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TRƯỚC KHI ĐẤU NỐI 
Đặt lò vi sóng cách xa các nguồn nhiệt khác. Để có đủ 
thông gió, phải có khoảng trống phía trên lò vi sóng ít nhất 
30 cm. 
Không nên đặt lò vi sóng trong tủ. Lò vi sóng này không 
được thiết kế để đặt hoặc sử dụng trên bề mặt làm việc 
thấp hơn 850mm so với sàn nhà. 
 
* Kiểm tra xem điện áp trên bảng định mức có tương 
ứng với điện áp trong nhà của bạn không. 
* Đặt lò vi sóng trên một bề mặt ổn định và bằng 
phẳng, đủ chắc chắn để giữ lò vi sóng và các dụng cụ 
đựng thực phẩm bạn đặt trong lò. Sử dụng cẩn thận khi 
xử lý. 
* Đảm bảo rằng không gian bên dưới, bên trên và xung 
quanh lò vi sóng trống để cho phép luồng không khí 
lưu thông thích hợp. 
* Đảm bảo rằng thiết bị không bị hư hỏng. Kiểm tra để 
đảm bảo rằng cửa lò vi sóng được đóng chặt vào giá đỡ 
cửa và miếng đệm cửa bên trong không bị hỏng. Đổ 
hết nước trong lò vi sóng và lau sạch bên trong bằng 
khăn mềm và ẩm. 
* Lò vi sóng phải được đặt dựa vào tường 

Trước khi sử dụng lò vi sóng lần đầu tiên, nên 
tháo màng bảo vệ khỏi bảng điều khiển và dây buộc 
cáp khỏi dây nguồn. 

SAU KHI KẾT NỐI 
* Lò vi sóng chỉ có thể hoạt động nếu cửa lò vi sóng 
được đóng chặt. 
* Khả năng thu sóng truyền hình kém và nhiễu sóng vô 
tuyến có thể xảy ra nếu đặt lò vi sóng gần TV, đài hoặc 
máy bay. 

* Không vận hành thiết bị này nếu nó có dây nguồn 
hoặc phích cắm bị hỏng, nếu nó không hoạt động bình 
thường hoặc nếu nó bị hỏng hoặc bị rơi. Không nhúng 
dây nguồn hoặc phích cắm vào nước. Giữ dây tránh xa 
các bề mặt nóng. Có thể xảy ra điện giật, hỏa hoạn 
hoặc các nguy cơ khác. 
* Không nối dài dây điện: Nếu dây cấp điện quá ngắn, 
hãy nhờ thợ điện hoặc nhân viên bảo dưỡng có chuyên 
môn lắp đặt ổ cắm gần thiết bị. 

 CẢNH BÁO 
* Sử dụng phích cắm tiếp đất không đúng cách có thể 
dẫn đến nguy cơ điện giật. 
* Tham khảo ý kiến của thợ điện hoặc nhân viên bảo 
dưỡng có chuyên môn nếu bạn chưa hiểu hết hướng 
dẫn tiếp đất hoặc nếu bạn nghi ngờ về việc liệu lò vi 
sóng có được tiếp đất đúng cách hay không. 
* Bắt buộc phải tiếp đất thiết bị này. Nhà sản xuất sẽ 
không chấp nhận khả năng chống thương tích cho 
người, động vật hoặc thiệt hại cho các đồ vật phát sinh 
do không tuân thủ yêu cầu này. 
* Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 
sự cố nào do người dùng không tuân thủ các hướng dẫn 
này. 

 
HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG 
Đọc kỹ và lưu giữ để tham khảo trong tương lai 
* Nếu vật liệu bên trong / bên ngoài lò vi sóng bốc cháy hoặc bốc khói, hãy đóng cửa lò vi sóng và 
tắt lò vi sóng. Ngắt kết nối nguồn hoặc tắt nguồn ở bảng cầu chì hoặc cầu dao. 
* Không để lò vi sóng không có người trông coi, đặc biệt là khi sử dụng giấy, nhựa hoặc các vật 
liệu dễ cháy khác trong quá trình nấu nướng. Giấy có thể đóng cặn hoặc cháy và một số chất dẻo có 
thể bị chảy nếu được sử dụng khi hâm nóng thực phẩm. 

CẢNH BÁO: 
* Nếu cửa hoặc đệm cửa bị hỏng, không được 
sử dụng lò cho đến khi người có thẩm quyền sửa 
chữa 

CẢNH BÁO: 
* Khi thiết bị được vận hành ở chế độ kết hợp, 
trẻ em chỉ nên sử dụng lò dưới sự giám sát của 
người lớn do nhiệt độ sinh ra. 

CẢNH BÁO: 
* Bất kỳ ai ngoài người có thẩm quyền thực hiện bất kỳ dịch vụ hoặc hoạt động sửa chữa nào có 
liên quan đến việc tháo nắp để bảo vệ chống tiếp xúc với năng lượng vi sóng đều gây nguy hiểm. 
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CẢNH BÁO: 
* Không được đun nóng chất lỏng và các thực phẩm khác trong hộp kín vì chúng có khả năng phát 
nổ. 

CẢNH BÁO: 
* Thiết bị và các bộ phận có thể tiếp cận được của lò vi sóng trở nên nóng trong khi sử dụng. Cần 
cẩn thận để tránh chạm vào các bộ phận phát nhiệt bên trong lò vi sóng. 
* Trẻ em dưới 8 tuổi phải được tránh xa trừ khi được giám sát liên tục. 
* Lò vi sóng dùng để hâm nóng thực phẩm và đồ uống. Làm khô thực phẩm hoặc quần áo và sưởi 
ấm miếng đệm ấm, dép, bọt biển, khăn ẩm và những thứ tương tự có thể dẫn đến nguy cơ bị thương, 
bắt lửa hoặc hỏa hoạn. 
* Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng 
thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát 
hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy liên quan. 
* Trẻ em không được vệ sinh và bảo dưỡng lò vi sóng phần dành cho người sử dụng trừ khi chúng 
từ 8 tuổi trở lên và có người giám sát. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không 
nghịch thiết bị. Để thiết bị và dây của lò vi sóng phải để xa tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi. 
* Không sử dụng lò vi sóng để nấu hoặc hâm nóng trứng nguyên vỏ có hoặc không có vỏ vì chúng 
có thể phát nổ ngay cả khi quá trình hâm nóng bằng lò vi sóng đã kết thúc. 

Các thiết bị không nhằm mục đích vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống 
điều khiển từ xa riêng biệt. Phải luôn trông chừng lò vi sóng nếu bạn đang sử dụng nhiều chất 
béo hoặc dầu vì chúng có thể quá nóng và gây cháy! 
* Không đun nóng, hoặc sử dụng các vật liệu dễ cháy trong hoặc gần lò vi sóng. Khói có thể tạo ra 
nguy cơ cháy hoặc nổ. 
* Không sử dụng lò vi sóng để sấy vải, giấy, gia vị, thảo mộc, gỗ, hoa hoặc các vật liệu dễ cháy 
khác. Có thể xảy ra hỏa hoạn. 
* Không sử dụng hóa chất hoặc hơi ăn mòn trong thiết bị này. Đây là loại lò vi sóng được thiết kế 
đặc biệt để hâm nóng hoặc nấu chín thực phẩm. Lò vi sóng này không được thiết kế để sử dụng 
trong công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm. 
* Không treo hoặc đặt các vật nặng lên cửa vì có thể làm hỏng bản lề và nắp lò vi sóng. Không nên 
treo đồ lên tay nắm của lò vi sóng. 
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ 
Nếu lò vi sóng không hoạt động, không gọi dịch vụ cho đến khi bạn đã thực hiện các bước 
kiểm tra sau: 
* Phích cắm được cắm đúng vào ổ cắm trên 
tường. 
* Cửa được đóng đúng cách. 
* Kiểm tra cầu chì và đảm bảo rằng có nguồn 
điện. 
* Kiểm tra xem lò vi sóng có đủ thông gió 
không. 
* Chờ trong 10 phút, sau đó thử vận hành lò vi 
sóng một lần nữa. 

* Mở và sau đó đóng cửa trước khi thử lại. 
Điều này là để tránh các cuộc gọi không cần 
thiết mà bạn sẽ bị tính phí. 
Khi gọi cho Dịch vụ, vui lòng cung cấp số sê-ri 
và số loại của lò vi sóng (xem nhãn Dịch vụ). 
Tham khảo sổ bảo hành của bạn để được tư vấn 
thêm. 

Nếu cần thay thế dây nguồn chính, bạn nên thay bằng dây chính ban đầu, có sẵn thông qua tổ chức 
dịch vụ của chúng tôi. Dây nguồn chỉ được thay thế bởi kỹ thuật viên bảo dưỡng đã qua đào tạo. 

CẢNH BÁO: 
* Dịch vụ chỉ được thực hiện bởi một kỹ thuật viên dịch vụ đã qua đào tạo.  Không tháo bất kỳ nắp 
nào. 11



CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA KHI SỬ DỤNG 
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THÔNG THƯỜNG 
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 cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; 
* Nhà trang trại; 
* Bởi khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường dân cư khác; 
* Môi trường loại hình dịch vụ lưu trú chỉ bao gồm giường ngủ và bữa sáng. 
Không được phép sử dụng vào mục đích khác (ví dụ: phòng sưởi). 
* Không nên vận hành thiết bị mà không có thực phẩm trong lò vi sóng khi sử dụng lò vi sóng. Thao tác theo 
cách này có thể làm hỏng thiết bị. 
* Không được che các lỗ thông gió trên lò vi sóng. Việc chặn lỗ hút gió hoặc lỗ thoát khí có thể gây hỏng lò 
vi sóng và nấu nướng kém. 
* Khi vận hành lò vi sóng, hãy đặt một cốc nước vào bên trong. Nước sẽ hấp thụ năng lượng vi sóng và lò vi 
sóng sẽ không bị hỏng. 
* Không cất giữ hoặc sử dụng thiết bị này ở ngoài trời. 
* Không sử dụng sản phẩm này gần bồn rửa trong nhà bếp, trong tầng hầm ẩm ướt, hoặc gần hồ bơi, hoặc 
khu vực tương tự. 
* Không sử dụng khoang cho bất kỳ mục đích lưu trữ nào. 
* Tháo dây xoắn khỏi túi giấy hoặc túi nhựa trước khi đặt túi vào lò vi sóng. 
* Không sử dụng lò vi sóng để chiên ngập dầu vì không thể kiểm soát được nhiệt độ dầu. 
* Sử dụng miếng đệm chống nóng hoặc găng tay sử dụng trong lò vi sóng để tránh bị bỏng khi chạm vào 
dụng cụ đựng thực phẩm, các bộ phận của lò vi sóng và chảo sau khi nấu. 
 
CHẤT LỎNG 
ví dụ. đồ uống hoặc nước. Quá nhiệt chất lỏng vượt quá nhiệt độ sôi có thể xảy ra mà không có dấu 
hiệu sủi bọt. Điều này có thể dẫn đến sự sôi lên đột ngột của chất lỏng nóng. 
Để ngăn chặn khả năng này, cần thực hiện các bước sau: 
* Tránh sử dụng dụng cụ đựng thực phẩm có mặt bên thẳng với cổ hẹp. 
* Khuấy chất lỏng trước khi đặt dụng cụ đựng thực phẩm vào lò vi sóng. 
* Sau khi đun, để yên trong một thời gian ngắn, khuấy lại trước khi cẩn thận lấy dụng cụ đựng thực phẩm ra 
khỏi lò vi sóng. 
 
CẨN THẬN 
Sau khi hâm nóng thực phẩm hoặc chất lỏng cho trẻ trong bình sữa trẻ em hoặc trong lọ đựng thực 
phẩm trẻ em, luôn khuấy và kiểm tra nhiệt độ trước khi cho trẻ ăn. Điều này sẽ đảm bảo rằng nhiệt 
được phân bổ đều và có thể tránh được nguy cơ bỏng. 

CÁC CHỈ DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG 
* Hộp đóng gói có thể được tái chế hoàn toàn như đã được xác nhận bởi biểu tượng tái chế. Tuân theo các 
quy định xử lý của địa phương. Để các bao bì có nguy cơ độc hại (túi nhựa, polystyrene, v.v.) ngoài tầm tay 
của trẻ em. 
 
* Thiết bị này được đánh dấu theo chỉ thị Châu Âu 2012/19 / EU về Rác thải Thiết bị Điện và 
Điện tử (WEEE). Việc đảm bảo xử lý các sản phẩm này phù hợp, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những 
hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người, nếu không có thể dẫn 
đến việc xử lý chất thải không phù hợp đối với sản phẩm này. 
 
* Biểu tượng trên sản phẩm hoặc trên các tài liệu kèm theo sản phẩm cho biết rằng thiết bị này 
có thể không được coi là rác thải sinh hoạt. Thay vào đó, nó sẽ được giao cho điểm thu gom 
thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử. 
* Việc thải bỏ chất thải phải được thực hiện theo các quy định về môi trường của địa phương. 
* Để biết thêm thông tin chi tiết về xử lý, thu hồi và tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với 
văn phòng thành phố địa phương, dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt của bạn hoặc cửa hàng nơi bạn 
mua sản phẩm. 
* Trước khi thải bỏ, hãy cắt dây nguồn để không thể kết nối thiết bị với nguồn điện. 
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BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH 
* Việc không bảo dưỡng và vệ sinh lò vi sóng sạch sẽ có thể dẫn đến hư hỏng bề mặt và làm ảnh 
hưởng xấu đến tuổi thọ của thiết bị và có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm. 
* Không sử dụng miếng cọ rửa bằng kim loại, chất tẩy rửa có tính ăn mòn, miếng lót len thép, khăn 
vải thô, v.v. vì những vật dụng này có thể làm hỏng bảng điều khiển và bề mặt bên trong và bên 
ngoài lò vi sóng. Dùng khăn có chất tẩy rửa nhẹ hoặc khăn giấy có chất tẩy rửa kính dạng xịt. Thấm 
nước rửa kính dạng xịt vào khăn giấy. 
* Sử dụng khăn mềm và ẩm với chất tẩy rửa nhẹ để lau bề mặt bên trong, phía trước và phía sau cửa 
và mép cửa. 
* Không sử dụng các thiết bị làm sạch bằng hơi nước khi vệ sinh lò vi sóng. 
* Nên vệ sinh lò vi sóng thường xuyên và loại bỏ cặn thực phẩm. 
* Vệ sinh là chỉ là hình thức bảo dưỡng thông thường cần thiết. Chỉ vệ sinh khi đã ngắn kết nối lò vi 
sóng. 
* Không xịt trực tiếp vào lò vi sóng. 
* Lò vi sóng này được thiết kế để vận hành các chu trình nấu với một dụng cụ đựng thực phẩm 
thích hợp trong một khoang phẳng hoàn toàn trực tiếp. 
* Không để dầu mỡ hoặc các mảnh thực phẩm tích tụ xung quanh cửa. 
* Sản phẩm này có chức năng VỆ SINH TỰ ĐỘNG , cho phép dễ dàng làm sạch khoang lò vi sóng. 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo phần VỆ SINH TỰ ĐỘNG trên trang 7. 
* Vỉ Nướng không cần làm sạch vì nhiệt độ cao sẽ làm cháy các chất bắn ra ngoài. 
* Nếu Vỉ nướng không được sử dụng thường xuyên, nên cho vỉ nướng hoạt động 10 phút mỗi tháng 
để đốt cháy các chất bắn ra ngoài, nhằm giảm nguy cơ cháy nổ. 
PHỤ KIỆN 
* Có một số phụ kiện có sẵn trên thị trường. Trước khi mua, bạn hãy đảm bảo rằng chúng phù hợp 
để sử dụng trong lò vi sóng. 
* Đảm bảo rằng các dụng cụ bạn sử dụng là vật dụng dùng được trong lò vi sóng và cho phép vi 
sóng đi qua chúng trước khi nấu. 
* Khi bạn đặt thực phẩm và phụ kiện vào lò vi sóng, hãy đảm bảo rằng chúng không tiếp xúc với 
mặt trong lò vi sóng. 
* Điều này đặc biệt quan trọng với các phụ kiện làm bằng kim loại hoặc các bộ phận kim loại. 
* Nếu các phụ kiện có chứa kim loại tiếp xúc với mặt trong lò vi sóng trong khi lò vi sóng đang 
hoạt động, có thể xảy ra tia lửa điện và lò vi sóng có thể bị hỏng. 
* Không được phép sử dụng dụng cụ đựng thực phẩm và đồ uống bằng kim loại trong khi nấu bằng 
lò vi sóng. 
* Để có hiệu suất nấu nướng tốt hơn, bạn nên đặt các phụ kiện vào giữa khoang phẳng bên trong. 

 
 

MÂM XOAY THỦY TINH 
 

GIÁ ĐỠ MÂM XOAY 
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MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN 
 

  
Núm vặn điều chỉnh công suất 
Để điều chỉnh công suất vi sóng khác nhau. 

Núm hẹn giờ 
Để cài đặt thời gian nấu. 

Nút ấn mở cửa lò vi sóng 
Nhấn nút này để mở cửa lò vi sóng 

校对 郭嘉瑶

q 

 

w 

 

e 

 

q

w

e
薄膜贴片编号

(车间编号)

电控确认

标记

新增

处数 更改文件号

ECN2021

设计 谭锦玲

Rã đông

Thấp nhất

Thấp
Trung bình

Cao

Rất Cao

Thời gian

Phút

Defrost

Low

M.Low
Med

M.High

High

Timer
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TẠM DỪNG HOẶC NGỪNG NẤU 
Để tạm dừng nấu: 
Có thể tạm dừng nấu để kiểm tra, thêm hoặc đảo hoặc đảo thực phẩm bằng cách mở cửa.  
 
Để tiếp tục nấu: 
Đóng cửa, lò sẽ tiếp tục nấu từ điểm mà nó bị tạm dừng. 
 
Nếu bạn không muốn tiếp tục nấu, hoặc muốn lấy thức ăn ra khỏi lò trước khi hoàn thành 
thời gian nấu đã đặt, bạn có thể: lấy thức ăn ra, đóng cửa và vặn núm hẹn giờ về vị trí không. 
 
Xin lưu ý rằng việc giảm hoặc dừng chu trình làm mát được lập trình này sẽ không gây hại đến 
chức năng của sản phẩm. 
 
 

 CHỨC NĂNG VI SÓNG 
ĐỂ CHỈ NẤU BẰNG CÔNG SUẤT VI SÓNG, xoay núm công suất để chọn mức công suất nấu. 
Thời gian nấu lâu nhất là 30 phút. 

Xoay núm công suất để cài đặt công suất vi sóng. (Xem bảng bên dưới) 
 Xoay núm hẹn giờ để cài đặt thời gian nấu. 
Sau khi cài đặt công suất và thời gian, lò vi sóng sẽ bắt đầu nấu. 

CÔNG 
SUẤT 

SỬ DỤNG PHÙ HỢP CHO: 

Rã 
đông 

Rã đông, làm mềm bơ, kem và pho mát. Giữ ấm. 

Thấp Hầm sôi lăn tăn, làm tan chảy bơ. 
Thấp 
vừa 

Nấu ăn cẩn thận hơn, ví dụ: nước sốt giàu protein, pho mát và các món trứng và để nấu 
xong món thịt hầm. 

Vừa Các món nấu, không thể xào. 
Cao 
vừa 

Nấu cá, thịt, rau, v.v. 

Cao 
Làm nóng đồ uống, nước, súp trong, cà phê, trà hoặc thực phẩm khác có hàm lượng nước 
cao. Nếu thức ăn có trứng hoặc kem, hãy chọn công suất thấp hơn.. 
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CHỨC NĂNG RÃ ĐÔNG 
SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY để rã đông  

Xoay núm công suất trên chế độ Rã đông. 
Xoay núm hẹn giờ để cài đặt thời gian nấu. 
Sau khi cài đặt công suất và t hời gian, lò vi sóng sẽ bắt đầu chu trình rã đông. 
LOẠI 
THỰC 
PHẨM 

KHỐI LƯỢNG SỬ DỤNG PHÙ HỢP CHO 

 
Thịt 

100g-2000g 
Thịt băm, cốt lết, bít tết hoặc thịt quay. 
Sau khi nấu chín, để th ức ăn nghỉ ít nhất 5 phút để có kết quả tốt 
hơn. 

 

 
Rau, củ 

100g-1000g 

Các loại rau lớn hơn, vừa và cắt nhỏ. 
Sau khi nấu chín, để thức ăn nghỉ 3-5 phút để có kết quả tốt hơn. 

Cá 
100g-2000g 

Toàn bộ bít tết hoặc phi lê cá. Để thức ăn nghỉ 5-10 phút để có kết 
quả tốt hơn. 

 
Thịt gia cầm 

100g-2000g 
Gà nguyên con, miếng hoặc phi lê. 
Sau khi nấu chín, để thức ăn nghỉ 5-10 phút để có kết quả tốt hơn.

 

 Mẹo và đề xuất: 
Để có kết quả tốt hơn, chúng tôi khuyên bạn nên rã đông trực tiếp trên đáy khoang. 
Nếu thực phẩm ấm hơn nhiệt độ đông lạnh (-18 ° C), hãy chọn khối lượng thấp hơn khối 
lượng thực phẩm. 
Nếu thực phẩm lạnh hơn nhiệt độ đông lạnh (-18 ° C), hãy chọn khối lượng lớn hơn khối 
lượng thực phẩm. 
Tách các phần khi chúng bắt đầu rã đông. Các lát riêng lẻ rã đông dễ dàng hơn. 
Thời gian chờ sau khi rã đông luôn cải thiện kết quả vì khi đó nhiệt độ sẽ được phân bổ đều 
khắp thực phẩm. 

 
 
 

Thông số kỹ thuật 
Mô tả dữ liệu MS 2003 WV 
Điện áp nguồn 230-240V~50 Hz 
Công suất đầu vào định 
mức 1200 W 
Kích thước bên ngoài 
(HxWxD) 262 x 452 x 365 
Kích thước bên trong 
(HxWxD) 210 x 315 x 329 

 

16

•	
•	

•	

•	
•	

q 

w  
e 



Contact us 

We’re here to help, before and after your purchase. Please reach out to us for 

●  Registration of a product  
●  Repair and warranty 
●  Customer feedback 
●  Spare parts and accessories 

Customer Care Hotline : 1900 63 38 39 

Customer Care Centre’s :  

- HCM City - No.6 Tan Thoi Nhat 8 Street, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, HCM City 

- Hanoi City - 146 Thai Ha Street, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City 

- Danand City - 36 Ha Huy Tap Street, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City  

Business hours* : Monday to Friday  (8:30 - 12:00 hours and 13:30 - 17:30 hours) 

* Closed on Saturday, Sunday and Public holidays 

  
Liên Hệ Với Chúng Tôi 

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn, trước và sau khi mua sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng liên hệ 
với chúng tôi để: 

●  Đăng ký cho sản phẩm 
●  Sửa chữa và bảo hành 
●  Phản hồi của khách hàng 
●  Linh kiện và phụ kiện  

Hotline chăm sóc khách hàng: 1900 63 38 39 

Danh sách trung tâm bảo hành: 

➔ Thành phố HCM: Số 6 đường số 8, phường Tân Thới Nhất, quận 12, tp. HCM 
➔ Thành phố Hà Nội: 146 đường Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, tp. Hà Nội 
➔ Thành phố Đà Nẵng: 36 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng 

Thời gian làm việc *: Từ thứ hai đến thứ sáu (8:30 -12:00 và 13:30 - 17:30) 

* Không làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ 

Website : wwww.whirlpool.com.vn 

Website : wwww.whirlpool.com.vn 


