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Đọc hướng dẫn sử dụng 

Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và mô tả lắp đặt trước khi sử dụng. 

Tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn. Cất hướng dẫn vận hành vào 

một nơi tiện dụng để sử dụng về sau. Nếu bán hoặc tặng thiết bị, 

đảm bảo giao cho chủ sở hữu mới hướng dẫn vận hành này. 

  



Nội dung 

Hướng dẫn an toàn 

 Hướng dẫn an toàn .....................................................................................................2 

 Lắp đặt .......................................................................................................................8 

Vận hành 

 Khởi động nhanh ........................................................................................................11 

 Trước mỗi lần giặt  .....................................................................................................12 

 Ngăn tiếp bột giặt .......................................................................................................14 

 Bảng điều khiển .........................................................................................................14 

 Tùy chọn ....................................................................................................................15 

 Các chức năng khác ...................................................................................................16 

 Các chương trình ........................................................................................................17 

 Bảng các chương trình giặt ........................................................................................19 

Bảo trì 

 Vệ sinh và Bảo dưỡng ................................................................................................22 

 Xử lý sự cố .................................................................................................................25 

 Thông số kỹ thuật.......................................................................................................26 

 Bảng thông số sản phẩm ............................................................................................27 

  



HƯỚNG DẪN AN TOÀN 

 Hướng dẫn an toàn 

Vì sự an toàn của bạn, phải tuân thủ thông tin trong hướng dẫn này để giảm thiểu rủi ro cháy 

hoặc nổ, điện giật hoặc để ngăn ngừa hư hại tài sản, thương tích cá nhân hoặc tổn thất sinh mạng. 

Diễn giải các biểu tượng: 

 
 

Cảnh báo!  

  

Sự kết hợp biểu tượng này và tự hiệu chỉ định một tình huống nguy hiểm tiềm năng mà có thể 

gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng nếu không tình huống đó không được tránh. 

 

 

 
 

Cẩn trọng!  

  

Sự kết hợp biểu tượng này và tự hiệu chỉ định một tình huống nguy hiểm tiềm năng mà có thể 

gây ra các thương tích nhỏ hoặc nhẹ hoặc hư hại tài sản và môi trường. 

 

 

 

Chú ý!  

  

Sự kết hợp biểu tượng này và tự hiệu chỉ định một tình huống nguy hiểm tiềm năng mà có thể 

gây ra các thương tích nhỏ hoặc nhẹ. 

 

!Cảnh báo! 

 

Điện giật! 

 Nếu dây nguồn bị hư, dây nguồn phải được nhà sản xuất hoặc đại lý bảo trì hoặc người có trình 

độ chuyên môn tương tự thay thế để tránh nguy hiểm. 

 Sử dụng các bộ ống mềm được cung cấp kèm theo thiết bị và không sử dụng lại các bộ ống 

mềm cũ. 

 Trước khi bảo trì bất kỳ thiết bị nào, rút phích cắm điện của thiết bị khỏi ổ cắm. 

 Luôn rút phích cắm của máy giặt và khóa nguồn nước sau khi sử dụng. Áp suất nước vào tối đa 

tính theo đơn vị pascal. Áp suất nước vào tối thiểu tính theo đơn vị pascal.  

 Để đảm bảo an toàn cho bạn, cắm phích điện vào ổ cắm điện ba chạc có tiếp đất. Kiểm tra kỹ 

và đảm bảo rằng ổ cắm điện của bạn được nối đất đúng cách và an toàn. 

 Đảm bảo rằng các thiết bị dẫn nước và điện phải được đấu nối bởi thợ điện có tay nghề theo 

đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và các quy định về an toàn của địa phương. 

 

Nguy hiểm đối với trẻ em! 

 Quốc gia EN: trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc khả năng 

trí óc, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được 

giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các rủi ro liên quan. 

Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu 

không được giám sát. 

 Động vật và trẻ em có thể trèo lên thiết bị. Kiểm tra máy trước mỗi khi vận hành. 

 Trẻ em cần được giám sát để chúng không chơi đùa với thiết bị. 

 Cửa kính có thể rất nóng trong khi vận hành. Giữ trẻ em và vật nuôi cách xa máy trong khi vận 

hành ở phòng rất ẩm cũng như trong phòng có khí nổ hoặc ăn mòn. 
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 Gỡ bỏ bao bì và bulông vận chuyển trước khi sử dụng thiết bị. Nếu không, sẽ gây hư hại 

nghiêm trọng cho máy. 

 Phích cắm phải dễ tiếp cận sau khi lắp đặt. 

 

Rủi ro nổ! 

 Không giặt hoặc sấy đồ đã giặt, ngâm hoặc tẩy với các chất dễ cháy hoặc nổ (như là sáp, dầu, 

sơn, xăng, dung môi tẩy nhờn, giặt khô, dầu hỏa,…) Điều này có thể gây cháy hoặc nổ. 

 Trước hết, vò kỹ các đồ giặt bằng tay. 

 

Cẩn trọng! 

 

Lắp đặt sản phẩm! 

 Máy giặt này chỉ sử dụng trong nhà. 

 Máy không được thiết kế để sử dụng tích hợp. 

 Không bịt các lỗ bằng tấm thảm. 

 Máy giặt không được lắp đặt trong buồng tắm hoặc buồng ẩm ướt cũng như trong các buồng có 

khí dễ nổ hoặc ăn mòn. 

 Máy giặt có một van hút chỉ có thể đấu nối với nguồn nước lạnh. Máy có hai van hút cần được 

đấu nối chính xác với nguồn nước nóng và nước lạnh. 

 Phích cắm phải tiếp cận được sau khi lắp đặt. 

 Gỡ bỏ toàn bộ bao bì và bulông vận chuyển trước khi sử dụng thiết bị. Nếu không, có thể phát 

sinh hư hại nghiêm trọng. 

 

Rủi ro làm hư thiết bị! 

 Sản phẩm của bạn được thiết kế để sử dụng trong nhà và chỉ dùng cho các đồ dệt thích hợp với 

máy giặt. 

 Không trèo và ngồi lên nóc của máy giặt. 

 Không tựa lên cửa máy. 

 Cẩn trọng trong khi xử lý máy: 

1.Các bulông vận chuyển vào máy phải được lắp lại bởi người có chuyên môn. 

2. Nước tồn đọng phải được xả ra khỏi máy. 

3.Xử lý máy móc một cách cẩn thận. Tuyệt đối không cầm vào phần nhô ra trên máy khi nâng. 

Không thể sử dụng cửa máy làm tay cầm trong khi vận chuyển. 

4.Thiết bị này nặng. Hãy cẩn thận khi vận chuyển. 

 Không đóng cửa bằng lực quá mạnh. Nếu thấy khó đóng cửa, hãy kiểm tra xem quần áo có 

được cho vào hoặc phân phối đều hay không. 

 Không được giặt thảm. 

 

Vận hành máy giặt! 

 

 Trước khi giặt quần áo lần đầu, máy phải được vận hành một lượt toàn bộ các quy trình mà 

không có đồ giặt bên trong. 

 Cấm sử dụng các dung môi dễ cháy và nổ hoặc độc hại như xăng và cồn,…Không được sử 

dụng làm chất tẩy. Chỉ chọn các bột giặt phù hợp với máy giặt, đặc biệt là cho lồng giặt. 
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 Đảm bảo rằng tất cả các túi quần đều không có gì. Các vật sắc và cứng như là đồng xu, cây 

trâm, đinh, vít hoặc đá,…có thể gây ra những hư hại nghiêm trọng cho máy. 

 Hãy kiểm tra xem nước bên trong lồng giặt đã được xả trước khi mở cửa hay không. Không 

mở cửa nếu thấy có nước bên trong. 

 Hãy cẩn thận kẻo bỏng khi máy xả nước giặt nóng. 

 Tuyệt đối không nạp đầy nước bằng tay trong quá trình giặt. 

 Sau khi chương trình đã được hoàn tất. Vui lòng đợi khoảng hai phút để mở cửa. 

 

Bao bì/Thiết bị cũ 

 

 

Ký hiệu này chỉ định rằng không được vứt sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt 

khác trong các nước tại Liên minh Châu Âu. Để tránh gây tổn hại cho môi 

trường hoặc sức khỏe con người do vứt rác bừa bãi, hãy tái chế một cách có 

trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng bền vững các nguồn vật liệu. Để trả 

lại thiết bị đã qua sử dụng, vui lòng sử dụng các hệ thống thu gom hoặc liên hệ 

với cửa hàng bán lẻ nơi bạn mua sản phẩm. Các cửa hàng gửi trả và có thể nhận 

sản phẩm này để tái chế an toàn cho môi trường. 
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 Mô tả sản phẩm 

 
 

 

 

Chú ý!  

  

 Biểu đồ dòng sản phẩm chỉ để tham khảo, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn. 

Các phụ kiện 

 
  

 

 Lắp đặt 

Khu vực lắp đặt 

 

  Cảnh báo!  

  

 Độ ổn định quan trọng để ngăn sản phẩm chập chờn! 
 

Ống cấp nước 

Nóc máy 

Bảng điều khiển 

Dây nguồn 

Lồng giặt 

Bộ lọc bảo trì 

Ốn g xả 

Cửa 

Ngăn tiếp bột giặt 

Chốt cắm lỗ vận chuyển Ống cấp nước lạnh Ống cấp nước nóng (tùy 

chọn) 

Giá đỡ ống xả (tùy chọn) Hướng dẫn sử dụng 
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2. Nâng máy giặt và tháo bao bì đế. Đảm bảo bọt xốp hình tam giác nhỏ được loại bỏ khỏi đáy 

máy giặt. Nếu không, đặt máy xuống với mặt bên, sau đó loại bỏ bọt xốp nhỏ khỏi đáy máy bằng 

cách thủ công. 

3. Tháo bỏ băng dính cố định dây nguồn và ống xả. 

4. Tháo ống hút khỏi lồng giặt. 

 

Tháo bulông vận chuyển 

 
 

Cảnh báo!  

  

 Bạn phải tháo các bulông vận chuyển từ phía sau trước khi sử dụng sản phẩm. 

 Bạn sẽ cần sử dụng các bulông vận chuyển nếu bạn di chuyển máy, vì vậy hãy cất các bulông 

này vào một nơi an toàn. 

 

 

Vui lòng thực hiện các bước sau đây để tháo bulông: 

1. Nới lỏng 4 bulông bằng chìa vặn và sau đó tháo chúng. 

2. Tạo cữ chặn các lỗ bằng các chốt lỗ vận chuyển. 

3. Bảo quản thích hợp các bulông vận chuyển để sử dụng về sau. 
 

 

Cân bằng máy giặt 

Cảnh báo! 

 Đai ốc khóa trên bốn chân phải được vít chặt với vỏ máy. 

1. Kiểm tra xem các chân có được gắn chặt với vỏ máy hay không. Nếu không, hãy xoay chúng 

về vị trí ban đầu, siết chặt các đai ốc. 

2. Nới lỏng đai ốc khóa, xoay chân cho đến khi nó tiếp xúc với sàn nhà. 

3. Điều chỉnh các chân và khóa chúng bằng một chìa vặn, đảm bảo rằng máy ở tư thế vững chắc. 

 Đảm bảo sản phẩm không đè lên dây nguồn  
 

 

 

Trước khi lắp đặt máy, chọn vị trí được mô như sau: 

1. Bề mặt chắc, khô và bằng phẳng 

2. Tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời  

3. Thông gió đầy đủ 

4. Nhiệt độ phòng trên 00C. 

5. Tránh xa các nguồn nhiệt như là than đá hoặc khí.  
Mở bao bì máy giặt 

  Cảnh báo!  

  

 Vật liệu bao bì (chẳng hạn: màng, xốp polystyrene) có thể nguy 

hiểm cho trẻ em. 

 Có rủi ro ngạt! Giữ toàn bộ bao bì xa với trẻ em. 

1. Bỏ hộp cáctông và bao bì  xốp polystyrene. 
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Đấu nối ống cấp nước 

Cảnh báo! 

 Ngăn rò rỉ hoặc hư hại do nước, tuân thủ các hướng dẫn trong chương này! 

 Không thắt nút, đè, sửa đổi hoặc cắt ống hút nước. 

 Đối với môđen trang bị van nước nóng, kết nối van với vòi nước nóng bằng ống cấp nước 

nóng. Tiêu thụ năng lượng sẽ tự động giảm đối với một số chương trình. 

Đấu nối ống hút như chỉ định. Có hai cách để kết nối ống hút. 

1. Đấu nối giữa vòi nước thông thường và ống hút. 

 
 

 

 
2. Đấu nối giữa vòi nước có ren và ống hút. 

Vòi nước có ren và ống hút                                  Vòi nước chuyên dụng cho máy giặt. 

 

Đấu nối đầu còn lại của ống hút với van hút ở phía sau máy và siết chặt ống theo chiều kim đồng 

hồ. 

 
Ống xả 

 
 

Cảnh báo!  

  

 Không thắt nút hoặc kéo dài ống xả. 

 Đặt ống xả đúng cách, nếu không sẽ xảy ra hư hại do rò rỉ nước. 

Có hai cách để đi đầu ống xả: 

Nâng Hạ 

Đai ốc khóa 

Chân 

Kẹp 

Ống lót bên 

Nới lỏng đai ốc kẹp và bốn 
bulông 

Siết chặt ống lót đai ốc kẹp, Ấn ống lót bên 

Cắm ống hút vào đế nối 

Kết nối hoàn tất 

Ống lót bên 

Van hút nước 
Van cấp nước 
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Chú ý!  

  

 Nếu máy có giá đỡ ống xả, vui lòng lắp giá đỡ này như sau. 

 
 

 
 

Cảnh báo!  

  

 Khi lắp ống xả, cố định ống đúng cách bằng một dây buộc. 

 Nếu ống xả quá dài, không ép gập vào máy giặt vì điều này sẽ gây ra tiếng ồn bất thường. 

 

  

1. Cắm vào máng thoát nước. 2. Kết nối với ống xả nhánh của máng. 

Máng 

thoát nước 

Máng thoát 

nước Bộ phận đỡ 

ống 

Tối đa 100cm 

Tối thiểu 

60cm 

Buộc 

T
ố
i 

th
iể

u
 6

0
cm

 

T
ố
i 

th
iể

u
 1

0
0
cm
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 Khởi động nhanh 

 
 

Cẩn trọng!  

  

 Trước khi giặt, đảm bảo rằng máy đã được lắp đặt đúng cách. 

 Trước khi giặt lần đầu, máy giặt phải được vận hành một lượt toàn bộ các quy trình mà không 

có quần áo bên trong như sau. 

 

1. Trước khi giặt 

 
2. Giặt 

 
 

 

Chú ý!  

  

 Nếu thiết lập mặc định được chọn, có thể bỏ qua bước 3. 

 

3. Sau khi giặt 

Còi bíp hoặc “End” trên màn hình. 

 

 Trước mỗi lần giặt 

 Điều kiện vận hành của máy giặt phải từ (0-40)℃. Nếu được sử dụng dưới 00C, van hút và hệ 

thống xả có thể bị hư. Nếu máy đặt trong môi trường dưới 00C hoặc thấp hơn, khi đó cần 

Cắm phích điện Mở vòi nước Nạp đồ giặt Đóng cửa Cho bột giặt vào 

Giặt chính 

Giặt sơ 

Nước xả vải 

Bật nguồn Chọn chương trình Chọn chức năng hoặc mặc 

định 

Khởi động 
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chuyển máy sang môi trường có nhiệt độ thông thường để đảm bảo ống cấp nước và ống xả 

không bị đóng băng trước khi sử dụng. 

 Vui lòng kiểm tra các nhãn và mô tả sử dụng bột giặt trước khi giặt. Sử dụng bột giặt không sủi 

bọt hoặc ít bọt thích hợp để giặt máy. 

 
 

 
Cảnh báo!  

  

 Khi giặt quần áo đơn lẻ, máy dễ gây lệch tâm lớn và phát ra báo động do sự mất cân bằng lớn. 

Do đó, cần thêm một hoặc hai chiếc quần áo cần giặt với nhau để có thể xả dễ dàng.  

 Không giặt quần áo dính xăng, dầu, cồn và các chất dễ cháy khác. 

 

 Ngăn tiếp bột giặt 

 
 

 

 

Kiểm tra nhãn Lấy các đồ vật ra khỏi túi quần Đóng các băng, khóa hoặc nút 

Cho quần áo nhỏ vào một vỏ gối Lộn vải vòng lông dài và dễ vón 

cục 

Tách quần áo có kết cấu khác 

Bột giặt sơ 

Bột giặt chính ngăn I 

Nước xả vải 

Bột giặt lỏng 

Tấm kéo Tấm kéo 

Bột giặt bột Kéo ngăn tiếp bột giặt 
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Cẩn trọng!  

  

 Chỉ cần cho bột giặt vào “ngăn I” sau khi chọn giặt trước cho các máy bằng chức năng này. 

 

 
 

 

 

Chú ý!  

  

 Đối với bột giặt hoặc phụ gia tích tụ hoặc kém chất lượng, trước khi đổ vào ngăn tiếp bột giặt, 

cần pha với một chút nước để hòa tan nhằm tránh làm tắc ngăn tiếp bột giặt và tràn ra trong khi 

nạp nước. 

 Hãy chọn loại bột giặt thích hợp cho các nhiệt độ giặt khác nhau để có được hiệu quả giặt tốt 

nhất, tiết kiệm nước và tiêu tốn năng lượng. 

 

 Bảng điều khiển 

 

Chương trình Chương trình 

Vải bông Xả & Vắt 

Giặt vải mỏng 

Kết hợp Kết hợp 

Giặt đồ trẻ em 

Chỉ xả Giặt tay 

Giặt vải tổng hợp Giặt len 

Giặt nhanh Quần jeans 

Giặt vải màu Giặt đồ thể thao 

Chỉ vắt Giặt vải bông tiết kiệm 

Nghĩa là bắt buộc Nghĩa là tùy chọn 

Giặt vải bông tiết kiệm 

Giặt tay 

Giặt đồ thể thao 

Giặt nhanh 

Giặt vải mỏng 

Giặt vải len 

Xả & Vắt 

Chỉ vắt 

Giặt vải tổng hợp 

Giặt đồ trẻ em 

Giặt quần jeans 

Kết hợp 

Giặt vải màu 

Chỉ xả 

Chế độ giặt riêng 
Giặt nhanh 

 Giặt vải bông 

 

Hẹn giờ 

 

Nhiệt độ 

 

Vắt 

 

Xả bổ sung 

 

Giặt xơ 

 

Giặt nhanh 

 

Khởi 

động/Dừng 

 

Bật/Tắt 
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Chú ý!  

  

 Biểu đồ này chỉ để tham khảo, vui lòng xem sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn. 

 

 
 Tùy chọn 

 
Giặt sơ 

Chức năng giặt sơ có thể có chức năng giặt tăng cường trước khi giặt chính, chức 

năng này phù hợp để giặt bụi nổi trên bề mặt của quần áo; Bạn cần cho bột giặt vào 

Ngăn (I) khi chọn chức năng này. 

 

Xả bổ sung 

Đồ giặt sẽ trải qua xả bổ sung ngay sau khi bạn chọn chức năng này. 

 
Giặt nhanh 

Chức năng này có thể giảm thời gian giặt. 

 
Hẹn giờ 

Thiết lập chức năng hẹn giờ: 

1. Chọn một chương trình 

2. Ấn nút Delay để chọn thời gian (thời gian hẹn giờ là 0-24 H.) 

Bật/Tắt Khởi động/Tạm dừng 

Tùy chọn Chương trình 

Màn hình 

Bật hoặc tắt máy. Ấn nút này để khởi động hoặc tạm dừng chu 

trình giặt. 

Sẵn có theo loại đồ giặt. Tùy chọn này cho phép bạn chọn một chức năng bổ 

sung và sẽ sáng khi được chọn. 

Màn hình hiển thị các thiết lập, thời gian ước tính còn lại, các tùy chọn và thông báo trạng thái đối với máy 

giặt của bạn. Màn hình sẽ vẫn hoạt động trong suốt chu trình. 

Vẫn Tắt còi 

Hẹn giờ Nạp lại 

Giặt nhanh Khóa trẻ em 

Chế độ giặt riêng Khóa cửa 

Tốc độ vắt Xả bổ sung 

Giặt bổ sung Nhiệt độ 

Tiến độ (Giặt sơ – Giặt – Xả - 

Vắt) 
 

Thời gian hẹn giờ  Thời gian giặt  

Lỗi Kết thúc 
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3. Ấn [Start/Pause] để bắt đầu thao tác hẹn giờ 

 
 

Hủy bỏ chức năng hẹn giờ: 

Ấn nút [Delay] cho đến khi hiển thị 0H. Cần ấn nút này trước khi bắt đầu chương 

trình. Nếu chương trình đã bắt đầu, ấn nút [On/Off] để khởi động lại chương trình. 

 Cẩn trọng! 

 Nếu có bất kỳ hỏng hóc trong nguồn điện trong khi máy đang vận hành, một bộ nhớ đặc biệt 

lưu chương trình đã chọn và khi nguồn điện được phục hồi, ấn nút [Start/Pause], chương trình 

sẽ tiếp tục. 

 
o Có nghĩa là tùy chọn 

 Các chức năng khác 

 

Nạp lại 

Thao tác này có thể thực hiện trong quá trình giặt. Khi lồng giặt vẫn đang quay và có 

lượng nước lớn với nhiệt độ cao trong lồng giặt. Trạng thái này không an toàn và cửa 

không thể mở được. Ấn nút [Start/Pause] khoảng 3 giây để nạp lại và khởi động chức 

năng bổ sung quần áo giữa chừng. Vui lòng thực hiện theo các bước như dưới đây: 

1. Đợi cho đến khi lồng giặt ngừng quay. 

2. Khóa cửa được mở. 

3. Đóng cửa khi quần áo đã được nạp vào và ấn nút [Start/Pause]. 

  
 

 

 
 

Cẩn trọng!  

  

 Không sử dụng chức năng Nạp lại khi mực nước trên mép bồn chứa trong hoặc nhiệt độ cao 

hơn. 

Bật/Tắt Chọn chương trình Thiết lập thời gian Bắt đầu 

Chương trình Tùy chọn Chương trình Tùy chọn 

Giặt vải bông 

Giặt đồ trẻ em 

Giặt vải tổng hợp 

Kết hợp 

Giặt quần jeans 

Giặt vải dễ phai màu 

Chỉ xả 

Chỉ vắt 

Hẹn giờ Giặt 

nhanh 

Xả bổ 

sung 
Giặt sơ Hẹn giờ Giặt 

nhanh 
Xả bổ 

sung 
Giặt sơ 

Xả & Vắt 

Giặt vải len 

Giặt vải mỏng 

Giặt nhanh 

Giặt tay 

Giặt vải bông tiết kiệm 

Giặt quần áo thể thao 

Ấn nút [Start/Pause] 3 giây. Nạp lại quần áo Khởi động 
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Khóa trẻ em 

Để tránh vận hành do tình cờ bởi trẻ em. 

 
 

 
 

Cẩn trọng!  

  

 Ấn hai nút khoảng 3 giây để vô hiệu hóa chức năng. 

 “Khóa trẻ em” sẽ khóa tất cả các nút ngoại trừ [Bật/Tắt]. 

 Ngắt nguồn điện, chức năng bảo vệ trẻ em được vô hiệu hóa. 

 Khóa trẻ em vẫn hoạt động khi nguồn điện được khôi phục đối với một số môđen. 

 

 

Chế độ giặt riêng 

Ghi các chưuơng trình thường hay sử dụng. 

Ấn [Speed Wash] 3 giây để ghi chương trình đang chạy. Chương trình mặc định là 

giặt vải bông. 

 

Nhiệt độ 

Ấn nút này để điều chỉnh nhiệt độ (Lạnh, 20 ℃, 30℃, 40℃, 60℃, 90℃) 

 

Spin 

Ấn nút này để thay đổi tốc độ vắt. 

1000: 0- 400- 600- 800- 1000  1200: 0- 400- 600- 800- 1000- 1200 

1400:  0-600-800-1000-1200-1400  1600:   0-400-800-1200-1400-1600 

 
 

 
 

Cẩn trọng!  

  

 Khi đèn tốc độ vắt (600,800,1000,1200,1400) tắt, có nghĩa là tốc độ vắt bằng 0. 

Bật/Tắt Khởi động Ấn [ Extra Rinse] và [ Pre Wash] 3 giây cho đến khi còi bíp. 

Chương trình Tốc độ mặc định (v/p) Chương trình 

Giặt vải bông 

Giặt đồ trẻ em 

Giặt vải tổng hợp 

Kết hợp 

Giặt quần jeans 

Giặt vải màu 

Chỉ xả 

Chỉ vắt 

Xả & Vắt 

Giặt vải len 

Giặt vải mỏng 

Giặt nhanh 

Giặt tay 

Giặt vải bông tiết kiệm 

Giặt quần áo thể thao 

Tốc độ mặc định (v/p) 
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Tắt còi 

 
 

Để kích hoạt chức năng còi, ấn lại hai nút khoảng 3 giây. Thiết lập sẽ được duy trì cho 

đến lần khởi động kế tiếp. 

 

 
 

Cẩn trọng!  

  

 Sau khi tắt chức năng còi, sẽ không còn nghe thấy âm thanh còi nữa. 

 

 Các chương trình 

Các chương trình có sẵn theo loại đồ giặt. 

Các chương trình 

Giặt vải bông Vải dệt cứng, vải dệt chịu nhiệt làm từ bông hoặc vải lanh. 

Giặt vải tổng hợp Giặt các đồ bằng vải tổng hợp, chẳng hạn: áo sơmi, áo choàng, áo mặc 

kết hợp. Khi giặt vải dệt đan, phải giảm lượng bột giặt do kết cấu sợi 

chùng và dễ dàng tạo bọt. 

Giặt đồ trẻ em Giặt đồ trẻ em, chương trình này có thể làm cho quần áo trẻ em sạch 

hơn và tăng cường hiệu quả xả để bảo vệ làn da trẻ sơ sinh. 

Giặt quần jeans Chương trình dành riêng cho giặt quần jeans. 

Kết hợp Giặt kết hợp gồm đồ vải dệt làm từ bông và vải tổng hợp. 

Giặt vải màu Giặt các quần áo có màu sáng, chương trình có thể bảo vệ màu tốt hơn. 

Giặt vải bông tiết kiệm Tăng hiệu quả giặt, thời gian giặt được tăng lên. 

Giặt tay Đối với quấn áo bẩn nhẹ, nhiệt độ giặt mặc định là nhiệt độ lạnh. 

Giặt quần áo thể thao Giặt quần áo thể thao. 

Giặt nhanh Chương trình giặt cực nhanh, thích hợp để giặt đồ bị bẩn nhẹ với lượng 

đồ giặt nhỏ. 

Giặt vải mỏng Dùng cho đồ vải mỏng, vải dệt có thể giặt được làm từ sợi, xa tanh, sợi 

tổng hợp hoặc vải hỗn hợp. 

Vải len Vải len hoặc vải dệt có nhiều sợi len có thể giặt tay hoặc giặt máy. 

Chương trình giặt đặc biệt nhẹ nhàng để tránh co, tạm dừng chương 

trình lâu hơn (vải giệt vẫn nằm trong dung dịch giặt). 

Chỉ vắt Vắt bổ sung với tốc độ vắt có thể chọn. 

Xả & Vắt Xả bổ sung với vắt. 

Chỉ xả Xả nước. 

 Bảng các chương trình giặt 

Bật/Tắt Khởi động 
Ấn [Temp.]&[Spin] 3 giây cho đến khi còi tắt. 
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 Cấp hiệu quả năng lượng EU là A+++ 

Chương trình kiểm tra năng lượng: Giặt vải bông tiết kiệm 60/40°C. 

Tốc độ: tốc độ cao nhất; Khác như mặc định. 

Nửa khối lượng đối với máy 6,0/7,0/8,0/9,0kg: 3,0/3,5/4,0/4,5kg. 

 “Giặt vải bông tiết kiệm 60/40°C” là các chương trình giặt tiêu chuẩn có liên quan đến thông 

tin chương trình trong nhãn và bảng thông số và chúng thích hợp để giặt sạch quần áo vải bông 

bẩn thông thường và là các chương trình hiệu quả nhất xét về tổng tiêu hao năng lượng và nước 

cho việc giặt loại quần áo vải bông đó, nhiệt độ nước thực tế có thể khác với nhiệt độ chu trình 

được công bố. 

 

 

Chú ý!  

  

 Các tham số trong bảng này chỉ nhằm mục đích tham khảo cho người dùng. Các tham số thực 

tế có thể khác với các tham số trong bảng nói trên. 

 

 Bảng các chương trình giặt 

Môđen 

Chương trình Khối lượng (kg) Nhiệt độ (0C) Mặc định 

Giặt vải bông 

Giặt đồ trẻ em 

Kết hợp 

Chỉ xả 

Xả & Vắt 

Giặt vải mỏng 

Giặt quần áo thể 

thao 

Giặt vải bông tiết 

kiệm 

Giặt vải tổng hợp 

Giặt quần jeans 

Giặt vải màu 

Chỉ vắt 

Giặt vải len 

Giặt nhanh 

Giặt tay 

Mặc định 

Lạnh 

Lạnh 

Lạnh 
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 Cấp hiệu quả năng lượng EU là: A+++ 

Chương trình kiểm tra năng lượng: Giặt vải bông tiết kiệm 60/40°C. 

Tốc độ: tốc độ cao nhất; Khác như mặc định. 

Nửa khối lượng đối với máy 10,0/12,0 kg: 5,0/6,0kg. 

 “Giặt vải bông tiết kiệm 60/40°C” là các chương trình giặt tiêu chuẩn có liên quan đến thông 

tin chương trình trong nhãn và bảng thông số và chúng thích hợp để giặt sạch quần áo vải bông 

bẩn thông thường và là các chương trình hiệu quả nhất xét về tổng tiêu hao năng lượng và nước 

cho việc giặt loại quần áo vải bông đó, nhiệt độ nước thực tế có thể khác với nhiệt độ chu trình 

được công bố. 

 

 

Chú ý!  

  

 Các tham số trong bảng này chỉ nhằm mục đích tham khảo cho người dùng. Các tham số thực 

tế có thể khác với các tham số trong bảng nói trên. 

 

 Bảng các chương trình giặt (UAE) 

Chương trình Khối lượng (kg) Nhiệt độ (0C) Thời gian mặc định 

Giặt vải bông 

Giặt đồ trẻ em 

Kết hợp 

Chỉ xả 

Xả & Vắt 

Giặt vải mỏng 

Giặt quần áo thể thao 

Giặt vải bông tiết kiệm 

Giặt vải tổng hợp 

Giặt quần jeans 

Giặt vải màu 

Chỉ vắt 

Giặt vải len 

Giặt nhanh 

Giặt tay 

Mặc định 

Môđen: 

Lạnh 

Lạnh 

Lạnh 
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 Cấp hiệu quả năng lượng UAE:***** 

Chương trình kiểm tra năng lượng: Giặt vải bông tiết kiệm 60°C, Tốc độ: tốc độ cao nhất; 

Khác như mặc định. 

Nửa khối lượng đối với máy 6,0/7,0/8,0: 3,0/3,5/4,0kg. 

 “Giặt vải bông tiết kiệm 60°C” là các chương trình giặt tiêu chuẩn có liên quan đến thông tin 

chương trình trong nhãn và bảng thông số và chúng thích hợp để giặt sạch quần áo vải bông 

bẩn thông thường và là các chương trình hiệu quả nhất xét về tổng tiêu hao năng lượng và nước 

cho việc giặt loại quần áo vải bông đó, nhiệt độ nước thực tế có thể khác với nhiệt độ chu trình 

được công bố. 

 

 

Chú ý!  

  

 Các tham số trong bảng này chỉ nhằm mục đích tham khảo cho người dùng. Các tham số thực 

tế có thể khác với các tham số trong bảng nói trên. 

 

  

Chương trình Khối lượng (kg) Nhiệt độ (0C) Thời gian mặc định 

Giặt vải bông 

Giặt đồ trẻ em 

Kết hợp 

Chỉ xả 

Xả & Vắt 

Giặt vải mỏng 

Giặt quần áo thể 

thao 

Giặt vải bông tiết 

kiệm 

Giặt vải tổng hợp 

Giặt quần jeans 

Giặt vải màu 

Chỉ vắt 

Giặt vải len 

Giặt nhanh 

Giặt tay 

Mặc định 

Môđen: 

Lạnh 
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 Vệ sinh và Bảo trì 

 
 

Cảnh báo!  

  

 Trước khi bắt đầu bảo trì, hãy rút phích cắm điện và đóng vòi nước. 

 

Vệ sinh máy giặt 

Bảo trì máy giặt đúng cách có thể kéo dài tuổi thọ của máy. Bề mặt có thể lau 

bằng chất tẩy rửa trung hòa không có tính mài mòn khi cần thiết. Nếu tràn 

nước, sử dụng vải ướt để lau sạch ngay. Không được để các đồ vật sắc nhọn. 

 

Chú ý! 

 Cấm sử dụng axít fomíc và các dung dịch pha loãng của nó hoặc các thứ tương tự như cồn, 

dung môi hoặc hóa chất,… 

 

Vệ sinh lồng giặt 

Cần loại bỏ ngay gỉ để lại bên trong lồng giặt do các đồ bằng kim loại bằng các chất tẩy rửa 

không chứa clo. 

Tuyệt đối không sử dụng bông thép. 

 

 

 

Chú ý!  

  

 Không cho đồ giặt vào trong máy giặt khi đang vệ sinh lồng giặt. 

 

Vệ sinh bít và kính của cửa 

Lau kính và bít cửa sau mỗi lần giặt để loại bỏ xơ vải và vết bẩn. 

Nếu để xơ vải tích tụ, có thể dẫn đến rò rỉ. 

Lấy bỏ các đồng xu, cúc áo và các vật khác khỏi bít cửa sau mỗi 

lần giặt. 
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Vệ sinh bộ lọc hút 

 

 

Chú ý!  

  

 Bộ lọc hút phải được vệ sinh nếu còn ít nước. 

 

Rửa bộ lọc dưới vòi nước 

1. Đóng vòi nước. 

2. Tháo ống cấp nước khỏi vòi nước. 

3. vệ sinh bộ lọc. 

4. Nối lại ống cấp nước. 

Rửa bộ lọc trong máy giặt: 

1. Tháo ống hút khỏi mặt sau của máy. 

2. Rút bộ lọc ra bằng kìm mũi dài và lắp lại sau khi 

rửa. 

3. Rửa bàn chải để vệ sinh bộ lọc. 

4. Lắp lại ống hút.  

 
 

 

 

Chú ý!  

  

 Bạn có thể tháo bộ lọc ra để rửa riêng; 

 Lắp lại, mở vòi nước. 

Vệ sinh ngắn tiếp bột giặt 

1. Ấn xuống vị trí mũi tên trên nắp nước xả vải bên trong ngăn tiếp bột giặt. 

2. Nâng kẹp lên và tháo nắp nước xả vải và rửa toàn bộ các rãnh bằng nước. 

3. Lắp lại nắp nước xả vải và ấn ngăn tiếp bột giặt vào vị trí. 

 
 

 

 

 

 

Chú ý!  

  

 Không sử dụng cồn, dung môi hoặc hóa chất để vệ sinh máy. 

 

 

 

 

Vệ sinh bộ lọc bơm xả 

Kéo ngăn tiếp bột giặt ra bằng  

cách ấn vào A 

Vệ sinh ngăn tiếp bột giặt 

dưới vòi nước 

Vệ sinh bên trong hốc bằng 

một bàn chải cũ. 
Lắp ngăn tiếp bột giặt 
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Cảnh báo!  

  

 Hãy cẩn thận với nước nóng! 

 Để dung dịch bột giặt nguội. 

 Rút phích cắm điện của máy giặt để tránh bị điện giệt trước khi giặt. 

 Bộ lọc bơm xả có thể lọc được sợi và các dị vật nhỏ khỏi quá trình giặt. 

 Vệ sinh bộ lọc định kỳ để đảm bảo sự vận hành bình thường của máy giặt. 

 

 
 

 
 

Cẩn trọng!  

  

 Đảm bảo lắp lại nắp van và ống xả khẩn cấp đúng cách, các tấm che phải được lắp thẳng hàng 

với các tấm lỗ, nếu không nước có thể rò rỉ. 

 Một số máy không có ống xả khẩn cấp, vì vậy bước 2 và 3 có thể được bỏ qua. 

Xoay nắp đạy dưới trực tiếp để cho nước xảy vào chậu. 

 Khi máy giặt đang vận hành và tùy thuộc vào chương trình đã chọn, có thể có nước nóng trong 

máy bơm. Tuyệt đối không tháo nắp bơm trong chu trình giặt, luôn đợi cho đến khi máy giặt đã 

hoàn tất chu trình và rỗng. Khi thay thế nắp, đảm bảo lắp lại nắp một cách an toàn. 

 

 Xử lý sự cố 

Khi khởi động, máy giặt không vận hành hoặc máy giặt ngừng trong khi đang vận hành. 

Trước hết cần tìm giải pháp cho vấn đề. Nếu không tìm được giải pháp, hãy liên hệ trung tâm 

bảo trì. 

 

Mở nắp đạy dưới Quay 900 và rút ống xả khẩn 

cấp và tháo nắp ống 

Ống xả 

khẩn cấp 

Sau khi nước chảy hết, lắp lại 

ống xả 

Mở bộ lọc bằng cách xoay 

ngược chiều kim đồng hồ 

Loại bỏ dị vật Đóng nắp đạy bên dưới 
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Mô tả Nguyên nhân Giải pháp 

Máy giặt không thể khởi động Cửa chưa được đóng thích hợp Khởi động lại sau khi đóng 

cửa 

Kiểm tra xem quần áo có bị 

kẹt hay không 

Không thể mở cửa Chức năng bảo vệ an toàn của 

máy giặt đang hoạt động 

Hãy ngắt nguồn điện, khởi 

động lại máy 

Rò rỉ nước Đấu nối giữa ống hút hoặc ống 

xả không chặt. 

Kiểm tra và lắp chặt các ống 

nước 

Vệ sinh ống xả 

Cặn dư bột giặt trong hộp 

đựng bột giặt 

Bột giặt bị ướt hoặc tích tụ  Vệ sinh và rửa hộp đựng bột 

giặt 

Đèn báo hoặc màn hình không 

sáng 

Ngắt kết nối bảng mạch in 

nguồn điện hoặc dây dẫn có 

vấn đề kết nối 

Kiểm tra xem nguồn điện đã 

bị ngắt và phích cắm điện có 

được cắm thích hợp hay 

không 

Tiếng ồn bất thường  Kiểm tra xem bulông cố định 

đã được tháo hay chưa 

Kiểm tra xem máy có được lắp 

đặt trên bề mặt vững chắc và 

bằng phẳng hay không 

 
Cửa không được đóng đúng 

cách 

Khởi động lại sau khi đã đóng 

cửa 

Kiểm tra xem quần áo có bị 

kẹt hay không 

 
Sự cố phun nước khi giặt Kiểm tra xem áp suất nước có 

quá thấp hay không 

Làm thẳng ống nước 

Kiểm tra xem bộ lọc van hút 

có bị tắc hay không 

 
Xả nước quá giờ Kiểm tra xem ống xả có bị tắc 

hay không 

 Tràn nước Khởi động lại máy giặt 

 Khác Vui lòng thử lại, liên hệ đường 

dây dịch vụ nếu sự cố vẫn 

chưa khắc phục được 

 

 

 

Chú ý!  

  

 Sau khi kiểm tra, khởi động lại máy. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn hoặc màn hình lại hiển thị mã 

cảnh báo khác, liên hệ trung tâm bảo trì. 
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 Thông số kỹ thuật 

Nguồn điện 220-240V~50Hz 

 

Dòng điện tối đa 10A 

Áp suất nước tiêu chuẩn 0,05MPa~1MPa 

 
Wuxi Little Swan Co., Ltd. 

Số 18 Đường Nam Trường Giang, Thành phố Vô Tích, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc 

 

  

Môđen Công suất giặt Kích thước 

(W*D*Hmm) 

Khối lượng 

tịnh 

Công suất định 

mức 
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 Bảng thông số sản phẩm 

Môđen EU(A3)-FC60-S10/C1903E 

EU(A3) -FC60-S12/C1903E 

EU(A3) -FC60-S14/C1903E 

Công suất 6kg 

Tốc độ vắt 1000/1200/1400 v/p 

Cấp hiệu suất năng lượng  A +++ 

Tiêu thụ năng lượng mỗi năm 153kWh/năm 

Tiêu thụ công suất của chế độ tắt 0,5W 

Tiêu thụ công suất của chế độ để bật 1,0W 

Tiêu thụ nước mỗi năm  9240L/năm 

Cấp hiệu suất vắt khô  C/B/B 

Chu trình giặt tiêu chuẩn  Giặt vải bông tiết kiệm 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 0,79kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 0,64kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 0,54kwh/chu trình 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 179 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 179 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 179 phút 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 48 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 37 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 37 L/chu trình 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 61 /51/51 % 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 62/54/54% 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 62/54/54% 

Mức độ tiếng ồn của giặt 59dB  (A) 

Mức độ tiếng ồn của vắt 74/76/78dB  ( A) 
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Môđen EU(A3)- FC70-S12/C1903E 

EU(A3)-FC70-S14/C1903E 

IR (A3)-FC70-S14S/C1903E 

Công suất 7kg 

Tốc độ vắt 1 200/1 400/1 400v/p 

Cấp hiệu suất năng lượng  A +++ 

Tiêu thụ năng lượng mỗi năm 175kWh/năm 

Tiêu thụ công suất của chế độ tắt 0,5W 

Tiêu thụ công suất của chế độ để bật 1,0W 

Tiêu thụ nước mỗi năm  10000L/năm 

Cấp hiệu suất vắt khô  B/B 

Chu trình giặt tiêu chuẩn  Giặt vải bông tiết kiệm 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 0,93kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 0,80kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 0,51kwh/chu trình 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 179 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 179 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 179 phút 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 50 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 42 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 42 L/chu trình 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 51 % 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 54% 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 54% 

Mức độ tiếng ồn của giặt 59dB  (A) 

Mức độ tiếng ồn của vắt 76/78dB  ( A) 
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Môđen EU(A3)- FC80-S12/C1903E 

EU(A3)-FC80-S14/C1903E 

Công suất 8kg 

Tốc độ vắt  1200/1400 v/p 

Cấp hiệu suất năng lượng  A +++ 

Tiêu thụ năng lượng mỗi năm 196kWh/năm 

Tiêu thụ công suất của chế độ tắt 0,5W 

Cấp hiệu suất vắt khô  B/B 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 1,05kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 0,84kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 0,63kwh/chu trình 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 179 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 179 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 179 phút 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 55 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 45 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 45 L/chu trình 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 51 % 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 54% 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 54% 

Mức độ tiếng ồn của giặt 59dB  (A) 

Mức độ tiếng ồn của vắt 76/78dB  ( A) 
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Môđen EU(A31 )- FC90-S14D/C1903E 

Công suất 9kg 

Tốc độ vắt 1400v/p 

Cấp hiệu suất năng lượng  A +++ 

Tiêu thụ năng lượng mỗi năm 196kWh/năm 

Tiêu thụ công suất của chế độ tắt 0,5W 

Tiêu thụ công suất của chế độ để bật 1,0W 

Tiêu thụ nước mỗi năm  11800L/năm 

Cấp hiệu suất vắt khô  B 

Chu trình giặt tiêu chuẩn  Giặt vải bông tiết kiệm 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 0,93kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 0,93kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 0,72kwh/chu trình 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 228 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 219 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 213 phút 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 57 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 51 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 51 L/chu trình 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 50 % 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 55% 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 55% 

Mức độ tiếng ồn của giặt 54dB  (A) 

Mức độ tiếng ồn của vắt 76dB  ( A) 
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Môđen EU(A33)-FC100-U16B/C1903E 

Công suất 10kg 

Tốc độ vắt 1600v/p 

Cấp hiệu suất năng lượng  A +++ 

Tiêu thụ năng lượng mỗi năm 167kWh/năm 

Tiêu thụ công suất của chế độ tắt 0,5W 

Tiêu thụ công suất của chế độ để bật 1,0W 

Tiêu thụ nước mỗi năm  13000L/năm 

Cấp hiệu suất vắt khô  A 

Chu trình giặt tiêu chuẩn  Giặt vải bông tiết kiệm 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 0,77kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 0,77kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 0,66kwh/chu trình 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 239 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 239 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 233 phút 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 60 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 58 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 58L/chu trình 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 42 % 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 45% 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 45% 

Mức độ tiếng ồn của giặt 54dB (A) 

Mức độ tiếng ồn của vắt 78dB  ( A) 
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Môđen EU(A33)-FC120-U14B/C1903E 

Công suất 12kg 

Tốc độ vắt 1600v/p 

Cấp hiệu suất năng lượng  A +++ 

Tiêu thụ năng lượng mỗi năm 197kWh/năm 

Tiêu thụ công suất của chế độ tắt 0,5W 

Tiêu thụ công suất của chế độ để bật 1,0W 

Tiêu thụ nước mỗi năm  14000L/năm 

Cấp hiệu suất vắt khô  B 

Chu trình giặt tiêu chuẩn  Giặt vải bông tiết kiệm 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 0,90kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 0,90kwh/chu trình 

Tiêu thụ năng lượng của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 0,82kwh/chu trình 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 239 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 239 phút 

Thời gian chương trình của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 235 phút 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 65 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 62 L/chu trình 

Tiêu thụ nước của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 62L/chu trình 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải toàn phần 50 % 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 600C ở chế độ tải cục bộ 55% 

Độ ẩm còn lại của tiêu chuẩn 400C ở chế độ tải cục bộ 55% 

Mức độ tiếng ồn của giặt 54dB (A) 

Mức độ tiếng ồn của vắt 76dB (A) 

 

  



BẢO TRÌ 

Chú ý! 

 Thiết lập chương trình kiểm tra theo tiêu chuẩn áp dụng En60456. 

 Khi sử dụng các chương trình kiểm tra, giặt khối lượng quy định bằng cách sử dụng tốc độ vắt 

tối đa. 

 Các tham số thực tế sẽ phụ thuộc vào cách máy được vận hành và có thể khác với các tham số 

trong bảng trên. 

 Máy giặt gia dụng được trang bị hệ thống quản lý công suất. Thời gian của chế độ để bật dưới 

1 phút. 

 Mức ồn trong khi giặt/vắt đối với chu trình giặt tiêu chuẩn ở chế độ tải toàn phần. 

 

Lưu ý: 

 

  Cấp hiệu suất năng lượng từ A (hiệu suất cao nhất) đến D (hiệu suất thấp nhất) 

  Tiêu thụ năng lượng mỗi năm dựa trên 220 chu trình giặt tiêu chuẩn đối với chương trình tiêu 

chuẩn ở 600 và 400C tại chế độ tải toàn phần và tải cục bộ và tiêu thụ của các chế độ công 

suất thấp. Tiêu thụ năng lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào cách thức sử dụng máy giặt. 

 Tiêu thụ nước mỗi năm dựa trên 220 chu trình giặt tiêu chuẩn đối với chương trình tiêu 

chuẩn ở 600 và 400C tại chế độ tải toàn phần và tải cục bộ. Tiêu thụ nước thực tế sẽ phụ thuộc 

vào cách thức sử dụng máy giặt. 

 Cấp hiệu suất vắt khô từ G (hiệu suất thấp nhất) tới A (hiệu suất cao nhất). 

 Chương trình 600C tiêu chuẩn và chương trình 400C là các chương trình giặt tiêu chuẩn. 

Những chương trình này thích hợp để giặt quần áo vải bông bẩn thông thường và là các 

chương trình hiệu quả nhất xét về tổng tiêu thụ năng lượng và nước để giặt loại quần áo vải 

bông đó. Nhiệt độ nước thực tế có thể khác với nhiệt độ chu trình đã công bố. 

 Hãy chọn loại bột giặt thích hợp cho các nhiệt độ khác nhau để có được hiệu suất giặt tốt 

nhất với mức tiêu thụ nước và năng lượng thấp hơn. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


