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CHƯƠNG 1: TRƯỚC KHI SỬ DỤNG MÁY GIẶT
(CẢNH BÁO AN TOÀN)

Hiệu điện thế (V/Hz) (220-240) V~/50Hz
Áp lực nước (Mpa): Tối đa: 1Mpa/ Tối thiểu: 0.1 Mpa
Tổng công suất(W): 2200
Tải trọng tối đa: 9 Kg
Không lắp đặt máy giặt trên thảm hoặc nền cản trở thông khí từ chân đế.
Không để những người (bao gồm trẻ nhỏ) bị hạn chế về năng lực thể chất, cảm giác hoặc thần
kinh hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức sử dụng thiết bị này trừ khi họ được giám sát hoặc
hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn
của họ.
Trẻ em phải được giám sát và không được phép chơi với máy giặt.
Hãy gọi cho Trung tâm hỗ trợ tư vấn gần nhất nếu như có vấn đề.
Chỉ sử dụng ống dẫn nước mới được cung cấp với máy giặt. Không được sử dụng ống dẫn nước
cũ hay bị hư hại.
Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị hạn chế về năng lực thể
chất, cảm giác hoặc thần kinh hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức sử dụng thiết bị này nếu họ
được giám sát hoặc được chỉ dẫn sử dụng an toàn.
Trẻ em không nên chơi với thiết bị.
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Sử dụng đúng quy cách

Đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này.
 Máy giặt của bạn được thiết kế để sử dụng ở môi trường trong nhà. Việc sử dụng máy
giặt cho mục đích thương mại sẽ làm mất giá trị của bảo hành.
 Không để vật nuôi của bạn cạnh máy giặt.
 Vui lòng kiểm tra bao bì của máy giặt trước khi lắp đặt và bề mặt bên ngoài của máy giặt sau
khi tháo bao bì. Không vận hành máy giặt bị hỏng hoặc máy giặt có bao bì bị hở.
 Vui lòng sử dụng máy giặt đối với quần áo được chỉ rõ là có thể giặt và sấy khô sau khi giặt
bởi nhà sản xuất trên nhãn quần áo.
 Bạn phải tháo 4 đinh vít chặn trong quá trình vận chuyển trước khi sử dụng máy giặt
lần đầu tiên. Máy giặt sẽ hỏng nếu còn đinh vít chặn trong quá trình vận chuyển và điều
này sẽ làm mất giá trị của bảo hành.
 Bảo hành máy giặt không bao gồm hư hỏng gây ra bởi yếu tố bên ngoài (ngập, hỏa hoạn, loài
gặm nhấm v.v...)
 Vui lòng không vứt bỏ sách hướng dẫn sử dụng này. Lưu giữ nó ở nơi an toàn. Bạn hoặc
người sử dụng sau đó có thể cần sách hướng dẫn sử dụng này.
Cảnh báo chung
 Nhiệt độ môi trường xung quanh cần thiết để máy giặt vận hành lý tưởng là 15 - 25oC.
 Ống dẫn nước bị đóng băng có thể bị thủng và nổ. Ở những khu vực có nhiệt độ dưới 0oC,
mạch điện tử có thể không vận hành một cách an toàn.
 Vui lòng đảm bảo rằng quần áo bạn để vào trong máy giặt không có đồ vật lạ (đinh, kim,
đồng xu, bật lửa, diêm, kẹp v.v...) trong túi. Đồ vật này có thể làm hỏng máy giặt của bạn.
 Trước khi bắt đầu sử dụng máy giặt, bạn có thể gọi cho công ty bảo trì được ủy quyền gần
nhất và yêu cầu hỗ trợ lắp đặt, vận hành và sử dụng máy giặt.
 Trong lần giặt đầu tiên với chương trình giặt 900C cotton, nên đổ 1/2 muỗng xà phòng
giặt vào ngăn số 2 của ngăn đựng xà phòng giặt và vận hành máy giặt mà không để bất cứ
quần áo nào vào trong máy ở chương trình “LÀM SẠCH LỒNG GIẶT”.
 Do xà phòng giặt hoặc nước làm mềm vải tiếp xúc với không khí trong thời gian dài có thể
tạo ra cặn, chỉ đổ xà phòng giặt hoặc nước làm mềm vải vào ngăn đựng xà phòng giặt khi bắt đầu
từng lần giặt.
 Bạn nên rút phích cắm máy giặt và đóng vòi dẫn nước nếu bạn sẽ không sử dụng máy giặt
trong thời gian dài. Bạn cũng cần để cửa máy giặt mở để ngăn mùi khó chịu hình thành do hơi
ẩm.
 Nước có thể còn đọng trong máy giặt do chạy thử và thử nghiệm quy trình Kiểm soát Chất
lượng trong quá trình sản xuất. Điều này không gây hại đến máy giặt của bạn.
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 Để túi đựng tài liệu được đặt bên trong máy giặt, chứa sách hướng dẫn sử dụng tránh xa tầm
tay của trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh để ngăn nguy cơ bị ngạt thở.
 Để các bộ phận nhỏ có trong phần tài liệu tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ và trẻ sơ
sinh.
 Chỉ sử dụng chương trình giặt sơ đối với quần áo rất bẩn.
 Bạn không nên để vào máy giặt lượng quần áo lớn hơn lượng quần áo tối đa
được quy định trong chương trình giặt và sấy khô bạn đã chọn.
 Trong trường hợp có bất cứ hư hỏng nào, rút phích cắm máy giặt và đóng vòi nước trước tiên.
Không cố tự sửa chữa và tham khảo ý kiến của công ty bảo trì được ủy quyền gần
nhất.
 Tuyệt đối không mở ngăn xà phòng giặt khi thiết bị đang chạy.
 Không để cửa máy giặt mở khi máy giặt đang chạy.
 Vui lòng tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về việc sử dụng nước xả vải hoặc
sản phẩm tương tự bạn sẽ sử dụng trong máy giặt.
 Khi máy giặt của bạn đang trong quá trình sấy khô, vui lòng không tắt máy trước khi chương
trình kết thúc.
Nếu bạn phải thực hiện điều này, lấy nhanh tất cả quần áo ra và rải ngay chúng ra một địa điểm
phù hợp để làm nguội.
 Đặt máy giặt ở nơi có thể mở hết cỡ cửa máy giặt. (Không đặt máy giặt ở nơi không thể mở
hết cỡ cửa máy giặt).
 Đặt máy giặt ở vị trí có thể được thông gió và có sự lưu thông không khí ổn định.

Chức năng mở cửa giặt an toàn
Khi thiết bị đang vận hành, nguồn điện bị ngắt hay chương trình bị dừng, cửa thiết bị sẽ bị khóa.
Để mở cửa:
1- Vui lòng tắt thiết bị. Ngắt nguồn điện.
2- Để dẫn nước vào, theo dõi hướng dẫn vệ sinh ống dẫn nước ở trang
100.
3- Kéo phụ kiện mở cửa máy giặt ngay phía dưới bên phải bằng tua vít
và đồng thời mở cửa thiết bị
4- Cửa sẽ di chuyển đến vị trí mở sau khi đóng lại lần nữa nếu cửa vẫn
bị khóa.
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Cảnh báo về an toàn
Bạn phải đọc các cảnh báo này. Việc lơ là các cảnh báo này có thể gây thương vong cho
bạn hoặc người thân.
Nguy cơ bỏng!
 Không chạm vào ống thoát nước hoặc nước thoát ra trong quá trình thoát nước do thiết bị có
thể đạt nhiệt độ cao khi chạy.

Nguy cơ điện giật!
 Không sử dụng ổ cắm nhiều lỗ hoặc dây nối dài.
 Không cắm vào ổ cắm bị hỏng hoặc ổ cắm có dây bị hở.
 Tuyệt đối không kéo dây khi rút phích cắm, nắm phích cắm khi rút phích
cắm.
 Không cắm hoặc rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện bằng tay ướt để ngăn
điện giật.
 Tuyệt đối không chạm vào máy giặt bằng tay hoặc chân ướt hoặc ẩm.
 Gọi cho công ty bảo trì được ủy quyền gần nhất để hỗ trợ nếu hỏng dây
nguồn.

Nguy cơ ngập!
 Kiểm tra xem nước chảy nhanh hay không trước khi treo ống thoát lên bồn rửa.
 Thực hiện biện pháp cần thiết để ngăn ống bạn treo bị trượt.
 Đuôi ống không được đặt ở vị trí phù hợp có thể di chuyển ống ra khỏi vị trí treo trên bồn rửa.
Thực hiện biện pháp để ngăn nắp bồn rửa chặn lỗ thoát nước bồn rửa.
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Nguy cơ cháy!
 Không để chất lỏng dễ cháy hoặc dễ nổ cạnh máy giặt.
 Lưu huỳnh trong chất tẩy sơn có thể gây ăn mòn, do đó, tuyệt đối không sử dụng chất tẩy sơn
trong máy giặt của bạn.
 Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm chứa chất có khả năng hòa tan (như khí giặt) trong máy
giặt của bạn.
 Lấy ra tất cả đồ vật trong túi quần áo (kim, kẹp giấy, bật lửa, diêm v.v...) khi để quần áo vào
máy giặt.
Có thể xảy ra nguy cơ Cháy Nổ.
Nguy cơ rơi và thương tích!
 Không trèo lên máy giặt. Mặt trên của máy giặt có thể vỡ và bạn có thể bị thương.
 Để gọn ống nước, dây cáp và bao bì của máy giặt trong quá trình lắp đặt. Bạn có thể vấp phải
chúng và ngã.
 Không lật máy giặt hoặc lật sang hai bên.
 Không nâng máy giặt bằng cách giữ các bộ phận nhô ra ngoài (ngăn đựng xà phòng giặt, cửa).
Bộ phận này có thể vỡ và gây thương tích cho bạn.
 Có nguy cơ rơi và gây thương tích nếu vật liệu như ống nước và dây cáp không được bảo
quản một cách phù hợp sau khi lắp đặt máy giặt.

Phải để nhiều hơn hoặc bằng hai người mang vác máy giặt.

Sự an toàn của trẻ nhỏ!
 Không đi ra ngoài khi trẻ nhỏ ở cạnh máy giặt. Trẻ nhỏ có thể tự bị kẹt trong máy giặt.
 Kính cửa và bề mặt máy giặt có thể trở nên rất nóng trong quá trình vận hành máy giặt.
Không được để trẻ nhỏ chạm vào máy giặt do chúng có thể gây tổn thương da của trẻ nhỏ.
 Để vật liệu đóng gói tránh xa trẻ nhỏ.
 Có thể xảy ra hiện tượng ngộ độc nếu nuốt phải xà phòng giặt và nước xả khác và có thể xảy
ra kích ứng mắt hoặc da nếu chúng tiếp XÚC với da. Để chất tẩy rửa ở nơi trẻ nhỏ không thể với
tới.
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Bao bì và môi trường
Tháo vật liệu đóng gói
Vật liệu đóng gói bảo vệ máy giặt khỏi bị hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển. Vui
lòng tái chế vật liệu đóng gói.
Vật liệu đã tái chế giúp tiết kiệm vật liệu thô và giảm chất thải tạo ra.
Vứt bỏ máy giặt cũ
Thiết bị điện cũ có thể còn chứa bộ phận sửa được, do đó, tuyệt đối không vứt bỏ thiết bị cũ bạn
không sử dụng vào thùng rác.

Đảm bảo tái sử dụng các bộ phận của thiết bị điện hoặc điện tử cũ bằng cách đưa chúng đến
trung tâm tái chế tại địa phương bạn.
Vui lòng đảm bảo giữ thiết bị cũ của bạn ở nơi phù hợp vì sự an toàn của trẻ nhỏ cho đến
khi chúng được lấy ra khỏi nhà.
Thông tin về tiết kiệm và hiệu suất
Một số thông tin quan trọng để tăng năng suất của máy giặt:
 Lượng quần áo bạn đưa vào máy giặt không được vượt quá số lượng tối đa được quy định.
Bằng cách tránh đưa quá nhiều quần áo vào máy giặt, máy giặt của bạn sẽ chạy hiệu quả hơn.
 Không sử dụng tính năng giặt sơ đối với quần áo thông thường và bị bẩn ít để tiết kiệm điện
năng và nước.
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CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ
Hình thức Tổng thể
1 - Khay trên
2 - Ngăn đựng xà phòng giặt
3 - Nút chương trình
4 - Màn hình LCD độ phân giải
cao

5 - Nút cảm ứng

6 - Cửa

7 - Nắp bộ lọc bơm
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Hình thức Tổng thể
Đinh vít chặn trong quá
trình vận chuyển
Van thoát nước
Ống thoát nước
Đinh vít chặn trong
quá trình vận chuyển

Đinh vít chặn trong
quá trình vận chuyển

Đinh vít chặn trong
quá trình vận chuyển

(Hoạt động của máy giặt sẽ bị ảnh hưởng nếu tháo bộ phận nhựa), do đó, vui lòng không tháo bộ
phận bằng nhựa này trong bất cứ điều kiện nào).
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Thông số Kỹ thuật
Điện áp/tần số hoạt động (V/Hz)

220-240 V~/50Hz

Dòng điện

10 A

Áp suất nước

Tối đa: 1 Mpa
Tối thiểu: 0.1 Mpa

Tổng công suất

2200 W

Khối lượng giặt

9 Kg

Tốc độ quay của thiết bị

1200 vòng/phút

Tổng số chương trình

15

Kích thước (cao x rộng x dài) (mm)

845 x 597 x 582

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT MÁY GIẶT

Chỉ để công ty bảo trì được ủy quyền lắp đặt máy giặt.
Tháo đinh vít chặn trong quá trình vận chuyển

Trước khi vận hành máy giặt, bạn phải tháo 4 đinh vít chặn
trong quá trình vận chuyển ở phía sau của máy giặt.
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Đinh vít chặn trong quá trình vận chuyển cần được nới lỏng
bằng cách xoay chúng ngược chiều kim đồng hồ bằng cờ lê phù
hợp.

Đinh vít vận chuyển sau đó cần được tháo bằng cách kéo chúng
ra. Đinh vít chặn trong quá trình vận chuyển được tháo cần
được bảo quản để sử dụng lại trong trường hợp cần tái vận
chuyển máy, ví dụ, chuyển nhà.

CHÚ Ý: Bạn phải tháo đinh vít vận chuyển ra khỏi máy trước
lần đầu tiên sử dụng. Phạm vi bảo hành không bao gồm lỗi xảy
ra trong máy giặt vận hành có lắp đinh vít vận chuyển.
Đặt nắp đinh vít vận chuyển trong túi phụ kiện vào khe hở để
lại của đinh vít vận chuyển.
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Đặt máy giặt và điều chỉnh chân điều chỉnh


Không lắp đặt máy giặt trên thảm hoặc nền cản trở thông khí từ chân đế.



Để đảm bảo vận hành máy giặt yên lặng và không rung lắc, cần để máy
giặt trên nền cố định và không trượt.



Bạn có thể điều chỉnh cân bằng máy giặt bằng chân điều chỉnh.



Nới lỏng đai ốc điều chỉnh bằng nhựa.

 Điều chỉnh chân lên trên và xuống dưới bằng cách xoay chúng.
 Vặn chặt đai ốc điều chỉnh bằng nhựa sau khi cân bằng.
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 Tuyệt đối không đặt bìa cứng, gỗ hoặc vật liệu tương tự ở dưới máy giặt nếu
bạn muốn ổn định phần lệch trên nền.
 Khi làm sạch nền đặt máy giặt, cẩn thận để không gây gây ảnh hưởng đến sự
cân bằng của máy giặt.

Đấu nối điện
 Máy giặt-máy sấy được điều chỉnh theo điện áp 220-240V và 50Hz.
 Dây nguồn của máy giặt được trang bị một phích cắm nối đất riêng.
Phải luôn cắm phích cắm vào ổ cắm điện nối đất 10A. Giá trị dòng điện cầu chì của dây điện nối
với phích cắm này cũng phải là 10A. Nếu bạn không có ổ cắm điện và cầu chì phù hợp, vui lòng
yêu cầu thợ điện có chuyên môn thực hiện.
 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra do sử dụng máy giặt không nối đất.
Chú ý: Vận hành máy giặt ở điện áp thấp sẽ làm giảm tuổi thọ của máy giặt và hạn chế hiệu suất
của máy giặt.
Nối ống dẫn nước
 Thiết bị có 1 ống thoát nước lạnh hoặc ống thoát nước nóng lạnh dựa vào đặc
tính kĩ thuật. Dây trắng nên được kết nối với ống thoát nước lạnh, dây màu đỏ nên
được nối với ống thoát nước nóng.
 Để giảm thiểu rò rỉ nước, 1 hoặc hai nút được trang bị trong ống phụ kiện. Nối
những nút này đến lỗ thoát nước.
 Nối đầu còn lại của ống dẫn nước đến vòi nước 3/4’’ bằng ren.
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 Nối đầu màu trắng của ống dẫn nước đến van lấy nước ở phía sau máy giặt và
màu đỏ đến van lấy nước màu đỏ. Vặn chặt bộ phận bằng nhựa trên ống bằng
tay.Trong điều kiện không chắc chắn, yêu cầu thợ sửa ống nước thực hiện công việc
nối.
 Dòng nước có áp suất 0,1 - 1 Mpa sẽ làm máy giặt vận hành hiệu quả hơn (áp suất
0,1 Mpa nghĩa là hơn 8 lit nước sẽ chảy qua vòi nước mở hết cỡ/phút).
 Đảm bảo rằng ống dẫn nước mới không bị cong, vỡ, ép hoặc điều chỉnh kích cỡ.
Chú ý: Chỉ sử dụng ống dẫn nước mới đi kèm máy giặt khi thực hiện nối ống dẫn nước. Tuyệt
đối không sử dụng ống dẫn nước cũ, đã sử dụng hoặc hư hỏng.
Nối ống thoát nước
 Nối ống thoát nước đến lỗ thoát nước thải hoặc thiết bị chuyên dụng nối với
khuỷu ống thoát nước của bồn rửa ở độ cao tối đa là 80 cm.
 Tuyệt đối không kéo dài ống thoát nước bằng cách nối các đoạn ống với nhau.
 Không đặt ống thoát nước của máy giặt vào bất cứ thùng chứa, xô hoặc bồn
tắm nào.
 Đảm bảo ống thoát nước không bị cong, oằn, vỡ hoặc kéo dài.
 Ống thoát nước nên cách mặt đất với chiều cao tối thiểu 60 cm, tối đa 100 cm.
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CHƯƠNG 4: BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Hình ảnh tổng thể về ngăn đựng xà phòng giặt

3 - Màn hình Thông tin: Trong màn hình này, bạn có thể
thấy tính năng của chương trình giặt hoặc sấy khô bạn đã
chọn và cũng có thông tin về trạng thái của máy giặt.
4 - Nút chức năng điều chỉnh và bổ sung: Các nút trên máy
giặt là nút cảm ứng. Bạn chỉ cần chạm nhẹ vào chúng để thực
hiện lựa chọn.
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN

5 - Nút Khởi động/Tạm dừng: Bạn có thể khởi
2 - Núm chương trình: Bạn có thể lựa chọn chương trình động máy giặt và tạm dừng bằng nút này.
bạn muốn sử dụng thông qua núm chương trình. Bạn có thể
cài đặt thao tác lựa chọn chương trình bằng cách xoay núm
chương trình theo hai hướng. Đảm bảo rằng núm chương
trình nằm chính xác trên chương trình bạn muốn lựa chọn.
1 - Ngăn đựng xà phòng giặt

Khi bạn muốn giặt quần áo bằng nước giặt,
bạn có thể sử dụng hộp đựng nước giặt. Bạn
có thể sử dụng nước giặt trong tất cả các
chương trình trừ giặt sơ. Đối với chương
trình này, gắn hộp đựng nước giặt vào ngăn
thứ hai của ngăn đựng xà phòng giặt (có
trong máy giặt) và điều chỉnh lượng nước
giặt (sử dụng lượng nước giặt theo quy định
của nhà sản xuất). Không đổ nước giặt vượt
quá vạch được đánh dấu Tối đa, chỉ sử dụng
đối với nước giặt, lấy nó ra khỏi vị trí trong
quá trình sử dụng bột giặt).

Ngăn Xà phòng giặt Chính
Ngăn Nước xả
Ngăn Xà phòng giặt để Giặt xơ
Nấc bột giặt

Muỗng bột giặt
(1, 2) Tùy thuộc
mẫu sản phẩm
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Các ngăn đựng xà phòng giặt
Ngăn xà phòng giặt chính:
Trong ngăn này, chỉ có các chất như xà phòng giặt (nước giặt hoặc bột giặt)
hoặc chất chống vôi. Bạn có thể tìm thấy ngăn đựng nước giặt cho nước giặt
của bạn bên trong máy giặt trong quá trình thiết lập đầu tiên (*).

Ngăn nước xả, bột giặt, xà phòng giặt:
Trong ngăn này, có thể sử dụng chất như nước xả quần áo (bạn nên sử dụng
số lượng và loại được nhà sản xuất khuyến nghị). Nước xả bạn sử dụng đôi
khi có thể còn trong ngăn này. Lý do vì nước xả không ở thể lỏng. Để ngăn
điều này xảy ra, cần sử dụng nước xả ở thể lỏng hoặc sử dụng nước xả bằng
cách pha loãng.

Ngăn xà phòng giặt để giặt sơ:
Chỉ sử dụng ngăn này khi lựa chọn tính năng giặt sơ. Chỉ nên sử dụng tính
năng giặt sơ cho quần áo rất bẩn. Vui lòng tham khảo trang 99 về bảo
dưỡng ngăn đựng xà phòng giặt.

(*) Tùy thuộc mẫu sản phẩm
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Núm vặn điều khiển chương trình


Bạn có thể lựa chọn chương tình bạn muốn để giặt quần áo bằng núm chương trình.



Bạn có thể cài đặt thao tác lựa chọn chương trình bằng cách xoay núm chương trình theo hai hướng.



Đảm bảo rằng núm chương trình nằm chính xác trên chương trình bạn muốn lựa chọn.



Bạn có thể khởi động/ tắt thiết bị bằng cách nhấn nút on/off bằng núm vặn điều khiển chương trình

CHƯƠNG 5: ĐIỀU CHỈNH CÀI ĐẶT MÁY GIẶT
Để cài đặt lần đầu cho máy giặt - máy sấy:
 Cắm phích cắm của máy giặt.
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 Mở vòi nước.
 Xoay núm vặn điều khiển chương trình.
 Sau khi biểu tượng logo sáng đèn, thiết bị sẽ được hiển thị trực tiếp để cài đặt thời gian.

 Thiết bị sẽ hỏi bạn có đồng ý cài đặt thời gian hiện tại. Đi đến lựa chọn menu bằng cách nhấn nút
bạn thoát cài đặt.
 Lưu ý: Bạn nên cài đặt thời gian chính xác. Nếu không, điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành.
 Lưu ý: Thông tin ghi nhận thời gian sẽ được cài lại nếu bạn ngắt nguồn điện trong 15 ngày.
 Vui lòng cài đặt giờ và phút hiện tại bằng cách nhấn biểu tượng:
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. Biểu tượng

luôn cho

 Sau khi cài đặt thời gian, chấp nhận bằng cách nhấn biểu tượng

 Thiết bị của bạn sẽ tự động đi đến màn hình chính. Chọn cài đặt thiết bị bằng cách nhấn biểu tượng
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Cài đặt lựa chọn ngôn ngữ

 Bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ bằng cách sử dụng nút
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 Nhấn nút

để lưu lại ngôn ngữ đã chọn.

 Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận lựa chọn ngôn ngữ trên màn hình.

 Chạm vào nút

để phê duyệt lựa chọn.

 Nếu bạn cho rằng bạn đã chọn sai ngôn ngữ, chạm vào nút

và lựa chọn lại ngôn ngữ.
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 Khi bạn phê duyệt thay đổi ngôn ngữ, ngôn ngữ bạn đã chọn sẽ hoạt động.

 Bấm biểu tượng

và cài đặt thời gian hiện ra bằng cách nhấn nút

hai lần.

Cài đặt Thời gian Tiết kiệm
(Khoảng thời gian Tiết kiệm)
 Chi phí tiêu thụ năng lượng điện thay đổi trong ngày theo khoảng thời gian được cài đặt bởi công ty điện. Bạn có thể tìm hiểu về
các khoảng thời gian này từ công ty điện và cài đặt số giờ vận hành máy giặt tiết kiệm và để máy giặt vận hành trong số giờ bạn đã
xác định.
Chú ý: Nguồn điện của bạn phải được nối đến một đồng hồ đo điện có tính năng bộ đếm thông minh để thực hiện chức năng tiết kiệm
năng lượng này.
 Chạm vào nút có biểu tượng

để thực hiện điều chỉnh này.

 Nếu bạn muốn thực hiện sau, chạm vào nút có biểu tượng
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.

 Bạn có thể điều chỉnh Khoảng thời gian Tiết kiệm (Eco Time) bằng cách chạm vào nút có biểu tượng
chức năng bổ sung của Khoảng thời gian Tiết kiệm.

. Xem trang 61 để bật
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 Phê duyệt lựa chọn của bạn bằng cách chạm vào nút có biểu tượng

.

Cài đặt âm thanh
 Bạn có thể điều chỉnh âm thanh của thiết bị bằng cách nhấn nút có biểu tượng

Biểu tượng
28

báo âm thanh cảnh báo của thiết bị đang bật.

.

Biểu tượng
/

báo âm thanh cảnh báo của thiết bị đang tắt.

Cài đặt độ sáng/ độ tương phản màn hình

 Bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình của thiết bị bằng cách chạm vào biểu tượng

 Điều chỉnh độ tương phản màn hình của thiết bị bằng cách chạm vào nút có biểu tượng


.

.

Bạn có thể điều chỉnh độ tương phản màn hình của thiết bị bằng cách chạm vào nút có biểu tượng

.
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 Bạn có thể đến màn hình “khôi phục cài đặt gốc” bằng cách chạm vào biểu tượng
Khôi phục lại cài đặt gốc
Nếu bạn muốn khôi phục thiết bị về cài đặt gốc mặc định:
 Chạm vào biểu tượng

.

 Bạn sẽ được hỏi trên màn hình rằng bạn có muốn cài đặt lại về Cài đặt Gốc không.
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.

 Chạm vào biểu tượng

để phê duyệt lựa chọn.

 Nếu bạn muốn hủy bỏ lựa chọn, chạm vào biểu tượng

.

 Bạn có thể trở về màn hình chính bằng cách chạm vào nút

.

CHƯƠNG 6: VẬN HÀNH MÁY GIẶT
Phân loại quần áo
 Quần áo của bạn có dán nhãn sản phẩm, trên đó nêu rõ điều kiện giặt phù hợp. Giặt
hoặc sấy khô quần áo của bạn theo thông số kỹ thuật trên nhãn sản phẩm.
 Phân loại quần áo của bạn theo loại (cotton, tổng hợp, mềm, len v.v...),
nhiệt độ giặt (lạnh, 30oC, 40oC, 60oC, 90oC), mức độ bẩn (ít bẩn, bẩn, rất
bẩn).
 Tuyệt đối không giặt quần áo có màu và quần áo trắng cùng nhau.
Giặt quần áo có màu riêng trong lần giặt đầu tiên do chúng có thể phai màu.
 Đảm bảo rằng không có đồ vật kim loại trên quần áo hoặc trong túi; nếu
có, lấy nó ra.

31

CẢNH BÁO: Tất cả hư hỏng xảy ra do đồ vật từ bên
ngoài đặt vào máy giặt sẽ không trong phạm vi bảo hành.
 Kéo khóa và cài khuy áo quần áo của bạn.
 Lấy móc kim loại hoặc nhựa của thảm hoặc đặt vào
lưới hoặc túi giặt và sau đó bịt chúng lại.
 Lật quần áo dệt như quần, áo len, áo sơ mi và áo nỉ.
 Giặt tất, khăn tay và quần áo nhỏ tương tự trong lưới
giặt.
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Tẩy trắng

Nhiệt độ ủi tối đa
1500C

Vắt khô

Phơi khi ướt

Giặt bằng điêzen,
cồn hoặc R113

Không tẩy trắng

Nhiệt độ ủi tối
thiểu 2000C

Không vắt khô

Phơi khô

Giặt bằng
perchloride, R11,
R113, dầu hỏa

Giặt thường

Không ủi

Để trên bề mặt
phẳng

Không được giặt
khô

Giặt bằng
Perchloride, R11,
R13, điêzen
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Để quần áo vào trong máy giặt
Chú ý: Sức chứa tối đa của máy giặt có thể thay đổi theo chương trình bạn chọn. Không vượt
quá sức chứa tối đa khi sấy khô theo bảng chương trình cho các chương trình giặt.
 Mở cửa máy giặt

 Kiểm tra bên trong lồng máy giặt. Có thể có quần áo còn bên
trong từ lần giặt trước. Nếu có, lấy hết quần áo ra khỏi máy giặt
trước khi khởi động chương trình.

 Để quần áo vào trong máy giặt bằng cách đều chúng. Gấp đồ vật như chăn và màn bạn sẽ để
vào máy giặt như hình dưới.

 Để từng loại quần áo riêng.
 Đảm bảo không có quần áo bị mắc giữa áo phủ máy giặt và gioăng khi đóng cửa máy giặt.
 Đảm bảo cửa máy giặt được đóng kín.
 Đóng chặt cửa máy giặt, nếu không, máy giặt sẽ không khởi động thao tác giặt.

Âm thanh click
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Lựa chọn xà phòng giặt và cho vào máy giặt
Lượng xà phòng giặt bạn sẽ cho vào máy giặt sẽ phụ thuộc vào các tiêu chí sau:
 Việc sử dụng xà phòng giặt sẽ dựa trên mức độ bẩn của quần áo. Không giặt lại quần áo ít bẩn
và cho lượng xà phòng giặt phù hợp vào ngăn thứ 2 của ngăn đựng xà phòng giặt.
 Tính năng Giặt lại (Prewash) có thể sử dụng cho quần áo rất bẩn. Nếu bạn chuẩn bị giặt lại
cho 1/4 lượng xà phòng giặt bạn thường cho vào ngăn đựng xà phòng giặt vào ngăn đánh số 1 và
đổ 3/4 lượng xà phòng giặt còn lại vào ngăn đánh số 2.
 Sử dụng xà phòng giặt được sản xuất cho máy giặt tự động. Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản
xuất xà phòng giặt đồng thời xác định lượng xà phòng giặt bạn cần sử dụng với quần áo.
 Độ cứng của nước càng cao, càng cần sử dụng nhiều xà phòng giặt.
 Lượng xà phòng giặt bạn sử dụng sẽ tăng nếu lượng quần áo tăng.
 Cho nước xả vào ngăn nước xả trong ngăn đựng xà phòng giặt. Không cho vượt quá mức TỐI
ĐA, nếu không, nước xả sẽ chảy vào nước giặt do tràn.
 Nước xả có độ đậm đặc cao cần được pha loãng trước khi cho vào ngăn đựng. Do nước xả có
độ đậm đặc cao sẽ làm tắc ống thoát nước và ngăn dòng chảy của nước xả.
Bạn có thể sử dụng nước giặt trong tất cả các chương trình không giặt lại. Đối với nước giặt, đặt
ngăn nước giặt vào ngăn thứ hai của ngăn đựng xà phòng giặt (có trong máy giặt) và điều chỉnh
lượng nước giặt (sử dụng nước giặt với lượng được nhà sản xuất xà phòng giặt khuyến nghị).
Không đổ nước giặt vượt quá vạch được đánh dấu Tối đa chỉ sử dụng đối với nước giặt, lấy nó ra
khỏi vị trí trong quá trình sử dụng bột giặt).
Đối với việc đặt ngăn xà phòng giặt và hộp xà phòng giặt, xem trang 33. (*)
 Cắm điện
 Mở van thoát nước
 Mở cửa thiết bị

 Để quần áo vào thiết bị
 Đóng cửa đến khi bạn nghen tiếng khóa cửa
Lựa chọn chương trình
 Nhấn nút on/off
 Lựa chọn chương trình giặt bạn muốn bằng núm chương trình.
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 Bạn có thể thực hiện điều chỉnh nhiệt độ ( , 20oC, 30oC, 40oC, 60oC, 90oC) bằng cách chạm
vào nút có biểu tượng .
 Bạn có thể thực hiện điều chỉnh vắt ( , 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400) bằng cách chạm vào
nút có biểu tượng
.
Chú ý: Sau khi cài đặt tốc độ vắt, nếu bạn lựa chọn chương trình sấy khô, máy giặt sẽ cài đặt tốc
độ vắt tự động để cải thiện hiệu suất sấy khô.
 Bạn có thể xem trang (78) của bảng chương trình về tính năng chương trình.
Thiết bị của bạn có chức năng bổ sung để loại bỏ 22 loại vết bẩn khác nhau.
Bạn có thể sử dụng các chức năng phụ trợ tương ứng với loại vết bẩn trên quần áo của bạn.
Cảnh báo: Đối với các chức năng phụ trợ lựa chọn vết bẩn để thực hiện đúng cách, bạn không
nên để các vết bẩn trên quần áo của bạn khô và dính. Làm mềm các vết bẩn khô.
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Cảnh báo: Trước khi bạn bắt đầu rửa những vết bẩn mới giặt của bạn, làm mềm vào các vết bẩn
một lần với một miếng vải. Đừng chà!
Máy giặt của bạn tự động điều chỉnh nhiệt độ, chuyển động quay và thời gian theo kiểu vết bẩn.
Ví dụ, các vết bẩn thường gặp:
Vết màu: Các chức năng phụ trợ vết máu kết hợp với các chương trình giặt chọn sẽ xóa bỏ vết
máu trong nước lạnh và làm sạch các bề mặt màu, và sau đó chương trình rửa lựa chọn của bạn
sẽ bắt đầu.
Vết bẩn của trứng: vết trứng sẽ được ngâm mềm trong nước ấm trong một thời gian nhất định để
xóa các vết bẩn, và sau đó chương trình rửa kết hợp sẽ tiếp tục hoàn thành chu trình giặt.
Các tính năng lựa chọn loại vết bẩn trong thiết bị của bạn được liệt kê dưới đây.
Đối với các lựa chọn vết bẩn khác, giải pháp loại bỏ vết tương tự có sẵn.
Đối với việc lựa chọn vết được hoạt động, chạm vào nút biểu tượng lựa chọn
hình của thiết bị của bạn. (Picture1).
Xác định các lựa chọn vết bằng cách chạm vào nút mũi

vết ố trên màn

. (Picture2)

Phê duyệt việc lựa chọn, kích hoạt việc loại bỏ vết chương trình rửa phụ trợ bạn chọn bằng cách
chạm vào nút biểu tượng
trên màn hình. (Picture2)

Trên màn hình bạn sẽ thấy biểu tượng cho sự lựa chọn vết bẩn bạn đã chọn. (Picture3)
Nếu bạn muốn hủy bỏ việc lựa chọn vết bẩn, bạn có thể chạm vào nút biểu tượng lựa chọn vết
bẩn. Thông điệp cảnh báo rằng việc lựa chọn bị hủy bỏ sẽ được hiển thị trên màn hình trong một
thời gian ngắn. "Lựa chọn vết bẩn"
Nếu bạn muốn chọn lại chức năng xoá vết hãy làm lại cách thức như trong hình 1 và hình 2.
Lưu ý: Nếu kết quả mong muốn không phù hợp với sự lựa chọn vết bẩn vào cuối chu trình rửa,
bạn có thể lựa chọn chương trình sai; vui lòng chọn đúng chức năng giặt để loại bỏ vết các vết
bẩn.
Bảng giải thích các biểu tượng giặt:
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Chương trình giặt

Lựa chọn

Cotton

S

Tiết kiệm Cotton

S

* Cotton Tiết kiệm 60 phút

S

*Cotton tiết kiệm 40 phút

S

Tiết kiệm 20

0

SY

Sợi tổng hợp

S

*Màn treo tường

S

Len

SY

*Tơ

SY

Chăn lông vịt

S

Tăng cường

SY

*Xả

SY

*Xoay vòng

SY

*Thoát nước

SY

*Vệ sinh lồng giặt

SY

Chống dị ứng

S

Giặt liên tục 12’

SY
0

Giặt hằng ngày 60 60’

S

Quần áo thể thao

S

Aó sơ mi, áo kiểu

S

Giặt ban đêm

S

S: Chọn
SY: Không chọn
Bạn có thể thay đổi cài đặt chương trình giặt tương ứng với vết bẩn trên quần áo bạn và chúng sẽ
được giặt trong thời gian ít hơn hoặc nhiều hơn, nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn. Các mức điều
chỉnh mức độ vết bẩn tự động được thiết lập. Bạn có thể thực hiện thay đổi như bạn muốn.
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Lưu ý: Nếu không có thay đổi khi chọn biểu tượng
chương trình nào mà bạn chọn.

, điều này có nghĩa không có lựa chọn

1. Quần áo ít bẩn ( Không chọn chương trình giặt lại)
2. Quần áo bẩn ( Chọn chương trình giặt lại nếu cần)
3. Quần áo rất bẩn ( Chọn chương trình giặt lại nếu cần)

Chương trình giặt

Lựa
chọn

Chương
trình sẵn

Cotton

S

Bẩn

Rất bẩn

Ít bẩn

Tiết kiệm Cotton

S

Bẩn

Rất bẩn

Ít bẩn

* Cotton Tiết kiệm 60
phút

S

Bẩn

Rất bẩn

Ít bẩn

*Cotton tiết kiệm 40
phút

S

Bẩn

NS

Ít bẩn

Tiết kiệm 200

SY

Ít bẩn

Rất bẩn

NS

Sợi tổng hợp

S

Bẩn

Rất bẩn

Ít bẩn

*Màn treo tường

S

Bẩn

Rất bẩn

Ít bẩn

Len

S

Bẩn

Rất bẩn

Ít bẩn

*Tơ

S

Bẩn

Rất bẩn

Ít bẩn

Chăn, mền

S

Bẩn

NS

NS

Tăng cường

SY

NS

NS

NS

*Xả

SY

NS

NS

NS

*Xoay vòng

SY

NS

NS

NS

*Thoát nước

SY

NS

NS

NS

*Vệ sinh lồng giặt

SY

NS

NS

NS

Chống dị ứng

S

Bẩn

NS

NS

Giặt liên tục 12’

SY

Ít bẩn

Ít bẩn

NS

Giặt hằng ngày 600 60’

S

Bẩn

Rất bẩn

Ít bẩn

Quần áo thể thao

S

Bẩn

Rất bẩn

Ít bẩn

Aó sơ mi, áo kiểu

S

Bẩn

Rất bẩn

Ít bẩn

Giặt ban đêm

S

Bẩn

Rất bẩn

Ít bẩn

S: Chọn
SY: Không chọn
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Mức độ lựa chọn

Trước khi bắt đầu chương trình, bạn có thể tùy chọn chọn một chức năng phụ trợ.
• Nhấn vào nút chức năng phụ trợ mà bạn muốn chọn.
Chức năng Bổ sung có thể không hoạt động theo quy định của chương trình bạn chọn, số lượng
quần áo bạn chọn.
Các lý do không kích hoạt:
- Không tương thích với một chức năng bổ sung mà bạn đã chọn trước đó.
- Nếu một chức năng bổ sung không hoạt động khi bạn muốn chọn trong khi máy đang chạy;
thì chức năng bổ sung mong muốn của bạn để sử dụng sẽ không được hoàn thành.
• Bạn có thể xem bảng chương trình từ trang 81-91 về các chức năng bổ sung được sử dụng trong
chương trình

 Chạm biểu tượng

để đi đến chức năng bổ sung

Bạn có thể chọn chương trình giặt sơ bộ đối với các quần áo quá bẩn trước khi giặt chính bằng
cách sử dụng chức năng bổ sung này. Khi sử dụng chức năng này, bạn nên đặt chất tẩy rửa trong
khoang rửa mặt trước của ngăn kéo chất tẩy rửa.
• Chạm vào nút biểu tượng

để kích hoạt trước khi giặt chức năng bổ sung

Lưu ý: Khi bạn muốn sử dụng các chức năng phụ trợ trước khi giặt, nếu biểu tượng
không
được hiển thị trên màn hình, các chương trình giặt mà bạn chọn không sử dụng tính năng này.
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Bạn có thể chọn chương trình xả thêm bằng cách sử dụng chức năng bổ sung này. Thiết bị của
bạn cung cấp cho bạn 3 lựa chọn khác nhau:
:Một chương trình xả thêm vào cuối chu trình giặt
: Hai chương trình xả thêm vào cuối chương trình giặt
: Ba chương trình xả thêm vào cuối chương trình giặt
*Nếu bạn muốn lựa chọn nhiều lần xả, chạm vào biểu tượng
Lưu ý: Khi bạn muốn sử dụng thêm các chức năng phụ trợ xả nếu biểu tượng
không được hiển thị trên màn hình, các chương trình giặt mà bạn chọn không sử dụng
tính năng này.
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Bạn có thể làm cho quần áo ít nhăn bởi chức năng bổ sung này.
*Chạm biểu tượng

để kích hoạt chức năng bổ sung giặt chống nhăn

Lưu ý:Nếu biểu tượng
không hiển thị trên màn hình,các chương trình giặt mà bạn chọn
không sử dụng tính năng này.

 Bạn phải cài đặt chế độ Eco Time (Tiết kiệm thời gian) để hoạt động hiệu quả hơn ( trang 41).
 Nếu như bạn muốn kích hoạt chức năng Tiết kiệm thời gian, chạm biểu tượng
 Bạn sẽ thấy biểu tượng

được kích hoạt trên màn hình
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 Chức năng Tiết kiệm thời gian sẽ hiển thị trên màn hình cho đến khi tắt. Để thoát chế độ này,
nhấn biểu tượng Tiết kiệm thời gian ECO TIME

Nếu bạn muốn chạy một chương trình trong khi tính năng Eco Time hoạt động, chạm vào nút
biểu tượng
. Thời gian bắt đầu của chương trình sẽ tự động chậm để tiết kiệm thời gian.
Chương trình "bắt đầu thời gian" và khoảng thời gian chương trình sẽ được hiển thị trên màn
hình với khoảng thời gian nhất định.

 Nếu bạn không muốn chạy chương trình bạn đã lựa chọn trong thời gian tiết kiệm, chạm lại
vào nút . Chữ “thời gian tiết kiệm bị hủy bỏ” (eco time cancelled) sẽ được hiển thị trên màn
hình.
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 Máy giặt sẽ trở về màn hình chính của chương trình bạn đã chọn trong 3 giây. Để khởi động
chương trình, chạy chương trình bạn đã chọn bằng cách chạm vào nút khởi động/tạm dừng.

Chức năng bổ sung điều chỉnh Thời gian hẹn giờ/Thời gian hoàn thành
 Để sử dụng chức năng này, bạn phải trì hoãn thời gian vận hành máy giặt từ 10 phút đến 23
giờ 50 phút hoặc bạn có thể cài đặt theo thời gian mà bạn muốn kết thúc
 Để bật chức năng bổ sung này, chạm vào biểu tượng

.

 Thời gian hiện tại sẽ được hiển thị trên màn hình trong một thời gian ngắn.
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 Màn hình hiển thị thời gian hiện tại sẽ tự động trở về màn hình hiển thị thời gian hẹn giờ/thời
gian hoàn thành.
 Trên màn hình này, bạn có thể hẹn giờ thời gian giặt hoặc thực hiện thao tác hoàn thành giặt ở
thời điểm bạn muốn bằng cách chạm vào nút có biểu tượng
.


Chú ý: Cài đặt thời gian hiện tại phải chính xác để có thể sử dụng chức năng này một
cách phù hợp. Xem trang 38 để thay đổi cài đặt thời gian hiện tại.

Chú ý: Cài đặt thời gian hiện tại phải chính xác để có thể sử dụng chức năng này một cách phù
hợp. Xem trang 36 để thay đổi cài đặt thời gian hiện tại.
Nút chức năng ghi nhớ (MEMORY)
Với tính năng này của máy giặt, bạn có thể lưu chương trình giặt và sấy khô bạn đã sử dụng
trước đó hoặc cài đặt chương trình bạn đã thực hiện trước đây bằng cách chạm vào nút mà không
cần mất thời gian thao tác với tùy chọn bộ nhớ này, do đó, bạn có thể giặt và sấy khô quần áo mà
không cần thực hiện lại cài đặt này. Lựa chọn cài đặt bạn muốn lưu vào bộ nhớ trên màn hình và
chạm vào nút ghi nhớ ưa thích.
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 Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi đối với chương trình giặt và sấy khô trước khi lưu, bạn có
thể trở về menu chương trình bằng cách nhấn nút .
 Bằng chức năng này, bạn có thể hẹn giờ máy giặt khởi động thao tác giặt trong 10 phút đến 23
giờ 50 phút hoặc bạn có thể cài đặt giặt hoàn thành ở một thời điểm.

Bạn có thể chạm lại vào nút ưa thích khi bạn đã thực hiện thay đổi mong muốn.
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 Bạn có thể lưu nó bằng cách nhấn nút có biểu tượng
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.

 Bạn có thể lưu bằng cách nhấn 1 hoặc 2 ( nút chức năng ghi nhớ)

 Một màn hình hiển thị như trên sẽ được hiển thị khi lưu trữ đã hoàn tất và thiết bị của bạn sẽ
tự động trở về quá màn hình chính của chương trình giặt mà bạn đã thực hiện các cài đặt
 Để thực hiện giặt, bạn phải nhấn nút bắt đầu hoặc lựa chọn chương trình khác

.
 Nếu bạn muốn sử dụng những chương trình mà bạn đã lưu lại, bạn có thể xoay núm chương
trình như thể hiện trong hình dưới đây và lựa chọn của bạn bằng cách di chuyển bởi chức
năng bước ghi nhớ.
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 Khi bạn muốn thay đổi các thiết lập mà bạn lưu lại các chương trình bộ nhớ; nhấn nút 1
(Memory 1) hoặc 2 (2 Memory) hoặc thiết lập các chương trình phù hợp, bạn sẽ lựa chọn và
nhấn nút (NHỚ).

 Bạn sẽ được hỏi có lưu lại bằng cách nhấn nút 1 hoặ 2
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 Nếu bạn đang lưu 1 (Memory 1), 2 (Memory 2) trên một chương trình mà bạn đã không được
đưa vào bộ nhớ trước đó, một màn hình như hình dưới đây sẽ được hiển thị.
 Hoàn thành việc lựa chọn bằng cách sử dụng các nút bộ nhớ bạn muốn.

 Nếu bạn muốn lưu trữ chương trình bạn có bộ nhớ trước; bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn
thay đổi lưu trữ trước đó của bạn hay không.
 Nếu bạn chấp nhận, chạm vào nút biểu tượng

 Hình ảnh khác sẽ được hiển thị trên màn hình để bạn có thể chấp nhận lựa chọn của bạn. Bạn
có thể chấp nhận lựa chọn của bạn bằng cách nhấn nút
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Nút Khởi động/Tạm dừng
Khởi động một chương trình
 Bạn có thể khởi động chương trình bạn đã chọn bằng cách chạm vào nút Khởi động/Tạm
dừng.
 Khi bạn bật máy giặt, chương trình bạn đã chọn sẽ chạy trên màn hình. Màn hình ở dưới là
một về dụ về thông tin được hiển thị trong thao tác giặt.

 Chương trình giặt sẵn sàng.

 Chương trình giặt đang chạy.
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 Bước giặt.

 Bước xả.

 Bước vắt

 Chương trình kết thúc

 Chương trình kết thúc, cửa không khóa

Tạm dừng một chương trình/Thêm quần áo
Bạn có thể tạm dừng hoặc khởi động lại chương trình bạn đã chọn bằng nút
dụng chức năng này khi bạn muốn thêm quần áo vào máy giặt.

. Bạn có thể sử

 Dừng giặt.

 Nếu biểu tượng
áo vào.
 Nếu biểu tượng

được hiển thị trên màn hình, bạn có thể mở cửa máy giặt và thêm quần
được hiển thị, máy giặt đã qua bước thêm quần áo.



Hủy bỏ một chương trình



Nếu bạn muốn hủy bỏ một chương trình đang chạy:



- Xoay nút chương trình về vị trí HỦY BỎ (CANCEL).
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- Máy giặt sẽ dừng thao tác giặt và chương trình sẽ bị hủy bỏ.



- Để thoát nước tích tụ trong máy giặt, xoay công tắc chương trình sang bất cứ chương
trình nào.



- Máy giặt sẽ thực hiện thao tác thoát nước cần thiết và hủy bỏ chương trình.



- Bạn có thể chạy máy giặt bằng cách lựa chọn một chương trình mới.

 Xem Trang 78 về Bảng Chương trình.
Hoàn thành một chương trình
Máy giặt sẽ tự dừng ngay khi chương trình bạn đã chọn hoàn thành.
- “kết thúc” (end) được hiển thị trên màn hình.

- Bạn có thể mở cửa máy giặt và lấy quần áo ra.
- Để cửa máy giặt mở sau khi lấy máy giặt ra để máy giặt khô bớt.
- Xoay núm chương trình về vị trí HỦY BỎ (CANCEL).
- Rút phích cắm của máy giặt.
- Tắt vòi nước.

Khóa Trẻ em
Máy giặt có chức năng khóa trẻ em để hệ thống chương trình không bị ảnh hưởng nếu nút chức
năng được nhấn hoặc núm chương trình bị xoay khi máy đang giặt hoặc sấy khô.
Chức năng khóa trẻ em hoạt động sau khi hai nút
hơn 3 giây.

cạnh biểu tượng

được nhấn trong

Chữ cảnh báo dưới đây sẽ được hiển thị sau khi chức năng khóa trẻ em hoạt động.
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Các văn bản sau đây sẽ được hiển thị nếu có các nút được nhấn trong khi khóa trẻ em được kích
hoạt.

Nếu khóa trẻ em đã hoạt động khi có bất cứ chương trình nào đang chạy và núm chương trình
được xoay về vị trí DỪNG LẠI (STOP) và một chương trình khác được chọn, chương trình đã
lựa chọn trước đó sẽ tiếp tục từ vị trí nó dừng. Không có thay đổi.
Để tắt chức năng khóa trẻ em, bạn cần nhấn nút
đây sẽ được hiển thị sau khi chức năng khóa trẻ em tắt.

trong hơn 3 giây. Chữ cảnh báo dưới
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Chế độ rửa nửa tải/ hệ thống phu kép
Thiết bị của bạn có một hệ thống phát hiện nửa tải.
Nếu đặt khoảng một lượng quần áo một nửa hay ít hơn so với tổng khối lượng trong máy giặt
của bạn, thiết bị của bạn sẽ chạy để tiết kiệm thời gian giặt, mức độ tiêu thụ nước và năng lượng
trong một số chương trình. Khi chức năng giặt nửa tải đang hoạt động, máy có thể hoàn thành
chương trình mà bạn đã thiết lập trong một thời gian ngắn hơn.
Nước tẩy rửa trong thiết bị của bạn sẽ được lưu hành với 2 cơ chế phun nước và một hệ thống
phu kép Doublejet. Nước tẩy rửa sẽ được phu quan quần áo của bạn, cho phép hiệu suất giặt tốt
hơn.
Hệ thống phu kép Doublejet sẽ giúp bạn giặt nhiều quần áo hơn trong một thời gian ngắn với
một hiệu suất rửa tốt hơn, đảm bảo ít năng lượng và mức nước tiêu thụ.

Hệ thống phu kép

.
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Ống nước

CHƯƠNG 7: Bảng Chương trình
Vải Cotton
Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

900-800-700-600-500-400-300-“*”

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

9,0

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

190

Loại/Mô tả Quần áo

Rất bẩn dệt cotton và lanh. (Quần áo lót, chăn,
khăn trải bàn, khăn lau (tối đa 4,5 kg)

Vải Cotto Tiết kiệm
Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

-60o-

-

400-300-“*”

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

9,0

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

200

Loại/Mô tả Quần áo

Rất bẩn dệt cotton và linen. (Quần áo lót,
chăn, khăn trải bàn, khăn lau (tối đa 4,5 kg)

(*)

: chương trình theo tiêu chuẩn kiểm nghiệm năng lượng

Phần in đậm là chương trình cài đặt sẵn của nhà máy
CHÚ Ý: THỜI GIAN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LƯỢNG QUẦN
ÁO, NƯỚC MÁY, NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ CHỨC NĂNG BỔ SUNG
ĐƯỢC CHỌN.

57

Bảng Chương trình
Tiết kiệm ở 20oC
Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

(Nước lạnh), 20o

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

4,5

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

103

Loại/Mô tả Quần áo

Ít bẩn, dệt cotton và linen. (chăn, khăn trải
bàn, khăn lau (tối đa 2,0 kg)

Phần in đậm là chương trình cài đặt sẵn của nhà máy
CHÚ Ý: THỜI GIAN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LƯỢNG QUẦN
ÁO, NƯỚC MÁY, NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ CHỨC NĂNG BỔ SUNG
ĐƯỢC CHỌN.
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Bảng Chương trình
Sợi tổng hợp

Sợi Tổng hợp***

Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)
Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

3,5

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

88

Loại/Mô tả Quần áo

Dệt tổng hợp và dệt tổng hợp trộn lẫn.
(Áo ghi chữ làm từ sợi tổng hợp, áo blouse,
tất v.v...)

Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)
Rèm***

(Giặt bằng nước lạnh), 30o, 40o

(Giặt bằng nước lạnh), 30o, 40o*

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

2,5

Khoang giặt

1&2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

131

Loại/Mô tả Quần áo

Chỉ giặt rèm bằng chương trình này.

Chương trình giặt sợi tổng hợp và rèm cửa là chương trình phụ.
Phần in đậm là chương trình cài đặt sẵn của nhà máy
CHÚ Ý: THỜI GIAN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LƯỢNG QUẦN
ÁO, NƯỚC MÁY, NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ CHỨC NĂNG BỔ SUNG
ĐƯỢC CHỌN.
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CHƯƠNG 8: BÃNG CHƯƠNG TRÌNH PHỤ TRỢ
Vải Mỏng

Len***

Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

(Giặt bằng nước lạnh), 30o

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

2,5

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

53

Loại/Mô tả Quần áo

Quần áo len và len trộn lẫn có nhãn giặt trên
máy.

Lụa***

Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

(Giặt bằng nước lạnh), 30o*

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

2,5

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

103

Loại/Mô tả Quần áo

Quần áo làm từ lụa có nhãn giặt trên máy.

Chương trình giặt sợi len và lụa cửa là chương trình phụ.
Phần in đậm là chương trình cài đặt sẵn của nhà máy
CHÚ Ý: THỜI GIAN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LƯỢNG QUẦN
ÁO, NƯỚC MÁY, NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ CHỨC NĂNG BỔ SUNG
ĐƯỢC CHỌN.
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Bảng Chương trình
Đồ trải giường
Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

(Giặt bằng nước lạnh), 30o, 40o*

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

2,5

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

98

Loại/Mô tả Quần áo

Bạn có thể giặt đồ trải giường bằng sợi có
nhãn giặt máy với chương trình này (tối đa 2,5
kg).

Phần in đậm là chương trình cài đặt sẵn của nhà máy
CHÚ Ý: THỜI GIAN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LƯỢNG QUẦN
ÁO, NƯỚC MÁY, NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ CHỨC NĂNG BỔ SUNG
ĐƯỢC CHỌN.
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Bảng Chương trình
Bổ sung

Xả***

Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

(Giặt bằng nước lạnh),

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

9,0

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

47

Loại/Mô tả Quần áo

Nếu bạn muốn xả thêm quần áo sau khi hoàn
thành thao tác giặt, bạn có thể sử dụng
chương trình này với tất cả các loại quần áo.

Vắt***

Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

(Giặt bằng nước lạnh),

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

9,0

Khoang giặt

-

Khoảng thời gian giặt (Phút)

17

Loại/Mô tả Quần áo

Khi bạn muốn thực hiện vắt thêm đối với
quần áo sau giai đoạn giặt, bạn có thể sử
dụng chương trình này cho tất cả các loại
quần áo.

Phần in đậm là chương trình cài đặt sẵn của nhà máy
CHÚ Ý: THỜI GIAN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LƯỢNG QUẦN
ÁO, NƯỚC MÁY, NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ CHỨC NĂNG BỔ SUNG
ĐƯỢC CHỌN.
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Bảng Chương trình

Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

9,0

Khoang giặt

-

Khoảng thời gian giặt (Phút)

3

Loại/Mô tả Quần áo

Nó thoát nước bên trong máy giặt.

Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

800

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

-

Khoang giặt

-

Khoảng thời gian giặt (Phút)

90

Loại/Mô tả Quần áo

Đây là chương trình làm sạch lồng giặt. Nó
phải được sử dụng khi không có quần áo.

Làm sạch lồng
giặt***

Thoát nước***

Bổ sung
(Giặt bằng

Phần in đậm là chương trình cài đặt sẵn của nhà máy
CHÚ Ý: THỜI GIAN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LƯỢNG QUẦN
ÁO, NƯỚC MÁY, NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ CHỨC NĂNG BỔ SUNG
ĐƯỢC CHỌN.
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Bảng Chương trình
Chống Dị ứng
Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

(Giặt bằng nước lạnh), 30o, 40o, 50o, 60o*

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

4,5

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

218

Loại/Mô tả Quần áo

Quần áo trẻ em

Phần in đậm là chương trình cài đặt sẵn của nhà máy
CHÚ Ý: THỜI GIAN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LƯỢNG QUẦN
ÁO, NƯỚC MÁY, NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ CHỨC NĂNG BỔ SUNG
ĐƯỢC CHỌN.
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Bảng Chương trình
Thông thường 60 phút
Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

(Giặt bằng nước lạnh), 30o, 40o,500, 60o*

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

4,0

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

60

Loại/Mô tả Quần áo

Quần áo bẩn, dệt cotton, dệt màu và linen
trong 60 phút tại 600.

Quần áo thể thao
Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

(Giặt bằng nước lạnh), 30o

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

3,5

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

83

Loại/Mô tả Quần áo

Quần áo thể thao

Aó kiểu/Áo sơ mi
Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

(Giặt bằng nước lạnh), 30o, 40o,500, 60o*

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

4,0

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

120

Loại/Mô tả Quần áo

Quần áo bẩn, dệt cotton, tổng hợp kết hợp và
áo kiểu có thể giặt chung với nhau
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Chế độ giặt ban đêm
Nhiệt độ giặt có thể lựa chọn (oC)

900-800-700-600-500-400-300-“*”

Công suất giặt/sấy khô tối đa (kg)

9,0

Khoang giặt

2

Khoảng thời gian giặt (Phút)

182

Loại/Mô tả Quần áo

Quần áo bẩn, dệt cotton, lanh (Quần lót,
linen, khăn trải bàn, khăn tắm tối đa 4,5 kg,
ra trải trường…)

LƯU Ý: chương trình giặt ban đêm là một chương trình giặt im lăng mà không cần bất kỳ giai
đoạn vắt nào trong thời gian giặt. Khi thiết bị của bạn tới gần cuối của hoạt động giặt, thiết bị sẽ
vào chế độ im lặng và có thể giữ cho máy giặt của bạn tối đa là 10 giờ mà không cần xả nước
bên trong. Nếu chương trình thời gian chờ đợi quá 10 giờ, thiết bị của bạn sẽ tự động thực hiện
xả nước và các hoạt động vắt. Bắt đầu từ khi thiết bị đi vào hoạt động chờ đợi này, bạn có thể
hủy bỏ hoạt động này và tiếp tục chương trình giặt này từ lúc bạn dừng. Những gì bạn phải làm
là chạm vào nút Start / Standby một lần nữa. (Trong chế độ ngủ, thời gian còn lại không được
tính trên màn hình, thời gian còn lại trên màn hình là thời gian hợp lệ chỉ cho xả và hoạt động
vắt.
Phần in đậm là chương trình cài đặt sẵn của nhà máy
CHÚ Ý: THỜI GIAN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LƯỢNG QUẦN
ÁO, NƯỚC MÁY, NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ CHỨC NĂNG BỔ SUNG
ĐƯỢC CHỌN.
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Lựa chọn chương trình phụ (Sợi tổng hợp)
Khi bạn lựa chọn chương trình Sợi tổng hợp
(Synthetics) từ núm chương trình, bạn sẽ thấy hai
tùy chọn của chương trình phụ.
1 - Sợi tổng hợp (Synthetics)
2 - Rèm (Curtain)
 Bạn có thể thực hiện lựa chọn chương trình phụ
bằng cách chạm vào nút có biểu tượng
.

 Bạn có thể bật chương trình bạn muốn lựa chọn bằng cách chạm vào nút có biểu tượng

.

67

 Sau khi đã bật lựa chọn, màn hình điện tử sẽ trở về màn hình chính của chương trình bạn đã
lựa chọn tự động. Bạn có thể lựa chọn tính năng khác bạn muốn lựa chọn trên màn hình này và
chạy máy giặt bằng cách nhấn nút Khởi động/Tạm dừng.

Lựa chọn chương trình phụ (Vải Mỏng)
Khi bạn lựa chọn chương trình vải mỏng từ núm
chương trình, bạn sẽ thấy hai tùy chọn của chương
trình phụ.
1 - Len (Wool)
2 - Lụa (Silk)
 Bạn có thể thực hiện lựa chọn chương trình phụ
bằng cách chạm vào nút có biểu tượng
.
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 Bạn có thể bật chương trình bạn muốn lựa chọn bằng cách chạm vào nút có biểu tượng

.

 Sau khi đã bật lựa chọn, màn hình điện tử sẽ trở về màn hình chính của chương trình bạn đã
lựa chọn tự động. Bạn có thể lựa chọn tính năng khác bạn muốn lựa chọn trên màn hình này và
chạy máy giặt bằng cách nhấn nút Khởi động/Tạm dừng.

69

Lựa chọn chương trình phụ (Bổ sung)
Khi bạn lựa chọn chương trình bổ sung từ núm
chương trình, bạn sẽ thấy sáu tùy chọn của chương
trình phụ.
1 - Làm mới (Refresh)
2 - Xả (Rinse)
3 - Vắt (Vò)
4 - Thoát nước (Drain)
5 - Làm sạch lồng giặt (Drum clean)
 Bạn có thể thực hiện lựa chọn chương trình phụ
bằng cách chạm vào nút có biểu tượng
.
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 Bạn có thể bật chương trình bạn muốn lựa chọn bằng cách chạm vào nút có biểu tượng

.

 Sau khi đã bật lựa chọn, màn hình điện tử sẽ trở về màn hình chính của chương trình bạn đã
lựa chọn tự động. Bạn có thể lựa chọn tính năng khác bạn muốn lựa chọn trên màn hình này và
chạy máy giặt bằng cách nhấn nút Khởi động/Tạm dừng.

71

CHƯƠNG 9: BẢO DƯỠNG VÀ LÀM SẠCH MÁY GIẶT

Chú ý!
Rút phích cắm máy giặt trước khi bắt đầu bảo dưỡng và làm sạch máy giặt.

Tắt ống dẫn nước trước khi bắt đầu bảo dưỡng và làm sạch máy giặt.

Chú ý!
Bộ phận của máy giặt có thể bị hư hỏng nếu sử dụng nước làm sạch có chất hòa tan. Không sử
dụng chất làm sạch có chất hòa tan.
Bộ lọc ống dẫn nước
Bộ lọc được sử dụng để ngăn tạp chất bên ngoài đi vào trong máy giặt và có
thể được tìm thấy ở hai phía vòi nước của ống dẫn và ở đầu van nước dọc ống
dẫn nước của máy giặt. Nếu máy giặt không thể lấy đủ lượng nước dù đang mở
vòi nước, cần làm sạch bộ lọc này.
 Tháo đầu nối của ống dẫn nước ra khỏi vòi nước và máy giặt.
 Tháo bộ lọc của van dẫn nước trên máy giặt bằng một cặp kìm. Làm
sạch toàn bộ bằng nước và bàn chải.
 Tháo bộ lọc ở phía vòi nước của ống dẫn nước bằng tay và làm sạch nó.
 Sau khi đã làm sạch bộ lọc, để chúng lại vào đúng vị trí.
LƯU Ý:
Van thoát nước có thể bị tắc do vòi nước bị ô nhiễm hoặc thiếu bảo trì
hoặc van thoát nước bị hư, khiến nước rò rỉ vào thiết bị của bạn liên tục.
Các sự cố có thể phát sinh do những lý do nằm ngoài phạm vi bảo hành.
Bảo dưỡng và làm sạch bộ lọc bơm
Máy giặt chứa một hệ thống lọc ngăn sợi chỉ dính trên quần áo và chất nhỏ
khác đi vào máy bơm trong quá trình thoát nước sau khi hoàn thành chu kỳ
giặt. Hệ thống này nhằm bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của bơm. Bạn cần làm
sạch bộ lọc bơm hai tháng một lần.
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Để làm sạch bộ lọc bơm:
 Bạn có thể sử dụng muỗng bột giặt được cung
cấp cùng với máy giặt hoặc muỗng nước giặt để
mở nắp bơm.

 Đặt phần cuối của bộ phận nhựa về phía khe hở
của nắp và nhấn về phía sau. Nắp sẽ mở.
 Trước khi mở nắp, đặt hộp chứa trước nắp để
ngăn chặn nước còn sót lại trong máy chảy ra
 Mở nắp bằng các xoay theo chiều kim đồng hồ
và cho nước chảy ra
Lưu ý: Bạn phải lấy nước ra nhiều lần tùy theo
lượng nước trong máy giặt.
 Làm sạch tạp chất từ bên ngoài ở trong bộ lọc
bằng bàn chải.

 Sau khi làm sạch bộ lọc, thay nắp bộ lọc và siết
chặt bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.
 Vui lòng lưu ý rằng nắp bộ lọc sẽ rò rỉ nước trừ
khi được đặt lại vào đúng vị trí.
 Bạn có thể đóng nắp bơm ngược chiều bạn mở.

 Khi đóng nắp bơm, đảm bảo rằng bộ phận bên
trong nắp khớp với lỗ trên tấm che phía trước.

Bảo dưỡng và làm sạch ngăn đựng xà phòng giặt
 Xà phòng giặt có thể hình thành cặn trong ngăn đựng xà phòng giặt và vị trí ngăn đựng xà
phòng giặt. Tháo ngăn đựng xà phòng giặt thường xuyên để làm sạch cặn hình thành. Để tháo
ngăn đựng xà phòng giặt ra khỏi vị trí:
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 Kéo ngăn đựng xà phòng giặt ra phía sau.
 Nhấn vùng được hiển thị ở dưới bên trong ngăn đựng xà phòng giặt bạn đã kéo ra phía sau và
tiếp tục kéo và tháo ngăn đựng xà phòng giặt ra khỏi vị trí.

 Rửa bằng bàn chải và nhiều nước.
 Lấy cặn bên trong vị trí ngăn đựng xà phòng giặt sao cho chúng không rơi vào bên trong máy
giặt.
 Lau khô ngăn đựng xà phòng giặt bằng khăn lau hoặc giẻ khô và đặt nó vào vị trí ban đầu.
 Không rửa ngăn đựng xà phòng giặt trong máy rửa bát.
Ngăn đựng nước giặt (*)
Để làm sạch và bảo dưỡng ngăn đựng nước giặt, tháo ngăn đựng ra khỏi vị trí theo hình ở dưới
và làm sạch toàn bộ cặn nước giặt còn lại. Thay thế ngăn đựng. Đảm bảo không còn cặn thừa
trong ống siphon.
(*) Tùy thuộc mẫu sản phẩm

CHƯƠNG 10: NẮP SIPHON/ THÂN MÁY/ LỒNG GIẶT
Nắp ống siphon
Tháo ngăn đựng xà phòng giặt ra khỏi vị trí (xem trang 99).
Tháo chốt ống siphon được hiển thị trong hình và làm sạch toàn bộ cặn nước xả. Thay thế chốt
ống siphon đã làm sạch. Kiểm tra xem nó có khớp hoàn toàn không.
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Làm sạch Thân máy
Làm sạch thân bên ngoài của máy giặt bằng chất làm sạch không có tính ăn mòn
và không cháy. Sau khi rửa thân máy giặt bạn đã làm sạch bằng nước sạch, lau
khô bằng giẻ mềm và khô.

Làm sạch Lồng giặt
Không để đồ vật kim loại như kim, kẹp giấy, đồng xu bên trong máy giặt. Máy
giặt này gây ra gỉ sắt bên trong lồng giặt. Sử dụng chất làm sạch không chứa
clorit để làm sạch các vết gỉ sắt này và tuân thủ cảnh báo của nhà sản xuất chất
làm sạch. Dể làm sạch các vết gỉ sắt, không sử dụng dây cứng hoặc đồ vật cứng
tương tự.
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CHƯƠNG 11: XỬ LÝ SỰ CỐ
Tất cả thao tác sửa chữa cần thiết cho máy giặt đều phải được thực hiện bởi công ty bảo trì được
ủy quyền. Nếu máy giặt cần sửa chữa hoặc bạn không thể giải quyết vấn đề bằng thông tin được
cung cấp ở dưới, sau đó, bạn cần:


Rút phích cắm máy giặt.



Đóng vòi nước.
LỖI

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XẢY
RA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

Không cắm phích cắm của máy Cắm phích cắm vào ổ.
giặt.

Máy giặt không
khởi động.

Cầu chì bị hỏng

Thay cầu chì.

Không có nguồn điện.

Kiểm tra nguồn điện.

Không nhấn nút Khởi động/Tạm Nhấn nút Khởi động/Tạm dừng.
dừng
Núm chương trình ở vị trí dừng Đưa núm chương trình về vị trí
(tắt)
mong muốn.
Cửa máy giặt không được đóng phù Đóng cửa máy giặt.
hợp.

Không có nước
chảy vào máy giặt.

Vòi nước bị đóng.

Mở vòi nước.

Kiểm tra ống dẫn nước.

Ống dẫn nước có thể bị xoắn.

Ống dẫn nước có thể bị tắc.

Làm sạch bộ lọc của ống dẫn nước
(*).

Bộ lọc dẫn nước vào van bị tắc.

Làm sạch bộ lọc dẫn nước vào van
(*).

Cửa máy giặt không được đóng phù Đóng cửa máy giặt.
hợp.
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LỖI

Máy giặt không
thoát nước.

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XẢY
RA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

Ống thoát nước bị tắc hoặc xoắn.

Kiểm tra ống thoát nước.

Bộ lọc bơm bị tắc.

Làm sạch bộ lọc bơm.

Quần áo không được dàn đều

Để quần áo hợp lý

Chân máy giặt không được điều Điều chỉnh chân của máy giặt.
chỉnh.
Không tháo đinh vít chặn trong quá Tháo đinh vít chặn trong quá trình
trình vận chuyển.
vận chuyển ra khỏi máy giặt.
Máy giặt chỉ có ít lượng quần áo Điều này sẽ ngăn máy giặt vận hành.
bên trong.

Máy giặt rung.

Để quá nhiều quần áo vào máy giặt Không để quần áo quá lượng được
hoặc máy giặt không được dàn đều. khuyến nghị và đảm bảo dàn đều
quần áo.
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LỖI

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XẢY
RA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

Sử dụng quá nhiều xà phòng giặt.

Nhấn nút Khởi động/Tạm dừng Để
loại bỏ bọt hình thành, trộn một thìa
nước xả với một nửa lit nước trong
ngăn đựng xà phòng giặt. Sau 5 - 10
phút, nhấn lại nút Khởi động/Tạm
dừng. Trong lần giặt tiếp theo, điều
chỉnh định lượng xà phòng giặt theo
đó.

Sử dụng sai xà phòng giặt.

Sử dụng xà phòng giặt được sản xuất
dành riêng cho máy giặt tự động
trong máy giặt.

Quá nhiều bọt hình
thành trong ngăn
đựng xà phòng
giặt.

Mức độ bẩn của quần áo không Lựa chọn chương trình phù hợp với
khớp với chương trình bạn đã chọn. mức độ bẩn của quần áo. (Xem trang
78 về bảng chương trình).
Lượng xà phòng giặt sử dụng
Kết quả giặt không không đủ.
đáp ứng yêu cầu.
Lượng quần áo trong máy giặt lớn
hơn sức chứa tối đa của máy giặt.

Mỗi lần máy giặt
được bơm nước,
nước đều thoát ra.
Không có nước
trong lồng giặt
trong quá trình
giặt.
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Điều chỉnh mức xà phòng giặt theo
lượng và mức độ bẩn của quần áo.
Để quần áo vào máy giặt với lượng
không vượt quá sức chứa tối đa của
máy giặt.

Nước bị nhiễm bẩn

Điều chỉnh lượng chất tẩy dựa trên
hướng dẫn sử dụng chất tẩy của nhà
máy

Quẩn áo không được xếp dàn đều

Sắp xếp hợp lý

Đầu cuối của ống thoát nước quá Để ống thoát nước độ cao phù hợp
thấp so với máy giặt.
Đây không phải là lỗi.
Nước ở trong phần không nhìn thấy
của lồng giặt.

-

LỖI

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XẢY
RA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

Quần áo dính cặn
xà phòng giặt.

Hạt không tan của nhiều xà phòng Thực hiện xả thêm bằng cách cài đặt
giặt có thể dính vào quần áo dưới máy giặt ở chương trình “Xả” hoặc
dạng đốm trắng.
làm sạch đốm bằng bàn chải sau khi
quần áo khô.

Quần áo dính xà
phòng giặt.

Nguyên nhân của các đốm này là Sử dụng lượng xà phòng giặt tối đa
dầu, kem hoặc thuốc mỡ.
được nhà sản xuất xà phòng giặt
hướng dẫn trong lần giặt tiếp theo.

Không thực hiện
thao tác vắt hoặc
thao tác vắt chạy
chậm.

Đây không phải là lỗi.

Hệ thống kiểm soát tải trọng không
cân bằng sẽ cố dàn đều quần áo.
Hệ thống kiểm soát tải trọng không Thao tác vắt sẽ bắt đầu sau khi quần
cân bằng đã bật.
áo được dàn. Để quần áo vào máy
giặt theo kiểu cân bằng ở lần tiếp
theo.
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CHƯƠNG 12: CẢNH BÁO LỖI TỰ ĐỘNG VÀ HÀNH ĐỘNG CẦN THỰC HIỆN
Máy giặt có trang bị hệ thống có khả năng thực hiện biện pháp thận trọng cần thiết và cảnh báo
bạn trong trường hợp có hư hỏng bằng hình thức tự kiểm tra liên tục trong quá trình giặt.

MÃ LỖI
Kiểm tra cửa
LỖI CÓ THỂ
XẢY RA

Cửa máy giặt để mở.

HÀNH ĐỘNG
CẦN THỰC
HIỆN

Đóng cửa máy giặt.
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Nếu máy giặt còn báo lỗi, tắt máy giặt, rút phích cắm máy giặt và liên hệ ngay
với công ty bảo trì được ủy quyền gần nhất.

MÃ LỖI
Không có nước. Kiểm tra nguồn nước
LỖI CÓ THỂ
XẢY RA

Mất nước hoặc áp suất nguồn nước thấp.

HÀNH ĐỘNG
CẦN THỰC
HIỆN

- Vòi nước có thể bị đóng. Kiểm tra.
- Nguồn nước có thể bị cắt. Kiểm tra.
- Nếu có, xoay núm chương trình về vị trí HỦY BỎ. Bạn có thể lựa chọn một
chương trình và chạy máy giặt sau khi nguồn nước được cung cấp.
- Áp suất nguồn nước có thể thấp. Kiểm tra.
- Ống dẫn nước có thể bị xoắn. Kiểm tra.
- Ống dẫn nước có thể bị tắc. Kiểm tra.
- Làm sạch ống dẫn nước và bộ lọc dẫn nước (*).
Nếu còn vấn đề, rút phích cắm của máy giặt, tắt vòi nước và liên hệ công ty
bảo trì được ủy quyền gần nhất.

(*) Xem trang 99.
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MÃ LỖI
Máy bơm. Rút phích cắm của máy giặt.
LỖI CÓ THỂ
XẢY RA

Máy bơm bị hỏng, bộ lọc bơm bị tắc hoặc đầu nối điện của máy bơm hỏng.

HÀNH ĐỘNG
CẦN THỰC
HIỆN

Làm sạch bộ lọc bơm (**).
Nếu còn vấn đề, liên hệ công ty bảo trì được ủy quyền gần nhất.

MÃ LỖI
Bộ lọc. Kiểm tra bộ lọc.
LỖI CÓ THỂ
XẢY RA

Máy bơm bị hỏng, bộ lọc bơm bị tắc hoặc đầu nối điện của máy bơm hỏng.

HÀNH ĐỘNG
CẦN THỰC
HIỆN

- Bộ lọc bơm có thể bị tắc.
- Làm sạch bộ lọc bơm (**).
- Ống thoát nước có thể bị tắc hoặc xoắn.
- Kiểm tra ống thoát nước.
- Nếu còn vấn đề, liên hệ công ty bảo trì được ủy quyền gần nhất.

(**) Xem trang 100.
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MÃ LỖI
Tràn. Đóng vòi.
LỖI CÓ THỂ
XẢY RA

Máy giặt có quá nhiều nước.

HÀNH ĐỘNG
CẦN THỰC
HIỆN

Máy giặt tự thoát nước.
Theo chương trình thoát nước, tắt máy giặt và rút phích cắm của máy giặt. Tắt
vòi nước và liên hệ công ty bảo trì được ủy quyền gần nhất.
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MÃ LỖI

Điện áp cao
MÃ LỖI

Điện áp thấp
LỖI CÓ THỂ
XẢY RA

Điện áp nguồn cao hoặc thấp.

HÀNH ĐỘNG
CẦN THỰC
HIỆN

Có thể có dao động điện cấp cho máy giặt, kiểm tra xem ổ cắm bạn cắm máy
giặt vào đã nối đất chưa. Yêu cầu thợ điện đo lượng điện áp đến nhà bạn. Nếu
không có vấn đề về điện, rút phích cắm của máy giặt và thông báo cho công ty
bảo trì gần nhất.
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MÔ TẢ VỀ TEM NĂNG LƯỢNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Mẫu sản
phẩm

Thương hiệu
Mức độ năng lượng

Mức tiêu thụ năng lượng

Độ ồn khi giặt
Độ ồn khi vắt

Năng suất Khối
vắt
lượng
quần áo

Mức tiêu thụ nước hằng năm
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Năng lượng tiêu thụ nước có thể thay đổi tùy theo áp lực nước, độ cứng của nước, nhiệt độ nước,
nhiệt độ môi trường xung quanh, lượng quần áo, chức năng lựa chọn bổ ssung, dao động điện áp.
Nó sẽ làm giảm năng lượng và mức tiêu thụ nước với lượng quần áo đề xuất cho chương trình
lựa chọn, giúp cho quần áo của bạn ít bẩn hoặc trong các chương trình ngắn, thực hiện việc vệ
sinh và bảo dưỡng định kỳ, sử dụng thiết bị của bạn trong khoảng thời gian thuận tiện theo quy
định của nhà máy.
Biểu tượng này trên sản phẩm hoặc bao bì ngụ ý rằng sản phẩm không nên được coi là chất thải
sinh hoạt. Thay vào đó, thiết bị nên đem đến địa điểm thu tái chế thiết bị điện và điện tử.
Bạn sẽ giúp tránh tác hại đến môi trường và sức khỏe con người, nếu không sẽ làm ảnh hưởng
môi trường do thủ tục thải sai cho sản phẩm bằng cách đảm bảo rằng sản phẩm này là đúng.
Vật liệu tái chế sẽ giúp tài nguyên thiên nhiên được bảo tồn. Để biết thông tin chi tiết hơn về việc
tái chế các sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương, dịch vụ tái chế chất
thải trong nước hoặc các cửa hàng từ nơi bạn đã mua sản phẩm.
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Häfele Vietnam LLC - Head Office
Ree Tower, 3rd Floor, 9 Doan Van Bo Street, District 4, Ho Chi Minh City
Phone: +84 8 39 113 113
Fax: +84 8 39 113 114
Email: info@hafele.com.vn

Häfele Design Center & Office Hanoi
128 Thuy Khue Street, Thuy Khue Ward, Tay Ho District, Ha Noi
Phone: +84 4 38 500 400
Fax: +84 4 38 500 401
Email: hanoi@hafele.com.vn

Häfele Design Center & Office Da Nang
248 Nguyen Van Linh, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang
Phone: +84 511 3584 966
Fax: +84 511 3584 977
Email: danang.sales@hafele.com.vn

Häfele Can Tho Office
7th Floor, STS Building, 11B Hoa Binh Street, Ninh Kieu District, Can Tho
Phone: +84 710 3819 210
Fax: +84 710 3819 320
Email: cantho@hafele.com.vn
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