
Hướng dẫn nhanh -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CÁM ƠN ĐÃ MUA SẢN PHẨM CỦA 
WHIRLPOOL 

 Để nhận được hỗ trợ đầy đủ hơn, vui lòng 
đăng ký sản phẩm của bạn trên 
www.whirlpool.eu/register 

Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ Hướng dẫn An toàn. 
Trước khi sử dụng máy, bắt buộc phải tháo các bu lông vận chuyển. 
Để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách tháo bỏ chúng, hãy xem Hướng dẫn 
cài đặt. 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN 
1 Nút “BẬT / TẮT”  
2 Bộ chọn chương trình 
3 Nút “Bắt đầu / Tạm dừng” 
4 Nút “Vắt” 
5 Nút “Xả chuyên sâu” 
6 Nút “Làm sạch+” / 

Nút “Khóa PHÍM”  
7 Nút “Bắt đầu trì hoãn” 
8 “FreshCare+” 
9 Nút “Nhiệt độ” 
CHỈ SỐ HIỂN THỊ  
Đã khóa cửa   
FreshCare + được kích hoạt 

Bắt đầu trì hoãn được kích hoạt 

Khóa phím được kích hoạt 
Giai đoạn giặt   
Cho biết giai đoạn giặt của chu trình 
Lỗi: Gọi Dịch vụ  
Tham khảo phần Khắc phục sự cố 
Lỗi: Bộ lọc nước bị tắc  
Nước không thoát được; bộ lọc nước có 
thể bị tắc 
Lỗi: Không có nước  
Không có hoặc không đủ nước đầu vào. 
Trong trường hợp có lỗi, hãy tham khảo 
phần “KHẮC PHỤC SỰ CỐ” 

BẢNG CHƯƠNG TRÌNH 

Tải trọng tối đa 9Kg 
Công suất tiêu thụ ở chế độ tắt 0,5 W / ở chế độ bật 8,0 W Chất tẩy vết bẩn và phụ gia Chất tẩy vết bẩn 
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Chương trình 
Nhiệt độ Tốc độ 

vắt tối đa 
(vòng / 
phút) 

Tải 
trọng 
tối đa 
(kg) 

Thời 
lượng 
(h: m) 

Tiền xử 
lý 

Giặt 
chính Nước xả 

Dạng bột Dạng 
nước Cài đặt Phạm vi 

Trộn lẫn 40°C  - 40°C 1000 9,0 ** - ● ◌ -  - - - - 

Vải trắng 60°C  - 90°C 1400 9,0 2:35 ● (90°) ● ◌   55 1,79 89 55 

Vải cotton 40°C  - 60°C 1400 9,0 4:15 - ● ◌   49 1,10 97 45 

Eco 40-60 40 °C 40°C 
1351 9,0 3:40 - ● ◌   53 0,81 57 33 
1351 4.5 2:50 - ● ◌   53 0,57 50 35 
1351 2.25 2:40 - ● ◌   53 0,36 44 28 

Quần áo thể thao 40°C  - 40°C 600 4,0 ** - ● ◌ -  - - - - 

Chăn lông 30°C  - 30°C 1000 3,5 ** - ● ◌ -  - - - - 
Làm mới bằng hơi 

nước - - - 2 ** - - - - - - - - - 

Vắt & Xả - - 1400 9,0 ** - - - - - - - - - 

Xả & Vắt - - 1400 9,0 ** - - ◌ - - - - - - 

Nhanh 30' 30°C  - 30°C 800 4,5 0:30 - ● ◌ -  71 0,18 37 27 

20°C 20 °C  - 20°C 1400 9,0 1:50 - ● ◌ -  55 0,14 78 22 

Vải len 40°C  - 40°C 800 2,0 ** - ● ◌ -  - - - - 

Vải mỏng 30°C  - 30°C - 1,0 ** - ● ◌ -  - - - - 

Sợi tổng hợp 40°C  - 60°C 1200 4,5 2:55 - ● ◌   35 0,8 55 43 
● Liều lượng yêu cầu ◌ Liều lượng tùy chọn

Dữ liệu này có thể khác trong nhà của 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 tham 
chiếu đến cài đặt mặc định của chương trình, không có tùy chọn. Các giá trị được 
cung cấp cho các chương trình khác với chương trình Eco 40-60 chỉ mang tính chất 
tham khảo. 

Eco40-60- Chu trình giặt thử nghiệm tuân thủ quy định Thiết kế sinh thái 
của EU 2019/2014. Chương trình hiệu quả nhất về tiêu thụ năng lượng và lượng 
nước để giặt thông thường các quần áo cotton dính bẩn. 
Lưu ý: các giá trị tốc độ vắt được hiển thị trên màn hình có thể hơi khác với các 
giá trị được nêu trong bảng. 
Đối với tất cả các Viện kiểm tra 

Chu trình giặt dài cho vải cotton: đặt chu trình giặt vải Cotton  với nhiệt độ 
40°C. 

Chương trình giặt vải sợi tổng hợp: thiết lập chu trình giặt vải sợi Tổng hợp 
với nhiệt độ 40°C. 
* Sau khi kết thúc chương trình và vắt với tốc độ vắt tối đa có thể lựa chọn, trong 
cài đặt chương trình mặc định. 
** Thời lượng của chương trình được hiển thị trên màn hình. 
6th Sense - công nghệ cảm biến điều chỉnh nước, năng lượng và thời lượng chương 
trình phù hợp với khối lượng giặt của bạn. 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 
1. Bề mặt thao tác
2. Bộ phân phối chất tẩy vết bẩn
3. Bảng điều khiển
4. Tay nắm cửa
5. Cửa
6. Bộ lọc nước - phía sau chân cột
7. Chân cột (có thể tháo rời)
8. Chân có thể điều chỉnh (4)

BỘ PHÂN PHỐI CHẤT TẨY VẾT BẨN 



Ngăn giặt chính 
Chất tẩy vết bẩn dùng để giặt chính, tẩy vết bẩn hoặc nước xả. Đối với 
chẩy tẩy vết bẩn dạng lỏng, bạn nên sử dụng vách ngăn nhựa di động A 
(được cung cấp kèm theo) với liều lượng phù hợp. Nếu sử dụng chất tẩy 
vết bẩn dạng bột, hãy đặt vách ngăn vào khe B.  

Ngăn tiền xử lý 
Chất tẩy vết bẩn cho quá trình tiền xử lý. 

Ngăn nước xả
Nước xả vải. Chất tẩy vết bẩn dạng lỏng. 
Chỉ đổ nước xả hoặc chất tẩy vết bẩn dạng lỏng đến 
vạch “tối đa”.  

Nút nhả 
Nhấn để tháo khay để làm sạch. 

CHƯƠNG TRÌNH 
Để chọn chương trình thích hợp cho loại đồ giặt của bạn, hãy tuân theo 
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 để giặt quần áo. 
Trộn lẫn 
Để giặt nhẹ các loại quần áo có khả năng đàn hồi bằng vải cotton, vải 
lanh, sợi tổng hợp và sợi hỗn hợp. 

Vải trắng 
Để giặt thông thường các loại khăn tắm, đồ lót, khăn trải bàn và khăn trải 
giường, v.v. bị nhiễm bẩn nặng bằng vải cotton và vải lanh có khả năng 
đàn hồi cao. Chỉ khi nhiệt độ được chọn ở 90°C, chu trình mới được cung 
cấp giai đoạn tiền xử lý trước giai đoạn giặt chính. Trong trường hợp này, 
bạn nên thêm chất tẩy vết bẩn vào cả phần tiền xử lý và giặt chính.  

Vải cotton 
Thông thường cho vải cotton bị bẩn nặng và cứng. 

Eco 40-60 
Để giặt quần áo cotton thông thường bị bẩn được tuyên bố có thể giặt ở 
40°C hoặc 60°C, cùng một chu trình. Đây là chương trình giặt vải cotton 
tiêu chuẩn và hiệu quả nhất về tiêu thụ nước và năng lượng.  

Quần áo thể thao 
Để giặt quần áo thể thao bị bẩn nhẹ (bộ đồ thể thao, quần đùi, v.v.). Để 
có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn không nên vượt quá tải trọng 
tối đa được chỉ ra trong “BẢNG CHƯƠNG TRÌNH”. Chúng tôi khuyên 
bạn nên sử dụng chất tẩy vết bẩn dạng lỏng và thêm lượng phù hợp cho 
nửa tải. 

Chăn lông 
Được thiết kế để giặt các vật dụng có đệm lót bên trong như chăn bông 
đôi hoặc đơn, đệm và ga trải giường. Khuyến nghị nên chất những vật 
dụng có đệm như vậy vào thùng giặt với các cạnh gấp vào trong và không 
vượt quá % thể tích của thùng giặt. Để giặt sạch tối ưu, chúng tôi khuyên 
bạn nên sử dụng chất tẩy vết bẩn dạng lỏng. 

Làm mới bằng hơi nước 
Chương trình này làm mới quần áo bằng cách khử mùi hôi và thư giãn 
các sợi (2 kg, khoảng 3 món). Chỉ cho đồ khô (không bẩn) vào và chọn 
chương trình “Làm mới bằng hơi nước”. Quần áo sẽ hơi ẩm vào cuối 
chu kỳ và có thể mặc sau vài phút.  
Chương trình “Làm mới bằng hơi nước” giúp việc ủi dễ dàng hơn. 
! Không nên dùng cho quần áo bằng len hoặc lụa.
! Không thêm nước xả hoặc chất tẩy vết bẩn.

Vắt & Xả 
Vắt đó xả nước. Đối với quần áo có khả năng đàn hồi. Nếu bạn loại trừ 
chu trình vắt, máy sẽ chỉ xả nước 

Xả & Vắt 
Xả và sau đó vắt. Đối với quần áo có khả năng đàn hồi. 

Nhanh 30’ 
Để giặt quần áo bị bẩn nhẹ một cách nhanh chóng. Chu trình này chỉ kéo 
dài 30 phút, tiết kiệm thời gian và năng lượng. 

20°C 
Để giặt quần áo cotton dính đất ít, ở nhiệt độ 20°C. 

Vải len 

Tất cả quần áo len có thể được giặt bằng cách sử 
dụng chương trình, “Vải len” ngay cả những loại 
có nhãn “chỉ giặt tay”. Để có kết quả tốt nhất, hãy 
sử dụng chất tẩy vết bẩn đặc biệt và không vượt 
quá công bố tối đa kg quần áo.  

Vải mỏng 
Để giặt quần áo đặc biệt mỏng. Tốt hơn là nên lộn 
quần áo từ trong ra ngoài trước khi giặt. 

Sợi tổng hợp 
Để giặt quần áo bị bẩn làm từ sợi tổng hợp (như polyester, polyacrylic, 
visco, v.v.) hoặc pha cotton / tổng hợp. 

SỬ DỤNG LẦN ĐẦU 
Để loại bỏ tất cả mảnh vụn sản xuất, hãy chọn chương trình “Vải cotton” 

 ở nhiệt độ 60°C. Đổ một lượng nhỏ chất tẩy vết bẩn vào ngăn giặt 

chính  của ngăn chứa chất tẩy vết bẩn (tối đa 1/3 lượng chất tẩy vết 
bẩn mà nhà sản xuất khuyến nghị cho đồ giặt bị bẩn nhẹ). Bắt đầu chương 
trình mà không cần thêm đồ giặt. 

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY  
Chuẩn bị đồ giặt của bạn theo các khuyến nghị trong phần “GỢI Ý VÀ 
LỜI KHUYÊN”. Cho quần áo vào, đóng cửa, mở vòi nước và nhấn nút 
“BẬT / TẮT”  để bật máy giặt, nút “Bắt đầu / Tạm dừng”  nhấp 
nháy. Xoay bộ chọn chương trình sang chương trình mong muốn và chọn 
bất kỳ tùy chọn nào nếu cần. Nhiệt độ và tốc độ vắt có thể được thay đổi 

bằng cách nhấn nút “Nhiệt độ” , hoặc nút “Vắt” . Kéo ngăn phân 
phối chất tẩy vết bẩn ra và thêm chất tẩy vết bẩn (và chất phụ gia / nước 
xả) ngay lúc này. Tuân thủ các khuyến nghị về liều lượng trên gói chất 
tẩy vết bẩn. Sau đó đóng ngăn phân phối chất tẩy vết bẩn và nhấn nút “Bắt 
đầu / Tạm dừng” . Nút “Bắt đầu / Tạm dừng”  sẽ sáng và cửa sẽ 
bị khóa. 

TẠM DỪNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐANG HOẠT 
ĐỘNG 
Để tạm dừng chu trình giặt, nhấn nút “Bắt đầu / Tạm dừng”   đèn báo 
sẽ tắt và thời gian còn lại trên màn hình sẽ nhấp nháy. Để bắt đầu chu 
trình giặt từ thời điểm nó bị gián đoạn, hãy nhấn lại nút. 

MỞ CỬA, NẾU CẦN THIẾT 

Sau khi bắt đầu một chương trình, chỉ báo “Cửa khóa” sáng lên cho 
thấy cửa không thể mở được. Khi chương trình giặt đang chạy, cửa vẫn 
bị khóa. Để mở cửa trong khi chương trình đang diễn ra, nhấn nút “Bắt 
đầu / Tạm dừng”  để tạm dừng chương trình. 
Với điều kiện mực nước và / hoặc nhiệt độ không quá cao, đèn báo “Cửa 

khóa”  sẽ tắt và bạn có thể mở cửa. 
Ví dụ để thêm hoặc bớt đồ giặt. Nhấn lại nút “Bắt đầu / Tạm dừng” 
để tiếp tục chương trình. 

CHƯƠNG TRÌNH KẾT THÚC 

Đèn báo “Cửa khóa”  sẽ tắt và màn hình hiển thị “Kết thúc”. Để tắt 
máy giặt sau khi chương trình kết thúc, nhấn nút “BẬT / TẮT” , đèn 
sẽ tắt. Nếu bạn không nhấn nút “BẬT / TẮT” , máy giặt sẽ tự động tắt 
sau khoảng 10 phút. Đóng vòi nước, mở cửa và lấy quần áo ra khỏi máy 
giặt. Mở cửa để cho lồng giặt khô.  

TÙY CHỌN 

! Nếu tùy chọn đã chọn không tương thích với cài đặt chương trình, sự
không tương thích sẽ được báo hiệu bằng còi (3 tiếng bíp) và đèn báo
tương ứng sẽ nhấp nháy.
! Nếu tùy chọn đã chọn không tương thích với một tùy chọn khác đã đặt
trước đó, chỉ có tùy chọn gần đây nhất sẽ vẫn hoạt động.



Hướng dẫn nhanh -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Clean+
Clean + là một tùy chọn hoạt động trên 3 cấp độ khác nhau (Chuyên sâu, 
Hàng ngày và Nhanh chóng) được thiết kế đặc biệt để thiết lập hành động 
giặt phù hợp, tùy thuộc vào nhu cầu làm sạch của bạn: 
Chuyên sâu : tùy chọn này được thiết kế cho mức độ bẩn cao, loại bỏ 
hầu hết các vết bẩn cứng đầu. 

Hàng ngày : tùy chọn này được thiết kế để loại bỏ các vết bẩn hàng 
ngày. 

Nhanh chóng : tùy chọn này được thiết kế để loại bỏ các vết bẩn 
nhẹ. 
Xả chuyên sâu 
Bằng cách chọn tùy chọn này, hiệu quả của việc xả được tăng lên và đảm 
bảo loại bỏ chất tẩy vết bẩn tối ưu. Nó đặc biệt hữu ích cho làn da nhạy 
cảm. Nhấn nút một lần, hai hoặc ba lần để chọn thêm 

 lần xả sau chu trình tiêu chuẩn xả sạch và loại bỏ 
tất cả các dấu vết của chất tẩy vết bẩn. Nhấn lại nút để vắt lại kiểu xả “Xả 
thông thường”. 

Bắt đầu trì hoãn 
Để cài chương trình đã chọn bắt đầu sau đó, hãy nhấn nút để đặt thời gian 

trễ mong muốn. Biểu tượng  sáng trên màn hình khi tính năng này 
được bật. Để hủy bỏ việc bắt đầu bị trì hoãn, nhấn nút một lần nữa để gỡ 
bỏ giá trị, “0” được hiển thị trên màn hình. 

Tùy chọn này nâng cao hiệu suất giặt bằng cách tạo ra hơi nước để ngăn 
chặn sự gia tăng của các nguồn gây mùi hôi chính bên trong máy. Sau pha 
hơi nước, máy giặt sẽ thực hiện nhào lộn nhẹ nhàng thông qua các chuyển 

động vắt chậm của lồng giặt. Tùy chọn bắt đầu sau khi chu trình 
kết thúc trong khoảng thời gian tối đa là 6h và bạn có thể ngắt nó bất kỳ 
lúc nào bằng cách nhấn bất kỳ nút nào trên bảng điều khiển hoặc xoay 
núm. Chờ khoảng 5 phút trước khi có thể mở cửa. 
Nhiệt độ 
Mỗi chương trình đều có nhiệt độ được xác định trước. Nếu bạn muốn 

thay đổi nhiệt độ, hãy nhấn nút “Nhiệt độ” . Giá trị xuất hiện trên màn 
hình. 
Vắt 
Mỗi chương trình đều có tốc độ vắt được xác định trước. Nếu bạn muốn 
thay đổi tốc độ vắt, hãy nhấn nút “Vắt” . Giá trị xuất hiện trên màn 
hình.  
Chế độ demo 
Để tắt chức năng này, hãy TẮT máy giặt. Sau đó nhấn và giữ nút “Bắt 
đầu / Tạm dừng”  , trong vòng 5 giây nhấn nút “BẬT / TẮT”  và 
giữ cả hai nút trong 2 giây. 
Khóa phím 
Để khóa bảng điều khiển, hãy nhấn và giữ nút “Khóa phím”  trong 
khoảng 3 giây. Biểu tượng sẽ sáng trên màn hình để cho biết bảng 
điều khiển đã bị khóa (ngoại trừ nút “BẬT / TẮT” ). Điều này ngăn 
chặn những thay đổi không chủ ý đối với các chương trình, đặc biệt là khi 
có trẻ em ở gần máy. Để mở khóa bảng điều khiển, hãy nhấn và giữ nút 
“Khóa phím”  trong khoảng 3 giây. 

TẨY TRẮNG 
Nếu bạn muốn tẩy trắng đồ giặt, hãy cho quần áo vào máy giặt và đặt 
chương trình “Xả & Vắt” . 
Khởi động máy và đợi máy hoàn thành chu trình đổ nước đầu tiên (khoảng 
2 phút). Đặt máy ở chế độ tạm dừng bằng cách nhấn nút “Bắt đầu / Tạm 
dừng” , mở ngăn chứa chất tẩy vết bẩn và đổ thuốc tẩy (tuân theo 
liều lượng khuyến nghị ghi trên bao bì) vào ngăn giặt chính, nơi đã lắp 
vách ngăn trước đó. Khởi động lại chu trình bằng cách nhấn nút “Bắt đầu 
/ Tạm dừng” . 
Nếu muốn, có thể cho nước xả vải vào ngăn thích hợp của ngăn chứa chất 
tẩy vết bẩn. 

GỢI Ý VÀ LỜI KHUYÊN 
Phân loại đồ giặt của bạn theo 

Loại vải / nhãn chăm sóc (vải cotton, sợi hỗn hợp, sợi tổng hợp, len, đồ 
giặt tay). Màu sắc (giặt riêng đồ màu và đồ trắng, giặt đồ màu mới riêng). 
Quần áo mỏng (giặt đồ nhỏ - như tất nylon - và đồ có móc - như áo ngực 
- trong túi vải hoặc vỏ gối có khóa kéo).
Làm trống tất cả các túi
Các vật thể như đồng xu hoặc bật lửa có thể làm hỏng đồ giặt của bạn
cũng như lồng giặt.
Tuân theo khuyến cáo về liều lượng / chất phụ gia
Điều này tối ưu hóa kết quả làm sạch, tránh dư lượng chất tẩy vết bẩn dư
thừa gây khó chịu trong đồ giặt của bạn và tiết kiệm tiền bằng cách tránh
lãng phí chất tẩy vết bẩn thừa
Sử dụng nhiệt độ thấp và thời gian dài hơn
Các chương trình hiệu quả nhất về tiêu thụ năng lượng thường là những 
chương trình thực hiện ở nhiệt độ thấp hơn và thời lượng dài hơn.
Quan sát kích thước tải
Cho quần áo máy giặt của bạn đến công suất được chỉ ra trong bảng 
“BẢNG CHƯƠNG TRÌNH” để tiết kiệm nước và năng lượng.
Tiếng ồn và độ ẩm còn lại
Chúng bị ảnh hưởng bởi tốc độ vắt: tốc độ vắt trong giai đoạn vắt càng
cao thì tiếng ồn càng cao và độ ẩm còn lại càng giảm.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ 
Đối với việc vệ sinh và bảo trì, hãy tắt và rút phích cắm của máy giặt. 
Không sử dụng chất lỏng dễ cháy để vệ sinh máy giặt. Vệ sinh và bảo 
dưỡng máy giặt định kỳ (ít nhất 4 lần mỗi năm). 
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 vết bẩn thủy tinh hoặc chất tẩy vết bẩn 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 dẫn nước 
Kiểm tra ống dẫn nước thường xuyên xem có bị giòn và nứt không. Nếu 
bị hỏng, hãy thay thế ống mới có sẵn thông qua Dịch vụ Hậu mãi của 
chúng tôi hoặc đại lý chuyên nghiệp ở nơi của bạn. Tùy thuộc vào loại 
ống: Nếu ống đầu vào có lớp phủ trong suốt, hãy kiểm tra định kỳ xem 
màu có đậm lên cục bộ hay không. Nếu có, ống có thể bị rò rỉ và cần được 
thay thế  
Vệ sinh bộ lọc nước / 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 rửa do tắc bộ lọc. Nếu nước 
không thoát được, màn hình hiển thị cho biết bộ lọc nước có thể bị tắc. 
Tháo chân đế bằng cách sử dụng tuốc nơ vít: dùng tay đẩy xuống một bên 
của chân đế, sau đó đẩy tuốc nơ vít vào khe hở giữa chân đế và bảng điều 
khiển phía trước và nạy mở chân đế. Đặt một thùng phẳng, rộng bên dưới 
bộ lọc nước, để lấy nước xả. Từ từ xoay bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ 
cho đến khi nước chảy ra. Để nước chảy ra, không cần tháo bộ lọc. Khi 
bình chứa đầy, hãy đóng bộ lọc nước bằng cách xoay nó theo chiều kim 
đồng hồ. Đổ nước trong thùng chứa. Lặp lại quy trình này cho đến khi hết 
nước. Đặt một miếng vải cotton bên dưới bộ lọc nước, có thể thấm một 
lượng nhỏ nước còn lại. Sau đó tháo bộ lọc nước ra bằng cách vặn ngược 
chiều kim đồng hồ. Làm sạch bộ lọc nước: loại bỏ các chất cặn bã trong 
bộ lọc và làm sạch dưới vòi nước. Lắp bộ lọc nước và lắp lại chân đế: Lắp 
lại bộ lọc nước bằng cách xoay bộ lọc theo chiều kim đồng hồ. Đảm bảo 
xoay xa nhất có thể; tay cầm bộ lọc phải ở vị trí thẳng đứng. Để kiểm tra 
độ kín nước của bộ lọc nước, bạn có thể đổ khoảng 1 lít nước vào ngăn 
chứa chất tẩy vết bẩn. Sau đó, lắp đặt lại chân đế. 

PHỤ KIỆN 
Liên hệ với Dịch vụ hậu mãi của chúng tôi để kiểm tra xem các phụ 
kiện sau có sẵn cho kiểu máy giặt của bạn hay không. 
Kệ bộ xếp chồng 
Nhờ đó máy sấy của bạn có thể được cố định trên đầu máy giặt để tiết 
kiệm không gian và thuận tiện cho việc xếp dỡ máy sấy ở vị trí cao hơn. 

VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ 
Không bao giờ nhấc máy giặt lên bằng cách giữ máy giặt trên mặt thao 
tác. 
Rút phích cắm điện ra và đóng vòi nước. Đảm bảo rằng cửa và bộ phân 
phối chất tẩy vết bẩn được đóng đúng cách. Ngắt kết nối ống dẫn nước 
vào khỏi vòi nước và tháo ống thoát nước khỏi điểm thoát nước của bạn. 
Loại bỏ tất cả nước còn lại khỏi ống và cố định chúng để chúng không bị 
hỏng trong quá trình vận chuyển. Lắp lại các bu lông vận chuyển. Làm 



theo hướng dẫn để tháo bu lông vận chuyển trong HƯỚNG DẪN CÀI 
ĐẶT theo thứ tự ngược lại. 

KHẮC PHỤC SỰ CỐ 
Máy giặt đôi khi có thể không hoạt động bình thường vì một số lý do nhất định. Trước khi gọi Dịch vụ hậu mãi, bạn nên kiểm tra xem sự cố có thể dễ 
dàng giải quyết bằng cách sử dụng danh sách sau đây không. 

Lỗi: Nguyên nhân có thể xảy ra / Giải pháp: 
Máy giặt không bật. • Phích cắm không được cắm vào ổ cắm điện hoặc không đủ để tiếp xúc.

• Đã xảy ra sự cố mất điện.
Chu trình giặt không bắt đầu. • Cửa chưa đóng hoàn toàn.

• Nút “BẬT / TẮT”  chưa được nhấn.
• Nút “Bắt đầu / Tạm dừng”  chưa được nhấn.
• Vòi nước không mở.
• “Bắt đầu trì hoãn” đã được đặt.

Máy giặt không đổ nước (thông báo 
"h2o" hiển thị trên màn hình). Âm thanh 
"bíp" cứ sau 5 giây. 

• Ống dẫn nước không được kết nối với vòi.
• Ống mềm bị uốn cong.
• Vòi nước không mở.
• Nguồn cấp nước chính đã bị ngắt.
• Không có đủ áp lực.
• Nút “Bắt đầu / Tạm dừng”  chưa được nhấn.

Máy giặt nạp và xả nước liên tục. • Ống thoát nước chưa được lắp đặt cách mặt đất từ 65 đến 100 cm.
• Đầu ống thoát nước được nhúng vào nước.
• Đầu nối xả 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 Dịch vụ hậu mãi. 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 xi phông đặc
biệt có sẵn trên thị trường để ngăn chặn các loại vấn đề này.

Máy giặt không xả hoặc không vắt. • Chương trình không bao gồm chức năng xả nước: với một số chương trình nhất định, nó phải được
kích hoạt bằng tay.

• Ống thoát nước bị cong.
• Đường thoát nước bị tắc nghẽn.

Máy giặt rung quá mức trong chu trình 
vắt. 

• Tại thời điểm lắp đặt, thùng giặt không được mở khóa đúng cách.
• Máy giặt không ngang bằng.
• Máy giặt bị ép giữa đồ đạc và tường.

Máy giặt bị rò rỉ nước. • Ống lấy nước chưa được vặn chặt.
• Bộ phân phối chất tẩy rửa bị tắc.
• Ống thoát nước chưa được siết chặt đúng cách.

Máy bị khóa và màn hình nhấp nháy, cho 
biết mã lỗi (ví dụ: F-01, F-..). 

• 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 Dịch vụ hậu mãi.

Có quá nhiều bọt được hình thành. • Chất tẩy rửa vết bẩn không tương thích với máy giặt (nó phải có cụm từ "dành cho máy giặt", "dùng
cho giặt tay và giặt tay", hoặc một loại tương tự).

• Liều lượng quá mức.
Cửa bị khóa, có hoặc không có chỉ báo lỗi 
và chương trình không hoạt động. 

• Cửa bị khóa trong trường hợp mất điện. Chương trình sẽ tự động tiếp tục ngay sau khi có nguồn điện
trở lại.

• Máy giặt bị đứng máy. Chương trình sẽ tự động tiếp tục sau khi nguyên do đứng máy không còn tồn
tại nữa.

Bạn có thể tải xuống HƯỚNG DẪN H&S, SẢN PHẨM FICHE và DỮ LIỆU NĂNG LƯỢNG bằng cách: 
• Truy cập trang web của chúng tôi - http://docs.whirlpool.eu
• Sử dụng mã QR
• Ngoài ra, hãy liên hệ với Dịch vụ hậu mãi của chúng tôi (Xem số điện thoại trong sổ bảo hành). Khi liên hệ
với Dịch vụ hậu mãi của chúng tôi, vui lòng nêu các mã được cung cấp trên biển nhận dạng sản phẩm của bạn.
Để biết Thông tin về Sửa chữa & Bảo trì của Người dùng, hãy truy cập www.whirlpool.eu
Thông tin mẫu mã có thể được truy xuất bằng cách sử dụng Mã QR được ghi trong nhãn năng lượng. Nhãn cũng

bao gồm số nhận dạng kiểu máy có thể được sử dụng để tham khảo cổng thông tin đăng ký tại https://eprel.ec.europa.eu 

Hướng dẫn nhanh -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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