างานอยู่ด้วยปูุม เปิด/
ปิด/โปรเเกรม เลือกโปรเเกมใหมูที่ต้องการ เเละ
กดปูุม เริ่ม/เตรียมพร้อม

5.6 ไฟเเจ้งเตือน

C หมายเหตุ

•  ไฟแจ้งเตือนอาจแตกตูางกันไปตามรูุนของ
เครื่องอบผ้า

การท�าความสะอาดตัวกรอง
เมื่อโปรเเกรมท�างานเสร็จ ไฟเตือนส�าหรับการ
ท�าความสะอาดตัวกรองจะสวูางขึ้น
5.7 เริ่มต้นโปรเเกรม
กดปูุม เริ่ม/เตรียมพร้อม เพื่อให้โปรเเกรมเริ่ม
ท�างาน
ไฟ เริ่ม/เตรียมพร้อม เเละการอบเเห้งจะสวูางขึ้น
เมื่อโปรเเกรมท�างาน

5.8 ล็อคป้องกันเด็ก
เครื่องอบผ้ามีการล็อคป้องกันเด็กเพื่อป้องกัน
การกดปูุมขณะเครื่องก�าลังท�างาน เมื่อระบบล็อค
ป้องกันเด็กท�างาน ทุกปูุมบนเเผงควบคุมจะใช้
งานไมูได้ ยกเว้นปูุม เปิด/ปิด โปรเเกรม ที่ยังใช้
งานได้
หากต้องการเปิดระบบล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปูุม
ระดับความเเห้ง เเละเสียงเเจ้งเตือนพร้อมๆกัน
สามปูุม
หากต้องการเริ่มโปรแกรมใหมูหลังจากโปรแกรม
เกูาสิน้สุดลงหรือต้องการเปลี่ยนแปลงบางอยูาง
ระหวูางโปรแกรมก�าลังท�างาน ต้องปิดระบบล็อค
ป้องกันเด็กกูอนโดยการกดปูุมเดิมค้างไว้สามวิ

C หมายเหตุ

• เมื่อการล็อคป้องกันเด็กเปิดอยู่ ไฟเเสดงการ
ล็อคป้องกันเด็กจะสวูางขึ้น

• ระบบล็อคป้องกันเด็กจะถ่กปิดเมื่อท�าการ
ปิดและเปิดเครื่องอบผ้าโดยล่กบิด เปิด/ปิด/
ยกเลิก



35เครื่องอบแห้ง / คู่มือผ้่ใช้

C หมายเหตุ

• เมื่อระบบล็อคป้องกันเด็กเปิดอยู่และมีการ
หมุนล่กบิดเลือกโปรแกรมเครื่องอบผ้าจะ
ท�าการสูงเสียงสัญญาณเตือนสองจังหวะ.
ถ้าระบบล๊อคป้องกันเด็กถ่กปิดโดยไมูหมุน
ล่กบิดเลือกโปรเเกรมไว้ต�าเเหนูงกูอนหน้า 
โปรเเกรมจะยุติลงเน่ืองจากการเปลี่ยนเเป
ลงของต�าเเหนูงล่กบิด

5.9 เปลี่ยนโปรเเกรมหลังจาก
เครื่องเริ่มท�างานเเล้ว
คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการอบผ้าได้หลังจาก
ที่เครื่องเริ่มท�างานไปเเล้ว
ตัวอยูางเชูน เลือกโปรเเกรม Extra dry เเทนโปร
เเกรม Iron dry โดยใช้ปูุม เปิด/ปิด/โปรเเกรม
กดปูุม เริ่ม/เตรียมพร้อม เพื่อให้โปรเเกรมท�างาน
การเพิ่ม หรือน�าเสือ้ผ้าออกจากเครื่องใน
สถานะ เตรียมพร้อม
ถ้าต้องการเพิ่ม หรือน�าเสื้อผ้าออกจากเครื่องหลัง
จากที่โปรเเกรมเริ่มท�างานเเล้ว:
กดปูุม เริ่ม/เตรียมพร้อม เพื่อให้เครื่องกลับมาเป็น
สถานะเตรียมพร้อม เเละเครื่องจะหยุดท�างาน
เปิดฝาถัง เเละปิดหลังจากเพิ่ม หรือน�าผ้าออกจาก
เครื่อง
กดปูุม เริ่ม/เตรียมพร้อม เพื่อให้เครื่องท�างาน

C หมายเหตุ

• การเพิ่มผ้า เข้าไปในเครื่องหลังจากเครื่อง
ท�างานแล้วอาจท�าให้ผ้าในเครื่องที่เเห้งเเล้ว
ผสมกับผ้าที่เปียก ซึ่งท�าให้ผ้าชื้นได้เมื่อเสร็จ
สิน้การอบ 

C หมายเหตุ

• การเพิ่มหรือน�าผ้าออกจากเครื่องระหวูาง
โปรแกรมท�างานสามารถท�ากี่ครัง้ก็ได้แตู
ก็จะท�าให้ใช้เวลานาน เเละเครื่องต้องใช้
พลังงานมากกวูาเดิม ดังนัน้ควรน�าผ้าใสูให้
พร้อมกูอนจะเริ่มท�างาน

• ถ้าเลือกโปรแกรมใหมูโดยใช้ล่กบิด
•      โปรแกรมที่ท�างานอยู่จะยุติลงทันที

ค�าเตือน!

• ห้ามสัมผัสด้านในของถังระหวูางน�าผ้าเข้า
หรือออกระหวูางโปรเเกรมก�าลังท�างาน 
เน่ืองจากพื้นผิวนัน้มีความร้อน

5.10 การยกเลิกโปรเเกรม
ถ้าคุณต้องการยกเลิกโปรแกรมและยุติการท�างาน
ทันทีหลังจากที่เครื่องท�างานไปเเล้ว ให้หมุนปูุม 
เปิด/ปิด/ยกเลิก โปรเเกรมจะยกเลิก

A ค�าเตือน!

• เน่ืองจากเสื้อผ้าที่อบแห้งแล้วจะมีความร้อน
เพิ่มเมื่อคุณณยกเลิกโปรแกรมในขณะเครื่อง
อบก�าลังท�างาน ให้เปิดใช้งานโปรแกรม
รีเฟรช เพื่อระบายความร้อนออก

5.11 การสิน้สุดของโปรเเกรม
เมื่อโปรแกรมสิน้สุด ไฟแจ้งเตือนการป้งกันรอย
ยูน/การความสะอาดตัวกรองจะสวูางขึ้น.
ฝาถังสามารถเปิดได้ เเละพร้อมใช้งานตูอ
หากต้องการปิดเครื่องอบผ้าให้หมุนล่กบิด เปิด/
ปิด/โปรแกรม ไปตรงค�าวูาปิด 
 

C หมายเหตุ

• หากผ้ายังไมูถ่กน�าออกจากเครื่องหลัง
โปรแกรมสิน้สุดระบบป้องกันผ้ายับยูนจะ
ท�างาน 2ชัว่โมง เพื่อป้องกันผ้าใบเครื่องยับ 
เครื่องจะหมุนผ้าทุกๆ 10 นาทีเพื่อป้องกัน
ผ้ายับ 
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C ค�าอธิบาย

• อาจมีการอุดตันบนพื้นผิวของตัวกรองหลัง
จากการใช้งานในบางครัง้ ถ้าเกิดการอุดตัน
ขึ้น  ให้น�าตัวกรองไปล้างน�้ าและปลูอยให้
แห้ง กูอนน�ามาใช้

เซนเซอร์(ในรูุนที่มีเซนเซอร์)

• มีเซนเซอร์ตรวจจับความชื้นอยู่ภายใน
เครื่องอบผ้า เพื่อตรวจสอบความแห้งของผ้า
ที่อบ วูาแห้งหรือไมู

ในการท�าความสะอาดตัวเซนเซอร์: 
• เปิดฝาเครื่องอบผ้า
• ปลูอยให้เครื่องเย็นลง ถ้าพึ่งท�าการใช้งานมา
• เช็ดตัวเซนเซอร์ด้วยผ้าบางๆชุบน�้ าส้มสายช่

และปลูอยให้แห้ง

C ค�าอธิบาย

• ท�าความสะอาดเซนเซอร์ 4ครัง้ตูอปี
• ห้ามใช้เครื่องมือโลหะเมื่อท�าความสะอาดพื้น

ผิวโลหะของเซนเซอร์
• ทิง้ให้เครื่องเย็นตัวลงหากยังร้อนอยู่

เน่ืองจากกระบวนการอบแห้ง

A ค�าเตือน! 

• ไมูควรใช้สารท�าละลาย สารท�าความสะอาด
หรือสารใกล้เตียงในการท�าความสะอาด
เพราะอาจจะท�าให้เกิดประกายไฟและการ
ระเบิด!

6 การซ่อมบ�ารุงและท�าความ
สะอาด

ตัวกรองผ้าส�าลี
ผ้าส�าลีและเส้นใยผ้าหลุดออกจากตัวผ้าไปใน
อากาศในขณะท�าการอบผ้า จะถ่กดักเก็บไว้ที่ตัว
กรองผ้าส�าลี.

C ค�าอธิบาย

• โดยทัว่ไปแล้ว เส้นใยผ้าและผ้าส�าลีจะเกิด
ขึ้นขณะที่ท�าการสวมใสูและในการซัก

• ควรท�าความสะอาดตัวกรองผ้าส�าลีทุกครัง้
หลังใช้งานเครื่องอบผ้า

• คุณสามารถท�าความสะอาดตัวกรองโดยการ
ใช้เครื่องด่ดฝูุน

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2
ในการท�าความสะอาดตัวกรอง: 
1.เปิดฝา. 
2.a) ถ้าตัวกรองผ้าส�าลีของสินค้าสามารถเปิดได้

แบบภาพที่1 ให้เอาออกโดยการดึงขึ้นและเปิด
ตัวกรอง

2.b) ถ้าตัวกรองผ้าส�าลีของสินค้าคือแบบภาพที่2 
ให้ดึงตัวกรองขึ้น

3. ให้ท�าความสะอาดส�าลี, ใยผ้า และฝ้ายที่ติดอยู่
บนตัวกรองและบริเวณตัวกรองโดยใช้มือหรือ
ผ้าบางๆ 

4.ปิดตัวกรองและใสูมันไว้ที่ชูองเดิม
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7 การแก้ไขปัญหา
 กระบวนการอบแห้งใช้เวลานานเกินไป
ชูองของตัวกรองเส้นใยอาจอุดตัน >>> ล้างตัวกรองด้วยน�้ าอูุน
ลิน้ชักตัวกรองอาจอุดตัน >>> ท�าความสะอาดฟองน�้ าและผ้าตัว
กรองในลิน้ชักตัวกรอง(ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบป๊ัมความร้อน/
Heat pump)
เครื่องควบแนูนอาจมีอะไรติดขัด >>> ล้างเครื่องควบเเนูน(ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบCondenser )
คงระบายอากาศอาจมีวัตถุติดขัด >>> น�าวัตถุแปลกปลอมออก
การระบายอากาศไมูเพียงพอเน่ืองจากห้องที่ติดตัง้เครื่องอบผ้า
มีพื้นที่เล็ก >>> เปิดประต่และหน้าตูางเพื่อป้องกันอุณหภ่มิที่ส่ง
เกินไป
การเกราะตัวของคราบหินป่นบนเซ็นเซอร์วัดความชื้น หรืออุณหภ่มิ 
>>> ท�าความสะอาดเซ็นเซอร์วัดความชื้น หรืออุณหภ่มิ
ใสูเสื้อผ้าเยอะเกิน >>> อยูาใสูเสื้อผ้าเยอะเกินไป
เสื้อผ้าถ่กหมุนป่ันไมูเพียงพอ >>> หมุนป่ันเสื้อผ้าด้วยความเร็วส่ง
ความเร็วส่ง
 เสื้อผ้าที่อบแห้งเสร็จยังชื้นอยู่
โปรแกรมที่ใช้อาจไมูเหมาะสมกับประเภทของผ้า >>> ตรวจสอบ
ชนิดของผ้าจากป้ายก�ากับบนเสื้อผ้าและเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม
หรือใช้โปรแกรมเวลาเพิ่มเติม
ชูองของตัวกรองเส้นใยอาจอุดตัน >>> ล้างตัวกรองด้วยน�้ าอูุน
เครื่องควบแนูนอาจมีอะไรติดขัด >>> ล้างเครื่องควบเเนูน(ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบCondenser )
ลิน้ชักตัวกรองอาจอุดตัน >>> ท�าความสะอาดฟองน�้ าและผ้าตัว
กรองในลิน้ชักตัวกรอง(ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบป๊ัมความร้อน/
Heat pump)
ใสูเสื้อผ้าเยอะเกิน >>> อยูาใสูเสื้อผ้าเยอะเกินไป
เสื้อผ้าถ่กหมุนป่ันไมูเพียงพอ >>> หมุนป่ันเสื้อผ้าด้วยความเร็วส่ง
ความเร็วส่ง
เครื่องอบแห้งเปิดไมูติดหรือโปรแกรมไมูท�างาน.
เครื่องอบแห้งไมูท�างานตามที่ตัง้คูาไว้
อาจจะยังไมูได้เสียบปลัก๊ >>> ตรวจสอบให้แนูใจวูาเสียบปลัก๊แล้ว
ฝาถังยังไมูได้ปิด >>> ตรวจสอบให้แนูใจวูาปิดฝาถังเรียบร้อยแล้ว
ยังไมูได้เลือกโปรแกรม หรือยังไมูได้กดปุูมเริ่มต้น/เตรียมพร้อม 
>>> ตรวจสอบวูาโปรแกรมแล้วเเละกดปูุมเริ่ม
ระบบล็อคป้องกันเด็กอาจเปิดอยู่ >>> ปิดระบบล็อคป้องกัน
 โปรแกรมหยุดท�างานกูอนก�าหนดโดยไมูทราบสาเหตุ
ฝาถังปิดไมูสนิท >>> ตรวจสอบให้แนูใจวูาปิดฝาถังอยูางเรียบ
ร้อยเเล้ว
อาจเกิดเหตุไฟฟ้าดับ >>> กดปูุม เริ่ม/เตรียมพร้อมเพื่อให้โปรเเก
รมท�างาน
ถังน�้ าอาจมีน�้ าเต็ม >>> ระบายน�้ าออกจากถัง
 เสื้อผ้าหดตัว,เป็นขุย หรือเสื่อมสภาพ
ไมูได้ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า >>>  ตรวจสอบชนิดของผ้า
จากป้ายก�ากับบนเสื้อผ้าและเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม
 ไฟสวูางของถังไมูสวูางขึ้น (ส�าหรับรูุนที่มีหลอดไฟ)
เครื่องอบแห้งอาจจะยังไมูได้เปิดด้วยปูุม เปิด/ปิด หรือยังไมูได้
เรียกโปรแกรมส�าหรับรูุนที่ไมูมีปูุมเปิดปิด >>> ตรวจสอบให้แนูใจ
วูาได้เปิดสวิตช์เครื่องอบผ้าเเล้ว
หลอดไฟเสีย >>> แจ้งตัวแทนศ่นย์บริการที่ได้รับการรับรองเพื่อ
ขอเปลี่ยนหลอดไฟ
 ไฟเเสดงสัญลักษณ์การท�าความสะอาดตัวกรองสวูางหรือกระพริบ
ตัวกรองเส้นใหญูอาจจะยังไมูได้ท�าความสะอาด >>> ท�าความ
สะอาดตัวกรอง
กระเปราะของตัวกรองอาจมีเส้นใยอุดอยู่ >>> ท�าความสะอาดกระ
เปราะของตัวกรอง
ใหญูผ้าจ�านวนมากอุดตันบริเวณชูองกรองเส้นใย >>> ท�าความ
สะอาดชูองกรองด้วยน�้ าอูุน
เครื่องควบเเนูนอาจมีอะไรติดขัด >>> ล้างเครื่องควบเเนูน

 น�้ ารัว่ไหลจากประต่ฝาถัง
เส้นใยสะสมตัวที่พื้นผิวด้านในของประต่ฝาถังและปะเกนของ
ประต่ฝาถัง >>> ความสะอาดพื้นผิวด้านในของประต่ฝาถังและพื้น
ผิวของปะเก็นประต่ฝาถัง
ฝาถังเปิดเอง
ฝาถังอาจจะยังปิดไมูสนิท >>> ดันฝาถังให้ปิดจนได้ยินเสียงล็อค
 สัญลักษณ์แจ้งเตือนถังน�้ าสวูาง/กะพริบ
ถังน�้ าอาจมีน�้ าเต็ม >>> ระบายน�้ าออกจากถัง
ทูอระบายน�้ าอาจเสียหาย >>> หากผลิตภัณฑ์ถ่กเชื่อมตูอโดยตรง
ไปยังระบบระบายน�้ าให้ตรวจเช็คทูอระบายน�้ า
สัญลักษณ์ไอน�้ ากะพริบ (ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระบบไอน�้ า)
ถังไอน�้ าอาจจะวูางเปลูา >>> เติมทางไอน�้ าด้วยน�้ ากลัน่
โปรเเกรมไอน�้ าไมูท�างาน (ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระบบไอน�้ า)
ถังไอน�้ าอาจจะวูางเปลูา, สัญลักษณ์เเจ้งเตือนถังน�้ าสวูางขึ้น => 
เติมน�้ าจนกวูาสัญลักษณ์จะดับ
รอยยับยูนไมูหายไปเมื่อใช้โปรเเกรมก�าจัดรอยยับ (ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีระบบไอน�้ า)
ใสูผ้าเยอะเกินไป => ใสูผ้าให้พอดีกับที่ก�าหนด
ระยะเวลาไอน�้ าอาจถ่กเลือกให้น้อยเกินไป => เลือกโปรเเกรมที่มี
ปริมาณไอน�้ าส่ง
หลังจากโปรแกรมท�างานเสร็จผ้าอาจจะอยู่ในเครื่องนานเกินไป 
=> น�าผ้าออกจากเครื่องทันทีหลังโปรเเกรมท�างานเสร็จ เเละน�า
ไปเเขวน
กลิ่นบนเสื้อผ้ายังคงไมูหายไปหลังจากใช้โปรเเกรมก�าจัดกลิ่น 
(ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโปรแกรมก�าจัดลิ่น)
ใสูผ้าเยอะเกินไป => ใสูผ้าให้พอดีกับที่ก�าหนด
ระยะเวลาไอน�้ าอาจถ่กเลือกให้น้อยเกินไป => เลือกโปรเเกรมที่มี
ปริมาณไอน�้ าส่ง

A ค�าเตือน!

• ถ้าคุณไมูสามารถจัดการปัญหาได้แม้ท�าตาม
คู่มืออยูางถ่กต้องแล้ว ให้ปรึกษาตัวแทน
จ�าหนูายและตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต 
ห้ามซูอมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองโดยเด็ด
ขาด

C หมายเหตุ
• หากชิน้สูวนของผลิตภัณฑ์เสียหาย คุณสามารถ

ติดตูอตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอ
เปลี่ยนชิน้สูวนได้ โดยเเจ้งหมายเลขรูุนของ
เครื่อง

• หากใช้ชิน้สูวนที่ไมูใชูของเเท้ 
•     อาจท�าให้ผลิตภัณฑ์ท�างานผิดปกติได้
• ผ้่ผลิตและผ้่จัดจ�าหนูายจะไมูรับผิดชอบหากเกิด

เหตุเสียหายจากชิน้สูวนที่ไมูใชูของแท้



์ฑณัภติลผ  FICHE

ปรโยุรากิธามรรกะณคนทแูผะณคงอขบยีบเะรฎกมาติตับิฏปราก

(EU) หมายเลข 392/2012
าครากยามหงอ่รืคเอรืหตลิผผูอ่ชื

นรุอ่ชื

ดุสงูสุจมาวค  (กก .) 8.0

าผบองอ่ืรคเงอขทภเะรป
ศากาอยาบะรรากีม

นนแบวคณรกปุอ -

นางงลัพชใรากพาภธิทิสะรปบัดะร (1) C

ปอตนางงลัพชใราก (kWh) (2) 577,1

มุคบวครากงอขทภเะรป
ติัมนโตัอ

ติัมนโตัอบบแชใมไ -

พาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝมรกแรปโงอขนางงลัพชใราก (kWh) 4,84

พาภธิทิสะรปมต็เมไบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝาผมรกแรปโงอขนางงลัพชใราก (kWh) 2,64

พาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝาผมรกแรปโบรัหาํสงอ่รืคเดปดมหโงอขนางงลัพชใราก  PO (W) 0,50

พาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝาผมรกแรปโบรัหาํสวไง้ทิดปดมหโงอขนางงลัพชใราก  PL (W) 1,00

วไง้ทิดปเดมหโงอขาลวเะยะร  (นาที) 30

นาฐรตามยาฝาผมรกแรปโ (3)

พาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝมรกแรปโงอขมรกแรปโาลวเ  T งหแ (นาที) 160

พาภธิทิสะรปมต็เมไบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝาผมรกแรปโงอขมรกแรปโาลวเ , T งหแบอ 1/2 (นาที) 85

พาภธิทิสะรปมต็เมไะลแพาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝมรกแรปโงอขกันหาํ้นงวถมรกแรปโาลวเ (T t) 117

พาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝมรกแรปโงอขงยีสเบัดะร (4) 67

วตันใามดติมี -

(1) ใหคะแนนจากระดับ A +++ ( ดุส่ีทกามพาภิธทิสะรปีม ) ถึง D ( ดุส่ีทยอนพาภิธทิสะรปีม )

(2) กาจงิองาอยดโนางงัลพชใราก  160

พาภิธทิสะรปม็ตเมไะลแพาภิธทิสะรปม็ตเบัดะร่ีทนาฐรตามยาฝาผมรกแรปโงอขงหแบอรากบอร

ตนางงัลพดมหโนในางงัลพชใรากะลแ าผบองอ่ืรคเนางชใรากีธิวบักูยอน้ึขะจบอรอตงิรจนางงัลพชใรากาํ

(3) " ูตนใบ็กเ่ีทยาฝาผบอมรกแรปโ "

งอขวย่ีกเ่ีทลูมอขะลแยาปนใลูมอขมาตนาฐรตามบบแงหแบอรากนปเนวสงาบะลแบบแปูรม็ตเกันหาํนบัรรากชใะจ  ซ

กยปเ่ีทิตกปยาฝาผงหแบอรากบัรหาํสะามหเ้ีนมรกแรปโง่ึ

ยาฝบัรหาํสนางงัลพชใรากงอขงแนใดุส่ีทกามพาภิธทิสะรปีม่ีทมรกแรปโนปเะลแ

(4) Wp 1 er )A(Bd นปเงดสแ AW L - กันหาํ้นงวถย่ีลฉเาค
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