
2960313064_EN/060721.1326

Dryer
User Manual

เคร่ื่�องอบแห้้ง
คู่่�มืือผู้้�ใช้้

DA9112RX0W

EN / TH



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.

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.

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



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 
Directive and Disposing of the Waste 
Product:

This product complies with EU 
WEEE Directive (2012/19/EU). This 
product bears a classification 
symbol for waste electrical and 
electronic equipment (WEEE).
This symbol indicates that this 

product shall not be disposed with other 
household wastes at the end of its service 
life. Used device must be returned to offical 
collection point for recycling of electrical and 
electronic devices. To find these collection 
systems please contact to your local authorities 
or retailer where the product was puchased. 
Each household performs important role in 
recovering and recycling of old appliance. 
Appropriate disposal of used appliance helps 
prevent potential negative consequences for 
the environment and human health.
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.) 9 kg**

Net weight  (± %10) 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

  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

2.1 Overview

2.2 Package Contents

1. Water 
drain 
hose *

6. Water 
Filling 
Container*

2. Filter 
drawer 
spare 
sponge*

7. Pure 
Water*

3. User 
Manual

8. 
Fragrance 
Capsules 
Group*

4. Drying 
basket*

9. Brush*

5. Drying 
basket 
user 
manual*

10. Filter 
cloth*

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

• The rear surface of the tumble dryer shall 
be placed against a wall

•  This dryer is not able to be wall-mounted 
as it would be too too heavy for the walls.

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.

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 person.

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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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 should be considered. 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.

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 consider using 2 plastic 
pieces from an Authorized Service 
with 2951620100 part number. These 
parts prevent your machine from 
slipping when the machine is located 
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 remaining in the machine 

completely before transportation.

3.5 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 suitable 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 appliance have to withstand 
extreme physical conditions such as vibrations 
and temperatures above 50 °C
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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. Dryness level
5. Buzzer volume / 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/
Ending in 

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
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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.)

9 1000 150

Cottons Eco It dries single layer, casual cotton textiles in the 
most economical way. 9 1000 199

Cottons Cupboard Dry

You may use this program for extra dryness in 
thick laundry such as pants, tracksuit. You can 
put your dry laundry that doesn’t require ironing 
directly in the wardrobe.

9 1000 210

Cottons Extra Dry You may dry your thick cotton laundry in this 
program such as towels, bathrobe, etc. 9 1000 215

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.)

4 800 40

Synthetics Cupboard Dry

You may dry all your synthetic laundry in this 
program. (Shirt, T-shirt,  underwear, tablecloth, 
etc.) You can put your dry laundry that doesn’t 
require ironing directly in the wardrobe.

4 800 60

Time 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.

- - -

Refresh

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. 2 1200 35

Jeans You may dry denim pants, skirts, shirts or jackets 
in this program. 4 1200 85

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.

4 1000 85
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Mix
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. ((This program is identified and 
approved by England’s “The British Foundation” 
(Allergy UK).))

5 800 175

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 35

Express Super Short Use this program to have 2 shirts ready for 
ironing. 0,5 1200 21

Energy consumption values

Programmes Capacity (kg)
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Cottons Eco * 9 1000 60% 5,48

Cottons Iron dry 9 1000 60% 4,50

Synthetics cupboard dry 4 800 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.

* : Energy Label standard program (EN 61121) All values in the table are determined according 
to EN 61121 standard. Consumption values may vary from the values in the chart depending on 
laundry type, wringing speed, ambient conditions and voltage levels.
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Allergy UK is the brand of the 
British Allergy Association. Seal 
of Approval is created to guide 
people that require 
recommendation about a 
product that the related 

product restricts / reduces / eliminates the 
allergens or reduces the allergen content 
significantly in the ambient where allergy 
patients exist. It aims to provide assurance 
that the products are tested scientifically or 
examined in a way to provide measurable 
results.

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.
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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.

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

Service life of the product extends and 
frequently faced problems decrease if cleaned 
at regular intervals.

6.1 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.

A WARNING! 

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

C NOTE

• 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.

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! 
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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 spun adequately. >>> Perform a 
higher spin speed setting 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.
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(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) 629,8

Type of Control

30

Energy consumption of the standard cotton programme at full load  (kWh) 5,48

Energy consumption of the standard  cotton programme at partial load  (kWh) 2,74

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) 199

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) 141

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

9.0

98

Non-automatic

Automatic

-

-

BEKO
DA9112RX0W
7185901510



กรืุ่ณาอ่านค่่ม่อการื่ใช้งานก่อน!
เรียน   ผู้้�ใช้้งาน,
ขอขอบคูุ่ณคู่วามืช้ื่นช้อบในผู้ลิตภัณฑ์ Beko  เรา
หวังว่าสินคู่้าที่ผู้ลิตได้คูุ่ณภาพส�งและเทคู่โนโลยี
ขัน้ส�งจะมือบผู้ลตอบรับที่ดีที่สุดแก่ผู้้�ใช้้  พวกเรา
แนะน�าให้ผู้้�ใช้้งานอ่านคู่่�มืือและข้อมื�ลก�ากับอย่าง
ละเอียดก่อนใช้้งานสินคู่้าและเก็บคู่่�มืือเพื่อเป็น
ประโยช้น์ในอนาคู่ต  ถ้าคูุ่ณท�าการส่งมือบสินคู่้า
ให้ผู้้�อื่น  ส่งมือบคู่่�มืือสินคู่้าด้วย  ให้คู่วามืสนใจกับ
คู่�าเตือนต่างๆในคู่่�มืือและปฏิบัติตามืคู่�าแนะน�า

• อ่านคู่�าแนะน�า

คำาอธิิบายตามตัวอักษรื่
จากคู่่�มืือตัวอักษรต่อไปน้ีหมืายถึง:

B อันตราย!

• คู่�าเตือนจากไฟฟ้าช็้อต

อันตราย!

• คู่�าเตือนจากอันตรายของประกายไฟ

A คู่�าเตือน!

• คู่�าเตือนจากเหตุการณ์อันตรายท่ีอาจส่งผู้ลต่อชี้วิต
และทรัพยส์นิ

คู่�าเตือน!

• คู่�าเตือนจากพ้ืนผิู้วท่ีมีืคู่วามืร้อน

คู่�าเตือน!

• คู่�าเตือนจากการโดนลวก

C คู่�าอธิบาย! 

• ข้อมื�ลส�าคัู่ญหรือคู่�าแนะน�าท่ีเป็นประโยช้น์ต่อการ
ใช้ง้าน

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของเราท�ามืาจากวัสดุ
ที่สามืารถน�าไปรีไซเคู่ิลได้โดยอย่�ภาย
ใต้นโยบาย
ระเบียบสิ่งแวดล้อมืขององคู่์กร

ห้ามืทิง้ขยะบรรจุภัณฑ์ไว้กับขยะทัว่ไป คู่วรน�าไป
ทิง้ที่จุดทิง้ขยะที่หน่วยงานท้องถิ่นก�าหนดไว้ให้

ผู้ลิตภัณฑ์น้ีได้รับการผู้ลิตโดยใช้้เทคู่โนโลยีล่าสุดท่ีเป็นมิืตรกับส่ิงแวดล้อมื
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1	 คำาแนะนำาสำำาคัญเพ่ื่�อความปลอดภััยและสิำ�งรื่อบข้้าง

C คู่�าอธิบาย

• ส่วนน้ีเก่ียวกับคู่�าแนะน�าด้านคู่วามื
ปลอดภัยที่จะช้่วยป้องกันการบาด
เจ็บส่วนบุคู่คู่ลหรือคู่วามืเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน  ในการที่ไมื่ปฏิบัติตามืคู่�า
แนะน�าข้างต้น ประกันภัยจะไมื่รับผู้ิด
ช้อบ

1.1	ความปลอดภััยพื่่น้ฐาน

A คู่�าเตือน! 

• เด็กอายุ8ขวบหรือมืากกว่าอาจจะมืาเล่น
ที่เคู่รื่อง โดยที่ร่างกาย, สติปัญญาและ
อารมืณ์อาจจะยังเติบโตไมื่เต็มืที่หรือยังไมื่มืี
ประสบการณ์ คู่วรที่จะได้รับการอธิบายหรือ
สอนถึงวิธีใช้้ที่ถ�กต้อง เด็กไมื่คู่วรเล่นกับ
สินคู่้า

การซ่อมืบ�ารุงหรือการท�าคู่วามืสะอาดไมื่คู่วรให้
เด็กท�า เว้นแต่เด็กที่ได้รับการคู่วบคูุ่มืโดยผู้้�ใหญ่
เด็กที่อายุต�่ากว่า3ขวบคู่วรอย่�ห่างจากเคู่รื่อง  
เว้นแต่จะอย่�ในการคู่วบคูุ่มืของผู้้�ปกคู่รอง
ไมื่คู่วรถอดขาปรับระดับออก. ช้่องว่างระหว่าง
เคู่รื่องอบผู้้าและพื้นไมื่คู่วรแทนที่ด้วยวัสดุเช้่น
พรมื, ไมื้และเทป ที่อาจจะท�าให้เกิดคู่วามืเสีย
หายกับเคู่รื่องอบผู้้าได้

A คู่�าเตือน! 

คู่วรท�าการติดตัง้และซ่อมืบ�ารุงโดยตรงกับศ�นย์
บริการ  ทางบริษทัจะไมื่รับผู้ิดช้อบต่อคู่วามืเสีย
หายทุกกรณีที่ไมื่ได้อย่�ในคู่วามืรับผู้ิดช้อบของ
ศ�นย์บริการ  ไมื่คู่วรท�าคู่วามืสะอาดเคู่รื่องอบผู้้า
โดนการฉีดน�้ าหรือเทน�้ าลงบนเคู่รื่อง เพราะอาจ
จะท�าให้เกิดไฟฟ้าช้็อต!

สำำาห้รื่ับรืุ่่นที�มีรื่ะบบไอนำ ้า:

A คู่�าเตือน! 

• คู่วรใช้้เฉพาะน�้ ากลัน่หรือน�้ าท่ีอย่�ใน
แทงก์เก็บน�้ าของเคู่รื่องในการใช้้
โปรแกรมืไอน้า  ไมื่คู่วรใช้้น�้ าประปา
หรือสารเติมืแต่งอื่นๆในขณะใช้้งานน�้ า
ที่อย่�ในแทงก์ มืันสามืารถถ�กดักจับโดย
ตัวกรองได้

• ห้ามืเปิดฝาเคู่ร่ืองขณะท่ีใช้้การ
โปรแกรมืระบบไอน�้ า  น�้ าร้อนอาจจะ
กระเด็นได้

• ก่อนท�าการใช้้งานระบบไอน�้ า คู่วรจะ
ขจัดคู่ราบออกจากผู้้าให้หมืดก่อน

• คุู่ณสามืารถใส่ผู้้าท่ีไม่ืสกปรกหรือเป้ือน 
แต่เต็มืไปด้วยกลิ่นที่ไมื่พึงประสงคู่์โดย
ใช้้โปรแกรมือบไอน�้ า (ก�าจัดกลิ่น)

• ห้ามืใช้้ชุ้ดซักแห้งหรือส่ิงอ่ืนๆใน
โปรแกรมืไอน้าและในโปรแกรมือื่นๆ

1.1.1	ความปลอดภััย
ด้านไฟฟ้า

B อันตราย! 

• คู่วรท�าตามืคู่�าแนะน�าคู่วามืปลอดภัย
ด้านไฟฟ้าในขณะต่อสายไฟ

• เคู่ร่ืองอบผู้้าไม่ืคู่วรเช่ื้อมืต่อกับอุปกรณ์
ภายนอกเช้่น ตัวจับเวลาหรือเช้ื่อมืต่อ
กับวงจรที่เปิดและปิดอย่างสมื�่าเสมือ

• ต่อเคู่ร่ืองอบผู้้ากับสายดินโดยใช้้สาย
ช้นวนที่มืีฉลากรับรองคูุ่ณภาพ  คู่วร
ติดตัง้สายดินกับช้่างไฟฟ้าที่มืีคู่วามื
ช้�านาญ บริษทัจะไมื่รับผู้ิดช้อบต่อคู่วามื
เสียหายในทุกกรณีที่ที่เกิดจากการไมื่
ติดตัง้สายดิน

• แรงดันไฟฟ้าท่ีระบุไว้บนฉลากจะต้อง
เท่ากับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
ของคูุ่ณ
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B อันตราย! 

• ถอดปลั�กเคู่ร่ืองอบผู้้าในขณะท่ีไม่ืใช้้
งาน

• ถอดปลั�กเคู่ร่ืองอบผู้้าจากแหล่งจ่ายไฟ
ในขณะที่ติดตัง้, ซ่อมืบ�ารุง, ท�าคู่วามื
สะอาดและซ่อมืแซมื

• ห้ามืสัมืผัู้สปลั�กในขณะท่ีมืือเปียก!
• ไม่ืคู่วรถอดปลั�กโดยการดึงท่ีสาย คู่วร

ถอดปลั�กออกโดยการจับที่ตัวปลั�ก

B อันตราย! 

• ไม่ืคู่วรเช่ื้อมืต่อเคู่ร่ืองกับปลั�กพ่วง, หัว
แปลงปลั�กหรือหมื้อแปลงไฟฟ้าเพื่อ
ป้องกันการเกิดประกายไฟและไฟฟ้า
ช้็อต

• คู่วรติดตัง้ปลั�กไว้ในบริเวณท่ีเข้าถึงได้
ง่าย

• สายไฟคู่วรท่ีจะได้รับการเปล่ียนเม่ืือ
เกิดคู่วามืเสียหายโดนศ�นย์บริการ

• ถ้าเคู่ร่ืองอบผู้้าท�างานผิู้ดปกติ, ไม่ื
คู่วรใช้้งานต่อ นอกจากจะได้รับการ
ซ่อมืแซมืโดนศ�นย์บริการ! เพราะอาจ
ท�าให้เกิดไฟฟ้าช้็อต

1.1.2	ความปลอดภััย
ข้องสำินค้า

อันตราย! 

• ผู้้าของคุู่ณอาจจะการไหม้ืได้ เม่ืือคุู่ณ
ท�าการยกเลิกโปรแกรมืหรือในกรณีที่
เกิดข้อบกพร่องในขณะที่เคู่รื่องก�าลัง
ท�างานอย่�, คู่วามืร้อนสะสมืสามืารถ
ท�าให้เกิดการเผู้าไหมื้ด้วยตัวเองและ
ประกายไฟ ดังนัน้, คู่วรที่จะเปิดโหมืด
ระบายอากาศเป็นประจ�าเพื่อให้เคู่รื่อง
เย็นลงหรือรีบน�าผู้้าออกจากเคู่รื่องเพื่อ
น�าไปตากและระบายคู่วามืร้อน

อันตราย! 

จุดที�ควรื่สำนใจเพื่่�อปก
กันอัตรื่ายจากไฟไห้ม้:
ผู้้าที่ระบุด้านล่างหรือสิ่งของต้องไมื่ถ�ก
ท�าให้แห้งในเคู่รื่องอบผู้้าเพื่อป้องกัน
อันตรายจากไฟไหมื้
• ซักผู้้าท่ียังไม่ืได้ซัก
• ส่ิงของท่ีเป้ือนด้วยน�้ ามัืน, อะซิโตน,  

แอลกอฮอล์,น�้ ามืันเตา,น�้ ามืันก๊าด,น�้ ายาล้าง
น�้ ามืันสน, น�้ ามืันพาราฟินหรือพาราฟินต้อง
ล้างในน�้ าร้อนด้วยผู้งซักฟอกจ�านวนมืาก
ก่อนน�าไปอบแห้งในเคู่รื่องอบผู้้า

ด้วยเหตุน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการ
ที่มืีคู่ราบที่ระบุข้างต้นจะต้องท�าการ
ล้างอย่างดีทางที่ดีคู่วรใช้้ผู้งซักฟอกที่
เพียงพอและเลือกอุณหภ�มืิการซักที่ส�ง
ผ้าและสำิ�งอ่�นที�รื่ะบุด้านล่างต้องไม่
แห้้งในเครื่่�องอบเน่� องจากป้องกัน
อันตรื่ายจากไฟไห้ม้:
• เส้ือผู้้าหรือหมือนท่ีเป็นโฟมืยาง (โฟมืยาง), 

หมืวกอาบน�้ า, สิ่งทอกันน�้ าวัสดุที่มืีการเสริมื
แรงยางและแผู้่นโฟมืยาง

เสื้อผู้้าท�าคู่วามืสะอาดด้วยสารเคู่มืีจาก
อุตสาหกรรมื
รายการต่างๆเช้่นไฟแช้็ก, ไมื้ขีดไฟ, 
เหรียญ,ช้ิน้ส่วนโลหะ, เข็มื ฯลฯ อาจ
ท�าให้ชุ้ดล้อเสียหายหรืออาจท�าให้เกิด
ปัญหาในการท�างาน ดังนัน้, คู่วรตรวจ
สอบผู้้าทัง้หมืดที่คูุ่ณจะใส่ลงในเคู่รื่อง
อบผู้้าของคูุ่ณ
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อันตราย! 

• ไม่ืคู่วรท�าการหยุดการท�างานของ
เคู่รื่องก่อนที่การอบจะเสร็จสิน้ ถ้าหาก
จ�าเป็น, ให้รีบน�าผู้้าออกจากเคู่รื่องอย่าง
รวดเร็วและวางลงเพื่อระบายคู่วามืร้อน

• ผู้้าท่ีซักอย่างผิู้ดวิธีอาจจะเกิดการไหม้ื
ด้วยตัวเองหรืออาจจะไหมื้หลังจากการ
อบ

• คุู่ณคู่วรเว้นช่้องว่างระบายอากาศไว้ให้
เหมืาะสมืเพื่อป้องกันแก็สท�าปฏิกิริยา
กับเช้ื้อเพลิงอื่นๆที่อย่�ภายในห้อง

A คู่�าเตือน! 

• ชุ้ดชั้น้ในท่ีมีืชิ้น้ส่วนโลหะไม่ืคู่วรน�ามืา
อบในเคู่รื่องอบผู้้า  เคู่รื่องอบอาจจะได้
รับคู่วามืเสียหายถ้าช้ิน้ส่วนโลหะหลุด
และแตกขณะท�าการอบ

C คู่�าอธิบาย

• ใช้้น�้ ายาปรับผู้้านุ่มืหรือสินคู้่าใกล้เคีู่ยงตามื
คู่�าแนะน�าที่โรงงานผู้ลิตก�าหนด

คู่วรท�าคู่วามืสะอาดตัวกรองผู้้าส�าลีก่อนหรือหลัง
ใส่ผู้้าเข้าเคู่รื่อง ไมื่คู่วรเปิดใช้้งานเคู่รื่องถ้าหากไมื่
ได้ใส่ตัวกรองผู้้าส�าลี

A คู่�าเตือน! 
• ไม่ืคู่วรท�าการซ่อมืเคู่ร่ืองอบผู้้าด้วยตัว

เอง  ไมื่คู่วรลองที่จะซ่อมืหรือถอดส่วน
ประกอบต่างๆของเคู่รื่อง ถึงแมื้คูุ่ณจะร้�จัก
ส่วนประกอบต่างๆ เว้นแต่จะมืีวิธีบอกอย่าง
ช้ัดเจนจากคู่่�มืือการใช้้งาน มืิฉะนัน้, อาจเกิด
อันตรายต่อช้ีวิตคูุ่ณและคู่นรอบข้างได้

• ไม่ืคู่วรมีืประต�เล่ือนหรือประต�บานพับใดๆมืา
ขวางฝาของเคู่รื่องอบผู้้า

• คู่วรติดตัง้เคู่ร่ืองอบผู้้าของคุู่ณในท่ีท่ีสะดวก
ต่อการใช้้งาน(ห้องน�้ า, ช้านบ้าน, โรงรถ และ
อื่นๆ)

• ให้แน่ใจว่าไม่ืมีืสัตว์เลีย้งเข้าไปด้านในเคู่ร่ือง 
คู่วรท�าการด�ข้างในเคู่รื่องก่อนเปิดใช้้งานทุก
คู่รัง้

• ห้ามืพิงบริเวณฝาเคู่ร่ืองขณะเปิดอย่� มิืฉะนัน้, 
ฝาอาจจะหักหรือหล่นได้

• ผู้้าส�าลีไม่ืคู่วรท่ีจะอย่�รอบๆบริเวณตัวเคู่ร่ือง
อบผู้้า

• ไม่ืคู่วรใช้้เคู่ร่ืองอบผู้้าถ้าหากมีืการใช้้ใน
อุตสาหกรรมืเคู่มืีมืาแล้ว

• น�้ ายาปรับผู้้านุ่มืหรือสินคู้่าใกล้เคีู่ยงคู่วรได้รับ
การรับลองจากคู่่�มืือ

• อากาศเสียจะต้องไม่ืถ�กปล่อยออกส่�ปล่อง
คู่วันซึ่งใช้้ส�าหรับการระบายคู่วันจากเคู่รื่องใช้้
ไฟฟ้าที่เผู้าไหมื้ก๊าซหรือเช้ื้อเพลิงอื่น ๆ

1.2		การื่ติดตัง้บนเครื่่�องซักผ้า
• คู่วรใช้้อุปกรณ์ยึดระหว่างสองเคู่ร่ืองเม่ืือติด

ตัง้เคู่รื่องอบผู้้าเหนือเคู่รื่องซักผู้้า อุปกรณ์
ดังกล่าวจะต้องติดตัง้โดยศ�นย์บริการที่ได้รับ
อนุญาต

• น�้ าหนักรวมืของเคู่ร่ืองซักผู้้าและเคู่ร่ืองอบ
ผู้้า – ตอนจุเต็มื – เมืื่อวางไว้ด้านบนของ
กันและกันคู่วรประมืาณ 180 กิโลกรัมื วาง
ผู้ลิตภัณฑ์บนพื้นแข็งที่มืีคู่วามืสามืารถใน
การรับน�้ าหนักเพียงพอ

A คู่�าเตือน! 

• เคู่ร่ืองซักผู้้าไม่ืสามืารถวางไว้บนเคู่ร่ืองอบผู้้า
ได้  โปรดอ่านคู่�าเตือนด้านบนก่อนท�าการติด
ตัง้เคู่รื่องซักผู้้า
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ตารางการติดตัง้ของเคู่รื่องอบผู้้าและเคู่รื่องซักผู้้า

คู่วามื
ลึกของ
เคู่รื่องอบ
ผู้้า

คู่วามืลึกของเคู่รื่องซักผู้้า

62
 ซ

มื.

60
 ซ

มื.
  

54
 ซ

มื.
 

< 
50

 
ซมื

.  

54 ซมื. สามืารถติดตัง้ได้ ไมื่สารถติดตัง้ได้

60 ซมื. สามืารถติด
ตัง้ได้ ไมื่สารถติดตัง้ได้

1.3	ความตัง้ใจในการื่ใช้
• เคู่ร่ืองอบผู้้าได้รับการออกแบบส�าหรับ

ใช้้ในบ้าน ไมื่เหมืาะส�าหรับการใช้้ในเช้ิง
พาณิช้ย์และต้องไมื่ใช้้งานนอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงคู่์ที่ก�าหนดไว้

• ใช้้เคู่ร่ืองเป่าส�าหรับการอบผู้้าท่ีมีืการแนะน�า
เท่านัน้

• ผู้้�ผู้ลิตจะไม่ืรับผิู้ดช้อบใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ขนส่งที่ไมื่ถ�กต้อง

• อายุการใช้้งานของเคู่ร่ืองอบท่ีคุู่ณซ้ือคืู่อ 10 
ปี ในช้่วงเวลาน้ีช้ิน้ส่วนอะไหล่เดิมืจะสามืารถ
ใช้้งานได้อย่างถ�กต้อง

1.4	ความปลอดภััยสำำาห้รื่ับเด็ก
• บรรจุภัณฑ์ของสินคู้่ามีืคู่วามือันตรายต่อเด็ก  

คู่วรเก็บบรรจุภัณฑ์ไว้ไกลจากเด็ก
• เคู่ร่ืองใช้้ไฟฟ้านัน้เป็นอันตรายต่อเด็ก  คู่วร

น�าเด็กออกห่างจากเคู่รื่องอบผู้้าในขณะที่
เคู่รื่องก�าลังท�างาน  ห้ามืให้เด็กเข้ามืายุ่ง
กับเคู่รื่องอบผู้้า ใช้้ตัวล็อคู่ป้องกันเด็กเพื่อ
ป้องกันไมื่ให้เด็กมืายุ่งกับเคู่รื่องอบผู้้า

C คู่�าอธิบาย

ตัวล็อคู่ป้องกันเด็กอย่�บนแผู้งคู่วบคูุ่มื
 (ด�ตัวล็อคู่)

• ปิดประต�เคู่ร่ืองอบผู้้าไว้แม้ืในขณะท่ีไม่ืได้ใช้้
งาน

1.5	ปฏิบัติตามรื่ะเบียบ	WEEE	
และข้้อกำาห้นดในการื่กำาจัดข้อง
เสำีย

ผู้ลิตภัณฑ์น้ีได้รับการรับรองกับ EU WEEE 
Directive (2012/19 / EU) 
ผู้ลิตภัณฑ์น้ีมีืสัญลักษณ์จ�าแนก
ประเภทส�าหรับขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)
ผู้ลิตภัณฑ์น้ีผู้ลิตข้ึนด้วยชิ้น้ส่วน

และวัสดุท่ีมีืคุู่ณภาพส�งซ่ึงสามืารถน�ากลับมืาใช้้
ใหม่ืได้และเหมืาะส�าหรับการรีไซเคิู่ล อย่าทิง้
ผู้ลิตภัณฑ์รวมืกับขยะในคู่รัวเรือนและขยะทัว่ไป 
ตามืปกติแล้ว เม่ืือหมืดอายุการใช้้งาน  ให้น�าไป
ท่ีศ�นย์รวบรวมืเพ่ือรีไซเคิู่ลอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  โปรดปรึกษาหน่วยงานท้องถ่ิน
ของคุู่ณเพ่ือเรียนร้�เก่ียวกับศ�นย์รวบรวมืส่ิงเหล่าน้ี

1.6ปฏิบัติตามข้้อกำาห้นดข้อง	
RoHS:
ผู้ลิตภัณฑ์ที่คูุ่ณซื้อได้รับการรับรองกจาก EU 
RoHS (2011/65 / EU) มืันไมื่ได้มืีวัสดุที่เป็น
อันตรายและต้องห้ามืที่ระบุไว้ใน นโยบาย
1.7	ข้้อม่ลบรื่รื่จุภััณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของสินคู่้าผู้ลิตจากวัสดุรีไซเคู่ิล
ตามืข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมืขององคู่์กร อย่าทิง้
วัสดุบรรจุภัณฑ์พร้อมืกับขยะในบ้านหรือขยะอื่น 
ๆ น�าไปยังจุดรวบรวมืวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ก�าหนด
โดยหน่วยงานท้องถิ่น
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1.8	ข้้อกำาห้นดทางเทคนิค

  * คู่วามืส�งขัน้ต�่า:คู่วามืส�งรวมืพร้อมืขาปรับระดับ
ไมื่เปิดเผู้ย.
    คู่วามืส�งไมื่เกิน:คู่วามืส�งพร้อมืพร้อมืปรับระดับ
ได้ตัง้ไว้ส�งสุด
**น�้ าหนักผู้้าแห้งก่อนซัก.
*** ฉลากติดอย่�หลังฝาเคู่รื่อง

C คู่�าอธิบาย

• ข้อมื�ลจ�าเพาะทางเทคู่นิคู่ของเคู่ร่ืองอบผู้้า
เป็นไปตามืข้อก�าหนดโดยไมื่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงคูุ่ณภาพของ
ผู้ลิตภัณฑ์

• ภาพท่ีปรากฏในคู่่�มืือน้ีเป็นตัวอย่างและอาจ
ไมื่ตรงกับตัวผู้ลิตภัณฑ์

• คู่่าท่ีระบุไว้ในเคู่ร่ืองหมืายบนเคู่ร่ืองอบผู้้า
หรือในเอกสารที่มืาพร้อมืกับเคู่รื่องอบผู้้า
นัน้ได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการตามื
มืาตรฐาน คู่่าเหล่าน้ีอาจแตกต่างกันไปขึ้น
อย่�กับการใช้้งานและสภาพแวดล้อมืของ
เคู่รื่องอบผู้้า

TH

คู่วามืส�ง (ต�่าสุด / ส�งสุด) 85,6 ซมื. / 86,6 ซมื.

คู่วามืกว้าง 59,7 ซมื.

คู่วามืลึก 58,4 ซมื.

คู่วามืจุ (ส�งสุด) 9 กก.**

น�้ าหนักสุทธิ (± %10) 32 กก.

แรงดันไฟฟ้า

ด�ฉลากก�ากับประเภท***อินพุทพลังงานท่ีระบุ

รหัสรุ่น
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2 เคร่ื่�องอบผ้าข้องคุณ

11

10

1

2

3

4
5

6

7

8
9

2.1	ชิน้ส่ำวนต่างๆ

  1. แผู้งด้านบน
 2. แผู้งคู่วบคุู่มื
  3. ฝาเคู่ร่ือง
  4. ปุ่มืเปิดคู่ลิกเพลท
  5. ตะเกรงระบายอากาศ
  6. ขาปรับระดับ
  7. ในรุ่นท่ีแท็งก์อย่�ด้านล่าง แทงก์จะอย่�ด้านใน 
  8. ป้ายบอกหมืวดหม่ื�
  9. ตัวกรองผู้้าส�าลี
10. ลิน้ชั้กแทงก์น�้ า (ในรุ่นท่ีแทงก์อย่�ด้านบน)
11. พาวเวอร์คู่อร์ด

2.2	รื่ายละเอียดบรื่รื่จุภััณฑ์
1. สาย
ยาง
ระบาย
น�้ า *

6. ภาช้นะ
เก็บน�้ า *

2. ลิน้ชั้ก
ฟองน�้ า * 7.น�้ าสะอาด

3.คู่่�มืือ
การใช้้
งาน *

8. ช่้อง
แคู่ปซ�ล
น�้ าหอมื

4. ตะกร้า
อบแห้ง * 9.แปรง*

5. ตะกร้า
อบแห้ง 
คู่่�มืือการใช้้
งาน

10.ผู้้า
กรอง*

*ตัวเลือกlอาจจะไม่ืได้รวมือย่�ด้วย ข้ึนอย่�กับรุ่น
ของสินคู้่า
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3 การื่ติดตัง้

ก่อนการติดต่อกับศ�นย์บริการท่ีใกล้ท่ีสุดในการ
ติดตัง้เคู่ร่ืองอบผู้้า  ให้มัืน่ใจว่าระบบไฟฟ้าและ
ท่อระบายน�้ าเหมืาะสมืตามืคู่่�มืือการใช้้  ถ้ายังไม่ื
เรียบร้อย  ให้ติดต่อช่้างไฟฟ้าและช่้างเทคู่นิคู่ เพ่ือ
ท�าการเตรียมืพร้อมืก่อนการติดตัง้เคู่ร่ืองอบผู้้า

C คู่�าอธิบาย!

• การเตรียมืสถาณท่ีและระบบไฟฟ้าส�าหรับ
สินคู้่า จะอย่�ภายใต้คู่วามืรับผิู้ดช้อบของผู้้�
ใช้้งาน

B อันตราย!

• การติดตัง้และการเช่ื้อมืระบบไฟคู่วรอย่�ใน
คู่วามืด�แลของท่ีมีืคู่วามืช้�านาญ

A คู่�าเตือน!

• ก่อนท�าการติดตัง้  คู่วรท�าการตรวจสอบ
สินคู้่า เพ่ือตรวจสอบหาต�าหนิหรือจุด
บกพร่องบนสินคู้่า ถ้ามีื, อย่าพ่ึงท�าการติดตัง้  
สินคู้่าท่ีมีืต�าหนิอาจท�าให้เกิดอันตรายได้

3.1	สำถาณที�ที�เห้มาะสำมกับการื่ติด
ตัง้
• ติดตัง้สินคู้่าในพ้ืนท่ีท่ีไม่ืมีือุณหภ�มิืเย่ือเข็ง
• ใช้้งานเคู่ร่ืองอบในพ้ืนท่ีท่ีมีือากาศถ่ายเท

สะดวกและไร้ฝุ่น
• ห้ามืบังช่้องอากาศด้านหน้าและด้านล่างของ

สินคู้่าด้วยวัสดุอย่างเช่้นพรมืขนาดยาวและ
ไม้ื

• ห้ามืวางสินคู้่าไว้บนพรมืขนาดยาวหรือวัสดุท่ี
มีืพ้ืนผิู้วใกล้เคีู่ยง

• ห้ามืติดตัง้สินคู้่าไว้ด้านหลังประต�ท่ีมีืกลอน, 
ประต�บานเล่ือนหรือประต�บานพับท่ีสามืารถ
กระแทกโดนสินคู้่าได้

• ขณะท่ีติดตัง้เสร็จสิน้, สินคู้่าคู่วรตัง้อย่�กับท่ี
ท่ีต่อสายต่างๆไว้ ในขณะการติดตัง้สินคู้่า ให้
มัืน่ใจว่าด้านหลังของสินคู้่าไม่ืสัมืผัู้สกับส่ิง
อ่ืนๆ(ตลับหนีบสายไฟ, เต้ารับ และอ่ืนๆ)และ
คู่วรติดตัง้สินคู้่าในพ้ืนท่ีท่ีสามืรถตัง้อย่�ได้
ถาวร

B อันตราย!

• ห้ามืวางสินคู้่าทับลงบนสายไฟ

•  เว้นระยะหา่งจากดา้นหลังของเฟอรนิ์เจอร์
อ่ืนๆ1.5 ซมื.

3.2	สำายยางรื่ะบายอากาศและ
สำายเช่�อมต่อ(ในรุ่ื่นที�มีช่องรื่ะบาย
อากาศ)
สายยางระบายอากาศช่้วยให้ลมืออกจากเคู่ร่ืองได้
เคู่ร่ืองอบระบายอากาศมีื 1 ร�ระบายอากาศ
แผู่้นสแตนเลสหรือท่ออล�มิืเนียมืสามืารถใช้้แทน
สายยางได้  เส้นผู่้าศ�นย์กลางของท่อคู่วรมีืขนาด 
10 ซมื.เป็นอย่างต�่า
ขนาดและคู่วามืยาวของท่อส�งสุดตามืตารางด้าน
ล่าง

สายยาง ท่อ
คู่วามืยาวส�งสุด 4 มื. 5 มื.
1 คู่วามืโคู้่ง 45° -1.0 มื. -0.3 มื.
1 คู่วามืโคู้่ง 90° -1.8 มื. -0.6 มื.
1 คู่วามืโคู้่ง 90° สัน้ -2.7 มื.
1 ระยะผู้นัง -2.0 มื. -2.0 มื.

C คู่�าอธิบาย

• คู่วามืโคู้่งและคู่วามืห่างของแต่ละอย่าง 
คู่วรน�าไปหักลบกับคู่วามืยาวส�งสุดตามืใน
ตารางด้านบน

• 
• ในการต่อสายยางระบายอากาศ;
• 1. ต่อสายยางทางออกลมืกับข้อต่อสายยาง

โดยหมุืนตามืเข็มืนาฬิิกา
• 2. แบ่งระยะห่างตามืข้อมื�ลท่ีอย่�ด้านล่าง
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C คู่�าอธิบาย

• การปล่อยคู่วามืช้ื้นออกจากเคู่ร่ืองอบผู้้าเข้า
ส่�ห้องนัน้ไม่ืเหมืาะสมื  มัืนสามืารถส่งผู้ลต่อ
ก�าแพงและเฟอร์นิเจอร์ภายใยห้อง

• สายยางระบายอากาศสามืารถติดตัง้
ภายนอกอาคู่าร เช่้น หน้าต่างหรือต่อกับ
ช่้องระบายอากาศในห้องน�้ า

• สายยางระบายอากาศคู่วรติดตัง้ออกไปด้าน
นอกอาคู่ารโดยมีืองศาคู่วามืโคู้่งตามืก�าหนด 
เพ่ือจะไม่ืท�าให้ขวางทางระบายอากาศ

• เพ่ือป้องกันน�้ าขังในสายยาง  ให้มัืน่ใจว่า
สายไม่ืได้พับอย่�บนพ้ืน

B อันตราย! 

• สายยางระบายอากาศไม่ืคู่วรเช่ื้อมืต่อกับ
เคู่ร่ืองด�ดคู่วันหรือเตาไฟ

• ห้ามืใช้้งานเคู่ร่ืองอบผู้้ากับเคู่ร่ืองท�าคู่วามื
ร้อนอ่ืนๆในเวลาเดียวกันเช่้น เตาถ่านหรือ
เตาแก๊ส  การเคู่ล่ือนท่ีของอากาศอาจท�าให้
เกิดประกายไฟบริเวณปล่องคู่วันได้

3.3	ข้าลองปรัื่บรื่ะดับ
เพ่ือให้แน่ใจว่าสินคู้่าท�างานได้เงียบข้ึนและไม่ืสัน่  
เคู่ร่ืองอบผู้้าคู่วรอย่�ท่ีสมืดุลบนขา  ขาลองด้าน
หน้าของสินคู้่าสามืารถปรับระดับได้ สามืารถท�าให้
เคู่ร่ืองตรงได้โดยการปรับขา

• 1. ปรับขาโดยใช้้มืือ
• 2. ปรับขาจนสินคู้่าตัง้ตรงและมัืน่คู่ง

C คู่�าอธิบาย

• ห้ามืใช้้เคู่ร่ืองมืือใดๆในการปรับระดับขา
ของตัวเคู่ร่ือง มิืฉะนัน้ ขาอาจจะเกิดคู่วามื
เสียหายได้

• ไม่ืคู่วรถอดขาของเคู่ร่ืองออกจากท่ีเดิมืของ
มัืน.

• คุู่ณสามืารถขอแผู่้นพลาสติก2ชิ้น้จาก
ศ�นย์บริการโดยใช้้หมืายเลขชิ้น้ส่วน 
2951620100 ชิ้น้ส่วนดังกล่าวจะปกป้อง
เคู่ร่ืองอบผู้้าจากการล่ืนเม่ืือเคู่ร่ืองอย่�บนพ้ืน
เปียก คุู่ณสามืารถติดตัง้แผู่้นพลาสติกไว้
ด้านหน้าขาปรับระดับและดันให้เข้าไปอย่�
ด้านล่างของขาปรับระดับ

3.4	การื่ข้นย้ายเคร่ื่�อง
• 1. ถอดปลั�ก
• 2. ถอดท่อระบายน้า (ถ้ามีื)และสายท่ีเช่ื้อมื

กับปล่องฟันออก
• 3. ระบายน�้ าออกจากเคู่ร่ืองให้หมืดก่อน

ท�าการขนย้าย
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4	 การื่จัดเตรีื่ยม • ในขณะขัน้ตอนการอบ  คู่วรตัง้เคู่ร่ืองอบใน
ห้องที่มืีอากาศถ่ายเท

4.5	ความจุที�เห้มาะสำม

ท�าตามืคู่�าแนะน�า”การ
เลือกโปรแกรมืและ
ตารางการใช้้งาน”ไมื่
คู่วรท�าการจุผู้้าเกิน
ปริมืาณตามืตาราง

น�้ าหนักต่อไปน้ีเป็นการยกตัวอย่าง

ช้นิดของผู้้า
น�้ าหนักโดย
ประมืาณ
(กรัมื)

ช้นิดของผู้้า
น�้ าหนักโดย
ประมืาณ
(กรัมื)

ปลอกผู้้านวมื
(คู่่�) 1500 เสื้อเช้ิต้สตรี 150

ปลอกผู้้านวมื
(เดี่ยว) 1000 เสื้อผู้้าฝ้าย 300

ผู้้าป�ที่นอน(คู่่�) 500 เสื้อเช้ิต้ 250
ผู้้าป�ที่นอน
(เดี่ยว) 350 ชุ้ดเดรสผู้้าฝ้าย 500

ผู้้าคู่ลุมืโต๊ะ
ใหญ่ 700 ชุ้ดเดรส 350

ผู้้าคู่ลุมืโต๊ะเล็ก 250 ยีนส์ 700

ผู้้าลองแก้วช้า 100 ผู้้าเช้็ดหน้า
(10ผู้ืน) 100

ผู้้าเช้็ดตัว 700 เสื้อยืด 125

ผู้้าเช้็ดมืือ 350

*น�้ าหนักผู้้าก่อนซัก

4.1	ผ้าที�เห้มาะในการื่อบแห้้งใน
เคร่ื่�องอบผ้า
คู่วรท�าตามืคู่�าแนะน�าที่อย่�บนฉลาก อบเฉพาะผู้้า
ที่ปรากฏอย่�บนป้าย ที่เหมืาะแก่การอบในเคู่รื่อง
อบผู้้า
4.2	ผ้าที�ไม่เห้มาะในการื่อบแห้้ง
ในเครื่่�องอบผ้า

หามตากแหง
ดวยเครื่องเปา ช้นิดผู้้าต่อไปน้ีไมื่คู่วรท�าการอบในเคู่รื่อง

อบผู้้า 

C คู่�าอธิบาย

• ผู้้าท่ีมีืการปักละเอียด, ผู้้าขนสัตว์, ผู้้าไหมื, 
ผู้้าที่มืีราคู่ส�งและผู้้าที่มืีเน้ือผู้้าละเอียดอ่อน 
ผู้้าส�ญญากาศและผู้้ามื่านโปร่งแสงไมื่เหมืาะ
ในการอบในเคู่รื่องอบผู้้า

4.3	การื่เตรื่ียมผ้าสำำาห้รื่ับการื่อบ
• ผู้้าอาจจะติดกันกันหลังจากการอบเสร็จ  

ท�าการแยกผู้้าออกจากกันก่อนน�าไปใส่ใน
เคู่รื่องอบ เสื้อผู้้าที่มืีช้ิน้ส่วนโลหะเช้่น ซิป  
ร�ดซิป ตะขอ ให้เรียบร้อย

4.4	สำิ�งที�ทำาให้้ปรื่ะห้ยัดพื่ลังงาน
• ปิดหรือป้ันผู้้าให้หมืาดท่ีสุดในขณะซัก ดังนัน้ 

ระยะเวลาในการอบผู้้าจะสัน้ลงและการใช้้
ไฟฟ้าก็จะลดลงตามื

• คัู่ดแยกผู้้าตามืช้นิดและคู่วามืหนา  อบผู้้า
ช้นิดเดียวกัน เช้่น ผู้้ากันเป้ือนบางๆกับผู้้า
คู่ลุมืโต๊ะจะแห้งง่ายกว่าผู้้าเช้็ดตัวหนาๆ

• ปฏิบัติตามืคู่่�มืือการใช้้งานในขณะเลือก
โปรแกรมืการอบ

• ห้ามืเปิดฝาเคู่ร่ืองในขณะท�าการอบนอกจาก
จ�าเป็น ถ้าคูุ่ณท�าการเปิดฝาเคู่รื่อง ไมื่คู่วรเปิด
ไว้เป็นเวลานาน

• ห้ามืใส่ผู้้าแห้งลงไปเพ่ิมืขณะท่ีเคู่ร่ืองท�างาน
อย่�

• ส�าหรับรุ่นท่ีมีืคู่อนเดนเซอร์: ท�าคู่วามืสะอาด
ตัวคู่อนเดนเซอร์เตือนละคู่รัง้หรือหลังจาก
การใช้้งานทุกๆ30คู่รัง้

• ท�าคู่วามืสะอาดตัวกรองเป็นระยะๆ: อ่าน
ข้อมื�ลการซ่อมืบ�ารุงและการท�าคู่วามืสะอาด
จากคู่่�มืือ

• ส�าหรับรุ่นท่ีมีืช่้องอากาศ: ปฏิบัติตามืคู่�า
แนะน�าการติดตัง้ช้่องอากาศและท�าคู่วามื
สะอาดช้่องอากาศ
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5  วิธิีใช้งาน

1. ปุ่มื เปิด/ปิด/โปรเเกรมื
2. ปุ่มื เริ่มื/เตรียมืพร้อมื
3. ปุ่มืสิน้สุดเวลา

4.    เสียงเเจ้งเตือน/ระยะเวลา
5.    ระดับคู่วามืเเห้ง/เวลา

5.2	สำัญลักษณ์ต่างๆ

C  หมืายเหตุ

•  เม่ืือเลือกโปรแกรมืด้วยปุ่มืเปิด/ปิด/โปรเเก
รมืแล้ว ต้องกดปุ่มืเริ่มื/เตรียมืพร้อมืด้วย
เพื่อให้เคู่รื่องท�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.	การื่ใช้งานเครื่่�องอบผ้า
• เสียบปลั�กเคู่ร่ืองอบผู้้า
• เปิดฝาถัง
• ใส่ผู้้าไปข้างใน เเต่อย่าให้ผู้้าพันหรือติดขัด

กันเกินไป
• ปิดฝาถัง

A คู่�าเตือน! 

•  ด�ให้แน่ใจ ว่าไม่ืมีื
ผู้้าติดขัด  บริเวณ
ฝาถัง

เลือกโปรเเกรมืที่ต้องการโดยใช้้ปุ่มื เปิด/ปิด/โปร
เเกรมื  เคู่รื่องก็จะเปิด  

5.1	เเผงควบคุม

345 2

1
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5.4 ตารางการเลือกโปรแกรมืและการใช้้พลังงาน
TH

โปรแกรมื คู่�าอธิบายโปรแกรมื

คู่ว
ามื

จุ 
(ก

ก.
)

คู่ว
ามื

เร็
วใ

นก
าร

หมื
น

ขอ
งเ

คู่รื่
อง

ซัก
ผู้า

 
(ร

อบ
ต่อ

นา
ที)

เว
ลา

อบ
แห้

ง 
(น

าที
)

อบผู้้าฝ้าย (พร้อมืรีด) ผู้้าฝ้ายแบบชั้น้เดียวและล�าลองจะถ�กอบแห้งให้อย่�ใน
สภาพช้ื้นหมืาดๆ เพ่ือให้สะดวกในการรีดผู้้า 9 1000 150

อบผู้้าฝ้าย (ประหยัดพลังงาน) ผู้้าฝ้ายแบบชั้น้เดียวและล�าลองจะถ�กอบแห้งโดย
ประหยัดพลังงานมืากท่ีสุดเท่าท่ีท�าได้ 9 1000 199

อบผู้้าฝ้าย (ทัว่ไป)
คุู่ณสามืารถใช้้โปรแกรมืน้ีเพ่ือเพ่ิมืคู่วามืแห้งอีกระดับ
ให้กับเส้ือผู้้าได้ เช่้น กางเกง ชุ้ดวอร์มืคุู่ณสามืารถน�า
เส้ือผู้้าเก็บเข้าต้�เส้ือผู้้าได้เลยโดยไม่ืต้องรีดผู้้า

9 1000 210

อบผู้้าฝ้าย (เน้ือหนาพิเศษ)
ผู้้าฝ้ายแบบหลายชั้น้หรือหนาท่ีมีืคุู่ณสมืบัติทนคู่วามื
ร้อนและอบแห้งได้ยากจะถ�กอบแห้งด้วยรอบการ
ท�างานน้ี

9 1000 215

อบผู้้าใยสังเคู่ราะห์ (พร้อมืรีด)
คุู่ณสามืารถอบแห้งผู้้าสังเคู่ราะห์ท่ีจะรีดผู้้าให้อย่�ใน
สภาพช้ื้นหมืาดๆ เพ่ือให้สะดวกในการรีดผู้้าโดยใช้้
รอบการท�างานน้ี

4 800 40

อบผู้้าใยสังเคู่ราะห์ (ทัว่ไป)
คุู่ณสามืารถอบแห้งผู้้าสังเคู่ราะห์ทัง้หมืดด้วยรอบการ
ท�างานน้ี คุู่ณสามืารถย้ายเส้ือผู้้าใส่ไว้ในต้�เก็บเส้ือผู้้า
ได้ทันทีโดยไม่ืต้องรีด

4 800 60

อบผู้้าแบบตัง้เวลา

คุู่ณสามืารถเลือกจากโปรแกรมืตัง้เวลาระหว่าง 
10 ถึง 160 นาที เพ่ือให้ได้ระดับการอบแห้งท่ี
ต้องการด้วยอุณหภ�มิืต�่าในโปรแกรมืน้ี การท�างาน
อบแห้งของเคู่ร่ืองอบผู้้าจะท�างานตามืระยะเวลาท่ี
ก�าหนดโดยแยกกันกับคู่วามืแห้งของผู้้าผู้ลิตภัณฑ์
น้ีสามืารถใช้้งานกับอุปกรณ์เสริมืตะกร้าอบแห้งได้
ส�าหรับผู้ลิตภัณฑ์ท่ีขายโดยไม่ืมีืตะกร้า คุู่ณสามืารถ
ขอรับตะกร้าจากศ�นย์บริการท่ีได้รับอนุญาตและใช้้
โปรแกรมืการอบแห้งตามืท่ีระบุไว้ด้านบนได้ส�าหรับ
รายละเอียดการใช้้งาน ให้ด�คู่่�มืือผู้้�ใช้้เก่ียวกับตะกร้า
อบแห้ง

- - -

อบลมืเย็น

ระบายอากาศ 10 นาทีโดยไม่ืใช้้การเป่าลมืร้อนคุู่ณ
สามืารถระบายอากาศชุ้ดผู้้าฝ้ายและผู้้าลินินท่ีเก็บไว้
เป็นเวลานานด้วยโปรแกรมืน้ีได้ เพ่ือก�าจัดกล่ินออก
คุู่ณสามืารถใช้้โปรแกรมืน้ีเพ่ือระบายอากาศและท�าให้
ผู้้าขนสัตว์ท่ีสามืารถซักในเคู่ร่ืองซักผู้้าน่ิมืลงได้อย่า
ใช้้การเป่าลมืแบบเต็มืร�ปแบบ

- - 10

ถนอมืผู้้า / เส้ือเชิ้ต้ โปรแกรมืน้ีจะอบแห้งเส้ือเชิ้ต้ในร�ปแบบท่ีละเอียด
อ่อนมืากข้ึน ท�าให้เกิดรอยยับน้อยลง และรีดง่ายข้ึน 2 1200 35

ผู้้ายีนส์ คุู่ณสามืารถอบแห้งกางเกง กระโปรง เส้ือเชิ้ต้ หรือ
แจ็กเก็ตด้วยโปรแกรมืน้ีได้ 4 1200 85

ชุ้ดผู้้าร่มื / ชุ้ดกีฬิา
ใช้้โปรแกรมืน้ีเพ่ืออบแห้งผู้้าท่ีท�าจากใยสังเคู่ราะห์ 
ผู้้าฝ้าย หรือเน้ือผู้้าผู้สมื หรือผู้ลิตภัณฑ์ท่ีกันน�้ าได้
อย่างเส้ือแจ็กเก็ต เส้ือกันฝน โปรดกลับด้านในออก
ก่อนท�าการอบแห้ง

4 1000 85
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* : โปรเเกรมืฉลากพลังงานมืาตรฐาน (EN 61121) คู่่าทัง้หมืดในตารางสอดคู่ล้องกับมืาตรฐาน EN 
61121  คู่่าการใช้้พลังงานอาจแตกต่างจากในตารางขึ้นอย่�กับประเภทของผู้้าที่ใช้้, คู่วามืเร็วการบิด, 
สภาพแวดล้อมืและแรงดันไฟฟ้า

ผู้้าผู้สมืฝ้ายและใยสังเคู่ราะห์
คุู่ณสามืารถอบแห้งผู้้าฝ้ายและผู้้าใยสังเคู่ราะห์ได้ด้วย
โปรแกรมืน้ี ชุ้ดกีฬิาและชุ้ดออกก�าลังกายก็อบแห้ง
ด้วยโปรแกรมืน้ีได้

4 1000 85

สุขอนามัืย (ลดสารก่อภ�มิืแพ้)

น่ีคืู่อโปรแกรมืระยะยาวท่ีคุู่ณสามืารถใช้้กับเส้ือผู้้า 
(เส้ือผู้้าเด็ก, ผู้้าขนหน�, ชุ้ดชั้น้ใน, และอ่ืน ๆ ผู้้า
ฝ้าย) ท่ีคุู่ณต้องการให้ไม่ืมีืกล่ินโปรแกรมืขจัดกล่ิน
ต้องใช้้อุณหภ�มิืส�งเหมืาะอย่างย่ิงส�าหรับผู้้าท่ีมีืคู่วามื
ทนทาน((โปรแกรมืน้ีได้รับการตรวจและรับรองโดย 
“The British Foundation” ของประเทศอังกฤษ 
(Allergy UK)))

5 800 175

ผู้้าบอบบาง
คุู่ณสามืารถอบผู้้าท่ีบอบบางหรือซักด้วยสัญลักษณ์
ซักมืือ (ชุ้ดผู้้าไหมื ชุ้ดชั้น้ในบาง ฯลฯ) ด้วยอุณหภ�มิื
ต�่าในโปรแกรมืน้ีได้

2 600 35

อบด่วน (ผู้้าฝ้าย 0.5 กก.) ใช้้โปรแกรมืน้ีเวลาท่ีมีืเส้ือ 2 ตัวท่ีจะรีด 0,5 1200 21

คู่่าการใช้้พลังงาน

โปรแกรมื คู่วามืจุ (กก.)
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อบผู้้าฝ้ายโหมืดประหยัด * 9 1000 60% 5,48

อบผู้้าฝ้ายท่ีก�าลังจะรีด 9 1000 60% 4,50

อบผู้้าใยสังเคู่ราะห์ท่ีเก็บในต้� 4 800 40% 1,99

“โปรแกรมือบผู้้าฝ้ายโหมืดประหยัด” จะใช้้การรับน�้ าหนักเต็มืร�ปแบบและบางส่วนเป็นการอบแห้ง
แบบมืาตรฐานตามืข้อมื�ลในป้ายและข้อมื�ลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงโปรแกรมืน้ีเหมืาะส�าหรับการอบแห้งผู้้า
ฝ้ายปกติท่ีเปียก และเป็นโปรแกรมืท่ีมีืประสิทธิภาพมืากท่ีสุดในแง่ของการใช้้พลังงานส�าหรับฝ้าย
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Allergy UK คู่ือ องคู่์กรของ 
British Allergy Association 
องคู่์กรน้ีจะแนะน�าสินคู่้าที่เกี่ยว
กับการ ป้องกัน / ลด / ก�าจัด สาร
ก่อภ�มืิแพ้หรือลดสิ่งที่ท�าให้เกิด
สารก่อภ�มืิเเพ้ในบริเวณที่มืีผู้้�ป่วย

อย่� จุดมืุ่งหมืายขององคู่์กรคู่ือการรับรองว่า
ผู้ลิตภัณฑ์นัน้ได้ทดสอบและตรวจสอบมืาอย่าง
ดี

5.5	ฟังก์ชันการื่ทำางานเสำรื่ิม
เสำียงเเจ้งเต่อน/เวลา
เคู่รื่องอบผู้้าจะแจ้งเตือนด้วยเสียงสัญญาณเมืื่อ
โปรแกรมืสิน้สุด หากไมื่ต้องการให้เคู่รื่องส่งเสียง
สัญญาณ ให้กดปุ่มื เสียงเเจ้งเตือน/เวลา 
เมืื่อโปรแกรมืสิน้สุดเคู่รื่องจะแสดงแสงไฟแทน
การส่งเสียง

C หมืายเหตุ

•  คุู่ณสามืารถเลือกฟังก์ชั้นน้ีก่อนหรือหลัง 
โปรแกรมืท�างานก็ได้

ปุ่มื เสียงเเจ้งเตือน/เวลา ใช้้ส�าหรับปรับระยะเวลา
โปรแกรมื ต่อเมืื่อท�าการเลือกเลือกโปรเเกรมื ช้ัน้/
เวลา  
ระดับคู่วามืแห้ง
ปุ่มืปรับระดับคู่วามืแห้งใช้้เพื่อปรับระดับคู่วามืแห้ง
ที่ต้องการระยะเวลาในการท�างานขึ้นอย่�กับระดับ
คู่วามืแห้งที่เลือก

C หมืายเหตุ

•  คุู่ณสามืารถเลือกระดับคู่วามืเเห้ง ได้เฉพาะ
ก่อนเริ่มืโปรแกรมื

สำิน้สำุดโปรื่แกรื่ม
คูุ่ณสามืารถเลื่อนเวลาสิน้สุดโปรแกรมืได้ถึง 24 
ช้ัว่โมืง ด้วย ฟังช้ัน่สิน้สุดเวลา
1. เปิดฝาถังและใส่ผู้้า
2. เลือกโปรแกรมืการอบ
3. กดปุ่มืสิน้สุดเวลาและเลือกเวลาที่คูุ่ณ

ต้องการ.ไฟเเสดงการสิน้สุดเวลาจะว่างขึ้น 
(หากกดปุ่มืคู่้างไว้เคู่รื่องจะเลื่อนเวลาไป
เรื่อยๆ).

4. กดปุ่มื เริ่มื/เตรียมืพร้อมื เวลาจะนับถอยหลัง 
“:” ไฟจะกะพริบตรงกลาวงหน้าจอบอกเวลา

C หมืายเหตุ

• ระหว่างนัน้คุู่ณสามืารถใส่หรือน�าผู้้าออกได้ 
เวลาที่แสดงจะเป็นเวลาของการอบแห้งรวมื
กับเวลาที่ต้องสิน้สุด เมืื่อนับถอยหลังเสร็จ
ไฟสิน้สุดเวลาจะดับลง การอบแห้งจะท�างาน
และไฟเเสดงการอบแห้งจะสว่าง

เปลี�ยนการื่สำิน้สำุดเวลา
หากคูุ่ณต้องการเปลี่ยนการสิน้สุดเวลาระหว่าง
ก�าลังนับถอยหลัง:
ยกเลิกโปรเเกรมืที่ก�าลังท�างานอย่�ด้วยปุ่มื เปิด/
ปิด/โปรเเกรมื เลือกโปรเเกมืใหมื่ที่ต้องการ เเละ
ตัง้เวลาสิน้สุดใหมื่ตามืขัน้ตอนเดิมื
ยกเลิกการสิน้สุดเวลา
หากคูุ่ณต้องการยกเลิกการนับถอยหลัง เเละให้
โปรเเกรมืท�างานทันที:
ยกเลิกโปรเเกรมืที่ก�าลังท�างานอย่�ด้วยปุ่มื เปิด/
ปิด/โปรเเกรมื เลือกโปรเเกมืใหมื่ที่ต้องการ เเละ
กดปุ่มื เริ่มื/เตรียมืพร้อมื

5.6	ไฟเเจ้งเต่อน

C หมืายเหตุ

•  ไฟแจ้งเตือนอาจแตกต่างกันไปตามืรุ่นของ
เคู่รื่องอบผู้้า

การื่ทำาความสำะอาดตัวกรื่อง
เมืื่อโปรเเกรมืท�างานเสร็จ ไฟเตือนส�าหรับการ
ท�าคู่วามืสะอาดตัวกรองจะสว่างขึ้น
5.7	เรื่ิ�มต้นโปรื่เเกรื่ม
กดปุ่มื เริ่มื/เตรียมืพร้อมื เพื่อให้โปรเเกรมืเริ่มื
ท�างาน
ไฟ เริ่มื/เตรียมืพร้อมื เเละการอบเเห้งจะสว่างขึ้น
เมืื่อโปรเเกรมืท�างาน

5.8	ล็อคป้องกันเด็ก
เคู่รื่องอบผู้้ามืีการล็อคู่ป้องกันเด็กเพื่อป้องกัน
การกดปุ่มืขณะเคู่รื่องก�าลังท�างาน เมืื่อระบบล็อคู่
ป้องกันเด็กท�างาน ทุกปุ่มืบนเเผู้งคู่วบคูุ่มืจะใช้้
งานไมื่ได้ ยกเว้นปุ่มื เปิด/ปิด โปรเเกรมื ที่ยังใช้้
งานได้
หากต้องการเปิดระบบล็อคู่ป้องกันเด็ก ให้กดปุ่มื
ระดับคู่วามืเเห้ง เเละเสียงเเจ้งเตือนพร้อมืๆกัน
สามืปุ่มื
หากต้องการเริ่มืโปรแกรมืใหมื่หลังจากโปรแกรมื
เก่าสิน้สุดลงหรือต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
ระหว่างโปรแกรมืก�าลังท�างาน ต้องปิดระบบล็อคู่
ป้องกันเด็กก่อนโดยการกดปุ่มืเดิมืคู่้างไว้สามืวิ
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C หมืายเหตุ

• เม่ืือการล็อคู่ป้องกันเด็กเปิดอย่� ไฟเเสดงการ
ล็อคู่ป้องกันเด็กจะสว่างขึ้น

• ระบบล็อคู่ป้องกันเด็กจะถ�กปิดเม่ืือท�าการ
ปิดและเปิดเคู่รื่องอบผู้้าโดยล�กบิด เปิด/ปิด/
ยกเลิก

C หมืายเหตุ

• เม่ืือระบบล็อคู่ป้องกันเด็กเปิดอย่�และมีืการ
หมืุนล�กบิดเลือกโปรแกรมืเคู่รื่องอบผู้้าจะ
ท�าการส่งเสียงสัญญาณเตือนสองจังหวะ.
ถ้าระบบล๊อคู่ป้องกันเด็กถ�กปิดโดยไมื่หมืุน
ล�กบิดเลือกโปรเเกรมืไว้ต�าเเหน่งก่อนหน้า 
โปรเเกรมืจะยุติลงเน่ืองจากการเปลี่ยนเเป
ลงของต�าเเหน่งล�กบิด

5.9	เปลี�ยนโปรื่เเกรื่มห้ลังจาก
เครื่่�องเรื่ิ�มทำางานเเล้ว
คูุ่ณสามืารถเปลี่ยนโปรแกรมืการอบผู้้าได้หลังจาก
ที่เคู่รื่องเริ่มืท�างานไปเเล้ว
ตัวอย่างเช้่น เลือกโปรเเกรมื Extra dry เเทนโปร
เเกรมื Iron dry โดยใช้้ปุ่มื เปิด/ปิด/โปรเเกรมื
กดปุ่มื เริ่มื/เตรียมืพร้อมื เพื่อให้โปรเเกรมืท�างาน
การื่เพื่ิ�ม	ห้รื่่อนำาเสำ่อ้ผ้าออกจากเครื่่�องใน
สำถานะ	เตรื่ียมพื่รื่้อม
ถ้าต้องการเพิ่มื หรือน�าเสื้อผู้้าออกจากเคู่รื่องหลัง
จากที่โปรเเกรมืเริ่มืท�างานเเล้ว:
กดปุ่มื เริ่มื/เตรียมืพร้อมื เพื่อให้เคู่รื่องกลับมืาเป็น
สถานะเตรียมืพร้อมื เเละเคู่รื่องจะหยุดท�างาน
เปิดฝาถัง เเละปิดหลังจากเพิ่มื หรือน�าผู้้าออกจาก
เคู่รื่อง
กดปุ่มื เริ่มื/เตรียมืพร้อมื เพื่อให้เคู่รื่องท�างาน

C หมืายเหตุ

• การเพ่ิมืผู้้า เข้าไปในเคู่ร่ืองหลังจากเคู่ร่ือง
ท�างานแล้วอาจท�าให้ผู้้าในเคู่รื่องที่เเห้งเเล้ว
ผู้สมืกับผู้้าที่เปียก ซึ่งท�าให้ผู้้าช้ื้นได้เมืื่อเสร็จ
สิน้การอบ 

C หมืายเหตุ

• การเพ่ิมืหรือน�าผู้้าออกจากเคู่ร่ืองระหว่าง
โปรแกรมืท�างานสามืารถท�ากี่คู่รัง้ก็ได้แต่
ก็จะท�าให้ใช้้เวลานาน เเละเคู่รื่องต้องใช้้
พลังงานมืากกว่าเดิมื ดังนัน้คู่วรน�าผู้้าใส่ให้
พร้อมืก่อนจะเริ่มืท�างาน

• ถ้าเลือกโปรแกรมืใหม่ืโดยใช้้ล�กบิด
•      โปรแกรมืท่ีท�างานอย่�จะยุติลงทันที

คู่�าเตือน!

• ห้ามืสัมืผัู้สด้านในของถังระหว่างน�าผู้้าเข้า
หรือออกระหว่างโปรเเกรมืก�าลังท�างาน 
เน่ืองจากพื้นผู้ิวนัน้มืีคู่วามืร้อน

5.10	การื่ยกเลิกโปรื่เเกรื่ม
ถ้าคูุ่ณต้องการยกเลิกโปรแกรมืและยุติการท�างาน
ทันทีหลังจากที่เคู่รื่องท�างานไปเเล้ว ให้หมืุนปุ่มื 
เปิด/ปิด/ยกเลิก โปรเเกรมืจะยกเลิก

A คู่�าเตือน!

• เน่ืองจากเส้ือผู้้าท่ีอบแห้งแล้วจะมีืคู่วามืร้อน
เพิ่มืเมืื่อคูุ่ณณยกเลิกโปรแกรมืในขณะเคู่รื่อง
อบก�าลังท�างาน ให้เปิดใช้้งานโปรแกรมื
รีเฟรช้ เพื่อระบายคู่วามืร้อนออก

5.11	การื่สำิน้สำุดข้องโปรื่เเกรื่ม
เมืื่อโปรแกรมืสิน้สุด ไฟแจ้งเตือนการป้งกันรอย
ย่น/การคู่วามืสะอาดตัวกรองจะสว่างขึ้น.
ฝาถังสามืารถเปิดได้ เเละพร้อมืใช้้งานต่อ
หากต้องการปิดเคู่รื่องอบผู้้าให้หมืุนล�กบิด เปิด/
ปิด/โปรแกรมื ไปตรงคู่�าว่าปิด 
 

C หมืายเหตุ

• หากผู้้ายังไม่ืถ�กน�าออกจากเคู่ร่ืองหลัง
โปรแกรมืสิน้สุดระบบป้องกันผู้้ายับย่นจะ
ท�างาน 2ช้ัว่โมืง เพื่อป้องกันผู้้าใบเคู่รื่องยับ 
เคู่รื่องจะหมืุนผู้้าทุกๆ 10 นาทีเพื่อป้องกัน
ผู้้ายับ 
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• ท�าคู่วามืสะอาดพ้ืนผิู้วด้านในทัง้หมืดของ
ประต�โหลดและปะเก็นของประต�โหลดด้วย
ผู้้านุ่มื

การท�าคู่วามืสะอาดเซนเซอร์

• มีืเซนเซอร์วัดอุณหภ�มิืในเคู่ร่ืองอบแห้งท่ี
ตรวจจับว่าเส้ือผู้้าแห้งหรือไม่ื

ส�าหรับการท�าคู่วามืสะอาดเซนเซอร์:
• เปิดประต�โหลดของเคู่ร่ืองอบแห้ง
• ถอดตัวกรองเส้นใยออกโดยการดึงข้ึน
• ท�าคู่วามืสะอาดเซนเซอร์ด้วยมืือของคุู่ณหาก

พบเศษเส้นใยสะสมืตัว

C หมืายเหตุ

• ท�าคู่วามืสะอาดพ้ืนผิู้วโลหะของเซนเซอร์ 4 
คู่รัง้ต่อปี

• ห้ามืใช้้เคู่ร่ืองมืือโลหะเม่ืือท�าคู่วามืสะอาด
เซนเซอร์

• ทิง้ให้เคู่ร่ืองเย็นตัวลงหากยังร้อนอย่�
เน่ืองจากกระบวนการอบแห้ง

A คู่�าเตือน! 

• ห้ามืใช้้ตัวท�าละลาย สารท�าคู่วามืสะอาดหรือ
สารท่ีคู่ล้ายกันเม่ืือท�าคู่วามืสะอาดเน่ืองจาก
วัสดุเหล่าน้ีจะมีืคู่วามืเส่ียงของไฟไหม้ืและ
การระเบิดได้! 

6  การบำำารงุรกัษาและการทำำาความ
สะอาด

อายุการใช้้งานของผู้ลิตภัณฑ์น้ีจะขยายออกไป
และปัญหาท่ีพบจะลดลงถ้ามีืการท�าคู่วามืสะอาด
สมื�่าเสมือ
6.1	ตัวกรื่องเส้ำนใย	/	พ่ื่น้ผิวด้าน
ในข้องปรื่ะต่โห้ลด
เส้นขนและเส้นใยท่ีหลุดออกมืาจากเส้ือผู้้าใน
ระหว่างรอบการอบแห้งจะถ�กรวบรวมืไว้ในตัว
กรองเส้นใย

A คู่�าเตือน! 

• ท�าคู่วามืสะอาดตัวกรองเส้นใยและพ้ืน
ผิู้วด้านในของประต�โหลดเสมือหลังจาก
กระบวนการอบแห้งแต่ละรอบ

C หมืายเหตุ

• คุู่ณสามืารถท�าคู่วามืสะอาดตัวเรือนของตัว
กรองเส้นใยด้วยตัวท�าคู่วามืสะอาดด้วยแรง
สุญญากาศ

ส�าหรับการท�าคู่วามืสะอาดตัวกรองเส้นใย:

• เปิดประต�โหลด
• ถอดตัวกรอง

เส้นใยออกมืา
โดยการดึงข้ึน
และเปิดตัว
กรองเว้นใย

• ท�าคู่วามืสะอาดเส้นใยและเศษผู้้าฝ้ายออก
ด้วยมืือหรือด้วยเศษผู้้านุ่มื

• ปิดตัวกรองเส้นใยและวางกลับลงไป
ต�าแหน่งเดิมื

หลังจากใช้้เคู่ร่ืองไปได้
ระยะหน่ึง อาจมีืการก่อ
ตัวข้ึนเป็นชั้น้ท่ีช่้องร�
ของตัวกรองซ่ึงสามืารถ
เป็นสาเหตุของการอุด
ตันของตัวกรองได้ ให้
ล้างตัวกรองด้วยน�้ า
อุ่นเพ่ือขจัดชั้น้ท่ีก่อตัว
ข้ึนบนผิู้วของตัวกรอง
เส้นใย เช็้ดตัวกรอง
เส้นใยให้แห้งสนิทก่อน
ท่ีจะติดตัง้กลับเข้าไป
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7	 การื่แก้ไข้ปัญห้า
 กระบวนการอบแห้งใช้้เวลานานเกินไป
ช้่องของตัวกรองเส้นใยอาจอุดตัน >>> ล้างตัวกรองด้วยน�้ าอุ่น
ลิน้ช้ักตัวกรองอาจอุดตัน >>> ท�าคู่วามืสะอาดฟองน�้ าและผู้้าตัว
กรองในลิน้ช้ักตัวกรอง(ส�าหรับผู้ลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบปั�มืคู่วามืร้อน/
Heat pump)
เคู่รื่องคู่วบแน่นอาจมืีอะไรติดขัด >>> ล้างเคู่รื่องคู่วบเเน่น(ส�าหรับ
ผู้ลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบCondenser )
คู่งระบายอากาศอาจมืีวัตถุติดขัด >>> น�าวัตถุแปลกปลอมืออก
การระบายอากาศไมื่เพียงพอเน่ืองจากห้องที่ติดตัง้เคู่รื่องอบผู้้า
มืีพื้นที่เล็ก >>> เปิดประต�และหน้าต่างเพื่อป้องกันอุณหภ�มืิที่ส�ง
เกินไป
การเกราะตัวของคู่ราบหินป�นบนเซ็นเซอร์วัดคู่วามืช้ื้น หรืออุณหภ�มืิ 
>>> ท�าคู่วามืสะอาดเซ็นเซอร์วัดคู่วามืช้ื้น หรืออุณหภ�มืิ
ใส่เสื้อผู้้าเยอะเกิน >>> อย่าใส่เสื้อผู้้าเยอะเกินไป
เสื้อผู้้าถ�กหมืุนป่ันไมื่เพียงพอ >>> หมืุนป่ันเสื้อผู้้าด้วยคู่วามืเร็วส�ง
คู่วามืเร็วส�ง
 เสื้อผู้้าที่อบแห้งเสร็จยังช้ื้นอย่�
โปรแกรมืที่ใช้้อาจไมื่เหมืาะสมืกับประเภทของผู้้า >>> ตรวจสอบ
ช้นิดของผู้้าจากป้ายก�ากับบนเสื้อผู้้าและเลือกโปรแกรมืที่เหมืาะสมื
หรือใช้้โปรแกรมืเวลาเพิ่มืเติมื
ช้่องของตัวกรองเส้นใยอาจอุดตัน >>> ล้างตัวกรองด้วยน�้ าอุ่น
เคู่รื่องคู่วบแน่นอาจมืีอะไรติดขัด >>> ล้างเคู่รื่องคู่วบเเน่น(ส�าหรับ
ผู้ลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบCondenser )
ลิน้ช้ักตัวกรองอาจอุดตัน >>> ท�าคู่วามืสะอาดฟองน�้ าและผู้้าตัว
กรองในลิน้ช้ักตัวกรอง(ส�าหรับผู้ลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบปั�มืคู่วามืร้อน/
Heat pump)
ใส่เสื้อผู้้าเยอะเกิน >>> อย่าใส่เสื้อผู้้าเยอะเกินไป
เสื้อผู้้าถ�กหมืุนป่ันไมื่เพียงพอ >>> หมืุนป่ันเสื้อผู้้าด้วยคู่วามืเร็วส�ง
คู่วามืเร็วส�ง
เคู่รื่องอบแห้งเปิดไมื่ติดหรือโปรแกรมืไมื่ท�างาน.
เคู่รื่องอบแห้งไมื่ท�างานตามืที่ตัง้คู่่าไว้
อาจจะยังไมื่ได้เสียบปลั�ก >>> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั�กแล้ว
ฝาถังยังไมื่ได้ปิด >>> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาถังเรียบร้อยแล้ว
ยังไมื่ได้เลือกโปรแกรมื หรือยังไมื่ได้กดปุ่มืเริ่มืต้น/เตรียมืพร้อมื 
>>> ตรวจสอบว่าโปรแกรมืแล้วเเละกดปุ่มืเริ่มื
ระบบล็อคู่ป้องกันเด็กอาจเปิดอย่� >>> ปิดระบบล็อคู่ป้องกัน
 โปรแกรมืหยุดท�างานก่อนก�าหนดโดยไมื่ทราบสาเหตุ
ฝาถังปิดไมื่สนิท >>> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาถังอย่างเรียบ
ร้อยเเล้ว
อาจเกิดเหตุไฟฟ้าดับ >>> กดปุ่มื เริ่มื/เตรียมืพร้อมืเพื่อให้โปรเเก
รมืท�างาน
ถังน�้ าอาจมืีน�้ าเต็มื >>> ระบายน�้ าออกจากถัง
 เสื้อผู้้าหดตัว,เป็นขุย หรือเสื่อมืสภาพ
ไมื่ได้ใช้้โปรแกรมืที่เหมืาะสมืกับผู้้า >>>  ตรวจสอบช้นิดของผู้้า
จากป้ายก�ากับบนเสื้อผู้้าและเลือกโปรแกรมืที่เหมืาะสมื
 ไฟสว่างของถังไมื่สว่างขึ้น (ส�าหรับรุ่นที่มืีหลอดไฟ)
เคู่รื่องอบแห้งอาจจะยังไมื่ได้เปิดด้วยปุ่มื เปิด/ปิด หรือยังไมื่ได้
เรียกโปรแกรมืส�าหรับรุ่นที่ไมื่มืีปุ่มืเปิดปิด >>> ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้เปิดสวิตช้์เคู่รื่องอบผู้้าเเล้ว
หลอดไฟเสีย >>> แจ้งตัวแทนศ�นย์บริการที่ได้รับการรับรองเพื่อ
ขอเปลี่ยนหลอดไฟ
 ไฟเเสดงสัญลักษณ์การท�าคู่วามืสะอาดตัวกรองสว่างหรือกระพริบ
ตัวกรองเส้นใหญ่อาจจะยังไมื่ได้ท�าคู่วามืสะอาด >>> ท�าคู่วามื
สะอาดตัวกรอง
กระเปราะของตัวกรองอาจมืีเส้นใยอุดอย่� >>> ท�าคู่วามืสะอาดกระ
เปราะของตัวกรอง
ใหญ่ผู้้าจ�านวนมืากอุดตันบริเวณช้่องกรองเส้นใย >>> ท�าคู่วามื
สะอาดช้่องกรองด้วยน�้ าอุ่น
เคู่รื่องคู่วบเเน่นอาจมืีอะไรติดขัด >>> ล้างเคู่รื่องคู่วบเเน่น

 น�้ ารัว่ไหลจากประต�ฝาถัง
เส้นใยสะสมืตัวที่พื้นผู้ิวด้านในของประต�ฝาถังและปะเกนของ
ประต�ฝาถัง >>> คู่วามืสะอาดพื้นผู้ิวด้านในของประต�ฝาถังและพื้น
ผู้ิวของปะเก็นประต�ฝาถัง
ฝาถังเปิดเอง
ฝาถังอาจจะยังปิดไมื่สนิท >>> ดันฝาถังให้ปิดจนได้ยินเสียงล็อคู่
 สัญลักษณ์แจ้งเตือนถังน�้ าสว่าง/กะพริบ
ถังน�้ าอาจมืีน�้ าเต็มื >>> ระบายน�้ าออกจากถัง
ท่อระบายน�้ าอาจเสียหาย >>> หากผู้ลิตภัณฑ์ถ�กเช้ื่อมืต่อโดยตรง
ไปยังระบบระบายน�้ าให้ตรวจเช้็คู่ท่อระบายน�้ า
สัญลักษณ์ไอน�้ ากะพริบ (ส�าหรับผู้ลิตภัณฑ์ที่มืีระบบไอน�้ า)
ถังไอน�้ าอาจจะว่างเปล่า >>> เติมืทางไอน�้ าด้วยน�้ ากลัน่
โปรเเกรมืไอน�้ าไมื่ท�างาน (ส�าหรับผู้ลิตภัณฑ์ที่มืีระบบไอน�้ า)
ถังไอน�้ าอาจจะว่างเปล่า, สัญลักษณ์เเจ้งเตือนถังน�้ าสว่างขึ้น => 
เติมืน�้ าจนกว่าสัญลักษณ์จะดับ
รอยยับย่นไมื่หายไปเมืื่อใช้้โปรเเกรมืก�าจัดรอยยับ (ส�าหรับ
ผู้ลิตภัณฑ์ที่มืีระบบไอน�้ า)
ใส่ผู้้าเยอะเกินไป => ใส่ผู้้าให้พอดีกับที่ก�าหนด
ระยะเวลาไอน�้ าอาจถ�กเลือกให้น้อยเกินไป => เลือกโปรเเกรมืที่มืี
ปริมืาณไอน�้ าส�ง
หลังจากโปรแกรมืท�างานเสร็จผู้้าอาจจะอย่�ในเคู่รื่องนานเกินไป 
=> น�าผู้้าออกจากเคู่รื่องทันทีหลังโปรเเกรมืท�างานเสร็จ เเละน�า
ไปเเขวน
กลิ่นบนเสื้อผู้้ายังคู่งไมื่หายไปหลังจากใช้้โปรเเกรมืก�าจัดกลิ่น 
(ส�าหรับผู้ลิตภัณฑ์ที่มืีโปรแกรมืก�าจัดลิ่น)
ใส่ผู้้าเยอะเกินไป => ใส่ผู้้าให้พอดีกับที่ก�าหนด
ระยะเวลาไอน�้ าอาจถ�กเลือกให้น้อยเกินไป => เลือกโปรเเกรมืที่มืี
ปริมืาณไอน�้ าส�ง

A คู่�าเตือน!

• ถ้าคุู่ณไม่ืสามืารถจัดการปัญหาได้แม้ืท�าตามื
คู่่�มืืออย่างถ�กต้องแล้ว ให้ปรึกษาตัวแทน
จ�าหน่ายและตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต 
ห้ามืซ่อมืแซมืผู้ลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองโดยเด็ด
ขาด

C หมืายเหตุ
• หากชิ้น้ส่วนของผู้ลิตภัณฑ์เสียหาย คุู่ณสามืารถ

ติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอ
เปลี่ยนช้ิน้ส่วนได้ โดยเเจ้งหมืายเลขรุ่นของ
เคู่รื่อง

• หากใช้้ชิ้น้ส่วนท่ีไม่ืใช่้ของเเท้ 
•     อาจท�าให้ผู้ลิตภัณฑ์ท�างานผิู้ดปกติได้
• ผู้้�ผู้ลิตและผู้้�จัดจ�าหน่ายจะไม่ืรับผิู้ดช้อบหากเกิด

เหตุเสียหายจากช้ิน้ส่วนที่ไมื่ใช้่ของแท้
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ปรโยุรากิธามรรกะณคนทแูผะณคงอขบยีบเะรฎกมาติตับิฏปราก

(EU) หมายเลข 392/2012
าครากยามหงอ่รืคเอรืหตลิผผูอ่ชื

นรุอ่ชื

ดุสงูสุจมาวค  (กก .)

าผบองอ่ืรคเงอขทภเะรป
ศากาอยาบะรรากีม

นนแบวคณรกปุอ

นางงลัพชใรากพาภธิทิสะรปบัดะร (1)

ปอตนางงลัพชใราก (kWh) (2)

มุคบวครากงอขทภเะรป
ติัมนโตัอ

ติัมนโตัอบบแชใมไ

พาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝมรกแรปโงอขนางงลัพชใราก (kWh)

พาภธิทิสะรปมต็เมไบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝาผมรกแรปโงอขนางงลัพชใราก (kWh)

พาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝาผมรกแรปโบรัหาํสงอ่รืคเดปดมหโงอขนางงลัพชใราก  PO (W)

พาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝาผมรกแรปโบรัหาํสวไง้ทิดปดมหโงอขนางงลัพชใราก  PL (W)

วไง้ทิดปเดมหโงอขาลวเะยะร  (นาที)

นาฐรตามยาฝาผมรกแรปโ (3)

พาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝมรกแรปโงอขมรกแรปโาลวเ  T งหแ (นาที)

พาภธิทิสะรปมต็เมไบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝาผมรกแรปโงอขมรกแรปโาลวเ , T งหแบอ 1/2 (นาที)

พาภธิทิสะรปมต็เมไะลแพาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝมรกแรปโงอขกันหาํ้นงวถมรกแรปโาลวเ (T t)

พาภธิทิสะรปมต็เบัดะร่ทีนาฐรตามยาฝมรกแรปโงอขงยีสเบัดะร (4)

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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