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เครื่องอบจาน MEX สะดวก ใชงานงายและปลอดภัย ดวยระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อฝาครอบเปดระหวางทำงาน 

การใชงาน: ใชงานงายเพียงวางจานชามที่สะอาด ในชั้นวางแลวปดฝาครอบ เลือกคำสั่งการทำงานตั้งเวลา 

เครื่องจะทำงานทันที  

สะดวกสบาย: เพียงตั้งคาคำสั่งการใชงานและตั้งเวลาที่ตองการ เครื่องทำงานดวยลมรอน พรอมไฟ LED 

จะสวางขึ้น อบจานแหงที่อุณหภูมิ 70 องศา +/- 5 องศา

ปลอดภัย: ชั้นวางภาชนะทำจากสเตนเลส สตีล 304 เพื่อความปลอดภัย เมื่อปดฝาครอบ จะปองกันไมให 

แมลงสาบ หนู เขามาทำใหภาชนะสกปรก

เหมาะสำหรับสมาชิกในครอบครัว 4 ถึง 6 คน

สารบัญ          หนา

คุณสมบัติ



ชื่อสินคา    เครื่องอบจาน 

รุน    DM60E-1

แรงดันไฟฟา   220 โวลต 50 เฮิรตซ

กำลังไฟ    260 วัตต

ความจุ    60 ลิตร

น้ำหนักสุทธิ   5 กก.

อุณหภูมิการทำงาน   70°C +/- 5°C

น้ำหนักสูงสุดที่รับไดของตะแกรง  15 กก.

ขนาด    495 x 409 x 362 มม.
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ขอมูลทางดานเทคนิค

สวนประกอบเคร่ืองอบจาน

แผงควบคุม

ตะแกรงใสภาชนะ

ตะกราใสชอนสอม

ฝาครอบดานหนา
ฝาครอบดานหลัง

ชองระบายอากาศ

ฝาครอบบานพับ

ชองระบายน้ำ

ไมโครสวิทช
*เครื่องจะหยุดทำงาน
 ทันทีเมื่อฝาเปด

ถาดรองน้ำ



• กอนการใชงาน กรุณาอานคูมือการใชงานโดยละเอียด เพื่อการใชงานที่ถูกตอง

• คำแนะนำการใชงานเพื่อความปลอดภัยนี้ เพื่อใหใชเครื่องอบจานอยางปลอดภัยและถูกตอง 

  และเพื่อปองกันการเกิดอันตรายและความเสียหายตอผูใชและผูอื่น โดยระบุถึงอันตรายและความเสียหายและ 

  ขอควรระวังที่อาจเกิดขึ้น  แยกเปน 2 ประเภท: "คำเตือน" และ "ขอควรระวัง"  ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ 

  อยางเครงครัดเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำการใชงานเพ่ือความปลอดภัย

ควรปฏิบัติอยางเครงครัดเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ หรืออันตรายตอชีวิตคำเตือน

คำแนะนำ ควรปฏิบัติอยางเครงครัดเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายตอทรัพยสิน

คำแนะนำเพ่ือความปลอดภัย
• ทำความสะอาดสายไฟและปลั๊กไฟ

  เช็ดฝุนและทำความสะอาดสายไฟและหัวปลั๊กสม่ำเสมอ 

  เสียบปลั๊กไฟที่มีฝุนอาจทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได

• เสียบปลั๊กไฟเขาเตารับใหแนนสนิท

  การเสียบปลั๊กไมแนนสนิท อาจทำใหอันตรายจากไฟฟาได

• ควรเสียบปลั๊กตัวเครื่องเขากับเตารับโดยตรง ไมควรใชสายตอรางปลั๊กหรือปลั๊กพวง

  หากใชรางปลั๊กหรือปลั๊กพวงรวมกับเครื่องใชไฟฟาอื่น อาจทำใหเครื่องทำงานไมปกติและเกิดอันตรายได

• ไมควรใหเด็กเขาใกลหรือเลนปลั๊กไฟ

  เพราะอาจเกิดอันตรายได

• ไมควรปลอยใหสายไฟชำรุด หัก บิดงอ ดึงสายไฟ หรือใหวัตถุมีน้ำหนักทับสายไฟ 

  หรือปลอยใหสายไฟใกลความรอนโดยตรง 

  เพราะอาจทำใหสายไฟชำรุดและเกิดอันตรายได

• รางสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือปลั๊กเสียบไมแนนสนิทกับเตาเสียบ

  เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟาช็อตได

• ไมควรใชเครื่องอบจานใกลวัตถุหรือวัสดุที่ติดไฟงาย

  เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายได

• ไมควรใหเด็กใชเครื่องอบจานลำพังโดยไมมีผูใหญดูแล

  เพราะอาจเกิดอันตรายได
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คำเตือนและขอควรระวัง

• ควรปลอยใหเครื่องเย็น แลวจึงทำความสะอาดเครื่องอบจาน

  ทำความสะอาดขณะเครื่องรอนอาจทำใหโดนลวกได

• ควรจับที่หัวปลั๊กไฟเมื่อตองการถอดปลั๊ก ไมควรดึงที่สายไฟ

  การดึงสายไฟเมื่อตองการถอดปลั๊กอาจทำใหเกิดอันตรายได

• ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อไมไดใชงานเครื่องอบจาน

• ไมควรวางใกลเตาแกสหรือเครื่องทำความรอน

  อาจทำใหเครื่องทำงานผิดปกติหรืออาจเกิดติดไฟได

• ไมควรสัมผัสภาชนะทันทีเมื่อเครื่องหยุดทำงาน

• ควรวางเครื่องอบจานในพื้นที่ราบแนวนอน

• ไมควรวางใกลเปลวไฟ เตาแกส หรือในพื้นที่เดียวกับถังแกส หรือพื้นที่เสี่ยงที่สัมผัสกับเปลวไฟ

• ทำความสะอาดหัวปลั๊ก ไมควรใหมีฝุนเกาะขาปลั๊กไฟกอนเสียบเขาเตาเสียบ

• ไมควรปดชองระบายอากาศออกดานบน ไมควรใชผาคลุมขณะใชงาน

• ไมควรใสภาชนะพลาสติกที่ไมทนความรอนหรือถุงพลาสติกในเครื่องอบจาน

ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

กอนเริ่มใชงาน:

• สำหรับการใชงานครั้งแรกและเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดกอนการใชงานควรทำความสะอาดตะแกรงใสภาชนะ

  ลอกพลาสติกกันรอยบนตัวเครื่องออก อบเครื่องทิ้งไวเปนเวลา 60 นาที ปลอยทิ้งไวจนเครื่องเย็นลง แลวจึงเริ่มใชงาน 

• ทำความสะอาดตะแกรงใสภาชนะกอนใชงาน และควรวางภาชนะในตำแหนงที่เหมาะสมกอนเริ่มอบจาน

ขณะใชงาน:

• ไมควรมีสิ่งใดขวางกั้นชองระบายอากาศ

• ไมควรคลุมเครื่องดวยผา ในระหวางที่เครื่องกำลังทำงาน 

• ควรระมัดระวังไมสัมผัสหรือจับบริเวณชองระบายอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได

• หากเครื่องมีอาการผิดปกติใดๆ หรือเสียในระหวางใชงาน ใหหยุดการใชงานทันที และติดตอศูนยบริการ

  02-493-6565 , servicecenter@penk.co.th

หลังการใชงาน:

• ไมควรเปดฝาครอบทันทีเมื่อเครื่องหยุดทำงาน ควรปลอยทิ้งไว 10 นาทีจึงเปดฝาครอบ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจาก 

  ความรอนภายในเครื่อง 

• ควรปดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใชงาน 

• หมั่นตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องทุกๆ สัปดาห เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน และควรถอดปลั๊กออก 

  หากไมไดใชงานเปนเวลานาน

• ควรวางเครื่องอบจานในที่แหงอากาศถายเทไดสะดวก ไมควรปลอยใหเด็กเล็กเลนเครื่องหรือใชงานตามลำพัง 

  เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุและถูกไฟฟาดูดที่อาจเกิดขึ้น



คำเตือนและขอควรระวัง

1. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือที่เสื่อมสภาพทางรางกายหรือประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไมปกติ 

    หรือผูที่ขาดประสบการณการใช และความรูความเขาใจ รวมถึงเด็กเล็ก ไมควรใชเครื่องอบจานหากไมไดอยูภายใต 

    การดูแลของผูใหญอยางใกลชิด 

2. ไมควรปลอยใหเด็กใชเครื่องอบจาน และควรแนะนำไมใหเด็กเลนเครื่องอบจานเพื่อความปลอดภัย

3. หามไมใหเด็กอายุ 8 ปขึ้นไป หรือบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือที่เสื่อมสภาพทางรางกายหรือประสาท 

    สัมผัส หรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือผูที่ขาดประสบการณการใช และความรูความเขาใจ ใชเครื่องอบจานนี้ 

    นอกจากจะไดรับการดูแล หรือคำแนะนำในการใชงานที่ถูกตอง และอยูภายใตการดูแลของผูใหญอยางใกลชิด

4. ไมควรใหเด็กทำความสะอาดหรือทำการบำรุงรักษาเครื่องนี้โดยลำพัง หากไมอยูภายใตการดูแลของผูใหญ

5. ไมควรทำความสะอาดเครื่องอบจานดวยน้ำยาที่เปนตัวทำละลายหรือแปรงขัดจาน กอนใชงานควรลางทำความสะอาด 

    ตะแกรงวางภาชนะ วางภาชนะใหเรียบรอยเพื่ออบแหงและฆาเชื้อ และปฏิบัติตามคำแนะนำการใชงานอยางเครงครัด

6. ไมควรใชงานเมื่อมีปญหาสายไฟขัดของ ติดตอศูนยบริการเพื่อดำเนินการแกปญหา 

7. ไมควรใชเครื่องกับภาชนะที่มีการเคลือบผิวดวยแลคเกอร หรือทำจากเรซิ่น ภาชนะที่ไมทนความรอน หรือภาชนะที่ 

    ทำจากวัสดุที่ติดไฟได ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได

8. ใชผาชุบน้ำหมาดๆ เพื่อเช็ดเครื่องทั้งดานในและดานนอก หากเครื่องสกปรกมากใหเช็ดดวยน้ำสบู แลวใชชุบน้ำหมาดๆ

    เช็ดสิ่งสกปรกออก และเช็ดซ้ำอีกครั้งดวยผาแหง เทน้ำที่ขังอยูในถาดรองน้ำออกเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำลนจากถาด
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วิธีใชงาน

1. ตรวจเช็คถาดรองน้ำ

   • เทน้ำในถาดรองน้ำทิ้งกอนการใชงาน

   • ใสถาดรองน้ำที่ตัวเครื่องอบจาน ตรวจสอบวาเขาล็อกแนนสนิท

2. การวางภาชนะ

   • วางภาชนะที่ลางแลว เทน้ำออกจากภาชนะใหหมด กอนวางในตะแกรงเครื่องอบจาน 

     (เพื่อกันไมใหน้ำลนถาดรองน้ำ ควรเทน้ำออกจากภาชนะใหหมดกอนวางในตะแกรง)

   • ไมควรใชงานผิดประเภท ใชสำหรับอบภาชนะเทานั้น

     (หากใชงานผิดประเภท เปนเหตุใหเครื่องทำงานผิดปกติ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินคา)

• ไมควรใสมีดหรือของมีคมในเครื่องอบจาน 

  เพราะอาจเกิดอันตรายได

3. ปดฝาครบดานหนาใหสนิท 

   • ตรวจสอบวาฝาหนาเครื่องปดสนิท

4. เสียบปลั๊กไฟกับเตาเสียบใหแนนสนิท

5. เลือกคำสั่งการทำงาน และตั้งเวลาการทำงาน

เลือกคำสั่งการทำงาน “       ”

เลือกคำสั่งการทำงาน “       ”

เมื่อเสร็จการทำงาน
เครื่องจะหยุดอัตโนมัติปุม เปด/ปด “       ”

ตั้งเวลา “       ”
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1. การเปดเครื่อง

     เมื่อเสียบปลั๊กไฟ ไฟ LED ที่แผงควบคุมจะสวางขึ้นทุกดวง และไฟ LED จะดับหลังจาก 1 วินาที 

     ยกเวนปุมเปด/ปด ไฟจะติดอยู (ไฟหรี่) และเครื่องจะอยูในสถานะพรอมใชงาน

     (โหมดสแตนดบาย/STANDBY MODE)

2. การใชงานคำสั่งการทำงานตางๆ

     1. แตะปุมเปด/ปด “      ”  ไฟสัญลักษณหนาที่การทำงาน (function) จะสวางขึ้น แตะปุมการทำงาน 

         (Function button) “      ” เพื่อเลือกคำสั่งการทำงาน:  

      อบอัตโนมัติ    อบลมรอน อบแหง เก็บจานในเครื่อง

         เมื่อเปดเครื่องแลวไมเลือกคำสั่งการทำงานหลังจาก 5 วินาที เครื่องจะปรับเปนคำสั่งทำงานอบอัตโนมัติ

     2. อบอัตโนมัติ  : 

           2.1 แตะปุมการทำงาน (Function button) “      ”  เลือกคำสั่ง “อบอัตโนมัติ” 

                 ไฟสัญลักษณ “      ”จะสวางขึ้น หนาจอจะแสดงเวลา “00:41” 

          2.2 เลือกเวลาที่ตองการในการอบโดยแตะที่สัญลักษณนาิกา “      ” สามารถเลือกเวลาได 3 ระดับ

                 41, 51 และ 61 นาที หนาจอจะแสดงผล “00:41”, “00:51” และ “00:60” 

                ตามเวลาที่เลือก 

          2.3 หากไมมีการเลือกคำสั่งใดๆ หลังจากนั้น 5 วินาที เครื่องจะเริ่มอบจานโดย พัดลม, 

                ขดลวดความรอน จะทำงานตามที่ตั้งไวพรอมกัน เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ 

                เมื่อหมดเวลาที่ตั้ง

     3. อบลมรอน : 

          3.1 แตะปุมการทำงาน (Function button “      ”  เลือกคำสั่งอบลมรอน ไฟสัญลักษณ “      ” 

                จะสวางขึ้น ไฟหนาจอจะแสดงเวลา “00:11”

          3.2 เลือกเวลาที่ตองการในการอบโดยแตะที่สัญลักษณนาิกา “      ” สามารถเลือกเวลาได 3 ระดับ                 

                11, 16 และ 21 นาที หนาจอจะแสดงผล “00:11”, “00:16” และ “00:21” ตามเวลาที่เลือก 

          3.3 หากไมมีการเลือกคำสั่งใดๆ หลังจากนั้น 5 วินาที เครื่องจะทำงานอบลมรอน 

                เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาที่ตั้ง

วิธีใชงาน

แผงควบคุมการใชงาน
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3. ไฟสัญลักษณแสดงการทำงาน

    ขณะที่เครื่องทำงาน ไฟแสดงสถานะการทำงานจะสวางขึ้น เพื่อแสดงการทำงานของเครื่อง โดยจะวิ่งจากกึ่งกลาง 

    ขยายไปดานขางตามลำดับ และในคำสั่งที่ใชพัดลมไฟแสดงพัดลมจะหมุนตลอดเพื่อแสดงวาเครื่องกำลังทำงาน 

    ไฟสัญลักษณจะดับลงเมื่อหมดเวลาที่ตั้ง และสัญญาณเสียงจะดังขึ้น 5 ครั้ง

4. ตั้งล็อกปุมควบคุม

    ตั้งล็อกปุมควบคุม แตะปุมการทำงานพรอมปุมตั้งเวลา “      +      ” แตะพรอมกัน

    กดปุมการทำงานพรอมปุมตั้งเวลาพรอมกันอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อก “      +      ” พรอมกันอีกครั้งเพื่อยกเลิก 

    การล็อก (หากตั้งล็อกปุมควบคุม จะไมสามารถตั้งการทำงานใดๆไดตองปลดล็อกกอน)

     4. อบแหง  : 

          4.1 แตะปุมการทำงาน (Function button) “      ” เลือกคำสั่งอบแหง ไฟสัญลักษณ “      ” จะสวางขึ้น 

               ไฟหนาจอจะแสดงเวลา “00:31” 

          4.2 เลือกเวลาที่ตองการในการอบโดยแตะที่สัญลักษณนาิกา “      ”  สามารถเลือกเวลาได 3 ระดับ 31, 41 

               และ 51นาที หนาจอจะแสดงผล “00:31”, “00:41” และ “00:51” ตามเวลาที่เลือก 

          4.3 หากไมมีการเลือกคำสั่งใดๆ หลังจากนั้น 5 วินาที เครื่องจะเริ่มทำงานโดยขดลวดความรอน

               และพัดลมจะทำงานและหยุดเองอัตโนมัติ เมื่อครบเวลา

     5.  เก็บจานในเครื่อง: 

          แตะปุมการทำงาน (Function button) “      ” เลือกคำสั่งเก็บจานในเครื่อง 

               ไฟสัญลักษณ “      ”จะสวางขึ้น ไฟหนาจอแสดงเวลา “72:00” ใน 2 ชั่วโมงแรก เครื่องอบอัตโนมัติ 

               30 นาที (เครื่องจะเริ่มอบจานโดยพัดลม, ขดลวดความรอน จะทำงานตามที่ตั้งไวพรอมกัน) 

               หลังจากนั้นทุกๆ 2 ชั่วโมง เครื่องจะทำงานโดยอบลมรอน 5 นาทีและอบแหง 5 นาที เปนเวลารวมทั้งสิ้น

               72 ชั่วโมงเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาที่ตั้ง
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วิธีใชงาน
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การดูแลรักษา

การแกปญหาเบ้ืองตน

• ถอดปลั๊กออกและปลอยใหเครื่องอบจานเย็นกอนทำความสะอาดทุกครั้ง

การทำความสะอาด

1. เช็ดดวยผาชุบน้ำหมาดๆ หรือน้ำสบูหมาดๆ เช็ดดานในและดานนอกตัวเครื่อง เพื่อเช็ดสิ่งสกปรกออก

2. เช็ดใหแหงดวยผาสะอาดอีกครั้ง

ไมควรใชสารเคมี เชน ผงซักฟอกอัลคาไลน, ผงขัด, เบนซิน, ทินเนอร, แอลกอฮอล
ในการทำความสะอาด เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพและการเปลี่ยนสีของตัวเครื่อง

สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

เครื่องไมทำงาน

ปญหา

เครื่องไมทำงาน

เครื่องไมทำงาน

อบจานไมแหง

หลอดไฟ LED ไมทำงาน

ฟงกชั่นการทำงานขัดของ

ฝาเครื่องอาจปดไมสนิทหรือปุมสวิทชถูกกดไว

ไมไดเสียบปลั๊ก

แผงควบคุมอาจเสีย

เครื่องทำงานผิดปกติ

หลอดไฟขาด หรือ ขั้วหลอดไมแนน

มีการตั้งการทำงานที่ผิด

ปดฝาครอบ
ตรวจสอบปลั๊กและ
เสียบปลั๊กใหแนน

ติดตอศูนยบริการ

ติดตอศูนยบริการ

ติดตอศูนยบริการ

ติดตอศูนยบริการ
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Dear valued customers, 

Thank you for purchasing MEX dish dryer. To operate it safely and achieve the best result, 

please read Instruction Manual carefully before you start using it. We hope you will like and 

enjoy our product as we greatly value customer's satisfaction in all of our products.

The dish dryer is safe and convenient to use. MEX dish dryer is made to provide more safety 

protection system by having the best quality materials. The cover is design with transparent 

grey colour for better maintenance.
 

Please place all your clean kitchen utensils into the racking accordingly in order.
 

Just select function button, select timer button to start drying the kitchen utensils. The LED 

light will be switched on while operating with hot air heat up to 70 degree for Automatic and 

drying function. Our racking is using 304# stainless steel to ensure the safety of the quality. 

The unit is suitable for 4 to 6 family members.

CONTENTS PAGE



Product Name    DISH DIRYER

Product Model    DM60E-1

Rated Voltage / Power  220V-240V 50Hz / 260W

Volume    60L

Work Temperature   70 +/- 5°C
Basket Bearing Capacity  15Kg

Unit Dimension   495x409x362mm

Net Weight    5.0kg
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CHARACTERISTIC

COMPONENTS

Touch screen panel

Tableware rack

Silverware basket 

Front door (cover)

Black lid

Hot air outlet

Hinge cover

Drain hole

Micro switch
*Operation stops 

when the front 

door is open.
Water collection box



SAFETY PRECAUTIONS

• Before using, please read this “Safety Precautions” manual carefully in order to use the 

  product correctly.

• The precautions shown here are intended to ensure the safe and correct use of the product 

  and to prevent harm and damage to the user and other people. To clearly indicate of harm 

  and damage and the level of urgency, the precautions that may be caused by incorrect 

  handing are classified into two categories: “Warning” and “Caution”. Please make sure to 

  follow them as all items are important for safety.

Items that may potentially cause death or serious injury when handle incorrectly

Items that may cause injury to the user or damage to property when 
handled incorrectly
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WARNING
• Clean the power plug

  Wipe off any dust on the power plug prongs and mounting surface.

  Inserting the power plug with dust may cause a short circuit or fire.

• Insert the power plug all the way into the outlet.

  Failure to do so may cause an electric shock, short circuit, fire or smoke.

• Use a power outlet without connected device, Do not use an extension cord.

  If the products us used together with other equipment, the branching power outlet   

  may produce an unusual amount of heat and cause of fire.

• Keep infants away from the power plug.

  Failure to do so may cause an electric shock or injury.

• Do not damage, break, modify, forcibly bend, pull, twist, use springs, place heavy 

  objects, pinch, nor bring the power cord close to hot parts.

  Failure to do so may cause a fire or electric shock.

• Do not use if the power cord or plug is damaged or loosely inserted into the outlet.

  Failure to do so may cause an electric shock, short circuit or fire.

• Do not use near flammable materials such as curtains.

  There is risk of fire.

• Do not let children use the product unattended, nor use it within the reach of infants.

  There is a risk of burns, electric shock and injury.



CAUTION
• Clean after the product has cooled down.

  Touching the hot parts may cause burns.

• When disconnecting the power plug, always hold the power plug at the end and 

  pull it out without pulling the power cord.

  Failure to do so may cause an electric shock or short circuit and then cause a fire.

• Disconnect the power plug from the outlet when not in use.

  Failure to do so may result in injury, burns, electric shock due to deterioration of the insulation,

  and fire due to short circuit.

• Do not place where gas stove or hot air hits.

  Failure to do may cause a fire and deformation.

• Do not touch the hot tableware during use or immediately after use.

  Failure to do so may cause burns.

Request for use

• Put the dish dryer on horizontally place.

• Don’t use at near the flame or a gas stove and the location which have the gas container.

  and the sprayer can.

• Wiped up power plug when dust is stuck between the blade and blade.

• Don’t close the Exhaust holes on top of cover such kind of cloth.

• Don’t put weak plastic tableware to heat and plastic bag into the unit

SAFETY PRECAUTIONS
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SAFETY PRECAUTIONS OF DAILY USE
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1. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or 
   mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
   or instruction
2. Children are advised not to play with the appliance
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced 
   physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given 
   supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
   involved
4. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
5. Don't clean the machine with organic solvent or dish brush etc. Clean the bowl basket before use. 
   Put the tableware well to dry and disinfect. Use the machine according to operation instruction
6. Don't use the impaired power lines (like cutting-off, hot wires). For security, contact the service 
   center to solve if the power line is impaired. Do not dismantle the machine or change the parts by 
   yourself
7. Don't use the product to dry lacquer ware, resin (stuff which is easy to change under high 
   temperature), flammable and combustible, etc. to avoid accidents
8. Don't wash the machine body with water or spray it. Use the wet cloth to scrub the inside and 
   outside surface of the machine body. If it is too dirty, first scrub it with neutral detergent, next scrub
   it with clean wet cloth and finally scrub it with dry cloth. Dispose the water in the water collection 
   box and avoid overflow

BEFORE USE:
• For the first use, scrub the chamber, remove the protective film, dry the machine for 60 min, 
  put the tableware into it for drying purpose and after cooling in order to achieve better use effect.
• Clean the bowl basket before use; place the tableware well before operating.

IN USE:
• Don't block the vents on both sides. 
• Don't cover the machine with duster cloth or other scrubbing items. 
• Don't touch the thermos vent with hands to avoid accidents.
• If the machine breaks down in use, stop using it immediately. Contact our service at 02-493-6565 
  during working hours or servicecenter@penk.co.th

AFTER USE:
• Do not open the cover around ten minutes after use as the air is hot. Unplug the power plug or 
  turn off the power after use.
• Suggest to regularly maintaining the dish dryer every week. For safety and energy saving, unplug 
  the power plug if the unit is not used for a long time.
• Put the dish dryer into a dry ventilated place. Don't let kids use the machines alone to avoid scald, 
  electric shock or other accidents.
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Feature selection  “       ”

Automatic endThe power switch “       ”

Time setting“       ”

Feature selection  “       ”

HOW TO USE

1. Check the water collection box

   • Discard the water in the water collection box before use.

   • Set the water collection box on the body.

2. Storing tableware

   • Drain the washed dishes well before putting them inside this dish dryer. 

     (Otherwise, water may overflow from the water collection box)

   • Use this as dedicated tableware rack only.

     (Using this for other purpose may result to unit malfunction and will void its warranty)

3. Close the front door

   • Make sure the front door is closed.

4. Plug the power plug into the outlet

5. Operating mode and set the timer

• Do not put knife / knives inside the appliance
  Doing so may cause injury
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HOW TO USE

1. Power on:

     In the process of power on, all indicator lights on the LED screen will be on. 

     After 1 second, the LED screen will be off and put into standby mode.

2. Power on and functions:

     1. Press the on/off button “      ” to enter the startup state, function button, time button

         peripheral atmosphere light is lit

           1.1 Press the function button “      ”  to select function mode.      

                                                      

         Mode:     automatic,     hot air,        drying,   storage/maintain. 

           1.2 5 seconds no button operation, enter automatic mode.

     2. Automatic mode: 

           2.1 Press the function button “      ” to select automatic mode “      ”, indicator light 

                “      ” will turn on full light, timer “00:41” will display on the screen, 

           2.2 Press the time button “      ” to select time from 41, 51 and 60 minutes, “00:41”, 

                “00:51” and “00:60” minutes will display in order. 

           2.3 5 seconds no button operation started to work, time countdown. Complete work

                and move to standby. (fan and heating function simultaneously)

     3. HOT AIR mode: 

          3.1 Press the function button “      ” to selectot HOT AIR mode “      ”, indicator light 

                “      ” will turn on full light, timer “00:11” will display on the screen, 

          3.2 Press the time button “      ” to select time from 11, 16 and 21 minutes, “00:11”, 

                “00:16” and “00:21” minutes will display in order.  

          3.3 5 seconds no button operation started to work, time countdown. Complete work 

                shift to standby. The HOT AIR work.

Product panel diagram:
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HOW TO USE

     4. Drying mode: 

          4.1 Press the function button “      ” to select drying mode “      ”, indicator light 

                “      ” will turn on full light, timer “00:31” will display on the screen

          4.2 Press the time button “      ” to select time from 31, 41 and 51 minutes, “00:31”,

                “00:41” and “00:51” minutes will display in order. 

          4.3 5 seconds no button operation started to work, time countdown. Complete work 

                shift to standby. Fan and heating function work.

     5. Storage/maintain mode: 

          5.1 Press the function button “      ” to select drying mode “      ”, indicator light 

                “      ” will turn on full light, timer “72:00” will display on the screen. In the first 

                2 hours, all functions work for 30 minutes and then HOT AIR and fan work

                for 5 minutes every 2 hours.

3. Working process display

     1. When working, the light bar will be lit one by one from the middle to both sides, and 

         the cycle will continue until the work is finished. When the work is finished, the buzzer

         will ring 5 times.

     2. When the fan works, the fan sign starts to rotate and circulate until the work is finished.

4. Child lock function

     Child lock function, press (simultaneously press function key and time key) combination 

     key to start child lock function and the child lock indicator light is on. In this state, a single

     key is not responsive. Press the combination key again (simultaneously press the function 

     key and the time key) to cancel the child lock.
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CARE

COMMON FAULTS AND TREATMENT METHODS

• Please disconnect the power plug from the outlet and allow the product to cool down

  before cleaning

Cleaning the main unit
1. Wipe off with a soft cloth dampened with diluted kitchen detergent
2. Wipe again with a dry towel
   Do not wash with water directly on the main unit.
   Please keep your tableware and chopsticks basket on a regular basis.

Confirm and solve the common faults according to the instructions below. Before requesting for 
repairs, please check the following. If you could not solve or confirm the fault causes, contact service 
center at 02-817-8999. We especially remind you not to dismantle or repair the machine for your 
security.

• If any problem persists after checking above, immediately disconnect the power plug form the outlet 
and contact our service at 02-817-8999 during working hours or service2@penk.co.th

• Do not use the following items to prevent deterioration and discoloration.
  *Alkaline detergent, abrasive, benzene, thinner, alcohol*

Faults Causes
• Cover is not closed wellUnable to work

Unable to dry • Electrical machinery/computer board failure 
• Bad contact of heating part

Repair or change by 
service center only

Repair or change by 
service center only

• Light tube failure 
• Bed contact of terminal

LED lamp tube
failure

Close the cover well
Plug it well with tightly• The power failure

• Plug (power cord) not plugged in tightly

Treatment methods



PEN K INTER TRADING CO., LTD.
HEAD OFFICE  :  1000/63-64 PB TOWER. 16th Floor. Sukhumvit 71 Road, North Klongtan,

Wattana, Bangkok 10110   TEL 0-2493-6565   FAX 0-2391-1141
SERVICE CENTER  :  63/3 Moo 6 Soi Suksawat 76, Bangchak, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130  

TEL. 0-2493-6565    FAX : 0-2464-1600    E-Mail : servicecenter@penk.co.th
SALE OFFICE : 0-2493-6565




