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Bảng điều khiển 

 
 

 

1. Nút BẬT / TẮT nguồn 

• Nhấn nút này để bật máy giặt. Để tắt nguồn, hãy nhấn lại nút này. 

Nếu không hoạt động trong 10 phút sau khi máy được bật, nguồn sẽ tự động bị ngắt. 

Sau khi chương trình giặt kết thúc, nguồn điện sẽ tự động ngắt sau 5 giây. 

 

2. Nút "Bắt đầu / Tạm dừng" 

• Nhấn nút này để khởi động máy giặt. Nhấn một lần để tạm dừng hoạt động, để tiếp tục, hãy nhấn lại nút này. 

 

3. Nút chương trình 

• Nhấn nút để chọn chương trình mong muốn. 

Chương trình mặc định là "Giặt hỗn hợp". 

• Đối với các chương trình "Giặt hỗn hợp", "Áo sơ mi" và "Giặt Diệt khuẩn", máy giặt sẽ tự động phát hiện và 

chọn mức nước và lưu lượng nước phù hợp. 

 

4. Nút nhiệt độ 

• Bạn có thể chọn nhiệt độ giặt mong muốn bằng cách nhấn nút nhiệt độ. 

• Không áp dụng cho chương trình Giặt diệt khuẩn / Xả + Vắt / Vắt / Vệ sinh lồng giặt. 

• Khi chọn nhiệt độ giặt 30 oC, 40 oC, 60 oC, thời gian hiển thị sẽ thay đổi nhiều hoặc có sự chênh lệch giữa 

nhiệt độ nước cuối cùng và nhiệt độ nước cài đặt do các yếu tố như nhiệt độ môi trường, nhiệt độ nước đầu vào, 

mực nước và điện áp đầu vào. 

• Xin lưu ý rằng bề mặt của máy có thể trở nên nóng (Nhiệt độ tối đa 50 ° C) do quá trình gia nhiệt. Trong quá 

trình làm gia nhiệt, hơi nước ngưng tụ trên nắp cửa là điều bình thường và có thể lau sạch sau khi chương trình 

kết thúc. 

• Khuyến nghị sử dụng tải nhỏ để có hiệu suất giặt tốt hơn. 

 

5. Nút Mực nước & Nút khóa trẻ em 

• Nhấn nút để chọn mức nước giặt phù hợp (1-8, bằng cách trượt thang đo mức nước). 

• Không áp dụng cho chương trình Vắt / Vệ sinh lồng giặt. 

• Có thể đặt mực nước sau khi bắt đầu vận hành. 

• Nhấn và giữ nút “Mực nước” trong 3 giây để đặt hoặc hủy chức năng khóa trẻ em. 
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Bảng điều khiển 

 

6. Nút cài đặt sẵn 

• Sau khi bật nguồn, nhấn nút "cài đặt sẵn" để đặt chức năng hoãn lại, và đặt trước thời gian từ khi bắt đầu đến 

khi kết thúc chương trình. 

• Thời gian hoãn lại có thể được cài đặt từ 1-24 giờ. 

• Ở chế độ tắt máy, nhấn và giữ nút trong 3 giây để tự động khởi động chương trình được cài đặt sẵn. 

 

7. Nút số lần xả 

• Bạn có thể chọn tăng số lần xả "+1", "+2" và "+3" từ số lần xả ban đầu của mỗi chương trình. Lựa chọn không 

thể được xếp chồng lên nhau. 

• Không áp dụng cho chương trình Vắt và Vệ sinh lồng giặt. 

 

8. Các nút chức năng 

• Sau khi bật nguồn, có thể chọn chức năng tương ứng bằng cách nhấn nút chức năng. 

• Bạn có thể chọn “Giặt nặng” và “Giặt đồ mỏng” để có dòng nước mạnh hơn / yếu hơn. Chọn “Speed +” và 

“Mute” để rút ngắn thời gian / tiết kiệm năng lượng của chương trình. 

• Không áp dụng cho chương trình Đồ len / Giặt diệt khuẩn / Áo sơ mi / Vắt / Vệ sinh lồng giặt, và Xả + Vắt có 

thể sử dụng nhiều chức năng. 

 

9. Các nút chức năng đặc biệt 

• Sau khi bật nguồn, bạn có thể chọn chức năng đặc biệt bằng cách nhấn nút. 

• Không áp dụng cho chương trình Giặt diệt khuẩn / Xả + Vắt / Vắt / Vệ sinh lồng giặt. 

 

10. Cửa sổ màn hình kỹ thuật số 

Thời gian còn lại được hiển thị trong quá trình hoạt động. Ví dụ: 20 phút còn lại.  

Nếu chức năng cài đặt sẵn được chọn, Chức năng này sẽ hiển thị khi chương trình được thiết lập hoàn tất. 

Ví dụ: Hoàn thành trong 2 giờ:  

Khi chức năng khóa trẻ em được thiết lập, Đèn báo khóa trẻ em sẽ sáng. -  

Khi một lỗi xảy ra, một mã lỗi sẽ được hiển thị. Ví dụ: Không có nước vào:  

Sau khi máy giặt khởi động, khóa cửa sẽ được kích hoạt và đèn báo khóa cửa sẽ sáng.  

Sau khi chương trình bắt đầu trong một phút, nếu không có hoạt động nào, màn hình sẽ tự động tắt và tất cả các 

nút chương trình sẽ tự động bị khóa (ngoại trừ nút "Bật / Tắt nguồn"). 

Nhấn và giữ phím bất kỳ để mở khóa. 

 

11. Chỉ báo khóa trẻ em 

• Sau khi chức năng khóa trẻ em được bật, Đèn báo khóa trẻ em sẽ sáng. Tất cả các nút sẽ không phản hồi ngoại 

trừ nút “Bật / Tắt nguồn”. Khi mã báo động xuất hiện, nút Bắt đầu / Tạm dừng có thể cùng phản hồi. 
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Sử dụng thông thường 

 

1. Chuẩn bị 

Nối và đặt ống thoát nước xuống. 

 Kết nối ống dẫn nước vào với vòi nước. 

• Trước khi bật vòi nước, hãy đảm bảo rằng các vít của trục nối đa chều đã được vặn chặt. Nếu các vít bị lỏng, 

nó có thể gây ra rò rỉ nước. 

 Cắm dây nguồn vào ổ cắm điện. 

 Cho đồ giặt vào thiết bị. 

 

2. Thêm chất tẩy rửa vào hộp đựng chất tẩy rửa hoặc trực tiếp vào lồng giặt. 

Hộp đựng chất tẩy rửa  

 

 
 

Trước khi giặt, nên thêm chất tẩy rửa lỏng, bột giặt và nước làm mềm vải vào ngăn tương ứng theo nhu cầu. 

Trong quá trình giặt, nó sẽ tự động được thêm vào lồng giặt. 

Lưu ý các hướng dẫn sau: 

• Ngăn đựng bột giặt: 

 Thêm một lượng bột giặt phù hợp theo khối lượng, mức nước đã chọn, mức độ bẩn của đồ giặt và hướng dẫn 

sử dụng của loại bột giặt bạn chọn; 

 Nếu chức năng hoãn lại được thiết lập, nên cho bột giặt trực tiếp vào ngăn chứa trước; 

 Không nên sử dụng bột giặt có độ tạo bọt cao để không ảnh hưởng đến hiệu quả giặt hoặc tránh tạo bọt tràn 

ra ngoài; 

 Bột giặt có chất lượng kém có thể đông lại trong ngăn chứa, hãy vệ sinh định kỳ. 

• Ngăn đựng chất tẩy rửa lỏng: Đổ chất tẩy rửa lỏng vào đây và không vượt quá vạch TỐI ĐA (MAX). 

• Ngăn đựng nước làm mềm vải: Đổ chất làm mềm ở đây và không vượt quá vạch TỐI ĐA (MAX). 

• Lưu ý: Không thể tháo nắp xi phông trong khi giặt. 

3. Nhấn nút “Bật / Tắt nguồn” để bật nguồn và chọn chương trình hoặc chức năng mong muốn. 

4. Đóng nắp và nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng". 

• Cảm biến sẽ tự động phát hiện lượng áo quần. 

Lưu ý: Đối với các chương trình "hỗn hợp", "áo sơ mi", "giặt diệt khuẩn". 

• Nếu cửa máy giặt không được đóng, máy giặt sẽ không thể hoàn thành quá trình giặt bình thường và sẽ có 

cảnh báo. 

• Sử dụng quá nhiều bột giặt có thể gây ra cặn trong đồ giặt, trong khi sử dụng quá ít bột giặt có thể không giặt 

sạch đồ giặt. 

 

Nước làm 

mềm vải chất tẩy rửa (chất tẩy rửa lỏng) 

Nắp хi phông 

Bột giặt 
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Chương trình 

 

Xem bảng dưới đây để biết hướng dẫn lựa chọn chương trình: 

 

Hướng dẫn lựa chọn chương trình 

Chương trình Loại quần áo phù hợp 

Công suất giặt tối đa được đề 

xuất 

VWIID11502FG VWIID1002FG 

eCotton Thích hợp để giặt quần áo cotton và vải lanh 11,5kg 10kg 

Hỗn hợp 
Thích hợp để giặt hỗn hợp vải cotton, vải lanh và quần áo sợi 

tổng hợp 
7kg 6kg 

Đồ len Thích hợp cho quần áo len có thể giặt bằng máy 2kg 2kg 

Áo sơ mi Thích hợp để giặt áo sơ mi 3kg 2,5kg 

Giặt diệt 

khuẩn 
Thích hợp để giặt khử trùng vải bông, vải lanh hoặc vải pha 3,5kg 3kg 

Xả+Vắt Đối với quần áo chỉ cần xả và vắt 11,5kg 10kg 

Vắt Đối với quần áo chỉ cần vắt 11,5kg 10kg 

Vệ sinh lồng 

giặt 

Chỉ dùng để vệ sinh lồng giặt: khử mùi hôi và vi khuẩn, vui 

lòng không cho thêm đồ giặt 
— — 

 

* Do các điều kiện khác nhau như áp lực nước, hệ thống thoát nước và loại quần áo, thời gian chạy 

chương trình thực tế có thể khác với thời gian còn lại được hiển thị. 

 

Việt Nam (nhãn năng lượng) 

eCotton: Đây là chương trình được khuyến nghị ở khả năng chịu tải định mức. Thử nghiệm các chu kỳ rửa phù 

hợp với quy định TCVN 8526-2013. Đây là các chương trình tham chiếu cho các nhãn năng lượng. 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 cotton: đặt chu kỳ giặt eCotton. 

 

(giới thiệu hai điều kiện giặt) 

 

1. Xả với nước giữ lại (phương pháp thông thường) 

 
 

Sau khi vắt xong, nước sẽ chảy vào lồng giặt, khi đạt 

đến mực nước đã đặt, quá trình xả sẽ bắt đầu. 

 

2. Xả bằng nước tràn (Khi có nhiều chất tẩy rửa) 

 
Sau khi vắt, nước chảy từ đầu vào đến mức cài đặt. 

Sau đó, máy bắt đầu xả trong khi nước tiếp tục chảy từ 

đầu vào để hòa tan bọt bột giặt tốt hơn, cặn bột giặt 

sau đó sẽ tràn qua ống xả và thoát ra cống. 
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Chương trình giặt đồ len 

 

• Vui lòng kiểm tra nhãn giặt trên quần áo trước khi giặt. 

• Khi sử dụng chương trình này, mực nước được đặt tự động ở mức 6, và bạn có thể đặt mực nước thích hợp 

trong phạm vi cho phép của chương trình theo nhu cầu của mình. 

 

Cách sử dụng 

 

1. Mở cửa máy giặt và nhấn nút "Bật / Tắt nguồn". 

2.Chọn chương trình "Đồ len", đèn chương trình Đồ len sáng. 

3. Thêm chất tẩy rửa vào hộp đựng chất tẩy rửa hoặc trực tiếp vào lồng giặt. 

4. Thêm đồ giặt vào máy giặt. 

5-Đóng cửa. 

• Nếu cửa máy giặt không được đóng lại, máy giặt sẽ không thể hoàn thành quá trình giặt bình thường và sẽ có 

chuông báo động. 

6.Nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng". (Nếu cần, mực nước có thể được điều chỉnh bằng tay) 

• Sau khi giặt xong, còi sẽ kêu và tự động ngắt nguồn. 

• Sau khi giặt, hãy tắt vòi nước. 

 

Lưu ý 

• Khối lượng giặt nên dưới 2kg. 

• Sau khi chương trình kết thúc, lấy quần áo ra khỏi lồng giặt và giũ phẳng để làm khô chúng, để ngăn ngừa 

mùi hôi và nếp nhăn. 

• Giặt riêng quần áo trắng hoặc sáng màu với quần áo tối màu. 

• Khuyến nghị sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng dành cho đồ len để có hiệu quả giặt tốt hơn. 
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Chương trình giặt diệt khuẩn 

 

• Kiểm tra nhãn giặt trên quần áo trước khi giặt, và không đặt quần áo không thích hợp để giặt ở nhiệt độ cao. 

• Chương trình giặt diệt khuẩn làm nóng nước lên đến 60oC thông qua bộ gia nhiệt tích hợp. 

 

Cách sử dụng 

 

1. Mở cửa máy giặt và nhấn nút "Bật / Tắt nguồn". 

2.Chọn chương trình "giặt diệt khuẩn", đèn chương trình giặt diệt khuẩn sáng. 

3. Thêm chất tẩy rửa vào hộp đựng chất tẩy rửa hoặc trực tiếp vào lồng giặt. 

4. Thêm đồ giặt vào máy giặt. 

5-Đóng cửa. 

• Nếu cửa máy giặt không được đóng lại, máy giặt sẽ không thể hoàn thành quá trình giặt bình thường và sẽ có 

chuông báo động. 

6.Nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng". (Nếu cần, mực nước có thể được điều chỉnh bằng tay) 

• Sau khi giặt xong, còi sẽ kêu và tự động ngắt nguồn. 

• Sau khi giặt, hãy tắt vòi nước. 

 

Lưu ý 

• Công suất giặt không được vượt quá công suất giặt tối đa được khuyến nghị, phù hợp với các loại vải như 

cotton, lanh hoặc vải hỗn hợp. 

• Hiệu suất giặt phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. 

• Không nên dùng cho quần áo tối màu vì nhiệt độ cao có thể làm phai màu. 

• Có thể có các giọt nước đọng lại bên trong nắp trong suốt chương trình. Sau khi chương trình kết thúc, có thể 

lau sạch các giọt nước này mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của máy. 

• Để có được hiệu quả giặt tốt hơn, có thể tăng lượng chất tẩy rửa một cách thích hợp. 

• Sau khi chương trình kết thúc, lấy quần áo ra khỏi lồng giặt và giũ phẳng để làm khô chúng, để ngăn ngừa 

mùi hôi và nếp nhăn. 
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Chức năng & Các điểm đặc biệt 

 

Chức năng cài đặt sẵn 

• Thời gian hoãn lại là thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình. 

• Trước khi cài đặt chức năng cài đặt sẵn, trước tiên hãy mở vòi nước, đặt ống thoát nước xuống và kiểm tra 

xem trục nối nhiều chiều có được vặn chặt để tránh rò rỉ nước hay không. 

 

Cách thiết lập chức năng cài đặt sẵn 

1. Mở cửa và nhấn nút "Bật / Tắt nguồn". 

2. Thêm đồ vào lồng giặt. 

3.Chọn chương trình, chức năng và mực nước thích hợp. 

4. Nhấn nút "Cài đặt sẵn" để đặt thời gian hoãn lại. 

• Thời gian hoãn lại có thể được cài đặt từ 1-24 giờ. 

5. Thêm chất tẩy rửa và đóng cửa. 

6. Nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng". 

• Sau khoảng một phút, tất cả các đèn ngoại trừ đèn chương trình đều tắt. 

(Nếu chức năng khóa trẻ em được đặt, đèn khóa trẻ em sẽ sáng.) 

• Để xem chương trình đã chọn, nhấn bất kỳ nút nào ngoại trừ nút “Bật nguồn / Tắt nguồn. Chương trình đã 

chọn sẽ hiển thị trong 5 giây. 

• Để thay đổi chương trình, hãy tắt máy và khởi động lại cài đặt. 

• Chức năng cài đặt sẵn sẽ bị hủy sau khi rút dây nguồn hoặc mất điện 

 

Chức năng bộ nhớ thông minh 

Áp dụng cho chương trình “Hỗn hợp”, máy giặt sẽ tự động lưu cài đặt chương trình. Lần tiếp theo bạn sử dụng 

nó, hãy nhấn nút "Bật / Tắt nguồn" và nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng". Máy giặt sẽ tự động tiếp tục các cài đặt 

đã lưu. 

• Các chức năng và cài đặt mực nước sẽ không được lưu 

 

Giặt với công suất gấp đôi 

Để tăng nồng độ chất tẩy rửa, trong quá trình giặt, khi nước xuống thấp hơn hai mức so với mức cài đặt, quá 

trình giặt sẽ bắt đầu với chế độ Phun nước liên tục. 

• Chức năng này không áp dụng cho mức nước 1 hoặc 2. 

• Chức năng này không áp dụng cho một số chương trình. 

• Khi chức năng "Ngâm thêm" được chọn, sau khi ngâm, chức năng này sẽ không diễn ra. 

 

Chức năng tiết kiệm điện 

Chức năng này được đặt tự động theo mặc định. Sau khi cài đặt chức năng, đèn nền sẽ tự động tắt sau khi máy 

chạy một khoảng thời gian. Ngoại trừ đèn LED, khóa trẻ em và đèn khóa cửa không hiển thị và bị khóa. Đèn 

nền bật sau khi chạm vào bất kỳ nút nào và tự động tắt lại sau một khoảng thời gian. Giữ trên bất kỳ nút nào 

(Ngoại trừ nút Bật / Tắt nguồn) trong 2 giây, tiếng bíp nhắc nhở, đèn nền sẽ được bật và tất cả các nút sẽ được 

mở khóa. 
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Chức năng & Các điểm đặc biệt 

 

Chức năng khóa trẻ em 

Chức năng này ngăn chặn việc sử dụng không đúng cách (do trẻ em nhấn nút). Sau khi chức năng khóa trẻ em 

được bật, tất cả các nút khác sẽ không phản hồi ngoại trừ nút "Bật / Tắt nguồn". 

• Cài đặt chức năng khóa trẻ em: Nhấn nút "Bật / Tắt nguồn". Sau khi bật nguồn, nhấn và giữ nút “mực nước" 

trong 3 giây cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp, chức năng khóa trẻ em được kích hoạt. Để hủy, lặp lại các 

bước trên. 

• Sau khi chức năng khóa trẻ em được thiết lập, đèn báo khóa trẻ em trên bảng điều khiển sẽ sáng, và nếu cửa 

được mở hơn 5 giây trong quá trình giặt, thì máy giặt sẽ ngừng hoạt động, cửa sổ kỹ thuật số sẽ hiển thị E5 và 

còi sẽ phát ra âm thanh. Đóng cửa và nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng" để tắt chuông báo và máy giặt sẽ hoạt 

động trở lại. 

 

Chức năng số lần xả 

• Bạn có thể chọn tăng số lần xả bằng cách chọn "+1", "+2" và "+3". 

• Không áp dụng cho chương trình Vắt và Vệ sinh lồng giặt. 

 

Chức năng giặt nặng 

• Chọn chức năng "Giặt nặng" để tăng lưu lượng giặt với chuyển động của cánh quạt mạnh hơn, phù hợp với 

quần áo có tải trọng lớn như chăn bông hoặc quần áo bị bẩn nhiều. 

• Không áp dụng cho các chương trình Vắt / Đồ len / Áo sơ mi / Vệ sinh lồng giặt / Giặt diệt khuẩn. 

 

Chức năng giặt đồ mỏng 

• Chọn chức năng "giặt đồ mỏng" để giảm lưu lượng giặt, phù hợp với quần áo lót, vải lụa. 

• Không áp dụng cho các chương trình Vắt / Đồ len / Áo sơ mi / Vệ sinh lồng giặt / Giặt diệt khuẩn. 

 

Tốc độ + chức năng 

• Chọn "Tốc độ +" để giảm thời gian chạy chương trình. 

• Không áp dụng cho các chương trình Xả + Vắt / Vắt / Đồ len / Áo sơ mi / Vệ sinh lồng giặt / Giặt diệt khuẩn. 

 

Chức năng tắt tiếng 

• Chọn chức năng "Tắt tiếng" để điều chỉnh thông minh cài đặt quy trình giặt nhằm tiết kiệm năng lượng. 

• Không áp dụng cho các chương trình Xả + Vắt / Vắt / Đồ len / Áo sơ mi / Vệ sinh lồng giặt / Giặt diệt khuẩn. 
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Chức năng & Các điểm đặc biệt 

 

Chức năng giặt tay 

• Chọn chức năng "Giặt tay", chức năng này hoạt động theo mô hình rửa tay theo dòng nước để nâng cao hiệu 

suất giặt. 

• Không áp dụng cho các chương trình Xả + Vắt / Vắt / Đồ len / Vệ sinh lồng giặt / Giặt diệt khuẩn. 

Chức năng giặt vết bẩn + 

• Chức năng “Giặt vết bẩn +” có thể được sử dụng để xử lý các vết bẩn khó giặt trên quần áo bẩn, thích hợp cho 

quần áo cotton hoặc quần áo sợi hỗn hợp. 

• Không áp dụng cho các chương trình Xả + Vắt / Vắt / Đồ len / Áo sơ mi / Vệ sinh lồng giặt / Giặt diệt khuẩn. 

• Chức năng “Giặt vết bẩn +” bao gồm quá trình gia nhiệu theo mặc định, nhưng nhiệt độ thay đổi trong quá 

trình giặt và nhiệt độ nước sẽ không được hiển thị. 

 

Lưu ý 

• Khối lượng giặt không quá 3.0kg. 

• Hiệu suất giặt phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. 

• Không nên dùng cho quần áo tối màu vì nhiệt độ cao có thể làm phai màu. 

• Có thể có các giọt nước đọng lại bên trong nắp trong suốt chương trình. Sau khi chương trình kết thúc, có thể 

lau sạch các giọt nước này mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của máy. 

• Để có được hiệu quả giặt tốt hơn, có thể tăng lượng chất tẩy rửa một cách thích hợp. 

 

 

Chức năng xả bằng nước ấm 

• “Chức năng này sẽ thay đổi lần xả đầu tiên của chương trình đã chọn thành xả nước nóng và thay đổi lần xả 

cuối cùng thành nước sạch để giảm cặn bột giặt. (Nhiệt độ của nước nóng có thể thay đổi theo mực nước, thời 

gian, v.v.) 

• Không áp dụng cho các chương trình Xả + Vắt / Vắt   / Vệ sinh lồng giặt / Giặt diệt khuẩn. 

• Không thể đặt chức năng này cho các chương trình chỉ có một lần xả. 

 

Thay đổi cài đặt của một chương trình đang chạy 

• Sau khi chương trình bắt đầu, các thông số chưa được thực hiện luồng có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà 

không cần phải tắt nguồn để thiết lập lại. 

• Chức năng này được giới hạn cho các tham số không chạy. Ví dụ, trong giai đoạn giặt, bạn có thể nhấn nút 

"Số lần xả" để tăng số lần xả. 
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Đặc điểm kỹ thuật 

 

Loại VWIID11502FG VWIID1002FG 

Công suất giặt định mức 11,5kg 10kg 

Công suất vắt định mức 11,5kg 10kg 

Điện áp và tần số định mức 220-240V~50HZ 220-240V~50HZ 

Công suất định mức 420W 400W 

Công suất gia nhiệt định mức 1600W 1600W 

Khối lượng tịnh 39kg 34kg 

Áp lực nước 0,03~0,8MPa 0,03~0,8MPa 

Kích thước ròng 570 x 593 x 985mm 540 x 568 x 955mm 

 


