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Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm này. 
Chúng tôi tự hào mang đến cho bạn sản phẩm 
lý tưởng và trọn bộ thiết bị gia dụng phục vụ 
các công việc hằng ngày. 

Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ mọi hướng 
dẫn để vận hành máy an toàn và hiệu quả. 
Hướng dẫn sử dụng này cung cấp các thông 
tin quan trọng về việc sử dụng, lắp đặt và bảo 
trì máy một cách an toàn cũng như chia sẻ một 
số lời khuyên hữu ích để sử dụng máy sao cho 
hiệu quả nhất. Vui lòng cất mọi tài liệu liên 
quan đến máy ở nơi an toàn phòng khi cần 
dùng sau này. 

Máy phải đi kèm với những thứ sau: 

 Hướng dẫn sử dụng 

 Phiếu bảo hành 

 Nhãn tiết kiệm năng lượng 

Kiểm tra xem máy có bị hỏng hóc trong quá 
trình vận chuyển không. Nếu có, vui lòng liên 
hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng để được hỗ 
trợ. Việc không tuân thủ nguyên tắc kể trên có 
thể gây nguy hiểm khi sử dụng sản phẩm. Bạn 
có thể phải chịu phí dịch vụ hỗ trợ nếu lỗi là do 
sử dụng hoặc lắp đặt máy sai cách. 
Khi liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng, vui 
lòng chuẩn bị trước mã 16 ký tự, còn gọi là số 
sê-ri, để nhận dạng máy. Mã này là mã nhận 
dạng không trùng lặp dành riêng cho sản phẩm 
của bạn, được in trên tem ở đằng sau cửa. 

 

 

Máy sấy này được dán nhãn theo chỉ 
thị châu Âu 2012/19/EU đối với chất 
thải thiết bị điện và điện tử (WEEE). 

 

WEEE bao gồm cả chất thải gây ô nhiễm (có 
thể gây ra tác hại đáng kể lên môi trường) và 
chất thải cơ bản (có thể tái sử dụng). Các thiết 
bị WEEE phải được xử lý theo những quy trình 
cụ thể để loại bỏ và thải loại đúng cách mọi 
chất gây ô nhiễm, cũng như khôi phục và tái 
chế mọi nguyên liệu có thể. Mỗi cá nhân đều 
đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 
rằng các thiết bị WEEE không trở thành vấn đề 
môi trường. Do vậy, hãy tuyệt đối tuân thủ các 
quy tắc cơ bản sau đây: 

• không xử lý thiết bị WEEE như chất thải sinh 
hoạt bình thường; 

• mang thiết bị WEEE đến đơn vị thu gom 
tương ứng để chính quyền hoặc công ty đã 
đăng ký tiếp nhận và quản lý. Nhiều quốc gia 
có thể có dịch vụ thu gom tận nhà đối với các 
thiết bị WEEE cỡ lớn. 

Ở nhiều quốc gia, khi bạn mua thiết bị mới, nhà 
bán lẻ có thể nhận thu gom thiết bị cũ miễn phí, 
miễn là thiết bị thuộc cùng loại và có cùng chức 
năng với thiết bị mới. 

 
1. QUY TẮC AN TOÀN CHUNG 

2. ỐNG THOÁT NƯỚC 

3. KHOANG CHỨA NƯỚC 

4. CỬA VÀ BỘ LỌC 

5. MỘT SỐ LỜI KHUYÊN KHI SỬ DỤNG 

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH 

7. CÁC CHẾ ĐỘ VÀ TÙY CHỌN 

8. SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH 

  

Điều kiện môi trường 

Nội dung 
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1. QUY TẮC AN TOÀN 
CHUNG 

• Sản phẩm này được thiết kế để 
sử dụng trong hộ gia đình và cho 
những môi trường trong nhà 
như: 
- Khu bếp dành cho nhân viên 

trong cửa hàng, văn phòng và 
những môi trường làm việc 
khác; 

- Nhà đơn lập; 
- Khách sạn, nhà nghỉ và những 

môi trường sinh sống khác và 
người sử dụng phải là khách 
lưu trú; 

- Môi trường kiểu dịch vụ lưu trú 
tối giản. 

Bất kỳ hoạt động sử dụng nào 
khác với công năng bình thường 
trong môi trường hộ gia đình 
hoặc các công việc dọn dẹp, vệ 
sinh điển hình khi sử dụng máy 
sấy này, dù là hoạt động sử dụng 
thương mại do chuyên gia hoặc 
người dùng có chuyên môn thực 
hiện, cũng sẽ không được tính là 
hợp lệ trong các môi trường kể 
trên. Nếu máy không được sử 
dụng đúng với công năng và 
trong những môi trường kể trên 
thì tuổi thọ của máy có thể bị 
giảm và máy sẽ không được nhà 
sản xuất bảo hành. Nhà sản xuất 
sẽ không chấp nhận bất kỳ hư 
hại nào đối với máy hoặc hư hại 
và mất mát phát sinh trong quá 
trình sử dụng máy trái với công 
năng trong nhà hoặc trong hộ gia 
đình (kể cả khi máy được đặt 

trong môi trường trong nhà hoặc 
trong hộ gia đình) theo phạm vi 
tối đa của luật pháp. 

• Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người 
có khuyết tật về thể chất, trí tuệ, 
giác quan hay thiếu kiến thức, 
kinh nghiệm có thể sử dụng sản 
phẩm này nếu có người giám sát 
hoặc được hướng dẫn đầy đủ 
cách sử dụng sản phẩm an toàn 
và hiểu rõ mọi nguy hiểm tiềm 
tàng. 
Không được cho trẻ em chơi đùa 
với máy. Không được cho trẻ em 
vệ sinh và bảo trì máy khi không 
có người giám sát. 

• Trẻ em phải được giám sát khi ở 
gần máy. 

• Trẻ em dưới 3 tuổi cần được giữ 
khoảng cách và giám sát thường 
xuyên khi ở gần máy. 

 

• Đây là loại máy chuyên dụng cho 
hộ gia đình, ví dụ như dùng để 
sấy quần áo hoặc vải vóc trong 
nhà. 

• Vui lòng đọc kỹ và nắm rõ mọi 
hướng dẫn lắp đặt và sử dụng 
trước khi sử dụng máy. 

• Không chạm vào máy khi tay 
chân đang ẩm hoặc bị ướt. 

 LƯU Ý 
Việc sử dụng máy sấy sai cách 
có thể gây ra nguy cơ cháy nổ. 
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• Không dựa vào máy khi cho đồ 
vào, lấy đồ ra hoặc tì vào cửa để 
nhấc hoặc di chuyển máy. 

• Không tiếp tục sử dụng máy khi 
phát hiện máy có vấn đề. 

• Không được sử dụng máy sấy 
này cho đồ giặt vừa giặt bằng 
sản phẩm hóa chất công nghiệp. 

 

• Không được để xơ vải tích tụ trên 
sàn ở xung quanh máy. 

 

• Luôn tháo phích cắm trước khi vệ 
sinh máy. 

• Nhiệt độ của lồng máy có thể lên 
rất cao. Luôn để máy sấy nguội 
hoàn toàn trước khi lấy đồ sấy ra. 

• Trong chu trình sấy sẽ luôn bao 
gồm một giai đoạn cuối không sử 
dụng nhiệt (giai đoạn làm nguội) 
để đảm bảo đồ sấy quay về nhiệt 
độ an toàn, tránh làm hỏng đồ 
sấy. 

 

 
  

 LƯU Ý 
Không sử dụng máy khi bộ lọc 
xơ vải không được lắp đúng 
cách hoặc bị hỏng vì xơ vải có 
thể tạo tia lửa. 

 LƯU Ý 
Khi biểu tượng nhiệt độ bề mặt 
cao  xuất hiện thì tức là 
nhiệt độ trong quá trình vận 
hành máy sấy có thể vượt quá 
60°C. 

 LƯU Ý 
Tuyệt đối không ngừng máy 
sấy trước khi kết thúc chu 
trình sấy trừ khi đồ sấy được 
nhanh chóng lấy ra hết và tách 
rời nhau ra để nhiệt độ được 
phân tán. 

 LƯU Ý 
Trong quá trình vận chuyển 
phải đảm bảo máy sấy luôn ở 
vị trí dựng thẳng. Trong 
trường hợp thực sự cần thiết, 
chỉ được phép nghiêng máy 
như trong hình. 

 
Nếu sản phẩm bị nghiêng 
sang bên khác thì phải đợi ít 
nhất 4 giờ rồi mới được bật lại 
để dầu trong máy chảy ngược 
lại vào bộ phận nén. Bộ phận 
nén có thể bị hư hại nếu không 
tuân thủ theo nguyên tắc này. 
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• Không lắp đặt máy trong phòng 

có nhiệt độ thấp hoặc phòng có 
nguy cơ đóng băng. Máy có thể 
không hoạt động tốt trong môi 
trường có nhiệt độ xuống dưới 
ngưỡng đóng băng và có thể bị 
hư hỏng nếu nước trong hệ 
thống nước (van nước, ống 
nước, bơm nước) bị đóng băng. 
Để máy hoạt động tốt hơn, nhiệt 
độ phòng nên nằm trong khoảng 
5-35°C. Lưu ý rằng khi máy hoạt 
động trong điều kiện nhiệt độ 
thấp (từ +2 đến +5°C) thì có thể 
xảy ra hiện tượng ngưng tụ nước 
và chảy nước xuống sàn. 

• Nếu máy sấy được đặt bên trên 
máy giặt thì phải dùng hệ thống 
giá kệ phù hợp với cấu hình của 
thiết bị: 

- Giá kệ cỡ tiêu chuẩn: đối với 
máy giặt có chiều sâu tối thiểu 
44cm; 

- Giá kệ cỡ hẹp: đối với máy giặt 
có chiều sâu tối thiểu 40cm; 

- Giá kệ có thanh trượt: đối với 
máy giặt có chiều sâu tối thiểu 
47cm; 

Giá kệ phải được mua ngoài. Bộ 
giá kệ sẽ đi kèm hướng dẫn lắp 
đặt và linh kiện lắp đặt. 

• TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt máy 
sấy gần các loại rèm. 

• Máy không được lắp đặt đằng 
sau cửa khóa, cửa trượt hoặc 
cửa có bản lề ở phía đối diện 
máy sấy khiến cửa máy sấy 
không thể mở hết ra. 

• Để đảm bảo an toàn, máy phải 
được lắp đặt đúng cách. Nếu có 
thắc mắc trong quá trình lắp đặt, 
vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ 
để được hỗ trợ. 

• Sau khi máy sấy đã được đặt vào 
vị trí, điều chỉnh phần chân máy 
để máy được cân bằng. 

 
 

 
• Các chi tiết kỹ thuật (áp suất 

năng lượng và dòng điện) được 
ghi rõ trên tem sản phẩm.  

Lắp đặt 

Đấu nối điện và hướng dẫn an 
toàn 
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• Phải đảm bảo tiếp đất cho hệ 
thống điện và tuân thủ pháp luật 
hiện hành. Ngoài ra, ổ cắm (điện) 
cũng phải tương thích với phích 
cắm của sản phẩm. Nếu có khó 
khăn, vui lòng liên hệ chuyên gia 
có chuyên môn hỗ trợ. 

 

• Không được sử dụng dây nối kéo 
dài, ổ điện đa năng hay ổ cắm 
chuyển đổi. 

• Máy phải được đặt ở vị trí sao 
cho có thể cắm/rút nguồn điện dễ 
dàng sau khi lắp đặt xong. 

• Không được cắm máy và bật 
máy lên khi chưa lắp đặt xong. 

• Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải 
được nhà sản xuất, đại lý của 
nhà sản xuất hoặc nhân viên có 
chuyên môn thay thế để tránh 
nguy hiểm. 

 
• Phòng đặt máy sấy phải được 

thông khí đầy đủ để tránh việc ga 
từ máy có thể bắt lửa sang các 
nhiên liệu khác hoặc gây cháy 
trong phòng khi máy sấy hoạt 
động. 

• Mặt sau của máy phải được đặt 
cạnh tường hoặc tấm vách 
thẳng. 

• Máy phải cách vật thể gần nhất ít 
nhất 12mm. Không được để vật 
gì chặn đường không khí ra vào 
máy. 

• Không được bịt chỗ thông hơi và 
đáy của máy bằng thảm hay vải. 

• Tránh làm rơi đồ hoặc để bụi bẩn 
tích tụ dày phía sau máy vì luồng 
không khí ra vào có thể bị chặn. 

• Không được xả khí vào ống xả 
khí dùng cho các thiết bị đốt ga 
hoặc các nhiên liệu khác. 

• Thường xuyên kiểm tra xem 
không khí có được lưu thông 
xung quanh máy sấy không và vệ 
sinh bụi bẩn, xơ vải tích tụ. 

• Thường xuyên kiểm tra bộ lọc xơ 
vải sau khi sử dụng để vệ sinh 
nếu cần. 

  

 LƯU Ý 
Không được cấp điện cho máy 
thông qua thiết bị chuyển 
mạch bên ngoài, chẳng hạn 
như công tắc hẹn giờ, hoặc kết 
nối với mạch điện thường 
xuyên được bật, tắt. 

Thông khí 
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• Xem nhãn giặt sấy để biết hướng 

dẫn sấy phù hợp. 

• Nước xả vải hoặc các sản phẩm 
tương tự nên được sử dụng theo 
hướng dẫn trên bao bì. 

• Không sấy đồ chưa được giặt 
trong máy sấy. 

• Quần áo nên được vắt khô bằng 
máy hoặc bằng tay trước khi cho 
vào máy sấy. 

• Không được cho quần áo còn 
sũng nước vào máy sấy. 

 

 
• TUYỆT ĐỐI KHÔNG cho rèm sợi 

thủy tinh vào máy sấy. Các đồ 
sấy khác có thể bị dính sợi thủy 
tinh và gây dị ứng cho da. 

• Các món đồ đã bị dính bẩn từ 
dầu ăn, acetone, cồn, xăng, dầu 
hỏa, chất tẩy, dầu nhựa thông, 
sáp và chất tẩy sáp phải được 
rửa bằng nước nóng với thật 
nhiều bột giặt trước khi đem sấy 
trong máy sấy. 

• Bỏ hết các đồ vật như bật lửa và 
diêm ở trong túi ra. 

• Không được để bật lửa và diêm 
ở trong túi và TUYỆT ĐỐI 
KHÔNG sử dụng chất dễ cháy ở 
gần máy sấy. 

• Khối lượng sấy tối đa:Xem nhãn 
tiết kiệm năng lượng 

• Vui lòng xem trang web của nhà 
cung cấp để biết thông tin kỹ 
thuật của sản phẩm.  

Đồ sấy 

 LƯU Ý 
Vật liệu từ cao su non, trong 
một số điều kiện nhất định, có 
thể bắt lửa khi được làm nóng. 
TUYỆT ĐỐI KHÔNG bỏ những 
món đồ như cao su non 
(latex), mũ tắm, vải chống 
nước, đồ lót cao su ở mặt sau 
và quần áo hoặc gối có tấm 
cao su non vào máy sấy. 

 LƯU Ý 
Không được sấy các loại vải đã 
qua xử lý bằng hóa chất giặt 
khô. 
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 LƯU Ý 
Nguy cơ cháy nổ / Vật liệu dễ 
cháy 

• Máy có chứa R290, một loại khí 
làm lạnh thân thiện với môi 
trường nhưng dễ cháy. Không 
được để máy tiếp xúc với lửa 
trần và tia lửa. 

• Kiểm tra phần ngoại quan của 
máy xem có hư hại gì không. 
Không sử dụng máy nếu bị hư 
hại. 

• Nếu có vấn đề phát sinh, vui lòng 
liên hệ với nhà bán lẻ chuyên 
dụng hoặc một trong các trung 
tâm hỗ trợ khách hàng của chúng 
tôi. 

LƯU Ý 
Không để không gian phía trước 
cửa của máy và của khoang/ 
buồng nơi đặt máy (đối với các 
mẫu máy đặt chìm) bị cản trở bởi 
bất kỳ vật thể nào. 

LƯU Ý 
Không được làm hỏng hệ thống 
làm lạnh. 

• Chỉ nhân viên hỗ trợ được ủy 
quyền mới được sửa chữa hoặc 
can thiệp vào máy. 

• Việc thải loại thiết bị sai cách có 
thể gây hỏa hoạn hoặc nhiễm 
độc. 

• Vui lòng thải loại thiết bị đúng 
cách và không được làm hỏng 
ống tuần hoàn của chất làm lạnh. 
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2. ỐNG THOÁT NƯỚC 
Để tránh phải đổ nước đi sau mỗi chu trình sấy, 
bạn có thể lắp ống thoát nước. Một số địa 
phương cấm nối ống thoát vào đường thoát 
nước mưa. Ống thoát nước nên được đặt ở vị 
trí gần máy sấy. 

Bộ ống thoát bao gồm: 1 ống và 1 chốt chặn 

 

 

 
1. Hệ thống thoát nước nằm ở đằng sau, phía 

dưới, bên phải máy (Hình 2). 

2. Tháo ống (A) khỏi vị trí (B) bằng cách kéo 
lên (Hình 3). 

3. Dùng nắp (C) đi kèm để đóng ống lại (Hình 
4). 

4. Nối ống thoát nước vào vị trí (B) sao cho 
thật chắc chắn (Hình 5-6). 

 

 
  

 LƯU Ý 
Tắt máy sấy và rút phích cắm khỏi nguồn 
điện trước khi lắp đặt. 

Ống phải được nối với hệ thống thoát nước 
có chiều cao tối đa là 85cm tính từ mặt sàn 
đặt máy sấy (Hình 1). 

Lắp ống thoát nước 

Sau khi máy đã được lắp đặt xong, kiểm 
tra lại để đảm bảo rằng ống nước mới 
không bị vướng hoặc gập khi đẩy máy 
sấy về vị trí cũ. 

tối đa 85cm 



 

 
 

VI
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3. KHOANG CHỨA NƯỚC 
Nước từ đồ sấy trong chu trình sấy sẽ được 
tích lại vào một khoang nước. Khi khoang 
nước này đầy, đèn báo hoặc đối với một số 
mẫu máy là thông báo trên màn hình sẽ cho 
bạn biết rằng bạn PHẢI đổ nước trong khoang 
đi (tuy nhiên, tốt nhất vẫn là đổ nước đi ngay 
sau mỗi lần sấy). 
 

 
 

 

1. Cầm vào tay nắm (A) và kéo nhẹ khoang 
nước ra ngoài. 
Khoang nước đầy sẽ nặng khoảng 6kg. 

2. Nghiêng khoang nước để đổ hết nước ra 
ngoài (B). 
Sau khi đã đổ hết nước, đặt lại khoang 
nước vào vị trí cũ như trong hình (C). Đầu 
tiên, đưa đáy khoang vào vị trí (1) rồi ấn 
nhẹ phần phía trên vào vị trí (2). 

3. Nhấn vào nút khởi động chế độ để khởi 
động lại chu trình. 

 
* Tùy từng mẫu máy 
 

 
 

 
1. Kéo nhẹ để tách phía trên của tấm chắn ra 

khỏi máy sấy. Nhấc phần phía dưới lên để 
tháo hoàn toàn tấm chắn (A). 

2. Đặt tay vào vị trí nắm rồi kéo khoang nước 
ra khỏi máy sấy (B). Dùng cả hai tay để đỡ 
lấy khoang nước (C). Khoang nước đầy 
sẽ nặng khoảng 4kg. 

3. Mở nắp ở phía trên khoang nước và xả hết 
nước ra vào cuối mỗi chu trình sấy hoặc 
trước khi khởi động chu trình mới (D). 

4. Đóng lại nắp và đẩy khoang nước vào vị trí 
cũ (D). ẤN MẠNH ĐỂ VÀO ĐÚNG VỊ TRÍ. 

5. Lắp lại tấm chắn bằng cách đặt phần trên 
vào chỗ trước rồi ấn phần dưới vào đến khi 
nghe thấy tiếng “tách”. 

 
* Tùy từng mẫu máy 
  

Sau những chu trình sấy đầu tiên của máy 
mới, nước sẽ tích tụ rất ít vì máy sẽ đổ 
đầy khoang chứa bên trong trước. 

Lấy khoang nước ra khỏi ngăn  
cửa * 

RIÊNG VỚI CÁC MẪU MÁY CÓ ỐNG 
THOÁT NƯỚC 
Nếu có đường thoát nước ở gần máy 
sấy, bạn có thể lắp ống thoát nước để 
thoát nước ngay lập tức cho máy sấy. 
Như vậy là bạn sẽ không cần phải tự tay 
xả nước trong khoang nữa. 

Lấy khoang nước ra khỏi ngăn 
dưới * 
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4. CỬA VÀ BỘ LỌC 

 

• Kéo tay cầm để mở cửa. 

• Để khởi động lại máy, đóng cửa rồi ấn nút 
khởi động chế độ. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Đèn báo vệ sinh bộ lọc xơ vải và bộ lọc mút 
Đèn báo sẽ sáng liên tục khi cần vệ sinh bộ lọc 
xơ vải và nhấp nháy khi cần vệ sinh bộ lọc mút. 

Nếu sấy mãi mà đồ không khô thì hãy kiểm tra 
xem các bộ lọc có bị tắc không. 

 

  

Cửa 

 LƯU Ý 
Khi máy sấy đang hoạt động, lồng máy và 
cửa có thể sẽ RẤT NÓNG. 

 LƯU Ý 
(Với những mẫu máy có khoang tích 
nước) 
Nếu bạn mở cửa khi chu trình sấy đang 
diễn ra và trước khi chu trình nguội hoàn 
tất thì tay cầm có thể sẽ bị nóng. Hết sức 
cẩn thận khi đổ khoang nước trong khi 
chu trình sấy vẫn đang chạy. 

Bộ lọc 

Thời gian sấy có thể bị kéo dài, đồ sấy có 
thể bị hư hại và quá trình sấy có thể tốn 
kém hơn nếu bộ lọc bị tắc. 

Để máy hoạt động hiệu quả nhất, thường 
xuyên kiểm tra và vệ sinh bộ lọc trước 
mỗi mẻ sấy. 

 LƯU Ý 
Không sử dụng máy sấy khi không có bộ 
lọc. 

Sau khi vệ sinh bộ lộc bằng nước phải 
phơi khô trước khi đặt lại vào máy. 



 

 
 

VI
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1. Lần lượt lấy hai bộ lọc A và B ra bằng cách 

nhấc lên trên như trong hình. 

 

2. Mở bộ lọc ra. 

 

3. Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay, chổi mềm, 
khăn sạch hoặc nước để lấy xơ vải khỏi hai 
bộ lọc. 

  

4. Cẩn thận đặt lại hai bộ lọc vào vị trí cũ ở 
sau cánh cửa. 

 
 

 

 

  

Vệ sinh bộ lọc xơ vải 

 LƯU Ý 
Trước khi đặt lại bộ lọc về vị trí cũ, kiểm 
tra xem trong khoang có xơ vải thừa nào 
không; nếu có, hãy dùng máy hút bụi để 
hút ra. 

 LƯU Ý 
Bộ lọc xơ vải phải được vệ sinh trước mỗi 
chu trình. 
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1. Tháo tấm chắn. 

2. Xoay núm tay cầm ngược chiều kim đồng 
hồ rồi kéo nắp phía trước ra. 

 
3. Nhẹ nhàng tháo khung bộ lọc mút. 

 
4. Nhẹ nhàng tháo mút ra khỏi khung. 

 
5. Rửa mút bằng cách đặt dưới vòi nước 

chảy để loại bỏ bụi bẩn và xơ vải. Vắt sạch 
nước khỏi mút và đặt lại cẩn thận vào 
khung. 

 
 

6. Lắp lại khung bộ lọc mút vào đúng vị trí ban 
đầu. 

 
7. Đậy lại nắp phía trước một cách cẩn thận. 

Xoay núm tay cầm thuận chiều kim đồng 
hồ để khóa nắp phía trước lại. 

8. Lắp lại tấm chắn. 

 
 

 

 
  

Vệ sinh bộ lọc mút 

 LƯU Ý 
Không để tay chạm vào cánh quạt đằng 
sau khung bộ lọc mút để tránh bị thương. 

 LƯU Ý 
Vệ sinh bộ lọc mút sáu tháng một lần hoặc 
khi đèn báo vệ sinh bộ lọc nhấp nháy. 
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5. MỘT SỐ LỜI KHUYÊN KHI 
SỬ DỤNG 

Trước khi sử dụng máy sấy lần đầu tiên: 

• Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này. 

• Lấy ra toàn bộ đồ vật ở trong lồng sấy. 

• Dùng khăn ẩm lau sạch bên trong lồng sấy 
và cánh cửa phòng khi có bụi bám vào trong 
quá trình lưu kho và vận chuyển. 

 
Kiểm tra xem các món đồ mà bạn định đem 
sấy có phù hợp để sấy trong máy sấy không 
bằng nhãn giặt sấy trên từng món đồ. Cài kỹ 
mọi móc khóa và lấy hết đồ trong túi ra. Lộn 
trái đồ sấy. Cho từng đồ vào trong lồng sấy một 
để không bị rối vào với nhau. 

 
Lụa, tất ni-lông, đồ thêu tinh xảo, đồ có gắn chi 
tiết trang trí kim loại, đồ có viền PVC hoặc da. 

 

 

 
Chỉ nên cho những món đồ đã được vắt bằng 
tay hoặc bằng máy vào máy sấy. Đồ sấy càng 
khô thì thời gian sấy càng ngắn và lượng điện 
tiêu thụ càng ít. 

LUÔN PHẢI 
• Kiểm tra xem các bộ lọc đã được vệ sinh 

sạch sẽ chưa trước mỗi mẻ sấy. 

TUYỆT ĐỐI KHÔNG 
• Cho đồ còn sũng nước vào máy sấy vì có 

thể làm hỏng máy. 

 

• Theo biểu tượng giặt sấy 
Các biểu tượng này có trên cổ áo hoặc được 
may vào bên trong: 

 Có thể sấy bằng máy. 

 Sấy bằng máy ở nhiệt độ cao. 

 Chỉ sấy bằng máy ở nhiệt độ thấp. 

 Không được sấy bằng máy. 

Nếu đồ muốn sấy không có nhãn giặt sấy thì 
không nên cho món đồ đó vào máy sấy. 

• Theo khối lượng và độ dày 
Nếu mẻ sấy nặng hơn trọng tải của máy sấy 
thì hãy phân loại đồ sấy theo độ dày (ví dụ: 
tách khăn tắm khỏi đồ lót mỏng). 

• Theo loại vải 
Vải cotton/vải lanh: Khăn tắm, khăn mặt, vải 
cotton jersey, ga giường và khăn trải bàn bằng 
vải linen. 

Vải sợi nhân tạo: Áo sơ mi, áo thun, v.v. làm 
từ polyester hoặc polyamid cũng như các loại 
vải pha cotton/sợi nhân tạo khác. 

 
  

Chuẩn bị đồ sấy 

Những món đồ không được sấy 
bằng máy 

 LƯU Ý 
Không được sấy những món đồ đã qua xử 
lý bằng hóa chất giặt khô hoặc làm từ cao 
su (do nguy cơ cháy nổ). 

Trong 15 phút cuối, máy sẽ sấy bằng khí 
mát để làm nguội. 

Tiết kiệm năng lượng 

Phân loại đồ sấy theo các nguyên 
tắc sau 

 LƯU Ý 
Không được cho quá nhiều đồ sấy vào 
lồng sấy khiến cho lồng sấy quá tải. Các 
món đồ có kích cỡ lớn khi ướt thường sẽ 
vượt quá trọng tải của máy (ví dụ: túi ngủ, 
ruột chăn). 
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• Vệ sinh bộ lọc xơ vải sau mỗi mẻ sấy. 

• Ở những mẫu máy có khoang tích nước thì 
phải đổ nước trong khoang đi sau mỗi mẻ 
sấy. 

• Sau mỗi lần sử dụng, dùng khăn lau bên 
trong lồng sấy và để cửa mở một lúc để hơi 
nước bốc đi hết. 

• Dùng khăn mềm lau bên ngoài và cửa máy. 

• KHÔNG dùng chổi, cọ cứng hoặc hóa chất 
tẩy rửa. 

• Để tránh bị kẹt cửa hoặc xơ vải tích tụ bên 
trong, hãy vệ sinh bên trong cửa và gioăng 
máy giặt bằng khăn ẩm sau mỗi mẻ sấy. 

 

 
 

 
 

 
  

Vệ sinh máy sấy 
 LƯU Ý 

Lồng sấy, cửa và đồ sấy có thể rất nóng. 

 LƯU Ý 
Phải tắt máy và rút phích cắm khỏi nguồn 
điện trước khi vệ sinh máy. 

 LƯU Ý 
Để biết thông số kỹ thuật điện, vui lòng 
xem tem sản phẩm ở phía trước thân máy 
sấy (khi cửa mở). 
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6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
NHANH 

1. Mở cửa và cho đồ sấy vào lồng sấy. Không 
cho đồ sấy quá nhiều khiến cửa không 
đóng được. 

2. Nhẹ nhàng đóng cửa lại đến khi nghe thấy 
tiếng “tách”. 

3. Chọn chế độ sấy mong muốn bằng cách 
vặn núm chế độ hoặc ở một số mẫu máy 
là ấn vào nút (xem danh sách chế độ để 
biết chi tiết). 

4. Nhấn vào nút khởi động chế độ. Máy sấy 
sẽ tự động khởi động. 

5. Nếu bạn mở cửa khi máy sấy đang hoạt 
động để kiểm tra mẻ sấy thì phải nhấn lại 
vào nút khởi động chế độ để máy sấy tiếp 
sau khi đóng cửa lại. 

6. Khi chu trình chạy gần đến giai đoạn hoàn 
tất thì máy sẽ chuyển sang giai đoạn làm 
nguội và đồ sấy sẽ được sấy bằng khí mát 
để mẻ sấy nguội dần. 

7. Sau khi hoàn tất mẻ sấy, lồng sấy sẽ xoay 
cách quãng để hạn chế việc đồ sấy bị 
nhăn. Quá trình này sẽ tiếp tục đến khi máy 
được tắt đi hoặc cửa được mở. 

 

 
Công suất tiêu thụ / Thông số cầu chì / 
Điện áp nguồn: Xem tem sản phẩm 
Tải trọng tối đa: Xem nhãn tiết kiệm năng 

lượng 
Xếp hạng năng 
lượng: 

Xem nhãn tiết kiệm năng 
lượng 

7. CÁC CHẾ ĐỘ VÀ TÙY 
CHỌN 

 
A NÚM CHỌN CHẾ ĐỘ ở vị trí TẮT 
B Nút KHỞI ĐỘNG/TẠM NGỪNG 
C Nút HẸN GIỜ KHỞI ĐỘNG 
D Nút CHỌN THỜI GIAN SẤY/SẤY 

NHANH 
E Nút GHI NHỚ 
F Nút CHỌN MỨC ĐỘ SẤY 
G Nút CHỐNG NHĂN 
H MÀN HÌNH HIỂN THỊ 
F+G KHÓA TRẺ EM  

Không mở cửa trong các chế độ tự động 
để đảm bảo quá trình sấy diễn ra hiệu quả 
nhất. 

Thông số kỹ thuật 
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• Xoay núm chọn chế độ theo cả hai hướng để 

chọn chế độ sấy mong muốn. 

• Để hủy lựa chọn hoặc tắt máy, xoay núm 
chọn chế độ về vị trí TẮT (đừng quên rút 
nguồn máy sấy). 

 

- Cài đặt ngôn ngữ 

• Sau khi kết nối máy với mạng và bật máy lên, 
nhấn vào nút “D” hoặc “E” để màn hình hiện 
lên các ngôn ngữ có thể lựa chọn. TIẾNG 
ANH (ENGLISH) luôn là ngôn ngữ đầu tiên 
hiện lên. 

• Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách nhấn 
vào nút KHỞI ĐỘNG/TẠM NGỪNG. 

- Thay đổi ngôn ngữ 

Nếu muốn thay đổi ngôn ngữ cài đặt, nhấn giữ 
nút “D” và “E” trong khoảng 5 giây. Màn hình 
sẽ hiện lên chữ ENGLISH và từ đây bạn có thể 
chọn một ngôn ngữ khác. 

 
 

 

• Để khởi động chu trình đã chọn theo các 
thông số đã cài đặt, nhấn vào nút KHỞI 
ĐỘNG/TẠM NGỪNG. Trong quá trình chạy 
chế độ, màn hình sẽ hiển thị thời gian còn lại. 

• Ngoài ra, nếu bạn muốn điều chỉnh chế độ 
đã chọn, hãy nhấn vào các nút tùy chọn để 
điều chỉnh các thông số mặc định rồi nhấn 
vào nút KHỞI ĐỘNG/TẠM NGỪNG để bắt 
đầu chu trình. 

 

• Sau khi bật máy, vui lòng đợi vài giây để các 
chế độ khởi động. 

THỜI GIAN CỦA CHẾ ĐỘ 
• Sau khi chọn chế độ xong, màn hình sẽ tự 

động hiển thị thời gian của chu trình tùy vào 
các tùy chọn đã chọn. 

• Sau khi chế độ khởi động, thời gian còn lại 
của chu trình sẽ liên tục hiện trên màn hình. 

• Máy tính toán thời gian còn lại của chu trình 
dựa vào thông số của một mẻ giặt tiêu 
chuẩn. Xuyên suốt chu trình, máy sẽ điều 
chỉnh thời gian theo độ ẩm của mẻ giặt. 

KHI CHẾ ĐỘ KẾT THÚC 
• Chữ “END” (ở một số mẫu máy là “End”) 

sẽ hiển thị trên màn hình vào cuối chế độ. 
Lúc này, bạn có thể mở cửa lấy đồ. 

• Vào cuối chu trình, tắt máy bằng cách vặn 
núm chọn chế độ về vị trí TẮT. 

 
  

 LƯU Ý 
Không được chạm vào các nút điều khiển 
khi cắm điện cho máy vì máy sẽ tự tinh 
chỉnh trong những giây đầu tiên và việc 
chạm vào nút có thể khiến máy không 
hoạt động được bình thường. Trong 
trường hợp này, hãy rút phích cắm ra rồi 
cắm lại. 

NÚM CHỌN CHẾ ĐỘ ở vị trí TẮT 

Khởi động lần đầu 

Nút KHỞI ĐỘNG/TẠM NGỪNG 

Đóng cửa kính TRƯỚC KHI ấn nút KHỞI 
ĐỘNG/TẠM NGỪNG. 

Bạn chỉ có thể lựa chọn các tùy chọn 
tương thích với chế độ đã đặt. 

Núm chọn chế độ LUÔN phải ở vị trí TẮT 
vào cuối chu trình sấy thì sau đó bạn mới 
chọn chu trình tiếp theo được. 
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TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY 
• Nhấn giữ nút KHỞI ĐỘNG/TẠM NGỪNG 

trong khoảng 2 giây (tên của chế độ và thời 
gian còn lại sẽ nhấp nháy trên màn hình để 
thông báo rằng máy đang tạm ngừng). 

• Nhấn lại vào nút KHỞI ĐỘNG/TẠM NGỪNG 
để khởi động lại chế độ từ lúc đã ngừng. 

HỦY CHẾ ĐỘ ĐÃ ĐẶT 
• Để hủy chế độ, vặn núm chọn chế độ vị trí 

TẮT. 

Trong trường hợp mất điện khi máy đang 
chạy thì khi có điện trở lại, bạn chỉ cần nhấn 
nút KHỞI ĐỘNG/TẠM NGỪNG là máy sẽ 
khởi động lại từ đầu giai đoạn đang dang 
dở do mất điện. 

 
• Nút này cho phép lùi giờ khởi động chế độ từ 

30 phút (1 giờ đối với một số mẫu máy) đến 
24 giờ theo 30 phút một (1 giờ đối với một 
số mẫu máy). Thời gian lùi sẽ hiển thị trên 
màn hình. 

• Sau khi nhấn vào nút KHỞI ĐỘNG/TẠM 
NGỪNG, màn hình sẽ hiển thị thời gian đếm 
ngược theo từng phút. 

 

 

• Bạn có thể thay đổi chu trình từ tự động sang 
chọn chế độ trong vòng tối đa 3 phút kể từ 
thời điểm bắt đầu chu trình. 

• Áp lực tăng lên sẽ thay đổi thời gian theo 10 
phút một. Sau khi lựa chọn chế độ, bạn phải 
tắt máy sấy thì mới cài đặt lại chức năng sấy 
tự động được. 

• Nếu có tùy chọn không tương thích, tất cả 
các đèn báo sẽ nhấp nháy nhanh khoảng 3 
lần. 

• Nếu núm chọn chế độ đặt ở vị trí của chế độ 
sấy nhanh thì các khoảng thời gian sấy mà 
bạn có thể lựa chọn là: 30-45-59 phút. 

 
Nút này cho phép bạn lưu lại tùy chọn đã đặt 
trong một chu trình. 

GHI NHỚ: 
chọn chế độ và tùy chọn mong muốn, sau đó 
nhấn vào nút GHI NHỚ trong khoảng 3 giây 
(trước khi khởi động chu trình). Chữ MEMO 
(hoặc màn hình sẽ hiển thị tất cả các số trên 
một số mẫu máy) sẽ nhấp nháy trong khoảng 
2 giây và tùy chọn gắn với chế độ đã chọn sẽ 
được lưu. 

NHỚ LẠI: 
sau khi chọn xong chu trình, nhấn vào nút 
MEMO để nhớ lại tùy chọn đã lưu (không phải 
chu trình). 

 

 

• Nút này cho phép bạn chọn mức độ sấy khô 
mong muốn trong vòng tối đa 3 phút kể từ 
thời điểm bắt đầu chu trình: 

 Có thể là: quần áo sẽ được để hơi ướt 
để là dễ hơn. 

 Có thể treo: quần áo có thể treo ngay. 

 
Có thể cho vào tủ: quần áo có thể cất 
đi ngay. 

 Khô hoàn toàn: quần áo khô hoàn 
toàn, lý tưởng cho một mẻ giặt lớn. 

  

Nút HẸN GIỜ KHỞI ĐỘNG 

Nếu mở cửa kính khi đang bật chế độ hẹn 
giờ khởi động thì sau khi đóng cửa lại, 
nhấn lại vào nút khởi động để máy đếm 
tiếp. 

Nút CHỌN THỜI GIAN SẤY/SẤY 
NHANH 

Nút GHI NHỚ 

Máy sẽ không ghi nhớ chức năng hẹn giờ 
khởi động. 

Nút CHỌN MỨC ĐỘ SẤY 
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• Máy sấy này có chức năng Quản lý sấy. 
Trong các chu trình tự động, trước khi đến 
chế độ đã chọn, máy sẽ thông báo mức độ 
sấy bằng cách nháy đèn báo tương ứng với 
mức độ sấy đã đạt đến. 

Nếu có tùy chọn không tương thích, tất cả 
các đèn báo sẽ nhấp nháy nhanh khoảng 3 
lần. 

 

• Khi chọn tùy chọn này trong chu trình, lồng 
sấy sẽ thay đổi cách quay để hạn chế nếp 
gấp trên đồ sấy và mức độ sấy sẽ được tự 
động chuyển thành “Có thể là”. Ngoài ra, nó 
cũng kích hoạt chuyển động chống nhăn của 
lồng sấy trước chu trình khi chọn chế độ hẹn 
giờ khởi động và vào cuối chu trình sấy. Tùy 
chọn này sẽ được kích hoạt 10 phút một lần 
trong tối đa 6 tiếng trước khi chu trình sấy kết 
thúc. 

• Để lồng sấy ngừng chuyển động, xoay núm 
chọn chế độ về vị trí TẮT. Tùy chọn này rất 
hữu ích khi bạn không thể lấy đồ sấy ra ngay. 

 

• Nhấn giữ nút “F” và “G” trong khoảng 2 
giây, máy sẽ cho phép bạn khóa tất cả các 
nút lại. Việc này sẽ tránh cho bạn vô tình 
nhấn nhầm hoặc thay đổi nhầm chế độ khi 
chu trình đang chạy. 

• Bạn có thể mở khóa bằng cách nhấn giữ lại 
hai nút kể trên. 

• Nếu bạn mở cửa kính khi chế độ KHÓA TRẺ 
EM đang bật, chu trình sẽ ngừng lại nhưng 
khóa vẫn giữ nguyên. Để khởi động lại chu 
trình, bạn phải mở khóa và nhấn lại nút KHỞI 
ĐỘNG/TẠM NGỪNG. 

• Bạn có thể thay đổi chế độ KHÓA TRẺ EM 
vào bất kỳ thời điểm nào trong chu trình. 

 
Màn hình hiển thị thời gian sấy còn lại, thời 
gian đếm ngược trong chế độ hẹn giờ khởi 
động và các thông báo khác. 

 

1) ĐÈN BÁO CHỌN MỨC ĐỘ SẤY 
Đèn báo sẽ cho biết mức độ sấy tương ứng 
với từng nút mà bạn chọn. 

2) ĐÈN BÁO CHỐNG NHĂN 
Đèn báo này cho biết rằng tùy chọn chống 
nhăn đang được chọn. 

3) ĐÈN BÁO VỆ SINH BỘ LỌC XƠ VẢI VÀ 
BỘ LỌC MÚT 

Đèn báo sẽ sáng liên tục khi cần vệ sinh bộ lọc 
xơ vải và nhấp nháy khi cần vệ sinh bộ lọc mút.  

Nút CHỐNG NHĂN 

KHÓA TRẺ EM 

Màn hình hiển thị 
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Chu trình tiêu chuẩn SẤY ĐỒ COTTON ( ) 
là chu trình tiết kiệm năng lượng nhất và phù 
hợp nhất để sấy các món đồ cotton có độ ẩm 
bình thường. 

Khối lượng sấy tối đa 

Đồ cotton Khối lượng sấy tối 
đa 

Đồ sợi nhân tạo 
hoặc đồ lót Tối đa 4kg 

 

Điện năng tiêu thụ khi tắt: 0,40 W 
Điện năng tiêu thụ khi chờ: 0,75 W 

 
EN 61121 - Chế độ nên dùng 

 SẤY ĐỒ COTTON TIÊU CHUẨN  

 SẤY ĐỒ COTTON ĐỂ LÀ 
(ĐỒ TRẮNG - Có thể là) 

 ĐỒ PHỔ THÔNG 
(ĐỒ SỢI COTTON - Có thể treo) 

 

 

 
 

 

 

 

Hướng dẫn sấy 

Thông tin cho đơn vị kiểm nghiệm 

 LƯU Ý 
Bộ lọc xơ vải phải được vệ sinh trước mỗi 
chu trình. 

 LƯU Ý 
Vệ sinh bộ lọc mút sáu tháng một lần hoặc 
khi đèn báo vệ sinh bộ lọc nhấp nháy. 

 LƯU Ý 
Thời gian thực sự của một chu trình sấy 
phụ thuộc vào độ ẩm ban đầu của đồ sấy 
trên cơ sở những yếu tố như tốc độ quay, 
loại và khối lượng đồ, độ sạch của sợi vải 
và nhiệt độ môi trường. 

 LƯU Ý 
Chỉ riêng máy sấy có trọng tải 10/11kg mới 
có bộ ống thoát nước đi kèm: hãy lắp ống 
thoát nước để xả nước đọng (theo hướng 
dẫn trong phần tương ứng). 
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CHẾ ĐỘ 
Tùy chọn chi tiết 

SỨ
C

 C
H

Ứ
A

 
(k

g)
 

TH
Ờ

I G
IA

N
 

SẤ
Y 

(p
hú

t) 

     

 
ĐỒ COTTON TIẾT 

KIỆM  -  - - Đầy * 

 ĐỒ TRẮNG      Đầy * 

 ĐỒ SỢI NHÂN TẠO      4 * 

 MẺ NHỎ  -  - - 2 * 

 SẤY HỖN HỢP      4 * 

 ĐỒ JEANS  -  - - 4 * 

 ĐỒ THỂ THAO +  -   - 4 * 

 RUỘT CHĂN GỐI     - 6 * 

 GIÀY TẬP    - - - Tối đa 120’ 

 ÁO  -    2,5 * 

 
NHANH 30'/45'/59'    - - 2,5 * 

 ĐỒ LEN  -  - - 1 70’ 

 CHỐNG DỊ ỨNG    - - 4 Tối đa 220’ 

 CHUẨN BỊ LÀ  -  - - 2,5 12’ 

 KHỬ MÙI  -  - - 2,5 20’ 

* Thời gian thực sự của một chu trình sấy phụ thuộc vào độ ẩm ban đầu của đồ sấy trên cơ sở 
những yếu tố như tốc độ quay, loại và khối lượng đồ, độ sạch của sợi vải và nhiệt độ môi trường. 

Danh sách chế độ 
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Máy sấy có chế độ cụ thể để đáp ứng mọi nhu 
cầu sấy cho các loại vải và màu sắc khác nhau 
(xem danh sách chế độ). 

ĐỒ COTTON TIẾT KIỆM  
Chế độ dành cho đồ cotton (Có thể treo) là chế 
độ tiết kiệm năng lượng nhất. Phù hợp cho vải 
cotton và vải lanh. 

ĐỒ TRẮNG 
Chế độ phù hợp với đồ cotton khô, mút và 
khăn. 

ĐỒ SỢI NHÂN TẠO 
Chế độ sấy các loại vải sợi nhân tạo và đồ cần 
chăm sóc cẩn thận và đặc biệt. 

MẺ NHỎ 
Chế độ chuyên dụng để sấy đều các mẻ sấy 
rất nhỏ mà không lo bị quá nóng. 

SẤY HỖN HỢP 
Chế độ sấy chung tất cả các loại vải khác nhau 
với nhau như cotton, vải lanh, vải pha, vải sợi 
nhân tạo. 

ĐỒ JEANS 
Chế độ chuyên dụng để sấy các loại vải như 
jeans hoặc denim. Nên lộn trái đồ sấy ra trước 
khi sấy. 

ĐỒ THỂ THAO + 
Chế độ chuyên dụng để sấy các loại quần áo 
thể dục, thể thao một cách nhẹ nhàng và cẩn 
thận để tránh bị nhăn và ảnh hưởng đến khả 
năng co giãn của sợi vải. 

RUỘT CHĂN GỐI 
Chế độ lý tưởng để sấy các loại ruột chăn, ruột 
gối, giúp phần ruột mềm mại hơn. 

GIÀY TẬP 
Chế độ này sử dụng một giá treo đặc biệt cho 
phép sấy 2 đôi giày vải một lúc. Nên tháo dây 
giày ra trước khi sấy. 

Giá treo giày 
Giá giày đi kèm với máy sấy, cho phép sấy tới 
4 chiếc giày. 

 
• Bạn phải tháo hai bộ lọc ở cửa ra để lắp giá 

treo giày vào. 
• Trước khi treo giày, hãy tháo dây giày rồi cho 

vào lồng sấy. 
• Hai móc chính giữa phù hợp để treo giày cỡ 

lớn (giày nam) còn hai móc hai bên phù hợp 
để treo giày cỡ nhỏ hơn (giày trẻ em hoặc 
giày nữ, cỡ khoảng EU 39 - UK 5.5). 

• Trước khi sấy, nên thử xoay lồng sấy xem có 
bị vướng ở đâu không. Nếu không, bạn cũng 
có thể úp hai chiếc giày ở hai bên sao cho đế 
hướng lên trên. 

ÁO 
Chế độ này dùng để sấy áo nhằm hạn chế việc 
đồ sấy bị quấn vào với nhau và bị nhăn nhờ 
chuyển động đặc biệt của lồng sấy. Bạn nên 
lấy đồ ra ngay sau khi chu trình kết thúc. 

NHANH 30'/45'/59' 
Chế độ sấy nhanh cho phép bạn sấy nhanh 
quần áo với các tùy chọn thời gian là 30, 45 và 
59 phút. 

ĐỒ LEN 
Chế độ này có thể dùng để sấy tối đa 1kg đồ 
len (khoảng 3 cái áo len). Bạn nên lộn trái quần 
áo trước khi sấy. Thời gian sấy có thể thay đổi 
tùy vào kích cỡ và độ dày của đồ cũng như 
mức độ vắt đã chọn khi giặt. Bạn có thể mặc 
ngay quần áo sau khi kết thúc chu trình nhưng 
nếu đồ nặng hơn thì phần diềm có thể hơi ẩm, 
trong trường hợp này bạn nên phơi khô tự 
nhiên. Bạn nên lấy đồ sấy ra ngay khi kết thúc 
chu trình. 
Chú ý: Không thể chữa được đồ len bị xù; 
do đó vui lòng chỉ sấy khi nhãn quần áo có 
biểu tượng có thể sấy. Chế độ này không 
phù hợp với len nhân tạo (acrylic).  

Mô tả chế độ 

TÁCH! 
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CHỐNG DỊ ỨNG 
Chu trình phù hợp để sấy và loại bỏ các tác 
nhân chính gây dị ứng như bụi, lông thú cưng, 
phấn hoa và dư lượng bột giặt. 

CHUẨN BỊ LÀ 
Chu trình sấy ấm trong vòng 12 phút để làm 
mềm các nếp gấp và nếp nhăn trên quần áo. 

KHỬ MÙI 
Chu trình hoàn hảo để khử mùi trên quần áo 
và làm mềm các nếp nhăn. 
  

 

Chu trình sấy đồ len của máy sấy này đã 
được Woolmark Company đồng ý sử 
dụng cho các sản phẩm len có thể giặt 
máy, miễn là sản phẩm được giặt và sấy 
theo đúng hướng dẫn ghi trên nhãn 
quần áo và hướng dẫn của nhà sản xuất 
máy M1530. 
Tại Vương quốc Anh, Hồng Kông và Ấn 
độ, thương hiệu Woolmark là thương 
hiệu đã được chứng nhận. 
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8. SỬA CHỮA VÀ BẢO 
HÀNH 

 
Những lỗi bạn có thể tự khắc phục 
Trước khi gọi cho Trung tâm dịch vụ để được 
tư vấn kỹ thuật, vui lòng tự kiểm tra trước 
những điểm sau đây. Bạn sẽ phải trả phí dịch 
vụ nếu máy vẫn hoạt động bình thường hoặc 
sự cố là do việc lắp đặt hoặc sử dụng không 
đúng cách. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn sau khi 
đã kiểm tra và làm theo hướng dẫn tại đây, vui 
lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ để được hỗ trợ 
qua điện thoại. 
Thời gian còn lại hiển thị trên màn hình có 
thể thay đổi trong quá trình sấy. Trong khi 
sấy, máy sẽ liên tục kiểm tra và điều chỉnh 
thời gian còn lại để phản ánh ước tính 
chính xác nhất. Thời gian hiển thị có thể 
tăng hoặc giảm trong chu trình và chuyện 
này là bình thường. 

Thời gian sấy quá lâu/quần áo không đủ 
khô... 
• Bạn có chọn đúng thời gian sấy/chế độ sấy 

không? 

• Quần áo có bị ướt quá không? Quần áo có 
được vắt kiệt bằng tay hoặc bằng máy 
không? 

• Bộ lọc xơ vải có cần vệ sinh không? 

• Bộ lọc mút có cần vệ sinh không? 

• Máy sấy có bị quá tải không? 

Máy sấy không hoạt động... 
• Điện có vào máy sấy không? Hãy thử dùng 

một thiết bị khác, ví dụ như đèn bàn, để kiểm 
tra nguồn điện. 

• Phích cắm có bị lỏng hay rời ra không? 

• Có đang mất điện không? 

• Cầu chì có bị nổ không? 

• Cửa đã đóng hoàn toàn chưa? 

• Bạn đã bật máy sấy chưa? Vui lòng kiểm tra 
cả công tắc nguồn lẫn nút khởi động trên 
máy. 

• Bạn đã chọn thời gian sấy và chế độ sấy 
chưa? 

• Máy đã được bật lại sau khi mở cửa chưa? 

• Khoang nước có bị đầy và cần đổ nước đi 
không? 

Máy sấy quá ồn... 
• Tắt máy sấy và liên hệ với Trung tâm dịch vụ 

để được hỗ trợ. 

Đèn báo vệ sinh bộ lọc sáng... 
• Có cần vệ sinh bộ lọc xơ vải hoặc bộ lọc mút 

không? 

Đèn báo khoang nước sáng*... 
• Có cần đổ nước trong khoang nước đi 

không? 

* Ở một số mẫu, màn hình sẽ trực tiếp hiển 
thị thông báo này. 

 
Nếu những hướng dẫn trên không giúp bạn 
khắc phục được vấn đề của máy sấy, vui lòng 
liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng để 
được tư vấn. Họ có thể hỗ trợ bạn qua điện 
thoại hoặc xếp lịch hẹn kỹ thuật viên tư vấn cho 
bạn theo điều kiện trong bảo hành. Tuy nhiên, 
bạn có thể phải trả phí dịch vụ nếu máy của 
bạn rơi vào các trường hợp sau: 

• Máy vẫn hoạt động bình thường. 

• Máy không được lắp đặt đúng theo hướng 
dẫn lắp đặt. 

• Máy không được sử dụng đúng cách.  

Nguyên nhân của việc... 

Trung tâm dịch vụ khách hàng 
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Luôn sử dụng phụ tùng chính hãng. Trung tâm 
dịch vụ cung cấp các phụ tùng này. 

 
Để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả của 
máy sấy, chúng tôi khuyến nghị chỉ nên để kỹ 
thuật viên của đơn vị được ủy quyền sửa chữa 
hoặc bảo trì máy. 

 

Với việc dán nhãn  trên sản phẩm 
này, chúng tôi xác nhận tuân thủ với mọi 
quy định về an toàn, sức khỏe và môi 
trường hiện hành của châu Âu đối với sản 
phẩm này.  

Để đảm bảo an toàn khi thải loại máy sấy cũ, 
vui lòng rút phích nguồn khỏi ổ điện, cắt dây 
điện và thải loại dây này cùng với phích cắm. 
Để tránh trẻ em bị kẹt ở trong máy cũ, hãy phá 
bản lề cửa hoặc phá khóa cửa. 

Nhà sản xuất từ chối chịu trách nhiệm cho 
mọi lỗi sai do in ấn trong hướng dẫn sử 
dụng đi kèm với máy. Ngoài ra, nhà sản 
xuất có toàn quyền thay đổi những điểm 
cần thiết liên quan đến sản phẩm, miễn là 
không có đặc điểm thiết yếu nào bị thay đổi.

Phụ tùng 

Sửa chữa và bảo trì 

Bảo hành 
Máy được bảo hành theo các điều kiện và 
điều khoản ghi trên chứng nhận bảo hành đi 
kèm với máy. Chứng nhận bảo hành phải 
được cất giữ cẩn thận để xuất trình tại Trung 
tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền 
trong trường hợp cần thiết. Bạn cũng có thể 
xem các điều kiện bảo hành trên trang web 
của chúng tôi. Để được hỗ trợ, vui lòng điền 
đơn trực tuyến hoặc liên hệ với chúng tôi 
qua số điện thoại trên trang hỗ trợ của chúng 
tôi. 
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