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7kg

HDV70E1

Vented clothes dryer
Model: HDV70E1
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IMPORTANT!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using your tumble dryer.
The instructions contain important information which will help you get the best out
of the device and ensure safe and proper installation, use and maintenance.
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SAFETY AND WARNINGS
Meaning of symbols on the dryer
Warning: Risk of fire/Flammable materials
Read the instructions

Fire Hazard

! WARNING!

■ Only dry fabrics that have been washed with water.
■ Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly
textured rubber–like materials, dry on ‘Airing’.
■ Do not stop a tumble clothes dryer before the end of the drying unless
all items are removed and spread out, in order to dissipate the heat.
■ A clothes dryer produces combustible lint; the lint filter must be
cleaned before each drying cycle.
■ Failure to follow the warnings outlined in these user instructions can
cause a fire hazard.
■ Failure to follow these instructions can result in death or personal injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING! When using this appliance always exercise basic safety precautions
including the following:
■
■
■
■
■

■

Dryer use
The tumble dryer is intended only for drying textile material washed in water.
Undergarments that contain metal reinforcements should not be placed in the dryer.
Damage to the dryer can result if the metal reinforcements come loose during drying.
If you wish to dry these items use a drying rack or place in a garment bag.
Check and remove all objects from pockets, eg lighters and matches.
Never dry rubber articles, or any plastic items or film, eg plastic lined tablecloths
and baby bibs.
Clothes should go through the cool down/airing phase in the final part of the cycle.
This ensures items are left at a temperature where they will not be damaged. If for
any reason the dryer is stopped before the cycle has finished, dry clothes should be
removed immediately and not left in the dryer. Clothes should be quickly spread out
flat to cool so heat can dissipate, not left bunched up, eg in a clothes basket.
This dryer has been designed for domestic use only, not for commercial applications,
such as massage/beauty clinics where there may be increased lint accumulation or
flammable materials in the atmosphere or load.
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SAFETY AND WARNINGS
■ Do not operate this product without the lint filter in place or allow lint to accumulate
in or around the dryer.
■ This dryer is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless given supervision or instruction concerning the use of the dryer by a person
responsible for their safety.
■ Children should be supervised to ensure they do not play with the dryer.
■ Unplug the machine from the power supply when it is not in use.
■ Do not swing on or put weight on the door.
■ Your dryer is designed to stop operating in the event of power outage. When
power is resumed, the machine will remain off until the ‘Power’ button is
pressed. To restart the dryer, press ‘Power’, select your drying cycle and
press ‘Start / Pause’.
■ Never attempt to repair the dryer yourself.
■ The only user-removable parts of the dryer are the lint filter. No other parts are
designed to be removed by anyone other than a Haier Repairer.
■ For problems that cannot be solved from information in this User Guide, turn
off and unplug your dryer and contact a Haier Repairer.
■ When disposing of the dryer, it is recommended that the door is removed to
avoid children getting trapped inside, and that the electrical cable is cut off
close to the dryer.

IMPORTANT!

We do not recommend the use of extension cords or portable electrical outlet
devices for safety reasons.

■
■
■
■

■

Lint
Accumulated lint in the dryer can become a fire hazard; it also reduces the efficiency
of the dryer by causing longer drying times and increased power consumption.
Clean the lint filter before every load.
Ensure the area around the dryer is clear of lint.
At regular intervals have the interior of the dryer cleaned of any accumulated lint.
This must be done by a Haier trained and supported service technician.
This must be done when the dryer installation is changed from free standing or
inverted, or vice versa.
The dryer exhaust ducting should be inspected and cleaned periodically to remove
accumulated lint.
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SAFETY AND WARNINGS
Spontaneous combustion

IMPORTANT!
■
■

■

■

■
■
■
■

■

To reduce the risk of fire in a tumble dryer the following should be observed:
Items that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil are a fire
hazard and should not be placed in a tumble dryer.
Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat
sources such as a tumble dryer. The items become warm causing an oxidation
reaction in the oil. This oxidation creates heat. If the heat cannot escape the items
can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items
can prevent heat from escaping creating a fire hazard.
If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable oil, cooking oil or have been
contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer, they should first
be washed in hot water with extra detergent – this will reduce, but not eliminate
the fire hazard. The cool down cycle of the dryer should be used to reduce the
temperature of these items. They should not be removed from the tumble dryer
and piled or stacked while hot.
Items that have previously been cleaned in, washed in, soaked in or spotted
with flammable liquids or solids, eg petrol/gasoline, kerosene, dry cleaning
solvents, vegetable or cooking oil, acetone, denatured alcohol, some brands of
spot removers, turpentine, waxes and wax removers or other flammable or
explosive substances should not be placed in a tumble dryer.
Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
The dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
Fabric Softeners or similar products should not be used in a tumble dryer to
eliminate the effects of static electricity, unless this practice is specifically
recommended by the manufacturer of the fabric softener product.
Rubber backed articles, foam rubber (latex foam), clothes or pillows fitted with
foam rubber pads, fibreglass, shoes containing rubber, shower caps, baby’s
waterproof napkin covers and waterproof textiles should not be dried in the dryer.
These materials can, when heated, produce fire by spontaneous combustion.
The maximum mass of dry textiles depends on your model, The HDV70E1 model is
rated at 7kg. Do not overload your dryer.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
Please read and follow the ‘Safety and warnings’ and ‘Installation
instructions’ sections carefully before using your dryer.
Unpacking
1 Remove all the packaging.
2 Tilt the dryer backwards and ‘walk’ it off the base one foot at a time.
3 Remove all packaging and accessories from inside the drum and ensure you
remove protective covers from the door and console.

IMPORTANT!

■ Ensure packaging materials are kept out of reach of children.
■ Please help protect the environment and dispose of the packaging from around
the dryer in an environmentally friendly manner.
Accessories
Please check your dryer model and the following accessories inside the drum:
HDV70E1
■ 1 x Installation instructions
and user guide
■ 1 x Wall mounting kit
■ 2 x Stacking bracket
■ 1 x Hose connector
■ 1 x Flexible hose
■ 1 x Flexible hose clip
■ 1 x Inverted panel
■ 1 x Warranty card
Location

IMPORTANT!

■ The dryer must be installed in a well-ventilated, dustfree environment.
■ The dryer must not be installed on any textured floor
coverings (eg carpet, rugs).
■ Do not install the dryer behind a lockable door, sliding
door, or behind a door where the hinge is on the
opposite side to that of the dryer in such a way that the
full opening of the door is inhibited. Ensure the dryer
door can always be opened fully.
■ Do not install the dryer outside, in a damp place, where
there is a risk of freezing, where it may be rained on, in
direct sunlight or close to a source of heat.
■ Do not place your dryer on top of its power cable.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
Venting
Correct installation is very important for all dryers to ensure maximum efficiency and
safety.

IMPORTANT!

Never run the dryer unless the airflow system is free from
obstruction.
There must be adequate ventilation to avoid the back flow of gases into the room
from appliances burning fuels, including open fires, when operating the dryer.
Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes
from appliances burning gas or other fuels.

■
■
■
■
■
■
■
■

External venting
Your dryer has been designed to be vented outside to provide the following
advantages:
Ensures optimum efficiency by preventing recirculation of moist air.
Eliminates condensation on walls and ceilings.
Reduces the chance of lint being sucked into the dryer.
Prevents lint and other fine particles being blown into the room.
The external venting system should be:
Made from 100mm diameter flexible plastic pipe where the vent system goes through the
wall.
Exhausted outside and not into another confined space, eg the roof cavity of a house.
Angled to avoid condensation and rain water running back into the dryer.
The vent system should be a maximum of two metres with no more than three 90°
bends.
Internal venting
The dryer is set up in the factory for front venting. If front venting is used there must
be adequate ventilation to avoid the build up of moisture in the room, which can
affect the performance of the dryer. Venting must comply with local by-laws and
regulations.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
Free standing
The dryer stands on the floor and can easily be moved into position.
1 Move the dryer into the desired position. Do not
lift the dryer by the top panel.
2 Have a minimum clearance on all sides of at
least 20mm.
3 Have a minimum clearance at the rear of 75mm.
The spacers from the accessory wall mounting
kit can be used to set this distance.
4 Install the dryer on a stable and level floor.

IMPORTANT!

Do not put the heavy loads on the top of your dryer,
eg the wet clothes that were taken out of the washing machine.

Inverted wall mounting
Your dryer has been designed to be inverted and mounted on the wall above a
washer or tub. A wall mounting kit must be used. Inverting allows access to the
dryer control panel.
Min. 50mm clearance

■
■
■
■
■

Min. 880mm

Tools and parts required:
■ Drill and 3mm bit
■ Phillips head screwdriver
Wall mounting kit includes:
2 x Plastic spacers
2 x Wall hanging brackets
2 x Hanging hooks
4 x Wood screws
6 x Screws for hanging hooks
and plastic spacers

Min. 50mm clearance
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
1

2

3
4
5
6
7

Mounting dryer on wall
Determine the position of the dryer on the wall and mark the bracket position. A
minimum of 50mm is needed between the top of the dryer and the ceiling for ease
of installation. If mounting above a washing machine, allow sufficient room to open
the lid of the washer.
Fix the wall hanging brackets to the wall securely, ie into the stud. If the studs are
too far apart, fit a timber slat to the studs and then mount the brackets to the slat. If
a slat is used install a second slat behind the spacers to ensure the dryer is
horizontal. The distance between the centre of each bracket is 555mm (A).
To install the hooks onto the dryer, remove one screw from each side (B), reuse
these screws with two more (each side) from the kit to fasten the hooks in place.
Remove plastic plugs from the back of the dryer and screw the spacers provided in
place (C).
With assistance, mount the dryer on the wall brackets.
The inverted control panel is supplied in the accessories with your dryer. Fit inverted
control panel over the existing panel.
Adjust the display to read correctly on an inverted panel:
■ Press and hold the ‘Key Lock’ and ‘Option’ buttons for three seconds.
■ The dryer will beep to indicate you have made a correct selection, and the display
will change after three seconds.
■ Repeat the same steps to return the panel to the factory setting.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
Stacking installation
Your dryer has been designed to be able to be stacked on the top of a Haier front load
washing machine, ensure the washing machine is the same width as your dryer.
Tools and parts required:
■ Drill and 2.9mm bit
■ Phillips head screwdriver

Stacking bracket includes:
■ 2 x Stacking bracket

1 Remove 4 screws at two sides of bottom panel, then install the stacking bracket.

Stacking bracket

4 Screws

2 Install your dryer with stacking bracket on the top of the front load washing machine.
Drill two holes on both sides of top panel of washing machine with 2.9mm diameter
drill. Detailed drill position as shown on the stacking bracket. Only use the screws
supplied in the stacking bracket. Fix the stacking bracket on the top panel of washing
machine.
■ The models of Haier front load washing machine that
can be stacked installation are followed:
HW70-BP12636S
HW80-BP12636S
HW90-BP12636S
HWD-C180
HW70-BP10829
Dryer
HW80-BP10829
HW80-BD12756
Stacking bracket
HWD100-BD14756
HW100-BD14756
Front load washing
HW80-B12876
machine
HW100-B14876
HW120-BD14876
HW85-BP12826
HW100-BP12826
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
Before a rear venting option is installed the dryer must be changed from the front
venting factory setup. Remove the outlet grille from the front left-hand side and
replace with the outlet cover from the rear left-hand side. These covers should be
gently pried at the sides to prevent damage.
Internal venting
Front venting is the only option for internal venting. The dryer is set up for front
venting when it leaves the factory.
Note: where possible all efforts should be made to vent the dryer externally to avoid
moisture build up around the dryer.
External venting
The dryer can be vented directly through the wall with a flexible hose, in combination
with the hose connector supplied with the dryer.
Tools and parts required:
■ Slotted screwdriver
kit part includes:
■ 1 x Hose connector
■ 1 x Flexible hose
■ 1 x Flexible hose clip

Flexible hose clip
Flexible hose

Hose connector
Connect the narrow end of the connector to the dryer duct pipe mouth at the back of
the dryer. Then connect the flexible hose to the wide end of the connector. Use the
clip to fasten connection point between the flexible hose and connector (fasten clip
with a screwdriver). Extend the flexible hose through the duct hole, make sure the
flexible hose is not twised to allow the air to be vented outside.
Note: The vent system should be a maximum of two metres with no more than three
90° bends.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
Electrical connection
1 This appliance must be connected to a 220V, 50Hz, sinusoidal, 10A
electrical supply.
2 Uncoil the power cord, remove and discard the plastic pin cover and plug into a
power socket.
3 Connect the appliance to an earthed outlet protected by a fuse of suitable capacity.
■ Check the power cord for damage and make sure it is not squashed or twisted when
installing the dryer.
■ Always remove the power cord from the power socket by the plug, not by the cord.

IMPORTANT!

■ Do not touch or operate the dryer with wet hands or with bare feet.
■ A damaged power cord must be replaced by a Haier trained and supported
service technician. The appliance must not be operated until it is repaired, as there
is risk of electric shock.
■ Do not operate this dryer if it has been damaged during transport. Contact your
Haier trained and supported service technician.
Product specifications
HDV70E1
Capacity (kg)*
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DIMENSIONS (mm)
Width

600

Depth

585

Height

830

ELECTRICAL
Volts

220

Hz

50

Amps (maximum)

10

Rated Power (W)

1750

Waterproof degree

IPX4

* Capacity refers to the maximum dry weight of items the dryer can dry at any one time.
Rated capacity is determined by a country’s performance standards, so similar dryers may
have different capacities for different markets.
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CONTROL PANEL
7kg

Dry
Dry

Iron Dry
HDV70E1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A

Press ‘Power’ button to activate your dryer. Press it again to switch the dryer off.

B

‘Key Lock’ can be used to lock the buttons on your dryer.This will avoid accidental
button presses.

C

There are two drying settings with your dryer, Sensor Dry and Time Dry. The default
cycle is “Normal Dry – Sensor Dry”.

D

Press the ‘Temperature’ button until the light next to your desired drying temperature
is illuminated.

E

The ‘Alarm’ and ‘Anti-crease’ Option automatically defaults for all cycles. This means
a series of beeps will sound to alert at the end of a cycle, and the drum will rotate
periodically and cool air will be circulated through the load to minimise wrinkling and
creasing.

F

The ‘Delay’ option enables you to delay the start of the drying cycle. If you have
programmed a ‘Delay’ time, the delay light is on.

G

The screen displays the remaining time for a program and delay time.

H

The progress lights indicate what part of the cycle the dryer is currently on.

I

Press the ‘Start / Pause’ button to start or pause the cycle.
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DRYING CYCLES
Sensor dry
Your dryer has three dryness levels from ‘Iron Dry’ through to ‘Extra Dry’. Choose
the dryness level to suit your load depending on how dry you wish for your load to be.
The default temperature for sensor dry cycle is ‘High’ temperature. You can select
the most appropriate temperature for each particular load to ensure you get the best
result.
CYCLE

TEMPERATURE

DESCRIPTION

MAX. LOAD SIZE (KG)

Sensor
Dry*

High

High heat cycle for rapid drying of
everyday clothing, eg cotton fabrics,
t-shirts, sheets, trousers.

7

Med

Cooler cycle for carefully drying delicate
fabrics, eg synthetics fabrics.

4

Low

A low heat cycle for the special care of
heat sensitive fabrics. eg synthetics
fabrics, woolen, silk products.

4

* ‘Extra Dry’, ‘High’ dry temperature is the recommended cycle of HDV70E1 model for everyday cotton items.

Time dry
It is suitable for some fabrics that you wish to dry for a specific time period. You can
select 30, 60, 90, 120, 150 and 180 minute drying times.

1
2
3
4
5

Customising dryer cycles
After using your dryer a few times you may discover there are some drying options
you prefer for some cycles. You can programme your dryer to remember the drying
options you prefer for each drying cycle. For instance, you may want to set the
‘Normal Dry’ cycle to a lower drying temperature.
To customise a cycle:
Turn on your dryer.
Select the cycle you wish to customise.
Press and hold any of the drying options buttons for 3 seconds. The lights will flash
and the display will show
to indicate the dryer is in cycle adjustment mode.
Select the ‘Temperature’ and ‘Option’ function options you prefer by pressing the
relevant option button.
Press and hold ‘Key Lock’ for 3 seconds to save the selected setting. Your dryer will
then beep to indicate your customised cycle has been saved.
Factory reset
Your dryer will now be reset to the default settings it left the factory with:
Selection the ‘30min.’ cycle, press and hold the ‘Key Lock’ and ‘Delay’ buttons
together for three seconds. You can reset your dryer to the default settings.
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USING YOUR DRYER
IMPORTANT!

■ Check the lint filter is clean before every load. Ensure it is replaced correctly before
using your dryer.
■ The lint filter indicator light will flash at the beginning of every cycle when the machine
is switched on, as a reminder to check the lint filter.
■ Sort and load items into the dryer drum, ensuring no items are in the way of the door.
■ Close the door.
■ Ensure your dryer connect to an appropriate power supply(220V, 50Hz).
■
■
■
■

Preparing your load
Check whether the loads have been spun by washing machine.
Check pockets for items that could damage your clothes or get caught in the dryer.
Close zippers, hooks, fastenings (ie fasten the openings of duvet/doona covers), and
remove loose bra wires. These may damage both your dryer and your clothes.
Make sure that the laundry is suitable for drying in the tumble dryer. You can find
some information on the laundry labels.
Loading the dryer
Garments need to be loaded correctly to minimise creasing and wrinkling, and to
ensure the load is dried evenly. Make sure there is plenty of room for the garments
to tumble freely while drying.

■
■
■
■
■
■

To reduce tangling and creasing
Load items individually.
Ensure duvet/doona covers are fastened before placing in the dryer.
Shake clothes out and load individually to help items dry evenly.
Launder permanent press garments separately, eg business shirts.
Allow enough room in the dryer for clothes to tumble freely.
Hang garments as soon as the drying cycle is complete to reduce the need for
ironing.

IMPORTANT!

■ Do not overload your dryer, as this may damage your dryer and clothes.
■ Never put dripping wet clothes in or on top of the dryer as excess water may
cause an electrical hazard.
■ Do not place an item in your dryer unless the care label specifically states it is
safe to do so.
■ Always follow the instructions on the care label.
■ Do not dry curtains in your dryer. Sunlight makes them brittle and they may
disintegrate during drying.
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USING YOUR DRYER
Switch on the power supply
Press the ‘Power’ button to power on your dryer.
Selecting program
Select your desired drying cycle by turning the control dial.
As you rotate the dial, the drying cycle selected will
illuminate, along with the default settings for that cycle on
the right side of the control panel.

Dry
Dry

Iron Dry

Selecting temperature option
There are four drying temperatures you can choose from:
High: Clothes temperatures reach up to 80°C.
Med: Clothes temperatures reach up to 70°C.
Low: Clothes temperatures reach up to 45°C.
Airing: Cool air is blown through the dryer for the period selected.
Selecting additional option
‘Alarm’ means a series of beeps will sound at the end of a cycle,
to alert you that the dryer has finished.
‘Anti-crease’ operates up to 1 hour after your drying cycle has ended
with cool air to minimise wrinkling and creasing.
Selecting delay start time
The ‘Delay’ option enables you to delay the start of the drying cycle
from between 5 minutes and 12 hours. Times you can select are
5 min, 15 min, 30 min, 1 hour, then hourly up to 12 hours. This can
be useful to time your drying to finish when you arrive home from
work, or to start when power rates are lower.

IMPORTANT!

We suggest that you avoid using ‘Delay’ for non-colourfast
items as this may cause dye run to occur.
Start the dryer
Press ‘Start / Pause’ button to start your dryer.
Key Lock
To turn keylock mode on or off, at any time when the dryer is powered on:
Press and hold the ‘Key Lock’ button for 2 seconds.
Note: when activated, the light under the ‘Key Lock’ button is illuminated.
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CLEANING YOUR DRYER
IMPORTANT!

■ If you wish to stop the dryer before the cycle has finished you MUST remove
the clothes IMMEDIATELY and spread them out to cool. DO NOT leave the
clothes in the dryer or bunched up in a clothes basket. Take extreme care as
the drum and the load items may be extremely hot.
■ Failure to follow the advice in this guide may result in damage to your
garments and your expectations of drying performance may not be met.
■ Do not dry shoes or other rubber items in you dryer.
When you have finished using your dryer
■ Unplug the dryer from the power socket.
■ Wipe around the door to remove any remaining condensation and/or foreign matter.
■ Clear the lint filter.
Cleaning your dryer
Before you start cleaning your dryer, ensure that it is disconnected from the power
(ie unplug the dryer from the power socket).
Cleaning the control panel and outer surfaces of the dryer
Use a soft damp cloth to wipe all surfaces, then wipe dry. Avoid using chemical or
scouring cleaners, as these will damage the paint and plastic surfaces of your dryer.
Cleaning the inside of your dryer
It is important that you occasionally clean the inside of your dryer. If the drum has
any residual dirt or lint stuck to it, remove this and wipe it clean with a damp cloth.
Do not leave any metal objects in the drum, as these may cause rust.
■
■

■
■

Cleaning the lint filter
Lint is generally formed during wearing and washing.
Fibres (ie lint) released from clothes during the drying
cycle are collected in the lint filter.
It is important to clean the lint filter after every load, as
the lint produced in the drying process can become a
fire hazard if it is allowed to accumulate in or around
your dryer.
The lint filter is located in the door opening (at the bottom).
There is a warning light that will flash at the beginning of
every cycle to remind you to clean the filter. Lint becomes a
fire hazard if left to build up, and will reduce the efficiency
of your dryer.
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Lint filter

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE
1
2
3
4

To clean the filter:
Open the dryer door.
Remove the lint filter by pulling it up and out of the filter slot.
Open it out and wipe the surface clean with your hand.
Close the lint filter and place it back in the opening. Ensure the filter is fitted
correctly back in place before operating the dryer.

IMPORTANT!

If the lint filter becomes damaged, contact your Haier trained and supported
service technician to arrange for a replacement filter. Do not operate your
dryer with a damaged lint filter or without the filter in place, as this will cause
damage to your dryer.

Your dryer is capable of diagnosing a number of its own problems. It will sound a
continuous series of beeps and display a code when it has a problem that you can
correct yourself.
User warnings
PROBLEM

DISPLAYED AS

WHAT TO DO

Keylock is
activated

Touch and hold the ‘Key Lock’ button for 2 seconds to
deactivate the Keylock.

The door is not
closed

Close the door fully and press ‘Start / Pause’.
Try opening and closing the door again.
Reposition the load, make sure the load is correctly in the
drum and that protruding items are not stopping the door
from closing.

Dryer has been
paused

Press the ‘Start / Pause’ to resume the cycle.

Fault codes
When a continuous series of beeps is sounded, all the lights turn off on the control
panel and a number appears on the display, a fault has occurred. The fault code will
be displayed as
followed by a number on the digital display. Record the fault
code and call your Haier trained and supported service technician to arrange service.
If a fault code is being displayed, you can still turn your dryer off by pressing ‘Power’
button.
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TROUBLESHOOTING
The following is a list of problems you may encounter when using this appliance and
some suggestions that may help to correct the problem. If you still have problems,
please contact your Haier Repairer.
PROBLEM

POSSIBLE CAUSES

WHAT TO DO

Pressing ‘Power’
does not turn
on the dryer.

Fault with household power
supply.

Try plugging in and turning on another
electrical appliance.

Pressing
‘Start / Pause’
does not start the
drying cycle.

Dryer could be displaying a user
warning or fault code.

Refer to page 17.

‘Delay’ function is set.

Refer to page 15 for more information.

Dryer keeps
stopping and
starting.

The ‘Anti-crease’ option has
been selected.

Refer to page 15 for more information.

Dryer stops
working mid-cycle.

Power failure.

Press ‘Power’ and restart the desired
cycle.

Dryer has been paused.

Press the ‘Start / Pause’ button to restart
the cycle.

Dryer door is open.

Ensure the door is firmly shut.

Drying cycle selected not
appropriate for the load.

Select an appropriate cycle for the load.
Refer to pages 13, 14 and 15.

Selected drying temp, not
appropriate for the load.

Select a higher drying temp. Refer to
page 15.

Dryer overloaded for the cycle.

Some cycles have a lower max. load size.
Refer to page 13.

Dryer is taking too
long/results were
not satisfactory.

Try dividing the load in half and dry
half at a time.

Clothes getting too
hot or damaged.

Lint filter is blocked.

Clean the lint filter.

Load overly wet at the start of
cycle.

Remove more water from the load before
placing it in the dryer, eg select a faster
spin on your washer, a speed appropriate
for your load.

Cycle selected not appropriate
for the load.

Ensure the cycle selected is appropriate
for items in the load.
Refer to pages 13 and 15.

Items removed from dryer before
the end of cycle cool down had
finished.

Removing items before cool down may
damage clothing if it is not spread out and
exposed to cooler air once removed from
the dryer.
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TROUBLESHOOTING
PROBLEM

POSSIBLE CAUSES

WHAT TO DO

Fault code warning

Dryer has a fault.

Refer to page 17.

Noises.

Dryer is overloaded.

Remove some items from the dryer.

Dryer has a fault.

Continuous beeping or a musical series of
beeps with a message displayed on digital
display.
Refer to page 17.

Beeps signalling the end of a
drying cycle.

End of cycle beeps can be turned off.
Refer to page 17.

Dryer is not installed on a stable
surface.

Ensure the dryer is installed on a flat,
stable surface. Refer to page 7.

Dryer is overloaded.

Remove some items from the dryer.

Dryer is overloaded.

Remove some items from the dryer.

‘Temperature’ selected too
hot for load type.

Try selecting a lower ‘Temperature’.

‘Anti-crease’ option not
selected.

Select the ‘Anti-crease’ option to rotate the
load at the end of the drying cycle.
Refer to page 15.

White/light and coloured
items not separated before
drying.

Remember to separate white/light and
coloured items before placing them in the
dryer.

Wet items left sitting in the dryer
for long periods of time before
drying.

Do not leave wet items sitting in the dryer
for long periods of time before drying, if
they are prone to colour run. If you do
intend to leave them for long periods
before drying, then separate the load and
put those items that may cause colour run
aside.

Loads not separated during
loading.

Try separating out larger items from
smaller items.

Items loaded into the dryer
incorrectly.

Load items individually into the dryer.
Do not place folded items in the dryer.

Load size too large.

Try drying smaller load sizes. Some
cycles have a lower maximum load size.
Refer to pages 13 and 14.

Sheets and duvet covers
due to their size, are prone
to tangling.

Dry sheets and duvet/doona covers
separately from other laundry. Ensure
duvet/doona covers are buttoned or
fastened closed before drying.

Vibration.

Creasing.

Dye transfer.

Tangling.
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TROUBLESHOOTING
PROBLEM

POSSIBLE CAUSES

WHAT TO DO

Linting.

Lint filter not cleaned or replaced.

Ensure the lint filter is cleaned after every
cycle and replaced correctly.
Refer to pages 16 and 17.

Loads not sorted correctly.

Dry lint givers separately from lint receivers.
Dry similar colours together eg light
coloured items with light coloured items,
dark items with dark items.
Refer to page 14.

Clothes over dried.

Over drying clothes in the dryer can cause
them to attract lint. Use an auto sensing
cycle or ensure you check your load if
using the time dry cycles to avoid over
drying.
Refer to page 14.

New items have been dried in the
dryer recently. New towels or
flannelette sheets can leave lint
in the dryer, which may be picked
up by subsequent loads.

Clean the lint filter and use ‘No heat’ cycle
to clear any remaining lint from the dryer.

Catching on metal part on items
in the load.

Fasten zips and other clasps before
placing items in the dryer.

Items not separated or dried on
an appropriate cycle for the fabric
type.

Dry similar items together. Ensure an
appropriate cycle is selected.
Refer to pages 13, 14 and 15.

Cycle or ‘Temperature’ selected
not appropriate for the fabric
type.

Ensure the Cycle or ‘Temperature’ selected
is appropriate for the fabric type. Refer to
the items care label.
Refer to pages 14 and 15.

Used a ‘Time Dry’ cycle and did
not monitor the dryness of clothes
during the cycle.

Ensure that clothes are checked for
dryness during the cycle when using the
timed programmes to avoid over drying.
Refer to pages 13 and 15.

Instructions on care label not
followed.

Follow the instructions on the care label of
the items.

Fabric damage.
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ค�ำแนะน�ำในการติดตั้ง
คู่มือการใช้งาน

เครื่องอบผ้าระบบ Vented
รุ่น: HDV70E1

สารบัญ
ข้อมูลด้านความปลอดภัยและค�ำเตือน
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ค�ำแนะน�ำในการติดตั้ง
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แผงควบคุมการท�ำงาน

12

โปรแกรมการอบผ้า
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การใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน

14

การท�ำความสะอาดเครื่องอบผ้าของท่าน

16

ก่อนติดต่อขอรับบริการ

17

การแก้ไขปัญหา

18

ข้อส�ำคัญ!
โปรดเก็บรักษาคู่มือการใช้งานเล่มนี้

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นการใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน
คู่มือเล่มนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลส�ำคัญที่จะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ และมั่นใจ
ได้ถึงการติดตั้ง, การใช้งาน และการดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและค�ำเตือน
ความหมายของสัญลักษณ์บนเครื่องอบผ้า
ค�ำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้/วัตถุที่สามารถติดไฟได้
โปรดอ่านคู่มือ

ค�ำเตือน!
อันตรายจากเพลิงไหม้

ใช้เครื่องนี้ในการอบผ้าที่ซักโดยใช้น�้ำเท่านั้น
ห้ามใช้ความร้อนในการอบสิ่งของที่มีส่วนประกอบของฟองน�้ำท�ำจากยาง หรือวัสดุที่มีพื้นผิว
คล้ายยาง ซึ่งเป็นการอบแห้งด้วยระบบเป่าลมร้อน
ห้ามหยุดเครื่องก่อนที่จะสิ้นสุดรอบการอบ เว้นแต่ว่าจะน�ำผ้าทั้งหมดออกมาจากตัวเครื่องและ
น�ำผ้ามาตาก เพื่อกระจายความร้อนออกจากผ้า
เครื่องอบผ้าจะท�ำให้เกิดฝุ่นของขุยผ้าที่สามารถติดไฟได้ ดังนั้นจึงควรท�ำความสะอาดที่กรองฝุ่น
ของตัวเครื่อง ก่อนเริ่มต้นการอบผ้าทุกรอบ
หากละเลยไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนที่แสดงไว้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้
หากละเลยไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนที่แสดงไว้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
การเสียชีวิตได้

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยที่ส�ำคัญ

ค�ำเตือน! เมื่อใช้งานเครื่องอบผ้าเครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้:
การใช้งานเครื่องอบผ้า
เครื่องอบผ้านี้จะสามารถท�ำงานได้อย่างสมบูรณ์กับผ้าที่ซักในน�้ำเท่านั้น
ไม่ควรใส่ชุดชั้นในที่มีการเสริมด้วยโครงที่ท�ำจากโลหะเข้าไปในเครื่องอบผ้า ไม่เช่นนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
หากโครงที่ท�ำจากโลหะหลุดออกมาระหว่างการอบแห้ง
หากท่านต้องการอบผ้าลักษณะนี้ ให้ใช้ชั้นวางของส�ำหรับการอบ หรือใส่ผ้าเข้าไปในถุงใส่เสื้อผ้าส�ำหรับการอบ
ควรตรวจสอบและน�ำของที่อยู่ตามกระเป๋าเสื้อผ้าออกให้หมด เช่น ไฟแช็ค และไม้ขีด
ห้ามอบสิ่งของที่ท�ำจากยาง หรือพลาสติก หรือฟิล์ม เช่น ผ้าปูโต๊ะเคลือบพลาสติก และผ้ากันเปื้อนเด็ก
ผ้าที่อบแล้วควรจะต้องผ่านขั้นตอนการระบายความร้อน/เป่าลมในขั้นตอนสุดท้ายของรอบการอบผ้า เพื่อให้
เสื้อผ้าอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ท�ำให้ผ้าเสียหาย หากเครื่องอบผ้าหยุดท�ำงานก่อนที่จะสิ้นสุดขั้นตอนการ
อบผ้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรน�ำผ้าที่อยู่ในเครื่องออกมาให้หมดทันที ไม่ควรปล่อยไว้ในเครื่องอบผ้า
จากนั้นให้น�ำผ้ามาตากโดยเร็วเพื่อระบายความร้อนออกจากผ้า ห้ามเก็บผ้าไว้กองรวมกัน เช่น เก็บไว้ในตะกร้า
ผ้า
เครื่องอบผ้าเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาส�ำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ควรน�ำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์
เช่น ในคลินิกสปา/ความงาม ที่อาจมีการสะสมของฝุ่นจากขุยผ้าค่อนข้างมาก หรือมีวัตถุที่สามารถติดไฟอยู่ใน
บริเวณโดยรอบหรือในผ้าที่น�ำมาอบ
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ห้ามใช้งานเครื่องอบผ้าโดยที่ไม่ได้ติดตั้งที่กรองฝุ่นให้เรียบร้อย หรือปล่อยให้มีฝุ่นสะสมอยู่ด้านในหรือรอบๆ
เครื่องอบผ้า
เครื่องอบผ้าเครื่องนี้ไม่เหมาะส�ำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กๆ) ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดใน
ขณะใช้งาน หรือได้ดูการสาธิตวิธีการใช้งานที่ถูกต้องจากผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของพวกเขา
ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเครื่องอบผ้า
ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบทุกเมื่อที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องอบผ้า  
ห้ามห้อยโหน หรือลงน�้ำหนักบนประตูเครื่องอบผ้า
เครื่องอบผ้าของท่านได้รับการออกแบบมาให้หยุดการท�ำงานในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อไฟฟ้ากลับสู่
สภาวะปกติ เครื่องจะยังคงปิดสวิตช์อยู่จนกว่าท่านจะกดปุ่ม ‘Power’ (เปิด/ปิดเครื่อง) หากต้องการให้เครื่อง
อบผ้าเริ่มการท�ำงานใหม่ ให้กดปุ่ม ‘Power’ (เปิด/ปิดเครื่อง) เลือกโปรแกรมการอบผ้า และกดปุ่ม ‘Start/
Pause’ (เริ่ม/หยุด)
ห้ามพยายามซ่อมเครื่องอบผ้าด้วยตัวเอง
ส่วนของเครื่องอบผ้าที่ผู้ใช้สามารถถอดออกได้ คือ ที่กรองฝุ่น ส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่ได้รับการออกแบบมา
ให้ผู้ใช้สามารถถอดได้ ยกเว้นช่างซ่อมจากศูนย์บริการของ Haier
หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยอ้างอิงจากข้อมูลในคู่มือนี้ ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟ
ของตัวเครื่อง จากนั้นติดต่อไปทางศูนย์บริการของ Haier
เมื่อต้องการน�ำเครื่องอบผ้าไปก�ำจัดทิ้ง ขอแนะน�ำให้ถอดประตูออกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปติดอยู่ด้านใน
พร้อมกับตัดสายไฟออกโดยให้ตัดตั้งแต่ส่วนที่อยู่ติดกับตัวเครื่องของสายไฟ

ข้อส�ำคัญ!

เพื่อความปลอดภัย เราไม่แนะน�ำให้ต่อสายไฟ หรือใช้ปลั๊กพ่วงกับเครื่องอบผ้า
ฝุ่นจากขุยผ้า
ฝุ่นจากขุยผ้าที่สะสมอยู่ในเครื่องอบผ้าสามารถท�ำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ และประสิทธิภาพของเครื่อง
อบผ้าลดลง เพราะฝุ่นจะท�ำให้ระยะเวลาการอบผ้านานขึ้น และเครื่องกินไฟมากขึ้นด้วยเช่นกัน
ควรท�ำความสะอาดที่กรองฝุ่นก่อนที่จะใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องอบผ้าทุกครั้ง
หมั่นท�ำความสะอาดฝุ่นละอองบริเวณโดยรอบเครื่องอบผ้าอยู่เสมอ
ควรท�ำความสะอาดฝุ่นที่สะสมอยู่บริเวณด้านในของเครื่องอบผ้าตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งจะต้องด�ำเนินการ
โดยช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมและสนับสนุนจาก Haier และจะต้องท�ำความสะอาดในส่วนนี้เมื่อมีการเปลี่ยน
ต�ำแหน่งติดตั้งเครื่องอบผ้าจากการติดตั้งแบบตั้งเดี่ยวเป็นติดตั้งแบบกลับ หรือในทางกลับกัน
ควรตรวจเช็คและท�ำความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื่องอบผ้าอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อก�ำจัดฝุ่นละอองสะสม
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การเผาไหม้ที่เกิดเอง

ข้อส�ำคัญ!

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ในเครื่องอบผ้า ควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้:
เสื้อผ้าที่มีคราบหรือชุบน�้ำมันพืช หรือน�้ำมันส�ำหรับการท�ำอาหาร สามารถท�ำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ ห้าม
น�ำไปใส่ในเครื่องอบผ้าเป็นอันขาด
วัตถุที่สัมผัสกับน�้ำมัน สามารถท�ำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่สัมผัสกับแหล่งของความร้อน
เช่น เครื่องอบผ้า เนื่องจากวัตถุเหล่านี้จะอุ่นขึ้น ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นในน�้ำมัน ซึ่งอ๊อกซิเดชั่นจะ
ท�ำให้เกิดความร้อน หากความร้อนไม่สามารถระบายออกจากวัตถุดังกล่าว จะท�ำให้เกิดความร้อนสูงจนท�ำให้
ไฟลุกไหม้ การพับ, การวางซ้อน หรือการเก็บวัตถุที่สัมผัสกับน�้ำมัน จะท�ำให้ความร้อนไม่ถูกระบายออก และ
ท�ำให้เกิดการลุกไหม้ได้
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอบผ้าที่เปื้อนน�้ำมันพืช, น�้ำมันส�ำหรับการท�ำอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ควร
น�ำผ้าไปซักด้วยน�้ำร้อนโดยใช้ผงซักฟอกมากเป็นพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยง แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดไฟ
ลุกไหม้ และควรใช้ขั้นตอนการระบายความร้อนของเครื่องอบผ้า เพื่อลดอุณหภูมิของวัตถุเหล่านี้ หลังจากที่น�ำ
ผ้าออกจากเครื่อง ไม่ควรน�ำผ้าไปพับหรือวางซ้อนกันในขณะที่ผ้ายังร้อนอยู่
ไม่ควรใส่ผ้าที่ผ่านการท�ำความสะอาด, ซัก, แช่ หรือเปื้อนคราบของของเหลวหรือสารเคมีที่สามารถติดไฟได้
เช่น น�้ำมันปิโตรเลียม/น�้ำมันเบนซิน, น�้ำมันก๊าด, น�้ำยาซักผ้าแห้ง, น�้ำมันพืช หรือน�้ำมันส�ำหรับการท�ำอาหาร,
อะซิโตน, แอลกอฮอล์, น�้ำยาขจัดคราบสกปรก เทอร์เพนไทน์ แวกซ์ และน�้ำยาล้างลอกแวกซ์ หรือสารเคมีอื่นๆ
ที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ เข้าไปในเครื่องอบผ้า
ห้ามอบผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่องอบผ้า
ห้ามใช้งานเครื่องอบผ้าหากมีการใช้สารเคมีส�ำหรับอุตสาหกรรมในการซักผ้า
ไม่ควรใช้น�้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันในเครื่องอบผ้า ส�ำหรับแก้ปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิต เว้นแต่ว่า
จะเป็นน�้ำยาปรับผ้านุ่มที่ได้รับการแนะน�ำไว้โดยเฉพาะ
สิ่งของที่เคลือบยางไว้ด้านหลัง, ฟองน�้ำท�ำจากยาง (เช่น โฟมยางพารา), เสื้อผ้า หรือหมอนที่ท�ำจากยางพารา,
ไฟเบอร์กลาส, รองเท้าที่มียาง, หมวกอาบน�้ำ, แผ่นรองกันน�้ำส�ำหรับเด็กทารก และผ้าที่สามารถกันน�้ำได้ ไม่ควร
น�ำไปอบแห้งในเครื่องอบผ้า
หากวัตถุเหล่านี้ถูกท�ำให้ร้อน จะท�ำให้เกิดการเผาไหม้ขึ้นเอง
เครื่องอบผ้ารุ่นนี้มีความจุ 7 กก. ห้ามใส่ผ้าเกินความจุของเครื่องอบผ้าของท่าน
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โปรดอ่านและปฏิบัติตาม ‘ข้อมูลด้านความปลอดภัยและค�ำเตือน’ และ ‘ค�ำแนะน�ำในการติดตั้ง’ อย่าง
ละเอียด ก่อนเริ่มการใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน
รายการอุปกรณ์ที่จัดมาให้พร้อมเครื่อง
1 แกะบรรจุภัณฑ์ออกให้หมด
2 เอนเครื่องอบผ้าไปทางด้านหลัง และ ‘ขยับ’ ตัวเครื่องออกจากฐาน ด้วยการขยับขาตั้งออกทีละข้าง
3 แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดและอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากด้านในของถังอบ และต้องแน่ใจว่าท่านได้แกะแผ่นครอบที่ใช้
ส�ำหรับป้องกันประตูและแผงควบคุมออกเป็นที่เรียบร้อย

ข้อส�ำคัญ!

เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
โปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และก�ำจัดบรรจุภัณฑ์ของเครื่องอบผ้าด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์เสริม
โปรดตรวจสอบชื่อรุ่นของเครื่องอบผ้าของท่าน และตรวจสอบว่าได้รับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้พร้อมกับเครื่องอบผ้า
อย่างครบถ้วนหรือไม่:
รุ่น HDV70E1
ค�ำแนะน�ำการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งที่ผนัง 1 ชุด
แผงยึดส�ำหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้น 2 ชิ้น
ข้อต่อท่อ 1 ชิ้น
ท่อแบบยืดหยุ่น 1 ชิ้น
เข็มขัดรัดท่อแบบยืดหยุ่น 1 ชิ้น
แผงควบคุมส�ำหรับการติดตั้งแบบกลับด้าน 1 ชิ้น
ใบรับประกันสินค้า 1 ใบ
ต�ำแหน่งในการติดตั้ง

ข้อส�ำคัญ!

ต้องติดตั้งเครื่องอบผ้าในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศที่ดี ปราศจากฝุ่นละออง
ต้องไม่ติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้บนพื้นที่มีการปูด้วยวัสดุต่างๆ (เช่น พรม)
ห้ามติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้หลังประตูที่สามารถล็อคได้, ประตูบานเลื่อน หรือหลังประตูที่มีบานพับอยู่ตรงข้ามกับ
บานพับของเครื่องอบผ้า ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคให้เครื่องอบผ้าไม่สามารถเปิดประตูได้จนสุดทาง โปรดตรวจสอบให้
แน่ใจว่าประตูของเครื่องอบผ้าสามารถเปิดได้กว้างจนสุดอยู่เสมอ
ห้ามติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้นอกบ้าน, ในบริเวณที่เปียกชื้น, บริเวณที่เสี่ยงต่ออากาศเย็นจัดจนกลายเป็นน�้ำแข็ง,
โดนฝนสาด, มีแสงแดดส่อง หรืออยู่ใกล้กับแหล่งของความร้อน
ห้ามวางเครื่องอบผ้าทับสายไฟ
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การระบายอากาศ
การติดตั้งเครื่องอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับเครื่องอบผ้าทุกเครื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อส�ำคัญ!

ห้ามเปิดใช้งานเครื่องอบผ้า หากมีสิ่งกีดขวางระบบระบายลมร้อนของตัวเครื่อง
ภายในห้องจะต้องมีการระบายอากาศที่ดีเพียงพอ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของแก๊สกลับเข้าไปในห้อง จาก
อุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง, รวมถึงเปลวไฟ ขณะใช้งานเครื่องอบผ้า
ลมร้อนที่ถูกระบายออกมาจะต้องไม่ถูกปล่อยเข้าไปในปล่องควันส�ำหรับการปล่อยควันที่ดูดมาจากอุปกรณ์เครื่องใช้
ที่มีการเผาไหม้ของแก๊สหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ออกไปนอกตัวอาคาร
การระบายลมร้อนออกภายนอกอาคาร
เครื่องอบผ้าของท่านได้รับการออกแบบมาให้สามารถระบายอากาศออกไปด้านนอกได้ ซึ่งมีข้อดีดังต่อไปนี้:
รับประกันประสิทธิภาพการท�ำงานที่ดีที่สุด เพราะเป็นการป้องกันไม่ให้อากาศที่มีความชื้นไหลกลับเข้ามา
ก�ำจัดปัญหาการก่อตัวของไอน�้ำที่ผนังและเพดานห้อง
ช่วยลดโอกาสที่ฝุ่นจากขุยผ้าจะถูกดูดกลับเข้าไปในเครื่อง
ป้องกันไม่ให้ฝุ่นจากขุยผ้าและสสารที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากถูกเป่าเข้าไปภายในห้อง
ระบบระบายลมร้อนออกภายนอกอาคาร ควรมีคุณสมบัติดังนี้:
ติดตั้งระบบโดยใช้ท่อพลาสติกแบบยืดหยุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ตรงจุดที่ต้องการระบายลมร้อน
ออกผ่านผนังห้อง
ต้องระบายลมร้อนออกไปนอกอาคาร และห้ามระบายออกไปสู่พื้นที่ขนาดจ�ำกัดอื่นๆ เช่น โถงหลังคาของบ้าน
วางท่อแบบเอียงท�ำมุม เพื่อป้องกันการเกิดไอน�้ำ และไม่ให้น�้ำฝนไหลย้อนกลับเข้าไปในเครื่องอบผ้า
ท่อของระบบระบายลมร้อนควรมีความยาวไม่เกิน 2 เมตร และสามารถงอท่อได้ไม่เกิน 90 องศา และงอได้
ไม่เกิน 3 จุด
การระบายลมร้อนภายในห้อง
เครื่องอบผ้าเครื่องนี้ถูกติดตั้งมาจากโรงงาน ให้ระบายลมร้อนออกทางด้านหน้าของตัวเครื่อง หากใช้ระบบระบาย
ลมร้อนที่ด้านหน้า จะต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อป้องกันความชื้นภายในห้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของเครื่องอบผ้า การระบายลมร้อนจะต้องได้มาตรฐานสอดคล้องกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในเขตพื้นที่ของท่าน
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การติดตั้งแบบตั้งเดี่ยว
เครื่องอบผ้าจะต้องติดตั้งไว้บนพื้น และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย
1 เคลื่อนย้ายเครื่องอบผ้าไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ ห้ามยกเครื่อง
อบผ้าโดยการยกที่แผงด้านบน                            
2 เว้นระยะห่างจากพื้นที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวเครื่องอย่างน้อย 20 มม.
3 เว้นระยะห่างจากพื้นที่ด้านหลังของตัวเครื่องอย่างน้อย 75 มม.
ท่านสามารถใช้ที่กั้นระยะที่มาจากชุดอุปกรณ์ส�ำหรับการติดตั้งที่ผนังในการ
เว้นระยะห่างนี้
4 ติดตั้งเครื่องอบผ้าบนพื้นที่เรียบได้ระดับเสมอกัน และมั่นคงแข็งแรง

ข้อส�ำคัญ!

ห้ามวางของหนักไว้บนเครื่องอบผ้า เช่น ผ้าเปียกที่ท่านเพิ่งน�ำออกมา
จากเครื่องซักผ้า
การติดตั้งเครื่องที่ผนังแบบกลับด้าน
เครื่องอบผ้าของท่านได้รับการออกแบบมาให้สามารถติดตั้งแบบกลับด้าน และยึดไว้กับผนังเหนือเครื่องซักผ้า
ซึ่งจะต้องใช้ชุดอุปกรณ์ส�ำหรับติดตั้งที่ผนัง การติดตั้งแบบกลับด้านจะท�ำให้สามารถเข้าถึงแผงควบคุมของ
เครื่องอบผ้าจากในต�ำแหน่งนี้
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น:
สว่านไฟฟ้า และดอกสว่านขนาด 3 มม.
ไขควงหัวแฉก
ชุดอุปกรณ์ส�ำหรับการติดตั้งที่ผนังประกอบด้วย:
ที่กั้นระยะพลาสติก 2 ชิ้น
แผงยึดส�ำหรับการแขวนผนัง 2 ชิ้น
ตะขอส�ำหรับการแขวน 2 ชิ้น
สกรูส�ำหรับเจาะไม้ 2 ตัว
สกรูส�ำหรับตะขอแขวน และที่กั้นระยะพลาสติก 6 ตัว

ขั้นต�่ำ 880 มม.

เว้นระยะห่างขั้นต�่ำ 50 มม.

เว้นระยะห่างขั้นต�่ำ 50 มม.
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1
2

3
4
5
6
7

การติดตั้งเครื่องอบผ้าบนผนัง
ก�ำหนดต�ำแหน่งที่จะติดตั้งเครื่องอบผ้าบนผนัง และขีดสัญลักษณ์ท�ำเครื่องหมายตรงต�ำแหน่งของแผงยึด เพื่อ
ให้ง่ายต่อการติดตั้ง ควรเว้นระยะห่างระหว่างเพดานกับด้านบนของเครื่องอบผ้าอย่างน้อย 50 มม. หากติดตั้ง
ไว้เหนือเครื่องซักผ้า จะต้องเว้นระยะห่างจากเครื่องซักผ้าให้เพียงพอส�ำหรับการเปิดฝาเครื่องซักผ้า
ติดแผงยึดส�ำหรับการแขวนเครื่องเข้ากับผนังให้แน่นหนา เช่น ยึดเข้ากับโครงผนัง หากโครงผนังอยู่ห่างกัน
เกินไป ให้ยึดไม้ระแนงเข้ากับโครงผนัง จากนั้นจึงติดแผงยึดเข้ากับไม้ระแนงอีกที
หากมีการใช้งานไม้ระแนง ให้ติดตั้งไม้ระแนงอันที่สองไว้ด้านหลังที่กั้นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องอบผ้าจะอยู่ใน
แนวระนาบ ระยะห่างระหว่างต�ำแหน่งศูนย์กลางของแผงยึดทั้งสองตัว คือ 555 มม. (A)
ในการติดตั้งตะขอบนเครื่องอบผ้า ให้ถอดสกรูหนึ่งอันออกจากแต่ละด้าน (B) เพื่อน�ำสกรูเหล่านี้มาใช้กับสกรู
อีกสองตัว (แต่ละด้าน) ที่มาจากชุดอุปกรณ์ในการยึดตะขอให้อยู่กับที่
ถอดจุกพลาสติกออกจากทางด้านหลังของเครื่องอบผ้า และขันสกรูที่กั้นระยะที่จัดมาให้เข้าไปแทนที่ (C)
ช่วยกันยกเครื่องอบผ้าขึ้นไปแขวนไว้บนแผงยึดที่ผนัง
แผงควบคุมแบบกลับด้านเป็นอุปกรณ์ที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ของตัวเครื่อง ให้ท่านติดแผงควบคุมแบบ
กลับด้านทับแผงควบคุมที่มีอยู่
ปรับหน้าจอเพื่อให้สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องบนแผงควบคุมแบบกลับด้าน:
กดปุ่ม ‘Key lock’ (ล็อคปุ่มกด) และปุ่ม ‘Option’ (ตัวเลือก) ค้างไว้สามวินาที
เครื่องอบผ้าจะส่งเสียงบี๊บเพื่อเตือนให้ทราบว่าการเลือกถูกต้อง และหน้าจอจะเปลี่ยนไปหลังจากผ่านไป
3 วินาที
ท�ำตามขั้นตอนเดิมนี้ซ�้ำ หากต้องการกลับไปใช้แผงควบคุมในทิศทางเดิมตามการตั้งค่าจากโรงงาน

555
มม.
5
5
5

ย์กลาง
จากศรูนูบน
ของ

835 มม.
อง
นล่าง้าข
า
้
ด
ก
า
จ งอบผ
เครื่อ
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กำรติดตั้งแบบซ้อนชั้น
เครื่องอบผ้าของท่านได้รับการออกแบบมาให้สามารถติดตั้งแบบซ้อนชั้นขึ้นไปทางด้านบนของเครื่องซักผ้าฝาหน้า
ของ Haier โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเครื่องซักผ้าของท่านมีความกว้างเท่ากันกับเครื่องอบผ้าหรือไม่
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น:
สว่าน และดอกสว่านขนาด 2.9 มม.
ไขควงหัวแฉก
แผงยึดส�ำหรับกำรติดตั้งแบบซ้อนชั้นประกอบด้วย:
แผงยึดส�าหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้น 2 ชิ้น
1 ถอดสกรู 4 ตัวจากทั้งสองข้างของแผงด้านล่างของตัวเครื่อง จากนั้นจึงติดตั้งแผงยึดส�าหรับการติดตั้งแบบ
ซ้อนชั้น

สกรู 4 ตัว

แผงยึดส�าหรับการติดตั้ง
แบบซ้อนชั้น
2 ติดตั้งเครื่องอบผ้าของท่านที่ใส่แผงยึดส�าหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้นไว้แล้ว เข้ากับทางด้านบนของเครื่องซักผ้า
ฝาหน้า
เจาะสว่านสองรู ทั้งสองด้านของแผงด้านบนของเครื่องซักผ้า โดยใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.9 มม.
ต�าแหน่งของการเจาะสว่านอย่างละเอียดจะแสดงไว้บนแผงยึดส�าหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้น โปรดใช้สกรูที่จัดมา
ให้พร้อมกับแผงยึดส�าหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้น ติดแผงยึดส�าหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้นเข้ากับแผงด้านบนของ
เครื่องซักผ้า
เครื่องซักผ้าฝาหน้าของ Haier ที่สามารถรองรับการติดตั้งเครื่องอบผ้าแบบซ้อนชั้นมีรุ่นดังต่อไปนี้:
HW70-BP12636S
HW80-BP12636S
HW90-BP12636S
HWD-C180
HW70-BP10829
HW80-BP10829
HW80-BD12756
HWD100-BD14756
เครื่องอบผ้า
HW100-BD14756
แผงยึดส�าหรับการติดตั้งแบบซ้อนชั้น
HW80-B12876
HW100-B14876
HW120-BD14876
เครื่องซักผ้าฝาหน้า
HW85-BP12826
HW100-BP12826
9
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ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องอบผ้าโดยใช้ระบบระบายลมร้อนออกทางด้านหลัง จะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าจากการระบาย
ลมร้อนออกทางด้านหน้าที่ก�ำหนดมาจากโรงงานก่อน และถอดตะแกรงช่องระบายอาศออกจากทางด้านซ้ายมือของ
ด้านหน้า และใส่ฝาปิดช่องระบายอากาศที่มาจากทางด้านซ้ายมือของด้านหลังตัวเครื่องเข้าไปแทน ฝาครอบเหล่านี้
ควรงัดออกจากทางด้านข้างอย่างเบามือ เพื่อป้องกันความเสียหาย
การระบายลมร้อนภายในห้อง
การระบายลมร้อนออกทางด้านหน้าของตัวเครื่องเป็นตัวเลือกเดียวส�ำหรับการระบายลมร้อนภายในห้อง เครื่อง
อบผ้าได้ถูกก�ำหนดมาให้ระบายลมร้อนออกทางด้านหน้ามาตั้งแต่ต้นจากโรงงาน
หมายเหตุ: หากเป็นไปได้ ควรพยายามติดตั้งระบบระบายลมร้อนออกสู่ภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการเกิดความ
ชื้นรอบๆ เครื่องอบผ้า
การระบายลมร้อนออกสู่ภายนอกอาคาร
เครื่องอบผ้าสามารถระบายลมร้อนออกสู่ภายนอกอาคารผ่านทางผนังโดยการเชื่อมต่อท่อแบบยืดหยุ่น และติดตั้งท่อ
โดยใช้ข้อต่อท่อที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องอบผ้า
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น:
ไขควงปากแบน                              
ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย:
ข้อต่อท่อ 1 ชิ้น
ท่อแบบยืดหยุ่นได้ 1 ชิ้น
เข็มขัดรัดท่อแบบยืดหยุ่นได้ 1 ชิ้น

เข็มขัดรัดท่อแบบยืดหยุ่นได้
ท่อแบบยืดหยุ่นได้

ข้อต่อท่อ
เชื่อมต่อปลายด้านแคบของข้อต่อเข้ากับปากช่องระบายลมร้อนของเครื่องอบผ้าที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่อง
จากนั้นเชื่อมต่อท่อแบบยืดหยุ่นเข้ากับปลายด้านกว้างของข้อต่อ และใช้เข็มขัดรัดท่อในการยึดจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ท่อแบบยืดหยุ่นกับข้อต่อ (ยึดเข็มขัดรัดท่อให้แน่นโดยใช้ไขควง) เดินท่อแบบยืดหยุ่นผ่านทางรูที่เจาะไว้ส�ำหรับ
ระบายลมร้อน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อแบบยืดหยุ่นไม่ได้บิดงอ เพื่อให้ลมร้อนสามารถระบายออกสู่ด้านนอก
ได้ดี
หมายเหตุ: ระบบระบายลมร้อนควรมีความยาวของท่อไม่เกิน 2 เมตร และสามารถงอได้ไม่เกิน 3 จุด จุดละ
ไม่เกิน 90 องศา
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การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า
1 เครื่องอบผ้าเครื่องนี้จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 220V, 50Hz, sinusoidal, 10A
2 คลายสายไฟที่ม้วนอยู่ออกมา ถอดฝาครอบพลาสติกออก และเสียบปลั๊กของตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
3 เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีการต่อสายดินและป้องกันโดยใช้ฟิวส์ที่มีความจุกระแสไฟฟ้าที่
เหมาะสม
ตรวจสอบว่าสายไฟมีร่องรอยความเสียหายหรือไม่ และต้องแน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ถูกหนีบทับหรือบิดงอเมื่อติดตั้ง
เครื่องอบผ้า
เมื่อต้องการถอดปลั๊กให้จับที่หัวปลั๊กเสมอ ห้ามถอดปลั๊กโดยกระชากสายไฟ

ข้อส�ำคัญ!

ห้ามสัมผัสหรือใช้งานเครื่องอบผ้าขณะมือเปียก หรือขณะที่ไม่ได้สวมรองเท้า
หากสายไฟช�ำรุดจะต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่โดยช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมและสนับสนุนโดย Haier และห้าม
ใช้งานเครื่องจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย เพราะอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามใช้งานเครื่องอบผ้าหากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ในกรณีนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Haier
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ความจุ (กก.)*
ขนาดตัวเครื่อง (มม.)
ความกว้าง
ความลึก
ความสูง
กระแสไฟฟ้า
โวลท์
เฮิร์ซ
แอมป์ (สูงสุด)
อัตรากระแสไฟฟ้า (วัตต์)
ระดับการป้องกันน�้ำ
* ความจุ หมายถึง น�้ำหนักแห้งสูงสุดของผ้า ที่เครื่องอบผ้าสามารถอบได้ต่อหนึ่งรอบ
อัตราความจุถูกระบุตามมาตรฐานประสิทธิภาพของประเทศ ดังนั้น เครื่องอบผ้าประเภทเดียวกันก็อาจ
มีการแสดงความจุที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
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แผงควบคุมกำรท�ำงำน
7kg

Extra Dry
Normal Dry
Iron Dry
HDV70E1

A กดปุ่ม ‘Power’ (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดสวิตช์เครื่อง
อบผ้า
B สามารถใช้ปุ่ม ‘Key Lock’ (ล็อคปุ่มกด) ในการล็อคปุ่มกดบนเครื่องอบผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงการกดปุ่มโดย
ไม่ได้ตั้งใจ
C เครื่องอบผ้าของท่านมีการตั้งค่าส�าหรับการอบผ้าด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ Sensor Dry (อบผ้าแบบ
อัตโนมัติ) และ Time Dry (อบผ้าตามเวลาที่ตั้งไว้) การตั้งค่าโปรแกรมการอบผ้ามาตรฐาน คือ “Normal Sensor Dry” (การตั้งค่าปกติ – อบผ้าแบบอัตโนมัติ)
D กดปุ่ม ‘Temperature’ (อุณหภูมิ) จนกว่าไฟสัญญาณที่อยู่ข้างอุณหภูมิการอบผ้าที่ท่านต้องการจะสว่างขึ้น
E

ตัวเลือก ‘Alarm’ (การเตือน) และ ‘Anti-crease’ (ลดรอยยับ) เป็นการท�างานมาตรฐานส�าหรับทุกโปรแกรม
การอบผ้า หมายความว่า เครื่องจะส่งเสียงบี๊บหนึ่งชุดเพื่อเตือนให้ท่านทราบเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการอบผ้า
และจากนั้นถังอบจะหมุนเป็นจังหวะระยะเวลาหนึ่ง และจะมีการเป่าลมเย็นหมุนเวียนอยู่ภายในถังอบ เพื่อ
ลดรอยยับย่นบนเนื้อผ้า

F

ตัวเลือก ‘Delay’ (การหน่วงเวลา) จะท�าให้ท่านสามารถหน่วงเวลาการเริ่มต้นการท�างานของโปรแกรมการ
อบผ้า หากท่านได้ตั้งโปรแกรมระยะเวลาของ ‘Delay’ (การหน่วงเวลา) ไว้ ไฟสัญญาณของตัวเลือกนี้จะ
สว่างขึ้น

G หน้าจอแสดงระยะเวลาคงเหลือส�าหรับโปรแกรมและระยะเวลาการหน่วงเวลา
H ไฟสัญญาณแสดงสถานะการท�างานใช้ระบุว่า ขณะนี้โปรแกรมการอบผ้าอยู่ในขั้นตอนใด
I

กดปุ่ม ‘Start/Pause’ (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่มหรือหยุดการท�างานของโปรแกรมการอบผ้า

12

โปรแกรมการอบผ้า

Sensor dry (การอบผ้าแบบอัตโนมัติ)
เครื่องอบผ้าของท่านมีการตั้งค่าความแห้งในการอบผ้าให้เลือกใช้ด้วยกันทั้งหมด 3 ระดับ ตั้งแต่ ‘Damp’ (ชื้น)
ไปจนถึง ‘Extra’ (แห้งเป็นพิเศษ) เลือกระดับความแห้งให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าของท่านได้ ขึ้นอยู่กับความแห้งที่ท่าน
ต้องการ
ระดับอุณหภูมิมาตรฐานส�ำหรับโปรแกรมการอบผ้าแบบ Sensor Dry คือ ‘High’ (อุณหภูมิสูง) ท่านสามารถเลือก
อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับการอบผ้าแต่ละรอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
โปรแกรม

อุณหภูมิ

Sensor Dry* High (สูง)
Med (ปานกลาง)
Low (ต�่ำ)

ค�ำอธิบาย

น�้ำหนักผ้าสูงสุด (กก.)

โปรแกรมการอบผ้าด้วยอุณหภูมิสูง ส�ำหรับ
การอบผ้าที่รวดเร็ว เช่น ผ้าฝ้าย, เสื้อยืด,
ผ้าปู, กางเกงท�ำงาน เป็นต้น    
โปรแกรมการอบผ้าด้วยอุณหภูมิที่เย็นขึ้น
เหมาะส�ำหรับผ้าที่มีเนื้อผ้าละเอียดอ่อน เช่น
ผ้าใยสังเคราะห์
โปรแกรมการอบผ้าด้วยอุณหภูมิต�่ำ เหมาะ
ส�ำหรับผ้าที่มีเนื้อผ้าบอบบาง เช่น ผ้าใย
สังเคราะห์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม เป็นต้น

* อุณหภูมิระดับ Extra’ (สูงเป็นพิเศษ), ‘High’ (สูง) เป็นอุณหภูมิที่แนะน�ำของเครื่องอบผ้า รุ่น HDV70E1
ส�ำหรับเสื้อผ้าทั่วไปที่สวมใส่ในแต่ละวัน
Time dry (การอบผ้าตามเวลาที่ตั้งไว้)
เหมาะส�ำหรับผ้าบางชนิดที่ท่านต้องการอบแห้งตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ท่านสามารถเลือกระยะเวลาการอบผ้า 30,
60, 90, 120, 150 และ 180 นาที
การก�ำหนดโปรแกรมการอบผ้าด้วยตัวเอง
หลังจากที่ท่านได้ใช้งานเครื่องอบผ้าไปแล้วไม่กี่ครั้ง อาจพบว่ามีตัวเลือกการอบผ้าที่ท่านต้องการใช้งานร่วมกับบาง
โปรแกรม ท่านสามารถตั้งโปรแกรมเครื่องอบผ้าของท่านให้จดจ�ำตัวเลือกของการอบผ้าที่ท่านชื่นชอบส�ำหรับแต่ละ
โปรแกรมการอบผ้า ตัวอย่างเช่น ท่านอาจต้องการตั้งค่าโปรแกรม Normal’ ให้ใช้อุณหภูมิในการอบผ้าที่ต�่ำลง
การก�ำหนดโปรแกรมการอบผ้าด้วยตัวเอง:
1 เปิดสวิตช์เครื่องอบผ้า
2 เลือกโปรแกรมการอบผ้าที่ท่านต้องการก�ำหนดการตั้งค่าเอง
3 กดปุ่มตัวเลือกการอบผ้าที่ต้องการค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญญาณจะกะพริบ และหน้าจอจะแสดง
เพื่อ
ระบุว่าเครื่องอบผ้าอยู่ในโหมดการปรับโปรแกรมการท�ำงาน
4 เลือกตัวเลือกของ Temperature’ (อุณหภูมิ) และ ‘Option’ (ตัวเลือก) ที่ท่านต้องการ โดยการกดปุ่มตัวเลือก
ที่เกี่ยวข้อง
5 กดปุ่ม ‘Key Lock’ (ล็อคปุ่มกด) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อบันทึกการตั้งค่าที่เลือก จากนั้น เครื่องอบผ้าของท่านจะ
ส่งเสียงบี๊บเพื่อระบุว่าโปรแกรมการอบผ้าที่ท่านก�ำหนดขึ้นเองได้ถูกบันทึกไว้แล้ว
การเปลี่ยนการตั้งค่าให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
เครื่องอบผ้าของท่านจะเปลี่ยนการตั้งค่ากลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงานโดยท�ำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: เลือกโปรแกรม  
‘30min.’  (30 นาที) และกดปุ่ม ‘Key Lock’ (ล็อคปุ่มกด) พร้อมกับปุ่ม Delay’ (หน่วงเวลา) ค้างไว้ 3 วินาที
จากนั้นเครื่องอบผ้าของท่านจะถูกรีเซ็ตให้กลับไปสู่ค่ามาตรฐาน
13

ข้อส�ำคัญ!

การใช้งานเครื่องอบผ้าของท่าน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ท�ำความสะอาดที่กรองฝุ่นแล้วหรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มการอบผ้าทุกรอบ และต้องแน่ใจว่า
ท่านได้ใส่ที่กรองฝุ่นกลับเข้าที่อย่างถูกต้องก่อนใช้งานเครื่องอบผ้า
ไฟแสดงสถานะของที่กรองฝุ่นจะกะพริบเมื่อเริ่มต้นการอบผ้าทุกรอบ หลังจากที่ท่านเปิดสวิตช์เครื่อง เพื่อ
เป็นการเตือนให้ตรวจสอบที่กรองฝุ่น
คัดแยกผ้าแล้วค่อยใส่เสื้อผ้าลงในเครื่อง ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ที่ประตู
ปิดประตูเครื่อง
ต้องแน่ใจว่าเครื่องอบผ้าของท่านเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม (220V, 50Hz)

การเตรียมผ้าที่จะอบ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าที่จะน�ำมาอบได้ผ่านการปั่นหมาดโดยเครื่องซักผ้าหรือไม่
ตรวจสอบตามกระเป๋าเสื้อผ้าว่า มีของที่อาจท�ำให้เสื้อผ้าเสียหาย หรืออาจจะไปติดอยู่ในเครื่องอบผ้าหรือไม่
รูดปิดซิป, เกี่ยวตะขอ, รัดสาย (เช่น การรัดช่องเปิดของผ้าห่มนวม) และถอดโครงชุดชั้นใน วัตถุเหล่านี้อาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายกับทั้งเครื่องอบผ้าและเสื้อผ้าของท่าน
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าของท่านเหมาะส�ำหรับการอบในเครื่องอบผ้า ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
บางอย่างได้จากฉลากที่ติดไว้บนเสื้อผ้าของท่าน
การใส่ผ้าลงในเครื่องอบผ้า
ควรใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องให้ถูกวิธีเพื่อลดการเกิดรอยยับย่น และเพื่อให้ผ้าถูกอบให้แห้งอย่างทั่วถึง ต้องแน่ใจว่ามี
พื้นที่เพียงพอให้ผ้าสามารถปั่นไปทั่วถังอบได้อย่างอิสระขณะอบผ้า
การลดปัญหาผ้าพันกันและรอยยับย่น
ใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องทีละตัว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรัดสายผ้าห่มนวมอย่างเรียบร้อยก่อนที่จะน�ำไปใส่เข้าไปในเครื่องอบผ้า
สะบัดผ้าก่อนใส่เข้าไปในเครื่องอบผ้าทีละตัวเพื่อช่วยให้สามารถอบผ้าแห้งได้อย่างทั่วถึง
ควรอบผ้าที่ตัดโดยใช้ผ้ารีดส�ำเร็จ (Permanent press) เช่น เสื้อเชิ้ตท�ำงาน แยกออกจากผ้าชนิดอื่น
ควรให้มีพื้นที่ว่างภายในถังอบเพียงพอ เพื่อให้ผ้าปั่นไปรอบๆ ถังได้อย่างอิสระ
เมื่ออบผ้าเสร็จ ให้น�ำผ้าที่อบออกมาตากทันที เพื่อช่วยลดภาระการรีดผ้า
ข้อส�ำคัญ!
ห้ามใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องมากเกินความจุ เพราะจะท�ำให้เครื่องอบผ้าและผ้าของท่านเสียหาย
ห้ามวางผ้าเปียกไว้ด้านใน หรือบนเครื่องอบผ้า เพราะหยดน�้ำอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามน�ำผ้าต่างๆ ไปอบในเครื่องอบผ้า เว้นแต่ว่าจะมีฉลากแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถอบในเครื่องอบผ้าได้
ควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนฉลากแสดงวิธีการดูแลรักษาผ้า
ห้ามอบผ้าม่านในเครื่องอบผ้าของท่าน เพราะแสงแดดจะเป็นตัวท�ำลายเนื้อผ้าของผ้าม่าน ท�ำให้ผ้าม่านอาจ
ขาดได้ระหว่างการอบ
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กำรใช้งำนเครื่องอบผ้ำของท่ำน
กำรเปิดใช้งำนเครื่องอบผ้ำ
กดปุ่ม ‘Power’ (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดสวิตช์เครื่องอบผ้าของท่าน

กำรเลือกโปรแกรม
เลือกโปรแกรมที่ต้องการโดยการหมุนปุ่มควบคุม
ขณะที่ท่านหมุนปุ่มควบคุม รอบการอบแห้งที่ถูกเลือกจะส่องสว่าง
ตามการตั้งค่ามาตรฐานส�าหรับโปรแกรมการอบผ้าทางด้านขวาของ
แผงควบคุม

Extra Dry
Normal Dry
Iron Dry

กำรเลือกตัวเลือกอุณหภูมิ
มีอุณหภูมิการอบผ้าให้เลือกใช้งานทั้งหมด 4 ระดับ:
High (สูง): อุณหภูมิของผ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 80๐C
Med (ปานกลาง): อุณหภูมิของผ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 70๐C
Low (ต�่า): อุณหภูมิของผ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 45๐C
Airing (การเป่าลมเย็น): ลมเย็นจะถูกเป่าเข้ามาภายในเครื่องอบผ้าตามระยะเวลาที่เลือก
กำรเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม
‘Alarm’ (การเตือน) หมายถึง เครื่องจะส่งเสียงเตือนหนึ่งชุดเมื่อสิ้นสุดรอบการอบผ้า
เพื่อเตือนท่านว่าเครื่องท�างานเสร็จแล้ว
ฟังก์ชั่น ‘Anti-crease’ (ลดรอยยับ) ท�างานได้นานสูงสุด 1 ชั่วโมงหลังจากที่สิ้นสุด
รอบการอบผ้า โดยใช้การเป่าลมเย็น เพื่อลดรอยยับบนผ้า
กำรเลือกเวลำเริ่มต้นกำรท�ำงำน
ตัวเลือก ‘Delay’ (หน่วงเวลา) ท�าให้ท่านสามารถหน่วงเวลาเริ่มต้นโปรแกรมการอบผ้า
โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 5 นาที ไปจนถึง 12 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ท่านสามารถเลือกได้ ได้แก่
5 นาที, 15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง, และเพิ่มได้ทีละ 1 ชั่วโมง จนถึง 12 ชั่วโมง
ท�าให้ท่านสามารถตั้งเวลาให้เครื่องท�างานเสร็จตอนที่ท่านกลับบ้านแล้ว หรือเพื่อให้
เครื่องเริ่มการท�างานในช่วงเวลาที่มีอัตราค่าไฟถูกกว่า
ข้อส�ำคัญ!
เรำขอแนะน�ำให้ทำ่ นหลีกเลี่ยงกำรใช้ตัวเลือก ‘Delay’ (หน่วงเวลำ) กับผ้ำที่มีสีตก
กำรเริ่มกำรท�ำงำนของเครื่องอบผ้ำ
กดปุ่ม ‘Start/Pause’ (เริ่ม/หยุด) เพื่อให้เครื่องอบผ้าเริ่มการท�างาน
กำรล็อคปุ่มกด
การเปิดหรือปิดโหมดล็อคปุ่มกด เมื่อเปิดสวิตช์เครื่องอบผ้า:
กดปุ่ม ‘Key Lock’ (ล็อคปุ่มกด) ค้างไว้ 2 วินาที
หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งาน ไฟที่อยู่ข้างใต้ปุ่ม ‘Key Lock’ (ล็อคปุ่มกด) จะสว่างขึ้น
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การท�ำความสะอาดเครื่องอบผ้าของท่าน

ข้อส�ำคัญ!

หากท่านต้องการหยุดการท�ำงานของเครื่องอบผ้าก่อนที่จะสิ้นสุดโปรแกรม ท่านจะต้องหยิบผ้าออกมาจาก
เครื่องทันที และน�ำออกมาผึ่งให้เย็นลง ห้ามปล่อยให้ผ้าอยู่ในเครื่องอบผ้า หรือน�ำมาใส่รวมกันในตะกร้า และ
โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะถังอบ และผ้าที่อบแล้วอาจมีความร้อนสูง
การละเลยไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในคู่มือนี้ อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเสื้อผ้า และได้ผลลัพธ์การอบผ้า
ไม่ตรงกับประสิทธิภาพการอบผ้าตามที่คาดไว้
ห้ามน�ำรองเท้าหรือของที่มีส่วนประกอบของยางมาอบในเครื่องอบผ้าของท่าน

เมื่อท่านใช้งานเครื่องอบผ้าเสร็จแล้ว
ถอดปลั๊กเครื่องอบผ้าออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
เช็ดบริเวณรอบๆ ประตูเพื่อก�ำจัดไอน�้ำ และ/หรือสิ่งแปลกปลอม
ท�ำความสะอาดที่กรองฝุ่น
การท�ำความสะอาดเครื่องอบผ้าของท่าน
ก่อนที่ท่านจะเริ่มการท�ำความสะอาดเครื่องอบผ้าของท่าน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ตัดการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าออกจากตัวเครื่อง (เช่น ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ)
การท�ำความสะอาดแผงควบคุม และพื้นผิวด้านนอกของเครื่องอบผ้า
ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน�้ำบิดพอหมาดๆ เช็ดบนพื้นผิวของตัวเครื่อง จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดซ�้ำอีกรอบ หลีกเลี่ยงการใช้น�้ำยา
ที่เป็นสารเคมี หรือน�้ำยาขัดผิว เพราะจะท�ำให้เกิดความเสียหายกับสีเคลือบผิว และพื้นผิวพลาสติกของเครื่อง
อบผ้า
การท�ำความสะอาดภายในเครื่องอบผ้าของท่าน
ควรท�ำความสะอาดบริเวณภายในเครื่องอบผ้าอย่างสม�่ำเสมอ หากถังอบมีคราบสกปรก หรือเศษฝุ่นติดอยู่ ให้ก�ำจัด
ออกก่อน จากนั้นให้เช็ดท�ำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน�้ำบิดพอหมาดๆ
ห้ามปล่อยให้มีวัตถุที่เป็นโลหะอยู่ในถังอบ เพราะจะท�ำให้เกิดสนิม
การท�ำความสะอาดที่กรองฝุ่น
ฝุ่นจากขุยผ้าโดยทั่วแล้วมักเกิดจากขั้นตอนการสวมใส่และการซัก เส้นใย
(เช่น ขุยผ้า) ที่มาจากเสื้อผ้าระหว่างการอบผ้า จะถูกรวบรวมไว้ในที่กรองฝุ่น
ควรท�ำความสะอาดที่กรองฝุ่นทุกครั้งหลังการอบผ้า เพราะเศษฝุ่นละออง
ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการอบผ้าสามารถท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หากสะสมเป็น
จ�ำนวนมากอยู่ภายในหรือรอบๆ เครื่องอบผ้าของท่าน
ที่กรองฝุ่นจะถูกติดตั้งอยู่ในช่องที่ประตูของตัวเครื่อง (ทางด้านล่าง)
จะมีไฟเตือนกะพริบที่ตอนเริ่มต้นของการอบผ้าทุกรอบ เพื่อเตือนให้ท่าน
ท�ำความสะอาดที่กรองฝุ่น ฝุ่นละอองจะท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ได้หากสะสมเป็น
ที่กรองฝุ่น
จ�ำนวนมาก และยังท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของตัวเครื่องลดลง
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ก่อนติดต่อขอรับบริการ

การท�ำความสะอาดตัวกรองฝุ่น:
1 เปิดประตูเครื่องอบผ้า
2 ถอดที่กรองฝุ่นโดยการดึงขึ้นและน�ำออกมาจากช่องติดตั้งที่กรองฝุ่น
3 เปิดที่กรองฝุ่นออก และใช้มือเช็ดพื้นผิวให้สะอาด
4 ปิดที่กรองฝุ่น และใส่กลับเข้าไปในช่องส�ำหรับติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าที่กรองฝุ่นได้รับการติดตั้งอย่าง
ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่องอบผ้า

ข้อส�ำคัญ!

หากที่กรองฝุ่นช�ำรุด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Haier เพื่อท�ำการเปลี่ยนที่กรองฝุ่นอันใหม่ ห้ามใช้งานเครื่อง
อบผ้าของท่าน หากที่กรองฝุ่นช�ำรุด หรือยังไม่ได้ติดตั้งที่กรองฝุ่น เพราะจะท�ำให้เครื่องอบผ้าของท่านเสียหายได้
เครื่องอบผ้าของท่านสามารถวินิจฉัยปัญหาของมันได้หลายปัญหา เครื่องจะส่งเสียงบี๊บแบบต่อเนื่อง และจะแสดง
รหัสเมื่อเกิดปัญหาที่ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง
การเตือนผู้ใช้งาน
ปัญหา

การแสดง

วิธีแก้ปัญหา

มีการเปิดใช้งาน
การล็อคปุ่มกด

สัมผัสปุ่ม Key Lock’ (ล็อคปุ่มกด) ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อ
ปิดฟังก์ชั่นการล็อคปุ่มกด

ยังไม่ได้ปิดประตู

ปิดประตูให้สนิท และกดปุ่ม Start/Pause’ (เริ่ม/หยุด)
ลองเปิดและปิดประตูอีกครั้ง

เครื่องอบผ้าถูกหยุด
การท�ำงานชั่วคราว

ปรับการจัดเรียงผ้าในเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ผ้าลง
ในถังอบอย่างถูกต้อง และต้องไม่มีวัตถุใดๆ ไปกีดขวางการ
ปิดประตูของเครื่องอบผ้า
กดปุ่ม ‘Start/Pause’ (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่มรอบการอบผ้าต่อ

รหัสแสดงความผิดพลาด
เมื่อมีเสียงบี๊บดังขึ้นแบบต่อเนื่อง ไฟทุกดวงบนแผงควบคุมดับ และมีหมายเลขปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่ามี
ความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น รหัสแสดงความผิดพลาดจะแสดงขึ้นด้วยตัวอักษร Err และตามด้วยหมายเลขบน
หน้าจอแสดงผล ให้ท่านจดบันทึกรหัสแสดงความผิดพลาด และติดต่อไปที่ศูนย์บริการของ Haier เพื่อขอรับบริการ
หากรหัสแสดงความผิดพลาดยังคงแสดงอยู่ ท่านสามารถปิดเครื่องอบผ้าโดยการกดปุ่ม ‘Power’ (เปิด/ปิดเครื่อง)

17

การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายการของปัญหาที่ท่านอาจพบเมื่อใช้งานเครื่องอบผ้า และมีข้อแนะน�ำบางอย่างที่อาจช่วยแก้ไข
ปัญหา หากท่านยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Haier
ปัญหา
กดปุ่ม ‘Power’ (เปิด/
ปิดเครื่อง) แต่เครื่อง
ไม่ท�ำงาน
กดปุ่ม Start/Pause’
(เริ่ม/หยุด) แล้ว แต่
โปรแกรมการอบผ้า
ไม่เริ่มท�ำงาน
เครื่องอบผ้าท�ำงานแล้ว
หยุดเป็นจังหวะ
เครื่องอบผ้าหยุดท�ำงาน
กลางคัน

สาเหตุที่เป็นไปได้
ปัญหาเกิดจากกระแสไฟฟ้าภายใน
บ้าน

วิธีแก้ปัญหา
ลองเสียบปลั๊ก และเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องอื่น

เครื่องอบผ้าจะแสดงค�ำเตือนส�ำหรับ
ผู้ใช้ หรือรหัสแสดงความผิดพลาด
มีการตั้งค่าเพื่อใช้งานฟังก์ชั่น
Delay’ (หน่วงเวลา)
มีการเลือกใช้ตัวเลือก Anticrease’ (ลดรอยยับ)
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

โปรดดูหน้า 17

เครื่องอบผ้าถูกหยุดการท�ำงาน
ชั่วคราว
ประตูเครื่องอบผ้าถูกเปิดอยู่

เครื่องท�ำงานนาน
โปรแกรมการอบผ้าที่เลือก
เกินไป/ผลลัพธ์การอบผ้า ไม่เหมาะส�ำหรับผ้าที่น�ำมาอบ
ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ
อุณหภูมิการอบผ้าที่เลือกไม่เหมาะ
ส�ำหรับผ้าที่น�ำมาอบ
ใส่ผ้าลงในเครื่องอบผ้ามากเกินไป

ที่กรองฝุ่นอุดตัน
ใส่ผ้าที่เปียกมากเกินไปเมื่อเริ่มต้น
รอบการอบผ้า
ผ้าร้อนหรือชื้นเกินไป

กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โปรแกรม
การอบผ้าที่เลือกไม่เหมาะส�ำหรับ
ผ้าที่น�ำมาอบ
ท่านน�ำผ้าออกมาจากเครื่องอบผ้า
ก่อนสิ้นสุดขั้นตอนการระบาย
ความร้อนออกจากผ้า
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ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 15
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 15
กดปุ่ม Power’ (เปิด/ปิดเครื่อง) และรีสตาร์ท
โปรแกรมการอบผ้าที่ต้องการ
กดปุ่ม Start/Pause’ (เริ่ม/หยุด) เพื่อรีสตาร์ท
โปรแกรมการอบผ้า
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดประตูเครื่องอย่าง
สนิท
เลือกโปรแกรมการอบผ้าให้เหมาะสมกับผ้า
โปรดดูหน้า 13, 14 และ 15
เลือกอุณหภูมิการอบผ้าให้สูงขึ้น โปรดดูหน้า 15
โปรแกรมการอบผ้าบางโปรแกรมรองรับปริมาณผ้า
สูงสุดน้อยลง
โปรดดูหน้า 13
ลองแบ่งผ้าเป็นสองส่วน และอบผ้าทีละครึ่ง
ท�ำความสะอาดที่กรองฝุ่น
ปั่นผ้าให้หมาดก่อนที่จะน�ำผ้าใส่เข้าไปในเครื่อง
อบผ้า เช่น เลือกความเร็วในการปั่นหมาดบน
เครื่องซักผ้าให้เร็วขึ้น และเป็นความเร็วที่
เหมาะส�ำหรับผ้าของท่าน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมที่เลือกเหมาะ
ส�ำหรับผ้าที่น�ำมาอบ
โปรดดูหน้า 13 และ 15
การน�ำผ้าออกมาก่อนที่จะสิ้นสุดขั้นตอนการระบาย
ความร้อนออกจากผ้า อาจท�ำให้ผ้าเสียหายได้
หากท่านไม่ได้น�ำผ้ามาตากทันทีที่น�ำผ้าออกมา
จากเครื่อง

การแก้ไขปัญหา
วิธีแก้ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้
ปัญหา
การเตือนด้วยรหัส เครื่องอบผ้าท�ำงานบกพร่อง
แสดงความผิดพลาด
เครื่องท�ำงานเสียง ใส่ผา้ ลงในเครื่องมากเกินไป
ดัง
เครื่องอบผ้าท�ำงานบกพร่อง

เครื่องสั่น
ผ้ามีรอยยับย่น

สีตก

ผ้าพันกัน

โปรดดูหน้า 17

น�ำผ้าบางส่วนออกมาจากเครื่องอบผ้า
เครื่องส่งเสียงบี๊บอย่างต่อเนื่องหรือมีเสียงดนตรีดังขึ้น
พร้อมกับข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
โปรดดูหน้า 17
เสียงบี๊บใช้ส�ำหรับเตือนว่าโปรแกรม ท่านสามารถปิดเสียงบี๊บแจ้งเตือนการสิ้นสุดการท�ำงาน
การอบผ้าสิ้นสุดลงแล้ว
โปรดดูหน้า 17
ไม่ได้ติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้บนพื้นผิว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องถูกติดตั้งไว้บนพื้นที่เรียบ
และมั่นคงแข็งแรง โปรดดูหน้า 7
ที่มั่นคงแข็งแรง
น�ำผ้าบางส่วนออกมาจากเครื่องอบผ้า
ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป
น�ำผ้าบางส่วนออกมาจากเครื่องอบผ้า
ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป
‘Temperature’ (อุณหภูมิ) ที่เลือก เลือกระดับของ Temperature’ (อุณหภูมิ) ให้ต�่ำลง
ร้อนเกินไปส�ำหรับผ้า
ไม่ได้เลือกตัวเลือก Anti-crease’ เลือกตัวเลือก Anti-crease’ เพื่อให้เครื่องหมุนผ้าที่
อบแล้วเมื่อสิ้นสุดรอบการอบผ้า
(ลดรอยยับ)
โปรดดูหน้า 15
ควรแยกผ้าสีและผ้าขาวก่อนที่จะน�ำผ้าไปใส่ใน
ท่านไม่ได้แยกผ้าขาวและผ้าสี
เครื่องอบผ้าทุกครั้ง
ก่อนน�ำไปอบผ้า
มีการใส่ผ้าเปียกทิ้งไว้ในเครื่องอบผ้า ห้ามใส่ผ้าเปียกไว้ในเครื่องอบผ้าก่อนถึงเวลาอบผ้าจริง
นานเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าที่มีแนวโน้มว่าจะ
เป็นเวลานานก่อนที่จะอบผ้า
สีตก หากท่านตั้งใจที่จะใส่ผ้าไว้ในเครื่องอบผ้าเป็น
เวลานานก่อนถึงเวลาอบผ้า ให้แยกผ้าก่อน และน�ำ
ผ้าที่สีตกไว้นอกเครื่อง
ลองใส่ผ้าแบบแยกระหว่างผ้าชิ้นใหญ่ กับผ้าชิ้นเล็ก
ท่านไม่ได้ใส่ผ้าแบบแยกทีละชิ้น
ใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องอย่างไม่ถูกวิธี ใส่ผ้าแบบแยกประเภทลงในเครื่องอบผ้า
ห้ามใส่ผ้าที่พับไว้เข้าไปในเครื่องอบผ้า
ลองอบผ้าที่มีขนาดเล็กลง โปรแกรมการอบผ้าบาง
ใส่ผ้าชิ้นใหญ่เกินไป
โปรแกรมรองรับปริมาณผ้าสูงสุดน้อยลง
โปรดดูหน้า 13 และ 14
อบผ้าปูที่นอน และผ้านวมคลุมเตียงแบบแยกออกจาก
ด้วยขนาดของผ้าปูที่นอน และ
ผ้านวมคลุมเตียง ท�ำให้มีแนวโน้ม ผ้าชนิดอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดกระดุม
หรือรัดสายของผ้านวมคลุมเตียงก่อนที่จะน�ำไปใส่
ที่ผ้าจะพันกัน
เข้าไปในเครื่องอบผ้า
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ปัญหา
มีฝุ่นจากขุยผ้า

สาเหตุที่เป็นไปได้
ยังไม่ได้ท�ำความสะอาดหรือใส่ที่
กรองฝุ่นกลับเข้าที่
มีการคัดแยกผ้าอย่างไม่ถูกวิธี

อบผ้านานเกินไป

ผ้าเสียหาย

มีการอบผ้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ใน
เครื่องอบผ้า ผ้าขนหนูหรือผ้าส�ำลี
ผืนใหม่อาจทิ้งฝุ่นจากขุยผ้าไว้ใน
เครื่องอบผ้า จึงอาจท�ำให้ฝุ่นละออง
ติดมากับผ้าที่อบในรอบถัดไป
ผ้าไปเกี่ยวกับส่วนที่เป็นโลหะในผ้าที่
น�ำมาอบ
ไม่มีการแยกผ้า หรืออบผ้าโดยใช้
โปรแกรมที่ไม่เหมาะสมกับประเภท
ของผ้า
โปรแกรมการอบผ้า หรือ
Temperature’ (อุณหภูมิ) ที่
เลือกไม่เหมาะส�ำหรับประเภท
ของผ้า

วิธีแก้ปัญหา
ต้องแน่ใจว่าท่านได้ท�ำความสะอาดที่กรองฝุ่น
ทุกครั้งหลังจากสิ้นสุดรอบการอบผ้า และน�ำมา
ใส่เข้าเครื่องอย่างถูกวิธี
โปรดดูหน้า 16 และ 17
ควรอบผ้าที่มักท�ำให้เกิดฝุ่นจากขุยผ้า แยกออก
จากผ้าที่สามารถดูดฝุ่นได้ดี
อบผ้าที่มีสีใกล้เคียงกันพร้อมกัน เช่น ผ้าสีอ่อน
กับผ้าสีอ่อน และผ้าสีเข้มกับผ้าสีเข้ม
โปรดดูหน้า 14
การอบผ้าในเครื่องอบผ้านานเกินไป อาจท�ำให้ผ้า
ดูดฝุ่นได้ดี ใช้ระบบการอบผ้าแบบอัตโนมัติ หรือ
ต้องแน่ใจว่าท่านได้ตรวจดูผ้าที่น�ำมาอบหากใช้
โปรแกรมการอบผ้าแบบ Time Dry (ตั้งเวลาอบผ้า)
โปรดดูหน้า 14
ท�ำความสะอาดที่กรองฝุ่น และใช้โปรแกรม ‘No
heat’ เพื่อก�ำจัดฝุ่นจากขุยผ้าออกจากเครื่องอบผ้า

รูดปิดซิป และติดตะขอเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนที่
จะน�ำไปใส่ในเครื่องอบผ้า
ควรอบผ้าประเภทเดียวกันพร้อมกัน ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าท่านได้เลือกโปรแกรมการอบผ้าที่เหมาะสม
โปรดดูหน้า 13, 14 และ 15
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมการอบผ้า หรือ
Temperature’ ที่เลือกเหมาะกับประเภทของผ้า
โปรดดูฉลากแนะน�ำการดูแลรักษาที่ติดไว้บน
เสื้อผ้า
โปรดดูหน้า 14 และ 15
ใช้โปรแกรมการอบผ้าแบบ Time ต้องแน่ใจว่าได้ตรวจดูระดับความแห้งของเสื้อผ้า
Dry’ แต่ไม่ได้สังเกตความแห้งของ ระหว่างรอบการอบผ้า เมื่อใช้โปรแกรมแบบตั้ง
เวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการอบผ้าแห้งเกินไป
ผ้าระหว่างรอบการอบผ้า
โปรดดูหน้า 13 และ 15
ไม่ได้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนฉลาก ควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่แสดงไว้บนฉลากที่
ติดไว้บนเสื้อผ้า
ที่ติดไว้บนเสื้อผ้า
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