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HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT MÁY SẤY QUẦN ÁO TEXGIO TGDC805

Đọc hướng dẫn:
Khách hàng thân mến,
Quyển sách này gồm các phần: Hướng dẫn
an toàn, Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn lắp
đặt và mẹo xử lý sự cố,v.v…
Hãy đọc hướng dẫn trước khi sử dụng máy
sấy quần áo sẽ giúp bạn sử dụng và bảo
dưỡng máy thích hợp.
Trước khi gọi hỗ trợ: Xem phần Xử lý sự
cố giúp bạn có thể xử lý được các
vấn đề thường gặp mà không cần
yêu cầu nhân viên kỹ thuật hỗ trợ.
Chú ý: Nhà sản xuất tuân theo
chính sách phát triển và cập nhật
sản phẩm, có thể tiến hành điều chỉnh mà
không thông báo trước.
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Khách hàng cần kích hoạt bảo hành ngay
tại thời điểm mua máy và giữ lại phiếu
mua hàng để làm căn cứ chính xác cho
việc bảo hành sản phẩm.
Tất cả máy sấy bắt buộc đấu tiếp đất
ngay khi lắp đặt lần đầu.
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THÔNG TIN AN TOÀN

Cảnh báo
Trước khi bắt đầu lắp đặt và sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ hướng dẫn được cung cấp. Nhà
sản xuất không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp thương tích hoặc hư hỏng nào do
lắp đặt hoặc sử dụng không đúng cách. Luôn giữ tài liệu hướng dẫn sử dụng này ở nơi dễ nhớ
vì rất cần thiết để tham khảo về sau.
Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm thể chất, giác quan, thiểu năng trí tuệ hoặc
thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn
sử dụng an toàn và hiểu những mối nguy hiểm có thể xảy ra.
Trẻ em không được phép vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát.
Không để trẻ em từ 3 đến 8 tuổi và những người khuyết tật toàn diện và phức tạp tiếp xúc
với thiết bị này trừ khi có người giám sát liên tục. Không để trẻ nhỏ chơi đùa với thiết bị này.
Lưng máy phải được đặt dựa vào tường.
Không được cung cấp điện cho thiết bị thông qua cơ cấu đóng ngắt bên ngoài, chẳng hạn
như đồng hồ hẹn giờ hoặc kết nối với mạch thường xuyên được bật và tắt bởi một tiện ích.
Các vật dụng bị dính dầu có thể bốc cháy tự phát, đặc biệt là khi tiếp xúc với các nguồn
nhiệt chẳng hạn như máy sấy quần áo. Với những đồ vật bị dính dầu thực vật hoặc dầu ăn hoặc
bị dây bẩn bởi các sản phẩm chăm sóc tóc, hãy giặt bằng nước nóng với lượng lớn chất tẩy
trước khi sấy trong máy sấy quần áo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cảnh báo nguy cơ điện giật
Không được tự ý tháo lắp, sửa chữa hoặc sửa đổi thiết bị. Hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên
bảo trì chuyên nghiệp.
Thiết bị phải được tiếp đất, vị trí cố định và thăng bằng chuẩn xác.
Hãy chắc chắn rằng các thông số trên nhãn máy tương thích với các mức điện áp của nguồn
cấp điện.
Nếu dây cấp nguồn bị hỏng, hãy thay thế bằng sản phẩm được cung cấp từ đại lý chính hãng
để tránh rủi ro.
Luôn sử dụng ổ cắm chống giật được lắp đặt đúng cách.
Không sử dụng adapter có nhiều phích cắm và dây cáp kéo dài.
Không được giật dây điện để hủy kết nối thiết bị. Hãy rút phích cắm điện cẩn thận.
Không chạm tay ướt vào dây điện hoặc phích cắm điện. Lau bụi hoặc nước rơi trên phích cắm
điện bằng vải khô.
Không uốn cong quá mức dây cấp nguồn hoặc đặt dưới trọng lượng nặng.

Cảnh báo nguy cơ phát nổ
• Không cho chất lỏng dễ cháy như xăng, cồn vào thiết bị hoặc để gần đó. Không được sấy quần
áo còn dính những chất lỏng trên.
• Không kết nối/ ngắt kết nối phích cắm điện khi xẩy ra rò rỉ khí gas hoặc các khí dễ cháy khác.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn/ đoản mạch hoặc rò rỉ điện
Không lắp đặt thiết bị gần nguồn lửa hoặc nguồn nhiệt
Không để nến hoặc thuốc lá đang cháy trên thiết bị
Không lắp đặt thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc có mưa kẻo gây cháy nổ hoặc các tai nạn khác dễ xẩy
ra do các giọt nước tụ lại trên các bộ phận điện.
Không lắp đặt máy sấy ở nơi dưới ánh nắng trực tiếp để tránh mài mòn lão hóa các bộ phận
bằng nhựa và cao su.
Không sử dụng bụi nước, nước và hơi nước để vệ sinh thiết bị. Làm sạch thiết bị bằng khăn
ẩm mềm. Chỉ sử dụng chất tẩy rửa trung tính. Không dùng bất kỳ sản phẩm ăn mòn nào lên
thiết bị.
Để tránh nguy cơ hỏa hoạn do sấy quá khô, không được sấy những thứ như cao su bọt xốp (bọt
latex), nắp vòi sen, hàng dệt may không thấm nước, những đồ vật đệm cao su.
Nếu bạn đã giặt đồ bằng chất tẩy vết bẩn, hãy xả thêm một lần nữa trước khi cho vào máy sấy
quần áo.
Lấy tất cả các vật dụng ra khỏi đồ vật mà có thể là nguồn đánh lửa chẳng hạn như bật lửa hoặc
que diêm.
Những đồ vật đã bị vấy bẩn các chất như dầu ăn, axêton, cồn, xăng, dầu hỏa, chất tẩy, dầu
thông, sáp và chất tẩy sáp phải được giặt bằng nước nóng với lượng lớn chất tẩy trước khi sấy
trong máy sấy quần áo.
Khu vực sàn lắp đặt thiết bị phải bằng phẳng, chắc chắn, cách nhiệt và sạch sẽ. Hãy đảm bảo
có sự lưu không khí giữa thiết bị và sàn nhà.
Khí thải không được xả vào chung ống khói được sử dụng để thải khói từ các thiết bị đang
cháy khí đốt hoặc nhiên liệu khác.

Cảnh báo: Không được tự ý dừng máy sấy quần áo trước khi kết thúc chu
kỳ sấy khô trừ khi tất cả đồ vật được lấy ra nhanh và trải ra để tản nhiệt.

•
•
•
•

Cảnh báo nguy cơ thương tích
Thiết bị này không dành cho trẻ nhỏ và người ốm yếu mà không được giám sát.
Các vật liệu đóng gói bao bì có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Hãy đặt chúng tránh xa tầm với
của trẻ.
Không chạm vào đồ trong lồng sấy cho đến khi máy ngừng hoạt động hoàn toàn.
Không để trẻ em hoặc vật nuôi lại gần khi dùng máy. Vui lòng kiểm tra kỹ lồng máy trước khi
đóng cửa.

Các hướng dẫn khác
• Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
• Hãy tuân theo hướng dẫn trên mỗi nhãn mác hàng may mặc. Chỉ sấy các loại vải được thiết kế
dành cho máy sấy.
• Không trèo lên máy sấy hoặc để các vật nặng/ thiết bị sưởi ấm hoặc các vật dụng có nước hoặc
chất lỏng rò rỉ trên máy sấy, để tránh xảy ra hiện tượng biến nhiệt của phần mặt máy và các
thành phần vật chất bằng nhựa.
• Không được cho bất kỳ đồ vật nào như đồng xu, kim băng, đinh ốc, đá hoặc, vật liệu cứng, sắc
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

cạnh vào máy sấy
Sau khi lắp đặt xong máy hãy kiểm tra để đảm bảo thiết bị không bị đè lên cáp điện, hoặc ống
thông hơi.
Luôn rút phích cắm điện sau khi sử dụng, và trước khi vệ sinh, bảo dưỡng.
Không chạy quá tải trọng. Tham khảo phần “Sơ đồ chương trình”.
Không sấy quần áo còn sũng nước trong máy sấy.
Nếu dây dẫn điện bị hỏng thì phải được thay thế chính hãng hoặc các đơn vị đại lý ủy quyền
và nhân viên kỹ thuật chuyên môn cao để tránh nguy hiểm từ điện.
Không sử dụng máy nếu đồ vật bị dính hóa chất công nghiệp
Lau sạch xơ vải hoặc mảnh vụn bị tích tụ lại xung quanh máy. Không vận hành máy khi không
có bộ lọc.
Không sấy đồ chưa giặt.
Các chất làm mềm vải, hoặc các sản phẩm tương tụ phải được sử dụng theo hướng dẫn của nhà
sản xuất.
Không lắp đặt thiết bị phía sau cửa khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện nếu cửa
thiết bị không được mở ra hoàn toàn.
Không được che phủ cửa thông gió ở đáy bằng tấm thảm, chiếu, hoặc bất kỳ loại tấm lót sàn
nào. Cung cấp hệ thống thông gió thích hợp
Không được uống hay nấu ăn bằng nước ngưng tụ

Xử lý
Vứt bỏ vật liệu đóng gói máy rửa chén thích
hợp.
Việc thải bỏ thiết bị phải phù hợp với yêu cầu
của địa phương về thải bỏ Chất Thải Điện và
Thiết Bị Điện Tử (WEEE).
Tất cả các vật liệu đóng gói có thể tái chế.
Các bộ phận bằng nhựa được đánh dấu chữ
viết tắt chuẩn quốc tế

•
ĐỌC VÀ TUÂN THỦ CÁC THÔNG TIN AN TOÀN, CẨN THẬN GHI NHỚ CÁC HƯỚNG
DẪN TRONG QUYỂN SÁCH NÀY
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng thông số kỹ thuật:
Model

TGDC805

Loại

Ngưng tụ

Dung tích

8 Kg

Điện áp định mức/ tấn suất

220-240/50 Hz

Công suất định mức

2500 W

Trọng lượng

40.5

Công suất tiêu thụ ở chế độ nghỉ

0.48 W

Công suất tiêu thụ đầy tải

4.73 kWh

Thời gian chạy đầy tải

150 phút

Cao

850 mm

Rộng

595 mm

Sâu

630 mm

Nhiệt độ xung quanh cho phép

5~35°C

* Lưu ý: Do sự cải tiến liên tục của sản phẩm, các thông số kỹ thuật trong hướng dẫn
này được sửa đổi mà không cần thông báo trước!
Cảnh báo nguy hiểm khi thay đổi thông số kỹ thuật hoặc cố gắng sửa đổi sản phẩm này
theo bất kỳ cách nào.
Di chuyển thiết bị theo phương thẳng đứng.
Tất cả công việc kỹ thuật điện, cài đặt máy phải được thực hiện bởi người có chuyên
môn.
Quan trọng: Thiết bị không được lắp âm
Phụ Kiện

Tên

Số
lượng

Ống thoát nước

1

Sổ tay

1

*Mở gói sản phẩm: Tất cả bao bì đóng
gói thiết bị phải được tháo bỏ hết trước
khi vận hành.
*Kiểm tra phụ kiện: Mở túi và kiểm tra
đủ phụ kiện

Hướng dẫn sử dụng Máy sấy quần áo Gia đình TGDC805

5

___

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA MÁY

1. Bảng điều khiển
2. Ngăn chứa nước ngưng tụ
3. Bộ lọc xơ vải
4. Cửa thiết bị
5. Nắp bộ ngưng tụ
6. Bộ ngưng tụ
7. Chân điều chỉnh

Lưu ý: Hình ảnh tham khảo,
chính xác bằng hình ảnh thực

xem
tế.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY SẤY
1. Kết nối điện, nối tiếp đất

ǁ Đảm bảo rằng tiếp đất đúng cách trước khi sử dụng!
Xem nhãn đánh giá để biết điện áp định mức và kết nối máy sấy quần áo với nguồn
điện thích hợp. Sử dụng cầu chì 10A/13A/16A hoặc cầu dao được khuyến nghị và cung
cấp bảng mạch riêng cho thiết bị.
Đảm bảo điện áp và tần số tương ứng với điện áp trên bảng thông số. Chỉ cắm điện
vào ổ cắm khi nối tiếp đất đúng cách. Nếu ổ cắm không phù hợp với phích cắm hãy
thay thế ổ cắm.
Các dây trong dây dẫn nguồn điện được phân màu theo các mã sau:
- Xanh lá và vàng – Tiếp đất
- Xanh dương – Dây mát
- Nâu – Dây nóng
Dây màu vàng và xanh lá phải được tiếp đất với thiết bị đầu cuối được đánh dấu
với ký tự
hoặc bằng biểu tượng tiếp đất hoặc đánh dấu màu xanh lá và vàng.

Hướng dẫn sử dụng Máy sấy quần áo Gia đình TGDC805

6

___

 Việc cắm phích cắm đã bị cắt ra có thể tiềm tàng nguy hiểm điện giật
 Đảm bảo rằng vứt bỏ phích cắm đã bị cắt ra một cách an toàn
 Kết nối vĩnh viễn
Trong trường hợp kết nối cố định, bạn cần lắp đặt một công tắc 2 cực.
Công tắc không được làm đứt bất kỳ đoạn nào của cáp tiếp đất.

 Cách đấu điện tiếp đất
Vật dụng gồm: 1 dây điện, 1 đinh 10, 1 ít nước rửa bát và khoan. Khoan 1 điểm
giao giữa chân tường và sàn nhà, đổ 1 chút nước rửa bát vào điểm khoan, đóng 1
đinh 10 cố định. Dùng 1 đầu dây điện nối vào đinh, đầu dây điện còn lại đấu vào
một điểm bất kỳ trên máy sấy.
 Cảnh báo an toàn:
Ngắt nguồn điện khi lắp đặt máy tránh bị điện giật.
Vì sự an toàn của người sử dụng, không sử dụng dây nối dài hoặc
phích cắm bộ chuyển đổi cho thiết bị. Trong mọi trường hợp
không được cắt hoặc tháo dây nối tiếp đất ra khỏi dây nguồn.

2. Kết nối ống nước xả
 Không nhất thiết phải xả nước ngưng tụ vào ngăn chứa. Có thể xả trực tiếp ra ngoài qua
ống thoát nước.
 Kéo ống nước ra theo hướng mũi tên, sau đó lắp ống thoát nước
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3. Kiểm tra sau khi lắp xong máy

Trước khi sử dụng máy, bọt xốp đóng gói phải được loại bỏ khỏi lồng



Mở cửa thiết bị



Bóc các dải băng dính



Tháo hai bọt xốp bao bì đóng gói

Kiểm tra ngang góc
Khi ấn vào cạnh máy không bị rung lắc lên xuống (vui
lòng kiểm tra theo 2 hướng) khi ấn vào khung trên cùng
(ngang góc) nếu máy sấy bị bập bênh thì cần chỉnh lại chân
máy.
Không được chèn thảm hoặc buộc dây dưới sàn. Vì điều này có thể hấp nhiệt và ảnh
hưởng đến việc chạy máy.
Quan trọng: Khí nóng thoát ra từ máy sấy quần áo có thể đạt nhiệt độ lên đến
60°C. Do đó phải lắp đặt máy trên các mặt sàn chịu được nhiệt độ cao.
Cần tiến hành các bước kiểm tra trước khi khởi động:
1.
2.
3.
4.
5.

Liệu máy sấy đã cân đối và cố định chưa?
Liệu nguồn điện đã được kết nối?
Liệu đã bật công tắc cấp điện?
Đã kết nối điện tiếp đất đúng cách chưa?
Tất cả vật liệu đóng gói và hướng dẫn đã được lấy ra khỏi máy chưa?

=> Hãy lắp đặt đúng cách để sử dụng máy hiệu quả và hạn chế báo lỗi trong quá
trình sử dụng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ số: 1900 555505 hoặc 024
37191510 để được hỗ trợ ngay.
Lưu ý: Sau khi lắp đặt, hãy để sách hướng dẫn sử dụng này vào trong ngăn kéo.
Nội dung của quyển hướng dẫn này rất hữu dụng cho người sử dụng.
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TẢI TRỌNG TỐI ĐA
Tải trọng đề suất được chỉ ra trong biểu đồ chương trình:
Quy tắc chung: Vải bông, lanh: đầy lồng sấy nhưng không quá chặt;
Sợi tổng hợp: không đầy quá nửa lồng
Các loại vải mỏng và đồ: không quá ¼ lồng sấy
Cố gắng tải công suất lớn nhất của máy vì tải nhỏ sẽ không kinh tế

Các chương trình sấy khô
Lựa chọn

Tối đa

Mô tả chương trình

Tiêu chuẩn

8kg

Cotton

8kg

Sợi tổng hợp

4kg

Đồ khổ lớn

2kg

Khăn tắm

4kg

Đồ len
Lông vũ

1kg
3,5kg

Đồ trẻ em

3kg

Khí ấm

-

Làm mới

-

Thời gian

-

Đồ lót

2kg

Quần áo trẻ em
Sĩ các chất liệu mỏng manh như là lụa.
Máy sấy dựa trên thời gian hiển thị
Khử mùi và làm mới, mức độ sấy khô yếu.
Máy sấy dựa trên thời gian hiển thị
Sấy đồ dày hoặc nhiều lớp.
Máy sấy dựa trên thời gian hiển thị.
Đồ lót

Đồ jean

4kg

Đồ jean

Áo sơ mi

2kg

Áo sơ mi

Đồ thể thao

2kg

Đồ thể thao

Trộn các chất liệu quần áo thông thường.
Có thể chọn mức sấy khác nhau
Quần áo cotton.
Có thể chọn mức sấy khác nhau
Các loại vải sợi tổng hợp.
Có thể chọn mức sấy khác nhau
Quần áo rộng, ga trải giường, vỏ chăn.
Có thể chọn mức sấy khác nhau
Khăn tắm.
Có thể chọn cường độ sấy khác nhau
Đồ lên dệt kim
Áo khoác lông

Lưu ý: khi sấy áo choàng tắm và khăn tắm, tải trọng tối đa không vượt quá 6kg.
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Trọng lượng đồ giặt
Áo choàng tắm
Khăn ăn
Vỏ chăn
Ga trải giường
Vỏ gối
Khăn trải bàn
Khăn tắm
Vải trà

1600g
130g
930g
665g
266g
330g
265g
130g

Váy ngủ
Đồ lót nữ
Quần áo bảo hộ
Áo nam
Đồ ngủ Nam
Áo khoác
Đồ lót nam

265g
130g
800g
265g
130g
665g
130g

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

QUAN TRỌNG
Để đảm bảo công suất hoạt động của máy sấy quần áo được tốt nhất.
Hãy đọc tất cả phần hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy lần đầu tiên
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

o Đảm bảo lắp đặt đúng hướng dẫn
o Kiểm tra không có vật gì còn sót lại trong lồng
o Bắt đầu chương trình sấy 30-60 phút với một vài miếng vải ẩm. Máy sấy mới có thể có
bụi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀNG NGÀY
1. Kết nối thiết bị
- Mở cửa máy
- Cho đồ cần sấy vào lồng, từng đồ một và giũ càng nhiều càng tốt
- Đóng cửa máy. Vui lòng kiểm tra chắc chắn đồ giặt không bị mắc kẹt giữa cửa và bộ
lọc.
2. Chọn chương trình
- Xoay núm vặn chọn chương trình. Đèn báo chương trình tương ứng sẽ sáng. Chương
trình sẽ bị tắt nếu bạn không thao tác tiếp trong 10 phút.
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Chú ý:
- “
” Chương trình dành cho đồ cotton tiêu chuẩn. Chương trình này phù hợp để sấy
đồ cotton ướt thông thường với năng lượng tiêu thụ hiệu quả nhất.
- Nếu bạn thấy một số đồ dầy (đồ jean, khăn tắm lớn) chưa khô hẳn sau khi kết thúc
chương trình, bạn nên sử dụng tính năng “Thời gian” để sấy thêm.
3. Sấy khô tự động
Bạn có thể chọn chương trình khác nhau dựa trên chất liệu quần áo khác nhau. Thiết bị
có chức năng cảm biến độ ẩm để điều chỉnh thời gian tự động cho kết quả sấy tối ưu. Hệ
thống sấy khô tự động phù hợp cho lựa chọn Đồ Cotton, Sợi Tổng Hợp và chương trình
Chống Vi Khuẩn, Đồ Tơ Lụa.
4. Sấy khô kiểm soát thời gian
Bạn có thể chọn thời gian sấy tùy theo tình hình thực tế. Khi kết thúc quá trình sấy, hãy
xoay nút chọn về “OFF” để tắt máy trước khi lấy đồ ra.
5. Các nút tùy chọn chương trình
Tùy thuộc vào chương trình, có thể kết hợp các chức năng khác nhau, sau khi chọn
chương trình mong muốn và trước khi nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng”. Ví dụ có thể
kết hợp chọn: chương trình “Heavy” + chức năng báo còi “Buzzer” + chống nhăn
“Anti-Crease” với nhau. Khi nhấn chọn nút nào đèn báo chương trình tương ứng sẽ
sáng, nhấn lần nữa để bỏ chọn.
6. Chọn còi báo Buzzer
Sau khi bật máy lên mà không có thao tác gì, chức năng còi báo sẽ kêu. Có thể bật hoặc
tắt chức năng còi báo. Kích hoạt bằng cách giữ nút “Chống nhăn” và “Hẹn giờ” cùng
lúc trong 3 giây và đèn báo chức năng sẽ sáng. Còi báo trong các trường hợp sau:
- Cửa bị mở khi vận hành
- Bình chứa nước đầy
- Cuối chương trình sau giai đoạn làm mát
7. Chọn mức sấy
Trước khi bắt đầu chạy sấy bạn có thể chọn mức sấy. Có 3 mức sấy:
Heavy (Nặng)

Strong (Mạnh)

Normal (Bình thường)

Lựa chọn này dành cho 5 chương trình: Tiêu chuẩn, Cotton, Sợi tổng hợp, Đồ khổ lớn,
Khăn tắm.
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8. Chọn chức năng Chống nhăn
Chống nhăn là cài đặt mặc định cuối mỗi chương trình. Chống nhăn lâu hơn có thể được
chọn khi chương trình đang ở chế độ tạm dừng hoặc nghỉ.
9. Hẹn giờ khởi động
Nút này cho phép bạn hẹn giờ khởi động máy lên tới 24 tiếng. Hẹn giờ sau khi đã chọn
chương trình sấy và trước khi nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng”.

Màn hình sẽ hiển thị thời gian đếm ngược mỗi giờ.
10.Màn hình
Màn hình thiết bị hiển thị các thông tin sau:
- Thời lượng chương trình (tính bằng giờ và phút) được tính toán tự động dựa trên tải
trọng tối đa được chấp nhận cho từng loại vải và mức độ yêu cầu sấy khô. Sau khi
chương trình bắt đầu, thời gian còn lại giảm dần mỗi phút.
- Đặt giờ khởi động: màn hình sẽ hiển thị thời gian hẹn giờ khởi động và đếm ngược từng
giờ. Chỉ sau khi nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng”, quá trình hẹn giờ khởi động chậm
mới bắt đầu. Nếu muốn kiểm tra chương trình đã chọn, nhấm lại nút “Hẹn giờ”. Nó sẽ
hiển thị thời lượng của chương trình đã chọn trước đó.
- Lựa chọn tùy chọn không chính xác: màn hình sẽ hiển thị ErS (lỗi) nếu bạn chọn một
tùy chọn không tương thích với chương trình hoặc bạn chọn chương trình khác do thao
tác không chính xác khi máy đang chạy.
11.Chọn Khởi động/Tạm dừng
Nhấn nút này để khởi động máy sấy sau khi đã chọn chương trình và các tùy chọn. Nếu
cửa của thiết bị được đóng sau thì ánh sáng của nút “Khởi động/Tạm dừng” sẽ nhấp
nháy để nhắc bạn rằng cần nhấn lại nút lần nữa vì khởi động bị gián đoạn.
12.Đèn báo
Đèn báo cho biết các chức năng sau:
- Đèn sấy “

” cho biết thiết bị đang trong giai đoạn sấy.

- Đèn làm mát “
mát 2 phút).

” cho biết thiết bị đang trong giai đoạn làm mát sau khi sấy khô (làm

- Đèn kết thúc chương trình “
- Đèn chống nhăn “

” đèn sáng khi kết thúc giai đoạn làm mát.

” đèn sáng khi chương trình chống nhăn được chọn.
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- Đèn bộ lọc “ ” xuất hiện trên mỗi chu kỳ làm việc để nhắc bạn làm sạch bộ lọc vào
cuối mỗi chương trình sấy.
- Đèn khóa trẻ em “
- Đèn báo buzzer “

” hiển thị khi thiết bị đã bị khóa.
” đèn sáng khi còi buzzer báo hiệu được chọn.

- Đèn hẹn giờ khởi động “

” đèn sáng khi chọn chương trình hẹn giờ khởi động.

- Đèn kiểu sấy, đèn sáng khi chương trình sấy được chọn dựa vào tốc độ xoay.
- Đèn báo bình nước đầy “
” đèn sáng khi bình chứa nước ngưng tụ đầy và cả sau mỗi
chương trình để nhắc nhở bạn làm trống bình thường xuyên. Ghi nhớ: Đổ nước ngưng
tụ sau mỗi chương trình để tránh còi báo động khi sử dụng lần sau.
13.Khi kết thúc mỗi chương trình
Tất cả các chương trình sấy đều kết thúc bằng 10 phút làm mát. Nếu đồ sấy chưa được
lấy ra cuối chu trình thì máy sẽ chạy chức năng chống nhăn (thời gian tối đa 30 phút).
Sau khi chạy xong chức năng này mà đồ sấy vẫn chưa được lấy ra, màn hình sẽ hiển thị
“End” Kết thúc và còi báo buzzer sẽ kêu lên nếu bạn kích hoạt tính năng này. Xoay núm
vặn chương trình về “OFF” để tắt.
14.Khóa trẻ em
Nhấn giữ đồng thời “Thời gian” và “Mức sấy” trong vài phút, tất cả các phím khác sẽ bị
khóa trừ nút “OFF”. Để hủy chức năng khóa trẻ em hãy thao tác lại nhấn giữ 2 phím
này.
Chức năng này sẽ bị vô hiệu trong các trường hợp sau:
- Mở cửa trong quá trình hoạt động
- Lấy ngăn lọc ra trong quá trình hoạt động
- Ngăn chứa nước đầy
Bạn có thể thiết lập lại chức năng “Khóa trẻ em” khi khởi động lại máy.
15.Sau mỗi lần sử dụng
Quan trọng!
Nếu máy bị dừng trước khi kết thúc chu trình, bạn nên xoay núm vặn tới “OFF”=> “Làm
mới”=>“Khởi động” chạy lại và đợi tới khi kết thúc quá trình làm mát rồi mới lấy đồ ra.
Điều này sẽ tránh máy tích tụ nhiệt bên trong.
Thay đổi chương trình:
Để thay đổi chương trình đang chạy, trước tiên hãy hủy chương trình đó bằng cách xoay
nút vặn tới “OFF”, chọn chương trình mới và nhấn “Khởi động-Start”
Chú ý: Màn hiển thị “-“ cho trạng thái không hoạt động
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Chế độ chờ, sau 10 phút không có hoạt động nào máy chuyển
sang trạng thái không hoạt động.
Bộ điều khiển hiển thị “End”, sau 10 phút không có hoạt động
nào máy chuyển sang trạng thái không hoạt động.

NHỮNG LƯU Ý SẤY KHÔ
Không nên sấy khô những đồ sau: Những đồ đặc thù mong manh như ren, len, lụa, vải có
gắn kim loại, tất nilon các vật liệu kích thước lớn như: áo khoác đại hàn, chăn, đồ lông
vịt, túi ngủ, mền lông vũ và bất kỳ vật liệu nào có chứa bọt cao su hoặc các vật liệu tương
tự.
 Luôn làm theo hướng dẫn trên nhãn mác quần áo đồ dung:
có thể sấy
sấy khô thông thường (nhiệt cao)
sấy khô đồ mỏng (nhiệt thấp)
không được sấy
 Đóng kỹ vỏ gối nhằm hạn chế các đồ sấy nhỏ bị rối vào bên trong.
 Đóng khuy bấm, khóa kéo, móc, thắt lưng và dây tạp dề. Phân loại đồ sấy theo loại và
nhiệt độ sấy.
 Không được sấy quá mức, để tiết kiệm năng lượng và tránh nhăn đồ.
 Tránh sấy chung quần áo sẫm màu và các đồ sợi sáng màu như là khăn tắm.
 Đồ giặt phải được vắt kỹ trước khi sấy khô.
 Các loại vải dễ chăm sóc, như là áo sơ mi, cần được giũ sơ trước khi sấy.
 Đồ dệt kim (đồ lót dệt kim) có thể bị co lại chút trong quá trình sấy. Vui lòng không sấy
quá mức.
 Bạn có thể sử dụng tinh bột trắng “laundry starch” cho máy sấy. Để đạt được kết quả như
mong muốn lựa chọn chương trình “đồ len”. Để loại bỏ tinh bột thấm sạch bằng vải ẩm
sau đó lau khô
 Để tránh tích điện sau khi sấy, hãy sử dụng chất làm mềm vải hoặc một chất dưỡng vải
dành cho máy sấy.
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BẢO DƯỠNG VỆ SINH
 Trước khi làm sạch hoặc thực hiện bảo trì bảo dưỡng, luôn rút phích cắm ra
khỏi ổ điện.
 Không dùng dung môi hoặc hóa chất làm sạch mài mòn. Không vệ sinh máy
bằng cách phun nước trực tiếp vào máy.
1. Vệ sinh bảng điều khiển
• Lau bằng vải mềm, ẩm. Không sử dụng các chất mài mòn.
• Không xịt chất tẩy rửa trực tiếp lên bảng điều khiển
• Phần lớp phủ bảng điều khiển có thể bị gây hại bởi một số loại chất tẩy vết
bẩn.
• Hãy đặt những sản phẩm như vậy tránh xa khỏi máy và phải lau sạch ngay
nêú bị dây vào.
2. Vệ sinh lồng sấy thép không gỉ
• Sử dụng khăn ẩm và chất tẩy nhẹ, không ăn mòn, phù hợp cho bề mặt thép
không gỉ
• Lau khô lại bằng vải mềm sạch
3. Vệ sinh ngoại thất máy
•
•
•

Làm sạch lớp phủ bóng cao cấp bên ngoài bằng vải mềm ẩm. Không sử dụng
các chất mài mòn
Bảo vệ bề mặt khỏi các vật sắc nhọn
Không đặt vật nặng và cứng hoặc hộp đựng chất tẩy rửa lên trên bề mặt máy.
Hãy để những chất này trong hộ đựng riêng biệt.

4. Vệ sinh cánh cửa
• Làm sạch định kỳ phần nội thất cánh cửa để loại bỏ bụi
lông.
• Làm sạch đúng hướng dẫn để đảm bảo hoạt động máy

Không được sử dụng thiết bị nếu thiếu bộ lọc
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5. Vệ sinh bộ lọc
• Mở cửa máy
• Nhấc tấm lọc sơ vải lên và mở ra
• Lấy sạch xơ vải, sợi vải, bông rối bằng tay
hoặc vải mềm
• Đóng lại và đặt trở lại hộ đựng.
• Một lớp màng mỏng có thể tích tụ trên các khe lọc gây
tắc nghẽn bộ lọc. Rửa bộ lọc xơ vải bằng nước ấm để loại
bỏ lớp tích tụ này. Làm khô hoàn toàn bộ lọc xơ vải trước
khi lắp lại.
• Làm sạch bộ lọc thường xuyên.
Luôn lấy sạch xơ vải và các bề mặt bên trong cửa máy sau mỗi lần sấy
6. Đổ ngăn chứa nước ngưng tụ
Ngăn này chứa tất cả nước từ bộ ngưng tụ.
Két nước cần được làm rỗng sau mỗi chu kỳ sấy. Nếu két nước đầy, chương
trình đang chạy sẽ tự động ngắt. Đèn báo
sẽ sáng và còi báo sẽ kêu. Để tiếp
tục chương trình, đầu tiên phải làm rỗng ngăn chứa nước này.
a. Kéo ngăn chứa ra

b. Rút nước ra ngoài

c. Đặt lại ngăn chứa vào máy
d. Nhấn nút “Khởi động/Tạm dừng”

7. Cảm biến độ ẩm
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Cảm biến nhận diện độ ẩm trong quần áo và đồ sấy
Nghĩa là nó phải luôn được giữ sạch sẽ.
8. Vệ sinh bộ ngưng tụ
Bộ ngưng tụ là bộ phận quan trọng trong máy sấy ngưng tụ. Do đó cần đặc biệt
chú ý. Khuyến nghị nên vệ sinh bình ngưng tụ 3 đến 4 lần mỗi năm.
a. Mở nắp hộp ngưng tụ

b. Mở chốt 3 khóa thanh, kéo bộ ngưng tụ ra

c. Đặt hộp dưới dòng nước để xả sạch
d. Lắp lại theo trình tự đảo ngược.

TRƯỚC KHI GỌI HỖ TRỢ
Một số vấn đề phát sinh do thiếu bảo dưỡng đơn giản hoặc do sơ suất. Bạn có thế
giải quyết dễ dàng mà không cần gọi kỹ thuật viên. Trước khi liên hệ gọi hỗ trợ từ Trung
tâm dịch vụ bảo hành, vui lòng thực hiện kiểm tra theo danh sách dưới đây.
Đèn báo của nút “Khởi động/Tạm dừng” có thể nhấp nháy để báo máy đang không
hoạt động trong khi đang vận hành máy. Khi sự cố được loại bỏ, nhấn nút “Khởi
động/Tạm dừng” để bắt đầu lại chương trình. Nếu sau khi kiểm tra tất cả, sự cố vẫn tiếp
diễn, xin hãy gọi cho Trung tâm bảo hành của hãng.

Vấn đề

Nguyên nhân

Khắc phục
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Máy không hoạt
động

Chưa cắm phích chính

Cắm phích cắm vào ổ chính

Cửa máy vẫn mở

Đóng cửa máy lại chắc chắn

Bạn đã nhấn nút

chưa?

Nhấn nút khở động

Chọn sai chương trình

Chọn chương trình khác cho
lần sấy sau (xem hướng dẫn)

Bộ lọc bị tắc

Làm sạch bộ lọc sơ vải

Không đúng khối lượng đồ
sấy.

Tham khảo bảng tải trọng
khuyến nghị

Cặn bám trên cảm biến độ
ẩm

Làm sạch cảm biển độ ẩm

Đèn trong lồng
sấy không hoạt
động

Bóng đèn bị lỗi

Thay bóng đèn

Chu kỳ sấy kết
thúc sớm sau khi
khởi động máy.
Đèn “End” nhấp
nháy.

Không đủ tải chạy máy
hoặc đồ đã quá khô so với
chương trình được chọn

Chọn mức sấy cao hơn.

Chu kỳ sấy kéo
dài bất thường

Tải trọng quá lớn

Giảm bớt đồ sấy

Kết quả sấy khô
không đạt yêu
cầu

Ví dụ chọn Heavy thay vì
Strong

Yêu cầu bảo hành
* Cung cấp các chứng từ hợp lệ mua sản phẩm trong thời gian bảo hành: Phiếu mua
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hàng hoặc mã seri sản phẩm.
* Bảo hành miễn phí trong vòng 24 tháng tính từ ngày mua sản phẩm
Các điều kiện sau không nằm trong phạm vi bảo hành
1. Hư hỏng do người sử dụng và bảo trì bởi người dùng không đúng cách
2. Không có được chứng từ hợp lệ (không kích hoạt bảo hành đúng ngày mua hoặc
không giữ phiếu mua hàng như số serial sản phẩm).
3. Thiệt hại do thiên tai (bão, thiên tai, tuyết, mưa đá, động đất, dòng chảy mảnh vỡ,
v.v.)
4. Sửa chữa bởi một bên thứ ba không đủ tiêu chuẩn.

Tất cả các hình ảnh của các sản phẩm trong hướng dẫn đều là hình ảnh minh họa. Hình
ảnh thực tế nên được dựa trên sản phẩm đã mua.
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