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HƯỚNG DẪN AN TOÀN 

 



Sốc điện  
 
 Nếu dây cấp điện bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, dịch vụ hoặc 
người có chuyên môn để tránh nguy hiểm.  
 Bộ ống mới kèm theo thiết bị phải được sử dụng và rằng bộ ống củ không nên tái 
sử dụng.  
Trước khi bảo trì thiết bị, rút phít thiết bị từ nguồn điện.  
 Luôn rút phít thiết bị và tắt nước sau khi sử dụng. 
 Bảo đảm an toàn cho bản thân, phít điện phải được cắm vào ổ cắm 3 cựa có tiếp 
đất. Kiểm tra cẩn thận và bảo đảm rằng ổ cắm được tiếp đất phù hợp và chắc chắn.  
 Bảo đảm rằng thiết bị nước và điện phải được kết nối bởi nhân viên kỹ thuật có 
chuyên môn, phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất và qui định an toàn tại địa 
phương.  
 
Nguy cơ với trẻ em!  
 
 Thiết bị có thể được sử dụng bở trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có khiếm 
khuyết về thể chất hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết nếu được sự 
giám giát và hướng dẫn lên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu 
những nguy cơ lien quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Vệ sinh và bảo 
trì không được thực bởi trẻ mà không có sự giám sát .  
 Trẻ dưới 3 tuổi nên được giám sát để bảo đảm rằng chúng không chơi đùa với 
thiết bị. 
 Vật nuôi và trẻ có thể leo trèo lên thiết bị. Kiểm tra máy trước khi thao tác.  
 Cửa kính có thể rất nóng trong quá trình hoạt động. Giữ trẻ và thú cưng tránh xa 
máy trong khi phòng ẩm ướt  cũng như phòng có gas gây nổ hoặc có chất ăn da. 
 Tháo hết bao bì và ốc vít vận chuyển trước khi sử dụng thiết bị. Kẻo không, hư 
hỏng nghiêm trọng có thể xảy ra.  
 Phít cắm phải tiếp cận được sau khi lắp đặt 
 
Nguy cơ nổ!   
 
 Không giặt hoặc sấy khô các vật dụng đã được làm sạch, giặt, ngâm với các chất 
liệu dễ bắt lửa hoặc gây nổ (như sáp, dầu, sơn, dầu hoả, dung môi làm sạch, 
xăng…) Những chất này có thể gây ra lửa hoặc nổ.  
 Trước tiên, xả các vật dụng để giặt bằng tay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lắp đặt thiết bị    
 
 Thiết bị chỉ sử trong gia đình. 
 Không chủ đích sử dụng lắp đặt âm  
 Khoảng hở phải không được cản trở bởi thảm trải.  



 Thiết bị không nên lắp đặt ở phòng tắm hoặc phòng ẩm ướt cũng như phòng có 
gas gây nổ hoặc có chất ăn mòn. 
 Thiết bị có van vào duy nhất chỉ có thể kết nối với nguồn nước lạnh. Thiết bị có 
van vào đôi có thể kết nối trực tiếp với nguồn nước nóng và lạnh.  
 Phít cắm phải tiếp cận được sau khi lắp đặt.  
 Tháo tất cả bao bì và ốc vận chuyển trước khi sử dụng thiết bị. Kẻo không, hư 
hỏng nghiêm trọng có thể xảy ra.  
 
Nguy cơ hỏng thiết bị     
 
 Sản phẩm chỉ sử dụng gia đình và chỉ được thiết kế cho vải sợi phù hợp với máy 
giặt.   
 Không leo trèo và ngồi lên nóc máy.  
 Không tựa vào cửa máy. 
 Lưu ý khi xử lý máy:  

1. Các ốc vít vận chuyển sẽ được lắp lại vào máy bởi người có chuyên môn.  
2. Nước tích tụ sẽ được thoát ra khỏi máy.  
3. Xử lý máy cẩn thận. Không cầm nắm phần tồi ra củ máy khi nâng. Cửa máy 

không được sử dụng như tay cầm khi vận chuyển.  
4. Thiết bị nặng. Vận chuyển cẩn thận.  

 Không đóng cửa với lực mạnh. Nếu cảm thấy khó đóng cửa, kiểm tra quần áo có 
được phân bổ đều không.  
 Cấm không được giặt thảm trải.  
 
Thao tác thiết bị      
 
 Trước khi giặt đồ lần đầu tiên, thiết bị phải được hoạt động 1 vòng hết tất cả các 
tiến trình mà không có quần áo bên trong.  
 Dung môi bắt lửa, gây nổ và chất độc bị cấm’ xăng dần và cồn…không được sử 
dụng như chất tẩy. Chỉ sử dụng chất tẩy phù hợp với máy giặt, đặc biệt với lồng giặt.  
 Bảo đảm rằng tất cả các túi phải rỗng. Các vật dụng bén nhọn và cứng như đồng 
xu, kim gài, ốc vít hoặc đá… có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến máy.  
 Vui lòng kiểm tra xem nước trong khoang có được thoát ra trước khi mở cửa. Vui 
lòng  không mở cửa nếu còn thấy nước bên trong.  
 Không bao giờ châm nước bằng tay trong khi giặt. 
 Sau khi chương trình hoàn tất, đợi khoảng 2 phút rồi hãy mở cửa.   
 
 
 
 
 
 
Đóng gói/Thiết bị cũ       
 

 

Dấu hiệu báo rằng thiết bị không nên được huỷ bỏ như chất thải gia 
dụng khác. Để tránh thiệt hại có thể với môi trường hoặ sức khoẻ cộng 
đồng từ việc thải loại không kiểm soát, tái chế một cách có trách nhiệm 
để gia tăng việc tái sử dụng nguồn nguyên liệu một cách bền vững.  

 



Trả lại thiết bị đã sử dụng, sử dụng hệ thống thu hồi hoặc lien lạc với nhà bán lẻ nơi 
sản phẩm được mua bán. Trả  lại và có thể sử dụng sản phẩm tái chế an toàn môi 
trường.  
 

LẮP ĐẶT  

 
 Mô tả sản phẩm  
 

 
 

 Lưu ý:  
 Biểu đồ sản phẩm chỉ tham khảo, xem thiết bị thật mới chuẩn  
 
Phụ kiện  
 

 
Nút vận chuyển Dây nguồn 

nước lạnh 
Dây nguồn 

nước nóng (lựa 
Giá đỡ ống 

thoát (lựa chọn) 
Hướng dẫn sử 

dụng 



chọn) 
 
 Lắp đặt 
 
Khu vực lắp đặt  
 

 Lưu ý:  
 
 Sự vững chắc là quan trọng để tránh thiết bị đi động.  
 Bảo đảm rằng thiết bị không chèn lên dây điện 

 
Trước khi lắp đặt thiết bị, vị trí được định rõ như sau để chọn lựa:  
 
 
1. Bề mặt bền vững, khô và cân bằng  
2. Tránh ánh nắng trực tiếp  
3. Thông gió đầy đủ  
4. Nhiệt độ phòng trên 0°C.  
5. Tránh xa các nguồn nhiệt như than hoặc gas  
 
 

 Lưu ý:  
 
 Vật liệu bao bì (vd: màn bọc, mút xốp) có thể nguy hiểm cho trẻ   
 Có nguy cơ gây nghẹt thở! Giữ tất cả bao bì cẩn thận, tránh xa trẻ 
em.  

1. Tháo hộp bao bì cứng và lớp bọc mút xốp  
2. Nâng máy sấy và tháo bao bì đế. Bảo đảm mút xốp góc nhỏ cũng được tháo ra 
chung với đáy thiết bị. Nếu không được, đặt thiết bi xuống với bề mặt cạnh, rồi rút 
mút  xốp nhỏ ra khỏi đáy thiết bị bằng tay.  
3. Tháo dây buộc dây điện và ống xả ra.  
4. Lấy ống dẫn trong khoang.  
Tháo bu long vận chuyển  
 

 Lưu ý:  
 
 Tháo bu long vận chuyển ở mặt sau trước khi sử dụng thiết bị.  
 Cần bu long vận chuyển trở lại nếu muốn di chuyển thiết bị, do vậy 
bảo đảm cất giữ nơi an toàn.   
 
Làm theo các bước sau để tháo bu long:  
1. Nớ lỏng 4 ốc với chìa vặn rồi tháo ra.  
2. Chặn các lổ có các chốt lổ vận chuyển.  
3. Giữ các bu long để sử dụng về sau.  
 



Cân chỉnh máy sấy  
 

 Lưu ý:  
 
 Đai ốc trên tất cả 4 bánh lăn phải được xiết chặt vào vị trí  
 
1. Kiểm tra chân thiết bị có gắn vào thùng. Nếu không, vặn vào vị trí ban đầu, xiết 
chặt đai ốc.  
2. Nới lỏng đai ốc khoá, xoay chân thiết bị cho đến khi tiếp xúc chặt với sàn.  
3. Điều chỉnh chân và khoá chặt với đai vặn, bảo đảm thiết bị vững.  
 

 
 
Kết nối ống nước cấp  
 

 Lưu ý:  
 
 Để tránh rò rỉ, thực hiện theo hướng dẫn trong phần này.  
 Không xoắn, đè, thay đổi hay cắt ống cấp nước.  
 Với những Model có trang bị van nước nóng, kết nối với vòi nước nóng và ống cấp 
nước nóng. Tiêu thụ năng lượng sẽ tự động tăng với một vài chương trình.  
 
Kết nối ống nước vào theo biểu đồ. Có 2 cách kết nối ống nước vào.  
 
1.Kết nối giữa vòi nước thường và ống dẫn vào.  
 

 
Nới lỏng nút kẹp và 4 

vít 
Vặn chặt nút kẹp Nhấn bạc lót, chèn ống 

dẫn vào đế kết nối
Kết nối kết thúc 

 
2. Kết nối giữa ren vòi và ống dẫn nước vào.  
 



 
Vòi với đường ren và ống dẫn nước vào                           Vòi đặc biệt với máy sấy  
 
 
Kết nối đầu cuối của của ống dẫn nước 
vào với van cấp ở phía sau thiết bị rồi 
vặn chặt ống theo chiều kim đồng hồ.  
 

 
Ống thoát 
 

 Lưu ý:  
 Không xoắn hoặc kéo dài ống thoát. 
 Định vị ống thoát phù hợp, kẻo hư hỏng dẫn đến rò rỉ nước  
 
Có 2 cách lắp đầu cuối ống thoát.  
 

1. Đặt vào trong ống thoát nước 2. Kết nối ống thoát với lổ thoát 

 Lưu ý:  
 Nếu thiết bị có giá đỡ ống thoát, lắp đặt như sau:  
 



 

 Lưu ý:  
 Khi lắp ống thoát, gắn chặt thích hợp với dây buộc. 
 Nếu ống thoát quá dài, đừng cố nhấn vào trong thiết bị vì sẽ gây tiếng ồn bất 
thường.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Khởi động nhanh  
 

 Lưu ý:  
 Trước khi giặt, bảo đảm thiết bị được lắp đặt hợp lý.  
 Trước khi giặt lần đầu, máy giặt nên được hoạt động một chu kỳ cả tiến trình 
không có quần áo như sau.  
 
1. Trước khi giặt  
 

 
Cắm phít Mở vòi nước Cho đồ vào Đóng cửa Châm chất tẩy 

 



 Lưu ý:  
 
 Chất tẩy cần được chăm vào “hộp I” sau khi chọn giặt trước với thiết bị có chức 
năng này.  
 
2. Giặt  
 

 

Chọn chương trình 
Chọn chứ năng hoặc mặc 

định 
Khởi động 

 

 

 Lưu ý:  
 
 Nếu chọn mặc định, bước thứ 2 (hình) có thể bỏ qua.  
3. Sau khi giặt 
 
 “End” (kết thúc) hiển thị trên màn hình.  
 
 Trước mỗi lần giặt  
 
 Điều kiện làm việc của máy là 0 – 40°C. Nếu dưới 0°C, van nước vào và hệ thống 
thoát nước có thể bị hỏng. Nếu máy đặt ở điều khiện dưới 0°C hoặc ít hơn, nên 
chuyển đến nơi có nhiệt độ xung quanh bình thường để bảo đảm ống nước cấp và 
ống xả không bị đóng bang trước khi sửa dụng.  
 Vui lòng kiểm tra nhãn hiệu và giảng giải khi sử dụng chất tẩy trước khi giặt. Sử 
dụng chất tẩy không bọt hoặc ít bọt phù hợp với máy giặt.  
 

 
Kiểm tra nhãn hiệu Lấy vật dụng trong túi Cột mảnh vải, khoá kéo, nút 

 



 
Cho đồ nhỏ vào túi áo gối Lộn đồ lông, len từ trong ra Phân loại đồ theo vải khác nhau 

 

 Lưu ý:  
 Khi giặt 1 bộ đồ, có thể gây ra độ lệch tâm lớn và có tiếng báo vì không cân bằng. 
Do vậy, khuyến nghị cho thêm đồ vào để giặt cho êm hơn.  
 Không giặt đồ có dính dầu, xăng, cồn và chất dễ cháy.  
 











 Hộp đựng chất tẩy  
I Chất tẩy giặt trước  
II Chất tẩy giặt chính  

 Chất làm mềm vải  
 

 
Chất tẩy lỏng Chất tẩy bột Kéo ngăn đựng chất tẩy 

 

 Lưu ý:  
 Chất tẩy chỉ cần được thêm vào trong “hộp I” sau khi chọn giặt trước với máy có 
chức năng này.  
 
Chương trình  I II Chương trình  I II 
Cotton ECO    O  Tự làm sạch      
Cotton  O  O  Len    O  
Nhanh 15’    O  Đồ mỏng    O  



Nhanh 45’    O  Đồ tổng hợp   O   O  
Giặt hàng ngày 60’   O  Jeans  O   O  
Xả và vắt    O  Đồ em bé  O   O  
Chỉ vắt      Vải tổng hợp  O   O  
Giặt hàng ngày    O  Đồ thể thao  O   O  
Chăn màn           
 
: Bắt buộc  O: Tuỳ ý/không bắt buộc  
 

 Lưu ý:  
 
 Với chất tẩy kết tụ hoặc đặc hoặc phụ gia, trước khi châm vào hộp đựng chất tẩy, 
khuyến nghị sử dụng ít nước để pha loãng để tránh đầu vào của hộp đựng bị nghẽn 
và tràn khi nước được châm vào.  
 Chọn loại chất tẩy phù hợp với nhiệt độ giặt khác nhau để có kết quả giặt tốt nhất 
với ít nước và tiêu thụ năng lượng giảm  
 
 
 
 
 Bảng điều khiển  
 

 
 

 Lưu ý:  
 Biểu đồ chỉ tham khảo. Xem bảng thật theo tiêu chuẩn.  
 
1. Nguồn điện  2. Khởi động/dừng  
Thiết bị được bật nguồn  Nhấn nút để khởi động hoặc dừng chu kỳ 

giặt  
3. Lựa chọn  4. Chương trình  
Cho phép chọn chức năng phụ và đèn 
sáng khi chọn  

Có sẵn tuỳ theo loại đồ giặt.  

5. Hiển thị   
Màn hình hiển thị cài đặt, thời gian dự kiến còn lại, lựa chọn và thông tin tình trạng 
cho máy giặt. Màn hình vẫn duy trì suốt chu kỳ.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 Lựa chọn  
 

 

Giặt trước  
Chức năng giặt trước có thể giặt thêm trước khi giặt chính, phù hợp loại bớt 
bụi bám trên bề mặt quần áo. Cần đặt chất tẩy vào hộp 1 khi chọn.  

 

Xả thêm  
Giặt giũ sẽ trải qua giai đoạn xả thêm 1 lần nữa sau khi chọn.  

 

Hoãn  
Cài đặt chức năng hoãn:  
1.Chọn chương trình; 2. Nhấn nút hoãn để chọn thời gian (Thời gian hoãn từ 
0 – 24 giờ); 3. Nhấn nút “Start/pause” để bắt đầu chương trình hoãn.  
 

 
         Chọn chương trình         Cài đặt thời gian                  Khởi động  
Huỷ chức năng hoãn: 
Nhấn nút “Delay” cho đến khi hiển thị OH. Nút được nhấn trước khi khởi 
động chương trình. Nếu chương trình khởi động rồi, nên tắt chương trình rồi 
cài đặt chương trình mới. 

 

Mức độ bẩn  
Thời gian giặt sẽ tang hoặc giảm sau khi chọn chức năng.  

 

 Lưu ý:  
 Nếu có ngắt quãng nguồn điện trong khi máy hoạt động, bộ nhớ đặt biệt sẽ lưu lại 
chương trình được chọn và khi có nguồn điện trở lại, nhấn nút On/Off, chương trình 
sẽ tiếp tục.  
 

Chương trình 
Lựa chọn 

Chương trình 
Lựa chọn 

Hoãn Xả thêm Giặt trước Hoãn Xả thêm Giặt trước 
Cotton ECO  O   Tự làm sạch   O   



Cotton  O O O Len  O O  
Nhanh 15’  O   Đồ mỏng  O O  
Nhanh 45’  O   Đồ tổng hợp   O O O 
Hàng ngày 60’ O O  Jeans  O O O 
Xả và vắt  O   Đồ em bé  O O O 
Chỉ vắt  O   Vải tổng hợp  O  O 
Hàng ngày  O O  Đồ thể thao  O O O 
Chăn màn  O O   
 
O: Lựa chọn (Một vài Model có chức năng cân thông minh, tham khảo sản phẩm 
thật)  
 
 
 
 
 
 Các chức năng khác  
 

 

Temp. (Nhiệt độ)  
Nhấn nút để điều chỉnh nhiệt độ (lạnh, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C).  

 

Tốc độ (Tốc độ vắt: vòng/phút)  
1200: 0 – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200  
1400: 0 -  400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1400 

 
Chương trình  Tốc độ mặc định(rpm: 

vòng/phút) 
Chương trình  Tốc độ mặc định(rpm: 

vòng/phút) 
 1200 1400  1200 1400 
Cotton ECO  800 800 Tự làm sạch   400 400 
Cotton  1200 1200 Len  400 400 
Nhanh 15’  800 800 Đồ mỏng  600 600 
Nhanh 45’  800 800 Đồ tổng hợp   1000 1000 
Hàng ngày 60’ 1000 1000 Jeans  800 800 
Xả và vắt  1000 1000 Đồ em bé  1000 1000 
Chỉ vắt  1000 1000 Vải tổng hợp  1200 1200 
 

 

Khoá an toàn trẻ (để tránh thao tác sai bởi trẻ) 
  

 Chọn chương trình                                          Khởi động                  Nhấn “Delay” và 
“Speed” 
                                                                                                            3 giây đến khi bíp 
vang.   

 Lưu ý:  
 Nhấn 2 nút  3 giây cũng được thoát chức năng  
 “Khoá an toàn trẻ” sẽ khoá tất cả các nút ngoại trừ On/Off (Nguồn)  
 Cắt nguồn cấp điện, khoá an toàn trẻ sẽ thoát.  
 Khoá an toàn trẻ sẽ duy trì hiệu lực khi điện có trở lại với một số model.  
 



 

Tắt tiếng chuông  

 
Chọn chương trình         Nhấn nút “Temp.” trong 3 giây, tiếng chuông 
câm.  
 
Để kích hoạt lại chức năng chuông, nhấn nút này lại tronh 3 giây. Cài đặt 
sẽ được giữ cho đến cài đặt lại lần tiếp theo.  

 

 Lưu ý:  
 Sau khi tắt chức năng chuông, âm thanh sẽ không được kích hoạt nữa.  
 

 

Chu kỳ riêng  
Lưu nhớ chương trình được lập trình thường xuyên  
Sau khi chọn chương trình và cài đặt lựa chọn. nhấn “Speed” 3 giây trước 
khi khởi động giặt. Cài đặt mặc định là Cotton Eco.   

 
 Chương trình  
   Chương trình có sẵn tuỳ theo loại máy.  
 
Chương trình   
Cotton  Vải sợi bền, chống nhiệt làm từ cotton hoặc lanh  

Vải tổng hợp  
Giặt vật dụng bằng vải tổng hợp, vd: sơ mi, áo khoác, phối hợp. Khi giặt vải sợi 
thêu, lượng chất tẩy nên giảm xuống vì sẽ làm nới lỏng cấu trúc vải và dễ tạo 
bọt tăm.  

Đồ trẻ em  
Giặt đồ trẻ em, có thể làm đồ bé sạch hơn và làm hiệu quả xả tốt hơn bảo vệ làn 
da bé.  

Giặt nhanh 45’  Giặt nhanh ít đồ và không bẩn lắm.  
Đồ tổng hợp  Chung với đồ vải sợi cotton và vải tổng hợp.  
Giặt hàng ngày 
60’  

Phù hợp với việc giặt nhanh ít đồ và không bẩn lắm.  

Jeans  Đặc biệt cho đồ Jean  
Giặt nhanh 15’  Chương trình cực ngắn, phù hợp với đồ giặt bẩn nhẹ và ít đồ.  
Đồ nhẹ mỏng Với vải sợi hẹ mỏng, vd: làm bằng lụa, xa tanh, sợi tổng hợp.  

Len  
Len giặt tay hay giặt máy hoặc vải sợi nhiều len. Đặc biệt chương trình giặt nhẹ 
để tránh co rút, chương trình dài chờ đợi.  

Chỉ vắt  Vắt thêm với tốc độ vắt lựa chọn  
  
Xả và vắt  Xả thêm với vắt  
Cotton ECO  Để tăng hiệu quả giặt, thời gian giặt cũng được tăng.  

Tự làm sạch  

Cài đặt đặc biết trên máy để vệ sinh lồng giặt. Áp dụng khử trùng ở 90°C để giặt 
đồ tươi mới hơn. Khi chương trình thực hiện, không cho quần áo và đồ giặt vào. 
Một lượng hợp lý chất tẩy trắng Clo được cho vào, hiệu quả vệ sinh lồng giặt sẽ 
tốt hơn. Có thể sử dụng chương trình này tuỳ theo nhu cầu.  

Đồ thể thao  Giặt đồ vận động nhiều  
Chăn, khăn trải  Chương trình thiết kế đặc biệt với lớp phủ.  
 
 Bảng chương trình giặt  
 
Chương trình  Đồ giặt (kg) (°C) Thời gian mặc định 
 6.0  7.0  8.0  Mặc 

định 6.0  7.0  8.0  8.0(SLIM)

Cotton ECO  6.0  7.0  8.0  30   0:58   0:58  



Cotton  6.0  7.0  8.0  40   2:40   -  
Nhanh 15’  2.0  2.0  2.0  Lạnh   0:15   0:15  
Nhanh 45’  2.0  2.0  2.0  30   0:45   0:45  
Hàng ngày 60’ 2.0  2.0  2.0  Lạnh   1:00   1:00  
Xả và vắt  6.0  7.0  8.0  -   0:31   0:31  
Chỉ vắt  6.0  7.0  8.0  -   0:12   0:12  
Tự làm sạch   -  -  -  90   1:21   1:21  
Len  2.0  2.0  2.0  40   1:06   1:06  
Đồ mỏng  2.5  2.5  2.5  30   1:00   1:00  
Đồ tổng hợp   6.0  7.0  8.0  40   1:13   1:13  
Jeans  6.0  7.0  8.0  40   1:48   1:48  
Đồ em bé  6.0 7.0 8.0 30  1:20   1:20  
Vải tổng hợp  3.0  3.5  4.0  40  1:40   2:20  
 
 Chương trình kiểm tra năng lượng EU: A+++ 
  Cotton ECO 40°C/60°C  
   Tốc độ: tốc độ cao nhất; các loại khác như mặc định.  
   Máy nữa đồ với 6.0/7.0/8.0kg; Máy:3.0/3.5/4.0kg  
 “Cotton ECO 40°C/60°C” là chương trình giặt chuẩn mà thông tin trên nhãn hiệu 
liên quan, và phù hợp để vệ sinh giặt cotton bẩn thường và là chương trình hiệu quả 
nhất trường hợp với năng long kết hợp và tiêu thụ năng lượng cho việc giặt loại đồ 
giặt cotton, rằng nhiệt độ nước thực thụ có thể khác nhiệt độ chu kỳ công bố.  
 

 Lưu ý:  
  Thông số trên bảng hiệu chỉ là tham khảo. Thông số thật có thể khác với thông số 
được đề cập phía trên. 
 

BẢO TRÌ   

 
 Vệ sinh và bảo trì  
 

 Lưu ý:  
Trước khi bắt đầu bảo trì, vui lòng rút phí máy và đóng vòi.  
 
Vệ sinh máy  
 
 
 
Bảo trì hợp lý máy có thể kéo dài tuổi thọ. Bề mặt có thể vệ sinh 
với chất tẩy trung tính không có tính ăn mòn được pha loãng. Nếu 
có tràn nước, sử dụng vải ẩm lau ngay. Không sử dụng vật bén 
nhọn.  
 
 

 Lưu ý:  
 A xít và dung môi pha loãng hoặc tương tự bị cấm sử dụng, như cồn, dung môi 
hoặc sản phẩm hoá chất. …  
 
Vệ sinh lồng giặt  



 
Rỉ sét có bên trong lồng gây ra bởi các mảnh kim loại có thể loại ngay với chất tẩy 
không Clo.  
Không bao giờ dùng miếng bùi nhùi thép.  
 

 Lưu ý:  
Không cho đồ vào máy giặt trong khi vệ sinh lồng.  
 
 
 
 
 
Vệ sinh đệm cửa và kính  
 
 
 
Lau kính và đệm cửa sau mỗi lần giặt 
để loại xơ vải và chất bẩn. Nếu xơ vải 
bám nhiều, có thể gây rò rỉ.  
Lấy đồng xu, nút và các vật thể khác ra 
khỏi đệm cửa sau mỗi lần giặt.  
 

 Lưu ý:  
 Bộ lọc vào phải được vệ sinh nếu ít nước.  
 
Vệ sinh bộ lọc trong vòi  
 
1. Tắt vòi  
2. Tháo ống cấp nước từ vòi  
3. Vệ sinh bộ lọc  
4. Kết nối lại ống nước cấp  
 
Rửa bộ lọc trong máy sấy:  
 
1. Tháo vít ống dẫn vào phía sau máy. 
2. Kéo bộ lọc có kẹp đầu dài và lắp lại 
sau khi vệ sinh.  
3. Dùng bàn chải vệ sinh bộ lọc.  
4. Kết nối lại ống dẫn vào  
 
 
 

 Lưu ý:  
 Nếu bàn chải không sạch, có thể kéo bộ lọc ra rửa riêng biệt.  
 Kết nối lại, mở vòi.  
 



 
 
 
 
 
 
 Vệ sinh hộp đựng chất tẩy  
 
1. Nhấn xuống nơi mũi tên trên nắp làm mềm vải bên trong ngăn hộp đựng chất tẩy.  
2. Nhấn cái kẹp và lấy nắp làm mềm vải ra và rửa cách rãnh bằng nước.  
3. Lắp lại nắp làm mềm vải và đẩy ngăn kéo vào vị trí.  
 

 
Kéo ngăn đựng chất 
tẩy rồi nhấn A.  

Vệ sinh ngăn đựng 
bằng nước  

Vệ sinh hốc bên trong 
bằng bàn chải  

Gắn lại ngăn kéo hộp 
đựng  

 

 Lưu ý:  
 Không sử dụng cồn, dung môi hoặc hoá chất để vệ sinh máy.  
 
 Vệ sinh bộ lọc bơm thoát  

 Lưu ý:  
 Cẩn thận với nước nóng  
 Cho dung dịch chất tẩy để làm nguội.  
 Rút phít máy để tránh sốc điện trước khi giặt  
 Bộ lọc bơm thoát có thể lọc xơ vải và những ngoại vật nhỏ khi giặt.  
 Vệ sinh bộ lọc định kỳ để bảo đảm hoạt động bình thường của máy giặt.  
 

 

    Mở nắp che bên dưới 
   Xoay 90° và kéo ống thoát  
   khẩn cấp ra, tháo nắp ống 

        Sau khi nước chảy ra, cài 
đặt lại ống dẫn 

 



 
Mở bộ lọc bằng cách vặn  
Ngược chiều kim đồng hồ  

         Lấy vật ngoại lai ra              Đóng lại nắp che dưới  

 

 Lưu ý:  
 Bảo đảm rằng nắp van và ống thoát khẩn cấp được gắn lại phù hợp, nắp nên gắn 
thẳng hàng với nắp lổ kẻo có thể rỉ nước.  
 Một số máy không có ống dẫn khẩn cấp, do vậy bước 2 và 3 có thể bỏ qua. Xoay 
nắp che bên dưới trực tiếp để cho nước chảy vào chậu.  
 Khi thiết bị đang được sử dụng và tuỳ thuộc vào chương trình được chọn, có thể 
có nước nóng trong bơm. Không tháo nắp che bơm trong suốt chu kỳ giặt, luôn đợi 
khi thiết bị dừng chu kỳ và trống. Khi lắp lại nắp, bảo đảm nó được vặn chặt lại chắc 
chắn.  
 
 XỬ LÝ TÌNH HUỐNG  
 
Khởi động thiết bị không hoạt động hoặc dừng khi đang hoạt động.  
Trước tiên, tìm cách xử lý vấn đề, nếu không được, gọi dịch vụ.  
 

Diễn giải Nguyên nhân Xử lý 

Máy không khởi 
động 

Cửa không đóng phù hợp  
Khởi động lại sau khi cửa 
đóng Kiểm tra quần áo có bị 
kẹt.  

Không thể mở cửa  
Bảo vệ an toàn máy đang 
hoạt động  

Ngắt nguồn, khởi động lại  

Rò rỉ nước  
Kết nối ống dẫn hoặc ống 
thoát không chặt  

Kiểm tra và xiết chặt ống 
nước. Vệ sinh ống thoát.  

Cặn chất tẩy trong 
hộp đựng  

Chất tẩy ẩm và kết tụ  Vệ sinh và lau hộp đựng.  

Đèn báo hoặc màn 
hình không sáng  

Mất kết nối điện mạch nguồn 
hoặc kết nối có vấn đề.  

Kiểm tra nguồn điện có bị ngắt 
và phít cắm có gắn đúng 
không.  

Tiếng ồn bất 
thường  

 

Kiểm tra nếu việc gắn (Ốc vít) 
có bị di chuyển.  
Kiểm tra lắp đặt trên nền cứng 
và cân bằng  

 
Diễn giải Nguyên nhân Xử lý 

E 30  Cửa không đóng phù hợp 
Khởi động lại sau khi đóng cửa. Kiểm tra 
quần áo có bị kẹt  

E 10  Vấn đề phun nước khi giặt 
Kiểm tra nếu áp lực nước yếu. Đặt thẳng lại 
ống nước. Kiểm tra bộ lọc nước vào có 
nghẽn.  



E 21  Thoát nước quá lâu  Kiểm tra ống thoát có bị nghẽn  
E 12  Nước tràn  Khởi động lại máy  
EXX  Khác  Thử lại, gọi dịch vụ nếu vấn đề vẫn còn. 
 

 Lưu ý:  
 Sau khi kiểm tra, kích hoạt thiết bị. Nếu vấn đề còn xảy ra hoặc màn hình hiển thị 
mã cảnh báo trở lại, gọi dịch vụ.  
 
 Chi tiết kỹ thuật  
 

Model BWF714AG 
Cường độ dòng điện  10A 
Áp lực nước chuẩn  0.05 MPa – 1MPa 
Nguồn điện  220 – 240V; 50Hz 
Công suất giặt  8.0 kg 
Kích thước (Rộng x Sâu x 
Cao)  

595 x 565  x 850 

Trọng lượng  68 kg 
Công suất định mức  2000W 
  

 
























 Bảng đặc tính sản phẩm  
 
Model  BWF814AG  
  
Công suất giặt  8 kg  



Tốc độ vắt  1400 rpm  
Phân loại hiệu quả năng lượng (1) A +++  
Tiêu thụ năng lượng hằng năm (2)  196 kWh/năm  
Tiêu thụ điện chế độ off  0.5W 
Tiêu thụ điện chế độ chờ  1.0W 
Tiêu thụ nước hằng năm  (3) 11000 L/năm  
Phân loại hiệu quả vắt – sấy (4)  B  
Chu kỳ giặt chuẩn (5)  Cotton ECO  
Tiêu thụ năng lượng chuẩn 60°C đủ công suất  0.93 kWh/chu kỳ  
Tiêu thụ năng lượng chuẩn 60°C một phần công suất  0.84  kWh/chu kỳ  
Thời lượng chương trình chuẩn 60°C đủ công suất 239 phút 
Thời lượng chương trình chuẩn 60°C một phần công suất 228 phút 
Thời lượng chương trình chuẩn 40°C một phần công suất 225 phút 
Tiêu thụ nước chuẩn 60°C đủ công suất  54 L/chu kỳ  
Tiêu thụ nước chuẩn 60°C một phần công suất  45 L/chu kỳ  
Tiêu thụ nước chuẩn 40°C một phần công suất  45 L/chu kỳ  
Độ ẩm còn lại chuẩn  60°C đủ công suất  50%  
Độ ẩm còn lại chuẩn  60°C một phần công suất  55%  
Độ ẩm còn lại chuẩn  40°C một phần công suất  55%  
Độ ồn khi giặt  59dB (A) 
Độ ồn khi vắt  78dB (A)  
 

 Lưu ý:  

1. Phân loại hiệu quả năng lượng từ A (Hiệu quả cao nhất) đến D (hiệu quả thấp 
nhất) 
2. Dự kiến tiêu thụ năng lượng và nước hằng năm trên cơ sở 220 chu kỳ giặt chuẩ ở 
chương trình tiêu chuẩn 60°C và 40°C một phần công suất, và tiêu thụ ở chế độ 
năng lượng thấp nhất. Tiêu thụ năng lượng thực tế còn tuỳ thuộc vào thiết bị được 
sử dụng như thế nào.  
3. Lượng nước tiêu thụ một năm trên cơ sở 220 chu kỳ giặt chuẩn với chương trình 
chuẩn ở 60°C và 40°C khi đầy và một phần công suất. Lượng tiêu thụ nước thực tế 
tuỳ thuộc vào thiết bị được sử dụng như thế nào.  
4. Phân loại hiệu quả vắt-sấy từ G(kém hiệu quả) đến A (hiệu quả nhất) . 
5. Chương trình chuẩn 60°C và chương trình chuẩn 40°C là chương trình giặt 
chuẩn. Chương trình phù hợp với việc vệ sinh quần áo cotton bẩn bình thường và là 
chương trình hiệu quả nhất ở điều kiện kết hợp tiêu thụ năng long và nước để giặt 
quần áo cotton. Nhiệt độ nước thực tế có thể khác nhiệt độ chu kỳ công bố.  
Vui lòng chọn chất tẩy rửa thích hợp với nhiệt độ giặt khác nhau để có được hiệu 
quả giặt tốt nhất kèm theo tiêu thụ ít nước và năng lượng.  
 
 


