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 CÁC CHỨC NĂNG 
o Hoãn điểm bắt đầu của 1 chương trình: 

Chức năng này không tương thích với các chương trình hơi 
nước. 

Chọn chương trình sử dụng programs dial . Đèn báo sẽ hiển 
thị cho bạn chương trình bạn vừa chọn. 

Bấm nút “Delay start +”  để hoãn thời gian bắt đầu chương trình 30 phút cho đến khi 
bạn đạt được thời gian hoãn mong muốn. Để giảm thời gian bắt đầu khác, bấm nút 

“Départ différé” . 
Xác nhận bằng cách bấm nút “Start/Pause”. 
Một khi thời gian hoãn đã hết, chương trình bắt đầu. Màn hình sẽ cho bạn biết thời gian 
còn lại. 
 

o Chức năng đảo đồ:  
Chức năng “đảo đồ” chất liệu vải mỗi 10’ lên đến 24h, cho đến 
khi mở cửa máy hoặc ngắt điện máy. Nó sẽ bắt đầu ngay khi 
chế độ làm khô kết thúc và ngăn cản quần áo bị nhăn trong máy. 

Để chọn chức năng này, bấm nút “Tumbling” . Đèn báo sáng 
lên cho bạn thấy chức năng vừa được kích hoạt. 
 

o Chức năng “Buzzer”: 

Bấm nút “Buzzer”  vào cuối giai đoạn làm khô, 3 tiếng beep sẽ 
kêu mỗi 10’ trong 1h tới khi cửa mở hoặc tắt máy. 
Đèn báo tương ứng của chức năng này sáng lên ở cuối màn 
hình, chỉ thị rằng bộ báo động đã được kích hoạt. 
 

 Chức năng “thêm sấy khô” 
Chức năng này không tương thích với chương trình hơi 
nước. 
Chức năng này cho phép bạn thêm vào thừoi gian làm khô ở 
cuối chương trình trong đơn vị 10’  bằng cách bấm nút 

“Additional Drying” . 
Bấm nút Start/Pause. Thời gian làm khô thêm được cho vào ở cuối chương trình được 
chọn. 
 

 Chức năng “MEMO ACTIV” 
Máy của bạn ghi nhớ những chương trình mà bạn thường xuyên sử dụng nhất. 
Sau 1 vài chu kì sấy, chương trình hiển thị khi bạn mở máy là chương trình mà bạn 
thường sử dụng. 
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Quan trọng: 
Chỉ đổ đầy buồng hơi nước với nước cất hoặc nước đầy khoáng chất. Không sử 
dụng nước máy hoặc nước chứa chất phụ gia. 

 
Quan trọng: 
Hỏng hóc về điện sẽ hủy bỏ chương trình hiện tại. Trong trường hợp này, bạn 
phải reset tất cả các hoạt động chương trình. 

 
Lời khuyên: 
Như là 1 sự ước lượng an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên tháo phích cắm khi 

không sử dụng thiết bị. 
 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH SẤY 
o Các chương trình làm khô: 

 

Các chương trình Chất liệu vải Kết quả sấy 

COTTON - ALGODÓN 

Sấy siêu tốc Extra Seco Cotton Khô 

Ráo nước Seco Cotton Khô 

Là Punto Plancha Cotton Ẩm 

HỖN HỢP - MIXTO 

Ráo nước Seco Chất liệu thông thường Khô 

Là Punto Plancha Chất liệu thông thường Hơi ẩm 

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH CÒN LẠI 

Vải hiện đại Sintético Sợi tổng hợp Khô 

Vải khó xử lí Delicado Sợi tổng hợp, phức tạp Khô 

Vải thoát khi Aireación Wollens Khô 

 
o Các chương trình hơi nước: 

 

Các chương trình Loại sấy  
Trọng 
lượng 
tối đa 

Thời 
lượng 
(phút) 

Tiêu thụ 

Nước 
(lit) 

Năng lượng 
(kWh)  

Cotton 

Áo cotton 10 món 18 0.4 0.2 

Vải lanh 2kg 18 0.4 0.2 

Hỗn hợp 

Áo vải tổng hợp 10 món 20 0.4 0.35 

Vảnh lanh tổng hợp 2 kg 20 0.4 0.35 

Làm mới hơi 
nước 

Cotton hoặc tổng 
hợp 

2 kg 20 0.1 0.06 
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1/ LƯU Ý CHO NGƯỜI SỬ DỤNG 
 

 Lưu ý:  
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi bật thiết bị để có thể hiểu cách sử 

nhanh hơn có thể.  
 

 An toàn với trẻ em  
− Thiết bị chỉ được sử dụng bởi người 
lớn. Không cho trẻ đùa với thiết bị và 
tránh xa trẻ em.  
− Tránh xa trẻ em khi thiết bị hoạt động.  
− Tránh xa trẻ em với các bao bì của thiết 
bị (Vd: bao nhựa, nhựa dẻo…), chúng 
nguy hiểm: nguy cơ nghẹt thở.  
− Thiết bị không nhằm sử dụng cho 
những người (kể cả trẻ em) có yếu kém 
về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc 
thiếu kinh nghiệm, hiểu biết, trừ khi được 
giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến 
sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự 
an toàn cho họ.  
 
Sử dụng  
 

 Lưu ý: Máy sấy được thiết kế chỉ 
cho mục đích dân dụng, cho các 

loại vải vóc phù hợp với máy sấy.  
 
Bạn phải tuân thủ những hướng dẫn này. 
Chúng tôi khước từ mọi trách nhiệm và 
bãi bỏ bảo hành nếu khuyến nghị bị bỏ 
qua: bỏ qua tuân thủ có thể gây thiệt hại 
vật chất và nguy hại thể chất.  
 
− Sử dụng thiết bị phù hợp với phương 
pháp sử dụng, với cách này sẽ tránh nguy 
hại cho bạn và hư hỏng đồ đạc. Không sử 
dụng dung môi trong thiết bị (nguy cơ gây 
cháy hoặc nổ)  
− Tuân thủ nghiêm túc việc hướng dẫn 
cẩn thận về giặt giũ.  
− Nếu bạn phải mở cửa lồng sấy trong 
chu kỳ sấy, bảo đảm không chạm vào 
lồng ngay vì nó rất nóng.  
 
 

 Quan trọng:  
Lưu giữ hướng dẫn sử dụng kèm với 
máy. Nếu bạn bán máy hoặc cho ai 
đó, bảo đảm rằng hướng dẫn sử dụng 
phải được đính kèm. Lưu ý những 
hướng dẫn an toàn trước khi lắp đặt 
và sử dụng thiết bị. Được nêu ra vì sự 
an toàn cho bạn và những người 
khác.  
 
HƯỚNG DẪN AN TOÀN  
   Lắp đặt  
− Khi bạn nhận thiết bị, tháo dỡ hoặc 
nhờ người tháo dỡ ngay. Kiểm tra xem 
có bị hư hại gì trong quá trình vận 
chuyển không. Nêu ra những hạn chế 
trên phiếu giao hàng và giữ lại 1 bản.  
− Trước khi kết nối thiết bị, vui long tham 
khảo hướng dẫn lắp đặt.  
− Trong suốt quá trình lắp đặt, máy sấy 
phải được cách ly khỏi nguồn điện.  
− Chi tiết kết nối điện được nêu rõ trong 
bảng thong tin phải phù hợp với nguồn 
điện địa phương.  
− Khi thiết bị được kết nối, ổ cắm diện 
phải tiếp cận được.  
− Không được thay đổi hoặc cố thay đổi 
những đặc tính của máy, nguy hiểm.  
− Việc lắp đặt đòi hỏi một số chuyển đổi, 
chỉ uỷ thác công việc cho thợ điện nước 
có chuyên môn.  
− Thiết bị không được lắp đặt sau cánh 
cửa đóng, cửa kéo hoặc cửa có bản lề 
đối diện với máy.  
− Thiết bị được thiết kế cho mục đích 
dân dụng. Không sử dụng cho mục đích 
công nghiệp, thương mại hoặc mục đích 
khác hơn thiết kế của nó.  
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− Những chất như dầu, a-xê-tôn, cồn, xăng, chất tẩy, nhựa thông hay sáp phải được 
tẩy sạch trước khi sấy trong thiết bị (chẳng hạn như bằng cách sửa dụng chương trình 
giặt nước ấm và them chất tẩy).  
− Cảnh báo đối với sử dụng sản phẩm chất tẩy: Bất kỳ việc xử lý trước bằng dung môi, 
chất tẩy, hoá chất như a-xê-tôn, cồ, xăng, dầu bị cấm bởi vì những chất này có thể gây 
cháy. Nếu việc giặt giũ của bạn có loại xử lý như vậy, nó phải được xử lý trước khi giặt. 
Tương tự, chúng tôi khuyến cáo bạn không xử dụng những chất này gần máy sấy, 
hoặc nói chung, gần bất kỳ thiết bị điện nào trong phòng có sự thong thoáng khí kém để 
tránh rủi ro nổ.  
− Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ram à bạn không thể xử lý, hãy sử dụng lời khuyên xử lý 
sự có mà chúng tôi cung cấp (xem phần SỰ CỐ) hoặc liên lạc trung tâm dịch vụ kỹ 
thuật của chúng tôi.  
− Trước khi huỷ bỏ thiết bị củ mòn, phải vô hiệu hoá chúng. Rút điện cắt dây điện khỏi 
thiết bị và làm cho cửa không mở được.  
− Vì lợi ích an toàn cho bạn, nếu bạn muốn thay đổi dây điện, liên lạc thợ điện chuyên 
môn.  
− Nếu bất kỳ bất thường trong hoạt động xảy ra, ngắt điện thiết bị và gọi trung tâm dịch 
vụ kỹ thuật.  
 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
 
Vật liệu bao bì có thể tái chế. Hãy tái chế nó và bảo vệ môi trường bằng cách bỏ nó vào 
nơi tiếp nhận cho mục đích này.  
 

 Thiết bị của bạn có chứa rất nhiều lượng vật liệu tái chế. Nó được đánh 
dấu với ký hiệu chỉ ra rằng đất nước của bạn là thành viên của Liên minh 
Châu Âu và thiết bị sử dụng không được trộn lẫn với rác thải khác. Bằng 
cách này, việc tái chế thiết bị được tổ chức bởi nhà sản xuất.  
Liên lạc với nhà bán lẻ của bạn cho việc thu hồi thiết bị đã qua sử dụng ở 
gần gia đình bạn nhất.  

Chúng tôi cảm ơn việc bạn đã góp phần bảo vệ môi trường.  
 
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG  
 
− Sấy quần áo của bạn ở tốc độ cao; độ ẩm thừa sẽ thấp, cũng như vậy với việc tiêu 
thụ năng lượng.  
− Để tối đa vào trong máy; giúp tối ưu năng lượng sử dụng. Khi thực hiện, tuân thủ chỉ 
dẫn về lượng quần áo mà chúng tôi cung cấp trong hướng dẫn sử dụng này.  
− Thời gian sấy và lượng tiêu thụ năng lượng tang lên bởi nhiệt độ xung quanh cao và 
phòng quá nhỏ. 
− Vệ sinh bộ lọc sau mỗi chu kỳ sấy. 
− Vệ sinh bộ ngưng tụ 2 lần/tháng.  
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 Kết thúc 1 chương trình và xáo đồ tự động ở cuối chu kì “chương trình hơi 
nước”: 

Ở cuối chương trình hơi nước và trong suốt chu kỳ đảo đồ, màn hình chỉ thị 
“End”. 
Chu trình đảo đồ sẽ được kích hoạt ngay khi chương trình được chọn hoàn tất. Trong 
suốt chu kỳ đảo đồ, khoang máy quay liên tục để ngăn đồ giặt không bị tách ra và nhăn. 
Chu kỳ này kéo dài 30’. 

Trong suốt chu kỳ đảo đồ, bạn có thể lấy quần áo ra sau khi bấm nút “Start/Pause” . 
Hoạt động này chấm dứt chu kỳ đảo đồ và giúp chúng ta dễ dàng lấy đồ và có kèm 
theo đèn sáng lên. 
Đèn báo FILTRO và VACIAR DEPÓSITO nhấp nháy luân phiên để 
nhắc bạn làm sạch bộ lọc và làm rỗng khoang nước sau mỗi chu kì. 
 
 

Đánh dấu: 
Trong suốt chu kđảo đồ,  nếu bạn chọn chức năng “Buzzer”, máy sẽ kêu mỗi 

phút. 
 

Lời khuyên: 
Để tối ưu hóa hiệu quả của các chương trình hơi nước, chúng có khuyên bạn: 

- Loại bỏ toàn bộ tải ngay khi chương trình kết thúc hoặc trong chế độ đảo đồ. 
- Phơi đồ. 
- Nhanh chóng ủi đồ nếu cần. 

 
Đánh dấu: 
Đồ còn ẩm là việc bình thường ở cuối chu kì hơi nước. Điều này giúp bạn là ủi dễ 

dàng hơn. Tương tự với những tải đồ nhỏ hơn, vẫn sẽ còn 1 vài chỗ ẩm sau 1 chương 
trình hơi nước. 
 

 Trong suốt chu kì: 
1. Khoang đầy: 

Khoang máy sẽ đầy trong suốt chu trình làm khô. Thiết bị dừng trong suốt chương 
trình. 
VACIAR DEPÓSITO hiện lên, thời gian còn lại nhấp nháy. 
Tiến hành làm rỗng buồng thu nước. 
Bấm nút “Start/Pause” để bắt đầu lại chương trình. 
 

2. Làm rỗng buồng “hơi nước” 
Buồng “hơi nước” trở nên rỗng trong suốt một chu kì hơi nước chống nhăn.  
Đèn VAPOR và Pause sáng lên, một biểu tượng dấu chấm than hiển thị trên màn hình, 
và thời gian còn lại nhấp nháy: 
Tiếng hành đổ đầy buồng hơi nước. 
Bấm nút “Start/Pause” để bắt đầu lại chương trình. 
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Nhờ vào các chức năng sấy hơi, chương trình sấy hơi cotton và sấy hơi hỗn hợp cho 
phép bạn thổi bay nhẹ nhàng nếp nhăn trong quần áo giặt và làm mềm nếp nhăn, kể cả  
vải vóc đã được khô khí hoặc trong máy sấy.  
Hệ quả là việc ủi quần áo trở nên nhanh và dễ dàng hơn, thậm chí có đồ không 
cần ủi.  
Chương trình sấy hơi làm mới giúp bạn “tẩy khí” và làm mới đồ giặt để lâu trong tủ.  
 

 Lưu ý:  
Các chương trình này chỉ được sử dụng với đồ giặt ráo nước, chỉ trước khi ủi. 

Chúng tôi khuyến cáo bạn không tăng tải trọng đã được khuyến cáo (Xem biểu đồ ở 
các trang sau).  
 
Chương trình sấy hơi không được sử dụng đối với một số vải sợi như: len đan, da 
thuột,quần áo có đính kim loại, gỗ hoặc có nhựa, quần áo làm từ kim loại có thể bị sẽ bị 
sét rỉ, vải dầu hoặc quần áo tương tự.  
 
Buồng sấy hơi rỗng khi máy được chuyển đến bạn. Trước khi sử dụng chương trình 
hơi nước lần đầu, đổ đầy buồng với nước khử khoáng từ buồng hồi phục. 
 
Trước khi bắt đầu ă chương trình sấy hơi hãy chắc rằng: 

- Lượng nước chứa trong buồng phải lớn hơn mức thấp nhất. 
- Bộ lọc khô phải sạch sẽ. 

 

 Chức năng cotton: ALGODÓN 
Nhờ sự kết hợp của hoạt động hơi nước và đảo lồng giặt, chương trình này cho phép 
bạn thoát khỏi những nếp nhăn của chất liệu cotton tạo điều kiện dễ dàng hơn khi là. 
Chương trình kéo dài trong 18’. 

Chọn chương trình bạn muốn, sử dụng Programs Dial . Đèn báo sáng lên, hiển thị 
lựa chọn của bạn. 

Xác nhận bằng cách bấm nút “Start/Pause” . 
 

 Chương trình hỗn hợp: MIXTO 
Nhờ vào sự kết hợp hoạt động của hơi nước, quay và làm nóng đồ giặt trước, chương 
trình này cho phép bạn thoát khỏi bị tình trạng vải nhăn và tạo điều kiện là ủi dễ dàng 
hơn. 
Chương trình này kéo dài suốt 20’. 

Chọn chương trình sử dụng Programs Dial . Đèn báo sáng lên, hiển thị lựa chọn của 
bạn. 

Xác nhận bằng cách bấm nút “Start/Pause” . 
 

 Làm mới hơi nước: AIREACIÓN 
Nhờ vào hoạt động hơi nước, chương trình này cho phép bạn trừ khử mùi hôi quần áo. 
Chương trình này sẽ kéo dài 20’ 

Đê chọn chương trình bạn muốn sử dụng Programs Dial . Đèn báo sáng lên, hiển thị 
lựa chọn của bạn. 

Xác nhận bằng cách bấm nút “Start/Pause” . 
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2/ MÔ TẢ THIẾT BỊ 
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY SẤY  
 

 
 
 

 
(D) Bộ lọc  
 
 
(E) Bảng thông tin  
 (Tham chiếu để hậu mãi)  
 
(F) Chân điều chỉnh  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(A) Bảng điều khiển  
 
 
(B) Hộp ngưng tụ  
 
 
(C) Lưới bộ ngưng tụ  
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LỒNG HƠI  
 

 
 
 

 Lưu ý:  
Lồng hơi phải được châm chỉ với nước khử khoáng hoặc nước từ nguồn đã được 
lọc sử dụng bộ lọc cho mục đích dẫn nước vào lồng hơi.  

 


KHÔNG GIAN XUNG QUANH THIẾT BỊ  
Lời khuyên:  
Máy sấy của bạn toả nhiệt. Nếu bạn đặt thiết bị gần một thiết bị khác hoặc một vật 
khác, chúng tôi khuyên bạn phải để khoảng cách giữa các thiết bị để lưu thông  
không khí (Hình 2)  
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Dừng chương trình  
 
Thời gian  
Còn lại  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chu kỳ làm mát 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kết thúc 
chương trình  

 
Đèn “Filter/Bộ lọc” và 
“Tank Full/Khay đầy” 
sẽ nháy luân phiên 

 
Lưu ý:  
Tham khảo bảng Chương trình ở trang tiếp để quyết định cần thiết cho loại quần 
áo.  
 
CHƯƠNG TRÌNH SẤY HƠI  
  
Thiết bị của bạn có 3 chương trình:  

- Sấy hơi đồ cotton  
- Sấy hơi đồ hỗn hợp  
- Sấy hơi làm mới  

Thêm hoặc lấy bớt đồ trong khi sấy: 
Nhấn nút “Khởi động/Dừng” (G) để can thiệp quá trình sấy 
và mở cửa.  
Thêm hoặc lấy bớt đồ ra rồi đóng cửa lại.  
Nhấn nút “Khởi động/Dừng” (G) để sấy lại  
 
Lưu ý:  
Để đảm bảo hiệu quả chương trình hơi, không khuyến 
khích bạn can thiệp vào giữa chu kỳ của chương trình.  
 
Thay đổi chương trình hoặc sấy trong khi thao tác:  
Nếu bạn nhập chương trình sai, bạn có thể thay đổi lựa 
chọn trong chu kỳ.  
Nhấn nút “Khởi động/Dừng” (G) để dừng sấy. 
Chọn chưng trình khác.  
Nhấn nút “Khởi động/Dừng” (G) để sấy lại.  
 
Chu kỳ làm mát:  
Tất cả mọi chu kỳ đều kết thúc bằng chu kỳ làm mát kéo dài 
trong vài phút để đồ được nguội đi dần dần.   
 

 Lưu ý:  
Không tắt máy trước khi chu kỳ này kết thúc. 
 
Kết thúc chương trình và thiết bị tắt:  
Ở cuối chương trình, màn hình hiển thị “0:00”, đèn 
“Filter/Bộ lọc” và “Tank Full/Khay đầy” sẽ nháy luân 
phiên và làm sạch khay ngưng nước sau mỗi chu kỳ sấy.   
Nhấn nút “Bật/Tắt” (H) 
Lấy đồ trong máy sấy ra   
Vệ sinh bộ lọc, khay ngưng tụ (Xem phần “BẢO TRÌ 
THƯỜNG XUYÊN”)  
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5/ LẬP TRÌNH 
 

 
(A) Nút vặn chương trình    (E) Khởi động trễ “+” 
(B) Sấy       (F) Khởi động trễ “-“  
(C) Chuông báo      (G) Khởi động/Dừng  
(D) Sấy them      (H) Bật/Tắt  
 
Thiết bị của bạn có hai chức năng: 

- Chức năng sấy có 8 chương trình 
- Chức năng xử lý hơi có 3 chương trình  

 
CHỨC NĂNG SẤY  
Thiết bị được trang bị với hệ thống phát hiện khô tự động. Thiết bị sẽ dừng khi đạt đến 
mức độ khô chọn trước (Xem biểu đồ chương trình ở những trang sau).   
 
Khởi động thiết bị:  
Kiểm tra phít đã phít đã được cắm. Thiết bị sẽ không khởi động trừ khi cửa được đóng 
đúng cách.  
Nhấn nút Bật/Tắt (H) 
Chọn chương trình (Xem bảng “Chương trình máy sấy” ở những trang sau) bằng cách 
vặn nút vặn chương trình (Vặn hai chiều). Đèn báo sẽ hiển thị chương trình bạn đã 
chọn.  
Nhấn nút Khởi động/Dừng (G) và chương trình sẽ khởi động. (Khi đang hoạt động, đèn  
báo sẽ sáng.  
 
Thời gian còn lại:  
Thời gian được hiển thị lúc khởi đầu chu kỳ tương đương với công suất đầy, được 
cung cấp với mục đích thông tin. Thời gian thật điều chỉnh trong chu kỳ dựa vào lượng 
đồ giặt. Khi chu kỳ bắt đầu, ký hiệu thời gian còn lại  sẽ nháy. Ký hiệu này sẽ bật ổn 
định khi thời gian còn lại được tính toán.  
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3/ LẮP ĐẶT MÁY SẤY 
TRƯỚC KHI LẦN ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HƠI  
Lồng hơi rỗng khi giao thiết bị.  

  Lưu ý:  
Lồng hơi rỗng khi giao thiết bị. Trước khi lần đầu tiên sử dụng chương 
trình hơi, châm vào lồng nước khử khoáng hoặc nước từ bồn.  

 
LẮP ĐẶT ÂM TỦ KỆ  

 Lưu ý:  
Nếu bạn lắp đặt thiết bị dưới bàn thao tác, bạn phải giữ mặt bàn mỏng 

 Lưu ý:  
Chúng tôi nhấn mạnh khuyên không:  
− Lắp đặt thiết bị trên sàn trải thảm. Nếu 
chuyện này không tránh khỏi, đo lường 
mọi khả năng có thể để không cản trở 
lưu thông khí ở dưới đáy.  
− Lắp đặt máy sấy ở vị trí có thể bị bắn 
nước.  
− Lắp đặt máy trong phòng nhỏ kín (Nếu 
có trường hợp này, mở cửa hoặc cửa sổ 
trong quá trình sấy) 
− Lắp đặt máy trong room có thong gió 
kém. Nhiệt độ trong phòng phải duy trì 
dưới 30 °C trong quá trình sấy.  
 
 
 CÂN CHỈNH  

 Lưu ý:  
Sử dụng mặt bằng kiểm tra thiết bị 
nằm ngang:  
Máy sấy được gắn với 4 chân có thể 
điều chỉnh (Hình 3). Để điều chỉnh sự 
vững vàng và cân bằng:  
− Nghiêng máy nhẹ về phía sau. 
− Vặn một hoặc nhiều hơn các chân 
trong hoặc ngoài bằng cờ-lê hoặc tuốt-
nơ-vít để điều chỉnh độ cao cho phù hợp 
với thế của sàn (Hình 3)  
− Đặt máy nghiêng ra sau bằng điều 
chỉnh chân và kiểm tra sự vững vàng.  
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nguyên gốc hoặc thay bằng phiên bản mỏng hơn sử dụng dụng cụ cho mục đích 
này từ nhà phân phối. Vì lý do an toàn, thiết bị không bao giờ được hoạt động mà 
không có nắp trên.  
 
LẮP ĐẶT KẾT HỢP MÁY GIẶT/MÁY SẤY  
Một thiết bị lắp có sẳn từ nhà phân phối. Thiết bị này được sử dụng để móc (treo) máy 
sấy phía trên máy giặt của bạn.  
 

 Lưu ý:  
Kiểm tra với nhà phân phối xem thiết bị lắp có tương thích với máy giặt 

của bạn không. Vì lý do an toàn, việc lắp đặt phải được thực hiện bởi người có 
chuyên môn.  


KẾT NỐI ĐIỆN  
 
 Nguy hiểm:  
Để kết nối điện vào thiết bị của bạn:  

− Không sử dụng dây nối dài, bộ chỉnh điện, ổ cắm nhiều đầu hoặc đồng hồ lập 
trình.  
− Phít cắm dễ thao tác nhưng xa tầm với trẻ em.  
− Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về điều kiện lắp đặt, lien lạc người lắp đặt có 
chuyên môn của chính hãng.  
− Không bao giờ loại bỏ hệ thống điện tiếp đất.  
 
Kết nối điện phải tương thích với tiêu chuẩn hiện hành và và qui tắc về điện ở nước sở 
tại, đặc biệt đối với tiếp đất và lắp đặt trong phòng tắm.  
 
Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào gây ra bởi việc kết 
nối điện kém.  
 
THAY DÂY ĐIỆN  

 Lưu ý:  
Để bảo đảm an toàn cho bạn, việc này phải được thực hiện bởi đội ngũ 

hậu mãi của nhà sản xuất hoặc người có chuyên môn.  
 
Lời khuyên:  
Nhằm dễ tìm thấy các thông số tham chiếu của thiết bị trong tương lai, chúng tôi 
khuyến cáo bạn lưu ý trang “Dịch vụ hậu mãi và mối quan hệ người tiêu dung” 
(Trang này cũng giải thích tìm những thông tin này ở đâu trên thiết bị của bạn.  
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4/ CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT 
 
KIỂM TRA TÌNH TRẠNG VẢI VÓC  

 Lưu ý:  
Không được sấy những vật dụng 

sau đây:  
− Quần áo có chất liệu giống cao su (Vd: 
mũ tắm, quần áo, vải vóc không thấm 
nước, vải lót, gối…)  
− Sợi clo  
− Vật dụng có dây nối bên dưới có thể 
bung ra.  
− Vật dụng cồng kềnh (Mền, Chăn 
bông…) 
− Vật dụng chưa được sấy trước  
− Đồ giặt được tẩy bằng hoá chất dễ cháy 
− Luôn tuân thủ hướng dẫn của nhà 
sản xuất khi sử dụng sản phẩm làm 
mềm vải.  
 

 Lưu ý: Kiểm tra nhãn hiệu trên 
đồ vải:  

− Sấy bình thường   

− Sấy nhẹ   

− Không được sấy  
 

 
 
 
 
 

Lưu ý:  
Nếu trước khi bạn cho quần áo vào 
máy sấy, bạn lưu ý còn bất kỳ vết bẩn 
nào, kể cả sau khi giặt, thì không sấy 
đồ đó. Theo qui luật chung, vết bẩn đã 
được ủi hoặc sấy khô thì không thể 
loại được.  
Vui lòng tham chiếu những hướng 
dẫn để xử lý những vết bẩn bướng 
bỉnh được đính kèm trong hầu hết 
hướng dẫn sử dụng của máy giặt và 
đặc biệt, giặt những vật dụng bẩn trở 
lại.  
 
Chuẩn bị đồ đạc  
− Kéo khoá và cài nút  
− Tháo nút lỏng, kẹp hoặc móc  
− Thắt chặt thắt lung, dây tạp dề   
− Lấy hết vật dụng trong túi.  
 
Lưu ý đặt biệt với chương trình hơi  
− Phân loại đồ giặt theo loại vải  
− Không trộn lẫn đồ vải màu mới với đồ 
vải trắng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHO ĐỒ VÀO TRONG LỒNG SẤY  
− Mở cửa bằng cách nhấn (Hình 5)  
− Kiểm tra bộ lọc nằm trong khoang  
− Cho đồ đã giặt và sấy tơi ra trong lồng, 
không cuộn hoặc xoắn lại.  
− Lưu ý không để quần áo kẹt ở cửa. 
− Đóng cửa lại  
 
Tải trọng kiến nghị:  
− Dung tích tối đa của máy sấy 8 Kg  
− Để hạn chế nhăn và tối ưu thời gian 
sấy, Khuyến nghị không quá tải máy sấy  
− Để tối ưu hiệu quả của chu kỳ chống 
nhăn, khuyến nghị hạn chế lượng đồ giặt 
khoảng 2 kg.  
 
 
 


