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Lƣu ý:  
 
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi bật thiết bị để hiểu cách sử dụng 
nhanh nhất có thể.  
 
Giữ gìn hướng dẫn thao tác kèm theo máy. Nếu bán hoặc chuyển giao cho 
người khác, bảo đảm rằng hướng dẫn thao tác sẽ được đính kèm. Vui lòng lưu ý 
các hướng dẫn an toàn trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị.  
 
 

HƢỚNG DẪN AN TOÀN  

 
 
 
 Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có 

khiếm khuyết về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và 

hiểu biết nếu họ được hướng dẫn và giám sát liên quan đến thiết bị một cách an 

toàn và hiểu những nguy cơ liên quan. Vệ sinh và bảo trì không nên được thực 

hiện bởi trẻ em mà không có giám sát. Trẻ em dưới 3 tuổi nên tránh xa thiết bị 

trừ khi được giám sát thường xuyên.  

 Sử dụng sai máy sấy có thể gây nguy cơ cháy.  

 Thiết bị được sử dụng gia dụng và mục đích tương tự như:  

- Khu vực căn tin ở cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác.  

- Nông trại.  

- Khách hàng ở khách sạn và những môi trường cư ngụ.  

- Môi trường ngũ nghỉ.  

Việc sử dụng thiết bị theo cách không nhất quán có thể làm giảm tuổi thọ thiết bị 

và không được bảo hành. Mọi hư hỏng liên quan đến thiết bị hoặc tổn thất phát 

sinh qua việc sử dụng không nhất quán với mục dích sử dụng gia dụng (Kể cả 

được đặt trong môi trường gia dụng) sẽ không được chấp nhận bởi nhà sản 

xuất.  

 Không được tiếp xúc với thiết bị khi tay chân ẩm ướt.  

 Không tựa vào cửa khi chất đồ vào hoặc sử dụng cửa để nâng hoặc di chuyển 

thiết bị.  

 Không để trẻ em đùa với thiết bị hoặc điều khiển.  
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 Không sử dụng thiết bị khi bộ lọc không được lắp vào vị trí hoặc bị hư hỏng vì 

tơ sợi có thể phát cháy.  

 Vị trí có ký hiệu bề mặt nóng  nằm ở nơi có nhiệt độ tăng trong quá trình 

thao tác có thể đạt đến 60°C.  

 Rút phít cắm khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh thiết bị.  

 Không sử dụng thiết bị nếu có dấu hiệu lỗi.  

 Tơ sợi không được bám trên sàn nhà xung quanh bên ngoài thiết bị.  

 Chu kỳ cuối của máy sấy không nóng (Chu kỳ làm nguội) để bảo đảm vật dụng 

ở nhiệt độ không bị hư hỏng.  

 Sức chứa tối đa là 8kg.  

 Không sử dụng thiết bị với vật dụng được giặt bằng hoá chất công nghiệp 

trước đó.  

 Không dừng thiết bị trước khi kết thúc chu kỳ sấy.  

 

 

Lắp đặt  

 

 Kiểm tra thiết bị không có dấu hiệu hư hỏng trước khi sử dụng. Nếu hư hỏng, 

gọi dịch vụ kỹ thuật.  

 Không sử dụng biến áp, đầu nối nhiều ổ cắm hoặc nối dài dây điện.  

 Không lắp đặt thiết bị tựa vào màn và tránh các vật dụng rơi hoặc tích tụ phía 

sau thiết bị.  

 Thiết bị không được lắp đặt phía sau cửa khoá, cửa trượt hoặc cửa có bản lề 

có cạnh đối diện với thiết bị.  

 

 

Đồ giặt  

 

 Không sấy các vật dụng chưa giặt.  

 Không sấy các vật giặt khô.  
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 Các vật dụng nhựa xốp, dưới bất kỳ tình huống nào cũng có thể bắt lửa tự 

nhiên. Các vật dụng như nhựa xốp, mũ tắm, vải sợi không thấm nước, vật dụng 

hoặc quần áo tráng nhựa, gối có tấm nhựa xốp không được sấy.  

 Tham khảo nhãn hiệu hướng dẫn phù hợp cho việc sấy.  

 Quần áo nên được sấy trước khi cho vào máy sấy. Quần áo ẩm nước nhỏ giọt 

không nên cho vào máy sấy.  

 Bật lửa và diêm quẹt không được để trong túi và không bao giờ sử dụng chất 

lỏng dễ cháy gần thiết bị.  

 Màn có vải sợi thuỷ tinh không được cho vào thiết bị. Bỏng da có thể xảy ra khi 

quần áo khác làm hỏng sợi thuỷ tinh.  

 Các vật dụng bị bẩn bởi các chất liệu như dầu ăn, a-xê-tôn, cồn, xăng dầu, 

chất tẩy bẩn, nhựa thong, sáp, chất tẩy sáp nên được giặt với nước nóng với 

lượng chất tẩy nhiều trước khi sấy trong máy sấy.  

 Chất làm mềm vải hoặc các chất tương tự nên được sử dụng theo hướng dẫn 

sử dụng chất làm mềm vải.   

 

 

Thông thoáng  

 

 Nơi đặt máy sấy phải thong thoáng không khí trong phòng để tránh khí gas từ 

các thiết bị nấu nướng bằng nhiên liệu khác, kể cả lửa trần ở trong phòng khi 

thao tác thiết bị.  

 Lắp mặt sau thiết bị gần tường hoặc mặt mặt phẳng đứng.  

 Khoảng hở tối thiểu 12mm giữa thiết bị với bất cứ vật nào. Đảm bảo khoảng 

không gian thông thoáng phía đáy thiết bị và sàn nhà không bị nghẽn.  

 Kiểm tra thường xuyên không khí lưu thong xung quanh thiết bị.  

 Kiểm tra thường xuyên bộ lọc sau khi sử dụng và vệ sinh nếu cần thiết.  

 Tránh để vật dụng rơi hoặc tích tụ phía sau thiết bị vì có thể cản trở luồng khí 

ra vào.  

 Không lắp đặt thiết bị tựa vào màn.  
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 Trường hợp thiết bị được lắp đặt phía trên máy giặt, bộ kết nối chồng lên phải 

được sử dụng phù hợp.  

 

 

Không lắp đặt thiết bị trong phòng có nhiệt 

độ thấp hoặc phòng có nguy cơ đóng tuyết. 

Nhiệt độ ở gần điểm đông có thể làm thiết 

bị hoạt động không đúng chức năng: nguy 

cơ hư hỏng nếu nước đóng bang trong hệ 

thống dẫn nước (van, ống dẫn, bơm). Để 

thiết bị hoạt động hiệu quả, nhiệt độ xung 

quanh trong phòng ở khoảng +2° và + 35°C 

Lưu ý rằng thao tác thiết bị ở nhiệt độ lạnh  

(khoảng +2° và +15°C) có thể có ngưng tụ 

nước và nhỏ nước trên sàn.  

 

 

 

Môi trƣờng  

 

 Tất cả vật liệu bao bì được  sử dụng đều than thiện với môi trường và có thể 

tái sử dụng. Hãy huỷ vật liệu bao bì theo cách thân thiện với môi trường.  

 Để đảm bảo an toàn khi huỷ thiết bị củ, ngắt kết nối với nguồn điện, cắt dây 

điện và huỷ cùng với phít cắm. Để tránh trẻ em bị kẹt vào trong thiết bị, phá huỷ 

bản lề cửa hoặc khoá cửa.  

 

 

Yêu cầu về điện  

 

Máy sấy được thao tác ở nguồn điện 220 – 240V, 50Hz, điện một pha. Kiểm tra 

nguồn điện có cường độ 10A.  

Điện rất nguy hiểm. Thiết bị phải được tiếp đất.  
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Ổ cắm và phít cắm phải cùng loại.  

Không sử dụng biến điện và/hoặc dây dẫn nối dài.  

Phít cắm nên có thể tiếp cận được sau khi thiết bị được lắp đặt. 

 

Điều chỉnh chân  

 

 

 

 

Khi thiết bị được đặt vào vị trí. Điều chỉnh chân 

để đảm bảo thiết bị cân bằng. 
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ỐNG THOÁT NƢỚC: HƢỚNG DẪN LẮP ĐẶT  

 
Tránh để nước trong hộp đựng sau 
mỗi chu kỳ sấy, nước thường tích tụ 
sau mỗi chu kỳ sấy có thể thoát trực 
tiếp vào ống dẫn nước xả (cùng hệ 
thống nước thải như bồn rửa của gia 
đình.  
Hệ thống thoát nước bao gồm: 1 ống, 
một đầu nối, 1 nẹp ống và 1 dây buộc 
nhựa.  
Lƣu ý: Ngắt và tháo phít cắm ra khỏi 
nguồn điện trước khi thực hiện bất 
kỳ thao tác nào.  

6. Tháo nắp hộp 
đựng nước ở phía 
sau máy bằng cách 
tháo 2 vít và gỡ 
nắp.  
7. Rút vòi bên cạnh 
nắp và lắp nắp trên 
máy, gắn lại bằng 
vít. Giờ lộ ra một lổ 
phía sau ngăn cạnh 
nắp.  
8. Gắn ống thoát 
qua lổ trong ngăn.  
9. Gắn ống xám 
vào rãnh của khay 
và lắp ống vào 
đường dẫn bắng 
dây nẹp nhựa.  
10. Trượt nắp trên 
vào vị trí cũ và đảm 
bảo rằng ống dẫn 
không bị nghẽn và 
lắp lại nắp phía sau 
bằng 3 vít.  
11. Kết nối ống 
thoát mới vào ống 
thoát nước. Bảo 
đảm ống thoát mới 
không thắt nút khi 
đẩy máy vào vị trí.  
12. Kết nối với 
nguồn điện.  
13. Sau khi đổ hết 
nước trong hộp 
đựng nước thải, 
bật máy lên (và 
nhấn nút khởi động 
với model điện tử) 
để bắt đầu chương 
trình sấy.   

Kết nối nhƣ sau:  
 
1. Vặn tháo 3 vít ở 
phía sau máy, giữ 
lại nắp.  
2. Tháo nắp phía 
sau ra khỏi mặt 
trên bằng cáh 
trượt ra hướng 
phía sau máy.  
3. Hộp đựng nước 
thải ở cạnh phải 
máy (nhìn từ phía 
sau) ống màu xám 
kết nối vào đường 
dẫn phía trên hộp 
đựng nước. Dùng 
kềm tháo nẹp ống 
khỏi đường dẫn.  
4. Kéo ống ra khỏi 
đường dẫn.  
5. Gắn ống vào bộ 
thoát nước, sử 
dụng đầu nối và 
nẹp ống đính kèm 
vào ống tháo ra từ 
đường dẫn.  
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CHUẨN BỊ ĐỒ  

 
Trước khi sử dụng máy sấy lần đầu tiên:  
 Đọc kỹ hướng dẫn.  
 Lấy ra tất cả các vật dụng bên trong lồng.  
 Lau bên trong lồng và cửa bằng vải ẩm để sạch bụi có thể có trong quá trình 
vận chuyển.  
 
Chuẩn bị đồ đạc  
 
Bảo đảm đồ đạc chuẩn bị sấy phải phù hợp để sấy trong máy sấy, như minh hoạ 
bằng các ký hiệu trên mỗi sản phẩm.  
Kiểm tra các nút, khoá được cài chặt và không có vật dụng trong túi. Lộn quần 
áo trừ trong ra ngoài. Đặt quần áo tơi vào lồng sấy để đảm bảo quần áo không bị 
rối.  
 
Không đƣợc sấy  
 
Len, lụa, đồ mỏng, vớ ni-lông, đồ thêu mỏng, vải sợi có hoa văn kim loại, quần 
áo có PVC hoặc da, giày thể thao, vật dụng lớn như bao ngũ…  
 
Lưu ý:  
 Không sấy vật dụng được xử lý trước đó bằng chất lỏng làm sạch hoặc quần 
áo cao su (nguy cơ cháy hoặc nổ)  
 15 phút cuối, quần áo được sấy bằng khí lạnh.  
 Không chất quá tải lồng sấy, vật dụng lớn khi độ ẩm quá nhiều đối với đồ đạc 
quá lớn có thể chấp nhận được (Ví dụ: túi ngũ, màn…)  
 
Tiết kiệm năng lƣợng  
 
Chỉ cho vào máy sấy quần áo giặt đã được vắt kỹ. Việc sấy quần áo sẽ ngắn 
thời gian hơn do vậy tiết kiệm năng lượng.  
 
Lưu ý  
 Sấy tối đa công suất quần áo, tiết kiệm thời gian và điện năng.  
 Kiểm tra bộ lọc sạch trước mỗi chu kỳ sấy.  
 Cho vật dụng ẩm nhỏ nước vào máy sấy có thể làm hỏng máy.  
 
Trọng lƣợng sấy tối đa  
 
 Cotton: tối đa 8kg.  
 Tổng hợp:  tối đa 4kg.  
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Phân loại đồ đạc nhƣ sau 
 
 Theo nhãn ký hiệu. Có thể tìm thấy ở cổ hoặc bên trong đường may.  
 

 Phù hợp để sấy  

 Sấy được ở nhiệt độ cao  

 Sấy được ở nhiệt độ thấp  

 Không được sấy  

 
Nếu vật dụng không có nhãn ký hiệu, thì được cho rằng không phù hợp để sấy.  
 
 Khi vật dụng để sấy lớn hơn công suất sấy, phân chia vật dụng ra theo độ dày 
(Ví dụ: khan ra khỏi đồ lót mỏng).  
 Theo loại vải  

- Cotton/lanh: khăn, áo cotton, khan trải giường hoặc trải bàn.  
- Tồng hợp: áo choàng, sơ mi, khác… làm bằng polyester hoặc polyamide, 

cũng như đồ cotton/tổng hợp.  
 Theo độ khô  
Phân loại: khô để ủi, khô để cất tủ… Đối với các vật dụng mỏng, nhấn nút 
Delicate để chọn nhiệt độ sấy thấp.  
 
Hƣớng dẫn sấy  
 

Chu kỳ tiêu chuẩn là HANG DRY/khô tự nhiên ( ) có hiệu quả năng lượng 
nhất và phù hợp nhất để sấy đồ giặt cotton ẩm bình thường.  
Bảng tham khảo thời gian và tiêu thụ năng lượng  đối với các chương trình sấy 
chính.  
 

CHU KỲ CHẤT NĂNG LƢỢNG (kWh) THỜI GIAN (Phút) 

Hoàn hảo  ĐẦY  5,64  204  
Khô để cất  ĐẦY  5,31  177  

Khô tự nhiên  ĐẦY  4,70  150  
Khô tự nhiên  MỘT NỮA  2,56  87  

Khô để ủi  ĐẦY 3,76  123  

Năng lượng tiêu thụ ở “chế độ bật”  0.80W  
Năng lượng tiêu thụ ở “chế độ tắt”  0.20W  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐÈN BÁO  

 

 
 
Bảng điều khiển và đèn báo  
 
Chọn chƣơng trình – Chọn chương trình mong muốn  

Nút chọn thời gian  - Cho phép thay đổi thời lượng của chương trình được 
chọn bằng nút chọn chương trình. Chỉ có thể được sử dụng khi lựa chọn: 
chương trình tổng hợp & sấy, sơ mi và thời gian.  

Nút khởi động trễ  - Cho phép hoãn khởi động chu kỳ sấy.  
Nút Acrlic và tổng hợp – Nhấn để chọn loại vải sợi để sấy quần áo Acrylic và 
tổng hợp, khi nhấn lựa chọn Acrylic và tổng hợp, lựa chọn được kích hoạt và 

đèn báo  sáng lên.  

Nút chống nhăn  - Cho phép chọn chu kỳ sấy chống nhăn.  

Nút khởi động/dừng  - Nhấn để khởi động/dừng chương trình sấy lựa chọn.  
Nút ghi nhớ - Lưu chương trình bằng cách nhấn đồng thời nút chống nhăn và 
Acrylic tổng hợp trong 3 giây, sau thời lượng 2 phút của chương trình/lựa chọn 
được chọn.  

Đèn báo vệ sinh bộ lọc  - Sáng lên khi bộ lọc cần được vệ sinh.  

Đèn báo đổ nƣớc  - Sáng lên khi ngăn nước đầy.  
Màn hình chƣơng trình – Đèn báo liên quan sáng khi chương trình tự động 
được chọn.  

Tái tạo  - Đèn báo sang lên khi chương trình bắt đầu giai đoạn làm nguội.  
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CHỌN CHƢƠNG TRÌNH  

 

 

 
 
Máy sấy cảm ứng cho nhiều lựa chọn 
sấy quần áo phù hợp cho mọi tình 
huống. Xem bảng liệt kê chương trình 
và chức năng mỗi chương trình.  

Lƣu ý:  
Cảm ứng có thể không nhận biết lượng đồ nhỏ của vật dụng nhỏ. Với lượng đồ nhỏ và vật dụng 
phân loại hoặc đồ được vắt trước với độ ẩm thấp, sử dụng chương trình cài đặt thời gian.  
Nếu cảm ứng không phát hiện vật dụng, máy sấy sẽ chỉ hoạt động trong 10 phút trước khi nguội 
xuống.  
Nếu đồ đạc quá nhiều hoặc quá ẩm để sấy, máy sấy sẽ tự động vào giai đoạn nguội xuống sau 
khoảng thời gian khoảng 3 giờ.  
Trường hợp này, khuyến cáo sử dụng chu kỳ thời gian khoảng 30 đến 75 phút tuỳ vào kích cỡ vật 
dụng và độ khô cần thiết, và chọn độ nóng cao hay thấp tuỳ vào loại vải sợi.  

 
CHƢƠNG TRÌNH  MÔ TẢ 

Hoàn hảo  

 

Chọn độ khô cần thiết. Danh mục từ  đối với khan tắm và áo choàng 

tắm,  với các vật dụng không cần ủi, đến chương trình quần áo 

phù hợp để ủi  

Sấy để cất  

Sấy để treo  

Sấy để ủi  

Không nhăn  

Chương trình cung cấp chức năng điều tiết và chống nhăn. Máy sấy làm 
nóng đồ đạc trong 9 phút, tiếp theo giai đoạn 3 phút làm nguội là đặc biệt 
tốt với quần áo cần để một thời gian trước khi ủi, để trong giỏ đựng quần 
áo chẳng hạn. Chương trình làm giảm nhăn ở quần áo và làm cho việc ủi 
nhanh và dễ dàng hơn.  

Len  

Chương trình nhẹ, đặc biệt tạo đồ len mềm hơn sau khi sấy không khí. 
Chương trình khí ấm nhẹ, kéo dài 12 phút, cũng có thể được sử dụng tái 
tạo lại len sau thời gian cất trong tủ.  

Tổng hợp và sấy  

 

Chương trình cài đặt thời gian đặc biệt với lượng đồ đạc tối đa là 4 kg 
(117 phút). Thời lượng mặc định là 99 phút và cho phép sấy đến 3 kg. 
Chương trình này có thể sấy chung vải sợi cotton và tổng hợp.  

Sơ mi  

Chương trình cài đặt thời gian đặc biệt đối với áo sơ mi với lượng đồ tối 
đa 3 kg (78 phút). Với sơ mi bằng vải tổng hợp, phải nhấn nút Acrylic 
tổng hợp. Thời lượng mặc định là 60 phút và cho phép sấy đến 2 kg.  

Nhanh 30 phút  

Chương trình nhanh 30 phút cho phép chu kỳ sấy hoàn tất nhanh. Đây là 
chương trình lý tưởng có được đồ khô, mới và sẵn sang sử dụng trong 
thời gian ít hơn 40 phút. Chương trình đặc biệt kiểm soát lien tục nhiệt độ 
trong lồng sấy. Lượng đồ tối đa là 2 kg và chương trình phù hợp với tất 
cả các loại vải sợi.  

Thời lƣợng  

Lựa chọn thời lượng bao gồm tất cả chương trình chọn thời lượng bằng 
tay: từ 30 – 180 phút. Thời lượng lựa chọn 20 phút ở giai đoạn làm nguội 
bằng thông thoáng khí.  

Ghi nhớ  
Chương trình ghi nhớ cho phép tái tại lại chương trình được lưu trước 
đó, không cần chọn chuỗi vị trí chọn chương trình và nút lựa chọn cho 
chương trình riêng biệt.  
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CỬA VÀ BỘ LỌC  

 
Mở cửa  Nước thoát ra từ quần áo trong chu kỳ 

sấy và đọng lại trong hộp đựng bên 
trong cửa máy, khi hộp đựng đầy, đèn 

báo  trên bảng điều khiển sáng lên 
và hộp đựng phải được đổ đi. Tuy 
nhiên, khuyến cáo đổ hộp đưng sau 
mỗi chu kỳ sấy.  

 

 
Kéo tay cầm để 
mở cửa.  
Khởi động lại máy 
sấy, đóng cửa và 

nhấn .  

Lƣu ý: Khi máy sấy hoạt động, lồng sấy và 
cửa có thể rất nóng. Không dừng máy trước khi 
kết thúc chu kỳ sấy.  

Lƣu ý: Rất ít nước đọng lại trong một vài chu 
kỳ đầu tiên với máy mới vì bồn chứa bên trong 
được được làm đầy trước.  

Bộ lọc  Tháo hộp đựng ra  
Lƣu ý: Để duy trì tính hiệu quả của máy sấy, 
kiểm tra bộ lọc phải sạch trước mỗi chu kỳ sấy.  

1. Nhẹ nhàng kéo 
khay ra hoàn toàn. 
Đỡ khay bằng 2 
tay. Khi đầy, khay 
nước nặng 
khoảng 4 kg.  
 
 
2. Nghiên khay đổ 
nước qua lổ phía 
sau.  
Khi hết, trượt khay 
lại vào vị trí.  
Nhấn chặt vào.  
 

Nhấn nút  để 
khởi động lại 
chương trình.  

 

1. Kéo bộ lọc lên  
2. Mở bộ lọc ra  
3. Nhẹ nhàng lau 
tơ sợi bằng bàn 
chải mềm hoặc 
đầu ngón tay.  
4. Gắn lại vị trí.   
Đèn báo vệ sinh bộ lọc  

 sáng lên khi 
bộ lọc cần vệ sinh. 
Nếu quần áo 
không khô, kiểm 
tra bộ lọc không bị 
nghẽn.  

 
Không dùng nước vệ sinh bộ lọc  

 Lƣu ý: Nếu có lựa chọn thoát nước gần máy 
sấy, có thể sử dụng bộ thoát nước kèm theo để 
thoát nước đọng lại trong máy. Điều này tránh 
phải đổ nước trong khay. Thông tin lắp ráp bộ 
thoát nước có trong bao đựng bộ thoát nước.  

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

NGĂN NGƢNG TỤ  

 
Lƣu ý: Luôn tắt máy và tháo phít cắm ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh ngăn ngưng tụ.  
Để duy trì hiệu quả của máy sấy, thường xuyên kiểm tra ngăn ngưng tụ được sạch.  

Tháo ngăn ngƣng tụ  Thao tác  
1. Tháo tấm lót  
 
 
 
2. Vặn 2 tay gạt khoá 
ngược chiều kim đồng hồ 
và kéo bộ ngưng tụ ra.  
 
3. Kéo ra bộ ngưng tụ.  
 
 
4. Nhẹ nhàng lấy bụi hoặc 
tơ sợi bằng vải rồi rửa 
bằng cách cầm giữ dưới 
vòi nước chảy để nước 
chảy qua các tấm lót làm 
trôi bụi hoặc tơ sợi.  
5. Kiểm tra vị trí các mếng 
đệm sau khi vệ sinh. Gắn 
lại miếng đệm vào rãnh 
nếu không cân.  
6. Gắn lại bộ ngưng tụ và 
bảo đảm đúng cách (theo 
chiều mũi tên) và nhấn 
chặc vào vị trí. Khoá 2 tay 
gạt bằng cách vặn theo 
chiều kim đồng hồ. Đảm 
bảo bộ ngưng tụ gắn vào 
đế chặc.  

 

 

1. Mở cửa và cho đồ vào lồng sấy. 
dảo đảm đồ không bị kẹt sau khi 
đóng.  
2. Nhẹ nhàng đóng cửa bằng cách 
đẩy chậm cho đến khi nghe tiếng 
đóng “cách”.  
3. Vặn nút chọn chương trình để 
chọn chương trình sấy mong muốn 
(Xem hướng dẫn chương trình) 
4. Nếu sấy đồ tổng hợp, acrylic hay 

đồ mỏng, nhấn nút  để giảm độ 
nóng. Đèn bên cạnh nút nhấn sẽ 
sang lên khi máy ở cài đặt nhiệt độ 
thấp. Để chọn lại trong những phút 
đầu tiên của chương trình, nhấn nút 

, sau lúc này, cài đặt lại để thay 
đổi cài đặt.  

5. Nhấn nút . Máy sấy sẽ khởi 
động tự động và đèn báo DRY/SẤY 
sẽ sáng liên tục.  
6. Nếu cửa được mở trong chương 
trình để kiểm tra đồ, cần nhấn lại 

nút  để khởi động sấy sau khi 
cửa được đóng.  
7. Khi chu kỳ gần hoàn tất, máy sẽ 
vào giai đoạn làm nguội. Quần áo 
sẽ được đảo bằng không khí lạnh 
để đồ nguội xuống.  
8. Khi chương trình hoàn tất, đèn 
báo END/KẾT THÚC sẽ sang lên.  
9. Sau khi kết thúc chu kỳ, lồng sấy 
sẽ xoay gián đoạn để giảm tối thiểu 
nếp nhăn. Thực hiện tiếp tục cho 
đến khi máy được tắt hoặc cửa 
được mở ra.  
 
 

7. Gắn lại tấm lót  
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THAO TÁC  

 
Chức năng khởi động trễ  
 

Chức năng khởi động trễ  cho phép hoãn khởi động chu kỳ sấy từ 1 – 24 giờ.  

Khi chức năng lần đầu được chọn, màn hình hiển thị hoãn 1 giờ, nhấn nút lien 

tục sẽ tăng hoãn mỗi lần 1 giờ.  

Khởi động chương trình nhấn  và thiết bị sẽ hoàn tất chu kỳ sấy khi kết thúc 

thời gian. Đèn báo sẽ nhấp nháy báo rằng khởi động trễ đang hoạt động.  

 
Huỷ và cài đặt lại chƣơng trình  
 

Để huỷ chương trình, nhấn nút  trong 3 giây. Trên màn hình điều khiển thời 

gian, đèn 0:00 sẽ nhấp nháy báo rằng đã được cài đặt.  

 

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ HẰNG NGÀY  

 
Vệ sinh máy sấy  Qui cách kỹ thuật  
 Vệ sinh bộ lọc và đổ khay nước sau 
mỗi chu kỳ sấy.  
 Thường xuyên vệ sinh bộ ngưng tụ.  
 Sau mỗi lần sử dụng, lau bên trong 
lồng sấy và để cửa mở một thời gian 
để lưu thông gió làm khô.  
 Lau bên ngoài máy và cửa bằng vải 
mềm.  
 Không dùng cọ nhám hoặc chất tẩy.  
 Để tránh cửa bị dính hoặc tích tụ tơ 
sợi, vệ sinh bên trong cửa và đệm 
bằng vải ẩm sau mỗi chu kỳ sấy.  
 
Lƣu ý:  
Lồng sấy, cửa và đồ có thể sẽ rất nóng   

Sức chứa lồng sấy:            115L  
Sức chứa tối đa:                  8kg  
Cao:                                    85cm  
Rộng:                                  60cm  
Sâu:                                    60cm  
Nhãn tiêu thụ:                     B        
 
Lƣu ý:  
Luôn tắt máy và tháo phít cắm khỏi 
nguồn điện trước khi vệ sinh thiết bị.  
Để tham khảo thong tin về điện, xem 
nhãn ở phía trước thùng máy sấy (Khi 
cửa mở.            
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XỬ LÝ TÌNH HUỐNG  

 
Nguyên nhân có thể  
 
Những phát hiện có thể tự khắc phục.  
 
Màn hình thời gian đến khi kết thúc có thể thay đổi trong chu kỳ sấy. Thời gian 
đến khi kết thúc được kiểm tra liên tục trong chu kỳ sấy và thời gian có thể điều 
chỉnh để có thời gian dự đoán tốt nhất. Thời gian hiển thị có thể tang hoặc giảm 
trong chu kỳ là điều bình thường.  
 
Thời gian sấy quá lâu/ quần áo không đủ khô… 
 
 Đã chọn thời gian và chương trình sấy đúng chưa?  
 Quần áo có quá ẩm không? Quần áo có được vắt hoặc sấy trước chưa?  
 Bộ lọc có cần vệ sinh không?  
 Máy sấy có quá tải?  

 Chức năng  có được chọn từ chu kỳ trước?  


Máy sấy không hoạt động  
 
 Có nguồn điện kết nối với máy? Kiểm tra sử dụng thiết bị khác ví dụ như đèn 
để bàn.  
 Phít cắm có được kết nối với nguồn điện?  
 Có mất điện không?  
 Cầu chì có bị cháy?  
 Máy sấy có được bật lên, cả nguồn điện và ở máy?  
 Thời gian và chương trình sấy đã được chọn?  
 Máy có được bật trở lại sau khi mở cửa?  
 
Máy sấy phát tiếng ồn  
 
 Tắt máy và gọi dịch vụ kỹ thuật.  
 

Đèn báo  sáng lên  
 
 Bộ lọc có cần vệ sinh?  
 

Đèn báo  sáng lên  
 
 Ngăn đựng nước cần đổ đi.  
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