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Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành máy sấy. Trước khi cắm điện vào máy sấy, 

hãy đảm bảo rằng ổ cắm được nối đất đúng cách để đảm bảo an toàn cho bạn. 

CHÚ Ý:  Tất cả các hình ảnh trong sách hướng dẫn này chỉ mang tính chất minh họa. 



1. Hướng dẫn an toàn 

Sự an toàn của bạn và sự an toàn của những người khác là rất quan trọng. 

Chúng tôi đã cung cấp một số thông báo an toàn quan trọng trong sách hướng dẫn này và trên thiết 

bị của bạn. Luôn đọc và quan sát tất cả các thông báo an toàn. 

 

Đây là biểu tượng cảnh báo an toàn. Biểu tượng này cảnh báo bạn về 

những nguy cơ tiềm ẩn có thể làm tử vong hoặc làm tổn thương bạn và 

những người khác. Tất cả các thông báo an toàn sẽ theo biểu tượng 

cảnh báo hoặc từ NGUY HIỂM hoặc CẢNH BÁO. Những từ này có 

nghĩa là: 

NGUY HIỂM:  
Chỉ ra một tình huống nguy hiểm, nếu không tránh, sẽ gây ra 

thương tích nghiêm trọng. 

CẢNH BÁO: 
Chỉ ra một tình huống nguy hiểm, nếu không tránh, có thể gây ra 

thương tích nghiêm trọng. 

Tất cả các cảnh báo an toàn đều đưa ra các chi tiết cụ thể về rủi ro tiềm ẩn được trình bày và chỉ ra 

cách giảm thiểu rủi ro bị thương và điện giật do sử dụng máy sấy không đúng cách. Cẩn thận thực 

hiện đầy đủ các hướng dẫn sau đây. Không tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến rủi ro. Nhà 

sản xuất từ chối mọi trách nhiệm đối với thương tích ở người hoặc động vật gây ảnh hưởng đến tài 

sản nếu những lời khuyên và biện pháp phòng ngừa này không được tuân thủ. 

 

 

CẢNH BÁO 

 

Nguy cơ hỏa hoạn 

Việc lắp đặt máy sấy phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên có chuyên môn. 

Lắp đặt máy sấy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Làm theo tất cả các hướng dẫn lắp đặt để giảm nguy cơ bị thương nghiêm trọng 

hoặc tử vong. 

Đọc và quan sát Hướng dẫn sử dụng. 

 



1.1 Hướng dẫn an toàn quan trọng 

CẢNH BÁO: Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho cơ thể khi sử dụng máy 

sấy, hãy lưu ý các thông tin sau: 

• Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng 

máy sấy. 

• Máy sấy này CHỈ DÙNG TRONG GIA 

ĐÌNH. 

• Mọi công việc liên quan đến điện cần thiết 

để lắp đặt thiết bị phải do  một chuyên gia 

có trình độ chuyên môn thực hiện. 

• Trong mọi trường hợp, sản phẩm không 

được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác 

ngoài mục đích được chỉ định. 

• Việc thay đổi hoặc chỉnh sửa sản phẩm theo 

bất kỳ cách nào không được thực hiện bằng 

các công cụ được phép là rất nguy hiểm. 

• Chúng tôi khuyên bạn nên rút phích cắm 

của thiết bị sau khi sử dụng. Thiết bị phải 

luôn được rút phích cắm nếu không sử dụng 

trong thời gian dài, chẳng hạn như vài tuần, 

kỳ nghỉ, v.v. 

• Không vượt quá tải trọng khuyến nghị tối 

đa. 

• Không sấy các đồ đã được làm sạch, giặt 

bằng, ngâm hoặc dính dầu ăn, xăng, dung 

môi giặt khô hoặc các chất dễ cháy hoặc nổ, 

vì chúng sinh ra hơi có thể bắt lửa hoặc phát 

nổ. 

• Sử dụng chất tẩy rửa không cháy. 

• Để các vật liệu và hơi dễ cháy, chẳng hạn 

như xăng, cách xa máy sấy. 

• Không cho trẻ em nghịch trong hoặc trên 

máy sấy. Giám sát chặt chẽ trẻ em khi 

chúng ở gần máy sấy đang hoạt động. 

• Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng 

cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy 

giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh 

thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, 

trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng 

dẫn sử dụng thiết bị an toàn và nếu họ hiểu 

các mối nguy liên quan. 

• Trước khi tháo máy sấy để bảo dưỡng hoặc 

xử lý, hãy tháo cửa máy sấy. 

• Không lắp đặt hoặc cất giữ máy sấy ở nơi 

tiếp xúc với ngoài trời. 

• Phải có hệ thống thông gió thích hợp để 

tránh luồng khí ngược vào phòng từ các 

thiết bị đốt cháy nhiên liệu khác, kể cả các 

đám cháy hở. 

• Các tấm thông gió không được che khuất 

bởi bất kỳ tấm thảm nào đặt dưới chân máy 

sấy. 

• Khuyến cáo không nên lắp đặt máy sấy 

cạnh lò nướng vì hoạt động của máy có thể 

bị ảnh hưởng. 

• Không được thải khí thải từ máy sấy vào 

ống khói được sử dụng để thải khói từ các 

thiết bị đốt khí đốt hoặc các nhiên liệu khác. 

• Không chặn cửa hút gió phía sau. 

• Không để xơ vải đọng lại trong máy sấy. 

• Không nên lắp đặt thiết bị phía sau cửa có 

thể khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở 

phía đối diện với máy sấy. 



 

• Đừng cố gắng điều khiển cưỡng bức. 

• Không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ 

phận nào của máy sấy và không cố bảo 

dưỡng máy sấy trừ khi được khuyến nghị 

cụ thể trong Hướng dẫn Sử dụng và Chăm 

sóc này và trong Hướng dẫn Sửa chữa 

Người dùng đã xuất bản mà bạn hiểu và có 

thể thực hiện. 

• Ngắt nguồn điện trước khi bảo dưỡng. 

• Máy sấy phải do dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 

được ủy quyền sửa chữa và chỉ được sử 

dụng các phụ tùng thay thế chính hãng. 

• Không sử dụng máy sấy nếu bạn nghi ngờ 

máy bị hỏng. 

• Không sử dụng chất làm mềm vải hoặc các 

sản phẩm để khử tĩnh điện trừ khi được 

nhà sản xuất sản phẩm khuyến nghị làm 

như vậy 

• Không sử dụng nhiệt để sấy bất kỳ vật 

dụng nào có chứa cao su xốp hoặc vật liệu 

có kết cấu giống cao su. 

• Không cố sấy quần áo ướt có nước nhỏ 

giọt. 

• Vệ sinh bộ lọc xơ vải trước mỗi lần tải. 

• Giữ cho khu vực xung quanh lỗ thoát khí 

và các khu vực lân cận không có xơ vải, 

bụi bẩn. 

• Điều quan trọng là phải lau sạch xơ vải 

trên cửa sổ và xung quanh miếng đệm cửa 

sau mỗi chu trình sấy. 

• Phích cắm kết nối chỉ được kết nối với ổ 

cắm kết nối có cùng đặc điểm với phích 

cắm. 

• Những thiết bị này phải được nối đất. 

• Không tháo thiết bị đầu cuối. 

• Không sử dụng bộ điều hợp hoặc cáp kéo 

dài. Máy sấy phải được kết nối với ổ cắm 

riêng. 

• Cần có hai người trở lên để di chuyển và 

lắp đặt máy sấy. 

 

 

 

PHẢI ĐỌC VÀ QUAN SÁT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

 

 

 

 

CHÚ Ý:  Tất cả các hình ảnh trong sách hướng dẫn này chỉ mang tính chất minh họa. 



1.2 Các biện pháp phòng ngừa an toàn 

Thông tin này được cung cấp để đảm bảo an toàn. Đọc kỹ thông tin trước khi lắp đặt hoặc sử 

dụng thiết bị. 

CẢNH BÁO 

Không sấy khô các sản phẩm đã được ngâm trong nhiên liệu, hóa chất hoặc dung môi lỏng. 

Phích cắm kết nối chỉ được kết nối với ổ cắm kết nối có cùng đặc điểm với phích cắm. 

 

Kiểm tra để đảm bảo hệ thống thông gió có luồng không khí tốt. 

 

Ngoài nhiệt, máy sấy cũng cần luồng gió tốt để sấy quần áo hiệu quả. Thông gió thích hợp sẽ giảm 

thời gian sấy và cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng của bạn. Xem hướng dẫn lắp đặt. 

Các cuộc gọi dịch vụ gây ra bởi hệ thống thông gió không đúng cách sẽ không được bảo hành và sẽ 

do khách hàng chịu, bất kể ai đã lắp đặt máy sấy. 

Duy trì luồng không khí tốt bằng cách thực hiện những việc sau: 

• Vệ sinh bộ lọc xơ vải trước mỗi lần tải. 

* Sử dụng lỗ thông hơi với chiều dài ngắn nhất có thể. 

 

• Không được uốn cong quá 4 lần trong hệ thống thông 

gió; mỗi khúc uốn cong sẽ làm giảm sự lưu thông không 

khí. 

• Loại bỏ xơ vải và mảnh vụn khỏi nắp thông gió. 

• Loại bỏ xơ vải khỏi toàn bộ chiều dài của hệ thống thông 

gió ít nhất 6 tháng một lần. Khi bạn đã làm sạch xong, hãy 

kiểm tra lại để đảm bảo rằng bạn đã làm theo hướng dẫn 

lắp đặt. 

• Bỏ bất kỳ vật dụng nào ở phía trước máy sấy. 

 

 

Tốt Tốt 

nhất 



2. Giới thiệu 

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Whirlpool, chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ hướng dẫn trong hướng 

dẫn sử dụng này và giữ ở nơi an toàn để tham khảo trong thời gian dài. Điều này sẽ giúp bạn hiểu 

và đạt được hiệu suất tốt nhất cho máy sấy Whirlpool mới của bạn. 

 

2.1 Bảng điều khiển và các tính năng 

 

 

①  Buzzer 

Nhấn để tắt / bật âm thanh khi bạn chọn một chu trình, tùy chọn hoặc báo thức. 

 Quick 

Nhấn để giảm thời gian chu trình. Chỉ có sẵn cho quần jean, khăn tắm và chu trình thông thường. 

Tùy chọn Quick và Tùy chọn Half Load không thể được chọn cùng một lúc. 

③  Half Load 

Nhấn để điều chỉnh thời gian chu trình nếu bạn đang sấy một lượng nhỏ hơn. Tùy chọn Quick và 

Tùy chọn Half Load không thể được chọn cùng lúc. 

④  Start Delay 

Nhấn để trì hoãn thời gian bắt đầu chu trình tối đa 12 giờ. Tính năng này có thể được kích hoạt sau 

khi chọn chu trình. Sau đó nhấnSTART / PAUSE để bắt đầu chu trình. 

⑤  START/PAUSE 

Nhấn để bắt đầu một chu trình hoặc nhấn để tạm dừng một chu trình đang chạy. 

 



2.2 Hướng dẫn chu trình 

Chu trình: Lượng quần 

áo khô: 

Thời gian chương 

trình mặc định 

(giờ: phút): 

Các tùy 

chọn có 

sẵn: 

Vật dụng sấy: 

Jeans 7 kg 2:30 
Quick  

Half Load 
Jeans, quần áo lao động nặng 

Towels 6 kg 2:20 
Quick  

Half Load 
Quần áo cotton, khăn tắm và đồ bơi 

Normal 6 kg 2:10 
Quick  

Half Load 
Cotton pha và quần áo hàng ngày 

Blankets 6 kg 1:50 Half Load Vải lanh và vải nhung 

Delicates 6 kg 1:40 Half Load Đồ lót, vải nhẹ và đồ dễ hư hỏng 

Footwear - 3:00 Half Load 

Hai đôi giày 

CHÚ Ý:  Lắp giá máy sấy và đặt giày 

trên giá, không đặt trong thùng. 

Shirts 3 kg 1:05 Half Load Áo sơ mi và áo blouse 

Sport 3 kg 0:50 Half Load Quần áo thể thao 

90' 6 kg 1:30 - Mọi tải 

CHÚ Ý:  Chọn chu trình Airing để sấy 

bọt, cao su, nhựa hoặc vải nhạy cảm với 

nhiệt. 

30' 3 kg 0:30 - 

15' Đối với tải 

trọng nhỏ từ 3-

4 món đồ. 

0:15 

- 

Antibacterial 3 kg 2:10 - Khử khuẩn 

Synthetics 1.5 kg 1:50 - Quần áo ủi vĩnh viễn và vải tổng hợp 

Refresh 3 kg 1:00 - Áo sơ mi, áo blouse và quần dài 

Airing 2 kg 0:30 - 
Bọt, cao su, nhựa hoặc vải nhạy cảm với 

nhiệt. 

 

 



3. Sử dụng máy sấy 

 

CẢNH BÁO 

 

Nguy cơ cháy nổ 

Để các vật liệu và hơi dễ cháy, chẳng hạn như xăng, tránh xa máy 

sấy. 

Không sấy khô bất kỳ vật dụng nào có hoặc tiếp xúc với bất kỳ chất 

dễ cháy nào (ngay cả sau khi giặt). 

Không tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến cháy, nổ hoặc tử 

vong. 

 

CẢNH BÁO: Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cá nhân, hãy đọc HƯỚNG 

DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG trước khi vận hành máy sấy này. 

Trước khi sử dụng máy sấy, hãy làm sạch lồng sấy bằng khăn ẩm để loại bỏ bụi tích tụ trong quá 

trình bảo quản và vận chuyển. 

3.1 Kiểm tra nhãn chăm sóc trên quần áo 

Các nhãn chăm sóc mà bạn có thể tìm thấy trên vải áo quần của mình: 

 Thích hợp cho máy sấy 

 Sấy khô ở nhiệt độ cao 

 Sấy khô ở nhiệt độ trung bình 

 Không sấy khô 

 

• Không sấy quần áo vải len hoặc vải pha gỗ trừ khi quần áo được dán nhãn là thích hợp để sấy 

khô. Nếu không, vải sẽ bị co lại. 

• Lấy hết đồ vật trong túi áo quần trước khi cho vào máy sấy. 

• Cho quần áo mỏng manh, chẳng hạn như tất và khăn quàng cổ vào túi giặt hoặc đồ tương tự. 

• Để tránh ủi quần áo vải polyester / cotton, bạn nên sấy chúng với tải nhỏ. 

• Nên sấy quần áo lớn và nhỏ cùng nhau. 



• Không sấy quá tải máy sấy hoặc sấy các đồ quá lớn như ga trải giường hoặc túi ngủ vì điều 

quan trọng là phải cho phép không khí lưu thông trong lồng máy sấy. 

• Không cho quần áo bị nhiễm chất dễ cháy, chẳng hạn như xăng, dung môi tẩy rửa, v.v. vào 

máy sấy. Những chất này có thể gây cháy. Cũng vì lý do như vậy, chỉ sử dụng chu trình Airing 

cho cao su khô, cao su xốp và nhựa. 

 

3.2 Vệ sinh bộ lọc xơ vải 

Vệ sinh bộ lọc xơ vải trước mỗi lần tải. Nếu không, cơ chế ngắt kết nối an toàn có thể được kích 

hoạt. 

 

 

1. Kéo thẳng bộ lọc xơ vải lên. 

2. Loại bỏ xơ vải bằng cách dùng ngón tay lăn 

xơ vải. 

3. Đẩy mạnh bộ lọc xơ vải cho đến khi khớp vào 

vị trí cũ. Để biết thêm thông tin về cách vệ sinh, 

hãy xem phần "Chăm sóc máy sấy". 

 

3.3 Nạp áo quần vào máy sấy 

CẢNH BÁO 

 

Nguy cơ hỏa hoạn 

Không sấy khô đồ giặt chưa được loại bỏ dầu hoàn toàn. 

Không sấy bất kỳ vật dụng nào tiếp xúc với bất kỳ loại dầu nào (kể cả dầu ăn). 

Các đồ vật có chứa xốp, cao su hoặc nhựa phải được sấy trên giá phơi hoặc 

bằng Chu trình Airing. 

Không tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc tử vong. 

 

1. Mở cửa và đặt quần áo vào lồng sấy (bắt đầu từ góc trong cùng). 

2. Đóng cửa và lau khô tay. 

Không làm quá tải máy sấy; quần áo phải có thể xoay tự do. 



3.4 Chọn chu trình 

Chọn chu trình dựa trên quần áo được nạp vào máy sấy. 

3.5 Lựa chọn các tùy chọn 

Chọn các tùy chọn mong muốn. 

Tùy chọn Quick chỉ có sẵn cho chu trình Jeans, Towels và Normal. 

Tùy chọn Quick và Tùy chọn Half Load không thể được chọn cùng một lúc. 

3.6 BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG 

Nhấn nút START / PAUSE để bắt đầu chu trình. 

CHÚ Ý:  Nếu máy sấy không khởi động, hãy nhấn nút ở phía sau máy sấy để đặt lại bộ điều chỉnh 

nhiệt bảo vệ và nhấn lại nút START / PAUSE. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra xem hệ thống 

thông gió có bị cản trở hay không hoặc liên hệ với đại lý dịch vụ hoặc nhân viên có chuyên môn của 

bạn. 

Bây giờ lồng sấy sẽ bắt đầu quay. 

Lồng sấy định kỳ sẽ dừng lại và quay theo hướng khác trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này 

sẽ lặp lại trong toàn bộ chu trình sấy. Điều quan trọng cần lưu ý là khoảng thời gian dừng đầu tiên 

có thể lâu hơn những lần sau. 

Nếu quần áo được sấy khô trước khi chu trình kết thúc hoặc nếu thời gian chu trình quá dài đã được 

chọn, bộ điều chỉnh nhiệt tích hợp sẽ tự động tắt máy sấy để ngăn quần áo không bị quá khô và tiết 

kiệm năng lượng, mặc dù lồng sấy sẽ tiếp tục quay. 

Chỉ cần mở cửa giữa chu trình để dừng máy; lồng sấy sẽ tự động ngừng quay. 

Nhấn lại nút START / PAUSE để khởi động lại chu trình. 

Có một khoảng thời gian tự động 30 phút vào cuối mỗi chu trình giúp làm phẳng các nếp nhăn. 

Trong khoảng thời gian này, máy sấy sẽ quay theo chu trình. 

3.7 Khi chu trình kết thúc 

Lấy quần áo ra ngay sau khi chu trình hoàn thành để giảm thiểu nếp nhăn. 

KHÔNG ĐƯỢC RÚT PHÍCH CẮM MÁY SẤY VÀ ĐỂ LẠI MỘT TẢI ẤM  TRONG LỒNG 

SẤY. 

Nếu bất kỳ vật dụng riêng lẻ nào vẫn còn ẩm sau khi hoàn thành chu trình sấy khô, hãy kéo dài quá 

trình sấy khô bằng cách đặt thành chu trình sấy khô 30 phút. Điều này sẽ được yêu cầu đặc biệt đối 

với áo quần nhiều lớp như túi, cổ, v.v. 



3.8 Giá phơi 

Sử dụng giá phơi đồ mà bạn không muốn phơi khô, chẳng hạn như áo len và giày thể thao. 

Khi bạn sử dụng giá phơi, lồng sấy sẽ tiếp tục quay nhưng giá vẫn cố định. Giá phơi được thiết kế 

để chỉ sử dụng cho các chu trình Footwear, Synthetics và Airing. 

Để sử dụng giá phơi: 

QUAN TRỌNG 

Không tháo bộ lọc xơ vải. 

 

1. Mở cửa máy sấy. 

2. Đặt giá đỡ phía sau vào mép sau của máy sấy và đỡ hai móc ở phần trước của giá phơi trên cửa 

mở. 

3. Đặt đồ ướt lên giá phơi. Để khoảng trống xung quanh các vật dụng 

để không khí có thể lưu thông. Giá phơi không di chuyển, nhưng lồng 

sấy sẽ quay; đảm bảo rằng có đủ không gian bên trong lồng sấy. Đảm 

bảo rằng các đồ vật không bị treo bởi các cạnh hoặc giữa các vỉ. 

 

4. Đóng cửa lại. 

5. Chọn Footwear để sấy giày, Synthetics để sấy, ví dụ, áo len và chọn Airing để sấy các đồ có chứa 

xốp, cao su hoặc nhựa. 

6. Khởi động máy sấy. 

CHÚ Ý:  Sau khi chu trình kết thúc, hãy kiểm tra bộ lọc xơ vải và loại bỏ xơ vải tích tụ khỏi đồ đã 

được sấy trên giá phơi. 



4. Chăm sóc máy sấy 

Vệ sinh sản phẩm theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Không sử dụng dòng nước mạnh, vòi hoặc xô 

nước trực tiếp 

4.1 Chăm sóc chung 

Giữ cho khu vực của máy sấy được thông thoáng và không có những thứ có thể cản trở luồng không 

khí để máy sấy hoạt động bình thường. Điều này bao gồm việc dọn sạch những đống quần áo ở phía 

trước máy sấy. 

CẢNH BÁO 

 

Nguy cơ cháy nổ 

Để các vật liệu và hơi dễ cháy, chẳng hạn như xăng, tránh xa máy 

sấy. Đặt máy sấy cao hơn sàn ít nhất 460 mm để lắp đặt trong nhà 

để xe. Không tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến cháy, nổ 

hoặc tử vong. 

4.2 Làm sạch lồng sấy 

Để làm sạch lồng sấy: 

1. Bôi chất tẩy rửa gia dụng dạng lỏng, không cháy lên khu vực bị ố của lồng sấy và chà bằng vải 

mềm cho đến khi vết bẩn biến mất. 

2. Lau kỹ lồng sấy bằng khăn ẩm. 

3. Đặt một đống quần áo hoặc khăn sạch bên trong để sấy lồng sấy. Sử dụng chu trình Airing. 

 

CHÚ Ý:  Quần áo có màu khó phai như quần jean hoặc đồ cotton sáng màu có thể làm bẩn lồng 

sấy. Những vết bẩn này không làm hỏng máy sấy cũng không làm bẩn đồ giặt trong tương lai. 

Phơi những bộ quần áo này từ trong ra ngoài để tránh làm ố lồng sấy. 

4.3 Loại bỏ xơ vải tích lũy 

Trong vỏ máy sấy 

Dựa trên cách sử dụng máy sấy, xơ vải phải được loại bỏ 2 năm một lần, hoặc đôi khi thường xuyên 

hơn. Việc vệ sinh phải được thực hiện bởi một nhân viên có chuyên môn. 



Trong lỗ thoát khí 

Dầu mỡ phải được loại bỏ 6 tháng một lần, hoặc đôi khi thường xuyên hơn, tùy thuộc vào tần suất 

sử dụng. 

4.4 Vệ sinh bộ lọc xơ vải 

Bộ lọc xơ vải nằm bên trong cửa máy sấy. Bộ lọc bị tắc bởi xơ vải có thể làm tăng thời gian sấy. 

 

Vệ sinh: 

1. Kéo thẳng bộ lọc lên. Loại bỏ xơ vải khỏi bộ lọc bằng 

cách dùng ngón tay lăn xơ vải. Không rửa hoặc rửa bộ 

lọc để loại bỏ xơ vải. 

2. Đẩy mạnh bộ lọc xơ vải cho đến khi khớp vào vị trí 

cũ. 

 

QUAN TRỌNG: 

• Không vận hành máy sấy với bộ lọc xơ vải bị lỏng, bị hỏng, bị tắc hoặc bị thiếu. Làm như vậy có 

thể gây quá nhiệt và làm hỏng cả máy sấy và quần áo. 

• Nếu xơ vải rơi vào máy sấy khi lấy ra khỏi bộ lọc, hãy kiểm tra nắp thông gió và lấy xơ vải ra. 

Xem "Hệ thống thông gió ở trang 7 

Vệ sinh khi cần thiết 

Cặn từ chất tẩy rửa và chất làm mềm vải có thể tích tụ trong bộ lọc xơ vải. Sự tích tụ này có thể 

khiến thời gian sấy quần áo của bạn kéo dài hoặc khiến máy sấy dừng lại trước khi tải khô hoàn 

toàn. Bộ lọc có thể bị tắc nếu xơ vải rơi ra khỏi máy khi bên trong máy sấy. 

Làm sạch bộ lọc xơ vải bằng bàn chải nylon 6 tháng một lần hoặc thường xuyên hơn nếu bị tắc do 

sự tích tụ của các chất cặn. 

 

Để rửa bộ lọc: 

1. Loại bỏ xơ vải khỏi bộ lọc bằng cách dùng ngón tay lăn xơ vải. 

2. Làm ướt cả hai mặt của bộ lọc xơ vải bằng nước ấm. 

3. Làm ướt bàn chải nylon bằng nước ấm và chất tẩy lỏng. Dùng bàn chải chà bộ lọc xơ vải để loại 

bỏ các chất cặn tích tụ. 



4. Rửa sạch bộ lọc bằng nước ấm. 

5. Lau khô bộ lọc xơ vải bằng khăn sạch. 

6. Đặt lại bộ lọc vào máy sấy. 

4.5 Chăm sóc trong kỳ nghỉ hoặc di chuyển 

Bảo quản máy sấy của bạn ở nơi không bị đóng băng. Vì một lượng nhỏ nước vẫn còn trong ống, 

băng đóng trong ống có thể làm hỏng máy sấy. Nếu bạn định cất hoặc di chuyển máy sấy trong mùa 

đông, hãy nhớ bảo quản máy. 

Chăm sóc trong quá trình không sử dụng hoặc bảo quản 

Chỉ vận hành máy sấy khi bạn ở nhà. Nếu bạn đi nghỉ hoặc không sử dụng máy sấy trong một thời 

gian dài, bạn phải: 

1. Rút phích cắm của máy sấy hoặc ngắt nguồn điện. 

2. Làm sạch bộ lọc xơ vải. Xem "Làm sạch bộ lọc xơ vải." 

Chăm sóc trong quá trình di chuyển 

Đối với máy sấy được kết nối bằng dây nguồn: 

1. Rút dây nguồn. 

2. Đảm bảo rằng các chân cân bằng được cố định ở đế của máy sấy. 

3 Sử dụng băng dính để cố định cửa máy sấy 

 

CẢNH BÁO 

 

Nguy cơ điện giật 

Ngắt kết nối nguồn trước khi bảo dưỡng. 

Thay thế tất cả các bộ phận và bảng điều khiển trước khi vận hành. 

Không tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn hoặc 

tử vong. 

 



5. Xử lý sự cố 

Dưới đây là các giải pháp được đề xuất trước khi gọi dịch vụ kỹ thuật. 

Nếu bạn gặp phải những 

điều sau đây 

Nguyên nhân có thể Giải pháp 

Quần áo không được sấy 

đúng cách, thời gian sấy 

quá lâu hoặc tải quá nóng. 

Bộ lọc xơ vải bị tắc bởi xơ vải Bộ lọc xơ vải phải được làm sạch trước 

mỗi lần tải. 

Bạn đã chọn chu trình Airing 

chưa? 

Chọn chu trình thích hợp cho loại quần áo 

bạn muốn sấy. Xem phần "Hướng dẫn các 

chu trình". 

 Tải quá lớn và nặng, khó sấy 

nhanh. Tách tải để có thể quay tự do. 

 Ống thoát khí ngoài trời hoặc máy 

hút mùi bị tắc xơ vải, cản trở luồng 

không khí. 

Để máy sấy chạy trong vòng 5-10 phút. 

Đặt tay của bạn dưới nắp thông gió ngoài 

trời để kiểm tra chuyển động của không 

khí. Nếu bạn không cảm thấy bất kỳ điều 

gì, hãy làm sạch xơ vải khỏi hệ thống 

thông gió hoặc thay thế lỗ thoát khí bằng 

kim loại nặng hoặc kim loại dẻo. Đảm bảo 

rằng lỗ thoát khí không bị dập hoặc gấp 

khúc. Xem phần "Hướng dẫn lắp đặt." 

 Lỗ thoát khí không đúng chiều dài. Kiểm tra lỗ thoát khí để xác minh rằng nó 

không quá dài và không có quá nhiều 

vòng. Việc thông gió với lỗ thông hơi dài 

sẽ làm tăng thời gian sấy khô. Đảm bảo 

rằng lỗ thoát khí không bị dập nát hoặc 

gấp khúc. Xem phần "Hướng dẫn lắp đặt." 

 Tải bao gồm quần áo nhiều lớp 

như túi, cổ, v.v. 

Nếu có bất kỳ quần áo nào vẫn còn ẩm sau 

khi hoàn thành chu trình sấy khô, hãy kéo 

dài quá trình sấy khô bằng cách đặt thành 

chu trình sấy khô 30 phút. 

 



 

Nếu bạn gặp phải những 

điều sau đây 

Nguyên nhân có thể Giải pháp 

Quần áo không được sấy 

đúng cách, thời gian sấy 

quá lâu hoặc tải quá nóng. 

(Tiếp) 

Đặt máy sấy trong phòng có nhiệt 

độ dưới 45 ° F （7 ° C)? 

Nhiệt độ hoạt động thích hợp cho chu trình 

máy sấy yêu cầu cao hơn 45 ° F （7 ° C).. 

Máy sấy không hoạt động. 

Cửa không đóng hoàn toàn. 

Đảm bảo rằng cửa máy sấy được đóng 

chặt. 

Cầu chì gia dụng bị nổ hoặc cầu 

dao bị ngắt. 

Máy sấy điện sử dụng 2 cầu chì gia dụng 

hoặc cầu dao. Thay thế cả hai cầu chì hoặc 

đặt lại cầu dao. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, 

hãy gọi thợ điện có chuyên môn. 

Nguồn điện không chính xác. Máy sấy điện yêu cầu nguồn điện 220-

240V. Xác minh với một thợ điện có trình 

độ. 

Cầu chì sai loại. Sử dụng cầu chì thời gian trễ. 

Âm thanh lạ. Máy sấy không được sử dụng 

trong một thời gian nhất định. 

Nếu máy sấy đã không sử dụng trong một 

mùa, máy sấy sẽ phát ra âm thanh lạch 

cạch nhẹ trong vài phút đầu hoạt động.. 

Có đồng xu, nút hoặc kẹp giấy 

giữa lồng sấy và phần trước hoặc 

sau của máy sấy không? 

Kiểm tra các cạnh trước và sau của lồng 

sấy để tìm các vật nhỏ. 

Lấy hết các vật trong túi ra trước khi sấy. 

Bốn chân của máy sấy có được lắp 

đặt và cân bằng từ trước ra sau và 

từ bên này sang bên kia không? 

Điều chỉnh máy sấy bằng cách điều chỉnh 

các chân có thể điều chỉnh. 

 



 

Nếu bạn gặp phải những 

điều sau đây 

Nguyên nhân có thể Giải pháp 

Âm thanh lạ. (Tiếp) Quần áo bị rối hoặc cuộn vào 

nhau. 

Nếu tải cuộn vào nhau, nó sẽ bật ra xung 

quanh, làm cho máy sấy bị rung. Tách 

quần áo bị rối và khởi động lại máy sấy. 

Không có nhiệt. Cầu chì trong nhà bị nổ hoặc cầu 

dao bị ngắt. 

Máy sấy điện sử dụng 2 cầu chì gia dụng 

hoặc cầu dao. Thay cầu chì hoặc đặt lại cầu 

dao. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gọi thợ 

điện có chuyên môn. 

Nguồn điện không chính xác. Máy sấy điện yêu cầu nguồn điện 220-240 

V. Xác minh với một thợ điện có chuyên 

môn. 

Bộ điều nhiệt được kích hoạt. Nhấn nút ở mặt sau của máy sấy và nhấn 

lại Bắt đầu / Tạm dừng. Nếu sự cố vẫn tiếp 

diễn, hãy kiểm tra xem hệ thống thông gió 

có bị cản trở hay không hoặc liên hệ với 

đại lý dịch vụ hoặc nhân viên có chuyên 

môn của bạn. 

Xơ vải trong tải. Bộ lọc xơ vải bị tắc. Bộ lọc xơ vải phải được làm sạch trước 

mỗi lần tải. 

Tải bị nhăn. Máy sấy đã quá tải. Sấy các tải nhỏ hơn có thể quay tự do và 

giảm sự hình thành các nếp nhăn. 

Có mùi. Gần đây bạn có sơn, nhuộm hoặc 

đánh vecni ở khu vực đặt máy sấy 

không? 

Nếu có, hãy thông gió cho khu vực đó. Khi 

hết mùi hôi, hãy giặt lại quần áo và sau đó 

sấy. 

 



 

Nếu bạn gặp phải những 

điều sau đây 

Nguyên nhân có thể Giải pháp 

Có mùi. (Tiếp) Bạn sử dụng máy sấy điện lần đầu 

tiên phải không? 

Bộ phận đốt nóng bằng điện mới có thể 

phát ra mùi. Mùi hôi sẽ biến mất sau chu 

trình đầu tiên. 

Tải quá nóng. Bạn đã lấy quần áo ra khỏi máy 

sấy trước khi kết thúc chu trình 

chưa? 

Để chu trình Cool-down kết thúc trước 

khi lấy quần áo ra khỏi máy sấy. Tải sẽ 

hạ nhiệt từ từ trong tất cả các chu trình để 

giảm nếp nhăn và làm cho tải dễ dàng xử 

lý hơn. Quần áo quá nóng, không thể 

chạm vào trước chu trình Cool-down. 

Đèn nội thất không hoạt 

động. 

Bóng đèn bị cháy. Liên hệ với đại lý dịch vụ của bạn hoặc 

nhân viên có trình độ. 

 



6. Đặc điểm kỹ thuật 

Máy sấy điện Whirlpool 

Mẫu AWD712S2 

Điện áp nguồn 220-240V 

Tần số hoạt động 50 Hz 

Công suất tối đa 2350W 

Công suất tối đa (quần áo khô) 7 kg 

Cao 85 cm 

Rộng 59,5 cm 

Sâu 55,5 cm 

 



7. Các vấn đề môi trường 

Bao bì 

Vật liệu bao bì được sử dụng có thể tái chế, tốt nhất người tiêu dùng nên thải bỏ chúng cho các nhà 

tái chế. 

 

Sản phẩm 

Sản phẩm này được chế tạo bằng vật liệu có thể tái chế và / hoặc tái sử dụng. Do đó, khi thải bỏ sản 

phẩm này, hãy tìm đến các công ty chuyên tháo lắp chúng đúng cách. 

 

Thải bỏ 

Khi thải bỏ sản phẩm này, vui lòng tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành 

trong khu vực của bạn để việc thải bỏ có thể được thực hiện theo đúng quy 

định. Sản phẩm không được xử lý như rác thải sinh hoạt mà phải được đưa đến 

trung tâm thu gom thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử. Để biết thêm 

thông tin, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương hoặc cửa hàng nơi bạn 

mua máy sấy. Trước khi thải bỏ, hãy cắt dây nguồn để tránh bất kỳ tai nạn nào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh chỉ dành cho mục đích quảng cáo. 


