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HƯỚNG DẪN AN TOÀN  
 

 Nếu không sử dụng máy giặt trong thời gian dài như nghỉ lễ, ngắt phích cắm với 
nguồn điện. Tắt nguồn nước kết nối với máy để tránh rò rỉ xung quanh máy.  



 Nếu nguồn nước vẫn còn, áp lực nước sẽ gây rò rỉ.  
 
Lưu ý!  
 
 Các ốc vít được sử dụng trong quá trình vận chuyển nên tháo ra bằng chìa vặn 
hoặc dụng cụ tương đương trước khi lắp đặt.  
 Không lắp đặt máy giặt ở nơi ẩm ướt hoặc ngoài trời vì có thể gây sốc điện, cháy 
hoặc hư hỏng.  
 Không đổ nước trực tiếp vào bất kỳ bộ phận nào của máy giặt. Có thể gây ra chập 
mạch hoặc sốc điện.  
 Tránh các vật dụng cháy như đèn cầy hoặc thuốc lá khỏi máy có thể gây cháy.  
 Tránh các chất liệu có thể bắt lửa xa máy như xăng dầu, cồn, dung môi… vì có thể 
gây cháy, nổ.  
 Máy giặt chỉ phù hợp để giặt vải sợi có nhãn “phù hợp với máy giặt”  
 Không kết nối máy với nguồn nước nóng. Máy chỉ hoạt động với nguồn nước lạnh.  
 Trước khi khởi động máy, mở nguồn nước và kiểm tra đường ống được kết nối 
đúng cách, tránh rò rỉ.  
 Không cho quá nhiều quần áo và chất tẩy vào trong máy vì có thể gây ra vấn đề 
với máy cũng như việc giặt.  
 Lưu ý đồ giặt không kẹt cửa khi đóng có thể làm rò rỉ nước hoặc hỏng việc giặt.  
 Máy giặt chỉ được sử dụng dân dụng.  
 
Nguồn điện và dây  
 
 Sử dụng ổ điện dân dụng độc lập 10 Amp, 220 – 240V xoay chiều. Nếu máy giặt 
cắm phích chung với các thiết bị khác, có thể quá tải nhiệt và gây cháy. 
 Lưu ý phích cắm được cắm chặt vào ổ cắm. Cắm lỏng có thể gây quá nhiệt và sốc 
điện hoặc cháy.  
 Kiểm tra cầu chì và phích cắm có bị hư hỏng không. Nếu dây điện hư hỏng, phải 
được thay bởi người có chuyên môn để tránh nguy hiểm.  
 Tháo phích cắm khi vệ sinh máy giặt.  
 Không tiếp xúc với phích cắm khi tay ẩm ướt, có thể gây sốc điện.  
 Kiểm tra phích cắm thường xuyên có bẩn không. Nếu bẩn bám phích cắm, có thể 
gây cháy. Để tránh tình trạng, rút phích cắm và vệ sinh bằng giẻ khô.  
 Nếu ngắt kết nối phích cắm, cầm phích chứ không cầm dây điện. Rút ra bằng dây 
điện có thể gây sốc điện hoặc cháy.  
 Không sử dụng biến đổi điện hoặc dây điện nối dài, có thể gây quá nhiệt và cháy.  
 Lưu ý điện thế gia đình phù hợp với điện thế của máy. Nếu không chắc, liên lạc 
với kỹ thuật điện.  
 Phích cắm phải tiếp cận được để ngắt trong trường hợp cần thiết. 
 
 
Tránh hư hỏng  
 
 Không leo lên máy.  
 Khi mở hoặc đóng cửa, lưu ý ngón tay tránh bản lề cửa có thể gây bị thương  
 Kiểm tra các vật dụng khi giặt như đinh, kẹp, đồng xu… có thể ảnh hưởng đến việc 
giặt cũng như thiết bị.  
 Tránh các vật lớn và nặng như đai, nút lớn… vì sẽ chạm cửa gương, lấy các vật 
ấy ra, có thể ảnh hưởng đến việc giặt hoặc gây hỏng thiết bị.  



 
 Không giặt, xả, sấy quần áo không thấm nước. Các vật dụng này gây rung lắc 
hoặc làm hỏng máy giặt khi giặt, sấy, dẫn đến bị bị thương, hỏng máy giặt hoặc 
hỏng do rò rỉ nước.  
 Cẩn thận khi thoát nước nóng hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào từ lồng giặt.  
 Không tháo, sửa chữa hoặc thay đổi gì với thiết bị, có thể ảnh hưởng đến chức 
năng hoặc gây cháy, hư hỏng.  
 Thiết bị không nhằm được sử dụng bởi người (kể cả trẻ em) khiếm khuyết về thể 
chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức trừ khi được giám 
sát hoặc hướng dẫn liên quan đến thiết bị bởi người có trách nhiệm cho sự an toàn 
của họ.  
 Trẻ em phải được giám sát để tránh chơi đùa với thiết bị.  
 Không chạm vào đồ giặt bên trong máy cho đến khi lồng giặt ngừng hoàn toàn. Kể 
cả khi lồng quay ở tốc độ thấp vì có thể gây bị thương. Lưu ý đặc biệt tới trẻ em 
trong vấn đề này. Thiết bị được kết nối với nguồn nước với việc sử dụng ống dẫn 
mới. Các ống cũ không nên tái sử dụng.  
 Không gian thông gió ở đáy thiết bị không bị nghẽn bởi thảm.  
 
Lưu ý!  
 
✓  Nguy hiểm nếu không phải là người có chuyên môn thực hiện việc sửa chữa liên  
quan đến việc tháo vỏ.  
✓  Không tự sửa chữa thiết bị để tránh nguy cơ sốc điện.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÁO BAO BÌ  
 
Tháo tất cả các vật liệu bao bì và giữ lại. Khi muốn bỏ đi, thực hiện theo qui định địa 
phương.  
Các phụ kiện sau được kèm theo:  
 



 
 
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ  
 
 Thêm vào hướng dẫn đề cập tại đây, các qui định đặt biệt của các công cụ cấp 
nước và điện hiện hành có thể được áp dụng. Nếu có nghi ngờ, hãy nhờ kỹ thuật có 
chuyên môn kết nối máy giặt.  
 Máy nặng – lưu ý khi nâng. Không nâng các bộ phận trồi ra (Vd: cánh cửa máy 
giặt).  
 
Lưu ý: Ống dẫn đóng băng có thể bị xé rách hoặc nổ. Không lắp đặt máy ở khu vực 
ngoài trời hoặc nơi có nguy cơ đóng sương.  
 Đặt ống nước dẫn và dây điện sao cho không có nguy cơ vướng vào.  
 
Cần khoảng không gian khoảng 120mm ở phía sau thiết bị để kết nối ống nước và 
ống xả.  
 
 
CHỌN VỊ TRÍ ĐÚNG CHO MÁY GIẶT  
 
 Lưu ý có đủ không gian để đặt máy.  
 Lắp đặt máy giặt trên bề mặt phẳng, ổn định để tránh rung và tiếng ồn.  
 Không lắp đặt máy dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc nơi nhiệt độ có thể đóng 
băng.  
 



 
 
Cần 2 hoặc nhiều người để di chuyển thiết bị.  
 
 Khoảng thông gió ở dưới đáy thiết bị không bị che chắn bởi thảm.  
 Bắt đầu bằng việc nghiêng máy giặt ra phía sau.  
 Một người đứng phía sau thiết bị, giữ phần sau phía trên. Người kia nắm chặt 
chân dưới đáy phía trước.  
 Kiểm tra có đầy đủ linh kiện cần thiết để lắp đặt.  
 Khuyến cáo việc lắp đặt nên được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên môn  
 
DI CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT  
 
Tháo ốc vận chuyển  
 
Bốn con ốc giữ cho thiết bị ở đúng vị trí khi di chuyển. Cần tháo ra trước khi lắp đặt. 
Sử dụng khoá mở (không đính kèm) và thực hiện các hướng dẫn sau.  
 
Không hoạt động máy mà chưa tháo ốc ra, vì có thể gây rung và làm hỏng máy.  
 
Tháo các ốc ra:  

1. Sử dụng khoá mở tháo lỏng 4 ốc, nằm ở phía 
sau thiết bị.  

2. Tháo ốc ra theo chiều ngang. Lưu ý toàn bộ ốc 
được tháo ra.  

3. Nhấn nắp che  (đính kèm) vào các lỗ tương 
ứng.  

 
Giữ lại các ốc trong trường hợp muốn di chuyển máy, cất giữ an toàn  
 
 
LẮP ĐẶT  
 
Độ dài ống và dây điện  
 
Kết nối từ bên trái Kết nối từ bên phải
 



 
 
Cân chỉnh máy giặt  
 
Có 4 chân phía bên dưới. Phải được điều chỉnh để thiết bị cân bằng  
 
1. Ở mỗi chân, nới vòng khoá bằng cách vặn theo 
chiều kim đồng hồ.  
 
2. Điều chỉnh 4 chân bằng cách xoay lên hoặc 
xuống.  
 
3. Dùng thiết bị đo để bảo đảm máy cân bằng.  
 
4. Xiết chặt vòng khoá bằng cách vặn ngược 
chiều kim đồng hồ. 
 
Đảm bảo 4 vòng khoá được xiết chặt. Kiểm tra các chân đã được vặn vào máy giặt, 
nếu không vặn vào, máy giặt sẽ di chuyển.  
 
Ống cấp nước  
 
Lưu ý!  
 Không kết nối ống với vòi kết hợp  
 Không xoắn, gập hoặc thay đổi hoặc cắt ống.  
Máy giặt được thiết kế để kết nối nguồn nước lạnh. Không kết nối với nguồn nước 
nóng.  
 Chỉ sử dụng ống mới kèm theo. Không sử dụng lại ống cũ.  
 
Kết nối ống cấp nước  



 
1. Để tránh rò rỉ khi kết nối, bảo đảm miếng 
đệm cao su được gắn vào mỗi đầu cuối 
của nguồn nước cấp. Không sử dụng nếu 
không có miếng đệm.  
2. Gắn đầu ống cấp nước thẳng với vòi 
nước lạnh.  
3. Kết nối đầu góc ống có đầu màu trắng 
vào van nước vào máy. Vặn chặt tay phần 
nhựa kết nối. Nếu không chắc, gọi thợ ống 
nước để kết nối an toàn.  
4. Mở vòi nước từ từ để kiểm tra xem có rò 
rỉ xung quanh phần kết nối không.  
 
Ống thoát nước  
 
Lưu ý!  
 Không xoắn, kéo ra hoặc bẻ cong ống thoát.  
 Máy giặt không xa hơn 85cm so với lổ thoát nước.  
 Ống thoát nước nên được treo ở độ cao tối thiểu là 60cm và tối đa là 100cm so với 
sàn.  
 
Thoát nước vào bồn rửa  
 
 Gắn ống thoát vào vị trí sao cho không rơi ra khỏi bồn.  
 Không làm nghẽn ống thoát của bồn, bảo đảm thoát nước được thông suốt hiệu 
quả để tránh tràn. 
 Không để đầu ống thoát nhúng vào nước thoát vì có thể nước này chảy ngược 
vào trong máy giặt.  
 

 
 
 
 
KẾT NỐI NGUỒN NƯỚC CHÍNH  
 
Lưu ý an toàn:  
 



 Không sử dụng đầu nối điện hoặc dây điện kéo dài.  
 Nếu dây điện chính và phích cắm bị hỏng,ngưng sử dụng và gọi hỗ trợ từ nhân 
viên kỹ thuật chuyên môn  
 Phích nối đất được từ vào dây điện của máy giặt. Phích này phải được gắn vào 
dây ổ cắm tiếp đất có nguồn 13 ampe. Nếu không có loại ổ cắm đó và cầu chì trong 
nhà, gọi nhân viên kỹ thuật.  
 Phích cắm chính phải dễ tiếp cận để ngắt điện hoặc công tắc cực phải được hợp 
nhất theo qui định về điện.  
 
Kiểm tra lắp đặt  
 
Lướt qua bảng kiểm tra để bảo đảm rằng việc lắp được được thực hiện đúng!  
 
Câu hỏi Kiểm tra 
Ốc vít vận chuyển – Đã có tháo ra và gắn vào đầu che hợp lý?   
4 chân cân 
chỉnh  

4 chân điều chỉnh – có được chốt chặt vào máy giặt?   
4 đệm chân – có đứng phẳng? 

Nguồn điện – Nhà có ổ cắm chính cho nguồn điện 220 – 240V xoay 
chiều và 13 ampe?  

 

Vị trí – Máy giặt ở trên vị trí phẳng, ổn định?   
Ống cấp nước – Không bị rò rỉ và nguồn cấp nước bình thường?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG QUAN SẢN PHẨM  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảng điều khiển  
 



 
 
Lưu ý:  
 

1. Biểu đồ bảng điều khiển chỉ để tham khảo. Vui lòng tham khảo sản phẩm 
thật. 

2. Bảng điều khiển có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng tham 
khảo trên website Máy giặt hoặc gọi đường dây dịch vụ để được tư vấn.  

 

 
 
Màn hình: Hiển thị tình trạng giặt  
 

 
 
 
 
 
Chức năng: Chạm vào nút bấm vài lần để cài đặt nhiệt độ, thời gian giặt, thời gian 
hoãn, tốc độ vắt và vân vân.  
 
 



 

Chọn nhiệt độ giặt; Chạm vào 
nút nhiệt độ 3 lần để cài đặt loại 
trừ chức năng tín hiệu âm 
thanh.  

Cài đặt thời gian giặt trước khi giặt 
Nhiệt độ Hoãn 

 Bảo đảm an toàn cho trẻ  Chạm tăng/ giảm để hoãn thời gian 
Khoá trẻ Hoãn + Hoãn - 

 Giảm thời gian giặt  
Chạm để chọn vắt, hiển thị  
nghĩa là chưa xả. Chạm 3 giây cài 
đặt chức năng bộ nhớ.  Tối ưu TG Vắt 

 
 
 Nếu cần thay đổi cài đặt sau khi chương trình khởi động, nhấn nút on/off về OFF. 
Chọn lại chương trình, tốc độ sấy và các chức năng lựa chọn, rồi nhấn nút 
Start/Pause. (Lưu ý nút khoá trẻ em được tắt, nếu không, chương trình ban đầu sẽ 
tiếp tục).  
 Nước được chảy vào máy giặt để thực hiện việc kiểm tra, do vậy có thể có nước 
hoặc ngưng động trong máy giặt. Không có nghĩa là có sự cố.  
 
Lần đầu tiên khởi động và sử dụng thiết bị, có thể có mùi nhẹ khi mô tơ hoạt động. 
Đây không phải là trục trặc mà là bình thường.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHUẨN BỊ  
 
Chuẩn bị giặt  
 
 Đọc nhãn trên mỗi quần áo giúp phân loại giặt giũ cho mỗi lần.  
 Phân loại đồ giặt theo màu, loại vải sợi và độ bẩn. Việc này giúp chọn đúng 
chương trình và nhiệt độ cho mỗi lần giặt.  



 Không vượt quá công suất giặt! Xem bảng chọn lựa chương trình giặt tối đa cho 
mỗi chương trình.  
 
Chuẩn bị đồ giặt  
 

 Xử lý các vết bám bẩn có thể trước khi giặt  
 Một số vật dụng nên bỏ vào bao giặt trước 
khi cho vào máy giặt. Ví dụ như áo lót có móc 
kim loại, quần áo có dây cột và vòng để tránh 
hư hỏng.  
 Kiểm tra túi không còn bất cứ vật gì có thể 
làm hỏng quần áo và máy giặt.  
 Cột chặt các dây thắt khi giặt, cài dây kéo và 
lộn ngược quần áo có khoá kéo trong ra ngoài 
 Tránh các vật dụng nặng và lớn (Ví dụ: khoá 
thắt lung, nút lớn…) có thể cọ vào mặt cửa 
kính, lộn ngược quần áo hoặc tháo các vật 
nặng ra. Các vật này có thể làm hỏng đồ giặt 
và máy giặt.  
 Loại bỏ tóc thừa, lông thú, cát và các loại 
khác bằng bàn chải trước khi giặt.  
 Nếu quần áo có vải sợi phồng lên, lộn 
ngược trong ra ngoài.  
 Quần áo không màu nên giặt riêng.  
 Cho quần áo vào trong máy giặt. Đóng cửa. 
Lưu ý không để quần áo kẹt ở cửa và miếng 
đệm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đổ chất tẩy và chất làm mềm vải  
 



 Đổ chất tẩy vào ngăn thích hợp.  
 Cho chất làm mềm vải trước khi khởi 
động giặt.  
 Sử dụng chất tẩy và chất làm mềm vải tuỳ 
theo lượng đồ giặt, độ bẩn, độ cứng của 
nước và theo hướng dẫn sản phẩm của 
nhà sản xuất.  
 Quần áo bẩn ít không cần giặt trước và 
cho ít chất tẩy vào ngăn 2 (II) trong ngăn 
đựng.  
 Với quần áo bẩn nhiều, chọn chương trình giặt trước, dùng ¼ chất tẩy được sử 
dụng trong ngăn (I) và lượng còn lại trong ngăn 2 (II).  
 
Pha loãng chất làm mềm vải và chất xử lý vải với nước. Tránh tình trạng nghẹt do 
đổ nhiều. Mức tối đa 40ml.  
 
 Không sử dụng máy giặt khi ngăn chất tẩy được tháo ra. Có thể gây rò rỉ nước 
hoặc máy hoạt động không bình thường.  
 Nếu quên đổ chất tẩy, có thể thoát nước máy giặt bằng cách chỉ chạy chương 
trình xả thoát nước.  
 Tránh đọng lại chất tẩy trong ngăn đựng, vệ sinh ngăn bằng vải. Bảo đảm chấy tẩy 
không vón cục khi đổ chất tẩy vào ngăn đựng.  
 Nếu chu kỳ xả không thoát hết chất tẩy sau khi giặt, sử dụng ít lại chất tẩy.  
 Chất làm mềm vải không vượt khỏi mức MAX (tối đa) trong ngăn đựng (40 ml).  
 Rửa chất làm mềm vải không sử dụng với vòi nước hoặc vải ẩm sau khi chương 
trình kết thúc.  
 Có thể sử dụng chất tẩy lỏng ở mọi chương trình giặt không cần giặt trước. Gắn 
khay đựng chất tẩy lỏng có trong bao phụ kiện vào ngăn thứ 2 của ngăn kéo đựng 
chất tẩy và cài đặt lượng chất tẩy lỏng phù hợp với mức trong khay.  
Lưu ý tháo khay đựng chất tẩy lỏng khi thực hiện xong.  
 

Loại vải sợi  
Công suất chứa tối đa  
10kg  12kg  

Cotton 10kg  12kg  
Tổng hợp  5kg  6kg  
Len  2kg  2kg  
Đồ mỏng  2.5kg  2.5kg  

 
 
 
 
 
 
 
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU  
 
Trước khi sử dụng lần đầu tiên, chạy một chương trình giặt đầy đủ trước:  

1. Kết nối thiết bị với nguồn điện và nguồn nước.  
2. Đổ một ít chất tẩy vào ngăn đựng.  



3. Nhấn nút POWER.  
4. Chọn chưng trình giặt 
5. Nhấn nút START/PAUSE (Khởi động/dừng) 

 
CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH GIẶT  
 
Chương trình chuẩn  
 
 
1. Kéo tay cầm cho đồ vào (Phân loại đồ giặt 
trước khi cho vào), lưu ý không kẹt quần áo 
ở cửa.  
2. Đóng cửa và vặn nút chọn chương trình 
để chọn chương trình giặt  
3. Chọn nhiệt độ mong muốn.  
4. Đổ chất tẩy vào ngăn đựng. Lượng chất 
tẩy tuỳ thuộc vào lượng quần áo, độ bẩn và 
độ cứng của nước. Sử dụng chất tẩy theo 
khuyến cáo trên bao bì.  
5. Nhấn nút POWER.  
6. Nhấn nút Start/Pause (Khởi động/dừng) 
để khởi động chương trình giặt.  
7. Máy giặt sẽ kêu lên khi chương trình hoàn 
tất.   

 
 
Lấy đồ giặt (Khi chương trình kết thúc)  
 
 Mở cửa và lấy đồ ra  
 Lấy vật thể lạ để tránh rỉ sét.  
 Để cửa mở và ngăn đựng chất tẩy mở để thoát hơi nước.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chọn chương trình  
 
Bảng bên dưới là những chương trình có sẵn, chức năng phụ và cài đặt lựa chọn.  
Nhiệt độ có thể được chọn riêng cho từng loại chương trình  
 
    Tiến trình  
 
 
 
  Mô tả  

Quần áo 
(Kg) 

Hộp chất tẩy 
Hoãn 

TG 
tối ưu 

Chống 
nhăn 

Xả 
thêm 

Giữ 
xả 

Nhiệt 
độ 
mặc 
định 
(°C) 

Thời gian 
mặc định 
(Phút) 

Tốc độ mặc 
định( RPM) 

10 12 
TH 
1 

TH 
2 

Mềm 
vải 

10kg 12kg 
1400 1600 

1600 1400 



Cotton  10  12  X   O O O O O O 40  2:40  2:40  1200 1200  

Cotton Eco  10  12  X   O O X X X X 60  3:59  3:59 1400 1600  

Tổng hợp  5  6  X   O O O O O O 40 1:40  1:40  800  800  

Len  2  2  X   O O X X O O 40  1:07  1:07  400  400  

Giặt tay(Nhẹ)  2.5  2.5 X   O O X O O O 30  0:50 0:50 400  400  

Giặt Eco  2  2  X   O O X X O O 30  0:55 0:55 800  800  

Nhiều loại  5  5  X   O O O O O O 40  1:13 1:13 800  800  

Đồ trẻ em  5  6  X   O O X X O O 40  2:05 2:05 800  800  

Lông tơ  4  4  X   O O X X O O 30  1:20 1:20 800  800  

Đồ thể thao  5  6  X   O O X X O O 40  1:23 1:23 800  800  

Xả/vắt  10  12  X  X  O O X X X O -  0.20 0.20 800  800  

Vắt  10  12  X  X  X  O X X X X -  0:12 0:12 800  800  

Màu  4  4  X   O O X O O O Lạnh  1:10 1:10 800  800  

Nhanh 21’  2  2  X   O O X X O O Lạnh  0:21 0:21 800  800  

Tối ưu 45’  4  4  X   O O X X O O 40  0:45 0:45 1200 1200  

 
Phân loại năng lượng là A+++; Chương trình kiểm tra năng lượng: Cotton Eco 
60/40°C; Tốc độ: tốc độ cao nhất; Những chức năng khác như mặc định.  
Nửa tải cho 10/26kg máy: 5/6kg.  
Chương trình “Cotton Eco 60/40°C” là chương trình chuẩn và là chương trình giặt 
tiêu chuẩn mà thông tin trên bảng thông số kỹ thuật liên quan. Là chương trình hiệu 
quả nhất xét về tiêu thụ nước cũng như năng lượng để giặt cotton, nhiệt độ nước 
thực tế có thể thay đổi so với nhiệt độ chu kỳ giặt nêu trên.  

Bắt buộc  O        Chọn lựa phụ  X      Không cần thiết  

Bảng thông số chỉ để tham khảo. Thông số thực tế có thể thay đổi.  
 
THÔNG TIN CẦN THIẾT  
 
Giặt đồ mỏng (Chương trình giặt len, lụa)  
 
Chương trình này lắc nhẹ khoang giặt để cho kết quả tốt nhất với giặt đồ mỏng.  
 
 Công suất giặt: 2 kg hoặc ít hơn  
 Lưu ý - Trọng lượng xấp xỉ:  
✓  Áo len (400g)  
✓  Áo choàng lụa/đồ lót (200g)  
✓  Quần (400g)  
 
Cho quần áo mỏng vào lồng giặt  
 
✓  Khoá dây kéo và nút  
✓  Cho lần lượt mỗi cái vào cái này trên cái kia.  

Không chất quá tải lồng giặt vì có thể gây rung 
mạnh hoặc làm hỏng máy giặt.  

Sử dụng chất tẩy  
 
 Với vật dụng bằng len, sử dụng chất tẩy lỏng nhẹ. Các loại chất tẩy khác có thể 
làm hỏng quần áo len.  



 Với chương trình giặt len hoặc lụa, có thể sử dụng chu kỳ xả thêm để loại chất tẩy 
ra khỏi quần áo. Còn tuỳ thuộc vào lượng chất tẩy sử dụng và lượng bọt phát sinh 
trong chu kỳ giặt chính.  
 Với chu kỳ xả thêm, nhấn nút Extra Rinse/ Xả thêm trước khi khởi động chương 
trình.  
 
Sử dụng bột hồ giặt  
 
Bột hồ giặt tổng hợp là chất làm cứng. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  
 Để sử dụng bột hồ, đơn giản chỉ cho vào ngăn đựng chất làm mềm vải, bên cạnh 
nơi đặt chất tẩy. Nó sẽ tự động pha vào quần áo ở chu kỳ xả cuối cùng.  
 Nếu khó đổ, có thể pha loãng với nước trước khi cho vào ngăn đựng chất làm 
mềm vải. Lưu ý không đổ quá mức MAX trong ngăn.  
 
Sau khi sử dụng bột hồ, vệ sinh ngăn đựng chất tẩy, đặc biệt là nắp hộp đựng chất 
làm mềm vải, rồi vệ sinh chất bột hồ trong lồng giặt, chạy chương trình nhanh không 
có chất tẩy.  
 
Cài đặt khoá trẻ em  
 
Khoá trẻ em nhằm ngăn trẻ can thiệp vào chương trình một cách tình cờ.  

1. Bật máy giặt lên.  
2. Khi máy hoạt động, nhấn và giữ nút Lock trong 3 giây để cài đặt khoá trẻ em. 

Đèn LED trên nút chức năng sẽ nhấp nháy báo rằng khoá đã được kích hoạt.  
3. Nếu nút chức năng được nhấn khi khoá trẻ em được kích hoạt, sẽ có âm 

thanh tiếng bíp.  
4. Để huỷ khoá trẻ em, nhấn và giữ đồng thời nhấn và giữ nút Lock cho đến khi 

nút ký hiệu đèn LED khoá dừng nhấp nháy.  
 
 Huỷ khoá trẻ khi chương trình kết thúc.  
 Máy giặt sẽ huỷ tất cả các nút ngoại trừ on/off.   
 
 
 
Thêm đồ giặt vào máy  
 
Thao tác có thể được thực hiện trong quá trình giặt. Khi lồng giặt còn quay và có 
lồng nước lớn cùng nhiệt độ cao trong lồng. Tình trạng không an toàn và cửa không 
thể mở được. Nhấn nút “Start/Pause” (Khởi động/dừng) khoảng 3 giây để thêm đồ 
vào, và bắt đầu cho thêm đồ vào ở giữa chức năng.  
 
Tiến hành như sau:  

1. Đợi khi lồng ngừng xoay.  
2. Cửa khoá được mở. 
3. Đóng cửa khi quần áo cần thêm vào và nhấn nút “Start/Pause” (Khởi 

động/dừng).  
 
BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH MÁY GIẶT 
Luôn rút phích cắm trước khi vệ sinh  
 



Vệ sinh lồng giặt  
 
Bất kỳ vết rỉ nào lưu lại trong lồng phải được loại bỏ ngay với chất tẩy.  
Không sử dụng cọ kim loại.  
 
Không cho quần áo vào trong máy giặt trong khi vệ sinh lồng giặt. 
 
Vệ sinh bên ngoài máy  
 
 Vệ sinh bên ngoài máy với vải mềm và chất tẩy nhẹ như chất tẩy nhà bếp.  
 Không xịt nước lên máy giặt.  
 Không sử dụng kem vệ sinh, dung môi hoặc các chất có chứa cồn, xăng dầu.  
 
Vệ sinh ngăn đựng chất tẩy  
 

1. Tháo ngăn kéo bằng cách kéo và nhấn nhẹ ở giữa phía sau ngăn đựng chất 
làm mềm vải.  

2. Rửa chất tẩy cũ trong ngăn kéo với nước (Sử dụng vải vệ sinh máy). Chất tẩy 
thừa sẽ nhanh chóng bám dày nếu không vệ sinh ngăn đựng thường xuyên 
và có thể đóng mốc.  

3. Đặt ngăn kéo lại vị trí cũ.  

 
 
Vệ sinh đệm cửa và cửa  
 
 Lau cửa và đệm cửa sau mỗi lần giặt để vệ sinh sạch các bụi tơ và các chất bẩn. 
Nếu bụi tơ đóng dày có thể gây rò rỉ.  
 Lấy đồng xu, nút và các vật thể khác từ miếng đệm cửa sau mỗi lần giặt.  
 
Vệ sinh bộ lọc thoát nước  
 
Lưu ý kẻo bị bỏng khi vệ sinh bộ lọc thoát nước. Nước thoát từ ngăn bộ lọc có thể 
nóng sau chu kỳ giặt có nhiệt độ cao.  
 
Trước khi vệ sinh bộ lọc thoát nước, tắt và rút phích cắm máy giặt.  
 
1. Mở nắp bảo dưỡng bằng cách kéo tay cầm. 
Đặt vật chứa phù hợp dưới nắp để hứng nước. 
2. Nới lỏng bộ lọc thoát nước. Nước có thể thoát 
ra là điều bình thường.  
3. Vặn bộ lọc để tháo ra.  
4. Lấy bụi tơ và những mãnh vụn trước khi cẫn 
thận lắp lại bộ lọc .  



 
5. Vặn bộ lọc theo chiều kim đồng hồ để xiết chặt. Đóng nắp bảo dưỡng.  
 
Vệ sinh lưới lọc của ống cấp nước  
 

1. Tắt vòi nước cấp.  
2. Đóng cửa máy giặt và chọn chương trình “Drain” (Thoát nước) rồi nhấn nút 

Start/Pause (Khởi động/dừng).  
3. Khi hoàn tất, tắt nguồn. Tháo ống cấp nước ra khỏi vòi.  
4. Tháo lưới lọc bằng tay nằm bên cạnh vòi ống cấp nước và vệ sinh bằng bàn 

chải nhỏ (Ví dụ như bàn chải đánh răng …)  
5. Lắp lại lưới lọc vào vị trí ban đầu.  
6. Kết nối lại ống cấp nước với vòi và mở nước trở lại. Kiểm tra có rò rỉ không.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XỬ LÝ SỰ CỐ  
 
SỰ CỐ  XỬ LÝ  

Các nút không hoạt động  
 Khoá trẻ em được kích hoạt. Huỷ chức năng khoá.  
 Máy giặt đang hoạt động chương trình giặt.  
 Nút vặn chương trình được bật qua chương trình khác 

Cửa không mở  
 Khoá cửa hoạt động  
Nhiệt độ hoặc mức nước rất cao.  

Nếu vô tình khởi động sai 
chương trình  

Trước tiên nhấn nút Start/Pause (Khởi động/dừng) rồi 
vặn nút vặn chương trình về vị trí 0 (tắt). Vặn nút vặn 
chương trình về chương trình đúng, tốc độ sấy hoặc các 
chức năng lựa chọn mong muốn. Nhấn nút Start/Pause 
để khởi động chương trình mới. (Lưu ý: Khuyến cáo 
không thay đổi chương trình sau khi máy chạy được 3 
phút)  

Mùi bất thường  
 Các bộ phận bằng cao su và mô tơ có thể có mùi khi 
sử dụng lần đầu tiên, nhưng sẽ dần mất đi. 
 Nên rửa lồng giặt mỗi tháng một lần.  

Không thấy nước  Bình thường vì mức nước dưới cửa  

Không có nước chảy vào 
trong máy  

Vòi nước có thể được tắt 
 Ống cấp nước bị vỡ.  
 Bộ lọc van cấp nước bị nghẽn.  

Chỉ có một ít nước  
 Nếu dừng chương trình và khởi động lại, máy sẽ thoát 
một ít nước.  



 Không châm nước qua cửa.  
Nước thêm vào trong quá 
trình giặt  

Bình thường: nước được cấp tự động vì mức nước thấp 
và khi nhiều đồ, nước sẽ vào liên tục.  

Máy giặt không sấy  

 Chu kỳ xả hoạt động. Nhấn nút Rinse Hold (Giữ xả) để 
tiếp tục.  
 Nếu đồ ít trong máy giặt, được nhận ra đồ không cân 
bằng và dừng sấy sau một vài lần thử. Chọn sấy bằng 
tay.  

Nước không vào máy giặt 
khi hoạt động xả  

Khi xả, máy sẽ xoay để thoát nước từ việt giặt Nước sẽ 
vào sau.  

Trong chu kỳ sấy khô, 
lồng giặt ngừng và xoay 
nhiều lần  

 Bình thường, Máy giặt nhận ra đồ không cân bằng và 
tự điều chỉnh.  

Bọt và nước vẫn còn 
trong cửa và đệm cửa  

Dù còn bọt và nước, nhưng không ảnh hưởng gì đến 
hoạt động xả.  

Sấy được lập đi lập lại  
Bình thường. Dù sấy khởi động lập đi, lập lại, chức năng 
được thực hiện sấy yên lặng.  

Không có nhiều bọt  

 Có thể xảy ra khi cho bột giặt trực tiếp vào lồng giặt – 
Phải đặt vào ngăn đựng chất tẩy.  
 Lượng bọt có thể thay đổi, tuỳ theo nhiệt độ, mức 
nước và độ mềm của nước.  
 Không đủ lượng chất tẩy.  
Sử dụng loại chất tẩy ít bọt.  
 Giặt đồ bẩn nhiều có thể làm giảm lượng bọt  
 Đồ giặt nhiều có thể giảm lượng bọt.  

Có nhiều bọt  

 Lượng bọt có thể thay đổi, tuỳ theo nhiệt độ, mức 
nước và độ mềm của nước.  
 Sử dụng nhiều chất tẩy.  
 Loại chất tẩy sử dụng cho nhiều bọt.  

Trào chất làm mềm vải  
 Châm quá mức MAX trong ngăn đựng  
Làm trào dung dịch do đóng ngăn quá chặt.  

Có bột tẩy thừa ở cuối 
chu kỳ giặt. 

Có thể xảy ra khi cho bột giặt trực tiếp vào lồng giặt – 
Phải đặt vào ngăn đựng chất tẩy. 

Có tiếng ồn khi thoát 
nước  

Bình thường, do bơm hoạt động và dừng  

Điện bị ngắt khi bật máy 
giặt  

Máy giặt sẽ dừng (Không mở cửa nếu máy giặt đầy 
nước). Khi có điện trở lại, máy sẽ tiếp tục chương trình.  

Nguồn cấp nước gián 
đoạn  

Khi có nước trở lại, có thể ban đầu bẩn. Cần ngắt ống 
cấp nước và thoát nước bẩn qua vòi trước khi sử dụng 
máy giặt trở lại. Lưu ý kết nối lại ống cấp nước  

Bọt quá nhiều trong ngăn 
đựng chất tẩy  

Nhấn nút Start/Pause. Đổi chương trình sang chọn xả 
bằng tay và thoát nước trong lồng giặt. Sử dụng lượng 
vừa phải cho lần giặt sau.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP  
 
Vấn đề Nguyên nhân Giải pháp 

Máy không 
thể khởi động  

 

 Kiểm tra cửa có đóng chặt 
 Kiểm tra phít có gắn đúng 
 Kiểm tra vòi nguồn nước có mở  
 Kiểm tra nút start/pause có nhấn 
 Kiểm tra nút nguồn có nhấn  

Không mở 
được cửa  

 Thiết kế bảo vệ an toàn 
máy hoạt động  

 Ngắt nguồn điện  

Lỗi nhiệt  
 NTC bị hỏng và ống dẫn 
nước nóng đã cũ  

 Không thể giặt quần áo bình 
thường  
 Không thể giặt với hệ thống nước 
nóng  
 Liên hệ dịch vụ hậu mãi  

Rò rỉ nước  

 Kết nối giữa ống nước vào 
hoặc ống dẫn ra và vòi không 
chặt.  
 Ống thoát trong phòng bị 
nghẽn  

 Kiểm tra và xiết chặt ống nước  
  Vệ sinh ống thoát và yêu cầu nhân 
viên chuyên môn sửa khi cần thiết.  

Nước tràn từ  
đáy của máy  

 Ống dẫn vào không kết nối 
chặt  
 Ống thoát rò rỉ nước  

 Gắn lại ống dẫn nước vào  
 Thay ống thoát  

Đèn báo 
hoặc màn 
hình không 
sáng  

 Nguồn điện bị ngắt  
 Bảng mạch có vấn đề  
 Bộ dây có vấn đề  

 Kiểm tra nguồn điện có bị ngắt và 
phít cắm có được kết nối đúng.  
 Nếu không, gọi dịch vụ  

Chất tẩy bám 
vào hộp  

 Bột giặt ẩm và tích tụ  
 Vệ sinh và lau hộp  
 Sử dụng chất tẩy lỏng hoặc chất 
tẩy đặc biệt cho lồng giặt.  

Hiệu quả giặt  Quần áo quá bẩn   Chọn tiến trình phù hợp.  



không tốt   Long chất tẩy không đủ   Thêm long chất tẩy hợp lýtheo 
hướng dẫn trên bao bì  

Tiếng ồn bất 
thường  
Rung lắc  



 Kiểm tra xiết chặt (Ốc vít)  
 Nếu máy được lắp đặt trên nền 
cứng và cân bằng  
 Kiểm tra có mảnh kim loại nào bên 
trong  
 Kiểm tra chân máy có được hỉnh 
cân bằng  

 
 
 
 
 
 
 
 
MÃ LỖI  
 
Màn hình 
LED 

Diễn giải Lý do Giải pháp 

E 30 
Khoá cửa có vấn 
đề  

Cửa không đóng đúng cách  Khởi động lại sau khi đóng cửa  
Gọi dịch vụ nếu vấn đề vẫn còn  

E 10 
Vấn đề phun 
nước khi giặt  

Vòi không mở hoặc dòng nước 
yếu.  
Bộ lọc van nước vào bị nghẽn  
Ống dẫn nước vào bị xoắn  
Không có nguồn nước  

Mở vòi hoặc đợi đến khi nguồn 
nước bình thường  
Kiểm tra bộ lọc van nước  
Đặt thẳng ống nước  
Kiểm tra các vòi khác trong 
phòng  

Gọi dịch vụ nếu vấn đề vẫn còn  

E 21 
Vấn đề thoát 
nước khi giặt  

Ống thoát bị nghẽn hay xoắn  
Bơm thoát bị nghẽn  

Rửa và đặt thẳng lại ống thoát  
Rửa bộ lọc bơm thoát  

Gọi dịch vụ nếu vấn đề vẫn còn  
Gọi dịch vụ nếu bất kỳ vấn đề nào khác 
 
QUI CÁCH  
 
Thông số 
Công suất giặt  10kg 12kg 
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) 595 x 565 x 850 595 x 585 x 850 
Trọng lượng tịnh  72kg 73kg 
Công suất  1950W 2000W 
Nguồn điện  220-240V, 50Hz 220-240V, 50Hz 
Dòng điện  10A 10A 
Áp lực nước chuẩn  0.05MPa – 1MPa 0.05MPa – 1MPa 
 
 


