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ĐỌC HƯỚNG DẪN AN TOÀN LÀ RẤT QUAN TRỌNG VÀ CẦN PHẢI TUÂN THỦ 
 

Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đọc các hướng dẫn an toàn này. 

Giữ chúng gần cạnh để tham khảo trong tương lai. Các hướng 

dẫn này và bản thân thiết bị cung cấp các cảnh báo an toàn quan 

trọng, cần được tuân thủ mọi lúc. Nhà sản xuất từ chối mọi trách 

nhiệm đối với việc không tuân thủ các hướng dẫn an toàn này, 

đối với việc sử dụng thiết bị không phù hợp hoặc cài đặt sai các 

điều khiển. 

 Trẻ rất nhỏ (0-3 tuổi) nên tránh xa thiết bị. Trẻ nhỏ (3-8 tuổi) 

nên tránh xa thiết bị trừ khi được giám sát liên tục. Trẻ em từ 8 

tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác 

quan hoặc trí não hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức chỉ có thể 

sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn 

sử dụng an toàn và hiểu các mối nguy liên quan. Trẻ em không 

được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo 

dưỡng dành cho người dùng mà không có sự giám sát. Không 

được mở cửa cưỡng bức hoặc dẫm lên cửa 

SỬ DỤNG ĐƯỢC PHÉP  

 THẬN TRỌNG: thiết bị không được thiết kế để vận hành 

bằng thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ 

hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.  

 Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các 

ứng dụng tương tự như: khu vực bếp của nhân viên trong các cửa 

hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; nhà trang trại; 

bởi khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú nhỏ và 

các môi trường dân cư khác.  

 Không tải máy vượt quá công suất tối đa (kg vải khô) được 

chỉ ra trong biểu đồ chương trình. 

Thiết bị này không dành cho mục đích chuyên nghiệp. Không sử 

dụng thiết bị ở ngoài trời. 

 Không sử dụng bất kỳ dung môi nào (ví dụ như nhựa thông, 

benzen), chất tẩy rửa có chứa dung môi, bột cọ rửa, chất tẩy rửa 

thủy tinh hoặc đa năng, hoặc chất lỏng dễ cháy; Không giặt máy 

đối với các loại vải đã được xử lý bằng dung môi hoặc chất lỏng 

dễ cháy. 

LẮP ĐẶT 

 Thiết bị phải do hai hoặc nhiều người cùng xử lý và lắp đặt - 

có nguy cơ gây thương tích. Sử dụng găng tay bảo vệ để mở gói 

và lắp đặt - nguy cơ bị đứt tay. 

Nếu bạn muốn xếp chồng máy sấy lên trên máy giặt của mình, 

trước tiên hãy liên hệ với Dịch vụ hậu mãi hoặc đại lý chuyên 

môn của bạn để xác minh xem điều này có khả thi hay không. 

Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu máy sấy được gắn vào 

máy giặt bằng bộ xếp chồng thích hợp có sẵn thông qua Dịch vụ 

hậu mãi của chúng tôi hoặc đại lý chuyên môn của bạn. 

 Di chuyển thiết bị mà không cần nhấc thiết bị lên bằng mặt 

bàn hoặc nắp trên. 

 Việc lắp đặt, bao gồm cấp nước (nếu có) và kết nối điện và 

sửa chữa phải được do kỹ thuật viên có chuyên môn thực hiện. 

Không được thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị trừ khi được 

nêu cụ thể trong hướng dẫn sử dụng. Giữ trẻ em tránh xa nơi lắp 

đặt. Sau khi mở bao bì thiết bị, hãy đảm bảo rằng thiết bị không 

bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Trong trường hợp có vấn 

đề, hãy liên hệ với đại lý hoặc Dịch vụ hậu mãi gần nhất. Sau khi 

lắp đặt, chất thải bao bì (nhựa, các bộ phận bằng xốp, v.v.) phải 

được cất giữ ngoài tầm với của trẻ em - có nguy cơ gây ngạt thở. 

Thiết bị phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi thực 

hiện bất kỳ hoạt động lắp đặt nào - có nguy cơ bị điện giật. 

Trong quá trình lắp đặt, đảm bảo thiết bị không làm hỏng cáp 

nguồn - nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. Chỉ kích hoạt thiết bị 

khi quá trình cài đặt đã hoàn tất. 

 Không lắp đặt thiết bị của bạn ở nơi có thể tiếp xúc với các 

điều kiện khắc nghiệt, chẳng hạn như: thông gió kém, nhiệt độ 

dưới 5 ° C hoặc trên 35 ° C. 

 Khi lắp đặt thiết bị, hãy đảm bảo rằng bốn chân ổn định và 

nằm trên sàn, điều chỉnh chúng theo yêu cầu và kiểm tra xem 

thiết bị đã hoàn toàn cân bằng hay chưa bằng cách sử dụng một 

ống nivô. 

 Nếu thiết bị đang được lắp đặt trên sàn gỗ hoặc sàn "nổi" 

(một số vật liệu gỗ và ván ép), hãy cố định một tấm ván ép 60 x 

60 x 3 cm (ít nhất) xuống sàn, sau đó đặt thiết bị lên trên. 

 Kết nối ống nước đầu vào với nguồn cấp nước theo quy định 

của công ty cấp nước địa phương 

 Đối với mẫu máy chỉ nạp nước lạnh: không kết nối với nguồn 

cấp nước nóng. 

 Đối với mẫu máy có nạp nước nóng: nhiệt độ nước nóng đầu 

vào không được vượt quá 50 ° C. 

 Máy giặt được lắp các bu lông vận chuyển để tránh mọi hư 

hỏng có thể xảy ra đối với nội thất trong quá trình vận chuyển. 

Trước khi sử dụng máy, bắt buộc phải tháo các bu lông vận 

chuyển. Sau khi loại bỏ chúng, hãy đậy các lỗ hở bằng 4 nắp 

nhựa kèm theo. 

 Sau khi lắp đặt thiết bị, hãy đợi vài giờ trước khi khởi động 

để thiết bị thích nghi với điều kiện môi trường trong phòng. 

 Đảm bảo rằng các lỗ thông gió ở đế máy giặt (nếu có trên 

mẫu máy của bạn) không bị thảm hoặc vật liệu khác che khuất. 

 Chỉ sử dụng bộ ống mới để kết nối thiết bị với nguồn cấp 

nước. Không nên sử dụng lại các bộ ống cũ. 

 Áp suất nước cấp phải trong khoảng 0,03-1 MPa. 

CÁC CẢNH BÁO VỀ ĐIỆN 

 Phải có thể ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện bằng cách 

rút phích cắm nếu phích cắm có thể tiếp cận được hoặc bằng 

công tắc nhiều cực được lắp phía trên ổ cắm theo quy tắc đi dây 

và thiết bị phải được nối đất phù hợp với tiêu chuẩn an toàn điện 

quốc gia. 

 Không sử dụng dây dẫn mở rộng, nhiều ổ cắm hoặc bộ điều 

hợp. Người sử dụng không được tiếp cận các thành phần điện 

sau khi lắp đặt. Không sử dụng thiết bị khi tay ướt hoặc đi chân 

trần. Không vận hành thiết bị này nếu có cáp nguồn hoặc phích 

cắm bị hỏng, nếu thiết bị không hoạt động bình thường hoặc nếu 

thiết bị đã bị hỏng hoặc bị rơi.  

 Nếu dây nguồn bị hỏng phải yêu cầu nhà sản xuất, đại lý bảo 

hành hoặc những người có trình độ chuyên môn tương tự thay 

thế bằng dây giống hệt để tránh nguy hiểm- nguy cơ điện giật. 

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG 

 CẢNH BÁO: Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt và ngắt kết 

nối khỏi nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động bảo 

dưỡng nào; không bao giờ sử dụng thiết bị làm sạch bằng hơi 

nước - nguy cơ điện giật. 
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CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý 

1. Áo quần bị dính các chất như dầu ăn, axeton, cồn, xăng, dầu 

hỏa, chất tẩy vết, nhựa thông, sáp và chất tẩy sáp nên được rửa 

bằng nước nóng với một lượng chất tẩy rửa bổ sung trước khi 

sấy trong máy sấy quần áo . 

2. Không nên sấy khô các đồ vật như cao su xốp (xốp latex), mũ 

tắm, vải dệt không thấm nước, các vật dụng có mặt sau là cao su 

và quần áo hoặc gối có đệm cao su xốp trong máy sấy quần áo. 

3. Nên sử dụng chất làm mềm vải, hoặc các sản phẩm tương tự 

theo chỉ dẫn của hướng dẫn về chất làm mềm vải. 

4. Lấy tất cả các đồ vật ra khỏi túi như bật lửa và diêm. 

5. Chỉ đổ chất lỏng do nhà sản xuất chỉ định vào máy tạo hơi 

nước. 

6. CẢNH BÁO: Không bao giờ dừng máy sấy quần áo trước khi 

kết thúc chu trình sấy trừ khi tất cả các vật dụng được nhanh 

chóng lấy ra và tản ra ngoài để tản nhiệt. 

7. CẢNH BÁO: Không được cung cấp thiết bị thông qua thiết bị 

chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ, hoặc kết nối 

với mạch điện thường xuyên được bật và tắt bởi một tiện ích. 

8. Đối với các thiết bị có lỗ thông gió ở chân đế, thì thảm không 

được che khuất các lỗ thông gió. 

9. Không được thải khí thải vào ống khói được sử dụng để thải 

khói từ các thiết bị đốt bằng khí đốt hoặc các nhiên liệu khác. 

10. Không được lắp đặt thiết bị phía sau cửa có khóa, cửa trượt 

hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện với cửa của máy sấy quần áo, 

vì điều này hạn chế việc mở hoàn toàn cửa máy sấy quần áo. 

THẢI BỎ BAO BÌ 

Vật liệu bao bì có thể tái chế 100% và được đánh dấu bằng biểu 

tượng tái chế  
Do đó, các bộ phận khác nhau của bao bì phải được thải bỏ một 

cách có trách nhiệm và tuân thủ đầy đủ các quy định của chính 

quyền địa phương về việc thải bỏ chất thải. 

THẢI BỎ THIẾT BỊ GIA DỤNG 

Thiết bị này được sản xuất bằng vật liệu có thể tái chế hoặc tái sử 

dụng. 

Thải bỏ theo các quy định thải bỏ chất thải địa phương. 

Để biết thêm thông tin về cách thải bỏ, thu hồi và tái chế các 

thiết bị điện gia dụng, hãy liên hệ với chính quyền địa phương, 

dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt hoặc cửa hàng nơi bạn mua 

thiết bị. Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được thải bỏ đúng 

cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực đối với môi 

trường và sức khỏe con người. 

Ký hiệu  trên sản phẩm hoặc trên tài liệu kèm theo cho biết 

không nên xử lý như rác thải sinh hoạt mà phải đưa đến trung 

tâm thu gom thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử. 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 

Vận chuyển 

Việc vận chuyển phải do hai người đảm 

nhiệm. 

Hai người tương ứng phải đứng trên hai 

bên của máy giặt và giữ bằng cả hai tay để 

vận chuyển máy giặt. 

 Đặt máy giặt đúng cách 

Máy giặt phải được lắp đặt trên mặt đất 

chắc chắn, bằng phẳng và chống trơn trượt. 

Không đặt máy giặt trên sàn trải thảm hoặc sàn gỗ. Không được 

đặt máy giặt trên bệ và giá trên mặt đất. 

Máy giặt phải giữ khoảng cách tối thiểu là 10 cm so với tường 

hoặc tấm phản xạ cứng ở ba mặt. 

   

1. Trên mặt đất dốc 
2. Trên bệ và giá 

trên mặt đất 

3. Trên mặt đất 

không bằng phẳng 

 

Tháo bu lông vận chuyển và bộ phận bảo vệ đế 

Để bảo vệ máy giặt trong quá trình vận chuyển, cấu trúc bên 

trong của máy giặt được gắn chặt bằng bốn bu lông vận chuyển. 

Tất cả các bu lông vận chuyển phải được tháo ra trước khi sử 

dụng. (Nếu không tháo bu lông, máy giặt sẽ rung mạnh, tạo ra 

tiếng ồn lớn và hoạt động không bình thường trong quá trình 

vắt.) 

1. Nới lỏng các bu lông vận chuyển (bốn chiếc) bằng cờ lê. 

2. Lắc các bu lông sang trái và phải để kéo chúng ra. 

3. Căn chỉnh các nắp đậy bu lông với các lỗ bu lông ban đầu và 

ấn cho đến khi chúng vừa khít. 

• Hãy cất giữ các bu lông vận chuyển cẩn thận. Vì bạn sẽ cần 

chúng cho những lần vận chuyển sau này. 

• Tháo bộ phận bảo vệ đế trước khi sử dụng, như thể hiện trong 

hình, nếu không máy giặt sẽ hoạt động không bình thường. 

 
 

Điều chỉnh độ cân bằng 

Nếu được lắp đặt trên một nơi không bằng phẳng, máy giặt sẽ 

phát ra tiếng ồn bất thường hoặc rung lắc hoặc hoạt động không 

bình thường khi sử dụng. 

Có thể điều chỉnh các chân của máy giặt (bốn chân đều có thể 

điều chỉnh được) bằng phương pháp sau ： 

1. Dùng cờ lê nới lỏng các đai ốc khóa của chân máy giặt theo 

chiều kim đồng hồ và xoay chân để điều chỉnh độ cao sao cho 

cân bằng máy giặt. 

2. Khi điều kiện cho phép, sử dụng đồng hồ đo độ cân bằng để 

kiểm tra trạng thái đã điều chỉnh của máy giặt và tiến hành hiệu 

chỉnh khi cần thiết. 

Lưu ý: cả bốn chân phải thực sự chạm đất và đứng vững trên mặt 

đất. 

3. Vặn chặt các đai ốc khóa ngược chiều kim đồng hồ bằng cờ lê 

để khóa các đai ốc vào đáy thùng máy giặt. 

4. Sau khi điều chỉnh, dùng hai tay ấn vào các góc chéo của nắp 

trên của máy giặt để xác nhận rằng máy giặt đã hoạt động ổn 

định. 

 
 
 
 
 
 
 

Thiết bị bảo vệ đế 

Xuống 
Lên 

Nới lỏng 

Thùng máy 

Vặn chặt 
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Chọn vòi nước 

Loại vòi nước: (Phần mở của ống nước phải phẳng.) 

Loại A: loại phù hợp nhất 

Loại B: chiều dài vòi nước phải lớn hơn 16 mm, hoặc không 

lắp được khớp nối phổ thông. 

Loại C: Nước có thể bị rò rỉ từ vị trí như trong hình. 

THẬN TRỌNG: 

• Không kết nối với nguồn nước nóng trên 50 ° C. 

• Nếu vòi nước được sử dụng không phù hợp, hãy thay thế 

bằng vòi phù hợp. 

 

Loại A Loại B Loại C 

   
 

Kết nối ống nước đầu vào 

Lưu ý: Nên sử dụng ống mềm được cung cấp. 

 

Cách gắn ống nước đầu vào 

1. Nới lỏng bốn vít và trượt đầu khớp nối ống nước đầu vào 

(phần A trong hình) vào vòi. Sau đó, siết chặt bốn vít đi kèm 

với khớp nối ống nước đầu vào bằng cách sử dụng tuốc nơ vít 

để giữ chặt đầu khớp vào vòi. 

2. Tháo nhãn THẬN TRỌNG khỏi khớp nối ống nước đầu 

vào. 

3. Xoay đầu nối đực trên khớp (phần B trong hình) theo chiều 

kim đồng hồ để gắn chặt vào đầu khớp nối (phần A trong 

hình). 

 
 

THẬN TRỌNG: 

Nếu đường kính ngoài của vòi lớn hơn cỡ của Vòng khớp nối, 

hãy nới lỏng bốn vít và tháo Vòng khớp nối khỏi khớp nối ống 

nước đầu vào. 

Kết nối ống nước đầu vào với máy giặt 

Xoay đai ốc theo chiều kim đồng hồ cho đến khi đai ốc siết 

chặt trong khi giữ ống. 

Xoay đai ốc ngược chiều kim đồng hồ sau khi tắt vòi nếu bạn 

muốn tháo ống nước đầu vào. 

 

 
 

Kết nối ống xả nước 

1. Khi máy đang trong tình trạng không hoạt động, hãy đặt 

ống xả nước ở phía sau máy (hình 1). 

2. Khi vận hành, lắp ống xả nước vào ống xả nước (hình 2); 

bạn cũng có thể đặt phần cuối của ống xả nước vào cống, để 

lại khoảng trống giữa phần cuối của ống xả nước và chỗ cong 

của cống để tránh khó thoát nước ra khỏi máy giặt. 

3. Vệ sinh bộ lọc trong máy bơm định kỳ để máy giặt hoạt 

động bình thường. 

Lưu ý: Không tháo ống xả nước để tránh các vấn đề về thoát 

nước. 

 
Bảng Đặc điểm kỹ thuật 

Công suất giặt 10,0kg 

Công suất vắt 10,0kg 

Công suất sấy 7,0kg 

Dòng điện tối đa 10A 

Điện áp định mức 220-240V/50HZ 

Công suất định mức 220-240V/1750W 

Tiếng ồn sấy 62dB 

Tiếng ồn giặt 62dB 

Tiếng ồn vắt 79dB 

Áp lực nước 0,03~1,0MPa 

Kích thước sản 

phẩm(mm) 

600x635x850(Bao gồm cửa) 

600x580x850(Không bao gồm cửa) 

 

 

 

Khoảng 16mm Nước rò rỉ ở đây 

Ống xả nước 

Thiết bị giữ 

ống xả nước 

Ống xả nước 

Khoản 2mm hoặc 

nhỏ hơn 

Vòng 

khớp nối 

Sau khi vặn 

chặt 

Khoảng 4mm 
Nhãn THẬN 

TRỌNG 

Vít 

Đai ốc 

Ống 

Đai ốc 

Ống 
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MÔ TẢ SẢN PHẨM 

 

 

1. Bề mặt làm việc 

2. Ngăn phân phối chất tẩy rửa 

3. Bảng điều khiển 

4. Tay nắm cửa 

5. Cửa 

6. Bộ lọc nước - sau nắp máy bơm 

7. Nắp máy bơm 

8. Chân có thể điều chỉnh (4) 

 

NGĂN PHÂN PHỐI CHẤT TẨY RỬA 

 

 
• Nên sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng cho máy giặt cửa trước. 

• Tuân thủ khuyến cáo về liều lượng. Việc này sẽ giúp tối ưu hóa kết quả làm sạch, tránh gây khó chịu dư lượng 

chất tẩy rửa dư thừa trong đồ giặt của bạn và tiết kiệm tiền bằng cách tránh lãng phí chất tẩy rửa thừa. 

• Nên sử dụng chất tẩy rửa theo hướng dẫn của nhà sản xuất và loại, màu sắc, nhiệt độ nước và mức độ ố của đồ 

giặt. 

 

DỮ LIỆU KỸ THUẬT KẾT NỐI NƯỚC 

Kết nối nước 

Nguồn nước Lạnh 

Áp lực cấp nước tối thiểu 30kPa(0.3bar) 

Áp lực cấp nước tối đa 1000 kPa (10 bar) 

• Chất lỏng vệ sinh được đặt trong 

ngăn này. Bạn nên sử dụng chất lỏng 

vệ sinh có thành phần là 

parachlormetaxylenol. Để tránh làm 

hỏng quần áo, nên thêm chất lỏng vệ 

sinh đậm đặc theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất. 

Ngăn đựng chất vệ sinh đồ giặt 

• Chất làm mềm vải sẽ tự động được 

bơm vào lồng giặt trong lần xả cuối 

cùng. 

• Người tiêu dùng nên làm theo các 

hướng dẫn về chất làm mềm vải. 

Ngăn đựng nước làm mềm vải 

• Chất tẩy rửa cho lần giặt chính. Đối với chất 

tẩy rửa dạng lỏng hoặc bột. 

• Chất tẩy rửa khó hòa tan, chẳng hạn như xà 

phòng dạng bột, nên được hòa tan hoàn toàn 

trước và sau đó đổ vào ngăn này. 

Ngăn đựng chất giặt chính 
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

 

1. Nút "BẬT / TẮT"  

2. Chương trình 

3. Nút tùy chọn 

4. Nút "Bắt đầu / Tạm dừng"  

5. "Khóa phím"  

6. "Bắt đầu Hoãn lại"  

7. "Khóa cửa"  

8. Chống nhăn  

9. Bộ chọn chương trình 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Để chọn chương trình thích hợp cho loại đồ giặt của bạn, hãy luôn tôn trọng hướng dẫn trên nhãn chăm sóc đồ 

giặt. Giá trị được đưa ra trong ký hiệu lồng giặt là nhiệt độ tối đa có thể giặt quần áo 
GIẶT HỖN HỢP 

• Giặt và sấy quần áo bằng vải cotton và sợi tổng hợp 

một cách nhanh chóng. Chu trình này giặt và sấy khối 

lượng quần áo 1kg chỉ trong 60 phút. 

• Khi chọn chương trình này, bạn có thể thay đổi nhiệt 

độ, tốc độ và thời gian xả. 

GIẶT VÀ SẤY 60 PHÚT  

• Để giặt nhanh quần áo nhỏ hoặc quần áo bị bẩn nhẹ. 

• Khi bạn chọn chương trình này, bạn có thể thay đổi 

nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả. 

GIẶT NHẸ 

• Để giặt các loại quần áo đặc biệt mỏng manh. 

• Khi chọn chương trình này, bạn có thể điều chỉnh nhiệt 

độ, tốc độ và thời gian xả. 

VẮT 

• Quay tải rồi đổ nước ra ngoài. 

• Khi chọn chương trình này, bạn có thể điều chỉnh tốc 

độ và thời gian xả. Nếu bạn điều chỉnh thời gian xả, thì 

chức năng này sẽ thay đổi thành xả và vắt. 

GIẶT ĐỒ BẨN  

• Để giặt bình thường đối với quần áo bị bẩn nhiều. 

• Khi chọn chương trình này, bạn không thể thay đổi 

nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả. 

BÔNG ECO 

• Để giặt quần áo cotton thường bị bẩn. Ở 20oC, đây là 

chương trình bông tiêu chuẩn và hiệu quả nhất về tiêu 

thụ nước và năng lượng. 

• Khi chọn chương trình này, bạn có thể thay đổi nhiệt 

độ, tốc độ và thời gian xả. 
 

GIẶT ĐỒ LEN 

• Quần áo len có thể được giặt bằng chương trình “GIẶT 

ĐỒ LEN” (Giặt bằng máy). Để có kết quả tốt nhất, hãy 

sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt và không vượt quá số kg 

quần áo công bố tối đa cho chương trình này. 

• Khi chọn chương trình này, bạn có thể điều chỉnh nhiệt 

độ, tốc độ và thời gian xả. 

LÀM DỊU BẰNG KHÍ NÓNG 

• Chương trình này làm dịu quần áo bằng cách khử mùi 

hôi và thư giãn các sợi vải bằng không khí nóng. 

• Khi chọn chương trình này, bạn có thể thay đổi nhiệt 

độ, tốc độ và thời gian xả. 

 Không thêm chất làm mềm vải, chất vệ sinh hoặc 

chất tẩy rửa 

GIẶT VỆ SINH 

• Chương trình này yêu cầu bạn thêm chất vệ sinh đồ 

giặt vào ngăn chuyên dụng, ngăn này có thể làm giảm và 

ngăn chặn vi khuẩn sinh sản một cách hiệu quả. 

• Khi chọn chương trình này, bạn có thể điều chỉnh nhiệt 

độ, tốc độ và thời gian xả. 

VỆ SINH LỒNG GIẶT 

• Chỉ dành cho mục đích vệ sinh lồng giặt, sử dụng nhiệt 

độ cao để khử trùng lồng giặt nhằm loại bỏ bụi bẩn và vi 

khuẩn một cách hiệu quả. 

• Khi chọn chương trình này, bạn không thể điều chỉnh 

nhiệt độ, tốc độ và thời gian xả. 
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CÁC TÙY CHỌN 

 
NHIỆT ĐỘ 

• Mọi chương trình đều có nhiệt độ được xác định trước. 

Nếu bạn muốn thay đổi nhiệt độ, hãy nhấn nút “nhiệt 

độ”. Giá trị nhiệt độ sẽ hiển thị trên màn hình. 

• Nhấn và giữ trong 3 giây để chọn chức năng khóa trẻ 

em. 

 TỐC ĐỘ 

Mỗi chương trình đều có tốc độ quay được xác định 

trước. Nếu bạn muốn thay đổi tốc độ quay, hãy nhấn nút 

"Speed". Giá trị tốc độ sẽ hiển thị trên màn hình 

 ĐỊNH THỜI GIAN GIẶT 

• Bạn có thể chọn thời gian giặt định sẵn khác nhau dựa 

trên mức độ bẩn, từ bẩn nhẹ đến bẩn nhiều để giặt hàng 

ngày, thao tác linh hoạt và nhanh chóng. 

• Khi nhấn và giữ nút thời gian giặt trong 3 giây, bạn có 

thể đặt thời gian kết thúc chương trình. Biểu tượng  

sáng trên màn hình khi chức năng này được bật. Để hủy, 

nhấn và giữ nút trong 3 giây một lần nữa. 

XẢ 

• Bằng cách chọn tùy chọn này, hiệu quả của việc xả 

được tăng lên và đảm bảo loại bỏ chất tẩy rửa tối ưu. 

• Tùy chọn này đặc biệt hữu ích cho da nhạy cảm. 
 

SẤY KHÔ 

• Chức năng này được sử dụng để sấy khô đồ ướt đã giặt 

trước đó bằng máy giặt sấy hoặc bằng tay. 

• Khi nhấn phím này, biểu tượng sấy  sẽ hiển thị 

trên màn hình. 

Sấy khô tự động: 

Ở chế độ sấy tự động, máy sấy của máy giặt sẽ sấy quần 

áo cho đến khi đạt được mức độ khô đã thiết lập. 

Hẹn giờ sấy: Để sấy khô mà không có chu trình giặt, 

trước tiên bạn chọn Chu trình vắt và nhấn nút Dry để vắt 

và sấy quần áo của bạn. Bạn có thể điều chỉnh thời gian 

sấy từ 30 phút đến 4 giờ. 

• Tham khảo biểu đồ chương trình (trg.9) để biết các 

chương trình giặt có thể thêm chức năng sấy khô. 

 Luôn để nguội một khoảng thời gian sau khi sấy khô 

trước khi mở cửa. 

CHỐNG NHĂN   

• Tùy chọn này loại bỏ mùi hôi và giúp quần áo không bị 

nhăn. Sau khi chu trình giặt kết thúc máy giặt sẽ thực 

hiện thao tác nhào lộn nhẹ nhàng thông qua các chuyển 

động quay chậm của lồng giặt. Tùy chọn chống nhăn bắt 

đầu sau khi chu kỳ kết thúc trong khoảng thời gian tối đa 

là 8 giờ và bạn có thể ngắt nó bất kỳ lúc nào bằng cách 

nhấn nút chống nhăn trên bảng điều khiển. 

 

 

 

CÁC CHỨC NĂNG 

 
BẬT / TẮT 

• Để bật máy giặt: nhấn nút . 

• Để tắt máy giặt sau khi chương trình kết thúc, nhấn và 

giữ nút  cho đến khi đèn tắt. 

• Để tiết kiệm năng lượng, nếu máy giặt không được 

nhấn nút bấm bằng tay để tắt thì máy sẽ tự động tắt sau 

khoảng 10 phút sau khi kết thúc chương trình. 

BẮT ĐẦU /TẠM DỪNG 

• Để bắt đầu chương trình, sau khi bạn đã hoàn tất cài đặt 

của mình. Để tạm dừng một chương trình đang chạy. Để 

tiếp tục một chương trình bị tạm dừng. 

• Nhấn và giữ 3s sẽ kích hoạt chương trình Tự động bắt 

đầu từ chế độ tắt máy. Khối lượng giặt tối đa giống như 

chương trình “Giặt Hỗn hợp”. Bạn chỉ có thể điều chỉnh 

tốc độ và thời gian giặt. 

Không nên dùng cho đồ len hoặc lụa. 

LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH 

• Sau khi bật nguồn máy giặt, bạn có thể chọn chương 

trình giặt mong muốn tùy thuộc vào khối lượng và mức 

độ vết bẩn. 

• Nhấn và giữ phím chương trình cho phép chọn chương 

trình mong muốn theo cách bỏ qua. 
 

KHÓA TRẺ EM 

• Bạn có thể kích hoạt chức năng khóa trẻ em để ngăn 

các chương trình thay đổi không chủ ý, đặc biệt là khi có 

trẻ em ở gần máy. Cả cửa và nút chương trình sẽ được 

khóa tự động. Cửa sẽ được mở khóa khi đã tắt chức năng 

này. 

• Bật máy và nhấn nút “nhiệt độ” trong 3 giây cho đến 

khi còi kêu. Chức năng khóa trẻ em được bật. Lặp lại các 

bước để tắt chức năng. 

CHỨC NĂNG THÊM QUẦN ÁO 

• Khi chương trình giặt đang chạy, cửa vẫn bị khóa. Để 

mở cửa trong khi chương trình đang diễn ra, hãy nhấn 

nút ''Bắt đầu / Tạm dừng". Với điều kiện mực nước và / 

hoặc nhiệt độ không quá cao (dưới 50 ° C), đèn báo" 

Thêm "sáng lên và bạn có thể mở cửa. Ví dụ để thêm / 

bớt đồ giặt. Nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng" một lần nữa 

để tiếp tục chương trình. 

• Mở cửa cưỡng bức có thể gây ra hư hỏng cho các bộ 

phận. 
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BIỂU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH 

Chương 

trình 

Nhiệt độ 

Xả 

Tốc độ 

vắt tối 

đa 

(RPM) 

Tải trọng giặt tối đa 

(Kg) 

Tải trọng sấy 
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h
ờ

I 
g

ia
n
 g

iặ
t 

C
h

ố
n
g

 n
h

ăn
 

Chất tẩy rửa & 

phụ gia 

C
h

ất
 v

ệ 
si

n
h

 

đ
ồ

 g
iặ

t 

C
h

ất
 t

ẩy
 r

ử
a 

g
iặ

t 
ch

ín
h
 

C
h

ất
 l

àm
 

m
ềm

 v
ải

 

Cài 

đặt 

Phạm 

vi 
 8kg 10kg 11kg 5Kg 7Kg  

Giặt hỗn 

hợp 
30°C -

60°C 

Phạm vi mặc 

định： 0-6 
1400 6 7 7 5 7 ✓ 1:02 ✓ ✓ - ✓ ✓ 

Bông Eco 20°C -

60°C 

Phạm vi mặc 

định： 0-6 
1400 8 10 11 5 7 ✓ 1:02 - - - ✓ ✓ 

Giặt và sấy 

60 phút  
-

30°C 

Phạm vi mặc 

định： 0-4 
1400 1 1 1 1 1 - 1:00 ✓ ✓ - ✓ ✓ 

Giặt nhẹ 30°C 
-

40°C 

Phạm vi mặc 

định： 0-6 
1000 2 4 4 2 2 ✓ 1:31 ✓ ✓ - ✓ ✓ 

Vắt - - 
Phạm vi mặc 

định： 0-6 
1400 8 10 11 5 7 ✓ 0:11 ✓ ✓ - - ✓** 

Giặt đồ 

bẩn 
40°C - Mặc định: 2 800 3 4 4 3 4 ✓ 1:30 - ✓ - ✓ ✓ 

Giặt đồ len  
-

40°C 

Phạm vi mặc 

định： 0-6 
800 2 2 2 - - - 1:04 ✓ ✓ - ✓ ✓ 

Làm dịu 

bằng khí 

nóng 

- - - - - - - 2 3 - 0:45 ✓ ✓ - ✓ ✓ 

Giặt vệ 

sinh 
30°C 

-

90〇C 

Phạm vi mặc 

định： 0-6 
1400 6 7 7 4 5 ✓ 1:32 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Vệ sinh 

lồng giặt 
90°C - Mặc định: 1 800 0 0 0 0 0 ✓ 2:48 - - - ✓ ✓ 

 

✓ ** Khi bạn điều chỉnh thời gian xả, bạn có thể thêm chất làm mềm vải. 

 

Việt Nam (nhãn năng lượng) 

Các mẫu máy áp dụng: WWEB10702FG, WWEB10702FW 

 

Bông ECO 

Đây là chương trình được khuyến nghị ở công 

suất tải định mức. Thử nghiệm các chu kỳ giặt 

phù hợp với quy định TCVN 8526-2013. Đây là 

các chương trình tham chiếu cho nhãn năng 

lượng. Đặt chu trình giặt này với nhiệt độ 20°C, 

Đây là chương trình hiệu quả nhất về tiêu thụ 

năng lượng. Nhiệt độ nước thực tế có thể khác với 

nhiệt độ đã công bố. 

 

Đối với tất cả các Viện thử nghiệm 

Chu kỳ giặt dài cho bông: cài đặt chu kỳ giặt Bông 

Eco với nhiệt độ 20 ° C. 

Dữ liệu này có thể khác nhau ở nhà bạn do các điều 

kiện thay đổi về nhiệt độ nước đầu vào, áp suất 

nước, v.v. Các giá trị thời lượng chương trình gần 

đúng áp dụng lại cài đặt mặc định của chương 

trình, không có tùy chọn. 

 

CỬA 

Để mở cửa, hãy kéo tay cầm. 

 

 

Để đóng cửa, hãy giữ tay cầm và đẩy đến khi bạn nghe 

thấy tiếng đóng cửa. 
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CÁCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ 
PHỤ KIỆN 

Liên hệ với Dịch vụ hậu mãi của chúng tôi để kiểm tra xem các phụ kiện sau có sẵn cho mẫu máy giặt (và máy 

sấy) của bạn không 

Sổ hướng dẫn sử 

dụng 

Nắp Ống cấp nước Cờ lê 

 
 

 
 

 

GIÁ ĐỰNG BỘ XẾP CHỒNG 

Nhờ đó máy sấy của bạn có thể được cố định trên nóc máy giặt để tiết kiệm không gian và thuận tiện cho việc 

xếp dỡ máy sấy lên vị trí cao hơn. 

 

SỬ DỤNG HẰNG NGÀY 

 
CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT 

Lấy hết đồ vật ra khỏi túi áo quần 

•  Tiền xu, kẹp giấy, v.v. có thể làm hỏng tải và các bộ 

phận của máy giặt. 

•  Khăn giấy sẽ bị nát trong chu kỳ giặt, và các mảnh 

vụn sau đó sẽ phải được loại bỏ bằng tay. 

Đóng tất cả các khóa kéo, nút và móc. Buộc tất cả các 

dải ruy băng hoặc thắt lưng 

•  Cho các loại quần áo nhỏ hơn (ví dụ hàng dệt kim 

nylon, thắt lưng, v.v.) và hàng may mặc có móc (ví 

dụ: áo ngực) vào túi vải hoặc áo gối có khóa kéo. 

Tháo các vòng ra khỏi rèm, hoặc đặt rèm vào trong 

túi vải cùng với các vòng. 

 

CÁCH SỬ DỤNG MÁY GIẶT 

1. Nạp đồ giặt 

Mở cửa và nạp đồ giặt vào máy. Nạp từng sản phẩm 

một cách lỏng lẻo vào lồng giặt, không quá đầy. 

Tuân thủ các kích thước tải được đưa ra trong bảng 

"BIỂU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH". Việc quá tải máy sẽ 

dẫn đến kết quả giặt không đạt yêu cầu và đồ giặt bị nhăn 

2. Đóng cửa 

Đảm bảo rằng đồ giặt không bị kẹt giữa kính 

cửa và miếng đệm cao su. Đóng cửa đến khi 

bạn nghe thấy tiếng tách. 

3. Mở vòi nước 

Đảm bảo rằng máy giặt được kết nối với nguồn nước. 

Mở vòi nước. 

Bật máy giặt 

Nhấn nút "BẬT / TẮT" , đèn "Bắt đầu/ Tạm dừng"  nhấp 

nháy chậm. Cài đặt chương trình mà bạn đã sử dụng lần cuối sẽ 

xuất hiện trên bảng điều khiển. 

4. Đặt chương trình mong muốn 

Chọn chương trình cần thiết bằng nút "Chương trình". Màn hình 

sẽ hiển thị thời gian của chu kỳ. Điều chỉnh cài đặt nhiệt độ và / 

hoặc tốc độ vắt nếu cần bằng các nút tương ứng. 

Loại vải / Ký hiệu trên nhãn giặt 

•  Đồ vải bông, sợi hỗn hợp, vải sợi tổng hợp / chăm sóc dễ 

dàng, đồ len, đồ giặt tay. 

•  Màu sắc 

Phân loại đồ có màu và đồ trắng. Giặt riêng đồ có màu mới. 

•  Kích thước 

Giặt đồ có kích thước khác nhau trong cùng một khối lượng 

giặt, để nâng cao hiệu quả giặt và sự phân bổ của đồ trong 

lồng giặt. 

•  Đồ dễ hỏng 

Giặt riêng đồ dễ hỏng; Những đồ này cần phải giặt nhẹ 

nhàng. 

Thay đổi nhiệt độ, nếu cần 

Nhấn nút "Temp" một lần để hiển thị nhiệt độ mặc định của 

chương trình trên màn hình. Nhấn lại "Temp" để chuyển đổi nhiệt 

độ trong phạm vi nhiệt độ. 

Thay đổi tốc độ vắt, nếu cần 

Nhấn nút "Temp" một lần, hiển thị tốc độ mặc định trên màn 

hình. Tiếp tục nhấn nút ''Speed", tốc độ tăng lên tối đa. Nhấn 

"Speed" một lần nữa, tốc độ tối thiểu hiển thị trên màn hình. Tiếp 

tục nhấn nút "Speed" để tăng tốc độ liên tục. 

Thay đổi thời gian rửa, nếu cần 

Nhấn nút "Rinse" một lần, hiển thị thời gian xả mặc định trên 

màn hình. Tiếp tục nhấn nút "Rinse", thời gian xả tăng lên tối đa. 

Nhấn "Rinse" một lần nữa, không có gì hiển thị trên màn hình, để 

hiển thị thời gian xả bằng không. Tiếp tục nhấn nút ‘’ Rinse ”để 

tăng thời gian xả liên tục. 

Thay đổi thời lượng giặt, nếu cần 

Nhấn nút "Time Wash" để hiển thị thời gian mặc định của 

chương trình trên màn hình. Nhấn lại “Time Wash” để chuyển 

đổi thời lượng trong phạm vi thời lượng. 

Chọn các tùy chọn, nếu cần 

Nhấn nút để chọn tùy chọn. Thông số chương trình sẽ được hiển 

thị trên màn hình. 

 Nếu tùy chọn đã chọn không tương thích với bộ chương 

trình, sự không tương thích sẽ được báo hiệu bằng còi (2 tiếng 

bíp) 
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5. Thêm chất tẩy rửa 

  Kéo ngăn phân phối chất tẩy rửa ra và thêm chất 

tẩy rửa (và phụ gia / chất làm mềm vải) vào các ngăn 

tương đối như được mô tả trong phần "'NGĂN 

PHÂN PHỐI CHẤT TẨY RỬA". Tuân thủ các 

khuyến nghị về liều lượng trên bao bì chất tẩy rửa. 

Định lượng chính xác chất tẩy rửa / phụ gia là rất quan trọng, để: 

• tối ưu hóa kết quả làm sạch 

• tránh dư lượng bột giặt dư thừa gây khó chịu trong quần 

áo của bạn 

• tiết kiệm tiền bằng cách tránh lãng phí chất tẩy dư thừa 

• bảo vệ máy giặt bằng cách tránh vôi hóa các thành phần 

• bảo vệ môi trường bằng cách tránh gánh nặng môi trường 

không cần thiết. 

6. Hoãn thời gian kết thúc chương trình 

• Khi nhấn và giữ nút thời gian giặt trong 3 giây, bạn có thể 

đặt thời gian kết thúc chương trình. 

7. Bắt đầu chương trình 

• Đèn LED ở phía bên trái sẽ bật sáng sau khi người dùng 

chọn chương trình, sau đó nhấn “ ” thì cửa sẽ bị khóa. 

• Để tránh bị tràn, không mở ngăn chứa chất tẩy rửa trong 

khi chương trình đang chạy. 

• Thời lượng chương trình còn lại được hiển thị trên màn 

hình có thể thay đổi. Các yếu tố như mất cân bằng trong 

khối lượng giặt hoặc sự hình thành bọt, có thể ảnh hưởng 

đến thời lượng chương trình. 

8. Thay đổi cài đặt của một chương trình đang chạy, nếu cần 

Bạn vẫn có thể thay đổi cài đặt trong khi chương trình đang chạy. 

Để thay đổi cài đặt của một chương trình đang chạy: 

• Nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng"  để tạm dừng 

chương trình đang chạy. 

• Thay đổi cài đặt của bạn. 

• Nhấn / “Bắt đầu / Tạm dừng"  một lần nữa để tiếp 

tục chương trình. 

Nếu bạn đã thay đổi chương trình, không thêm chất tẩy rửa cho 

chương trình mới. 

Để tránh việc chương trình đang chạy bị thay đổi một cách tình 

cờ (ví dụ như trẻ em), hãy sử dụng "Khóa phím"  (xem 

phần "CHỨC NĂNG"). 

 

Tạm dừng chương trình đang chạy và mở cửa, nếu cần 

• Nhấn “Bắt đầu / Tạm dừng"  để tạm dừng chương 

trình đang chạy. 

• Mực nước cung cấp không quá cao, nhiệt độ nước dưới 50 

° C. đèn  tắt, bạn có thể mở cửa, chẳng hạn như để 

thêm nhiều đồ giặt hơn hoặc để loại bỏ đồ giặt đã được 

nạp nhầm. 

• Nhấn “Bắt đầu / Tạm dừng"  để tiếp tục chương 

trình. 

9. Hủy một chương trình đang chạy, nếu cần 

• Nhấn và giữ nút "BẬT / TẮT"  cho đến khi máy giặt 

dừng. 

• Nếu mực nước và nhiệt độ đủ thấp, cửa sẽ mở và có thể 

mở được. 

• Cửa vẫn bị khóa nếu có nước trong lồng giặt. 

Để mở khóa cửa, hãy bật máy giặt, chọn chương trình vắt 

và tắt tùy chọn vắt bằng cách đặt tốc độ vắt thành 

• Nước được đổ hết và cửa mở khi kết thúc chương trình. 

10. Tắt máy giặt sau khi chương trình Kết thúc 

• Vào cuối chu trình, sau khi chu trình giặt kết thúc, ở trạng 

thái mặc định, máy giặt sẽ kêu để nhắc người dùng. Nếu 

không cần nhắc nhở bộ rung, cài đặt có thể bị hủy. (nhấn 

nút "BẬT / TẮT", sau khi xác nhận rằng máy đã được bật 

nguồn, nhấn và giữ nút "Bắt đầu / Tạm dừng", khi bạn nghe 

thấy âm báo nhắc nhở lần thứ hai, lời nhắc của còi sẽ bị hủy 

bỏ). 

• Chỉ có thể mở cửa khi đèn  tắt. 

• Kiểm tra xem biểu tượng mở khóa cửa có sáng không, sau 

đó mở cửa và lấy đồ giặt ra. 

• Nhấn "BẬT / TẮT" để tắt máy giặt. 

Để tiết kiệm năng lượng, nếu máy giặt không được tắt thủ công 

bằng nút bấm, máy sẽ tự động tắt sau khoảng 10 phút sau khi kết 

thúc chương trình. Mở cửa để bên trong máy giặt khô. 
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CÁC CHỈ BÁO 

 

 Khóa trẻ em 

Chỉ báo này sẽ sáng lên: 

Đã kích hoạt chức năng khóa trẻ em, tất cả các nút (ngoại trừ nút nguồn) đều bị 

khóa. 

 
Chống nhăn 

Chỉ báo này sẽ sáng lên: 

Chức năng chống nhăn được kích hoạt. 

 

Kết thúc hoãn 

lại 

Chỉ báo này sẽ sáng lên:  

Chức năng kết thúc hoãn lại được kích hoạt. 

 
Sấy 

Chỉ báo này sẽ sáng lên: 

Chức năng sấy được kích hoạt 

 
Khóa cửa 

Chỉ báo này sẽ sáng lên: 

1. Máy đang chạy một chương trình. 

2. Nhiệt độ cao trong lồng giặt. 

3. Mực nước cao. 

 
Thêm áo quần 

Chỉ báo này sẽ sáng lên: 

Có thể mở cửa để thêm hoặc bớt quần áo. 

 

GỢI Ý VÀ LỜI KHUYÊN 

 
QUY TẮC PHÂN LOẠI ĐỒ GIẶT 

•  Loại vải / chỉ dẫn trên nhãn (bông, sợi hỗn hợp, tổng hợp, len, 

đồ giặt tay) 

•  Màu sắc (tách quần áo màu khỏi quần áo trắng, giặt riêng đồ 

có màu mới) 

•  Kích thước (giặt đồ có kích thước khác nhau trong cùng một 

tải để cải thiện hiệu quả giặt và phân bổ trọng lượng trong 

lồng giặt) 

•  Đồ dễ hỏng (để những đồ nhỏ - chẳng hạn như tất nylon - và 

quần áo có móc cài - chẳng hạn như braziers - trong túi giặt 

hoặc trong vỏ gối có khóa kéo). 

BIỂU TƯỢNG GIẶT TRÊN NHÃN QUẦN ÁO  

Giá trị được đưa ra trong ký hiệu lồng giặt là nhiệt độ tối đa có 

thể để giặt quần áo. 

 Tác động cơ học bình thường 

 Tác động cơ học giảm thiểu 

 Tác động cơ học giảm thiểu mạnh 

 Chỉ giặt tay 

 Không giặt 

VỆ SINH BỘ LỌC NƯỚC THƯỜNG XUYÊN 

•  Điều này là cần thiết để ngăn bộ lọc nước bị tắc nghẽn và 

ngăn nước thoát ra ngoài một cách chính xác. 

 

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

•  Việc giữ trong giới hạn tải được chỉ ra trong "BIỂU ĐỒ 

CHƯƠNG TRÌNH" sẽ tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, 

nước và chất tẩy rửa và giảm thời gian giặt. 

•  Không vượt quá lượng chất tẩy rửa được  nhà sản xuất chất 

tẩy rửa khuyến nghị.  

•  Tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng 60 ° C thay vì 

chương trình giặt 90 ° C, hoặc bằng cách sử dụng 40 ° C thay 

vì chương trình rửa 60 ° C. Chúng tôi khuyên bạn nên sử 

dụng chương trình "Eco Cotton", chương trình này dài hơn 

nhưng sử dụng ít năng lượng hơn. 

•  Để tiết kiệm năng lượng và thời gian khi giặt, hãy chọn tốc độ 

vắt cao nhất có sẵn cho chương trình để giảm lượng nước còn 

sót lại trong quần áo vào cuối chu trình giặt. 

•  Xử lý trước mọi vết bẩn bằng chất tẩy vết bẩn thích hợp, hoặc 

ngâm vết bẩn khô trong nước trước khi giặt, vì điều này sẽ 

giảm nhu cầu sử dụng chương trình giặt nhiệt độ cao. 

•  Chương trình nhanh áp dụng để giặt nhanh một khối lượng 

nhỏ có bẩn nhẹ 
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VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG 
 

Đối với bất kỳ công việc vệ sinh và bảo dưỡng nào, hãy tắt và rút phích cắm của máy giặt. Không sử 

dụng chất lỏng dễ cháy để vệ sinh máy giặt. 

 

VỆ SINH BÊN NGOÀI MÁY GIẶT 

Sử dụng khăn ẩm mềm để lau các bộ phận bên ngoài của máy 

giặt. 

Không sử dụng chất tẩy rửa thủy tinh hoặc chất tẩy rửa đa năng, 

bột cọ rửa hoặc các chất tương tự để làm sạch bảng điều khiển - 

những chất này có thể làm hỏng bản in. 

 

KIỂM TRA ỐNG CẤP NƯỚC 

Kiểm tra ống nước đầu vào thường xuyên xem có bị giòn và nứt 

không. Nếu bị hỏng, hãy thay thế bằng một ống mới có sẵn thông 

qua Dịch vụ Hậu mãi của chúng tôi hoặc đại lý chuyên nghiệp 

của bạn. 

Tùy thuộc vào loại ống: 

 
 

Nếu ống nước đầu vào có lớp phủ trong suốt, hãy kiểm tra định 

kỳ xem màu sắc có đậm nét cục bộ hay không. Nếu có, ống có 

thể bị rò rỉ và cần được thay thế. 
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VỆ SINH BỘ LỌC LƯỚI TRONG ỐNG CẤP NƯỚC 

1. Đóng vòi nước và tháo ống nước đầu vào. 

 
 

2. Làm sạch bộ lọc lưới ở đầu ống một cách cẩn thận bằng bàn 

chải mịn. 

 

 
 

3. Bây giờ, hãy tháo ống nước đầu vào ở mặt sau của máy giặt 

bằng tay. Dùng kìm kéo lưới lọc ra khỏi van phía sau máy giặt và 

vệ sinh cẩn thận. 

 
 

4. Chèn bộ lọc lưới một lần nữa. Kết nối lại ống nước đầu vào 

với vòi nước và máy giặt. Không sử dụng công cụ để kết nối ống 

nước đầu vào. Mở vòi nước và kiểm tra xem tất cả các kết nối đã 

chặt chưa. 

 
 

VỆ SINH NGĂN PHÂN PHỐI CHẤT TẨY RỬA 

1. Tháo ngăn phân phối chất tẩy rửa bằng cách nhấn vào nút tháo 

và đồng thời kéo ngăn phân phối chất tẩy rửa ra. 

 
 

 

2. Lấy vật chèn ra khỏi ngăn đựng chất làm mềm vải 

 

 

3. Làm sạch tất cả các bộ phận dưới vòi nước chảy, loại bỏ tất cả 

cặn chất tẩy rửa hoặc chất làm mềm vải. 

 
4. Lau khô các bộ phận bằng khăn mềm. 

 
5. Lắp lại ngăn phân phối chất tẩy rửa và đẩy nó trở lại ngăn chứa 

chất tẩy rửa 
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VỆ SINH BỘ LỌC NƯỚC / XẢ NƯỚC CẶN 

Tắt và rút phích cắm của máy giặt trước khi vệ sinh bộ lọc nước hoặc xả nước còn sót lại. Nếu bạn sử 

dụng chương trình giặt nóng, hãy đợi cho đến khi nước nguội trước khi xả hết nước. 

Vệ sinh bộ lọc nước thường xuyên, tránh trường hợp nước không thoát được sau khi giặt do tắc bộ lọc. 

Nếu nước không thoát được, màn hình hiển thị cho biết bộ lọc nước có thể bị tắc. 

 
Vệ sinh bộ lọc bơm xả / xả nước cặn 

1. Tắt nguồn và rút phích cắm của máy giặt khỏi ổ cắm điện. 

2. Ấn nhẹ vùng trên cùng của nắp bộ lọc để mở. 

 
 

3. Đặt một thùng chứa gần máy bơm để thu thập bất kỳ chất tràn 

nào. 

4. Kéo căng "vòi xả khẩn cấp” vào thùng chứa. 

 
5. Khi thùng chứa đầy nước, hãy cắm nút ở đầu ống và đổ hết 

nước vào thùng chứa. Lặp lại quy trình này cho đến khi không 

còn nước chảy ra. Sau đó, đóng chặt ống xả nước khẩn cấp bằng 

nút và lắp lại ống vào đế máy giặt. 

 
6. Tháo bộ lọc: Đặt một miếng vải bông bên dưới bộ lọc của 

máy bơm thoát nước, bộ lọc này có thể hút một lượng nước nhỏ. 

Sau đó, tháo bộ lọc bơm xả bằng cách xoay ngược chiều kim 

đồng hồ. 

 

7. Làm sạch bộ lọc bơm xả: loại bỏ các chất cặn trong bộ lọc và 

làm sạch bộ lọc dưới vòi nước chảy. 

8. Lắp bộ lọc bơm xả: Lắp lại bộ lọc bơm xả bằng cách xoay bộ 

lọc theo chiều kim đồng hồ. Hãy chắc chắn rằng bộ lọc đã chặt 

hết mức có thể; tay cầm bộ lọc phải ở vị trí thẳng đứng. Để kiểm 

tra độ kín nước của bộ lọc bơm xả, bạn có thể đổ khoảng 1 lít 

nước vào ngăn phân phối chất tẩy rửa. 
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XỬ LÝ SỰ CỐ 
Máy giặt đôi khi có thể không hoạt động bình thường vì một số lý do nhất định. Trước khi gọi đến Trung tâm 

hỗ trợ, bạn nên kiểm tra xem sự cố có thể dễ dàng giải quyết bằng cách sử dụng danh sách sau đây không. 

 

Sự bất thường Nguyên nhân có thể có / Giải pháp 

Máy giặt sấy không 

bật. 

• Phích cắm không được cắm vào ổ cắm điện hoặc không đủ để tiếp xúc. 

• Đã xảy ra sự cố mất điện. Nhấn nút BẬT / TẮT để đặt lại chương trình. 

• Cửa chưa đóng hoàn toàn. 

Chu kỳ giặt không 

bắt đầu. 

• Chưa nhấn nút BẬT / TẮT. 

• Chưa nhấn nút BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG. 

• Vòi nước không mở. 

• Thời gian trễ bắt đầu đã được đặt. 

Máy giặt không nạp 

nước. 

• Ống lấy nước không được kết nối với vòi. 

• Ống bị uốn cong. 

• Vòi nước không mở. 

• Nguồn cấp nước chính đã bị ngắt. 

• Không có đủ áp lực. 

Máy giặt sấy nạp và 

xả nước liên tục. 

• Chưa nhấn nút BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG. 

• Ống xả nước chưa được lắp cách mặt đất từ 65 đến 120 cm. 

• Phần cuối của ống xả nước nhúng vào nước. 

• Đầu nối thoát nước trên tường không có lỗ thoát khí. 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi thực hiện các bước kiểm tra này, hãy đóng vòi nước, tắt 

máy giặt và gọi cho Trung tâm hỗ trợ. Nếu nhà ở nằm ở một trong những tầng cao nhất 

của tòa nhà, đôi khi có thể xảy ra hiệu ứng xi phông, do đó khiến máy giặt phải tải và xả 

nước liên tục. Van chống si phông đặc biệt có sẵn trên thị trường để ngăn chặn các loại 

vấn đề này. 

Máy giặt sấy không 

xả nước hoặc không 

vắt. 

• Chương trình không bao gồm chức năng xả nước: một số chương trình nhất định 

phải được kích hoạt bằng tay. 

• Ống xả nước bị cong. 

• Đường xả nước bị tắc nghẽn. 

Máy giặt sấy rung 

quá mức trong chu 

kỳ vắt 

• Tại thời điểm lắp đặt thiết bị, lồng giặt không được mở khóa đúng cách. 

• Máy giặt không đặt cân bằng. 

• Máy giặt bị chèn ép giữa đồ đạc và tường. 

Máy giặt sấy bị rò rỉ 

nước. 

• Ống lấy nước chưa được vặn chặt. Vui lòng kiểm tra ống của bạn thường xuyên và 

trong trường hợp có bất kỳ hư hỏng hoặc rò rỉ nào, hãy thay thế ống. 

• Ngăn phân phối chất tẩy rửa bị tắc. 

• Ống xả nước không được vặn chặt đúng cách. 

Màn hình hiển thị mã 

lỗi. 

• Tắt máy, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và đợi khoảng 1 phút trước khi bật lại. Nếu sự 

cố vẫn tiếp diễn, hãy gọi cho Trung tâm hỗ trợ. 

Quá nhiều bọt. • Chất tẩy rửa không tương thích với máy giặt (phải có từ ngữ “dành cho máy giặt ”, 

dùng được cho giặt tay và máy giặt”, hoặc tương tự). 

• Liều lượng quá mức. 

Máy giặt sấy không 

sấy 

• Chưa cắm phích cắm điện. 

• Mất điện. Nhấn nút ON / OFF để thiết lập lại chương trình. 

• Cửa không đóng hoàn toàn. 

• Thời gian hoãn khởi động đã thiết lập. 

• Chức năng SẤY được đặt ở vị trí 0. 

Âm thanh bất thường 

trong khi quay 

• Dây điện hoặc các vật khác chạm vào tủ. 

• Các bu lông vận chuyển chưa được tháo ra. 

• Các vật lạ như đồng xu hoặc cặp tóc nằm trong lồng giặt. 
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Mã lỗi Mô tả Nguyên nhân có thể Giải pháp 

Không hiển thị Không hoạt động 

• Ổ cắm có điện không 

• Phích cắm có bị cắt nguồn hay 

không 

• Có mất điện không 

• Cầu chì có bị nổ trong phích cắm 

điện hay không 

 

 

Không có nước 

•  Vòi đã bật / tắt? 

•  Ống nước đầu vào có bị đóng 

băng không 

•  Bộ lọc lưới có bị tắc hay không 

•  Nước ngừng hay không 

Nhấn nút Bắt đầu / Tạm 

dừng 

 

Không xả nước 

• Đảm bảo ống xả nước ở đúng vị 

trí) 

• Chiều cao ống xả nước có quá 

cao hoặc không 

• Ống xả nước có bị tắc không 

• Đảm bảo chiều dài ống xả nước 

Nhấn nút Bắt đầu / Tạm 

dừng 

 

Không thể mở 

cửa 

• Đảm bảo không sử dụng nước 

nóng 

• Nhiệt độ nước hoặc mực nước 

cao khi giặt 

Mở khóa tự động cho đến 

khi nhiệt độ giảm xuống 

mức an toàn 

 

Không mất nước 

• Đảm bảo máy được cân bằng 

• Tránh quá tải với một vài món đồ 

nặng 

• Tránh cuộn chăn vào máy 

Thêm 2 cái áo quần và 

nhấn nút Bắt đầu / tạm 

dừng 

 

Cửa chưa đóng  

Đóng cửa, cho đến khi 

đèn “khóa” sáng, xác 

nhận rồi nhấn “Bắt đầu / 

Tạm dừng” để mở lại 

Mã khác Cảnh báo  

Nhấn Bắt đầu / Tạm dừng 

để mở lại, Nếu vẫn không 

giải quyết được sự cố, vui 

lòng liên hệ với trung tâm 

dịch vụ. 
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DỊCH VỤ HẬU MÃI 

TRƯỚC KHI GỌI TỚI DỊCH VỤ HẬU MÃI 

 

1. Hãy xem liệu bạn có thể tự mình giải quyết vấn 

đề hay không với các gợi ý trợ giúp được đưa ra 

trong mục XỬ LÝ SỰ CỐ 

2. Tắt và bật lại thiết bị để xem lỗi còn tồn tại hay 

không. 

 

 

 

SAU KHI KIỂM TRA MÀ CÁC LỖI Ở TRÊN VẪN CÒN 

Khi liên hệ với dịch vụ Hậu mãi Khách hàng của 

chúng tôi, hãy luôn nêu rõ: 

• mô tả ngắn gọn về lỗi; 

• loại và mẫu máy chính xác của thiết bị; 

 

• địa chỉ đầy đủ của bạn; 

• số điện thoại của bạn. 

Nếu cần sửa chữa bất kỳ, vui lòng liên hệ với dịch vụ 

hậu mãi được ủy quyền (để đảm bảo rằng các phụ tùng 

thay thế ban đầu sẽ được sử dụng và việc sửa chữa 

được thực hiện chính xác). 

 

 

 


