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LƯU Ý QUAN TRỌNG: 

 Khách hàng cần giữ lại các tài liệu nhằm hỗ trợ trong quá trình sử dụng 

 Như tất cả các thiết bị gia dụng khác, khách hàng cần thực tập để làm quen 

và có thể sử dụng thiết bị 

 Bản dịch áp dụng cho 1 seri sản phẩm, khách hàng tham chiếu bộ hướng 

dẫn sử dụng gốc đi theo máy 
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Cảnh báo chung 

Để giảm rủi ro cháy, nổ, tử vong, điện giật, thương tích hoặc bỏng ở người khi 

sử dụng sản phẩm này,  hãy thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản, 

bao gồm các điều sau: 

Hộ gia đình có trẻ nhỏ: Thiết bị này không nhằm dành cho người ( bao gồm trẻ em) có 

năng lực thể chất, giác quan và tinh thần bị suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến 

thức sử dụng nếu họ không có sự giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử 

dụng thiết bị từ người chịu trách nhiệm về sự an toàn cho họ. Trẻ em cần phải được 

giám sát để đảm bảo rằng các bé không chơi đùa với thiết bị 

Lắp đặt: 

 Đừng bao giờ cố gắng vận hành thiết bị nếu thiết bị hư hỏng, trục trặc, bị tháo 

rời từng phần, thiếu hoặc gãy các bộ phận, kể cả dây hoặc phích cắm bị hỏng 

 Thiết bị này chỉ nên được vận chuyển bởi hai hoặc nhiều người để giữ thiết bị 

một cách chắc chắn 

 Thiết bị phải được lắp đặt built - in 

 Không lắp đặt thiết bị ở những nơi có nhiều bụi và ẩm thấp. Không lắp đặt hoặc 

bảo quản thiết bị ở bất kỳ khi vực ngoài trời hoặc ở bất kỳ chỗ nào chịu tác động 

của điều kiện thời tiết như ánh sáng mặt trời trực tiếp, gió, mưa hoặc nhiệt độ 

dưới mức đóng băng 

 Xiết chặt ống xả để tránh bị bật ra 

 Nếu dây điện hoặc ổ cắm bị hỏng không dùng dây điện đó 

 Không lắp thiết bị phía sau cửa có khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở đối diện 

phía cửa của thiết bị, làm hạn chế thao tác mở hẳn cửa của thiết bị 

 Thiết bị này phải được nối đất. Trong trường hợp xảy ra trục trặc hoặc hỏng 

máy, việc nối đất sẽ giảm thiểu rủi ro điện giật bằng cách tạo ra đường đi cản trở 

dòng điện ít nhất 
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 Thiết bị này được trang bị dây điện có dây dẫn nối đất và phích cắm nối đất. 

Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm phù hợp, đươc lắp đặt và nối đất theo các 

quy tắc và quy định của địa phương 

 Việc kết nối dây dẫn nối đất thiết bị không đúng cách có thể gây ra rủi ro điện 

giật 

 Không sửa đổi phích cắm được cung cấp kèm theo thiết bị. Nếu phích cắm 

không phù hợp với ổ cắm, hãy yêu cầu thợ điện có đủ trình độ chuyên môn để 

lắp đặt ổ cắm đúng 

 

Vận hành 

 Không thử tách các tấm panen hoặc tháo rời thiết bị. Không dùng bất kỳ đồ vật 

sắc nhọn tác động vào bảng điều khiển để vận hành thiết bị 

 Không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị. Mọi việc sửa 

chữa, bảo trì phải do nhân viên dịch vụ của đủ trình độ chuyên môn thực hiện. 

Chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng 

 Không đặt các loài động vật, chẳng hạn như thú cưng vào trong thiết bị 

 Không để vật liệu dễ cháy chẳng hạn như xơ vải, giấy, giẻ lau, hóa chất…vvv ở 

khu vực bên dưới và xung quanh thiết bị 

 Không để hở cửa thiết bị. Trẻ em có thể trèo lên cửa và bò vào trong thiết bị, gây 

hư hỏng hoặc thương tích 

 Sử dụng bộ ống mới được cung cấp kèm theo thiết bị. Sử dụng lại các ống cũ có 

thể gây ra hiện tượng rò rỉ nước và làm hỏng thiết bị 

 Không bỏ thêm, giặt hoặc sấy những đồ giặt đã được rửa, giặt, ngâm hoặc dính 

các chất dễ cháy hoặc dễ nổ ( chẳng hạn như sáp, chất tẩy sáp, dầu, sơn , xăng, 

dung môi tẩy khô, nhựa thông, dầu thực vật……vv) Sử dụng không đúng cách 

có thể gây cháy nổ 

 Không bao giờ đưa tay vào bên trong thiết bị khi thiết bị đang hoạt đông. Đợi cho 

đến khi lồng giặt hoàn toàn dừng hẳn 

 Không đè cửa xuống quá mạnh khi cửa thiết bị hở 

 Không chạm vào cửa thiết bị khi sử dụng chương trình nhiệt độ cao 
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 Nếu ống xả hoặc ống cấp bị đóng băng trong mùa đông, chỉ sử dụng thiết bị sau 

khi tan tuyết 

 Giữ tất cả các chất tẩy giặt, chất làm mềm và chất tẩy trắng tránh xa trẻ em 

 Không được chạm vào phích cắm hoặc các phần điều khiển thiết bị bằng tay ướt 

 Không được gập cong dây điện quá mức hoặc đặt một vật nặng lên dây 

 Không giặt đệm, giầy hoặc chăn cho thú cưng hay bất kỳ vật khác ngoại trừ 

quần áo hoặc khăn trải giường trong máy này 

 Chỉ được dùng thiết bị này cho hộ gia đình. Không dùng cho mục đích kinh 

doanh 

 

An toàn kỹ thuật cho việc sử dụng máy sấy 

 Không sấy đồ chưa được giặt bên trong thiết bị 

 Đồ giặt bị dính các chất bẩn như dầu ăn, dầu thực vật, a xê tôn, cồn, xăng dầu, 

dầu hỏa, nhựa thông và chất tẩy sáp…. Nên được giặt sạch trong nước nóng 

trước pha thêm một lượng chất tẩy lớn hơn trước khi được sấy khô trong máy 

 Không bao giờ được dừng thiết bị trước khi kết thúc chu trình sấy 

 Các món đồ mục như cao su xốp, mũ tấm, vải không thấm nước, các đồ vật 

được đệm cao su không nên được sấy khô trong thiết bị 

 Chất làm mềm vải hoặc các sản phẩm tương tự nên được sử dụng theo quy 

đinh các hướng dẫn về chất làm mềm vải 

 Lấy tất cả các đồ vật từ trong túi như bật lửa và diêm ra ngoài 

 Thiết bị sẽ không thể sử dụng được dùng các hóa chất công nghiệp để làm sạch 
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Vận hành 

Sử dụng máy giặt 

Trước khi giặt lần đầu, chọn chương trình giặt, để máy giặt giặt không tải. Quá trình 

này sẽ thải bỏ chất cặn và nước mà có thể còn sót lại trong lúc sản xuất ra khỏi lồng 

giặt 

 Bước 1: Phân loại quần áo và cho đồ vào máy 

Phân loại quần áo theo loại vải, mức độ  bẩn, màu sắc và kích thước mẻ giặt nếu cần. 

Mở cửa và cho đồ vào trong máy giặt 

 Bước 2: Thêm các sản phẩm làm sạch và/hoặc chất tẩy, chất làm mềm 

Thêm lượng chất tẩy thích hợp vào ngăn kéo bộ phân phối chất tẩy. Thêm chất tẩy 

trắng hoặc chất làm mềm vải vào khu vực thích hợp của bộ phân phối nếu muốn 

 Bước 3: Bật máy giặt 

Nhấn nút Mở máy để bật máy giặt 

 Bước 4: Chọn chu trình giặt mong muốn 

Nhấn nút chu trình nhiều lần hoặc vặn núm chọn chu trình cho đến khi chọn được chu 

trình mong muốn 

 Bước 5: Bắt đầu chu trình 

Nhấn nút Khởi động / Tạm dừng để bắt đầu chu trình. Máy giặt sẽ khuấy trộn nhanh 

không nước để đo khối lượng mẻ giặt. Nếu không nhấn nút Khởi động / Tạm dừng 

trong 5 phút, máy giặt sẽ tắt nguồn và tất cả các cài đặt sẽ bị mất 

 Bước 6: Kết thúc chu trình 

Khi chu trình hoàn tất, máy sẽ phát ra một giai điệu. Lấy quần áo ra khỏi máy giặt. Kiểm 

tra xung quanh gioăng cửa khi lấy các đồ có kích thước nhỏ ra do có thể bị vướng lại 

trong gioăng 
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Phân loại quần áo 

 Tìm nhãn sử dụng trên quần áo của bạn. Nhãn này sẽ thông tin cho bạn về hàm 

lượng sợi vải của quần áo và cách giặt 

Các biểu tượng trên nhãn sử dụng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phân loại quần áo 

Để đạt hiệu quả tốt nhất, phân loại quần áo thành các mẻ mà có thể giặt trong cùng một 

chu trình giặt 

Các loại vải khác nhau cần được giặt ở các nhiệt độ và tốc độ vắt khác nhau 

Luôn luôn phân loại các đồ tối màu với đồ màu nhạt và màu trắng. Giặt riêng chúng ra 

do có thể xảy ra hiện tượng nhuộm màu hoặc phai màu sợi vải làm đổi màu quần áo 

trắng và nhạt màu. Nếu có thể, không giặt các đồ bị bẩn nhiều cùng các đồ bị bẩn ít 

Vết bẩn ( Nhiều, vừa, ít ): Tách riêng quần áo tùy vào lượng vết bẩn 

Màu sắc ( Trắng, sáng, tối) : Tách riêng vải trắng với vải màu 
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Sợi vải ( Sợi nhân tạo, tổng hợp): Giặt riêng sợi vải nhân tạo và sợi vải tổng hợp 

 Thận trọng trước khi cho đồ vào máy 

Kết hợp các đồ có kích thước lớn và nhỏ trong một mẻ giặt. Bỏ các đồ kích thước lớn 

vào máy trước 

Các đồ có kích thước lớn không nên nhiều hơn một nửa tổng khối lượng mẻ giặt. 

Không giặt riêng từng đồ. Điều này có thể gây mất cân bằng mẻ giặt 

Kiểm tra tất cả các túi để đảm bảo không có gì trong túi. Các đồ vật chẳng hạn như 

đinh, kẹp tóc, que diêm, bút, tiền xu và chìa khóa…. có thể làm hư hỏng cả máy giặt lẫn 

quần áo của bạn 

Kéo khóa, cài khuy và dây thắt của của quần áo để đảm bảo các đồ vật này không làm 

rách những quần áo khác 

Xử lý trước vết bẩn và vết màu khó sạch bằng cách chải một lượng nhỏ chất tẩy đã 

pha loãng nước lên các vết màu khó sạch để giúp làm bong vết bẩn 

 Thận trọng 

Kiểm tra bên trong lồng giặt và lấy ra bất kỳ đồ nào còn sót ở lần giặt trước 

Lấy quần áo hoặc các đồ vật ở vòng đệm mềm để phòng ngừa quần áo và vòng đệm bị 

hư hỏng 

Thêm các chất làm sạch 

 Liều lượng chất tẩy 

Chất tẩy cần được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất tẩy đó và được lựa 

chọn phù hợp với loại, màu, vết bẩn của sợi vải và nhiệt độ giặt\ 

Nếu sử dụng quá nhiều chất tẩy có thể xuất hiện quá nhiều bọt xà phòng và điều này 

sẽ dẫn đến hiệu quả giặt kém hoặc gây tải nặng cho động cơ 

Nếu bạn muốn sử dụng chất tẩy dạng lỏng vào trong ngăn kéo chất tẩy chính nếu bạn 

dự định bắt đầu chu trình ngay lập tức 
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Nếu xuất hiện quá nhiều bọt xà phòng thì giảm bớt lượng chất tẩy 

Có thể cần phải điều chỉnh cách sử dụng chất tẩy theo nhiệt độ nước, độ cứng nước, 

kích thước và mức độ bẩn của mẻ giặt. Để đạt hiệu quả tốt nhất, tránh tạo quá nhiều 

bọt xà phòng 

Tham khảo nhãn trên quần áo trước khi chọn chất tẩy và nhiệt độ nước 

Chất tẩy được xả từ bộ phân phối ngay lúc bắt đầu chu trình 

 Thêm chất làm mềm vải 

Không vượt quá vạch đổ đầy tối đa.  

Không trữ chất làm mềm vải trong ngăn kéo quá 2 ngày 

Chất làm mềm sẽ được tự động thêm vào chu trình giũ cuối cùng 

Không mở ngăn kéo khi được cấp nước vào 

Không được sử dụng dung môi ( benzen,vv…) 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

 

 

 

 

 

1) Khóa cửa máy giặt 

2) Hiển thị số vòng vắt 

3) Hiển thị nhiệt độ 

4) Hiển thị thời gian 

5) Khóa trẻ em 

6) Kết nối wifi ( tùy model) 

7) Hiển thị chức năng giặt không 

nhăn 

8) Hiển thị khối lượng giặt (kg) 

9) Hiển thị chức năng sấy 

10) Lựa chọn khác 
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Sấy 

Sử dụng các chương trình tự động để sấy được nhiều đồ nhất. Cảm biến điện tử đo 

nhiệt độ của khí thải để tăng hoặc giảm nhiệt độ sấy giúp cho thời gian phản ứng nhanh 

hơn và kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ hơn 

 Vòi nước lạnh phải được để mở trong quá trình sấy khô 

 Quá trình tự động này của máy giặt từ giặt đến sấy có thể được lựa chọn một 

cách dễ dàng 

 Ngay cả với đồ đã khô hầu hết, đảm bảo tất cả các đồ giống nhau về chất liệu và 

độ dày 

 Đừng để máy giặt quá tải bằng cách nhồi quá nhiều đồ giặt vào trong lồng giặt. 

Các đồ giặt phải được đảo một cách thoải mái 

 Hãy cẩn thận khi lấy quần áo của bạn ra khỏi máy giặt vì quần áo hoặc máy giặt 

có thể nóng 

 Đồ len: Đừng sấy khô đồ len 

 

Vệ sinh thiết bị 

 Rút phích cắm máy giặt trước khi vệ sinh để tránh rủi ro điện giật. Không tuân 

theo cảnh báo này có thể dẫn đến thương tính nặng, hỏa hoạn, điện giật hoặc tử 

vong 

 Không bao giờ sử dụng các hóa chất mạnh, chất tẩy rửa có tính mài mòn hoặc 

dung môi để vệ sinh máy giặt. Chúng có thể làm hư hỏng bề mặt sơn 

Chăm sóc sau khi giặt: Sau khi chu trình hoàn tất, lau khô cửa và mặt trong của 

gioăng cửa để loại bỏ hơi ẩm. Mở cửa để làm khô phần bên trong lồng giặt. Lau khô 

thân máy bằng loại vải khô để loại bỏ hơi ẩm 

 Vệ sinh bên ngoài: Chăm sóc máy giặt đúng cách để kéo dài tuổi thọ 

 Cửa: Rửa bằng vải ẩm mặt ngoài và mặt trong, sau đó lau khô bằng vải mềm 

 Bên ngoài: Lau khô bằng vải ẩm. Không ấn các vật thể sắc nhọn lên bề mặt 

hoặc màn hình 
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 Vệ sinh bên trong: Sử dụng khăn lau hoặc vải mềm để lau khô xung quanh ô 

cửa và kính cửa máy giặt 

 Luôn lấy đồ ra khỏi máy giặt ngay sau khi chu trình hoàn tất nếu không sấy. Để 

đồ ẩm ướt trong máy giặt có thể khiến đồ bị nhăn, chuyển màu và có mùi 

 Chạy chương trình vệ sinh lồng giặt 1 lần / tháng để loại bỏ tích tụ chất tẩy và 

các chất căn khác 

 

Xử lý sự cố 

Hiện tượng Nguyên nhân Giải pháp 

Tiềng ồn lạch cạch, lách 

cách 

Có vật thể lạ trong máy: 

Tiền xu, kim băng, chìa 

khóa…… trong lồng giặt 

Kiểm tra tất cả đồ giặt 

trước khi đưa vào máy để 

đảm bảo không có gì 

Âm thanh to Tải giặt nặng có thể tạo ra 

âm thanh to. Điều này là 

bình thường 

Nếu âm thanh vẫn tiếp tục, 

máy giặt có thể bị mất cân 

bằng. Dừng và phân phối 

lại mẻ giặt 

 

Tiềng ồn rung Tất cả các bu lông vận 

chuyển và goòng chống đã 

được tháo ra chưa ? 

Nếu chưa được tháo khi 

lắp đặt cần liên hệ lại với 

TTBH 

Rò rỉ nước Ống cấp hoặc ống xả bị 

lỏng 

Kiểm tra, siết chặt các kết 

nối 

 Đường ống xả trong nhà bị 

tắc 

Thông đường ống xả. Liên 

hệ với thợ sửa chữa nếu 

cần 

Quá nhiều bọt xà phòng Quá nhiều chất tẩy hoặc 

chất tẩy không thích hợp 

Đảm bảo sử dụng đúng 

lượng và đúng loại chất tẩy 

theo khuyến cáo của nhà 

sản xuất 



12 

 

Nước không chảy vào máy 

giặt hoặc chảy chậm 

Vòi cấp nước không mở Mở hết mức vòi nước 

 Ống cấp nước bị gập Làm thẳng ống 

 Bộ lọc của ống cấp bị tắc Kiểm tra bộ lọc của ống cấp 

Nước trong máy giặt không 

xả hoặc xả chậm 

Ống xả bị gập hoặc tắc Vệ sinh và làm thẳng ống 

xả 

Máy giặt không khởi động Chưa cắm dây nguồn Kiểm tra kết nối điện 

 Nổ cầu chì, nhảy cầu dao 

hoặc mất điện 

Bật lại cầu dao hoặc thay 

cầu chì 

 Chưa mở vòi cấp nước Mở vòi cấp nước 

Máy giặt không vắt Kiểm tra xem cửa đã đóng 

chặt chưa 

Cửa phải được khóa trước 

khi thực hiện chu trình vắt 

Cửa không mở Khi máy giặt hoạt động, 

không thể mở cửa vì lý do 

an toàn 

Kiểm tra xem biểu tượng 

khóa cửa có bật sáng hay 

không. Bạn có thể mở cửa 

an toàn sau khi biểu tượng 

Khóa cửa tắt 

Sự cố sấy 

Quần áo không khô 

Khối lượng quần áo sấy 

quá nhiều 

Phân phối lại khối lượng 

mẻ sấy 

 Quần áo đưa vào sấy quá 

ướt, chảy nước 

Nên cài đặt thời gian sấy 

lâu hơn 

 

 

 


