ไทย

คู่มือการใช้ งาน
เครื่ องอบผ้ า
โฟรบส์

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ไว้ วางใจ
ผลิตภัณฑ์โฟรบส์ เครื่ องอบผ้ าโฟรบส์ใหม่ ที่
ทันสมัยจะช่วยตอบสนองทุกความต้ องการใน
การถนอมเสื ้อผ้ า ช่วยให้ ผ้าแห้ งรวดเร็ วทันใจ
พร้ อมความนุ่มนวลในการถนอมและคงรู ป
เสื ้อผ้ า นอกจากนี ้เทคโนโลยี SenzoCare ยัง
ช่วยให้ การทางานของเครื่ องไม่ย่งุ ยากและ
ประหยัดไฟฟ้า เครื่ องอบผ้ ารุ่ น D844BJ นี ้
ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ งานอบผ้ า
ในครัวเรื อนเท่านั ้น มิใช่เพื่อการพาณิชย์

สารบัญ
4
5
6

ภาพตัวเครื่อง
ข้ อมูลจาเพาะด้ านเทคนิค
แผงควบคุม
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ข้ อมูลด้ านความปลอดภัย

10
10
13
14
15
16
16
17
18

การติดตั ้งและงานระบบ
การเลือกพื ้นที่วางเครื่ อง
การติดตั ้ง
การระบายน ้าทิ ้ง
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
การเคลื่อนย้ ายเครื่ อง
การเคลื่อนย้ ายเครื่ องหลังติดตั ้ง
การทิ ้งน ้าจากถังเครื่ องกาเนิดไอน ้า
ระบบเครื่ องกาเนิดไอน ้า

บทนา

การเตรี ยม
เครื่ องเพื่อ
การใช้ งาน

19 ก่อนการใช้ งานครัง้ แรก
22
22
23
26
29
32
32

ขันตอนการอบผ้
้
า (1 - 6)
ขันตอนที
้
่ 1: โปรดปฏิ บัติตามสัญ ลัก ษณ์ บ นฉลากเสื อ้ ผ้ า
ขันตอนที
้
่ 2: เตรี ยมการอบผ้ า
ขันตอนที
้
่ 3: เลือกโปรแกรมอบ
ขันตอนที
้
่ 4: ฟั งก์ชนั่ เพิ่มเติม
ขันตอนที
้
่ 5: เริ่ มโปรแกรม
ขันตอนที
้
่ 6: จบวงจรการอบ

33
34
35
36
37
38
39
40

การดูแลรักษาเครื่ อง
การทาความสะอาดไส้ กรองด้ านใต้ ประตูเครื่ อง
การทาความสะอาดไส้ กรองตาข่ายด้ านในประตู
การทาความสะอาดไส้ กรองควบแน่น
การทาความสะอาดช่องใส่ไส้ กรองควบแน่น
การทาความสะอาดถังเก็บน ้า
การทาความสะอาดไส้ กรองถังเครื่ องกาเนิดไอน ้า
การทาความสะอาดตัวเครื่ องภายนอก

ขั ้นตอน
การอบผ้ า

การดูแล
รักษาเครื่ อง

41 การหยุดและการเปลี่ยนโปรแกรม
42 สิ่งที่ควรปฏิบตั ิ

การแก้ ไขปั ญหา
เบื ้องต้ น

44 คาแนะนาเพื่อประหยัดพลังงาน
45 การทิ ้งทาลายเครื่อง
46 ตารางแสดงค่าการใช้ พลังงาน

อื่นๆ

3

ภาพตัวเครื่ อง
(ส่วนต่าง ๆ ของเครื่ อง)

ด้ านหน้ า

2

1
3

1 ปุ่ มหมุนเลือกโปรแกรม
2 แผงควบคุม
3 ถังเก็บน ้า
4 ประตู
5 ไส้ กรองตาข่าย
6 ไส้ กรองด้ านใต้ ประตูเครื่ อง
7 ตัวควบแน่น
8 ช่องระบายอากาศ
9 ฉลาก

4

5

6
9
8
7

ด้ านหลัง
1
2
3

ท่อน ้าทิ ้ง
สายไฟ
ขาตั ้งปรับได้

1

2

3

3
3

4

3

ข้ อมูลจาเพาะด้ านเทคนิค
(ขึ ้นอยูก่ บั รุ่น)
ฉลากข้ อมูลเบื ้องต้ นของเครื่ องอบผ้ า อยูด่ ้ านใต้ ประตู

ความกว้ าง
ความสูง
ความลึก

600 มม
850 มม
600 มม

วงกว้ างประตู

1100 มม

น ้าหนัก

XX/YY กก (ขึ ้นอยูก่ บั รุ่น)

จานวนโวลต์
ฟิ วส์
กาลังไฟฟ้า
ความจุสงู สุด

ดูฉลาก
ดูฉลาก
ดูฉลาก
ดูฉลาก

ฉลาก
TYPE: SP10/XXX
Art.No.: XXXXXX
AC 220-240V 50 Hz
Pmax.: XXXXW
10A
MADE IN SLOVENIA

MODEL: XXXXXX
Ser.No.: XXXXXX

Xkg
IPX4
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แผงควบคุม
A) แผงควบคุมสาหรับรุ่ นที่มีเครื่ องกาเนิดไอน ้า

2a

4

2b
1

2c
3

ปุ่ มเริ่มต้ น/หยุดชัว่ คราว

1 ปุ่ มเริ่ มต้ น/หยุดชัว่ คราว
ใช้ ปมนี
ุ่ ้ในการเริ่ มต้ น/หยุด
เมื่อกดปุ่ มนี ้สัญญาณไฟจะ
กะพริ บ และเมื่อโปรแกรมเริ่ ม
ทางาน สัญญาณไฟจะสว่าง
ต่อเนื่อง

6

2 a, b, c: สัญญาณไฟนี ้จะ
สว่างเมื่อถึงเวลาต้ องทาความ
สะอาดแผ่นกรอง หรื อต้ องเททิ ้ง
น ้าจากถัง หรื อเมื่อเลือกปุ่ มล็อก
เด็ก

3 ปุ่ มเลื่อนเวลาเริ่ มอบผ้ า
ใช้ ฟังก์ชนั่ นี ้เพื่อเลื่อนเวลา
เริ่ มอบ
4 ตัวเลขแสดงเวลาที่เลื่อนการ
เริ่ มอบผ้ า หรื อเวลาที่เหลือจน
จบวงจรการอบผ้ า

5a

5b
6
5c

90'

5 ฟั งก์ชนั่ ในการต่อหรื อ
ปรับโปรแกรมพื ้นฐาน

30'

โปรแกรมที่ใช้ บ่อยที่สดุ

6 ปุ่ มเปิ ด/ปิ ดและวงแหวน
เลือกโปรแกรม

B) แผงควบคุมสาหรับรุ่ นที่ไม่มี
เครื่ องกาเนิดไอน ้า
5a
6

5b
5c
90'

60'

30'
7

ข้ อมูลด้ านความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือการใช้ งานเครื่ องอบผ้ าให้ เข้ าใจก่อน
การใช้ งานครัง้ แรก

ขั ้นตอนสุดท้ ายของการอบคือการทาให้
เย็นลง ดังนั ้นระมัดระวังอย่าเพิ่งนาผ้ าที่
ร้ อนมากออกจากเครื่ อง

เครื่ องอบผ้ ารุ่ นนี ้สาหรับการใช้ งานภายใน
ครัวเรื อนเท่านั ้น หากนาไปใช้ ในเชิงพาณิชย์จะส่งผล
ให้ ระยะเวลาประกันสันที
้ ่สดุ ตามที่กฎหมายรองรับ

ทาความสะอาดแผ่นกรองทุกครัง้ หลังการอบผ้ า
หากนาแผ่นกรองออกจากเครื่ องจะต้ องใส่กลับเข้ า
ไปทุกครัง้ ก่อนใช้ งานครัง้ ต่อไป

ก่อนต่อเข้ ากับระบบไฟฟ้า โปรดอ่านคู่มือการใช้
งานที่ถูกวิธีและคาแนะนาเพื่อความปลอดภัย
คู่มือนี ้ประยุกต์ใช้ กับหลายรุ่ น บางหัวข้ ออาจเป็ น
ข้ อมูลของรุ่ นอื่นซึ่งได้ อธิบายไว้ ในเล่ม

หลังการทาความสะอาดแผ่นกรองให้ ใส่อุปกรณ์ตวั
ควบแน่นเข้ าที่เดิมทุกครัง้ หากใช้ งานเครื่ องอบผ้ า
โดยไม่ได้ ใส่ตวั ควบแน่น หรื อตัวควบแน่นชารุ ด จะ
ก่อให้ เกิดอันตรายและอาจเกิดไฟไหม้ ได้

หากไม่ศกึ ษาคู่มือหรื อใช้ งานผิดวิธี อาจทาให้ เกิด
ความเสียหายแก่เครื่ องอบผ้ าและผู้ใช้ งาน

ปิ ดสวิตช์เครื่องทุกครัง้ หลังการใช้ งาน (หมุนวงแหวน
ตัวเลือกโปรแกรมไปที่ตาแหน่ง “OFF” และถอดปลัก๊
ออกจากเต้ าจ่ายไฟฟ้า (เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
หรือกระแสไฟเกิน)

โปรดเก็บคู่มือไว้ ใกล้ เครื่ องอบผ้ า
ห้ ามเด็กเล่นเครื่ อง
อย่าให้ เด็กหรื อสัตว์เลี ้ยงเข้ าไปเล่นในถังอบผ้ า
อากาศบริ เวณรอบๆเครื่ องอบผ้ าไม่ควรมีฝนุ่
บริ เวณที่จะตั ้งเครื่ องอบผ้ านั ้นอากาศต้ องถ่ายเท
สะดวกเพื่อป้องกันการสะสมก๊ าซ เช่น บริเวณที่
ใกล้ เตาแก๊ ส หรื อเตาไฟ ฯลฯ
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การซ่อมเครื่องควรทาโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากโฟรบส์
เท่านัน้ มิฉะนันอาจส่
้
งผลให้ เกิดความเสียหายหรือทา
ให้ เครื่องทางานผิดปกติได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้
บ้ าน
การรับประกันไม่ครอบคลุมกรณีตอ่ ไปนี ้ วัสดุสิ ้นเปลือง
(หลอดไฟ) การเปลี่ยนสี สีซีด มีเสียงดังมากขึ ้นเมื่อใช้
งานมาหลายปี ซงึ่ มิได้ กระทบประสิทธิภาพการทางาน
หรือด้ านความปลอดภัยในการใช้ งาน ผลิตภัณฑ์นี ้
ผลิตภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยแนะนาว่าผู้ที่
สมรรถภาพทางร่ างกายหรื อจิตบกพร่ องไม่ควรใช้
เครื่ องนี ้ หรื อผู้ที่ไม่เคยศึกษาการใช้ เครื่ อง โดยไม่
มีผ้ ดู ูแล รวมถึงผู้เยาว์

ผนังด้ านหลังตัวเครื่ องอบผ้ าอาจจะร้ อนมาก
อย่าตั ้งชิดผนังห้ องมากเกินไป

อย่าปิ ดเครื่ องก่อนวงจรการอบผ้ าจะเสร็ จสิ ้น
หากมีการขัดจังหวะหรื อหยุดการทางานของ
เครื่ อง โปรดระมัดระวังในการนาผ้ าออกจาก
เครื่ องอบผ้ าเพราะผ้ าจะร้ อนมาก ให้ รีบคลี่ผ้า
เพื่อให้ อณ
ุ หภูมิเย็นลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟไหม้ โปรดปฏิบตั ิตามคาแนะนาต่อไปนี ้
ห้ ามอบเสื ้อผ้ าที่ยังไม่ได้ ซกั
ใช้ เครื่ องนี ้อบผ้ าที่ซกั ด้ วยน ้า ห้ ามอบเสื ้อผ้ าที่ซกั แห้ ง เช่น ซักด้ วย
แก๊ สโซลีน ไตรคลอโรธิลีน ฯลฯ เพราะอาจทาให้ เกิดการระเบิดได้
เสื ้อผ้ าที่เปื อ้ นน ้ามัน, อะซิโตน, แอลกอฮอล, อนุพนั ธ์น ้ามัน, น ้ายาขจัด
คราบ, น ้ามันสน, ขี ้ผึ ้ง, น ้ายาขจัดขี ้ผึ ้ง ควรซักด้ วยเครื่องซักผ้ าโดยใช้
น ้าร้ อนและผงซักฟอกก่อนนามาอบในเครื่องอบผ้ า
เสื ้อผ้ าที่มีส่วนประกอบบางอย่าง เช่น ยางลาเท็กซ์, ยาง,
หมวกคลุมอาบน ้า, เสื ้อผ้ าหรื อวัสดุโฟมยาง ไม่ควรนามาอบ
ในเครื่ องอบผ้ า
หากจะใช้ น ้ายาปรับผ้ านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ต้ องใช้ ตามคาแนะนา
ของผู้ผลิต
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การติดตัง้ และงานระบบ
การเลือกพื ้นที่วางเครื่ อง

10 cm

5 cm

10 cm

ตังในบริ
้
เวณที่มีการถ่ายเทอากาศดี ด้ านหลังควรห่างจากผนังห้ องพอสมควร
ห้ ามตั ้งเครื่ องในห้ องที่เย็นจัดจนอาจเกิดน ้าแข็ง
ห้ องหรื อบริเวณที่ตั ้งเครื่ องควรมีการถ่ายเทอากาศได้ ดี และมีอุณหภูมิระหว่าง 10-25 องศา
เซลเซียส หากเครื่ องมีการใช้ งานในห้ องที่อณ
ุ หภูมิต่ากว่านี ้ อาจทาให้ น ้าที่สะสมอยู่ในเครื่ อง
กลายเป็ นน ้าแข็ง และทาความเสียหายให้ แก่เครื่ องได้
บริเวณที่ตั ้งเครื่ องอบผ้ าควรมีแสงสว่างเพียงพอในการมองเห็นและอ่านหน้ าจอได้
ในการติดตังเครื
้ ่ อง อย่าลืมตรวจสอบขันต
้ ่าของระยะห่างระหว่างเครื่ องกับผนังห้ องตามที่ระบุในภาพ
มิฉะนันอาจท
้
าให้ เครื่ องอบผ้ าร้ อนจัดเกินไปขณะทางาน
10

ตาแหน่ งการวางเครื่อง

4X

วางเครื่ องอบผ้ าไว้ บนเครื่ องซักผ้ า ด้ วยการใช้ ขาตังสุ
้ ญญกาศทังสี
้ ่มมุ
สามารถวางเครื่ องอบผ้ าอิสระบนพื ้นหรื อวางซ้ อนไว้ บนเครื่ องซักผ้ าที่มีขนาดเท่ากัน ขันต
้ ่า กว้ าง 517
มิลลิเมตร ลึก 476 มิลลิเมตร ทังนี
้ ้ พื ้นต้ องสะอาดและเรี ยบเสมอกัน
ใช้ ขาตั ้งที่มาพร้ อมเครื่ อง ซึง่ ออกแบบมาเพื่อป้องกันเครื่ องอบผ้ าไม่ให้ เคลื่อนที่ขณะ
ทางาน (ขาตั ้งอาจแถมมาพร้ อมเครื่ องหรื อสามารถซื ้อเพิ่มได้ (ขั ้นอยู่กับรุ่ น))
เครื่ องซักผ้ าต้ องสามารถรองรับน ้าหนักของเครื่ องอบผ้ าได้ (ดูฉลากเครื่ องซักผ้ า หรื อข้ อมูลด้ าน
เทคนิค)
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อย่าวางเครื่ องไว้ ด้านหลังประตูสไลด์หรื อประตูที่ล็อกได้ หรื อประตูที่มี
บานพับอยู่ตรงข้ ามเครื่ องอบผ้ า ติดตั ้งเครื่ องอบผ้ าไว้ ในบริ เวณที่ไม่
ขวางประตู
ต้ องไม่มีวตั ถุขวางช่องระบายอากาศ (ดูภาพเครื่ องประกอบ)
การยกเครื่ องอบผ้ าควรยกอย่างน้ อย 2 คน
ห้ ามตั ้งเครื่ องไว้ บนพรมที่มีขนยาว เพราะจะขัดขวางการระบาย
อากาศ
ไม่ควรวางเครื่ องไว้ ชิดผนังห้ องหรื อเฟอร์ นิเจอร์
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การติดตัง้

ปรับระดับของเครื่ องอบ
ผ้ าในแนวตังตามยาวไป
้
จนถึงฝั่ งตรงข้ ามให้
เสมอกันโดยปรับขาตัง้
ซึ่งสามารถปรับระดับได้
+/- 1 ซ.ม. โดยใช้
ประแจเบอร์ 22 และ
เครื่ องมือปรับระดับ

พื ้นสาหรับวางเครื่องจะต้ องแข็งอย่างพื ้นปูน ต้ องสะอาดและแห้ ง มิฉะนัน้ อาจ
ทาให้ เครื่องเคลื่อนที่ และควรทาความสะอาดขาตัง้
เครื่ องต้ องตังตรงอย่
้
างมัน่ คงแข็งแรงบนพื ้นเรี ยบแข็ง
การสัน่ หรือการเคลื่อนที่ของเครื่อง หรือเสียงดังขณะทางานที่เกิดจากการตัง้
เครื่องหรือปรับขาตังไม่
้ เหมาะสมนันไม่
้ อยูใ่ นเงื่อนไขการรับประกัน
บางครัง้ หากเครื่องมีเสียงดังผิดปกติขณะทางานมักเกิดจากการติดตังที
้ ่ไม่
ถูกต้ อง

13

การระบายนา้ ทิง้
ความชื ้นจากการอบผ้ าจะควบแน่นเป็ นน ้าแล้ วเก็บไว้ ที่ ถงั เก็บน ้า
ขณะเครื่ องกาลังอบผ้ า หากน ้าเต็มถังจะมีไฟสัญญาณแจ้ งเตือนให้ เท
น ้าทิ ้ง
ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะขณะเครื่ องกาลังทางานเพื่อระบายน ้า
ที่เต็มถังออกได้ โดยการระบายน ้าออกจากท่อน ้าด้ านหลังเครื่ องได้ โดยตรง

ดึงท่อน ้าที่ด้านหลังเครื่อง
ออกด้ วยไขควงปากแบน
(ท่อจะอยูด่ ้ านซ้ ายมือใต้
ฝาครอบเครื่อง)

ต่อท่อน ้าเข้ ากับท่อ
ระบายน ้าทิ ้งที่ความ
สูง 80 ซ.ม.จากพื ้น

หากท่อน ้าทิ ้งต่อเข้ ากับท่อระบายน ้า ต้ องตรวจสอบว่ามีการต่อท่อแน่น
หนา เพื่อป้องกันไม่ให้ น ้ารั่วล้ นออกมาและก่อให้ เกิดความเสียหายได้
กรณีนี ้ เครื่ องกาเนิดไอน ้าจะไม่มีการสร้ างไอน ้าโดยอัตโนมัติ แต่ต้อง
มีการตั ้งค่าเอง (ดูหวั ข้ อการเติมถังเครื่ องกาเนิดไอน ้า-เฉพาะบางรุ่ น)
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การเชื่อมต่ อระบบไฟฟ้ า

2h

วางเครื่ องอบผ้ าไว้ อย่างน้ อย 2 ชัว่ โมงก่อนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
เพื่อให้ ระบบมีเสถียรภาพก่อน
ใช้ สายไฟเครื่ องอบผ้ าต่อเข้ ากับระบบไฟฟ้าโดยเสียบปลัก๊ เข้ ากับเต้ า
จ่ายไฟโดยตรง ไม่ควรเสียบกับปลัก๊ พ่วง (เพราะอาจทาให้ เกิ ดอันตราย
จากความร้ อนสูงเกินไปหรื ออาจไฟไหม้ ได้ )
ข้ อมูลจานวนโวลต์และข้ อมูลไฟฟ้าระบุไว้ บนฉลากที่อยู่ใต้ ประตูเครื่ อง
เพื่อป้องกันความเสียหายจากโวลต์เกินขนาดจากเหตุฟ้าผ่า แนะนาว่าควร
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ป้องกันโวลต์เกิน Class I ระหว่างตัวเครื่ องกับระบบไฟฟ้า
บ้ าน

หลังการติดตัง้ เต้ าจ่ายไฟควรเข้ าถึงได้ งา่ ย และควรต่อกับสายดิน (ตาม
ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง)
หากสายไฟชารุด ควรให้ ชา่ งผู้ชานาญจากโฟรบส์เป็ นผู้เปลี่ยนสายไฟให้
เท่านัน้
15

การเคลื่อนย้ ายเครื่ อง
หลังการเคลื่อนย้ าย ควรตั ้งเครื่ องทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 2 ชัว่ โมงก่อนต่อเข้ า
ระบบไฟเพื่อให้ ระบบเข้ าที่เสียก่อน ทั ้งนี ้งานติดตั ้งควรทาโดยช่างผู้
ชานาญจากโฟรบส์เท่านั ้น

การเคลือ่ นย้ ายหลังการติดตั ้ง
หลังการอบผ้ าแต่ละครัง้ จะมีน ้าอยูใ่ นเครื่ อง ดังนั ้น ก่อนการ
เคลื่อนย้ ายเครื่ อง ให้ เปิ ดสวิตช์แล้ วเลือกโปรแกรมอะไรก็ได้ ปล่อยให้
เครื่ องทางานประมาณครึ่งนาที ซึง่ จะมีการปั๊ มน ้าออกจากเครื่ องเพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการเคลื่อนย้ าย

หากเคลื่อนย้ ายโดยไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาข้ างต้ น ควรตังเครื
้ ่ องทิ ้งไว้
อย่างน้ อย 2 ชัว่ โมงก่อนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ก่อนต่องานระบบ โปรดอ่านคู่มือการใช้ งาน การซ่อมหรื อเคลมประกัน
ที่มีสาเหตุจากการใช้ งานผิดวิธี จะไม่ครอบคลุมในเงื่อนไขการ
รับประกัน
การเปลี่ยนสายพานต้ องทาโดยช่างผู้ชานาญเท่านั ้น โดยใช้ อะไหล่แท้
ที่มีเครื่ องหมาย OPTIBELT EPH 1906, code 104265, OPTIBELT
8 EPH 1941, code 160165 (ขึ ้นอยู่กับรุ่ นสินค้ า)
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การทิง้ นา้ จากถังเครื่ องกาเนิดไอนา้
(สาหรับรุ่ นที่มีเครื่ องกาเนิดไอน ้าเท่านั ้น)
ก่อนเคลื่อนย้ ายเครื่ องอบผ้ าหลังจากมีการใช้ งานแล้ ว ต้ องเทน ้าออก
จากถังเครื่ องกาเนิดไอน ้าก่อน มิฉะนันอาจท
้
าให้ น ้าหยดออกมานอก
ตัวเครื่ อง ให้ เคลื่อนย้ ายเครื่ องออกมาให้ ห่างจากผนังห้ องประมาณ 40
ซ.ม. และตะแคงเครื่ องไปด้ านหลัง
จุกสาหรับเทน ้าทิ ้งอยู่
ด้ านหน้ า (ขวามือ
ด้ านล่าง)

วางภาชนะรองน ้าไว้
ด้ านล่าง แล้ วดึงจุก
ออก

เมื่อน ้าไหลออกมาจน
หมดแล้ ว ให้ ใส่จุก
กลับเข้ าไปที่เดิม
(หากไม่ใส่จกุ กลับ
เหมือนเดิม จะทาให้ มี
น ้าหยดออกมาจาก
เครื่ องเมื่อมีการใช้ งาน
เครื่ องอบผ้ าครัง้ ต่อไป
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ระบบเครื่ องกาเนิดไอนา้
(ขึ ้นอยูก่ บั รุ่น)

ดูแลรักษาเสื ้อผ้ าของคุณด้ วยไอน ้า
ใช้ ไอน ้าลดรอยยับและเพิ่มความสดชื่นให้ เสื ้อผ้ า เพื่อความนุ่มนวลของเนื ้อผ้ า
ช่วยให้ การรี ดผ้ าง่ายยิ่งขึ ้น

เมื่อจบโปรแกรมอบผ้ า ควรนาเสื ้อผ้ าออกจากถังทันทีเพื่อป้องกันการ
เกิดรอยยับ
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ก่ อนการใช้ งานครัง้ แรก
กดประตูบริ เวณด้ านซ้ ายมือ โดยยังไม่เสียบปลัก๊

1

2

ทาความสะอาดถังอบ
ผ้ าก่อนการใช้ งานครัง้
แรก โดยใช้ ผ้านุ่มชุบน ้า
หมาดๆ ผสมน ้ายาทา
ความสะอาดชนิดอ่อน

19

ก่ อนการใช้ งานครั ง้ แรก
(รุ่นที่มีเครื่ องกาเนิดไอน ้า)

หากท่านเลือกใช้ โปรแกรมไอน ้าเป็ นโปรแกรมแรกในการทางานของเครื่ องอบผ้ า ขันแรกให้
้
เติมน ้า
กลัน่ ลงในถังเครื่ องกาเนิดไอน ้า เพราะระบบเครื่ องจาเป็ นต้ องใช้ น ้ากลัน่ ในการสร้ างไอน ้า
หากถังแห้ ง จะไม่สามารถใช้ งานโปรแกรมไอน ้าได้ โดยหน้ าจอจะปรากฎข้ อความ “LO” (แสดงว่า
ไม่มีน ้าในถังกาเนิดไอน ้า) อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการทางานของกระบวนการอบผ้ าเกิดขึ ้น ระบบจะมี
การเก็บน ้าที่เกิดจากการอบผ้ าไว้ ในถังกาเนิดไอน ้าโดยอัตโนมัติ

ต้ องใช้ น ้ากลัน่ เท่านั ้น ห้ ามใช้ น ้าประปา ห้ ามเติมน ้ายาใดๆ เพราะอาจ
เกิดตะกรันซึง่ จะทาความเสียหายกับระบบทาความร้ อน ซึ่งความ
เสียหายจากกรณีนี ้ไม่ครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
ก่อนเติมน ้ากลัน่ ให้ เปิ ดสวิตช์เครื่ องและเลือกโปรแกรมไอน ้า (ก่อน
เริ่ มโปรแกรมอบผ้ า) มิฉะนั ้น ตัวเซ็นเซอร์ วดั ระดับน ้าจะไม่ทางาน
และอาจทาให้ น ้าล้ นเข้ าภายในตัวเครื่ อง
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การเติมนา้ ใส่ ถังเครื่ องกาเนิดไอนา้
(สาหรับรุ่ นที่มีเครื่ องกาเนิดไอน ้า)

2

ถอดถังเก็บน ้าออก

1

ค่อยๆเติมน ้ากลัน่ ลงไป
ผ่านตัวกรอง

การเติมน ้ากลัน่ ลงไปอย่างช้ าๆจะช่วยให้ น ้าไม่ล้นออกมา (ท่านจะไม่สามารถ
มองเห็นถังเครื่องกาเนิดไอน ้าเพราะอยู่ด้านใน ท่านจะมองเห็นเพียงตัวกรอง
เท่านัน)
้
เมื่อถังกาเนิดไอน ้าเต็ม จะปรากฎข้ อความ “FULL” ที่หน้ าจอพร้ อมสัญญาณเสียง

21

ขัน
้ ตอนการอบผ้ า (1-6)
ขัน้ ตอนที่ 1: โปรดปฏิบัตติ ามสัญลักษณ์ บนฉลากเสือ้ ผ้ า
ซักผ้ าธรรมดา
ซักผ้ าบอบบาง

การฟอกขาว

อุณหภูมิสูงสุด
95 องศา
เซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด
60 องศา
เซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด
40 องศา
เซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด
30 องศา
เซลเซียส

95

60

40

30

95

60

40

30

ฟอกขาวในน ้าเย็น

ซักด้ วยมือ

ห้ ามซัก

ห้ ามฟอกขาว

c1

การซักแห้ ง

ซักแห้ งได้ ใน
สารละลายทุกชนิด
A

ซักแห้ งในเปอร์ คลอ
โรเอทธิ ลีน R11,
R113, น ้ามันก๊ าด
P

ซักแห้ งในน ้ามันก๊ าด,
แอลกอฮอลบริ สทุ ธิ์
และ R 113

ห้ ามซักแห้ ง

F

การรี ด

รี ดด้ วยอุณหภูมิ
ไม่เกิน 200 องศา

รี ดด้ วยอุณหภูมิ
ไม่เกิน 150 องศา

รี ดด้ วยอุณหภูมิ
ไม่เกิน 110 องศา

ห้ ามรี ด

การทาให้ แห้ ง

ผึ่งให้ แห้ ง

ผึง่ ขณะเปี ยก

อบอุณหภูมิสูง

ห้ ามอบแห้ ง

แขวนกับไม้ แขวน

อบอุณหภูมิต่า
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ขัน้ ตอนที่ 2: เตรี ยมการอบผ้ า
1. แยกประเภทผ้ าและความหนา (ดูตารางโปรแกรม)
2. กลัดกระดุม รูดซิป ผูกเชือกหรือโบว์ ดึงกระเป๋ ากางเกงออก
3. แยกผ้ าบอบบางและผ้ าชิ ้นเล็กใส่ไว้ ในถุงซัก

ผ้ าประเภทต่อไปนี ้ไม่ควรอบแห้ งด้ วยเครื่ องอบผ้ า เพราะอาจทาให้
เนื ้อผ้ าเสียรู ปทรงหรื อเสียหาย
 ผ้ าประเภทหนังและเครื่ องหนัง
 ผ้ าที่ลงแวกซ์ หรื อคล้ าย
 ผ้ าขนสัตว์, มีชิ ้นส่วนพลาสติก หรื อโลหะ
 ผ้ าปั กเลื่อม
 ผ้ าที่มีชิ ้นส่วนโลหะที่ขึ ้นสนิมได้
23

การอบในตะกร้ า (บางรุ่ น)
ก่อนการอบครัง้ แรก ให้ ถอดตะกร้ าและแกะพลาสติกห่อหุ้มออก
จากถังก่อน

การอบในตะกร้ าอาจเลือกได้ เฉพาะการอบตามเวลาที่กาหนดเท่านัน้
ติดตะกร้ าไว้ ตามขันตอนที
้
ต่ รงกันข้ ามกับการถอดตะกร้ า โดยไม่ต้องมีบรรจุ
ภัณฑ์สาหรับการเคลื่อนย้ าย
ฟังก์ชนั่ การอบในตะกร้ ามีไว้ เพื่อการอบรองเท้ าผ้ าใบส้ นยางหรืออย่างอื่นที่ไม่
ต้ องการให้ กลิ ้งไปมาในถังอบ (บรรจุสงู สุด 2.5 กิโลกรัม)
ควรอบเฉพาะรองเท้ าผ้ าใบที่ซกั แล้ วเท่านัน้ โดยต้ องบิดน ้าออกหลังการซัก ก่อน
นาเข้ าเครื่องอบ
ระหว่างการทางานในฟังก์ชนั่ นี ้ ตะกร้ าจะไม่เคลื่อนที่ ระมัดระวังอย่าให้ สิ่งที่
นามาอบสัมผัสกับถัง เพราะอาจทาให้ ติดและก่อให้ เกิดความเสียหาย
หลังสิน้ สุดการอบด้ วยฟั งก์ ช่ ันนี ้ ให้ นาไส้ กรองใส่ กลับ
เข้ าไปอีกครัง้
ก่อนการติดตัง้
ตะกร้ า ต้ องถอดไส้
กรองด้ านล่างประตู
ออกทุกครัง้
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เปิ ดสวิตช์ เครื่ องอบผ้ า
เสียบปลัก๊ เพื่อต่อเข้ ากับระบบไฟฟ้า
เพื่อเปิ ดไฟส่องสว่างในถังอบ (บางรุ่ น) ให้ หมุนวงแหวนโปรแกรมไปที่
ตาแหน่งใดก็ได้

1

2

การบรรจุผ้าเข้ าเครื่ องอบ
เปิ ดประตูเครื่ องอบผ้ าโดยการกดลงไปที่ด้านซ้ ายของประตู
นาเสื ้อผ้ าใส่ลงถัง (ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในถัง)

ห้ ามนาผ้ าที่เปี ยกโชกใส่ในเครื่องอบโดยไม่ได้ บิดผ้ าให้ หมาดหรือไม่ได้ ปั่นผ้ า
(แนะนาว่าควรปั่ นหมาดที่ความเร็ว 800 รอบต่อนาที)
จากนัน้ ปิ ดประตู
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ขัน้ ตอนที่ 3: เลือกโปรแกรมอบผ้ า
เพื่อเลือกโปรแกรม ให้ หมุนวงแหวนเลือกโปรแกรม (6) ไปด้ านซ้ ายหรื อขวา
(ขึ ้นอยู่กบั ระดับความแห้ งที่ต้องการ)
รุ่น a)
มีเครื่ องกาเนิดไอน ้า

6

90

30

รุ่ น b)
ไม่มีเครื่ องกาเนิดไอน ้า

6

6

90'

60'

30'

ระหว่างเครื่ องทางาน จะไม่สามารถหมุนวงแหวนโปรแกรมได้
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ตารางโปรแกรม
รุ่ นที่มีเครื่ องกาเนิดไอน ้า
โปรแกรม
ระดับความแห้ ง
ผ้ าฝ้าย
แห้ งมาก
สาหรับพับเก็บ
มาตรฐาน*
สาหรับรี ด

บรรจุ
สูงสุด

ประเภทผ้ า

ฟั งก์ ชั่นพิเศษ

7 กก/
8 กก

ผ้ าฝ้าย (ผ้ าเช็ดตัว,
ผ้ าขนหนู, ผ้ าถัก, เสื ้อยืด, กางเกง, ผ้ า
เช็ดครัว)

• อุณหภูมิต่า
• เลื่อนเวลาเริ่ มอบ
• แห้ งพิเศษ
• ไอน ้า (ผ้ าฝ้ายเท่านัน้
– แห้ งสาหรับพับเก็บ)

ผสม

3.5 กก/ เสื ้อผ้ าที่ทาจากเส้ นใยผสม
3.5 กก (เช่น กางเกง เสื ้อยืด สูท ฯลฯ)

สาหรับพับเก็บ
สาหรับรี ด

โปรแกรมตัง้
เวลา:
30´/90´
เครื่ องนอนผ้ าลินิน

ไอน ้าเพิ่มความสดชื่น

3.5 กก/ ผ้ าที่ต้องการให้ แห้ งทัว่ ถึง หรื อผ้ าปริ มาณน้ อย
4 กก
5 กก/
5 กก
2 กก/
2 กก

คงความนุ่มให้ ผ้าขนสัตว์ 2 กก/
2 กก
เสื ้อเชิต้
ผ้ าใยสังเคราะห์
แห้ ง
แห้ งมาก
บอบบาง

2 กก/
2 กก

ผ้ าชิ ้นใหญ่ (เช่น เครื่ องนอน, ผ้ าปูโต๊ ะ, ผ้ าเช็ดตัว
ผืนใหญ่) – ป้องกันไม่ให้ ผ้าอัดเป็ นก้ อน
เสื ้อผ้ าที่ทา่ นต้ องการถนอมด้ วยไอน ้า (เช่น เสื ้อผ้ า
ตามฤดูกาล, เพื่อเตรี ยมให้ รีดง่ายขึ ้น ฯลฯ)
ผ้ าขนสัตว์ ผ้ าเส้ นใยผสมที่มีขนสัตว์ ซึง่ ท่าน
ต้ องการคงความนุ่ม (เช่น เสื ้อถัก, ผ้ าพันคอ, ผ้ า
คลุมไหล่ ฯลฯ)
เสื ้อเชิ ้ตและเสื ้อสตรี

3.5 กก/ ผ้ าใยสังเคราะห์หรื อประกอบด้ วยใยสังเคราะห์ (เสื ้อ
3.5 กก ยืด, กางเกงขายาว, สูท, ถุงเท้ า, ถุงน่อง, เสื ้อคลุม
ฯลฯ)
2 กก/
2 กก

ผ้ าที่ต้องอบแห้ งด้ วยอุณหภูมิต่า (เช่น เสื ้อสตรี, ชุด
ชันใน,
้ เสื ้อที่มีอปุ กรณ์ประดับตกแต่ง ฯลฯ) –
แนะนาว่า ควรใส่ในถุงบรรจุผ้าก่อนนาเข้ าเครื่องอบ

• อุณหภูมิต่า
• เลื่อนเวลาเริ่ มอบ
• แห้ งมาก
• ไอน ้า (ผ้ าเนื ้อผสมเท่านัน้ –
แห้ งสาหรับพับเก็บ)
• อุ ณ หภู มิ ต่า
• เลื่อนเวลาเริ่ มอบ
• แห้ งมาก
• อุณหภูมิต่า
• เลื่อนเวลาเริ่ มอบ
• แห้ งมาก
• ไอน ้า
• เลื่อนเวลาเริ่ มอบ

• อุณหภูมิต่า
• เลื่อนเวลาเริ่ มอบ
• แห้ งมาก
• ไอน ้า
• อุณหภูมิต่า
• เลื่อนเวลาเริ่ มอบ
• แห้ งมาก
• ไอน ้า (ผ้ าใยสังเคราะห์ –แห้ ง)
• เลื่อนเวลาเริ่ มอบ
• แห้ งมาก

* โปรแกรมการทดสอบตามมาตรฐาน EN61121
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ตารางโปรแกรม
รุ่ นที่ไม่มีเครื่ องกาเนิดไอน ้า
บรรจุ
สูงสุด

ประเภทผ้ า

ฟั งก์ ชั่นพิเศษ

7 กก/
8 กก

ผ้ าฝ้าย (ผ้ าเช็ดตัว, ผ้ าขนหนู, ผ้ าถัก, เสื ้อเชิ ้ต,
กางเกง, ผ้ าเช็ดครัว ฯลฯ)

• อุณหภูมิต่า
• เลื่อนเวลาเริ่ มอบ
• แห้ งพิเศษ
• ป้องกันผ้ ายับ

3.5 กก/
3.5 กก

ผ้ าที่ทาจากเส้ นใยผสม
(เช่น กางเกง เสื ้อยืด สูท ฯลฯ)

3.5 กก/
4 กก

ผ้ าที่ต้องการให้ แห้ งทัว่ ถึง หรื อผ้ าปริ มาณน้ อย

5 กก/
5 กก

ผ้ าชิ ้นใหญ่ (เช่น เครื่ องนอน, ผ้ าปูโต๊ ะ,
ผ้ าเช็ดตัวผืนใหญ่)

คงความนุ่มให้ ผ้าขนสัตว์

2 กก/
2 กก

ผ้ าขนสัตว์ ผ้ าเส้ นใยผสมขนสัตว์ ซึ่งท่านต้ องการคง
ความนุ่ม (เช่น เสื ้อถัก, ผ้ าพันคอ, ผ้ าคลุมไหล่ ฯลฯ)

เสื ้อเชิต้

2 กก/
2 กก/
2 กก

เสื ้อเชิ ้ต และเสื ้อสตรี

ผ้ าใยสังเคราะห์
แห้ ง
แห้ งมาก

3.5 กก/
3.5 กก

โปรแกรม
ระดับความแห้ ง
ผ้ าฝ้าย
แห้ งมาก
สาหรับพับเก็บ
แห้ งมาตรฐาน*
สาหรับรี ด
ผสม
สาหรับพับเก็บ
สาหรับรี ด
โปรแกรมตัง้
เวลา:
30´/60´/90´
เครื่ องนอนผ้ าลินิน

บอบบาง

2 กก/
2 กก

* โปรแกรมการทดสอบตามมาตรฐาน EN61121
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• อุณหภูมิต่า
• เลื่อนเวลาเริ่ มอบ
• แห้ งพิเศษ
• ป้องกันผ้ ายับ
• อุณหภูมิต่า
• เลื่อเนเวลาเริ่ มอบ
• ป้องกันผ้ ายับ
• อุณหภูมิต่า
• เลื่อนเวลาเริ่ มอบ
• แห้ งมาก
• ป้องกันผ้ ายับ

• อุณหภูมิต่า
• เลื่อนเวลาเริ่ มซัก
• แห้ งมาก
• ป้องกันผ้ ายับ
ผ้ าใยสังเคราะห์หรื อประกอบด้ วยใยสังเคราะห์ • อุณหภูมิต่า
• เลื่อนเวลาเริ่ มซัก
(เสื ้อยืด, กางเกงขายาว, สูท, ถุงเท้ า, ถุงน่อง,
• แห้ งมาก
เสื ้อคลุม ฯลฯ)
• ป้องกันผ้ ายับ
ผ้ าที่ต้องอบแห้ งด้ วยอุณหภูมิต่า (เช่น เสื ้อสตรี, • เลื่อนเวลาเริ่ มอบ
ชุดชันใน,
้ เสื ้อที่มีอปุ กรณ์ประดับตกแต่ง ฯลฯ) – • แห้ งมาก
• ป้องกันผ้ ายับ
แนะนาว่า ควรใส่ในถุงบรรจุผ้าก่อนนาเข้ า
เครื่ องอบ

ขัน้ ตอนที่ 4: ฟั งก์ ช่ ันเพิ่มเติม
(พิเศษ)
เปิ ดหรือปิ ดฟังก์ชนั่ พิเศษ
โดยการกดปุ่ มที่เกี่ยวข้ อง
(ก่อนกดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุด
ชัว่ คราว)

5a
5b
5c

5a

แห้ งมาก

5b

ไอนา้ (ขึ ้นอยูก่ บั รุ่นของเครื่องอบผ้ า)

แต่ละครัง้ ที่กดปุ่ มนี ้ จะเป็ นการเปลี่ยนระดับความแห้ งและเวลาทีใ่ ช้ ในการอบ

เพื่อป้องกันผ้ ายับและเพิ่มความสดชื่นให้ เสื ้อผ้ าด้ วยไอน ้า สาหรับโปรแกรมถนอมผ้ า
ด้ วยไอน ้าเท่านัน้ (ถัดจากโปรแกรมคือสัญลักษณ์)
5b

ป้ องกันผ้ ายับ

5c

อุณหภูมติ ่า

5b

+

เพื่อป้องกันผ้ ายับในกรณีที่ไม่นาผ้ าออกจากเครื่องทันทีที่เสร็จสิ ้นการอบผ้ า
ปกติแล้ วเครื่องจะตังเวลาอบไว้
้
ที่ 2 ชัว่ โมง อย่างไรก็ตามสามารถตังเวลาการอบได้
้
ตังแต่
้ 0 ถึง 4 ชัว่ โมง โดยการตังเวลาครั
้
ง้ ล่าสุดจะถูกบันทึกไว้ ฟังก์ชนั่ นี ้จะปิ ดการ
ทางานเมื่อประตูเครื่องอบถูกเปิ ดออก
ใช้ สาหรับผ้ าเนื ้อบางบาง การลดอุณหภูมิขึ ้นอยูก่ บั โปรแกรมที่มีฟังก์ชนั่ นี ้
หลังเสร็จสิ ้นโปรแกรมการอบ เครื่องจะไม่จาตัวเลือกนี ้
5c

ล็อกป้ องกันเด็ก

สามารถเลือกฟังก์ชนั่ ล็อกป้องกันเด็กได้ โดยการกดปุ่ ม (5b) และ (5c) พร้ อมกัน
ค้ างไว้ 3 วินาที จะมีสญ
ั ญาณไฟแสดง หากต้ องการปลดล็อกให้ ทาตามขันตอนเดิ
้
ม
ขณะที่ฟังก์ชนั่ ล็อกยังทางาน จะไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมหรือฟังก์ชนั่ ใดๆได้ จะ
สามารถปิ ดเครื่องได้ โดยการหมุนวงแหวนเลือกโปรแกรมไปที่ตาแหน่ง “OFF”
เท่านัน้ ฟังก์ชนั่ ล็อกป้องกันเด็กนีจ้ ะยังคงทางานหลังปิ ดเครื่อง หากต้ องการเลือก
โปรแกรมใหม่ ต้ องปิ ดสวิตช์เครื่อง
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4

3

3

เลื่อนเวลาเริ่ มอบผ้ า
ใช้ ฟังก์ชนั่ นี ้เพื่อตังวลาให้
้
เริ่มอบหลังจากเวลาการอบผ่านไประยะหนึ่ง
สามารถเลื่อนเวลาอบผ้ าได้ นานถึง 5 ชัว่ โมงในขันตอนการอบที
้
่ผ่านไป 30 นาที
และเลื่อนได้ 24 ชัว่ โมงในขันตอนการอบที
้
่ผ่านไป 1 ชัว่ โมง
เริ
่
ม
ต้
น
/หยุ
ด
ชั
ว
่
คราว
เริ่มฟังก์ชนั่ ด้ วยการกดปุ่ ม
เวลาจะนับถอยหลังเป็ นนาที เมื่อถึง
ศูนย์ โปรแกรมที่เลือกไว้ จะเริ่มทางานโดยอัตโนมัติ
หากต้ องการเปลี่ยนการเลื่อนเวลาเริ่มอบ ให้ กดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว จากนันกด
้
ปุ่ ม (3) เพื่อตังเวลาใหม่
้
แล้ วยืนยันการเลือกด้ วยการกดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว อีก
ครัง้
หากต้ องการยกเลิกการเลื่อนเวลา ให้ กดปุ่ ม (3) ค้ างไว้ 3 วินาที
หากไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าขัดข้ องก่อนเวลานับถอยหลัง ให้ กดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุด
ชัว่ คราว เพื่อกลับเข้ าสูก่ ารนับเวลาถอยหลัง

บางฟั งก์ชนั่ จะไม่สามารถเลือกได้ ในบางโปรแกรม ในกรณีนี ้ จะมี
เสียงและสัญญาณไฟเตือนเพื่อให้ ท่านทราบ (ดูตารางโปรแกรม)
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ระดับความดังของสัญญาณเสียง
เลือกระดับสัญญาณเสียงโดยการกดปุ่ ม (5a) พร้ อมกับการหมุนวงแหวน
โปรแกรมตามเข็มนาฬิกา
แต่ละครัง้ ที่กดปุ่ ม (5a) จะเป็ นการเปลีย่ นระดับเสียง (3 ระดับ) ซึง่ ระดับเสียงที่
เลือกจะแสดงที่หน้ าจอ โดยเครื่องจะบันทึกระดับเสียงล่าสุดที่เลือกไว้

หลังถอดปลัก๊ ไฟ เครื่ องจะล้ างโปรแกรมต่างๆที่ท่านเลือกไว้ กลับมาเป็ น
โปรแกรมที่ตงจากโรงงาน
ั้
ยกเว้ นระดับความดังของสัญญาณเสียง
และล็อกป้องกันเด็ก

โหมดเตรี ยมพร้ อม
หากไม่มีการเลือกโปรแกรมใดๆภายใน 5 นาทีหลังเปิ ดเครื่อง หน้ าจอจะดับโดย
อัตโนมัติเพื่อประหยัดไฟฟ้า โดยไฟที่ปมุ่ เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว จะสว่างขึ ้น
หน้ าจอจะปรากฏอีกครัง้ เมื่อหมุนเลือกโปรแกรมหรือกดปุ่ มใดๆ หากจบโปรแกรม
การอบแล้ ว แต่ไม่มีการนาผ้ าออกจากเครื่องภายใน 5 นาที หน้ าจอจะดับเช่นกัน
โดยสัญญาณไฟ เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว จะสว่าง

P o = เครื่ องอยู่ในสภาวะเตรี ยมพร้ อมในโหมด ‘off mode’ [วัตต์]
P I = เครื่ องอยูใ่ นสภาวะเตรี ยมพร้ อมในโหมด ‘left on mode’ [วัตต์]
T I = เวลาในโหมด ‘left on mode’ [นาที]

0,02
0,5
10,0

ค่าโวลต์ทตี่ ่าหรื อปริ มาณผ้ าที่แตกต่างกันมีผลต่อเวลาที่ใช้ ใน
การอบ โดยเวลาที่ปรากฏบนหน้ าจอจะปรับเปลี่ยนตามปั จจัย
ดังกล่าว
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ขัน้ ตอนที่ 5: เริ่ มโปรแกรม
กดปุ่ มเริ่ มอบผ้ า เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว
หน้ าจอจะปรากฏเวลานับถอยหลังของการเลื่อนเวลาซัก (หากเลือก) หรื อ
ระยะเวลาที่เหลือในการอบผ้ า
สัญญาณไฟถัดจากปุ่ มฟั งก์ชั่นที่เลือกจะสว่างขึ ้น

ขัน้ ตอนที่ 6: จบวงจรการอบผ้ า
เมื่อจบวงจรการอบผ้ า จะมีสญ
ั ญาณเสียงดังขึ ้น พร้ อมกับสัญญาณไฟที่
ปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว จะสว่าง

OFF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เปิ ดประตู
ทาความสะอาดไส้ กรอง
นาผ้ าออกจากถัง
ปิ ดประตู
ปิ ดสวิตช์เครื่อง (หมุนปุ่ มเลือกโปรแกรมไปที่ตาแหน่ง “OFF”
เทน ้าทิ ้ง
ถอดปลัก๊ ไฟ
ระยะเวลาการอบผ้ าที่ปรากฎบนหน้ าจอมาจากการทดสอบตาม
มาตรฐาน EN61121 ซึง่ ในการทางานจริ งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาที่ใช้ ในการอบ ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณผ้ าและความชื ้นของผ้ า
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การทาความสะอาดและดูแลรั กษาเครื่อง
เครื่ องอบผ้ าจะมีไส้ กรองหลายชิ ้นซึง่ ทาหน้ าที่กรองสิ่งสกปรก

1 ไส้กรองตาข่าย
2

ไส้ กรองด้ าน
ใต้ ประตูเครื่ อง

3 ตัวควบแน่น
2

1

3

ไม่ควรอบผ้ าโดยไม่ใส่ไส้ กรองหรื อไส้ กรองชารุด เพราะเศษเส้ นใยผ้ า
อาจทาให้ เครื่ องทางานผิดปกติหรื อเกิดความเสียหายแก่เครื่ องได้
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การทาความสะอาดไส้ กรองด้ านใต้ ประตูเครื่ อง
ก่อนนาผ้ าออกจากเครื่องอบ ควรทาความสะอาดไส้ กรองด้ านใต้ ประตู
เครื่องโดยอาจใช้ ผ้าชุบน ้าหมาดๆเช็ด

หากไส้ กรองสกปรกอุด
ตันและจาเป็ นต้ องล้ าง
ให้ ถอดไส้ กรองออกมา

จากนันล้
้ างด้ วยน ้าก็อก
ที่ไหล แล้ วปล่อยให้
แห้ ง จากนันน
้ าใส่กลับ
ที่เดิม

หากไม่มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ การหมุนเวียนของ
อากาศอาจลดลงและส่งผลให้ การอบผ้ าใช้ เวลานานขึ ้น และอาจทา
ให้ เครื่ องทางานผิดปกติจากความร้ อนสูง
หลังใช้ งานอบผ้ าไปได้ 5 ครั ้ง ควรล้ างทาความสะอาดไส้ กรอง
ด้ วยน ้า ทาให้ แห้ งแล้ วใส่กลับเข้ าที่เดิม
34

การทาความสะอาดไส้ กรองตาข่ ายด้ านในประตู

ยกฝาขึ ้น

ค่อยๆขูดไส้ กรองเพื่อ
เอาเศษใยผ้ าออก

ปิ ดฝา

ปิ ดฝาไส้ กรองด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ หนีบนิ ้วมือ
หากจาเป็ น ให้ ทาความสะอาดไส้ กรองและยางปะเก็นประตู
ทาความสะอาดไส้ กรองตาข่ายทุกครัง้ หลังการอบผ้ า

35

การทาความสะอาดไส้ กรองควบแน่ น
ก่อนทาความสะอาดไส้ กรองควบแน่น ควรหาผ้ ามารองที่พื ้น
เพราะน ้าอาจล้ นออกมาจากตัวควบแน่น
เปิ ดฝาด้ านนอกออก ดึงที่
จับด้ านซ้ ายลงมา ถอดฝา
ด้ านในออกโดยการหมุน
ลงด้ านล่าง

หมุนที่จบั ตัว
ควบแน่นขึ ้นด้ านบน

จากนันดึ
้ งตัวควบแน่น
ออกมา

ล้ างทาความสะอาดด้ าน
ในของตัวควบแน่นทัง้
สองด้ านด้ วยน ้าอุน่
จากนันท
้ าให้ แห้ ง
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หลังการใช้ งานอบผ้ า 5 ครั ง้

ล้ างทาความสะอาด
ตัวควบแน่น แล้ วใส่กลับ
เข้ าที่เดิม (ดูหวั ข้ อ การทา
ความสะอาดไส้ กรอง
ควบแน่น)
ใช้ ผ้าชุบน ้าหมาดๆ
ทาความสะอาดช่อง
เช็ดช่องใส่ตวั
ควบแน่นให้ ทวั่ จนถึงผนัง
ด้ านหลัง
ใช้ ผ้าชุบน ้าหมาดๆ
เช็ดทาความสะอาดซีล
ของช่องตัวควบแน่นและ
ประตู
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การทาความสะอาดถังเก็บนา้
เทน ้าทิ ้งทุกครัง้ หลังการอบผ้ า
ถอดถังเก็บน ้า
ออกมา

เทน ้าทิ ้ง แล้ วใส่ถงั
กลับที่เดิม

ดึงพวยออกมา
เพื่อให้ งา่ ยต่อการทิ ้งน ้า
(มีบางรุ่นเท่านัน)
้

น ้าจากถังเก็บน ้าไม่สามารถนามาดื่มได้ แต่อาจนามาใช้ ฉีดพ่นผ้ า
เพื่อรี ดผ้ าได้
ห้ ามเติมน ้ายา น ้าหอม หรื อสารเคมีใดๆ ลงไปในถังเก็บน ้า
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปิดระบบไฟฟ้าจากเครื่ องก่อนทาความ
สะอาด โดยการตั ้งวงแหวนโปรแกรมไปที่ตาแหน่ง “OFF” และ
ถอดปลัก๊ ออกจากเต้ าจ่ายไฟฟ้า
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การทาความสะอาดไส้ กรองถังเครื่ องกาเนิดไอนา้
(รุ่นที่มีเครื่ องกาเนิดไอน ้า)
ทุกครัง้ ที่เทน ้าจากถังเก็บน ้า ให้ ทาความสะอาดไส้ กรองถังเครื่องกาเนิดไอ
น ้าด้ วย
ไส้ กรองอยูใ่ นช่องเก็บถัง สามารถมองเห็นได้ เมื่อถอดถังเก็บน ้าออก
ถอดถังเก็บน ้าออกมา

ถอดไส้ กรอง
ออกมาจากช่องใส่ถงั
เก็บน ้า

ทาความสะอาดไส้ กรอง
ให้ ทวั่ ด้ วยน ้าก็อกที่ไหล
และหากจาเป็ นให้ ทา
ความสะอาดตลับไส้ กรอง
ด้ วย

ตรวจสอบไม่ให้ มีเศษใยผ้ าที่สะสมจากการใช้ งานเข้ าไปในตัวเครื่ อง
เพราะจะทาให้ ระบบอุดตัน
ใส่ไส้ กรองเข้ าที่เดิมให้ ถูกต้ อง (มิฉะนั ้น ไส้ กรองอาจไม่ทางาน
ส่งผลให้ เกิดการอุดตันของระบบ)
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การทาความสะอาดตัวเครื่ องภายนอก
ใช้ ผ้าชุบน ้าผสมน ้ายาทาความสะอาดชนิดอ่อนเช็ดทาความสะอาดตัวเครื่องภายนอก ห้ าม
ใช้ น ้ายาเข้ มข้ นที่อาจทาความเสียหายต่อตัวเครื่อง (อ่านคาแนะนาหรือคาเตือนจากผู้ผลิต
น ้ายาทาความสะอาด) จากนัน้ ใช้ ผ้านุม่ เช็ดทุกส่วนให้ แห้ ง

ถอดปลัก๊ ทุกครัง้ ก่อนทาความสะอาดเครื่ อง
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การหยุดและการเปลี่ยนโปรแกรม

การหยุดโปรแกรม
การหยุดการทางานของโปรแกรม
กดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว เพื่อหยุด/หรื อกลับ
เข้ าโปรแกรม
เปิ ดประตู
หากเปิ ดประตูเครื่องระหว่างการอบผ้ า กระบวนการ
ทางานอบผ้ าจะหยุด
หากปิ ดประตูเครื่องแล้ วกดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว
เครื่องจะกลับมาทางานอีกครัง้
ถังเก็บนา้ เต็ม

การเปลี่ยนโปรแกรม/ฟั งก์ ช่ นั
กดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว แล้ วหมุนวงแหวนไปที่
ตาแหน่ง “OFF”
จากนัน้ กดปุ่ มเพื่อเลือกโปรแกรม/ฟั งก์ชนั่ ที่ต้องการ
แล้ วกดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว อีกครัง้

บันทึกการตัง้ ค่ าส่ วนตัว
การตังค่
้ าเดิมจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการเลือกโปรแกรม
และฟังก์ชนั่ พิเศษ ท่านสามารถบันทึกการตังค่
้ าได้
ด้ วยการกดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว ค้ างไว้ 5 วินาที
จากนันจะปรากฏสั
้
ญญาณไฟและสัญญาณเสียง
ที่ปมุ่ เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว เพื่อเป็ นการยืนยัน
บันทึกการตังค่
้ าที่เลือก
พร้ อมปรากฏข้ อความ S C ที่หน้ าจอ

หากถังเก็บน ้าเต็ม เครื่องจะหยุดการทางาน (สัญญาณ
กดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว เพื่อเริ่มขันตอนการอบ
้
ไฟ 2b จะสว่างขึ ้น)
ผ้
า
ให้ เทน ้าจากถังเก็บน ้าทิ ้ง (ดูหวั ข้ อการดูแลรักษาเครื่ อง)
จากนัน้ กดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว อีกครัง้ เพื่อให้
ค่าทีต่ งไว้
ั ้ จะปรากฏทุกครัง้ ที่เปิ ดเครื่อง
เครื่องกลับสูโ่ ปรแกรมการทางาน
ไฟฟ้ าดับ

ทาตามขันตอนเดิ
้
ม หากต้ องการเปลี่ยนค่าที่ตงไว้
ั้
ก่อนหน้ านี ้

เมื่อไฟฟ้ากลับมาเหมือนเดิม สัญญาณไฟที่ปมุ่
เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว จะสว่างขึ ้น
ให้ กดปุ่ ม เริ่ มต้น/หยุดชัว่ คราว เพื่อให้ เครื่องกลับสู่
โปรแกรมการทางานที่ค้างอยู่
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สิ่งที่ควรปฏิบัติ
การรบกวนจากภายนอก (เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง)
อาจส่งผลต่อการรายงานรหัสความผิดปกติในการ
ทางาน (ดูตารางหน้ าถัดไป) หากเกิดกรณีดงั กล่าว
ควรปฏิบตั ิดงั นี ้
•
•
•
•
•
•

ปิ ดเครื่อง แล้ วรออย่างน้ อย 1 นาที
เปิ ดเครื่องอีกครัง้ แล้ วกดปุ่ มเริ่มการทางาน
หากอาการยังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
ท่านอาจแก้ ไขอาการเบื ้องต้ นได้
การซ่อมเครื่องต้ องทาโดยช่างผู้ชานาญจาก
โฟรบส์เท่านัน้
การซ่อมเครื่อง หรือการเคลมประกันที่มีผลมา
จากการติดตังระบบน
้
้าและไฟฟ้าที่ไม่ถกู ต้ อง
หรือการใช้ งานผิดวิธีนนั ้ ลูกค้ าเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากกรณีนี ้

การรับประกันไม่ครอบคลุมความผิดปกติทเี่ กิดจากการรบกวน
การทางานจากสิ่งแวดล้ อมภายนอก (เช่น ฟ้าผ่า, ไฟฟ้าขัดข้ อง,
หรื อภัยธรรมชาติ)
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อาการผิดปกติ
เครื่ องไม่ทางาน

สาเหตุที่เป็ นไปได้
• ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้ าเครื่อง

วิธีแก้ ไข
• ตรวจสอบว่าเสียบปลัก๊ ไฟหรือยัง
• ตรวจสอบฟิ วส์

มีไฟฟ้าเข้ าเครื่องแต่ • โปรแกรมไม่เริ่มทางาน
ถังไม่ปั่น และเครื่อง • ประตูปิดไม่สนิท
ไม่ทางาน
• ถังเก็บน ้าเต็ม
• มีการเลือกฟังก์ชนั่ เลื่อนเวลาเริ่มอบ

• อ่านคาแนะนาในคูม่ ืออีกครัง้
• ปิ ดประตูให้ สนิท
• ถ่ายน ้าทิ ้ง (ดูหวั ข้ อการดูแลรักษาเครื่อง)
• รอจนถึงเวลาเริ่มอบผ้ า

อบผ้ าไม่แห้ ง หรือ • ไส้ กรองไม่สะอาด อากาศในห้ องไม่
ใช้ เวลาอบนานกว่า ถ่ายเท
• อุณหภูมิห้องไม่เหมาะสม
4 ชัว่ โมง
• ไม่ได้ บิดผ้ าหรือไม่ได้ ปั่นหมาดก่อน
การอบ
• ปริมาณผ้ าที่นามาอบมากเกินไป

• ทาความสะอาดไส้ กรอง
• ตรวจสอบความสะอาดของไส้ กรองตัว
ควบแน่น
• ติดตังเครื
้ ่ องในห้ องที่เหมาะสม (ดูหวั ข้ อการ
ติดตังเครื
้ ่ อง)
• ตรวจสอบอุณหภูมิห้องสูงเกินไปหรื อไม่ (เกิน 25
องซาเซลเซียส) หรื อต่าเกินไป (ต่ากว่า 10 องศา
เซลเซียส)
• ผ้ าที่นามาอบไม่ได้ บิดหรื อปั่ นหมาดมาก่อน
หรื ออาจเลือกโปรแกรมอบไม่เหมาะสม
• เลือกโปรแกรมให้ เหมาะสม หรื อใช้ โปรแกรม
กาหนดเวลา เพิ่มระดับความแห้ ง (แห้ งมาก)

การควบแน่นไม่ดี

• บริเวณที่ตงเครื
ั ้ ่องคับแคบ

ไฟส่องสว่างในถัง
ผิดปกติ

• เมื่อเปิ ดประตู ไฟไม่สอ่ งสว่าง

• ตรวจสอบว่าอุณหภูมิห้องไม่สงู เกินไป
• ตรวจสอบความสะอาดของตัวควบแน่น
• แยกประเภทและขนาดของผ้ าและใช้
ผ้ าแห้ งไม่สม่าเสมอ • ปริมาณผ้ ามากเกินไป
• เนื ้อผ้ ามีความหนา-บางต่างกันมาก โปรแกรมอบให้ เหมาะสม (ตามตาราง
โปรแกรม)
• ประเภทของผ้ าต่างกันมาก
• ปิ ดเครื่อง ถอดปลัก๊ ติดต่อศูนย์บริการ

• ถ่ายน ้าทิ ้ง (ดูหวั ข้ อการดูแลรักษาเครื่อง)
ข้ อความหน้ าจอ: F3 • ถังเก็บน ้าเต็ม
• หากถังไม่เต็ม อาจเกิดจากปั๊ มผิดปกติ • ปิ ดเครื่อง ถอดปลัก๊ ติดต่อศูนย์บริการ
ข้ อความหน้ าจอ: F4 • ไส้ กรองอุดตัน
• หากไส้ กรองสะอาด อาจเกิดจาก
คอมเพรสเซอร์ เสีย
ข้ อความหน้ าจอ:"LO" • ถังกาเนิดไอน ้าแห้ ง

• ทาความสะอาดไส้ กรอง
• ปิ ดเครื่ อง ถอดปลัก๊ ติดต่อศูนย์บริ การ
• เติมน ้ากลัน่

จดรหัสที่ปรากฏบนหน้ าจอ: F0, F1, F2 จากนั ้นปิ ดเครื่ อง ถอดปลัก๊ ติดต่อ ศูนย์บริ การ(Call Center)
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คาแนะนาเพื่อประหยัดพลังงาน
วิธีประหยัดพลังงานในการอบผ้ าคือ อบผ้ าแต่ละครัง้ ในปริมาณทีแ่ นะนา (ดู
ตารางโปรแกรม)
ไม่แนะนาให้ อบผ้ าที่เนื ้อผ้ าบอบบางมากเป็ นพิเศษ เพราะอาจทาให้ เนื ้อผ้ าเสีย
รูปทรง
ไม่จาเป็ นต้ องใช้ น ้ายาปรับผ้ านุ่มในการซักผ้ า เพราะหากนามาอบในเครื่องอบผ้ า
จะทาให้ ผ้านุ่มอยูแ่ ล้ ว เวลาที่ใช้ ในการอบจะน้ อยลงและใช้ ไฟฟ้าน้ อยลงหากมีการ
บิดผ้ าหรือปั่ นหมาดก่อนนามาอบแห้ ง นอกจากนี ้ การเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม
จะช่วยลดปั ญหาผ้ าแห้ งเกินความจาเป็ นในการนาไปรีดต่อ หรืออาจทาให้ ผ้าหดหรือย่น
การทาความสะอาดไส้ กรองอย่างสม่าเสมอจะช่วยลดประหยัดเวลาในการอบผ้ า
และลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า
หากอบผ้ าในปริมาณน้ อย ตัวเซ็นเซอร์ อาจจะไม่สามารถวัดระดับความชื ้น
ของเนื ้อผ้ าได้ ในกรณีนี ้ แนะนาว่าให้ เลือกโปรแกรมสาหรับอบผ้ าปริมาณน้ อย
หรือโปรแกรมเวลาในการอบ
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การทิง้ ทาลายเครื่ อง
ผลิตภัณฑ์นี ้ใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึง่ สามารถนามารี
ไซเคิลได้ ทั ้งนี ้ การย่อยสลายจะไม่เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม
ซึง่ ปรากฏสัญลักษณ์บนทุกหีบห่อ
สัญลักษณ์ซงึ่ ปรากฏบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ ระบุให้ ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี ้
ไม่สามารถจัดการด้ วยวิธีการเดียวกับการทิ ้งขยะทัว่ ไปจากบ้ าน ควรนาไปทิ ้ง
ณ จุดรวบรวมเครื่องใช้ ไฟฟ้าเก่าและอุปกรณ์อิเลคโทรนิก
ในการกาจัดทิ ้งเครื่อง ต้ องถอดสายไฟและทาลายสวิตซ์และสลักประตูเพื่อป้องกัน
ประตูปิด (เพื่อความปลอดภัยของเด็ก)
ด้ วยการทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้อย่างถูกต้ อง ท่านได้ ชว่ ยป้องกันการเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมและสุขอนามัยของเพื่อนมนุษย์ ซึง่ อาจเกิดจากการทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้
อย่างไม่ถกู ต้ อง สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี ้ โปรด
ติดต่อสานักงานเทศบาลในท้ องถิ่นของท่าน หน่วยงานกาจัดขยะหรือร้ านค้ าที่ทา่ น
ซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้
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ตารางแสดงค่ าการใช้ ไฟฟ้ า
ตารางแสดงค่าความชื ้น, เวลาที่ใช้ ในการอบแห้ ง และการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้า จากการทดสอบกับผ้ าหลังการปั่ นหมาดในแต่ละความเร็ วรอบ
(ทดสอบด้ วยโปรแกรมผ้ าฝ้าย)

[รอบการปั่ น]

6 กก

ความชืน้ ของผ้ า
[l]
7 กก
8 กก

800

4,3

5,0

5,6

62

115

130

150

4,38

4,98

5,46

1000

4,1

4,7

5,3

59

105

120

140

3,73

4,21

4,59

1200

3,7

4,2

4,8

53

95

110

130

3,52

4,02

4,38

1400

3,1

3,5

4,0

44

85

100

120

3,18

3,66

3,97

1600

3,0

3,4

3,9

43

83

98

118

3,14

3,64

3,94

SPK B

%

เวลาที่ใช้ ในการอบแห้ ง
[min]
6 กก
7 กก
8 กก

(ทดสอบและวัดค่าตามมาตรฐาน EN 61121)
เนื่องจากความแตกต่างของประเภทและปริ มาณผ้ า, ความเร็ วรอบการปั่ น,
ความผันแปรของกาลังไฟ, และอุณหภูมิห้องและความชื ้น คือปั จจัย ที่ทาให้
ค่าที่ได้ จากการใช้ งานจริ งอาจแตกต่างจากค่าที่ระบุในตาราง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคูม่ ือการใช้ งานหรื อข้ อผิดพลาดในคูม่ ือ
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ปริมาณไฟฟ้ าที่ใช้
[kWh]
6 กก
7 กก
8 กก

SP10 CLASS

en (05-14)

