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ความแนะนำาทางด้านความปลอดภัย

1.  โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้
2.  เครื่องรีดผ้า ”Elvirapress” ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน หากใช้ในเชิงพาณิชย์ การรับประกัน
     จะสิ้นสุดลงทันที
3.  ห้ามนำาส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องถูกน้ำาหรือของเหลวอื่นใด หรือใช้งานในบริเวณที่ชื้นแฉะ
4.  ขณะที่ใช้งานต้องใช้ความระมัดระวัง และปฎิบัติตามคู่มือตลอดเวลา
5.  ก่อนเสียบหรือถอดปลั๊ก ต้องปิดสวิทช์ก่อน (ตำาแหน่ง O บนสวิทช์ ON/OFF) การถอดปลั๊ก   
    ห้ามดึงสายไฟควรใช้มือจับปลั๊ก
6.  ห้ามใช้เมื่อสายไฟชำารุดหรือตัวเครื่องหล่นจากที่สูงหรืออยู่ในสภาพชำารุด เพื่อหลีกเลี่ยง 
    อันตรายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร โปรดส่งเครื่องซ่อมที่ศูยน์ทันที
7.  ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะใช้งานอยู่ใกล้ๆ เด็ก/อย่าปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล 
    โดยที่ยัง “เปิดสวิทช์” หรือขณะร้อน
8.  อย่าใช้มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสความร้อนหรือไอน้ำา เพราะอาจทำาให้เกิดแผล 
    ไฟไหม้ น้ำาร้อนลวกได้
9.  เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน โปรดอย่าใช้เต้าเสียบเดียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
10. เต้าเสียบที่ใช้กับเครื่องรีดผ้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เมื่อเสียบแล้วต้องมีความแน่น ถ้าปลั๊ก
    หลวมต้องเปลี่ยนใหม่ทันที เพราะอาจทำาให้ปลั๊กของตัวเครื่องหลอมละลายได้ ซึ่งมิได้อยู่ใน
    การรับประกัน
11. เครื่องรีดผ้า “Elvira” นี้ต้องต่อกับสายดินขณะใช้งานในทุกๆกรณีไม่มีข้อยกเว้น
12. อย่า “เปิด” ฝาแผ่นความร้อนขณะที่เครื่องวางแนวตั้ง เพราะจะทำาให้เกิดอุบัติเหตุและเครื่อง
    อาจเสียได้
13. เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายหรือมิได้ใช้งานต้องตรวจดูให้คันโยกอยู่ตำาแหน่ง “ล็อคเสมอ”
14. ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสแผ่นความร้อน เมื่อต้องการเก็บเครื่องให้รอจนเครื่องเย็น และจึงพับ 
     เก็บและล๊อคคันโยกให้เรียบร้อย
15. การรีดเสื้อผ้าใหม่ๆที่ไม่เคยรีดมาก่อน ควรศึกษาจากคำาแนะนำาของผู้ผลิต หรือเริ่มจากตั้ง
    อุณหภูมิต่ำาๆก่อน
16. กระดุม ซิป หรือวัสดุตกแต่งอื่นๆ อาจไม่ทนความร้อน ควรทดสอบโดยแตะเบาๆกับแผ่น 
    ความร้อนหรือเอาผ้ามาคลุมขณะรีดหรือรีดด้านหลัง
17. ถ้าผ้าที่รีดมีความหนามาก เช่น ผ้าขนหนูที่พับหลายชิ้น ควรกดคันโยกลงเบาๆ อย่าใช้แรง
    บังคับกดลงจนสุดเพราะอาจทำาให้โครงสร้างหักได้ กรณีเช่นนี้ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน
    คุณภาพสินค้า
18. เพื่อรักษาเนื้อผ้า อย่ากดแผ่นความร้อนลงนานเกิน 3 - 5 วินาที ถ้าไม่แน่ใจให้ใช้เวลาสั้นๆ
    แล้วตรวจดูผลการรีดก่อน
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เครื่องรีดผ้า Elvirapress P1

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันกระแสไฟ                                                 220 – 230 โวลท์
กำาลังไฟ                                                                1,640 วัตต์
แรงกดรวม                                           46 กก. (ประมาณ 100 ปอนด์)
น้ำาหนักเครื่อง                                                               13 กก.

สัญญาณไฟแสดงระดับอุณหภูมิ

ปุ่มล๊อคสวิทช์เปิด – ปิด

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ

สัญญาณไฟแสดงการเปิด/ปิดเครื่อง

ฐานรองรีด คันโยกแผ่นความร้อน ฐานเครื่องรีด
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รายละเอียดการใช้เครื่องรีดผ้า Elvira

ปุ่มล๊อค (Locking Knob)
  ปุ่มล๊อคออกแบบมาเพื่อป้องกันมิให้ฝาเปิดแผ่นความร้อนเปิดออกโดยอุบัติเหตุ เมื่อเสร็จ
งานรีดแล้ว ให้ปิดสวิทช์ที่ “OFF“ ดึงปลั๊กสายไฟออกปล่อยให้เครื่องเย็นลงโดยให้แผ่นความร้อน
เปิดไว้ เมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว ให้โยกแผ่นความร้อนลง ปิดปุ่มล๊อค ทำาให้สามารถหิ้วที่หูจับคันโยก
ไปได้ง่าย สะดวกและป้องกันความเสียหายระหว่างที่วางเก็บ
ข้อควรระวัง
  - อย่าเปิดฝาแผ่นความร้อนขณะที่เครื่องวางในแนวตั้ง เพราะอาจจะทำาให้เกิดอุบัติเหตุ
        และเครื่องอาจเสียหายได้
  - เมื่อต้องการเคลื่อนย้าย สิ่งแรกที่ต้องทำาคือ ปิดปุ่มล๊อคและหิ้วที่หูจับคันโยก

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Knob)
  ปุ่มควบคุมอุณหภูมิเป็นปุ่มท่ีใช้ตั้งอุณหภูมิได้ตามชนิดของเนื้อผ้าตั้งแต่จะรีดตั้งแต่
ผ้าไนล่อน ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย เพื่อความประหยัดควรเริ่มต้นจากอุณหภูมิต่ำาๆเพื่อรีดผ้า
บางๆ ก่อนจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นเพื่อรีดผ้าเนื้อหนา พยายามหลีกเลี่ยงการตั้ง
อุณหภูมิที่สูงเกินความจำาเป็น เพราะเป็นการไม่ประหยัดและอาจทำาให้ผ้าบางชนิดเสียหายได้

สวิทช์ เปิด – ปิด (On/Off Switch)
สวิทช์ เปิด – ปิด มี 2 ตำาแหน่ง
  “O” แสดงตำาแหน่งปิด
  “I”  แสดงตำาแหน่งเปิด
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วิธีรีดผ้าด้วยเครื่องรีดผ้า”Elvira”

  เครื่องรีดผ้า Elvira  ออกแบบให้สามารถนั่งรีดได้อย่างสบาย การวางตัวเครื่องลงบนโต๊ะที่
มีความสูงมาตรฐาน (ประมาณ 75 ซม.) จะทำาให้การรีดผ้าเป็นไปด้วยความถนัดปราศจากความ
เมื่อยล้า ก่อนรีดผ้า การจัดผ้าลงบนฐานรองรีดขอแนะนำาให้เคลื่อนมือไปในแนวระนาบซ้าย - ขวา
เท่านั้น ไม่ควรเลื่อนมือ ขึ้นลง เพื่อป้องกันหลังมือแตะแผ่นความร้อน ตั้งปุ่มควบคุมอุณหภูมิตาม
ชนิดของเนื้อผ้าที่จะรีดเปิดสวิทช์รอประมาณ 10 นาทีเมื่อหลอดไฟสีเขียวสว่างขึ้นก็พร้อมใช้งาน
  การโยกคันโยกลงเพื่อนรีดผ้าทำาได้โดย โยกคันโยกลงทับบนเสื้อผ้าที่จัดไว้ดีแล้วจนสุด ทิ้งไว้
ประมาณ 2 - 3 วินาทีแล้วยกขึ้น ผ้าก็จะเรียบอย่างง่ายดาย กรณีที่กดทับไว้นานเกินกว่า 15 วินาที 
โดยประมาณจะมีเสียงสัญญาณร้องเตือนพร้อมกับตัดระบบไฟออกจากแผ่นความร้อน เพื่อป้องกัน
ผ้าไหม้

  เครื่องรีดผ้า “Elvira” มีน้ำาหนักกดรวม 46 กก.หรือประมาณ 100 ปอนด์ แรงกดดังกล่าวจะ
ทำาให้ผ้าเรียบมากกว่าการรีดด้วยเตารีดธรรมดา ด้วยเหตุนี้ท่านสามารถใช้เทคนิคการกดคันโยกลง
และยกขึ้นเร็วกว่าปกติเมื่อท่านคุ้นเคยกับการใช้เครื่องแล้ว จึงเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการรีด
ผ้า ประจำาวันของท่านได้อย่างมาก
  การรีดผ้าที่มีเนื้อหนา เช่น ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอนที่ทบกันหลายๆชั้น จนถึงการรีดกางเกง 
ที่มีการรองหมอน ซึ่งทำาให้คันโยกไม่สามารถกดลงได้แนบสนิทเหมือนรีดผ้าที่มีความหนาปกติ 
กรณีเช่นนี้ให้กดคันโยกทาบลงมาพอประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดทับที่สูงเกินระดับ ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุทำาให้ผ้าบางชนิดเกิดรอยมันเงาและเกิดแรงเครียดในระบบคันโยกของเครื่อง ซึ่งอาจทำาให้
เครื่องเสียหายได้

อุณหภูมิที่ใช้ในการรีดผ้า

  เครื่องรีดผ้า Elvira สามารถตั้งอุณหภูมิของแผ่นความร้อนให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าแต่ละชนิด
ได้ ตั้งแต่ผ้าไนล่อน ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย ผ้ายีนส์ จนถึงผ้าลินิน ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิ
ของแผ่นความร้อน โดยหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ ไปที่สัญลักษณ์
  I : ผ้าไนลอน (Nylon) ผ้าใยสังเคราะห์
  II : ผ้าไหม (Silk) ผ้าขนสัตว์ (Wool)
  III : ผ้าฝ้าย (Cotton) ผ้ายีนส์ (Jeans) ผ้าลินิน (Linen)เมื่อเปิดสวิทช์ สัญญาณไฟสีแดง
จะสว่างขึ้นหมายถึงกระแสไฟฟ้าเริ่มเข้าสู่แผ่นความร้อนทำาให้ความร้อนสูงขึ้นและจะดับเมื่อถึง
อุณหภูมิที่ตั้งไว้ สามารถรีดผ้าได้ทันที วิธีตั้งอุณหภูมิของเครื่องรีดผ้า Elvira นั้น เหมือนกับการ
ใช้เตารีดไฟฟ้าธรรมดา
  การรีดเสื้อเชิ้ตที่ทำาด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินควรพรมน้ำาให้ชื้นกว่าปกติ เพราะเส้นใยฝ้ายและ
ลินินต้องการไอน้ำาเพื่อการคลายตัวในระดับสูง ตั้งความร้อนสูงสุดในระดับ III (Cotton) กดแผ่น
ความร้อนลงแล้วยกขึ้นเพื่อตรวจสอบ ถ้าเส้นใยยังไม่แห้งให้กดทับลงอีกครั้งหนึ่ง จนเส้นใยแห้ง
สนิทด้วยเทคนิคนี้จะทำาให้ท่านรีดเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายและผ้าลินินได้เรียบหรูเป็นพิเศษ
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  การรีดกางเกงหรือสูทที่เป็นผ้าขนสัตว์ด้วยเครื่องรีดผ้า Elvira จะช่วยลดปัญหาเงามันได้ดีอยู่
แล้ว แต่หากท่านต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวโดยสิ้นเชิงให้ใช้ผ้าคลุมรีด ผ้าคลุมรีดควรเป็น
ผ้าสำาลีที่ใช้งานแล้ว ใช้ผ้าคลุมรีดวางผ้าคลุมลงบนผ้าที่จะรีด พรมน้ำาด้วยกระบอกฉีดน้ำาให้ชื้นเป็น
พิเศษ ตั้งอุณหภูมิระดับ lll (Cotton) โยกแผ่นความร้อนลงแล้วยกขึ้นเพื่อตรวจสอบ ถ้าเส้นใยยัง
ไม่แห้งให้กดความร้อนลงเบาๆอีกครั้ง จนเส้นใยแห้งด้วยเทคนิคนี้จะได้ผลการรีดที่เรียบ จีบคม
และหลีกเลี่ยงการเกิดรอยเงามันอย่างได้ผล
  การรีดผ้าโดยตั้งอุณหภูมิให้สูงกว่าปกติของผ้านั้น สามารถทำาได้แต่ควรลดระยะเวลากดทับ
ให้สั้นลง เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่จะทำาให้ท่านรีดผ้าได้เร็วขึ้น

ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

  เครื่องรีดผ้า “Elvira” ติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติ ซึ่งจะตัดการทำางานของกระแสไฟที่เข้า
แผ่นความร้อน และจะส่งสัญญาณเตือน ตามข้อกำาหนดดังนี้
  1. การรีดที่มีการกดแผ่นความร้อนลงนานเกินกว่า 15 วินาที
  2. เมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้ โดยมิได้ใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่า 8 นาที (หากต้องการใช้งาน
เพียงโยกคันโยกขึ้นลง ระบบไฟจะทำางานตามปกติ)

วิธีการใช้หมอนรองรีด (How to use the Pressing Cushion)
  หมอนรองรีดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง เพื่อช่วยให้การรีดผ้าในบริเวณที่
ไม่สามารถรีดให้เรียบได้ เช่น บ่าไหล่เสื้อ เกล็ดทรง ส่วนสะโพกของกางเกง และกระโปรง ให้รีด
ได้อย่างสะดวกขึ้น วิธีใช้หมอนรองรีดทำ�ได้ 2 วิธี คือ
  1. ใช้หมอนรองรีดแล้วยกขึ้นสัมผัสกับแผ่นความร้อน เช่น บริเวณบ่าเสื้อ เป็นต้น
  2. ใช้หนุนรีดโดยวางหมอนรองรีดลงบนฐาน แล้วสวมเสื้อผ้าที่จะรีดเข้าฐาน หมอนรองรีด
จะเน้นส่วนเว้าที่รีดยากให้นูนขึ้น ทำาให้กดแผ่นความร้อนลงรีดได้อย่างสะดวก เช่น ส่วนสะโพก
ของกางเกงหรือกระโปรง เป็นต้น
  การใช้หมอนรองรีดวางบนฐานของเครื่อง ควรโยกแผ่นความร้อนกดลงบนเสื้อผ้าพอ
ประมาณไม่ควรกดลงจนสุด เพราะจะทำาให้เกิดแรงกดต่อเสื้อผ้าสูงเกินความจำาเป็น และอาจทำาให้
โครงสร้างของเครื่องเกิดความเสียหายได้อีกด้วย

(6)



เสื้อเชิ้ตชาย
: รีดขอบแขนเสื้อ
  วางขอบแขนเสื้อทั้ง 2 แขน บริเวณด้าน
หน้าของฐานรองรีด จับจีบให้เรียบร้อย แล้วรีด
โดยรอบ

: รีดแขนเสื้อ
  วางแขนเสื้อให้ขนานกับฐานรองรีด พาด
ตัวเสื้อไปด้านหลังเครื่อง ให้วงแขนเสื้อวางพอดี
กับส่วนโค้งของฐาน รีดแขนเสื้อทีละแขน

: กรณีไม่ต้องการรีดทับขอบแขนเสื้อ
  วางแขนเสื้อตามขวางกับฐานรองรีดให้ของ
แขนเสื้อตกออกนอกฐาน

: รีดไล่แขนเสื้อส่วนที่เหลือ
  รีดไล่ให้วงแขนเสื้อวางพอดีกับส่วนโค้งของ
ฐาน
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: วางรีดแขนเสื้อทีละแขน
  แขนส่วนที่รีดแล้ว วางอยู่ใต้ฐานรองรีด
ด้านหน้าเครื่องรีด

: รีดตัวเสื้อด้านหน้า
  สอดตัวเสื้อเข้าใต้ฐานรองรีด ดึงชิ้นหน้า
ของตัวเสื้อวางบนฐานให้ส่วนบ่าชิดกับขอบฐาน
ด้านขวาเลื่อนรีดชายเสื้อส่วนที่เหลือ

: รีดตะเข็บข้าง
  เลื่อนตัวเสื้อส่วนที่รีดเสร็จแล้วเข้าหาตัว 
วางส่วนใต้วงแขนเสื้อชิดของฐานพอดี (ถ้าตะเข็บ
ย่นให้ดึงตะเข็บผ้าให้ตึงก่อนรีด)

: รีดตัวเสื้อด้านหลัง
  เลื่อนตัวเสื้อโดยวิธีเดียวกันเพื่อรีดด้านหลัง 
วางวงแขนเสื้อและบ่าชิดขอบฐานพอดี

(8)



: ขยับตัวเสื้อส่วนที่รีดแล้วเข้าหาตัว
  รีดส่วนที่เหลือโดยให้วงแขนเสื้อและบ่าชิด
ขอบฐานพอดี ขยับรีดชายเสื้อส่วนที่เหลือ

: รีดด้านหน้า 
  วางวงแขนเสื้อและบ่าให้ชิดขอบฐานพอดี

 : รีดปกเสื้อ
  วางปกเสื้อให้ชิดขอบฐานพอดี ดึงปกเสื้อ
ให้เรียบแล้วรีด

: รีดบ่าเสื้อ
  ใช้หมอนสั้นรองหนุนส่วนบ่าเสื้อให้สัมผัส
กับแผ่นความร้อนรีดตกแต่งให้เรียบ
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กางเกง
: รีดช่วงบน
  รูดซิปและติดตะขอให้เรียบร้อยแล้วสอด
เอวเข้าฐานรองรีดหนุนรองรีดด้วยหมอนสั้น โยก
กดแผ่นความร้อนเพียงเล็กน้อย
*ถ้าเป็นผ้าขนสัตว์ควรใช้ผ้าคลุมรองรีดและรีด
อย่างระมัดระวัง

  สอดช่วงเอวกางเกงเข้ารีด จับกระเป๋าและ
จีบกางเกงให้เรียบขยับรีดโดยรอบ ถ้าบริเวณ
สะโพกย่นให้ใช้หมอนสั้นสอดหนุนรีด

: รีดขากางเกง
  จับจีบหน้าวางช่วงเอวไปทางด้านหลังเคร่ือง
พาดขากางเกงมาทางด้านหน้า วางตะเข็บใต้เป้า
กางเกงชิดขอบฐานรองรีด จับตะเข็บชนกันด้าน
หน้าพอดีตั้งแต่ใต้เป้าถึงปลายกางเกง วางรีดที
ละขา

: รีดจับจีบด้านหน้า
  วางขากางเกงให้ขนาดกับฐานรองรีด ส่วน
ใต้เป้าชิดขอบฐาน วางรีดให้ถึงจีบด้านหน้าของ
กางเกง
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: รีดปลายขากางเกง
  ขยับตัวกางเกง รีดจีบให้สุดความยาวของขา

: รีดจับจีบหลัง
  มือซ้ายจับจีบช่วงเอว มือขวาจับจีบช่วง
สะโพกดึงให้ตึงวางรีดบนฐานรองรีดทางด้านซ้าย 
ขยับรีดจนถึงช่วงเอว

กางเกงยีนส์
: ยีนส์
  รีดขอบเอววิธีเดียวกับรีดกางเกง (หน้า 10 ) 
จับแนวตะเข็บให้ตรง แล้วรีดทับหน้าหลัง

 ขยับรีดจนสุดความยาว
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เสื้อยืดโปโล
: รีดแขนเสื้อ
  วางแขนเสื้อชิดขอบฐาน ให้สันแขนตกออก
ฐานรองรีดเล็กน้อย (เพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดจีบ) วาง
รีดทีละแขน

: รีดตะเข็บข้าง
  จับตะเข็บข้างทั้ง 2 ข้างให้ชนกันแล้ววาง
รีด

: รีดตัวเสื้อ
  รีดเสื้อด้านหน้าและขยับรีดจนทั่ว

: รีดปก 
  เนื่องจากปกเป็นส่วนโค้ง ให้แบ่งปกรีดทีละ
ครึ่ง บนฐานซ้ายขวา
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: รีดสันแขนและบ่า
  ใช้หมอนสั้นหนุนยกขึ้นสัมผัสกับแผ่นความ
ร้อนบริเวณสันแขนเสื้อ บ่าเสื้อและกลางหลังเสื้อ

กางเกงสตรี (ขากลมไม่มีจีบ)
: รีดช่วงบนกางเกง
  สอดขอบเอวกางเกงเข้ารีดหมุนรีดโดยรอบ 
ถ้าเป็นช่วงสะโพกต้องใช้หมอนสั้นหนุนรีด

: รีดขากางเกง
  จับตะเข็บข้างประกบกันวางบนหมอนยาว 
โยกแผ่นความร้อนเพียงครึ่งเดียว รีดจากใต้เป้า
กางเกงไปถึงปลายขากางเกง

ขยับรีดส่วนอื่นๆโดยรอบ (โดยใช้หมอนยาว)
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สูท
: รีดสาบเสื้อ
  รีดบริเวณสาบเสื้อด้านในโดยรอบ

: รีดปกเสื้อ
  รีดปกเสื้อ วางให้ชิดขอบฐานรองรีด

: รีดแขนเสื้อ
  สอดหมอนยาวเข้าไปในแขนเสื้อแล้ววางรีด 
พลิกหน้าหลังรีดจนทั่ว (โยกแผ่นความร้อนเพียง
ครึ่งเดียว)

: รีดหัวแขนและบ่า
  ใช้หมอนสั้น หนุนรีดบริเวณหัวแขนและบ่า
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: รีดตัวเสื้อ
  วางรีดเหมือนเสื้อเชิ้ต (หน้า 7-8) ระวังเม็ด
กระดุมที่มีเดือย ต้องหนุนรีดกับหมอนสั้นโดย
การคว่ำาเม็ดกระดุมลงก่อนรีด พยายามหลีกเลี่ยง
การกดทับโดยตรง มิฉะนั้นเม็ดกระดุมจะแตก 
(รีดเหมือนเม็ดกระดุมเสื้อสตรี)

: รีดผ้าขนสัตว์
  ควรใช้ผ้าคลุมรีด ใช้แรงกดน้อยโดยโยก
แผ่นความร้อนเพียงครึ่งเดียว

เสื้อสตรีแขนยาว
: รีดปก
  สอดตัวเสื้อเข้าไปใต้ฐานรองรีด วางปกขึ้น
รีด ให้ขอบปกชิดขอบฐาน

: รีดเม็ดกระดุม
  สำาหรับเม็ดกระดุมเสื้อสตรีที่มีขนาดใหญ่ 
ให้คว่ำารีดวางรีดกับหมอนสั้น กดแผ่นความร้อน
เพียงครึ่งเดียว ขยับรีดโดยรอบ
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: รีดแขนเสื้อ
  ปกติเสื้อสตรีจะไม่มีสันแขน ต้องใช้หมอน
ยาวช่วย โดยการสอดเข้าไปในแขนเสื้อ เริ่มรีด
ตะเข็บใต้ท้องแขนก่อนแล้วขยับพลิกหมอนนำาผ้า
ด้านล่างขึ้นมารีด

ขยับรีดส่วนที่เหลือ

: รีดตัวเสื้อ
  ขยับรีดตัวเสื้อเหมือนเชิ้ต (หน้า 7 - 8)

: รีดหัวแขนและบ่า
  ถ้าหัวแขนมีจีบหรือรูด ให้ใช้หมอนสั้นช่วย
ยกสัมผัสกับแผ่นความร้อน
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เสื้อนักเรียน
: รีดแขน
  วางแขนเสื้อบนหมอนสั้นให้วงแขนเสื้อ
พอดีกับส่วนเว้าของฐานรองรีด จับจีบแขนเสื้อ
ให้ดีให้สันแขนตกออกนอกหมอนสั้น

: รีดจีบแขน
  สอดหมอนสั้นเข้าไปในแขน จับจีบให้สวย
บนหมอนสั้นแล้วสัมผัสกับแผ่นความร้อน

: รีดตัวเสื้อ
  วางรีดตะเข็บข้างก่อนแล้วรีดบริเวณตัวเสื้อ 
วิธีรีดเหมือนเสื้อยืดโปโล (หน้า 11 - 12)

: รีดปกเสื้อ
  วางรีดโดยให้ขอบปกชิดขอบฐานรองรีด 
(บางครั้งปกอาจจะต้องรีดทีละครึ่งซ้ายขวา)
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กระโปรง
: กระโปรงจีบ
  สอดกระโปรงเข้าฐานรองรีด จับจีบให้
เรียบร้อยก่อนรีด หมุนรีดโดยรอบ

: กระโปรงทรงสอบ – ทรง A 
  จับตะเข็บท้ังหน้า –  หลังประกบกันวาง
บนฐาน พลิกรีดอีกด้านหนึ่งแล้วขยับรีดส่วนที่
เหลือ

: กระโปรงย้วย – บาน
  จัดวางรีดทั้งชิ้นหน้า – หลังไปพร้อมๆกัน
บนฐาน สอดส่วนที่ยังไม่รีดไว้ด้านในขยับส่วนที่
รีดแล้วเข้าหาตัว (ให้ขอบเอวชิดฐานรองรีด)

: กระโปรงจีบรูด
  สอดชายกระโปรงเข้ารีด ให้จีบรูดของ
กระโปรงชิดขอบฐาน หมุนรีดเข้าหาตัว

(18)



ผ้าปูที่นอน
  พับตามยาว 2 – 4 ทบ ให้มีความกว้าง
ใกล้เคียงกับฐานรองรีด พับทบผ้าเป็นชั้นๆแล้ว
สอดไว้ใต้ฐานรองรีด

  ดึงผ้าออกรีดเป็นช่วงๆ โดยดึงเข้าหาตัวจน
สุดผืนผ้า

  พับชายผ้าเข้าหากัน ถ้าผ้าด้านหลังยังไม่
เรียบพลิกรีดอีกครั้ง

  พับผ้าเก็บให้เรียบร้อยในระหว่างรีด ถ้า
ผ้าปูที่นอนเตียงคู่ สามารถรีดได้โดยวิธีเดียวกัน 
ถ้าความกว้างของผ้าที่พับกว้างกว่าฐานรองรีด 
ให้ขยับรีดซ้าย – ขวาทีละครั้ง
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: เน็คไท
  คว่ำาหน้าเน็คไทลง กดแผ่นความร้อนเพียง
เล็กน้อย

: เสื้อไหมพรม
  วางตัวเสื้อเหมือนการรีดข้างต้น แต่กด
แผ่นความร้อนเพียงเล็กน้อย

: ผ้าลูกไม้
  วางตัวเสื้อลงบนฐาน แล้วดึงให้เรียบทั้ง 
4 ด้าน ลายปักนูนจะจมลงไปในฟองน้ำา ทำาให้
ลูกไม้ไม่แบน

: ผ้าลายปัก 
(บนผ้าปูโต๊ะ, ผ้ารองจาน, ผ้าปูที่นอน)
  การรีดให้ผ้าลายปักนูนสวย ทำาได้โดยคว่ำา
หน้าลายปักลงบนฐานรองรีด รีดด้านหลัง
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: ผ้าถักมือ
  ดึงลวดลายการถักให้ยืดตัวออกจากกันให้
ได้ลวดลายและรูปทรงที่ถูกต้องแล้วจึงรีด

: ผ้าเช็ดปาก
  วางผ้าเช็ดปาก จัดให้เรียบแล้วรีดถ้าต้อง
การจะประหยัดจัดวางรีดครั้งละ 2 – 3 ผืนไป
พร้อมๆกัน

: การรีดผ้าเคมี – ผ้ารองในปกเสื้อ
  การรีดผ้ารองในชนิดเคลือบน้ำายาเคมี จะ
ได้ผลดีขึ้นอยู่กับการตั้งอุณหภูมิและเวลากดทับ
ควรใช้อุณหภูมิและเวลาในการกดทับตามคำา
แนะนำาของผู้ผลิต

: เสื้อผ้าไหมไทย
  เส้นใยไหมต้องการความชื้นเป็นพิเศษ จึง
ต้องพรมน้ำาแล้วห่อผ้าทิ้งไว้ 10 – 20 นาที ตั้ง
อุณหภูมิสูงระดับ ll (Cotton) โยกแผ่นความร้อน
ลงแล้วตรวจสอบ ถ้าเส้นใยยังไม่แห้งให้รีดจน
แห้งจะได้ผ้าไหมที่เรียบงดงาม
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: รูปลอกหรือเพชรติดเสื้อ
  วางรูปลอกหรือเพชรติดเสื้อคว่ำาลงบน
เสื้อผ้าที่จะตกแต่ง ตั้งอุณหภูมิระดับสูงสุดโยกคัน
โยกลงจนสุด กดทับไว้ 10 -15 นาที (อาจเพิ่ม
แรงกดโดยใช้ผ้าหนุนรองรีดด้านล่าง) หรือทำา
ตามคำาแนะนำาของผู้ผลิต

  ทิ้งไว้สักครู่จึงค่อยดึงกระดาษออก อย่าดึง
ในขณะที่ร้อน อาจจะทำาให้รูปลอกหรือเพชรติด
เสื้อหลุดออกมาได้

: รูปลอก ลายปัก
  จัดวางลายปักในตำาแหน่งที่ต้องการให้กาว
คว่ำาลงบนตัวเสื้อตั้งอุณหภูมิและเวลาในการรีด
เช่นเดียวกันกับการติดรูปลอกหรือเพชรติดเสื้อ
หรือทำาตามคำาแนะนำาของผู้ผลิต
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การรับประกันคุณภาพ
  เครื่องรีดผ้า Elvira มีการรับประกันคุณภาพชิ้นอะไหล่และมีฝืมือในการประกอบเป็นระยะเวลา 
2 ปี สำาหรับการใช้งานปกติในบ้าน การรับประกันนี้ไม่ใช่การรับประกันการสึกหรอของชิ้นอะไหล่
ที่เกิดจากการใช้งาน แต่เป็นการรับประกันการด้อยคุณภาพของชิ้นอะไหล่ (Defective Parts) ที่
ทำางานตามปกติ การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่มีอายุการใช้งาน เช่น หลอดไฟ, 
สวิทช์ไฟ นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น ปลั๊กไฟ
ละลายเนื่องจากปลั๊กหลวมหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน โดยไม่ใช้สายดิน
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันหากนำาไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ของการออกแบบ 
เช่น การใช้ในร้านซักอบรีด หรือใช้ในเชิงพานิชย์ ตลอดจนการใช้งานในอุตสาหกรรม ยกเว้น 
กรณีผู้ใช้ได้สมัครเข้าร่วม โครงการสนับสนุนธุรกิจ ซักอบรีด ซึ่งจะได้รับการรับประกันตามเงื่อนไข
ของโครงการฯ

การหิ้วเครื่อง

ควรล๊อคคันโยกก่อนที่จะหิ้วเครื่อง
: การบำารุงรักษา
  เมื่อคันโยกดีดลงเร็วกว่าปกติแสดงว่าแผ่น
ฟองน้ำามีการยุบตัวแล้ว ควรเปลี่ยนใหม่ไม่
ควรใช้ฟองน้ำาแผ่นใหม่ทับซ้อนลงบนแผ่นเก่า 
เพราะจะทำาให้แรงกดสูงเกินระดับและเกิดการ
เสียหายของ กลไกภายในได้ ควรซักผ้ารองรีด
หากมีรอยไหม้กรอบ ควรเปลี่ยนใหม่

: การทำาความสะอาดแผ่นความร้อน
  เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง อาจมีคราบ
สกปรกติดเป็นคราบบนแผ่นความร้อน ควร
ทำาความสะอาดแผ่นความร้อนทุกครั้งที่พบว่า
มีรอยคราบสกปรกด้วยครีมทำาความสะอาด 
(Hot Iron Cleaner) ทำาความสะอาดแผ่นความ
ร้อนขณะจัดโดยใช้ผ้าแข็งๆป้ายครีมแล้วถูแผ่น
ความร้อนจนคราบหลุดออกหมด 

ไม่ควรใช้  ยาขัดที่มีผงขัดผสมอยู่หรือน้ำายาทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ถ้าแผ่นความร้อนมี
คราบเปื้อนมาก ควรหงายเครื่องดังในภาพแล้วจึงทำาความสะอาด
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หลักการรีดผ้าทั่วไป

1. แยกประเภทของเนื้อผ้าก่อน ตามลักษณะเส้นใยหรือผ้าเนื้อบางหนา
2.  พรมน้ำาโดยการจัดวางตัวเสื้อลงบนโต๊ะ
3.  การพรมน้ำาควรพรมน้ำาด้านนอกตัวเสื้อ ไม่พรมด้านในตัวเสื้อ
4.  พรมน้ำาโดยการใช้กระบอกฉีดน้ำา ฉีดให้ห่างจากตัวเสื้อประมาณ 6 – 8 นิ้ว ละอองน้ำาจะ
  กระจายเป็นฝอยแทรกซึมไปทั่วเส้นใย
5.  ควรพรมน้ำาไปทำาทีละส่วนบนตัวเสื้อ เริ่มจากแขนเสื้อ ตัวเสื้อด้านหน้า ปกและด้านหลัง ม้วน 
  ผ้าพับไว้ทีละตัว ไม่ควรขยุ้มผ้า จะเป็นการเพิ่มความยับให้กับเนื้อผ้า
6.  ผ้าใยธรรมชาติ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ต้องการความชื้นมากกว่าผ้าใยสังเคราะห์ ควร 
  ใช้ผ้าขนหนูสีขาว ม้วนผ้าหมักไว้ 10 – 15 นาที จึงค่อยนำามารีดและต้องรีดผ้าให้แห้งสนิท  
  มิฉะนั้นผ้าจะคืนตัวและไม่เรียบ
7.  ควรแยกผ้าสีตกไว้ อย่าหมักผ้ารวมกัน
8.  ถ้าต้องการใช้น้ำายารีดผ้าเรียบ ให้ฉีดพรมลงบนตัวเสื้อให้เรียบร้อยก่อนการจัดวางรีด หลัง  
     จากที่หมักผ้าทิ้งไว้แล้ว จะทำาให้ผ้าไม่ด่างเป็นดวงๆ
9.  ถ้าพบรอยเปื้อนของเสื้อผ้าระหว่างการพรมน้ำา ควรนำาไปซักทำาความสะอาดก่อน มิฉะนั้นจะ 
  ซักออกยากและรอยเปื้อนจะติดแน่น เพราะโดนความร้อนหลังจากรีดแล้ว
10. รีดผ้าสีขาวก่อนแล้วจึงรีดผ้าสี ป้องกันผ้าสีตกใส่ผ้าขาว
11. ให้รีดผ้าเนื้อบางไปหาผ้าเนื้อหนา ตั้งความร้อนตามชนิดของผ้า
12. รีดเสื้อก่อนแล้วจึงรีดกระโปรงและกางเกง เพราะเสื้อส่วนมากเป็นผ้าเนื้อบางกว่า ต้องการ  
  ความร้อนน้อย
13. ควรมีแสงสว่างมากเพียงพอ ในระหว่างการรีดผ้า ทำาให้มองเห็นเนื้อผ้าว่ายังยับหรือเรียบได ้
  ชัดเจน
14. ผ้าขนสัตว์ ผ้ากำามะหยี่ เป็นเส้นใยที่ไม่ต้องการการถูไถ เพราะจะทำาให้เกิดรอยมัน ควรรีด  
  ด้านในหรือใช้ผ้าปูรองรีด
15. ส่วนไหนของเสื้อผ้าที่ต้องขยับมากในเวลารีด เช่น ระบาย ลูกไม้ กระเป๋า จีบต่างๆ หรือ  
  บริเวณที่มีการตกแต่ง ตะเข็บต่างๆ ให้รีดส่วนนี้ก่อนแล้วรีดส่วนอื่นตามทีหลัง
16. เวลารีดผ้าเสร็จแล้ว ต้องติดเม็ดกระดุม รูดซิป และติดตะขอให้เรียบร้อย เช่น เสื้อเชิ้ตติดเม็ด 
  กระดุมตรงปกเสื้อ 1 เม็ดและเม็ดที่ 2 ตรงตัวเสื้อ
17. การแขวนไม้แขวนเสื้อ ให้หันตะขอแขวนไปทางเดียวกันและแยกประเภทเสื้อผ้าเรียงกันไป  
  เพื่อการจัดเก็บและหยิบสวมใส่
18. เสื้อผ้าที่รีดเสร็จแล้ว ควรแขวนทิ้งไว้สักครู่ อย่าเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าเลยทันที เพื่อให้ความชื้น  
  ระเหยออกให้หมด
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หลักการรีดผ้าด้วยเครื่องรีดผ้า

1.  ควรปรับเก้าอี้ให้มีความสูงที่เหมาะสมกับโต๊ะที่วางเครื่องรีดผ้า ขณะที่เอื้อมมือโยกคันโยกลง 
  ด้วยความคล่องตัวและสะดวกสบาย
2.  เวลาตั้งเครื่องรีดผ้าบนโต๊ะ ให้ฐานรองรีดชิดขนานไปกับขอบโต๊ะ เพื่อให้เสื้อผ้าส่วนที่รีดเสร็จ 
  แล้วได้ทิ้งตัวออกนอกโต๊ะทำาให้ผ้าไม่ยับ และควรมีพื้นที่โต๊ะทางด้านซ้ายมืออย่างน้อย
  ประมาณ 1 ฟุต ไว้รองรับน้ำาหนักเสื้อผ้า เพิ่มความคล่องตัวในขณะรีดผ้า
3.  ควรวางเสื้อผ้าให้ถูกตามทิศทางของตัวเครื่องให้เรียบร้อยก่อนที่จะโยกแผ่นความร้อนลง
4.  สอดตัวเสื้อที่ยังไม่รีดเข้าด้านหลังฐานรองรีดเสมอ แล้วค่อยๆดึงออกมารีดเป็นช่วงๆ โดยการ 
  ดึงผ้าส่วนที่รีดแล้วเข้าหาตัว และขยับเสื้อผ้าอย่างเบามือ ค่อยๆรีดไล่ให้เป็นวงกลมไปทีละ  
  ส่วน
5.  ในการรีดผ้า ถ้าพรมน้ำาระหว่างการรีดมากจะทำาให้บริเวณโต๊ะเปียก ควรเช็ดให้แห้งอยู่เสมอ  
  เพราะอาจทำาให้ผ้าที่รีดเสร็จแล้วเปียก
6.  เวลารีดควรนั่งรีดและเคลื่อนฝ่ามือให้ราบไปกับฐานรองรีด ไม่ควรยืนรีด จะมีโอกาสโดนแผ่น 
  ความร้อนถ้าเคลื่อนมือสูงโดยไม่ระวัง
7.  ถ้าเสื้อผ้าบริเวณตะเข็บย่น ต้องพรมน้ำาและดึงตะเข็บให้ตึง แล้วกดแผ่นความร้อนลง 1 ครั้ง  
  และยกขึ้นทันที ดึงตะเข็บให้ตึงอีกครั้ง เพราะผ้ายังอ่อนตัว แล้วกดแผ่นความร้อนลงเพื่อรีด 
  ให้แห้ง
8.  ถ้ารีดส่วนไหนแล้วยับ ให้รีดซ้ำาใหม่ในบริเวณนั้น แต่ต้องพรมน้ำาเพื่อคลายเส้นใยแล้วจึงรีด  
  ใหม่ผ้าถึงจะเรียบ
9.  ถ้าดึงตัวเสื้อออกจากตัวเครื่องแล้วพบรอยยับให้ใช้หมอนสั้นนำาไปสัมผัสกับแผ่นความร้อน  
  อย่าจัดวางรีดบนฐานรองรีดใหม่ เพราะจะทำาให้ส่วนอื่นยับและต้องตั้งต้นรีดใหม่
10. ระหว่างการใช้เครื่องควรให้ห่างไกลจากมือเด็ก กันเด็กเผลอจับเล่น
11. ใช้หมอนสั้น หนุนรีดในส่วนเว้าโค้ง หรือต้องการเน้นเฉพาะ เช่น บริเวณซิป กระเป๋า และ  
  สะโพก
12. ผ้าบางชนิด ไม่ต้องการแรงกดทับถึง 100 ปอนด์ (46 กก.) เช่น ผ้ากำามะหยี่ ผ้าขนสัตว์ 
  ผ้าไหมพรม ให้โยกแผ่นความร้อนลงเพียงเล็กน้อย เพียงสัมผัสกับเส้นใยแล้วจับคันโยกค้าง
  ไว้สักครู่ จึงค่อยโยกคันโยกขึ้นสูงสุด
13. ถ้าผ้าที่รีดมีความเปียกชื้นมาก ให้โยกคันโยกขึ้นลง 2 – 3 ครั้ง เพื่อให้ไอน้ำาได้ระเหย ทำาให ้
  ผ้าเรียบและแห้ง
14. วัสดุตกแต่งบนผ้าบางชนิดโดนความร้อนไม่ได้ ควรหลีกเลื่ยงการรีดโดยตรงหรือใช้ผ้าคลุมรอง 
  รีดก่อน
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 เพื่อให้เครื่องรีดผ้า Elvirapress สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลายาวนาน คุ้มค่ากับการ
ลงทุน บริษัทฯ ขอแนะนำาให้นำาเครื่องรีดผ้าเข้าตรวจเช็ค หรือทำาการซ่อม ณ ศูนย์บริการฯใกล้บ้านท่าน

ศูนย์บริการและจัดจำาหน่ายกรุงเทพฯ
๏ ศูนย์บริการเอลวิร่า ( ศูนย์บริการใหญ่ )  
 ศูนย์การค้าไทซิน ติดโชว์รูมสเมก เชิงบันไดรถไฟฟ้า 
 BTS สถานีพระโขนง  โทร. 0-2390-2299
๏ ศูนย์และบริการเอลวิร่า ( ซีคอนสแควร์ )
 ชั้น 2 ทางเข้าโลตัส โทร. 0-2721-9416-7
๏ ศูนย์และบริการเอลวิร่า (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
 ชั้น 3 ตรงข้ามร้านซีเอ็ด บุ๊ค  โทร. 0-2884-8413

ศูนย์บริการและจัดจำาหน่ายต่างจังหวัด
๏ บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำากัด
 252/9 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 20000 โทร. (038)793-671, (038)270-416 
 Fax. (038)271-932
๏ บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม ่จำากัด 
 36/4-5-6 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 50300 Tel. (053)405-210-1 Fax. (053)216-956  
๏ บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำากัด 
 29/95-96 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง  อ.เมืองพิษณุโลก    
 จ.พิษณุโลก 65000 Tel. (055)245-872 
 089-644-4313 Fax. (055)245-873 
๏ บริษัท เอลวิร่าเฮาส์โคราช จำากัด 
 230/5 ถ.มิตรภาพ – หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
 จ.นครราชสีมา 30000 Tel. (044)295-864-5,
 081-966-7768 Fax. (044)295-866 
๏ บริษัท เอลวิร่าเฮาส์โคราช จำากัด (สาขา อุดรธานี)
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัพลาซ่า Tel: 081-265-3855
๏ บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำากัด 
 11/8 ถ.วิชิตสงคราม หมู่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 
 จ.ภูเก็ต 83000  โทร. 089-648-4694, 081-797-7395

สอบถามข้อมูล  
 ในกรณีท่ีท่านต้องการข้อมูลในการใช้งานเพ่ิมเติมท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำานักงานขาย-ศูนย์ ข้อมูลเอลวิร่า 
โทร. 0-2390-2172 web site : www.elvira.co.th / email : elvira@penkhun.com และที่ตัวแทนจำาหน่ายต่างจังหวัด

ศูนย์บริการเอลวิร่า

๏ ศูนย์จำาหน่ายและบริการเอลวิร่า (เซ็นทรัลบางนา)
 ชั้น 4 ตรงข้าม Winner โทร. 0-2361-0761
๏ ศูนย์จำาหน่ายและบริการเอลวิร่า (แฟชั่นไอส์แลนด์)
 ชั้น B เยื้องร้านวัตสัน โทร. 0-2947-5910-1
๏ ศูนย์บริการเอลวิร่า (สุขุมวิท)
 เยื้องวัดธาตุทอง ตรงข้าม โรงพยาบาลสุขุมวิท

 โทร. 0-2391-0180

๏ บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ ่จำากัด 
 256/4 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่    
 จ.สงขลา 90110 Tel. (074)355-509
 087-392-1830 Fax. (074)354-298
๏ บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ ่จำากัด (สาขา ปัตตานี) 
 121 หมู่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี  
 จ.ปัตตานี 94000 Tel. (073)333-447,085-545-1272
๏ บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำากัด 
 จ81/41 ถ.สวรรค์วิถี  ต.ปากน้ำาโพ อ.เมือง    
 จ.นครสวรรค์ 60000Tel. (056)220-188 
 Fax.(056)220-189
๏ บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำากัด 
 86 ถ.หลังพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม   
 จ.นครปฐม 73000 Tel. (034)272-201 
๏ บริษัท เป็นคุณ จำากัด (สาขา ปราจีนบุรี) 
 ห้างโลตัลสาขาปราจีน โทร. 081-702-8567,
 (037)482-294 

๏ บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำากัด 
 126/64 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น   
 จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 081-964-8197




