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• Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy và cất giữ tờ hướng dẫn sử dụng 

ở nơi an toàn. 

• Khi không sử dụng máy giặt, phải tắt vòi nước và rút dây nguồn. 

• Máy này được sản xuất bằng vật liệu có thể tái sử dụng. Vui lòng hỗ trợ thải bỏ hoặc tái chế 

đúng cách khi thải bỏ để bảo vệ môi trường. 

• Máy này có thể bị thay đổi cấu trúc và các thông số hoạt động trong tương lai mà không cần 

thông báo trước. 
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HƯỚNG DẪN AN TOÀN - RẤT QUAN TRỌNG VÀ CẦN PHẢI TUÂN 

THỦ 

• Vui lòng đọc kỹ "hướng dẫn sử dụng" trước khi sử dụng thiết bị. 

• Thiết bị này không thiết kế cho những người không có đủ chức năng về thể chất, giác quan hoặc 

tâm thần (bao gồm cả trẻ em), hoặc những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi 

có sự giám sát hoặc hướng dẫn của một người có thể đảm bảo an toàn cho họ. 

• Để tránh bất kỳ thiệt hại nào về tài sản hoặc thương tích cá nhân trong quá trình sử dụng, các vấn 

đề phải tuân theo về mặt an toàn được giải thích như sau: 

Cảnh báo 
Thao tác sai có thể gây ra "Khả năng tử vong hoặc bị thương". 

 Chú ý 
Thao tác sai có thể gây ra "Khả năng gây thương tích và hư hỏng các vật 

dụng". 

 

   

"Cảnh báo hoặc Chú ý". "Hành động" "Chú ý". 

 

Cảnh báo 

Không được phép sửa đổi, nhân viên 

bảo trì không chuyên nghiệp không 

được tháo rời và sửa chữa máy giặt. 

• Có thể gây cháy, điện giật hoặc thương 

tích. 

• Vui lòng liên hệ với đại lý hoặc Dịch vụ 

hậu mãi của bạn trong trường hợp có sự 

cố. 

Không bẻ cong, kéo hoặc xoắn dây 

nguồn quá mức. 

• Nó có thể làm hỏng dây nguồn và có thể 

dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. 

Trong quá trình bảo trì, đảm bảo rút 

dây nguồn khỏi ổ cắm. 

Ngoài ra, không cắm hoặc rút dây nguồn 

khi tay ướt. 

• Nó có thể gây ra điện giật và thương 

tích. 

Không sử dụng điện áp hoặc tần số khác 

với thông số kỹ thuật được đánh dấu. 

• Nó có thể gây hư hỏng, hỏa hoạn và điện 

giật. 

Không sử dụng dây nguồn và phích 

cắm khi chúng bị hỏng hoặc bị lỏng. 

• Có thể gây điện giật, đoản mạch, thương 

tích hoặc hỏa hoạn 

Bụi và các vết bẩn khác trên dây nguồn 

và phích cắm phải được loại bỏ thường 

xuyên. 

• Nếu bụi tích tụ trên dây điện và phích 

cắm, nó có thể gây cháy do cách điện kém 

do hơi ẩm gây ra. 

Không sử dụng máy giặt cho các mục 

đích khác. 

• Máy giặt không được sử dụng cho bất 

kỳ mục đích nào ngoài việc giặt quần áo 

có thể giặt theo hướng dẫn để tránh làm 

hỏng máy giặt hoặc nguy hiểm khác có 

thể xảy ra. 

Không đặt trên mặt đất không bằng 

phẳng. 

• Nếu không máy sẽ dễ bị ngã và trượt, gây 

thương tích và hư hỏng máy giặt. 
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Cảnh báo 

Khi máy giặt đang chạy, không thò tay vào 

lồng giặt / vắt. 

• Nếu tay bạn chạm vào lồng giặt, nó 

có thể gây thương tích. 

• Trong khi quay, nếu lồng giặt không 

ngừng quay trong vòng 15 giây kể từ khi mở cửa, 

vui lòng tắt nguồn ngay lập tức và liên hệ 

với đại lý hoặc Dịch vụ hậu mãi của bạn.  

Không giặt quần áo đã tiếp xúc với dung môi 

dễ bay hơi. 

• Không giặt quần áo dính xăng, dầu hỏa, chất 

pha loãng, v.v ... Điều này có thể gây cháy hoặc 

nổ. 

 
Phải được nối đất đúng cách. 

• Ổ cắm phải được nối đất tốt 

• Để ngăn ngừa sự cố rò rỉ. 

 

Tránh lắp đặt ở những nơi ẩm ướt và mưa. 

  • Cách điện của các 

thiết bị điện không tốt 

sẽ gây ra hiện tượng rò 

rỉ hoặc sự cố về điện? 

Không để trẻ em nghịch máy giặt hoặc trong 

lồng giặt / vắt. 

• Các thương tích nghiêm trọng có thể xảy ra nếu 

trẻ em vô tình ngã vào lồng 

giặt / vắt. 

 

Không được phép sử dụng các ổ cắm khác với 

định mức được chỉ định. 

• Nó có thể gây ra nguy cơ hư 

hỏng, hỏa hoạn và điện giật. 

• Vui lòng chỉ sử dụng ổ cắm trên 

10A, không sử dụng ổ cắm mở 

rộng hoặc dùng chung nguồn với 

các thiết bị khác. 

Cắm và rút dây nguồn. 

• Khi cắm hoặc rút dây nguồn, phải đặt tay vào 

phần cách điện để tác động lực. Không chạm vào 

miếng kim loại của phích cắm hoặc tác dụng lực 

vào đầu dây để tránh điện giật hoặc kéo đứt dây 

bên trong của dây nguồn. 

• Đảm bảo rút dây nguồn 

trước khi di chuyển máy 

giặt. 

Tránh xa nguồn lửa. 

• Tránh xa nguồn lửa, và không đặt nến đã thắp 

sáng, thuốc lá, nhang diệt muỗi và ấm đun nước 

vào máy giặt. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến 

cháy nổ hoặc biến dạng máy 

giặt. 

 

Bảo vệ dây nguồn. 

• Trước khi sử dụng, vui lòng chú ý xem lớp bọc 

bên ngoài của dây nguồn có bị hư hỏng không, có 

bị kéo căng hoặc giãn 

không hợp lý hay không, 

có bị đè và bị biến dạng do 

trọng lượng hay không. 

Dây nguồn bị hư hỏng có 

thể dẫn đến cách điện kém, 

đây là nguyên nhân gây ra 

điện giật và hỏa hoạn. Nếu 

dây nguồn bị hỏng, để 

tránh nguy hiểm, phải yêu 

cầu chuyên gia của nhà sản 

xuất thay thế dây nguồn, hãy liên hệ với đại lý 

hoặc Dịch vụ hậu mãi của bạn. 

Không được phép sửa đổi hoặc tự sửa chữa. 

• Ngoại trừ chuyên gia từ nhà sản xuất, không 

được phép tự sửa đổi hoặc sửa chữa để tránh nguy 

cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. 

 

 

 

Cấm tháo 

Cấm 

Cấm 

Cấm 

Cấm 

 

Cấm 

Cấm 

 

Cấm Không chạm vào 

Phải được nối đất đúng cách. 
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Cảnh báo 

Không nên giặt đồ không thấm nước hoặc 

không thấm nước trong máy 

giặt. 

• Để tránh rung động bất 

thường khi giặt hoặc xả nước. 

(Vd: áo mưa, bạt che ô tô) 

Hãy cẩn thận khi ghé xem máy giặt. 

• Đặc biệt đối với những người 

có mái tóc dài, hãy cẩn thận 

không thả tóc vào các kẽ hở để 

tránh tóc bị kẹt. 

 

 Chú ý 

Coi chừng đồ giặt bị tràn. 

• Không giặt quần áo có khả năng chống thấm 

nước để tránh bị hư hỏng do đồ 

giặt bị tràn trong quá trình quay 

 

Không rửa trực tiếp các bộ phận của máy giặt 

bằng nước. 

• Để tránh rủi ro bị điện 

giật do cách điện kém. 

 

 

Không kết nối với nguồn cấp nước nóng! 

• Nước nóng có thể làm biến dạng các bộ phận 

bằng nhựa, đây là nguyên 

nhân gây ra sự cố 

 

Vui lòng không đứng lên hoặc đè lên máy giặt. 

• Để tránh nguy cơ biến dạng máy và làm hư 

hỏng các linh kiện của 

máy 

 

Không cố chạm vào các bộ phận chuyển động 

bên trong khi máy giặt đang chạy. 

• Để tránh nguy cơ thương 

tích 

 

Khi không sử giặt máy giặt 

• Nên đóng vòi nước để ngăn vòi dẫn nước vào bị 

hỏng hoặc rơi ra, dẫn đến tai nạn 

rò rỉ nước. 

• Nên rút dây nguồn để tránh hỏa 

hoạn hoặc các tai nạn khác. 

Vui lòng không cắm hoặc rút dây nguồn khi 

tay ướt. 

• Để tránh nguy cơ điện 

giật 

 

 

 

Cấm 
Cấm 

Cấm 

Cấm 

Chú ý 

Không chạm vào 

Cấm tay ướt 

Chú ý 

Rút dây nguồn 
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 
Vận chuyển 
Cần ít nhất hai người để mang máy. Mỗi người một bên khiêng tay 

nắm tủ. 

Lắp đặt Nắp đáy 
1. Lấy nắp dưới cùng trên giá bảo vệ bề mặt máy giặt và các vít 

trong túi phụ kiện ra. 

2. Nghiêng máy giặt về phía sau và từ từ đặt máy xuống đệm. 

3. Đẩy thẳng nắp dưới vào rãnh đế cho đến khi nó được đặt vào vị trí. 

4. Cố định nắp dưới với đế bằng vít. 

5. Nâng máy giặt lên nhẹ nhàng và đặt máy đứng vững 

Chú ý: Hãy chắc chắn rằng bạn đã lắp nắp đáy đúng vị trí 

trước khi sử dụng. 

Vị trí của máy giặt 
Chọn nơi khô ráo, tránh ánh nắng để đặt máy giặt. 

2. Đặt máy giặt trên sàn chắc chắn, ổn định. 

3. Sàn nơi lắp đặt máy giặt cần có rãnh thoát sàn, rãnh thoát 

sàn không bị cản trở. Đồng thời, rãnh thoát sàn phải bằng phẳng hoặc thấp hơn một chút so với bề mặt 

lắp đặt máy giặt để tránh trường hợp máy giặt bị rò rỉ nước 

và gây hại. 

4. Cân chỉnh cho máy giặt đứng ổn định nhất có thể. Nếu 

cần, hãy cân bằng máy giặt bằng cách điều chỉnh các chân 

điều chỉnh của máy giặt theo thứ tự được hiển thị. 

Độ nghiêng tối đa cho phép của bề mặt đặt máy giặt là 2o 

5. Khoảng cách lắp đặt tối thiểu từ tường hoặc tủ lắp đặt là 

10cm. 

Chú ý! • Khi đặt máy giặt trên sàn nhà hoặc một giá 

đỡ mềm, máy giặt có thể bị rung. 

• Không đặt thảm, v.v ... dưới đáy máy giặt để tránh 

làm tắc khu vực đáy.  

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. 

 

Ghi chú!  1.Khi lắp đặt máy giặt, hãy nhớ tháo bệ và 

giá đỡ dùng để vận chuyển ở dưới cùng của 

máy giặt, nếu không sẽ không thể sử dụng 

được. 

 2. Trong quá trình lắp đặt hoặc sử dụng ban 

đầu, sẽ có một lượng nhỏ nước chảy ra từ 

ống xả nước, đó là lượng nước còn lại trong 

quá trình kiểm tra định kỳ của nhà máy. 

 3. Sau khi sử dụng máy giặt, vui lòng rút 

dây nguồn và tắt vòi nước để tránh cháy nổ và rò rỉ nước. 

Nắp đáy 

Mặt trước 
Mặt 

sau 

Vít Đế 

Vặn lên Vặn 

xuống 

Chân có thể điều chỉnh 

Nới lỏng 

Đế 

Vặn chặt 

Đế 

Chân có thể điều 

chỉnh 

Nền nghiêng Nền chắc chắn và ổn định 

Nền không ổn định Giá đỡ và tấm đỡ 

Khoảng 

16mm 

Nước rò rỉ ở đây 

Loại A Loại A Loại A 

• Nếu vòi nước được sử dụng không phù hợp, 

hãy thay thế bằng vòi phù hợp. 



 

 
6 

Lắp đặt trục nối nhiều chiều 

1. Giữ trục nối nhiều 

chiều bằng một tay và 

nhấn cần khóa trên một 

tay để tách trục nối 

nhiều chiều khỏi ống 

nước vào. 

 
 

2. Điều chỉnh 4 vít trên 

trục nối nhiều chiều đều 

nhau, sao cho 2 vít ở 

mặt tường tiếp xúc hoàn 

toàn với phần bên ngoài 

của vòi nước trước. 

 

3. Đặt trục nối nhiều 

chiều theo chiều dọc 

của vòi nước, làm cho 

vòng đệm bên trong 

gần với lỗ mở của vòi 

nước, và dùng tuốc nơ 

vít siết chặt 4 ốc vít. 

 

4. Tháo vòng kẹp 

khỏi trục nối nhiều 

chiều và vặn chặt trục 

nối nhiều chiều. 

 

 

Kết nối ống nước vào 

1. Kết nối ống nước vào 

với trục nối nhiều chiều. 

 

2. Căn chỉnh miệng ống 

nước vào với miệng van 

đầu vào và xoay đai ốc 

siết chặt trên ống nước 

vào theo chiều kim đồng 

hồ cho đến khi nó dừng 

lại 

 

3.Kiểm tra xem ống nước vào có được kết 

nối chắc chắn hay không. 

• Kéo ống dẫn nước xuống dưới 

để xác nhận rằng ống nước vào 

được kết nối chắc chắn với trục 

nối nối nhiều chiều, sau đó từ từ 

mở vòi nước để kiểm tra rò rỉ 

nước. Nếu nước bị rò rỉ, hãy tắt 

vòi nước và lắp lại. 

• Sau khi sử dụng lâu dài, trục 

nối nhiều chiều có thể bị lỏng. 

Trong trường hợp này, vui lòng lắp đặt lại. 

• Tắt vòi nước khi không sử dụng máy. 

 

 

Tháo ống nước vào 
1. Tắt vòi nước. 

2. Nhấn nút "Nguồn" để BẬT nguồn và nhấn nút 

"Bắt đầu / Tạm dừng". 

3. Tắt nguồn sau 15 giây. 

4. Dùng ngón tay ấn xuống cần khóa và ống ngoài 

và kéo chúng xuống để tháo ống nước vào. 

5. Đặt ống nước vào trên van cấp nước ngược 

chiều kim đồng hồ cho đến khi ống nước vào đã 

được tháo ra.  

 

Kết nối ống xả nước 
1. Kết nối ống xả nước với cửa xả nước và cố 

định nó bằng kẹp tròn của ống. Như hình bên 

phải: 

Chú ý: Đảm bảo sử dụng ống nước vào mới 

trong túi phụ kiện. Không thể sử dụng lại ống 

nước vào cũ. 

 

 

 

Trục nối nhiều 

chiều 

Cần khóa 

Ống nước vào 

Tường 

Nhỏ 

Lớn 

Vòi nước 

Khớp nối nhô 

ra Cần 

khóa Ống ngoài 

Vặn chặt 

đai ốc 
Van nước 

vào 

Ống ngoài 

Trục nối 

nhiều chiều 

Cần khóa 

Cửa xả nước 

Kẹp tròn của ống 
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Hướng dẫn lắp đặt 

 

Thay đổi hướng của ống xả nước 
Ống xả nước có thể thay đổi từ phải sang trái tùy 

theo nhu cầu sử dụng. 

• Nên rút dây nguồn khi thay thế. 

• Nên đeo găng tay để tránh trầy xước tay. 

1. Tháo nắp xả nước ở phía bên trái. 

2. Nghiêng máy giặt về phía sau trên đệm mềm. 

3. Nới lỏng kẹp tròn của ống và ngắt kết nối ống 

xả nước khỏi van xả. 

4. Đẩy đầu nối của miệng xả nước và kéo ống xả 

nước ra khỏi máy giặt từ miệng xả bên phải. 

5. Lắp ống xả nước từ miệng xả nước ở bên trái 

và vặn chặt khớp nối. 

6. Kết nối ống xả nước với van xả và cố định nó 

bằng một kẹp tròn của ống. 

7.Lắp nắp xả nước ở phía bên phải.   

8. Nâng máy giặt lên một cách nhẹ nhàng và để máy đứng ổn định. 

 

 

Nối dài ống xả nước 

Khi chiều dài của ống xả nước không đủ dài, vui lòng mua ống nối dài từ đại lý hoặc Dịch vụ 

hậu mãi của bạn để kết nối nó. 

 

Nối dài ống xả nước 
Chiều cao phần 

nối dài 

Chiều dài 

phần nối dài 

 

Có các bước ở giữa Dưới 15 cm Dưới 1m 

Không có bước nào ở 

giữa 
—— Dưới 3m 

 

Đặc điểm kỹ thuật 
Loại VWVC8502FW VWVC8502FS VWVC9502FW VWVC9502FS 

Công suất giặt định mức 8,5kq 8,5kq 9,5kg 9,5kg 

Công suất vắt định mức 8,5kg 8,5kg 9,5kg 9,5kg 

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

Công suất định mức 420W 420W 420W 420W 

Khối lượng tịnh 34kg 34kg 34kg 34kg 

Áp lực nước 0,03~0,8MPa 0,03~0,8MPa 0,03~0,8MPa 0,03~0,8MPa 

Kích thước thực(DxRxC) 540x563x940mm 540x563x940mm 540x563x940mm 540x563x940mm 

 
Loại VWVD9502FG VWVC10502FS WWD10502FG 

Công suất giặt định mức 9,5kg 10,5kg 10,5kg 

Công suất vắt định mức 9,5kg 10,5kg 10,5kg 

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

Công suất định mức 400W 450W 420W 

Khối lượng tịnh 34kg 39kg 39kg 

Áp lực nước 0,03 〜0,8MPa 0,03~0,8MPa 0,03~0,8MPa 

Kích thước thực (DxRxC) 540x563x940mm 570x592x965mm 570x592x965mm 

 

 

Dưới 1m 

Dưới 15cm 

Van xả nước 
Ống xả nước Kẹp tròn của ống 

(Nhìn từ phía trước) 

Van xả 
nước 

Lối xả nước Ỗng xả Kẹp tròn 

của ống 
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Mô tả sản phẩm  

  

 
 

Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. 

 

 

 

Phụ kiện 

 

Sổ Hướng dẫn 

sử dụng 

Bộ vòi xả nước 

(1 bộ) 

Bộ vòi nước 

vào 

(1 bộ) 

Nắp đáy 

(1 cái) 

Ốc vít 

(1 chiếc) 

    
 

 

 

Bảng điều 

khiển Bộ xung 

Vòng ngoài thùng 

Hộp ngăn phân phối chất tẩy 

rứa 

Bộ lọc xơ 

vải 

Lồng giặt/vắt 

Tủ 
Chân có thể điều 

chỉnh 

Bộ ống xả nước 

Dây nguồn 

Phích cắm 

Bộ ống nước vào 

Vòi nước 

Cửa 
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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 vào nó. Nếu không hoạt động 

trong 10 phút sau khi máy được bật, nguồn sẽ tự động bị cắt. 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 chương trình giặt. Nhấn một lần để tạm dừng hoạt động, để 

tiếp tục, nhấn lại cùng một nút. Ở chế độ tắt máy, nhấn và giữ nút này trong 3 giây để tự động 

khởi động chương trình được xác định trước với cài đặt là: Chương trình "Hỗn hợp" + "Giặt 

tay" + "Xả +". 

 

3. Nút mức nước 

• Nhấn nút để chọn mực nước phù hợp từ 1-8 tùy theo tải giặt 

Không thể chọn mực nước cho: "Làm sạch lồng giặt" và "Vắt". 

 

4. Nút chương trình 

• Nhấn nút để chọn chương trình giặt mong muốn. 

Khi bạn chọn chương trình "Hỗn hợp", "Giặt Nhanh", "eCotton", "Giặt vết bẩn", logic mờ 

giác quan thứ 6 sẽ được áp dụng để tự động phát hiện. Nhấn và giữ nút "Chương trình" trong 

3 giây để đặt hoặc hủy chức năng khóa trẻ em. Vui lòng tham khảo phương pháp cài đặt trong 

phần "Chức năng". 

 

5. Nút cài đặt sẵn 

Sau khi bật nguồn, nhấn nút "Cài đặt sẵn" để đặt chức năng hoãn lại và cài đặt trước thời gian 

từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình giặt. 

Thời gian hoãn lại có thể được đặt từ 1-24 giờ. 
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Bảng điều khiển 

 

6. Nút chức năng 

• Nhấn nút "Chức năng" để chọn chức năng mong muốn. 

Nhiều lựa chọn không được phép và một số chương trình không thể chọn chức năng. 

 

7. Nút đặc biệt 

• Nhấn nút "Đặc biệt" để chọn giữa "Rửa tay" và "Xả +" 

Có thể chọn nhiều chức năng, một số chương trình không thể chọn các chức năng này. 

 

8. Màn hình hiển thị kỹ thuật số 

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

• Mực nước được hiển thị khi nhấn nút “Mực nước”.   

• Khi xảy ra lỗi, mã lỗi sẽ được hiển thị. Ví dụ: Không nạp nước.  

• Khi cài đặt khóa trẻ em, đèn báo khóa trẻ em sẽ sáng.  
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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 Mô tả 

Hỗn hợp Thích hợp để giặt hỗn hợp vải bông, vải lanh và quần áo tổng hợp 

eCotton 
Chương trình bông tiêu chuẩn, hiệu quả nhất về tiêu thụ nước và năng 

lượng 

Giặt vết bẩn Giặt các vết bẩn đặc biệt khác nhau 

Giặt nhanh Giặt nhanh quần áo nhỏ hoặc quần áo bị bẩn nhẹ 

Vắt Quay tải sau đó đổ nước 

Xả + Vắt Đối với quần áo chỉ cần xả và vắt 

 

*Do các điều kiện khác nhau như áp suất 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 giặt 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 bông: đặt chu kỳ giặt eCotton. 

 

 

Chương trình giặt vết bẩn 

 

Chương trình “Giặt vết bẩn” có thể được sử dụng để xử lý vết bẩn khó giặt trên quần áo bẩn, 

thích hợp cho vải cotton, vải lanh, quần áo tổng hợp. 

Chú ý: 

Khối lượng giặt tối đa cho chương trình này là 4kg (đối với các mẫu: VWVC8502FW, 

VWVC8502FS, VWVC9502FW, VWVC9502FS, VWVD9502FG) / 5kg (đối với các mẫu: 

VWVC10502FS, VWVD10502FG). Hiệu suất giặt sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường 

xung quanh. 

Để nâng cao hiệu quả giặt, lượng chất tẩy rửa có thể được tăng lên một cách thích hợp. 

 



 

 
12 

 

Chức năng và 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 thiết lập chức năng cài đặt sẵn, trước tiên hãy mở vòi nước, đặt ống xả 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 / 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. Trong lần 

sử dụng tiếp theo, hãy bật 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 hai cấp công suất 
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 việc nước chảy vào 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. 
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Chức năng và Điểm đặc biệt 

 

Chức năng khóa trẻ em 
 

Khóa các nút của bảng điều khiển không cho trẻ em sử dụng không đúng cách (trẻ em) với 

chức năng này. Sau khi chức năng khóa trẻ em được bật, tất cả các nút khác sẽ không phản 

hồi ngoại trừ nút "Bật / Tắt nguồn". 

• Cách cài đặt: Nhấn nút "Bật / Tắt nguồn". Sau khi bật nguồn, nhấn và giữ nút "Chương 

trình" trong 3 giây cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp, chức năng khóa trẻ em được kích 

hoạt. Để hủy, hãy lặp lại các bước trên. 

 

Chức năng giặt nhanh 

Chọn chức năng "Giặt nhanh" để giảm thời gian chạy chương trình. 

Một số chương trình không thể chọn chức năng này 

 

Chức năng Giặt đồ nặng 

Chọn chức năng "Giặt đồ nặng" để tăng lưu lượng giặt với chuyển động của cánh quạt mạnh 

hơn, phù hợp với khối lượng lớn như chăn bông hoặc quần áo bị bẩn nhiều. 

Một số chương trình không thể chọn chức năng này. 

 

Chức năng giặt nhẹ 

Chọn chức năng "Giặt nhẹ" để giảm lưu lượng giặt, thích hợp cho quần áo lót, vải lụa. 

 

Chức năng ngâm thêm  

Chọn chức năng "Ngâm thêm" để thêm quá trình ngâm trước khi giặt Một số chương trình 

không thể chọn chức năng này. 

 

Chức năng Xả thêm 

Chọn chức năng “Xả thêm” để thêm một lần xả nữa, làm giảm cặn chất tẩy rửa. 

Một số chương trình không thể chọn chức năng này. 

 

Chức năng Vệ sinh lồng giặt 

Chức năng “Vệ sinh lồng giặt” có thể làm sạch thùng bên trong sau thời gian dài sử dụng. Sau 

khi cài đặt thành công, "2H" sẽ hiển thị và thời gian còn lại sẽ hiển thị sau khi bắt đầu. 

• Khi sử dụng chức năng này, lồng giặt phải trống. 

 

Chức năng Giặt tay 

Chọn chức năng “Giặt tay”, chức năng này hoạt động bằng cách mô phỏng hoạt động rửa tay 

theo dòng nước để nâng cao hiệu suất giặt. 

Một số chương trình không thể chọn chức năng này. 

Không thể kết hợp chức năng này với các chức năng “Giặt nhẹ”, “Giặt nhanh”, “Vệ sinh lồng 

giặt” hoặc “Giặt nặng”. 

 

Chức năng Xả + 

Chọn chức năng "Xả +", nó hoạt động bằng cách sử dụng nước mát đang chảy cho lần xả cuối 

cùng. 

Để giảm thiểu dư lượng chất tẩy rửa. 

Một số chương trình không thể thiết lập chức năng này. 

Không thể kết hợp chức năng này với chức năng "Giặt nhanh". 
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Sử dụng thông thường 

 

1. Chuẩn bị 

 Kết nối và đặt ống xả nước xuống. 

 Kết nối ống nước vào với vòi nước. 

• Trước khi bật vòi nước, hãy đảm bảo rằng các vít của trục nối nhiều chiều đã được vặn chặt. 

Nếu các vít bị lỏng, có thể gây ra rò rỉ nước. 

 Cắm dây nguồn vào ổ cắm điện. 

Cho đồ giặt vào. 

 

2. Thêm chất tẩy rửa vào hộp ngăn phân phối chất tẩy rửa hoặc trực tiếp vào lồng giặt. 

3. Nhấn nút “Bật / Tắt nguồn" để bật nguồn và chọn chương trình và / 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. 

Chú ý: Đối với các chương trình "Hỗn hợp", "eCotton", "Giặt vết bẩn", "Giặt nhanh". 

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

và sẽ có cảnh báo. 

• Sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa có thể gây ra cặn trong đồ giặt, trong khi sử dụng quá ít chất 

tẩy rửa có thể khiến áo quần không được giặt sạch. 
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Gợi ý và lời khuyên 

 
• Vui lòng giặt riêng đồ giặt có 

màu và đồ giặt màu trắng, có 

kích thước khác nhau. 

• Vui lòng giặt theo hướng dẫn 

trên nhãn 

 

• Vui lòng loại bỏ vết bẩn trên 

quần áo của bạn trước. 

• Đảm bảo rằng các túi không 

có đồ vật bên trong. 

(Các vật dụng như đinh, tiền xu, 

v.v. có thể làm 

hỏng quần áo 

hoặc máy giặt, 

tạo thêm tiếng 

ồn hoặc gây ra 

sự cố.) 

 

Hãy đặt những bộ quần áo to và 

nặng, dễ nổi trên mặt nước 

trước. 

Nếu đồ giặt nổi lên trên mặt 

nước, hãy tạm dừng chương 

trình giặt và 

nhấn đồ giặt 

vào nước 

trước. 

 

• Buộc chặt dây, cúc áo bị lỏng. 

 

• Khi giặt các loại vải mỏng 

manh, chẳng hạn như nội y, đồ 

có dây buộc, vải nylon và vải 

sợi mỏng, 

v.v., nên 

cho 

chúng 

vào túi 

giặt có 

khóa kéo. 

• Quần áo dễ bị bai, vui lòng 

giặt bằng cách lộn mặt trái ra 

ngoài. 

 

 

 

Vệ sinh và Bảo dưỡng 

 

Lau tủ bằng khăn mềm 

• Vui lòng không làm đổ nước trực tiếp lên tủ. Làm như vậy có thể gây đoản 

mạch hoặc điện giật. 

• Vui lòng không sử dụng bàn chải, bột đánh bóng, xăng, hoặc các vật liệu dễ 

bay hơi khác để vệ sinh máy giặt. Làm như vậy có thể làm hỏng lớp phủ bề 

mặt hoặc các bộ phận bằng nhựa. 

• Lớp màng bảo vệ trên bề mặt tủ có thể được giữ lại hoặc loại bỏ mà không ảnh hưởng đến 

quá trình sử dụng bình thường của sản phẩm. 

Làm sạch van đầu vào (đề nghị sáu tháng một lần) 

• Việc tích tụ chất bẩn sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy của nước, vui lòng tháo ống 

nước vào, tháo bộ lọc ở van đầu vào, loại bỏ cặn bẩn trên bộ lọc và lắp lại. 

 

 

 

 

 

Van nước vào 



 

 
16 

 

Hướng dẫn xử lý sự cố 

 

Khi các sự cố sau xảy ra, máy sẽ phát hiện trạng thái bất thường và phát ra cảnh báo còi điện 

tử trong khoảng 10 giây, và cửa sổ kỹ thuật số sẽ hiển thị mã lỗi như trong bảng dưới đây. 

Chú ý: 

Sau khi kiểm tra từng vật dụng và loại bỏ lỗi, nhấn nút "Khởi động / Tạm dừng", màn hình 

hiển thị lỗi sẽ bị xóa và máy giặt sẽ tiếp tục chạy. Nếu vẫn bất thường, vui lòng rút dây nguồn 

và gọi cho Dịch vụ hậu mãi càng sớm càng tốt. 

Loại lỗi Mã lỗi Các điểm cần kiểm tra 

Không hoạt 

động 
 

• Nguồn điện đã được kết nối chưa? 

• Nút "Bắt đầu / Tạm dừng" có được nhấn không? 

• Thời gian hoãn lại có được thiết lập không? 

• Cầu chì hoặc cầu dao của nguồn điện có còn nguyên 

vẹn không? 

• Có mất điện không? 

Không nạp 

nước hoặc 

nước nạp rất ít  

• Vòi nước có được mở không? 

• Nguồn cấp nước có bị cắt hay không? 

• Ống nước vào và bộ lọc van cấp nước có bị tắc nghẽn 

không? 

• Ống nước vào của máy giặt có bị đóng băng không? 

• Áp lực nước quá thấp và thời gian lấy nước quá lâu? 

Sự cố xả 
 

• Ống xả nước có được đặt xuống không? 

• Cửa xả có quá cao (trên 15cm) không? 

• Cửa xả nước có bị tắc nghẽn không? 

Không quay  

• Đồ giặt có bị mất cân bằng không? 

• Máy giặt có được lắp đặt bằng phẳng không? 

 
•Cửa có mở không? 

Không xả 
 

• Kiểm tra xem chức năng khóa trẻ em đã được cài đặt 

chưa? 

• Cửa có mở không? 

Khác 

 

•Vui lòng đợi nếu nhiệt độ trong thùng cao hoặc tốc độ 

vắt quá cao. 

 
• Vui lòng nhấn nút "Bật / Tắt nguồn" để tắt nguồn, rút 

dây nguồn và gọi cho Dịch vụ hậu mãi khách hàng của 

chúng tôi càng sớm càng tốt.  
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Các chỉ báo không phải lỗi 

 

1. Trong quá trình giặt hoặc xả vẫn có nước chảy vào. Điều này là do tự động bổ sung nước 

khi mực nước giảm xuống. 

2. Khi bắt đầu quay, lồng giặt máy giặt dừng và quay. Đây là một quá trình kéo sợi gián đoạn 

được thiết kế để đạt được hiệu suất tốt hơn. 

3. Khi bắt đầu quay, lồng giặt của máy giặt sẽ dừng lại và thỉnh thoảng quay. Đây là một quá 

trình quay gián đoạn được thiết kế để đạt được hiệu suất tốt hơn. 

4. Thỉnh thoảng nước nạp và xả trong quá trình vắt, điều này là do quá trình chỉnh sửa độ 

nghiêng của quần áo được thực hiện tự động 

5. Sau khi quay xong, có âm thanh như tiếng nước chảy. Đây là âm thanh của chất lỏng cân 

bằng chảy trong vòng cân bằng được thiết kế để giảm rung động quay. 

6. Nếu mất điện khi máy giặt đang hoạt động, sau đó hoạt động không thể tự động tiếp tục sau 

khi có điện trở lại, vui lòng đặt lại chương trình. 
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Liên hệ với chúng tôi 

 

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp, trước và sau khi bạn mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để 

 

• Đăng ký sản phẩm 

• Sửa chữa và bảo hành 

• Phản hồi của khách hàng 

• Phụ tùng và phụ kiện 

 

Đường dây nóng Chăm sóc Khách hàng: 1900 63 38 39 

 

Các Trung tâm Chăm sóc Khách hàng: 

 

- Thành phố HCM - Số 6, Đường Tân Thới Nhất 8, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

Tp. HCM 

- Thành phố Hà Nội -146 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

- Thành phố Đà Nẵng - 36 Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành 

phố Đà Nẵng 

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu (8:30 -12: 00 giờ và 13:30 -17: 30 giờ) 

* Không làm việc vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ 

 

 

 

 

 

Thải bỏ 

 

Khi thải bỏ sản phẩm này, chúng tôi đề nghị bạn tuân thủ đầy đủ các quy định về thải bỏ rác 

thải của địa phương. Không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Để 

biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chính quyền địa phương hoặc cửa hàng nơi bạn mua sản 

phẩm. 

Trước khi thải bỏ sản phẩm cũ, hãy cắt dây nguồn để tránh tai nạn. 

 


