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Safety Precautions
If the supply cord is damaged,it must be replaced by the
manufacturer,its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
The new hose-sets supplied with the appliance are to
be used and that old hose-sets should not be reused.
This washing machine is for indoor use only.
The openings must not be obstructed by a carpet.
(This warning is only for EUROPEAN market )This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical,sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safeway and understand the hazards involved. Children shall not play with
the appliance.Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision.
(This warning is not for EUROPEAN market)This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
Pull out its plug from the power socket before cleaning
or maintenance.
Make sure that all pockets are emptied.
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Safety Precautions

- Sharp and rigid items such as coin,brooch,nail,screw or
stone etc.may cause serious damages to this machine.
- Pull out its plug and cut off water supply after the operation.
- Please check whether the water inside the drum has been
drained before opening its door.Please do not open the
door if there is any water visible.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the
machine before every operation.
- Glass door may be very hot during the operation.Keep
kids and pets far away from the machine during the
operation.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- Do not use any socket with rated current less than that of
washing machine.Never pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety,power cord plug must be inserted
into an earthed three-pole socket.Check carefully and
make sure that your socket is properly and reliably earthed.
- Children of less than 3 years should be kept away unless
continously supervised.
- Kids should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- Packing materials may be dangerous to the kids.
Please keep all packing materials (plastic bags,foams
etc) far away from the kids.
- Washing machine shall not be installed in bath room or
very wet rooms as well as in the rooms with explosive or
caustic gases.
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- Make sure that the water and electrical devices must
be connected by a qualified technician in accordance
with the manufacturer's instructions and local safety
regulations.
- Before operating this machine,all packages and transport bolts must be removed.Otherwise,the washing
machine may be seriously damaged while washing the
clothes.
- Before washing the clothes at first time, the washing
machine shall be operated in one round of the whole
procedures without the clothes inside.
- The washing machine with single inlet valve only can
be connected to the cold water supply. The washing
machine with double inlet valves can be connected to
the hot water and cold water supply.
- Your washing machine is only for home use and is only
designed for the textiles suitable for machine washing.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden.
Gasoline and alcohol etc.Shall not be used as detergents.
Please only select the detergents suitable for machine
washing, especially for drum.
- It is forbidden to wash carpets.
- Be careful of burning when washing machine drains hot
washing water.
- Never refill the water by hand during washing.
- After the program is completed, Please wait for two
minutes to open the door.
- Please remember to disconnect water and power supP.05
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Safety Precautions

-

-

-

ply immediately after the clothes are washed.
Do not climb up and sit on top cover of the machine.
Do not lean against machine door.
Please do not close the door with excessive forces.If it
is found difficult to close the door,please check if the
excessive clothes are put in or distributed well.
The household washing machine isn't intended to be
built-in.
Cautions during Handling Machine
1.Transport bolts shall be reinstalled to the machine by
a specialized person.
2.The accumulated water shall be drained out of the machine.
3. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door
can not be used as the handle during the conveyance.
Notes on disposal:
This marking indicates that this product should not
be disposed with other household wastes throughout the EU.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste
disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.To return
your used device,please use the collection systems
or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for
environmental safe recycling.
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Component
Detergent Drawer

Control Panel

Power Plug
Door

Outlet Hose
Service Panel

Detergent Box

Accessories

Transport
hole plug

Hole plug
(optional)

Inlet pipe
C

P.07

Inlet pipe
Outlet hose
H (optional) support(optional)
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Install Washing Machine
Unpacking the washing machine
Unpack your washing machine and check if there is any damage during the transportation.
Also make sure that all the items in the attached bag are received.
If there is any damage to the washing machine during the transportation, or any item is
missing, please contact the local dealer immediately.

Dispose the packing materials
The packing materials of this machine may be dangerous to kids. Please dispose them
properly and avoid easy touch by kids. Please dispose the related packing materials
according to the relevant local regulations. Please do no throw the packing materials
away together with the other daily living rubbishes.

Remove transport bolts
Before using this washing machine, transport bolts
must be removed from the backside of
this machine. Please take the following steps to
remove the bolts:
1.L oosen all bolts with spanner and then remove them.
2.S top the holes with transport hole plugs.
3.K eep the transport bolts properly for future use.

Select the location
Before installing the washing machine, the location characterized as follows shall be
selected:
- Rigid, dry, and level surface (if not level, please make it level with reference to the
following figure “Adjust Leg”)
- Avoid direct sunlight
- Sufficient ventilation
- Room temperature is above 0 C
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas.
Make sure that the washing machine will not stand on power cord.
Do not install the washing machine on the carpet floor.

Adjust Leg
1.W hen positioning the washing machine, please
first check if the legs are closely attached to the
cabinet. If not, please turn them to their original
positions with hand or spanner and tighten the
nuts with spanner.
2.A fter positioning the washing machine, press
four corners on top cover of washing machine
in sequence. If the washing machine is not
stable when being pressed, this leg shall be
adjusted.
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3.E nsure the positioning status of washing machine. Loosen the lock nut with spanner
and turn the leg with hand until it closely contacts with the floor. Press the leg with one
hand and fasten the nut closely to the cabinet with the other hand.
4.A fter being locked properly, press four corners again to make sure that they has been
adjusted properly. If it is still unstable, it has to repeat Steps 2 and 3.
5.Put a solid cylinder (e.g. pop cans) oppositely on the top cover of the washing machine from in
the left, right, front and back directions. If the cylinder keeps stable, the washing machine is
positioned level. If it rolls, the washing machine is positioned unlevel. The rolling direction is the
direction of lower ground surface. Then, the two legs in this direction shall be raised at the same time
until the washing machine is level. Steps 1~3 are repeated to make the bottom legs closely against
the ground and the nuts shall be locked tightly.
Connect inlet pipe
Connect the inlet pipe as indicated in the figure.
For the model which has hot valve , please connect
the hot vale to hot water tap. Energy will decrease
automatically for some program.
Install inlet pipe
1.C onnect the elbow to tap and fasten it
clockwise.
2.C onnect the other end of inlet pipe to the inlet
valve at the backside of washing machine and
fasten the pipe tightly clockwise.
Notes: after connection, if there is any leakage
with hose, then repeat the steps to connect inlet
pipe. The most common type of tap shall be
used to supply water. If tap is square or too big,
then standard tap shall be changed.
Hole plug
This Hole plug is used to jam the hole on the back
cabinet.

Place outlet hose
There are two ways to place the end of outlet hose:
1.P ut it beside the water trough.
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Install Washing Machine

Max.100cm

Min.60cm

！ WARNING

Min.60cm

Max.100cm

2.C onnect it to the branch drain pipe of the trough.

1.This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce
the danger of electrical shock.
This machine is equipped with power cord, which includes plug, earthing wire at earthing
terminal.
2.Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances.
Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.

Operate Washing Machine
Checklist and Preparation before Washing Clothes
Please read this operation method carefully to avoid the troubles of washing machine and
damages of clothes.

Position outlet hose properly so that the floor will not be damaged by water leakage.
Notes:
If the machine has outlet hose support, please install it like the following pictures.
Trough

Bin

- When installing outlet hose, fix it
properly with a rope.
- Position outlet hose properly so that
the floor will not be damaged by water
leakage.

Max.100cm
Min.60cm

d

Min.60cm
Max.100cm

Hose Retainer

- If outlet hose is too long, do not force
it into washing machine as it will cause
abnormal noises.

Electrical Connection

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function,
please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your
home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your place is same to that in the machine's rating label.
- Power plug must match the socket and cabinet must be properly and effectively earthed.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hand.
- When connecting and pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do
not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be
selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.
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Check if the first-washed clothes will bed decolorized.
After a white towel touched with liquid detergent is used to wash the invisible corners of the
clothes, check if the white towel is stained with
clothes' original color.
As for the scarves and those clothes that easily
get decolorized among imported clothes, please
wash them separately before washing.
As for the stains on sleeves, collars and pockets,
use the liquid detergent and wash it with brush
gently. Finally put them into the washing machine
to achieve more ideal washing effects.
As for temperature-sensitive clothes, they shall
be washed as required in the labels. Otherwise,
it may cause color change or distortion.
Keep in Mind:
Never put the clothes to be washed in washing machine for a long period of time.
Otherwise it may get moldy and cause spots. Therefore, please wash the clothes in time.
The clothes also may get color changed or distorted if they are not washed according to
the stated washing temperature.
Clothes that can not be washed by washing machine
The clothes that may get distorted if being immersed in water:
Ties, waistcoats, western-style clothes, outer garments etc. may have obvious shrinkage
if being immersed in water; the decolorized clothes such as blended spinning clothes of
artificial fiber etc.
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Operate Washing Machine
Wrinkle-style clothes, embossed clothes, resin clothes etc. may get distorted when being
immersed in water. Among cotton and wool materials, the clothes that get easily distorted
are wrinkle-style silk, fur products and fur decorations;
Clothes with decoration, long dress and traditional clothes etc are the products to get
decolorized easily.
Please do not wash the clothes without material labels and washing requirements.
Never wash the clothes stained with the chemicals such as gasoline, petroleum, benzene,
paint thinner and alcohol.
Please pay attention with regard to detergents
“Low bubble” detergent or washing powder or washing powder special for drum washing
machine shall be selected according to fiber types (cotton, synthetic fiber, soft products and
wool products), colors, washing temperatures, dirty degrees and types. Otherwise,
excessive bubbles may be generated and overflowed out of the drawer so that accidents
may take place.
Bleacher belongs to alkali type and can damage clothes, so it is suggested to use as little
as possible.
Powder detergents can easily leave the residues in the clothes so as to generate the bad
smell, so they shall be sufficiently rinsed.
Detergent can not easily get dissolved completely if there is too much detergent or water
temperature is rather low. It can remain in clothes, pipes and washing machines to
pollute the clothes.
Washing shall follow the weight of clothes, dirty degrees, local water hardness as well as
the recommendations from the detergent manufacturers. Please consult the water
company if you are not clear of water hardness.
Notes:
Keep detergents and additives in safe and dry places out of touch by kids.

Please take out the items out of the pockets.
Please check the pockets of the clothes to be
washed, empty the rigid items such as
decorations and coins, otherwise washing
machine may be damaged or have abnormal
troubles.
For the clothes to be washed, they are classified
according to the following characteristics:
The symbol types of care labels: the clothes to be
washed are classified into cotton, blended fiber, synthetic fiber, silk, wool and artificial fiber.
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Color: white and colorful colors shall be identified. All new colorful articles shall be washed
in a separate way.
Size: the articles of different sizes are washed together to increase the washing effects.
Sensitivity: soft articles shall be washed separately. As for new pure wool textiles, curtains
and silks, the soft washing procedure shall be selected. Check the labels in all washing
articles.
The clothes shall be sorted before being put into washing machine. As for the curtains with
hooks, the hooks shall be removed before being washed.
The decorations on the clothes may damage the washing machine. As for the clothes with
buttons or embroideries, they shall be turned over before being washed.
Clean up fasteners:
Zips shall be zipped close and buttons or hooks shall be fixed. The loose band or ribbon
shall be bound together.

！ It is suggested to put bras into the pillowslip
with zip or buttons sealed to prevent the steel
wire from popping out of bras into the drum and
damaging the machine.
Especially delicate textiles such as laced curtains,
straightjackets, small articles (tight socks,
handkerchiefs, ties etc.) shall be put into string
bag for washing.
When washing a single big and heavy dress such
as Turkish towels, jeans, wadded jackets etc.,
it may easily cause great eccentricity and give
alarm due to great unbalance. Therefore it is
suggested to add one or two more clothes to be
washed together so that draining can be done
smoothly.
Clean away dusts, stains and pet hairs from the clothes.
The clothes may be damaged and disturb washing effects during the friction between
dusts, stains and clothes.
To protect baby skin
Baby articles (baby clothes and towels) including napkins shall be washed separately.
If they are washed together with the adults' clothes, they may be infected. Rinsing times
shall be increased to ensure the thorough rinsing and cleaning without the detergent
residues.
It is suggested that the parts that are easily stained such as white sockets, collars
and sleeves etc. shall be hand washed before being put into washing machine to
achieve more ideal washing effects.
Please use powder or liquid detergents. The residues of the soap could remain in the
gaps of the clothes if soap is used.
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Operate Washing Machine
Confirm the washing capacity:
Do not put excessive washings; otherwise it may affect the washing effects. Please confirm
the maximum affordable washing quantity according to the following table.

Quick start

1 Install the washing machine

Cotton
Synthetic
Wool
Delicate

6.0kg
6.0kg
3.0kg
2.0kg

7.0kg
7.0kg
3.5kg
2.0kg

8.0kg
8.0kg
4.0kg
2.0kg

9.0kg
9.0kg
4.5kg
2.0kg

10.0kg
10.0kg
5.0kg
2.0kg

12.0kg
12.0kg
6.0kg
2.0kg

2.5kg

2.5kg

2.5kg

2.5kg

2.5kg

2.5kg

The clothes which easily get fuzzed shall be turned over for washing
The clothes which easily get fuzzed shall be washed separately; otherwise the other
articles can be stained with dust and thrum etc. Preferably, black clothes and cotton
clothes shall be washed separately because they can easily get stained with the thrums
of other colors when being washed together.
Please check before washing.
Washing machine shall not wash water-proof materials (ski suits, outside napkin
pads, curtains).
As for the fiber products that water can not get soaked easily into such as water-proof
cushions, and clothes, it is better not to wash. Otherwise there will be water bursting out
or abnormal vibration to cause danger while rinsing and draining so that the clothes also
may be damaged. (Such as outside napkin pads, raincoats, umbrella, ski suits, car covers,
sleeping sacks etc.)
Cautions during Draining
Draining of normal clothes:
Moistures of washings are drained through drain hole.
Draining of water-proof clothes and fiber products:
In the normal washing and draining status, moistures of water-proof clothes and fiber
products can not be drained while washing water is gathered in one direction so that the
eccentricity of washing machine is too great and vibration or moving is caused.
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10 Press the [start/pause]

2 Open the door and
Load the laundry

9 Select the desired programme

3 Measure out the detergent

8 Press the On/Off

7 Plug the power supply

4 Close the door

6 Turn on the water tap

5 Put down (hang up) the drain pipe

After washing notes:
1.After washing, the washing machine will make the sound;
2.Close the water tap;
3.Press the On/Off and pull out the power plug.
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Washing Clothes at first time

Programme

For the convenience of users to washing
clothes with the different programme.

Notes:
1.The Control panel line chart is for reference only, Please refer to real product as standard.
2.The Control panel could be changed without written notice. Please visit the website of Washing Machine or call up the service line for
consultation.
3. When the lights of Speed (600,800,1000,1200,1400) are off means the speed is 0.

Press the button to start or
pause the wash cycle

Start/Pause
Function setting

Press the button repeatedly to set the water temp.
washing time,rinse number,spin speed and so on.

8

My Cycle
No buzzer

Reload
Child Lock

Remain Delay Temp. Speed Speed Extra Prewash Wash
Wash Rinse

Spin

On/Off
Speed
Display

Rinse

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

Press once to turn the washing
machine on, press again to turn
the washing machine off.
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Before washing clothes at first time, the washing machine shall be operated in
one round of the whole procedures without clothes in as follows:
1.C onnect power source and water.
2.P ut a little detergent into the box and close it.
3.Press the button “On/Off”.
4.P ress the button “Start/Pause”.
The drawer is separated as follows:
I: Pre-detergent or washing powder.
Ⅱ
II: Main detergent
: Washing additive,such as fabric softener or tackifier.

Ⅰ

View of Control Panel

Put detergent into washing machine.
1.P ull out the drawer.
2.F ill pre-detergent into Case I (when necessary).
3.F ill detergent into Case II.
option1: detergent (powder) . option2(liquid)
4.F ill softener into Case (when necessary).

Option1

Option2

Notes:
- As for the agglomerated or ropy detergent or additive, before they are poured into the detergent box,
it is suggested to use some water for dilution to prevent the inlet of detergent box from being blocked
and overflowing while filling water.
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing
effect with less water and energy consumption.

Start up washing machine
Connect the power. Check if water pipes are connected properly. Open the tap completely.
Put in the clothes to be washed and fill in the detergent and tackifier. Then press the button
“On/Off”,Select the proper procedures and functions and press the button “Start/Pause”.

Select the procedure
The proper washing procedures shall be selected according to the types, quantities, and
dirtiness of the clothes to be washed in combination with the following washing
temperature table.
90 ℃

Seriously besmirched, pure white cotton or flax (for example: coffee
table cloths, canteen table cloths, towels, bed sheets)

60 ℃

Moderately besmirched, colorful flax, cotton and synthetic articles
with certain decolorizing degree (for example: shirts, night pajamas;
Slightly besmirched, pure white flax

40 ℃,30 ℃,
Normally besmirched articles (for example: synthetic and wool)
20 ℃,Cold water
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First, turn the rotary switch to select the corresponding procedures according to the types
of textiles.
Second, select the proper temperature according to the dirtiness. Generally, the higher the
temperature is, the more the power is consumed.
Last, select the proper revolution speed. The higher the revolution speed is, the drier the
textiles are spun, but higher the noises will also be increased.
The surfaces of delicate textiles will have wrinkles and the working life of washing
machine will be shortened.
PLEASE NOTE: to protect the clothes, the lower revolution speed shall be selected for delicate textiles.
The main washing procedures depend on the types of the clothes to be washed as follows:
- Cotton

You can select this procedure to wash the daily washable clothes. The washing period
is quite long with quite strong washing intension. It is recommended to wash the daily
cotton articles, for example: bed sheets, quilt covers, pillowcases, gowns, underwear etc.
- Cotton ECO
To increase the washing effects, main additional washing time is increased.
It is recommended to wash the clothes for babies or worn by the persons with allergic skin.
- Synthetic
You can select this procedure to wash the quite delicate clothes. The procedure is shorter
compared with that for cottons and the washing intension is quite gentle. It is recommended
to wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. As for curtains and laced
textiles, the procedure “Synthetic ” shall be selected. While washing the knitting textiles,
detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming
bubbles.
- Baby Care
You can select this procedure to wash your baby’s clothes, it can make the baby's wear
cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
- Jeans
This program is specially designed for washing jeans.
- Mix
You can select this procedure wash the tough clothes, that need much more time and
strength. It is used for the daily clothes fo cotton, such as sheets, chained, pillowcases
bathrobe and underwear.
- Colors
You can choose the program washing brightly colored clothing, it can protect the bright
colors better .
- Drain Only
Separate Drain only Procedure.
- Spin Only
Separate spin only procedure. Soap water or rinse water shall be drained out before spinning.
- Rinse&Spin
Separate Rinse&Spin Procedure.
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- Wool
You can select this procedure to wash the wool textiles labeled with “Machine Wash”.
Please select the proper washing temperature according to the label on the articles to be
washed. Furthermore, the proper detergent shall be selected for wool textiles.
- Delicate
You can select this procedure to wash your delicate clothes. Its washing intension is gentler
and revolution speed is less compared with the procedure “Synthetic”. It is recommended
for the articles to be washed softly.
- Quick
This procedure is suitable for washing few and not very dirty clothes quickly.
- Sport Wear
You can select this procedure to wash the activewear.
- Hand Wash

As for few light dirty clothes, the default temperature of washing is cold.
- My Cycle
Press Speed Wash 3sec. for my cycle to memory the procedure. The default my cycle is cotton.

The main function can be selected as follows:
- Prewash
The Prewash function can get an extra wash before main wash.
- Speed Wash
The function can decrease the washing time.
- Extra Rinse
The laundry will undergo extra rinse once after you select it.
- Delay
Delay function can be set with this button, the delaying time is 0-24 H.
Set the Delay function:
1. Select a programme;
2.Press the Delay button to choose the time;
3.Press Start/Pause to commence the delay operation.
Cancel the Delay function: Press the Delay button until the display will be 0H.It should be
pressed before starting the program. If the program already started, should press the
On/Off button.
Notes: If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special
memory stores the selected programme and when the power is restarted, press the
Start/Pause button the left time is continues.
- Reload
This operation can be executed during the washing procedure. When the drum of the
washing machine is still rolling and there is large amount of water with high temperature
in the drum. The state is unsafe and the door cannot be opened forcefully. To press
“Start/Pause” for 3 sec. to reload, and start the clothes adding in the midway function .
Please follow the steps as bellow:

P.19

Operate Washing Machine

6.0
Cotton ECO

Notes: The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

2.0
Hand Wash

and the fiche relates, and they are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms
of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry,that the actual water temperature may differ from the
● Means must
○ Means optional
Means not necessary
declared cycle temperature.

3.0
Sport Wear

3.5

2.5

2.0
2.0
2.0
Quick

2.5
2.5
Delicate
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The energy class is A+++ Energy test program: Cotton ECO 60/40℃ , Speed: the highest speed; Other as the default.
Half load for 6.0/7.0/8.0Kg machine:3.0/3.5/4.0Kg.
“Cotton ECO 60/40 ℃ ” are the “standard Cotton 60/40 ℃ ” programme and the standard washing programs to which the information in the label

2:51 3:04 2:51 3:06 2:53 1000 1200 1400
60
8.0
7.0

600 600
1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 600
Cold
2.0
2.0

0:45

0:45 0:45 0:45 0:45 1000 1200 1200
40
4.0

800 800

0:50 0:50 0:50 0:50 0:50 600 600 600

0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 800

30

Cold

0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 800 800 1000

1:07 1:07 1:07 1:07 1:07 600 600 600
40
2.0
2.0

2.0

6.0

Wool

7.0

8.0

×
8.0
7.0
6.0
Spin Only

Rinse&Spin

4.0
3.5
3.0
Colors

Drain Only

7.0
6.0
Mix

8.0

7.0
6.0
Jeans

4.0

Baby Care

3.5
3.0

6.0

Synthetic

7.0

Case

8.0
7.0
6.0
Cotton

8.0
7.0
6.0
Description

Load(kg)
Procedure
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0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 800 800 1000

0:01 0:01 0:01 0:01 0:01

1:13 1:13 1:13 1:13 1:13 800 800 800
40

1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 800 1000 1000

1:45 1:45 1:45 1:45 1:45 800 800 800
60
8.0

Cold

1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 800 800 800

1:40 1:40 1:40 1:40 1:40 800 800 800

30

40

8.0

40

Default Time (H)

Default Speed(RPM)

Table of Washing Procedures
6.0kg
7.0/8.0kg
1200 1400 1200 1400 1000 1200 1400
2:40 2:40 2:40 2:40 2:40 800 800 800

1.Wait until the drum stops rotation.
2.The door lock is unlocked.
3.Close the door when the clothes needs are loaded and repress the《Start/Pause》button.
- Child Lock
To avoid that the washing procedure cannot operate normally due to the mis operation by
kids during the washing procedure, you can select this function, In this case, the other
buttons except On/Off button can not work, at this state ,the machine power off when press
the key on/off. The machine remembers the program child lock and the program during
powered off when press the key on/off again.
Press Extra Rinse and Pre Wash together 3 seconds during the running procedure, the buzzer
will beep ,Start/Pause button as well as the rotary switch are locked. Press the two buttons
for 3 seconds together and buzzer will beep to release to locking. But cut off the power
supply , the kid’s protection is also release to locking. The kid’s protection will not be
cancelled after all procedures are completed.
- Suppression of the acoustic signals
This is an additional buzzer function on your appliance. After deactivating the buzzer function,
the buzzer will be closed.
After starting the machine, press the “Temp.&Spin” button for 3 seconds and you will hear a
beep, then the buzzer will be closed. To restart the buzzer function, press the “Temp.&Spin”
button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.
Warning: After deactivating the buzzer function, the sounds will not be activated any more.
- Bubble Removal Function
Bubble Check Function: Redundant bubbles will occur when there is excessive detergent,
which will affect wash and rinse effects. The procedure will check automatically and one
bubble removal procedure will be added automatically to remove bubbles when excessive
bubbles are checked.

Detergent Box
Default Temp.
Delay Speed wash Extra rinse Prewash
(℃)
Softener
1000

Operate Washing Machine

Maintenance

Maintenance
Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect power
and close the tap.

- Solvents are forbidden to avoid that the washing machine is damaged, and toxic gases
are generated or exploded.
- Never use water to sprinkle and wash the washing machine.
- It is forbidden that the detergents containing PCMX are used to clean the washing machine.

Cleaning and Maintenance of Washing Machine Cabinet
Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can
be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any
water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to
strike the cabinet.
Notes: formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden.

Clean Internal Drum
The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with
chlorine-free detergents.
Never use steel wool.

Dispose a Frozen Washing Machine
When the temperature drops below zero and your washing machine gets frozen, you may:
1.D isconnect the power supply for the washing machine.
2.Wash the tap with warm water to loosen inlet pipe.
3.Take down inlet pipe and immerse it in warm water.
4.P our warm water into washing drum and wait for 10 minutes.
5.R econnect inlet pipe to the tap and check whether inlet and outlet are working normally.
Notes: when the washing machine is reused, make sure the ambient temperature is above 0 C

Anti-freeze
If your washing machine is located in the room where it can get frozen easily, please drain
the remaining water inside drain pipe and inlet pipe thoroughly.
Remove the remaining water in inlet pipe:
1.C lose the tap.
2.S crew off the inlet pipe from tap and put its end into the container.
3.S tart up any procedure except single Wash or Drain
procedure. Water will be drained out of inlet pipe if any
for about 40 seconds.
4.R econnect the inlet pipe to tap.
Remove the remaining water in drain pump

Clean detergent box and grooves
Clean detergent drawer and grooves
1.Press down the arrow location on softener cover
inside the drawer.
2.Lift the clip up and take out softener cover and wash
all grooves with water.
3.Restore the softener cover and push the drawer into
position.

Clean inlet filter
Inlet filter shall must be cleaned if there is not any or
insufficient water in when the tap is opened.
Clean the tap filter:
1.Close the tap.
2.Select any procedure except “Wash” or “Drain”
procedure.
3.Press the button “Start/Pause” and keep the
procedure running for about 40 seconds.
4.Remove the inlet pipe from the tap.
5.Use water to wash the filter.
6.Reconnect the inlet pipe.
Washing the filter in washing machine:
1.Screw off the inlet pipe from the backside of the
machine.
2.Pull out the filter with long nose pliers and reinstall
it back after being washed.
3.Reconnect the inlet pipe.
4.Open the tap and make sure there is no water leakage.
5.Close the tap.
Notes: Generally, the tap filter is washed first and then the filter in washing machine will be washed.
If only the filter in washing machine is washed, then the steps 1~3 in cleaning the tap filter shall be
repeated.

T o avoid burning, it shall be done after the hot water
inside the machine cools down.
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Maintenance

Troubleshooting

Troubles

Reason

Solution

Pull out the power plug to avoid electrical shock before washing.
After using the washing machine, pull out the power cord and close the door tightly to avoid
pinching the kids.
Remove foreign matters
Drain Pump Filter:

Washing machine
cannot start up

Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washings.
Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine .

Door cannot be
opened

Machine's safety protection
design is working.

Disconnect the power.

Heating fault

NTC is damaged and heating
pipe is aging.

Can normally wash the clothes.
Only cannot wash with heating.
Shall contact the service center promptly.

Water leakage

The connection between inlet
pipe or outlet hose and tap or
washing machine is not tight.
Drain pipe in the room is blocked.

Check and fasten water pipes.
Clean up outlet hose and ask a
specialized person to repair it when
necessary.

Water is
overflowed from
the bottom of the
machine

The inlet pipe is not connected
firmly.
Outlet hose has water leakage.

Fix the inlet pipe.
Replace the drain hose.

Indicator or
display does
not light.

Power is disconnected.
PC board has problems.
Harness has connection
problem.

Check if the power is shut down and
power plug is connected correctly.
If not, please call up service line.

Detergent
residues in the
box

Washing powder is dampened
and agglomerated.

Clean and wipe the box.
Use liquid detergents or the detergents
special for drum.

Washing effects
are not good

The clothes are too dirty.
Insufficient detergent quantity.

Select a proper procedure.
Add the proper detergent quantity
according to the instructions in
detergent package.

According to the soil level within the cycles and the frequency of the cycles, you have to inspect
and clean the filter regularly.
The pump should be inspected if the machine does not empty and/or spin;
The machine makes an unusual noise during draining due to objects such as safety pins, coins
etc. blocking the pump.
The Service_panel proceed as follows:
1.After the power is dis3.Reinstall each part back
2.Turn the filter down as
connected, use hand to
shown with the figure and
after sundries matters are
open the filter cover.
take out sundries matters.
removed.

Warning!
When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the
pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished
the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely retight end so.

Check if the door is closed tightly.
Check if power plug is inserted well.
Check if water supply tap is opened.
Check if button “Start/Pause” is pressed.
Check if button “On/Off” is pressed.

Check if the fixing (bolts) has been removed.
If cabinet is installed on the solid and level
floor.
Check if there are any barrettes or metal
articles inside.
Check if the legs in the washing machine
are adjusted level.

Abnormal noise
Great vibration
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Remove the problems
Display
LED

Description

Reason

Solution

Door lock
problem

Door is not closed properly.

Restart after the door is closed.

The label and sign on the fabric can help you to choose the best way to launder your clothes.
Normal wash

Hand wash

Bleach

Please call up service line if there are still troubles.

Water injecting
problem while
washing

Open the tap or wait till the
water supply becomes normal.
Check inlet valve filter.
Straighten the water pipe
Check the other taps in the
room.

Gentle wash

Iron

Wa r m w a s h
(max 40℃ )

Cool iron(max 110 ℃ )

C

Do not wash

Do not bleach

Dry clean

Outlet hose is blocked or twisted
Drain pump is blocked

Chlorine bleach
not be used

Drip dry

Dry clean normal cycle
petroleum solvent only

Dry flat

Hang to dry
/Line dry

Line Dry

No Wring

No machine wash

A

F

Wash and straighten outlet hose.
Wash drain pump filter
Do not iron

Warm iron.medium
(max 150℃)

Do not dry clean

Please call up service line if there are still troubles.
Please call up the service line if there is any other problem.

Tumble dry. Low heat
(max 110℃)

Tumble dry normal

Dry clean normal cycle
with any solvent

Please call up service line if there are still troubles.

Drain problem
while washing

Tumble dry. Medium
(max 150℃ )

C

40

Tap is not opened or water
flows too slowly.
Inlet valve filter is blocked.
Inlet pipe is twisted.
If water is not supplied

Chlorine bleach
may be used

Iron with cloth

Steam Iron

Dry after wash

Warmly dry clean

Line Dry in shade Do not tumble dry

To avoid fire,electrical shock and other accidents,please remember the following reminding:
- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage
at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing
machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units (current,
voltage and cable) can meet the normal load requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the
people or other things and be damaged. Special attention shall be paid to the socket. It
shall be plugged into the sockets easily and attention shall be paid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Overloading of the
wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed three-pole socket.
Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.
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Product Fiches

Product Specifications

Brand:M alloca
Model:M WM-C1903E
Washing Capacity

6.0kg

7.0kg

8.0kg

9.0kg

Dimension(W* D* H)

595*470*850

595* 4 9 5 * 850

595* 565* 850

595* 565* 850

Net Weight

54kg

61kg

70kg

71kg

Rated Power

2000W

2050W

2000W

2000W

Power Supply

220-240V~,50Hz

220-240V~,50Hz

220-240V~,50Hz

220-240V~,50Hz

MAX.Current

10A

10A

10A

10A

Standard Water Pressure

0.05MPa~1MPa

0.05MPa~1MPa

0.05MPa~1MPa

0.05MPa~1MPa

12kg

Rated capacity:8 kg
Energy efficiency class:A +++
EU Ecolabel:N/A
Energy consumption 196kwh per year, based on 220 standard washing cycles for cotton
ECO at 60°C/40°C at full and partial load, and the consumption of the
low-power modes.Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
Water consumption 11000 litres per year, based on 220 standard washing cycles for cotton
ECO 60°C /40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend
on how the appliance is used.

Washing Capacity

10.0kg

Dimension(W* D* H)

595* 565* 850

595* 585* 850

Net Weight

72kg

73kg

Spin-drying efficiency class B/B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)

Rated Power

1950W

2000W

Power Supply

220-240V~,50Hz

220-240V~,50Hz

Maximum spin speed:1200/1400rpm
Consumption values(1200rpm):

MAX.Current

10A

10A

Standard Water Pressure

0.05MPa~1MPa

0.05MPa~1MPa

Standard Programme

Load

Energy
consumption

Cotton ECO 60°C

8kg

1.05kwh

55L

51%

179min

Cotton ECO 60°C

4kg

0.84kwh

45L

54%

179min

Cotton ECO 40°C

4kg

0.63kwh

45L

54%

179min

Remaining
Water
consumption moisture content

Programme
duration

Consumption values(1400rpm):
Standard Programme

Load

Energy
consumption

Remaining
Water
consumption moisture content

Programme
duration

Cotton ECO 60°C

8kg

1.05kwh

55L

51%

179min

Cotton ECO 60°C

4kg

0.84kwh

45L

54%

179min

Cotton ECO 40°C

4kg

0.63kwh

45L

54%

179min

Notes:
1. Programme setting for testing in accordance with applicable standard EN60456-2011.
2. When using the test programmes, wash the specified load using the maximum spin speed.
3. The actual parameters will depend on how the applicance is used,and maybe different with
the parameters in above mentioned table.

Off mode power consumption:0 .5W
Left-on mode power consumption:1 W
The household washing machine is equipped with power management system.
The duration of the left-on mode time is less than 1 minute.
Airborne acoustical noise (washing):5 9
Airborne acoustical noise (spinning):7 6/78
Notes: The airborne acoustical noise emissions during washing/spinning for the cotton
ECO 60℃ programme at full load.
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Thông tin về an toàn
- Di chuyển thiết bị cẩn thận. Không cầm những phần nhô ra ở
máy. Không được dùng cửa của máy sấy để di chuyển thiết bị.
Chỉ nghiêng máy tối đa 30 0 trong trường hợp không thể di chuyển
máy theo chiều thẳng đứng.
- Nếu dây điện bị hỏng, hãy liên hệ nhà sản xuất, công ty dịch vụ
hoặc những thợ điện có chuyên môn để tránh nguy hiểm trong
quá trình thay thế.
- Hãy sử dụng bộ ống dẫn nước được đính kèm với sản phẩm,
không dùng những ống nước cũ.
- Máy giặt gia dụng chỉ sử dụng trong nhà.
- Không đặt thiết bị trên mặt sàn trải thảm hoặc chiếu bởi nó có thể
làm giảm khả năng lưu thông khí ở đáy của máy.
- (Lưu ý dành cho thị trường châu Âu) trẻ em trên 8 tuổi. những
người bị suy giảm các chức năng về thể chất, trí tuệ hay giác
quan, hoặc những đối tượng không có kinh nghiệm và sự hiểu
biết về sản phẩm có thể sử dụng thiết bị nếu người dùng được
chỉ dẫn cách sử dụng bởi một người chịu trách nhiệm về sự an
toàn của họ. Quá trình lau chùi và bảo dưỡng máy không nên
được thực hiện bởi trẻ nhỏ nếu không có sự giám sát.
- (Lưu ý dành cho thị trường châu Âu) sản phẩm không nhằm phục
vụ đối tượng (bao gồm trẻ em) suy giảm các chức năng về thể
chất, trí tuệ hay giác quan, hoặc những đối tượng không có kinh
nghiệm và sự hiểu biết về sản phẩm, trừ khi người dùng được chỉ
dẫn cách sử dụng bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn
của họ. Quá trình lau chùi và bảo dưỡng máy không nên được
thực hiện bởi trẻ nhỏ nếu không có sự giám sát.
- Rút dây điện ra trước khi bảo trì hoặc lau chùi.
- Loại bỏ hết các vật dụng trong túi quần, túi áo trước khi giặt.
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Thông tin về an toàn
- Kiểm tra máy trước khi cho quần áo vào để đề phòng trẻ em
hoặc thú nuôi leo vào trong.
- Bất kỳ đồ vật nào như đồng xu, ghim, đinh, ốc vít hoặc
những vật sắc nhọn đều có thể làm hư máy.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị và tắt nguồn nước sau
khi sử dụng.
- Trước khi mở cửa máy giặt, hãy kiểm tra xem bên trong
đã xả hết
nước chưa. Không được mở máy nếu vẫn còn nước.
- Cửa kính máy giặt có thể bị nóng trong quá trình sử dụng,
vì vậy không được để trẻ em và thú nuôi ở gần máy.
- Nguồn điện trong nhà phải phù hợp với thông số kỹ thuật
của máy giặt.
- Không sử dụng nguồn điện thấp hơn yêu cầu về điện của
máy giặt. Không rút phích cắm khi tay ướt.
- Để đảm bảo an toàn, cần phải nối đất thiết bị với 3 cực, kiểm
tra lại để chắc chắn máy đã được nối đất cẩn thận.
- Không để trẻ dưới 3 tuổi lại gần thiết bị trừ khi có sự giám
sát thường xuyên.
- Không để trẻ em ngịch thiết bị.
- Để bao bì sản phẩm (túi nhựa, miếng xốp…) xa tầm tay trẻ
em.
- Không để máy giặt trong nhà tắm, những nơi ẩm ướt hoặc
trong phòng có khí ga, chất nổ.
- Hệ thống nước và điện phải tuân theo hướng dẫn, nguyên
tắc an toàn của nhà sàn xuất và được lắp đặt bởi nhà sản
xuất, công ty dịch vụ hoặc những thợ điện có chuyên môn
để tránh nguy hiểm.
- Gỡ bỏ hết bao bì đóng gói, chốt bảo vệ khi vận chuyển trước
khi sử dụng máy. Nếu không, máy sẽ bị hư hỏng nặng.
- Máy giặt chỉ có 1 van cấp nước thì phải được nối vào nguồn
nước lạnh. Nếu máy giặt có 2 van cấp nước thì có thể nối 1
van vào vòi nước lạnh, 1 van vào vòi nước nóng.
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- Thiết bị của bạn là máy giặt gia dụng nên chỉ được thiết kế
để giặt những loại vải phù hợp với máy.
- Tuyệt đối không sử dụng các dung môi độc hại, gây cháy,
nổ trong máy. Không dùng xăng, cồn làm chất tẩy quần áo.
Chỉ sử dụng bột giặt và nước xả vải phù hợp với lồng giặt.
- Không giặt thảm lót sàn.
- Lưu ý đến giai đoạn máy giặt xả nước nóng để tránh bị bỏng.
- Không được tự ý châm nước khi máy đang giặt.
- Khi máy báo hiệu giặt xong, đợi khoảng 2 phút rồi mới mở
cửa.
- Tắt điện và nước ngay sau khi máy giặt xong.
- Không ngồi trên nóc máy giặt.
- Không tựa vào cửa máy giặt.
- Không đóng cửa mạnh tay. Nếu thấy cửa khó đóng, kiểm
tra bên trong xem quần áo đã được dàn trải đều chưa,
lượng quần áo có quá nhiều không.
- Máy giặt gia dụng không được gắn âm tường.
- Cẩn thận khi lắp đặt máy
- Để những người có chuyên môn tháo chốt bảo vệ.
1. Rút hết nước bị tích lũy trong máy ra.
2. Di chuyển thiết bị cẩn thận. Không cầm những phần nhô
ra ở máy. Không được dùng cửa của máy giặt để di chuyển
thiết bị.
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Thông tin về an toàn

Lưu ý khi tiêu hủy sản phẩm:
Ký hiệu bên biểu thị rằng thiết bị đã qua sử dụng sẽ không
được để lẫn với những vật thải khác. Để bảo vệ môi trường
và sức khỏe con người từ việc xử lý rác thải bừa bãi, xin hãy
lưu ý đến việc tái chế đúng cách để thúc đẩy việc tái sử dụng
hiệu quả các nguồn nguyên liệu này. Nếu bạn muốn trả lại
thiết bị đã qua sử dụng, hãy liên hệ với nơi cung cấp sản phẩm
hoặc hệ thống thu mua vật liệu để họ có thể tái chế một cách
an toàn cho môi trường.

Thành phần
Ngăn đựng bột giặt

Bảng điều khiển

Dây điện
Cửa

Ống xả nước
Điều chỉnh chân máy

Ngăn đựng bột giặt

Phụ kiện

Nút đệm
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Nắp nhựa Ống cấp
nước
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Ống xả
nước

Thanh treo
ống nhựa

Cài đặt máy giặt

Cài đặt máy giặt
Mở gói thiết bị
Mở gói thiết bị và kiểm tra xem có bị hư hỏng không. Hãy đảm bảo mọi bộ phận,
linh kiện của máy đều đầy đủ. Nếu máy bị hư hỏng trong quá trỉnh vận chuyển
hoặc có bộ phận, linh kiện nào bị thiếu, liên hệ ngay nhà cung cấp thiết bị.

Loại bỏ bao bì đóng gói
Những bao bì đóng gói này nguy hiểm đối với trẻ em. Hãy tiêu hủy bao bì đúng cách và để
tránh xa tầm tay của trẻ. Không vứt bao bì đóng gói chung với rác thải gia đình.

3. Giữ yên máy ở vị trí mong muốn, nới lỏng đai ốc và xoay chân máy giặt sao cho
gần chạm mặt đất. Dùng một tay giữ chặt chân máy, tay kia siết chặt lại đai ốc.
4. Kiểm tra lại 4 góc máy xem còn lung lay không. Nếu còn, lặp lại bước 2 và 3.
5. Để một vật hình trụ như lon nước ngọt trên máy giặt theo hướng thẳng đứng, nằm
nghiêng. Lon nước nằm yên tức là máy đã ở vị trí cân bằng. Lon nước lăn qua một bên
nghĩa là máy chưa cân đối. Lon nước lăn về hướng nào nghĩa là phía máy giặt bên đó
bị thấp. Để khắc phục, bạn cần nâng kéo dài cả hai chân ở bên phía máy bị nghiêng
(làm theo bước 1, 2, 3).

Tháo chốt bảo vệ
Phải tháo chốt bảo vệ ở mặt sau của máy
trước khi sử dụng. Làm theo các bước sau
để tháo chốt:
1. Nới lỏng rồi tháo các chốt bằng cờ-lê.
2. Gắn nút đệm vào chỗ chốt vừa tháo.
3. Giữ lại chốt bảo vệ phòng trường hợp cần
dùng sau này.

Nối ống cáp nước
Nối ống cấp nước như hình bên. Đối với
những mẫu máy có van nước nóng, hãy nối
nguồn cấp nước nóng vào van này để giảm
lượng điện tiêu thụ cho một số chương trình
giặt.
Cài đặt ống cấp nước

Chọn nơi đặt máy
Nơi đặt máy cần thỏa mãn những tiêu chí sau:
- Nơi để máy phải chắc chắn, khô ráo, bằng phẳng (nếu sàn không bằng phẳng thì
hãy điều chỉnh chân máy như hình dưới)
- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào máy.
- Phòng phải thông thoáng.
- Nhiệt độ phòng không được dưới 0 0 C
- Đặt máy tránh xa các nguồn nhiệt như than, ga. Tránh để máy đè lên dây điện.
Không để thảm dưới chân máy.

Điều chỉnh chân máy
1. Trước khi để máy giặt xuống sàn, hãy kiểm
tra xem chân máy đã được gắn chặt vào thân
máy chưa. Nếu chưa, vặn chặt tất cả chân
máy bằng cờ-lê.
2. Sau khi đặt thiết bị cố định một chỗ, lắc thử
máy xem có bị lung lay không. Nếu máy chưa
đứng vững, điều chỉnh lại chân máy.
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1. Nối khuỷu ống vào vòi nước, vặn chặt theo
chiều kim đồng hồ.
2. Nối ống vào van ở mặt sau của máy và vặn
ống theo chiều kim đồng hồ.
Ghi chú: kiểm tra xem nước có bị rỉ ra sau khi
lắp không, nếu có thì lặp lại bước nối ống ở
trên. Nếu vòi nước có hình vuông hoặc quá to,
nên thay vòi nước cho phù hợp với ống.

Lỗ đặt ống
Lỗ này giúp cố định ống nước ở phía sau của
máy.

Đặt ống thoát nước
Có hai cách đặt ống thoát nước:
1.Đặt ống bên cạnh bồn nước
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Cài đặt máy giặt

Cài đặt máy giặt
2.Nối ống nước từ máy giặt vào ống nước của bồn.

！ Cảnh báo

Max.100cm

Min.60cm

Min.60cm

Max.100cm

1. Máy giặt phải được nối đất cẩn thận. Trong trường hợp mạch điện bị hở, nối
đất sẽ làm giảm nguy cơ sốc điện. Máy đã được trang bị dây nguồn, phích cắm
và dây nối đất.
2. Để tránh tình trạng cầu chì bị quá tải, không sử dụng máy giặt cùng lúc với các
thiết bị điện khác.

Cách sử dụng máy giặt
Những việc chuẩn bị và kiểm tra trước khi giặt
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này để tránh rắc rối cho máy giặt và làm hư hại quần
áo

Đặt ống thoát nước ngay ngắn để không bị rò rỉ nước ra sàn nhà. Nếu thiết bị có
kèm theo linh kiện cố định ống nước, hãy sử dụng các linh kiện theo hình sau.
Trough

Bin

- Cố định ống thoát nước bằng một
sợi dây

Max.100cm
Min.60cm

d

Min.60cm
Max.100cm

Hose Retainer

- Không được ép dồn ống vào máy giặt
trong trường hợp ống thoát nước quá dài.
Điều này sẽ gây ra tiếng ồn trong ống khi
máy xả nước.

Nối điện
- Dòng điện tối đa chạy qua máy khi sử dụng chức năng sấy là 10A. Hãy đảm bảo hệ thống
cung cấp điện ở nhà bạn (dòng điện, điện áp, dây điện) thỏa mãn yêu cầu của máy.
- Chỉ sử dụng ổ cắm đã được cài đặt và nối đất cẩn thận. Phích cắm phải vừa vặn với ổ cắm.
- Điện áp nguồn phải bằng điện áp mà máy giặt yêu cầu.
- Không sử dụng ổ cắm đa dụng hoặc ổ cắm có bộ dây nối dài.
- Khi cắm, rút phích điện: cầm chắc vào đầu nhựa của phích để rút, cắm điện, không kéo
mạnh dây điện, không chạm vào phích khi tay ướt.
- Nếu dây điện của máy giặt bị hư hỏng, hãy thay bằng dây chuyên dụng từ nhà sản xuất
hoặc từ trung tâm dịch vụ.

P.38

Kiểm tra quần áo giặt lần đầu có bị ra màu không
Tẩm nước xả vải một chiếc khăn trắng và lau thử vào phần vải ít nhìn thấy của
quần áo. Kiểm tra xem khăn có bị dính màu từ quần áo không.
Đối với khăn choàng và các chất liệu dễ ra
màu, hãy giặt riêng bên ngoài trước khi
cho vào máy giặt cùng với những quần áo
khác.
Đối với vết bẩn trên cổ áo, cánh tay áo, túi
quần, giặt bằng nước xả vải và chà nhẹ
bằng bàn chải, sau đó cho vào máy giặt
để đạt được kết quả giặt tối ưu.
Đối với những quần áo nhạy cảm với nhiệt độ, hãy giặt theo hướng dẫn riêng cho
từng loại vải để tránh đổi màu và gây biến dạng.
Ghi nhớ:
Để quần áo đã giặt ở trong máy qua lâu dễ khiến quần áo bị mốc. Do đó, luôn nhớ
canh thời gian để lấy quần áo ra sau khi giặt. Quần áo cũng dễ bị đổi màu và nhăn
nếu giặt ở nhiệt độ không thích hợp.
Clothes that can not be washed by washing machine
Những loại vải bị biến dạng khi ngâm trong nước:
Ca-vát, áo ghi-lê, áo vest, các loại áo khoác v.v..; quần áo dễ phai màu như vải sợi
tồng hợp, quần áo kiểu (kiểu nhăn, in nổi, đính hạt…) sẽ co lại khi ngâm trong
nước quá lâu.
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Cách sử dụng máy giặt

Cách sử dụng máy giặt
Vải len và cotton thuộc chất liệu lụa nhăn nên dễ bị biến dạng khi giặt, hạn chế giặt
các chất liệu có lông tơ;
Quần áo có đính vật trang trí, váy v.v… là những chất liệu dễ ra màu.
Luôn giặt quần áo theo yêu cầu cụ thể có ghi trên nhãn hiệu từ nhà sản xuất.
Không giặt quần áo đã bị dính hóa chất như xăng, dầu, benzen, chất pha loãng sơn,
cồn….

Màu sắc: trắng và những màu sắc khác. Quần áo mới mua có màu phài được giặt
riêng.
Kích thước: nên chọn quần áo có nhiều kích cỡ khác nhau để tăng hiệu quả giặt.
Độ nhạy cảm: vải mỏng nên giặt riêng. Chọn chế độ giặt cho vải mỏng đối với vải
len mới giặt lần đầu, rèm cửa, lụa. Tham khảo chất liệu vải trên mác quần áo để giặt
đúng.
Quần áo cần được phân loại trước khi cho vào máy. Tháo móc treo trước khi cho rèm
cửa vào giặt.
Lật ngược quần áo có hoa văn trang trí như nút, đồ thêu khi cho vào giặt để tránh làm
hư máy.

Lưu ý về bột giặt, nước xả vải
Hãy dùng nước xả vải ít bọt, bột giặt thường, bột giặt chuyên dụng phù hợp với loại
máy giặt và các yêu cầu như chất liệu vải (cotton, sợi tổng hợp, vải mỏng, len); màu
sắc, nhiệt độ giặt, vải bẩn nhiều hay ít. Sử dụng nước xả nhiều bọt sẽ làm trào nước
ra ngoài máy và dễ gây tai nạn.

Quần áo có khóa kéo :
Cải nút, kéo phéc mơ tuya, cố định móc khóa trên quần áo. Dây lưng quần, ruy băng
nên buộc lại với nhau.

！

Dung dịch tẩy trắng có chứa kiềm. Nên sử dụng càng ít càng tốt để tránh làm hư quần
áo. Xả sạch quần áo với nước để loại bỏ cặn, đốm màu bám trên vải khi dùng bột giặt.
Cho quá nhiều bột giặt hoặc nhiệt độ nước quá thấp sẽ làm cặn bột giặt đọng lại trên
quần áo, trong ống nước và khoang giặt.
Khi giặt, nên lưu ý đến khối lượng quần áo, độ dơ của vải, lực nước chảy cũng như tham
khảo chỉ định từ bao bì bột giặt.
Lưu ý:
Để bột giặt và các chất phụ gia ở nơi khô ráo, tránh xa tầm tay trẻ em.

Lấy tất cả vật dụng ra khỏi túi
Kiểm tra túi quần, túi áo trước khi giặt, bỏ các vật cứng, sắc nhọn như tiền xu, ghim
quần áo, kẹp tóc…để không làm hỏng máy.

Buộc áo lót vào túi giặt có cài khóa để tránh
gọng kim loại trong áo lòi ra làm hư máy.
Các loại vải mỏng như rèm cửa có ren, vớ, khăn
tay, ca-vát nên được bỏ vào túi giặt.
Chỉ giặt lần lượt khoảng từ 1 đến 2 loại quần áo
to, cồng kềnh như khăn tắm lớn, áo khoác mặc
mùa Đông, quần Jeans v.v.. để tránh cho máy bị
quá tài, mất cân bằng và khó vắt hết nước.
Clean Giũ sạch bụi, lông thú nuôi trên quần áo
Quần áo sẽ bị hư hỏng trong quá trình giặt khi ma
sát với bụi, thuốc màu, lông thú nuôi.
Bảo vệ da trẻ em
Quần áo, khăn cho trẻ em kê cả khăn ăn phải
được giặt riêng khỏi quần áo người lớn, để không
bị lây vi khuẩn. Cần tăng thời gian xả sạch bột
giặt trên quần áo của trẻ.
Những phần quần áo dễ bị dính bẩn như vớ, cổ áo, cánh tay áo v.v… nên được
giặt sơ bằng tay trước khi cho vào máy để tăng hiệu quả giặt.
Chỉ sử dụng bột giặt và nước xả vải. Các vụn nhỏ từ xà phòng cục dễ bị dính vào các
kẽ hở trên quần áo.

Trước khi giặt, cần phân loại quần áo theo đặc
điểm sau:
Quần áo được phân biệt thành các loại cotton, vài sợi pha, sợi tổng hợp, lụa, len, sợi
nhân tạo.
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Cách sử dụng máy giặt

Cách sử dụng máy giặt
Kiểm tra trọng tải máy giặt:
Để đồ giặt trong máy giặt quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng giặt. Hãy
tham khảo bảng trọng lượng tối đa cho máy giặt:

Khởi động nhanh

1. Cài đặt máy giặt

Len

6.0kg
6.0kg
3.0kg
2.0kg

7.0kg
7.0kg
3.5kg
2.0kg

8.0kg
8.0kg
4.0kg
2.0kg

9.0kg
9.0kg
4.5kg
2.0kg

10.0kg
10.0kg
5.0kg
2.0kg

12.0kg
12.0kg
6.0kg
2.0kg

Nhạy cảm

2.5kg

2.5kg

2.5kg

2.5kg

2.5kg

2.5kg

Cotton
Sợi tổng hơp

Lật trái quần áo có chất liệu vải bông
Vải bông nên được giặt riêng để tránh bụi đọng trong máy, tránh tiếng ồn trong lúc
giặt...
Quần áo có màu đen, vải cotton phải giặt riêng để không lấy màu qua những quần
áo màu khác.
Không giặt vật liệu không thấm nước (Đồ trượt tuyết, rèm cửa)
Không nên giặt những loại vải không thấm nước như bao gối, đồ trượt tuyết, áo
mưa, vải dù, túi ngủ, bọc xe hơi,... để tránh cho máy bị tràn nước, gây tiếng ồn
trong quá trình xả, vắt và làm hư quần áo.
Lưu ý khi vắt
Vắt những loại quần áo thường
Moistures of washings are drained through drain hole.
Nước đọng trong quần áo sẽ được vắt, xả qua lô thoát nước ở máy.
Vắt quần áo không thấm nước và vải sợi.
Ở chế độ giặt thường, vải không thấm nước và vải sợi khó có thể vắt sạch nước,
bởi vì lực li tâm của nước không được trải đều qua các lỗ thoát nước trong máy,
khiến máy rung lắc mạnh và dễ bị lệch.
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10. Nhấn bút khởi động

2. Mở cửa, cho
quần áo vào

9. Chọn chương trình giặt

3. Cho bột giặt vào

8. Bật nút On/Off

7. Cắm phích điện

4. Đóng cửa

6. Mở vòi nước

5. Đặt ống xả nước nơi xả

Lưu ý sau khi giặt:
1.Máy sẽ kêu tiếng bíp sau khi giặt xong
2.Khóa vòi nước
3. Nhấn nút tắt On/Off và rút dây điện.
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Cách sử dụng máy giặt

Cách sử dụng máy giặt

Giặt quần áo lần đầu tiên

Giúp người sử dụng chọn chương
trình giặt một cách nhanh chóng.

Chương trình

Ghi chú:
1. Bảng điều khiển này chỉ mang tính chất tham khảo, hãy xem kỹ máy mà bạn đang dùng để tránh nhầm lẫn.
2. Bảng điều khiển có thể hơi khác với máy trên thực tế, hãy vào website của nhà sản xuất hoặc gọi đường dây nóng để biết
thêm chi tiết.
3. Khi các đèn chỉ tốc độ quay (600, 800, 1000, 1200, 1400) không còn sáng nghĩa là tốc độ quay đang bằng 0.

Nhấn nút để khởi động,
nhấn nút lần nửa để tạm
ngừng giặt

Start/Pause
Cài đặt chức năng

Nhấn các nút này 1 vài lần để điều chỉnh nhiệt
độ nước, thời gian giặt, số lần vắt,....

8

My Cycle
No buzzer

Reload
Child Lock

Remain Delay Temp. Speed Speed Extra Prewash Wash
Wash Rinse

Spin

On/Off
Speed
Display

Rinse

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

Nhấn nút 1 lần để bật máy
Nhấn nút 1 lần nữa để tắt
máy
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Trước khi sử dụng máy giặt lần đầu, hãy để máy chạy mà không có quần áo bên
trong theo hướng dẫn sau:
1.Cắm điện và mở vòi nước
2.Cho ít bột giặt vào ngăn đựng chất tẩy rửa
3.Bật nút On/Off
4.Nhấn nút khởi động “Start/Pause”.
Ngăn đựng chất tẩy rửa được chia như sau:
I: Chất tẩy nhẹ hoặc bột giặt
II: Chất tẩy rửa chính
Ⅱ
: Chất làm mềm vải, nước giặt thảm.
Ⅰ

Bảng điều khiển

Cho bột giặt vào máy
1.Kéo ngăn đựng chất tẩy rửa ra
2.Cho chất tẩy nhẹ vào ngăn (Tùy chọn)
3.Cho chất tẩy chính vào ngăn
(Bột giặt hoặc nước xả vải)
4.Cho chất xả vải vào ngăn
(tùy chọn)

Option1

Option2

Ghi chú:
- Đối với các loại bột giặt, nước xả đậm đặc hoặc dễ kết tủa, nên làm loãng với nước trước
khi cho vào ngăn đựng để nước giặt được sử dụng hết và tránh bọt tràn ra ngoài.
- Chọn chất tẩy rửa phù hợp với từng nhiệt độ khác nhau để cho hiệu quả giặt tốt nhất, tiết
kiệm điện và thời gian giặt.

Khởi động máy giặt
Cắm điện cho máy. Kiểm tra xem ống nước đã được nối chắc chắn chưa. Mở vòi
cấp nước. Cho quần áo và bột giặt vào máy. Nhấn nút nguồn On/Off, chọn
chương trình giặt thích hợp, chức năng giặt và nhấn nút Start/Pause.

Chọn chương trình giặt
Chương trình giặt được chọn dựa vào từng loại vải, khối lượng, mức độ bản của
vải và được chia thành các nhiệt độ giặt như sau:

90 ℃

Vải bẩn nhiều, cotton hoặc vải lanh trắng (ví dụ: khăn
trải bàn cà phê, khăn trải bàn ăn, khăn tắm, ga giường)

60 ℃

Vải bẩn nhẹ, vải lanh, cotton, vải sợi tổng hợp có nhuộm màu
và có độ ra màu nhất định như: áo sơ mi, đồ ngủ, vaỉ lanh
trắng (dễ dính màu)

40 ℃,30 ℃,
Chất liệu vải bị dính bẩn thông thường (sợi tổng hợp, len)
20 ℃, Nước lạnh
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Cách sử dụng máy giặt

Cách sử dụng máy giặt
Đầu tiên, vặn nút xoay để chọn chương trình giặt dựa theo loại vải.
Tiếp theo, chọn nhiệt độ giặt dựa vào độ bần của quần áo. Thông thường, nhiệt độ giặt
càng cao, lượng điện tiêu thụ càng nhiều.
Cuối cùng, chọn tốc độ quay. Tốc độ quay lớn sẽ giúp quần áo mau khô hơn nhưng đồng
thời cũng làm máy kêu to hơn. Vải nhạy cảm sẽ dễ bị nhăn khi được quay ở tốc độ cao.
LƯU Ý: để không làm hư quần áo có vải mỏng, vải nhạy cảm, hãy chọn tốc độ quay thấp.
Sau đây là sơ lược về công dụng của từng chương trình giặt:
- Cotton
Đây là chế độ giặt phổ biến nhất. Mức độ giặt khá mạnh để loại bỏ bụi bẩn. Nên sử
dụng chương trình giặt này cho quần áo cotton mặc hằng ngày như ga giường,
bao gối, đồ ngủ, đồ lót…
- Cotton ECO
Đây là chương trình giúp tăng hiệu quả giặt bằng cách thêm thời gian giặt. Được
sử dụng cho quần áo trẻ em và những người dễ bị dị ứng.
- Sợi tổng hợp
Dành cho quần áo mỏng. Thời gian và mức độ giặt đều thấp hơn chương trình giặt
cotton. Được dùng cho vải tổng hợp như áo sơ mi, áo khoác, rèm cửa, vải ren…
Khi giặt vải len, chú ý cho bột giặt ít hơn để tránh làm bung xơ vải và tạo nhiều bọt.
- Chăm sóc trẻ em
Giúp quần áo của trẻ sạch tối đa bằng cách giặt và xả nước kỹ hơn.
- Đồ Jeans
Chương trình giặt được thiết kế cho đồ Jeans.
- Hỗn hợp
Chế độ này có thời gian giặt cao và mức độ giặt mạnh hơn dành cho chất liệu khó
giặt như ga giường, áo choàng tắm, áo gối, áo lót.
- Vải màu
Dùng cho vải sáng màu để tránh tình trạng phai màu.
- Chế độ vắt
Chỉ có hoạt động vắt.
- Chế độ quay
Chỉ có hoạt động quay. Nước xà phòng và nước xả quần áo sẽ được thải ra ngoài
trong quá trình quay.
- Chế độ xả và vắt
Chỉ có hoạt động xả và vắt.
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- Len
Chỉ giặt vải theo nhiệt độ với lượng bột giặt vừa đủ theo yêu cầu của nhà sản
xuất quần áo (xem trên mác quần áo)
- Vải nhạy cảm
Dùng để giặt nhẹ nhàng các loại vải nhạy cảm với cường độ giặt và tốc độ quay
ít hơn.
- Giặt nhanh
Chế độ giặt cho quần áo có số lượng ít và không bị dơ nhiều.
Đồ thể thao
Dùng cho quần áo thể thao.
- Giặt tay
Giặt bằng nước lạnh cho quần áo ít bẩn.
- Chương trình giặt ưa thích
Nhấn và giữ nút tốc độ giặt khoảng 3 giây để máy lưu lại chương trình giặt mà
bạn yêu thích. Chế độ giặt ưa thích mặc định lúc đầu của máy là giặt cotton.
Sơ lược các chức năng giặt:
- Giặt sơ bộ
Giặt sơ trước khi giặt chính thức.
- Thời gian giặt
Điều chỉnh thời gian giặt.
- Xả vải thêm
Máy sẽ tăng số lần xả cho quần áo.
- Hẹn giờ khởi động
Bạn có thể dùng chức năng này để hẹn giờ khởi động trong vòng 24 tiếng.
Cách hẹn giờ như sau:
1. Chọn chương trình giặt.
2. Nhấn nút Delay để hẹn giờ.
3. Nhấn nút Start/Pause để bắt đầu đếm ngược.
Để xóa chức năng hẹn giờ: trước khi nhấn Start/Pause, ấn và giữ nút Delay
cho đến khi màn hình trở về 0h. Nếu đã lỡ nhấn Start/Pause, nhấn nút On/Off
để hủy hẹn giờ.
Ghi chú: nếu nguồn điện bị ngắt giữa chừng, máy sẽ tự động lưu lại chương trình
giặt. Khi có điện trở lại, nhấn Start/Pause để tiếp tục giặt.
Thêm quần áo giặt
Chức năng này có thể thực hiện trong quá trình giặt. Khi bạn thấy nước trong
lồng giặt quá nhiều và có nhiệt độ cao, hãy ấn và giữ Start/Pause khoảng 3 giây
và cho thêm quần áo cần giặt vào.
Cách sử dụng chức năng này như sau:
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Loại năng lượng A+++ Chương trình thử nghiệm năng lượng: chế độ giặt cotton ECO 60/400C , tốc độ: ở mức
cao nhất; các chương trình khác ở chế độ mặc định
Trọng tải phân nửa cho máy có lồng giặt 9.0/10.0/12.0 kg là 4.5/5.0/6.0kg.
Chế độ giặt cotton ECO 60/400C là chương trình giặt chuẩn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo nhãn dán năng
lượng ở các trang dưới. Chế độ giặt này phù hợp với những loại quần áo cotton thông thường, giúp tiết kiệm lượng tiêu
thu điện, nước. Nhiệt độ giặt ở bảng trên có thể hơi khác so với thực tế.
● Bắt buộc
О Tùy chọn
X Không cần thiết
Ghi chú: các thông số ở bảng trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Số liệu trên thực tế có thể hơi khác tùy từng model máy.
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1. Giữ nút Start/Pause và đợi đến khi lồng giặt ngừng quay.
2. Mở cửa.
3. Cho thêm quần áo cần giặt, đóng cửa và ấn lại Start/Pause.
Khóa trẻ em
Chế độ này giúp bảo đảm an toàn cho trẻ và tránh làm máy ngắt quãng trong quá
trình giặt. Khi bật khóa trẻ em, tất cả các nút trừ nút On/Off sẽ dừng hoạt động.
Máy giặt sẽ tự động lưu chương trình khóa trẻ em khi bạn giặt vào lần sau.
Cài đặt chế độ khóa trẻ em bằng cách ấn đồng thời nút Extra Rinse và Nút
Pre Wash khoảng 3 giây cho đến khi bạn nghe tiếng bíp. Nút Start/Pause và nút
xoay chọn chương trình giặt cũng sẽ bị khóa. Ấn đồng thời nút Extra Rinse và
Nút Pre Wash cho đến khi bạn nghe tiếng bíp để hủy chế độ khóa trẻ em. Không
thể hủy chế độ khóa trẻ em trong khi máy đang giặt trừ khi bạn rút điện.
Tắt âm thanh
Máy sẽ kêu tiếng bíp khi chương trình giặt hoàn thành. Để tắt âm thanh, nhấn đồng
thời nút “Temp.&Spin” khoảng 3 giây cho đến khi nghe tiếng bíp. Bật lại âm thanh
cũng bằng cách nhấn đồng thời nút “Temp.&Spin” khoảng 3 giây cho đến khi nghe
tiếng bíp. Cài đặt của bạn sẽ được lưu cho những lần giặt sau.
Loại bỏ bọt xà phòng
Cho quá nhiều bột giặt sẽ làm thừa bọt xà phòng, làm giảm hiệu quả giặt, xả của
máy. Chức năng kiểm tra bọt sẽ tự động loại bỏ bọt xà phòng thừa trong máy.

Mô tả

Chương trình

Cách sử dụng máy giặt
Cách sử dụng máy giặt

Bảo trì

Bảo Trì
Bạn có thể chọn chương trình giặt riêng cho quần áo sáng màu để giữ quần áo luôn
mới.

- Không được cho dung môi hòa tan vào trong máy vì các chất này có thể gây độc
hoặc cháy nổ.
- Không dùng nước để trực tiếp xịt rửa máy giặt.
- Không sử dụng chất tẩy có chứa PCMX (Para Chloro Meta Xylenol) để rửa máy giặt.
Làm sạch và bảo trì khoang giặt
Bảo trì máy giặt đúng cách giúp tăng tuổi thọ của máy. Nếu cần, mặt ngoài của máy
có thể được lau bằng chất tẩy loãng không ăn mòn. Nếu có tình trạng rò rỉ nước, sử
dụng vải mềm để thấm nước ngay.
Ghi chú: không dùng chất tẩy có chứa axit formic hoặc những chất tương tự để lau
máy.
Làm sạch mâm giặt
Gỉ sét bên trong mâm giặt có thể được lau sạch bằng chất tẩy không chứa clo.
Không dùng miếng chùi xoong nồi để cọ mâm giặt.
Xử lý máy giặt bị đông lạnh
Khi nhiệt độ ngoài trời dưới 00C, máy giặt của bạn có thể bị đóng băng. Khắc phục
bằng cách:
1. Rút dây điện ra.
2. Rửa vòi cấp nước của máy bằng nước ấm.
3. Tháo ống nước ra và ngâm vào nước ấm.
4. Đổ nước ấm vào mâm giặt và để khoảng 10 phút.
5. Lắp ống nước vào chỗ cũ, bảo đảm rằng nước không bị rò rỉ.
Ghi chú: chỉ sử dụng lại máy giặt khi nhiệt độ ngoài trời trên 0oC.
Chống đông máy
Nếu máy giặt được đặt trong phòng dễ bị đóng băng, hãy rút hết nước trong ống cấp
nước ra ngoài.
Cách tháo vòi cấp nước trong máy:
1. Khóa vòi nước.
2. Tháo ống nước ra khỏi vòi, đặt 1 đầu ống nước vào bồn chứa.
3. Cho nước thoát hết ra ngoài.
4. Gắn ống nước trở lại vào vòi.

Làm sạch ngăn đựng bột giặt
1. Kéo ngăn đựng theo chiều mũi tên.
2. Nhấc đầu ngăn lên và rút ra khỏi máy hoàn
toàn, rửa sạch hốc dựng ngăn bột giặt.
3. Đặt ngăn bột giặt trở lại máy.

Làm sạch màng lọc nước
Làm sạch màng lọc trong vòi cấp nước giúp
máy đưa nước vào khoang giặt hiệu quả hơn.
Làm theo các bước sau: (Giai đoạn A)
1. Khóa vòi nước.
2. Chọn một chương trình giặt bất kỳ trừ
chương trình “giặt” và “vắt”
3. Nhấn nút khởi động Start / Pause và để máy
chạy 40 giây.
4. Tháo ống cấp nước ra khỏi vòi nước.
5. Dùng nước để làm sạch màng lọc.
6. Gắn ống nước trở lại vòi.
Cách rửa màng lọc trong ống nạp nước của
máy: (Giai đoạn B)
1. Tháo ống nạp nước đằng sau máy
2. Kéo màng lọc ra bằng kềm mũi nhọn, rửa
sạch màng lọc rồi gắn lại vào máy.
3. Gắn lại ống nạp nước đằng sau máy
4. Mở vòi nước và kiểm tra xem nước có rỉ ra
không.
5. Khóa vòi nước.
Ghi chú: thông thường, màng lọc từ vòi cấp nước phải được rửa trước tiên rồi mới đến
màng lọc từ ống nạp nước trong máy giặt. Sau khi làm sạch hết các màng lọc, lặp lại bước
1, 2, 3 trong giai đoạn A để làm sạch hoàn toàn.

Để tránh bị bỏng, hãy đợi cho nước nóng trong
máy nguội hẳn rồi mới tiến hành các bước trên.
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Bảo trì

Sự cố thường gặp

Sự cố

Nguyên nhân

Máy giặt không được cắm điện khi đang cho quần áo vào để tránh bị giật điện.
Sau khi sử dụng, rút dây điện ra và đóng kín cửa máy giặt.
Khắc phục vấn đề phát sinh
Làm sạch màng lọc trong máy
Trên màng lọc thỉnh thoảng đọng lại các sợi vải và những vật lạ sau khi giặt.
Nên rửa màng lọc định kỳ để máy hoạt động trơn tru.

Nếu thường xuyên giặt nhiều quần áo bẩn, bạn nên kiểm tra màng lọc định kỳ.
Trong trường hợp phát hiện máy không thể xả nước hoặc không quay vắt được, kiểm
tra ống bơm nước của máy.
Các nguyên nhân chính gây ra tiếng ồn bất thường trong máy là do ống bơm nước bị
tắc bởi những vật như đồng xu, kim băng…
Vệ sinh bơm xả theo các bước sau:
1.Rút dây điện, mở cửa
bơm xả.

2.Vặn ống theo hình
dưới để kéo ống xả
ra.

3. Lần lượt đặt ống
xả, nắp đậy về vị trí
cũ.

Kiểm tra cửa đóng chặt chưa.
Kiểm tra nguồn điện
Kiểm tra nguồn cấp nước
Bấm lại nút Start/Pause
Bấm lại nút On/Off

Máy giặt không
khởi động

Không thể mở
cửa

Hệ thống sấy
bị lỗi

Rò rỉ nước

Nước tràn qua
nóc máy giặt

Màn hình
không sáng
đèn

Máy giặt có chế độ an toàn
trong lúc giặt

Ngắt kết nối nguồn điện

Ống sấy cũ, hệ thống cảm
biến nhiệt NTC bị hư

Có thể giặt chế độ thường.
Liên hệ trung tâm chăm sóc khách
hàng

Ống nước chưa gắn chặt
vào vòi nước.
Ống xả nước bị tắc

hãy đợi sau khi máy giặt xong thì mới bắt đầu lau chùi. Đậy chặt nắp bảo vệ để tránh rò

Sửa ống dẫn nước.
Thay ống xả

Máy chưa có điện
Màn hình bị hỏng
Phần cứng trong máy trục
trặc

Cắm lại dây điện. Kiểm tra nguồn điện
trong nhà.
Liên hệ trung tâm dịch vụ.

Bột giặt đọng
trong ngăn
chứa chất tẩy

Bột giặt bi ẩm và kết tủa

Hiệu quả giặt
không tốt

Quần áo quá bẩn.
Chất lượng bột giặt không
tốt.

rỉ nước.

Lau sạch ngăn đựng.
Sử dụng bột giặt dạng nước hoặc bột
giặt dành riêng cho máy.
Chọn chương trình giặt phù hợp.
Cho lượng bột giặt đầy đủ theo hướng
dẫn trên bao bì bột giặt.
Đặt máy cố định trên mặt phẳng.
Tháo các chốt bảo vệ khi vận chuyển
máy.
Kiểm tra xem có kẹp tóc hoặc vật kim
loại trong máy không.
Điều chỉnh chân máy cho cân đối

Máy rung lắc
mạnh, có tiếng
ồn
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Kiểm tra và siết chặt ống nước vào vòi.
Làm sạch ống xả nước và tìm người
có chuyên môn để khắc phục sự cố
nếu cần.

Ống dẫn nước chưa gắn
chặt vào máy.
Ống xả bị rò rỉ.

Chú ý!
Ống xả nước đôi khi có chứa nước nóng tùy theo chương trình giặt. Để tránh bị bỏng,

Giải pháp
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Phụ lục

Khắc phục vấn đề
Màn hình
hiển thị

Giải thích

Nguyên nhân

Giải quyết

Giặt mạnh

Giặt tay

Tẩy trắng

C

40
Cửa bị lỗi

Cửa chưa được đóng hoàn toàn

Khởi động lại máy sau khi đóng chặt cửa

Liên hệ trung tâm dịch vụ nếu sự cố vẫn còn.

Giặt nhẹ

Vấn đề khi bơm
nước

Vòi nước chưa mở hoặc dòng
nước chảy chậm.
Màng lọc trong van bơm nước
bị tắc.
Ống bơm bị xoắn.
Cúp nước

Tẩy trắng trong Xấy nhiệt độ cao
(max 150℃ )
nước lạnh

Mở vòi cấp nước và đợi đến khi
dòng nước chảy bình thường.
Kiểm tra màng lọc ở van bơm.
Làm thẳng ống nước.
Tìm vòi cấp nước khác trong nhà.

ủi

Giặt ấm
(max 40℃

C

)

Không giặt

Ủi nhiệt độ(max 110 ℃ )

Không tẩy

Vệ sinh khô

vệ sinh khô tất cả
dung môi

Không tẩy trắng Xấy nhiệt độ thấp
trong nước lạnh (max 110℃)

Sấy

Trên dây

A

F
Liên hệ trung tâm dịch vụ nếu sự cố vẫn còn .

Không ủi
Vấn đề khi xả
nước

Ống xả bị tắc hoặc xoắn.
Bộ phận xả nước bị tắc.

Làm sạch và kéo thẳng lại ống xả.
Rửa sạch bộ phận xả

Ủi qua lớp vải

Ủi nhiệt độ tối đa
(max 150℃)

Sấy sau khi giặt

Không vệ sinh
khô

vệ sinh khô trong
dung môi cồn

Làm phẳng

trên mắc
treo quần áo

Vệ sinh khô với
nhiệt dộ ẩm

Liên hệ trung tâm dịch vụ nếu sự cố vẫn còn.
Phơi trên mắc áo

Liên hệ trung tâm dịch vụ nếu các sự cố trên vẫn còn.

ủi hơi nước

Phơi trong mát

Không vắt mạnh

Không giặt máy

Không sấy

Để tránh cháy nổ, điện giật và các tai nạn khác, xin hãy lưu ý những điều sau:
- Chỉ sử dụng nguồn điện có điện áp theo yêu cầu của máy. Nếu không rõ điện
áp ở nhà, liên hệ cơ quan điện ở địa phương để biết chi tiết.
- Khi sử dụng chức năng sấy, dòng điện tối đa chạy qua máy là 10A. Do đó phải
đảm bảo nguồn điện trong nhà (dòng điện, điện áp, dây điện) đáp ứng được mức
tải của máy.
- Đặt dây điện ở một chỗ cố định để không ai bị vấp gây tai nạn hoặc làm dây bị
hư. Lưu ý đến ổ cắm điện, ổ điện phải được đặt ở nơi an toàn, phích phải vừa với
máy.
- Không để ổ điện âm tường bị quá tải, dây điện bị căng vì dễ gây cháy và giật
điện. Không rút dây điện bằng tay ướt.
- Để bảo đảm an toàn, hãy sử dụng ổ cắm có dây nối đất. Phải chắc chắn ổ cắm
được nối đất an toàn
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Thông số

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu: M alloca
Model: MWM-C1903E

Thông số
Khối lượng giặt

6.0kg

7.0kg

8.0kg

9.0kg

Kích thước(W*D*H)

595*470*850

595* 4 9 5 * 850

595* 565* 850

595* 565* 850

Trọng lượng

54kg

61kg

70kg

71kg

Công suất

2000W

2050W

2000W

2000W

Điện áp

220-240V~,50Hz

220-240V~,50Hz

220-240V~,50Hz

220-240V~,50Hz

Dòng điện

10A

10A

10A

10A

0.05MPa~1MPa

0.05MPa~1MPa

0.05MPa~1MPa

0.05MPa~1MPa

Áp suất nước

Thông số
12kg

Sức chứa định mức: 8kg
Hiệu quả năng lượng : A +++
EU Ecolabel: N/A
Mức tiêu thụ năng lượng: điện:196 kWh/năm, nước: 1100l, dựa trên 220 chu kỳ
giặt thông thường: Cotton Eco 60°C /40°C - đầy đồ và đầy một phần và dùng chế
độ giặt tiết kiệm điện. Lượng nước tiêu thụ thực tế sẽ tùy vào cách sử dụng thiết
bị.
Hiệu quả vắt: hạng B/B trên thang điểm từ G (ít hiệu qủa nhất) đến A (hiệu quả
nhiều nhất)
Tốc độ vắt tối đa: 1200/1400 vòng/phút.
Ước tính tiêu thụ năng lượng (1200 vòng/ phút)

Khối lượng giặt

10.0kg

Kích thước(W*D*H)

595* 565* 850

595* 585* 850

Trọng lượng

72kg

73kg

Công suất

1950W

2000W

Điện áp

220-240V~,50Hz

220-240V~,50Hz

Dòng điện

10A

10A

Áp suất nước

0.05MPa~1MPa

0.05MPa~1MPa

Cotton ECO 40°C

Sức chứa

Mức tiêu thụ
điện năng

Mức tiêu thụ
nước

Độ ẩm còn lại

Thời gian

Cotton ECO 60°C

8kg

1.05kwh

55L

51%

179min

Cotton ECO 60°C

4kg

0.84kwh

45L

54%

179min

4kg

0.63kwh

45L

54%

179min

Chương trình tiêu chuẩn

Ước tính tiêu thụ năng lượng (1400 vòng/ phút)
Chương trình tiêu chuẩn

Sức chứa

Mức tiêu thụ
điện năng

Mức tiêu thụ
nước

Độ ẩm còn lại

Thời gian

Cotton ECO 60°C

8kg

1.05kwh

55L

51%

179min

Cotton ECO 60°C

4kg

0.84kwh

45L

54%

179min

Cotton ECO 40°C

4kg

0.63kwh

45L

54%

179min

Ghi chú:
1. Chương trình được dùng để thử nghiệm thiết bị theo tiêu chuẩn EN60456-2011.
2. Các chương trình giặt được thử nghiệm với tải trọng giặt cố định và tôc độ quay tối đa.
3. Các thông số của máy trên thực tế sẽ hơi khác so với bảng trên tùy theo cách sử dụng.

Mức tiêu thụ điện khi máy ở chế độ tắt: 0.5W
Mức tiêu thụ điện khi máy ở chế độ chờ: 1W
Máy giặt gia dụng được trang bị hệ thống quản lý năng lượng.
Thời gian máy ở chế độ chờ: < 1 phút.
Tiếng ồn khi giặt: 59
Tiếng ồn khi vắt: 76/78
Ghi chú: thử nghiệm tiếng ồn trong điều kiện máy giặt/sấy ở chế độ Cotton Eco
60°C-đầy đồ.
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BACH HOP KITCHEN APPLIANCES CO., LTD.
Showroom:
279 Nguyen Van Troi Street, Ward 10, Phu Nhuan District, HCM City
Tel: (84) 8 39975 893 / 94Hotline: 1800 12 12
Fax: (84) 8 38447 102
Email: info@malloca.com
Customer Care:
Hotline: 1800 12 12
Email: chamsockh@malloca.com
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP BÁCH HỢP
Showroom:
279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
SĐT: (+84) 8 39975 893 / 94 – (+84) 8 39975 294 / 95
Fax: (+84) 8 38447 102 – (+84) 8 39974 633
Email: info@malloca.com
Hệ thống chăm sóc khách hàng:
Hotline : 1800 12 12
Email: chamsockh@malloca.com
Trung tâm chính
279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
SĐT: (08) 39975 893 / 94 – (08) 39975 294 / 95
Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu
258-260A Lê Hồng Phong, Phường 4, TP. Vũng Tàu
SĐT : (064) 385 94 99
Khu vực Tây Nguyên
331 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt
SĐT : (063) 3521 107 – 0918226362
Khu vực Nam Trung Bộ
08 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang
SĐT : (058) 3875 488
Khu vực Miền Tây
178 Trần Hưng Đạo , Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
SĐT : (0710) 373 2035
Khu vực Miền Trung
95 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khuê, TP. Đà Nẵng
SĐT : (0511) 369 1906
Khu vực Miền Bắc
154 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
SĐT : (04) 35376 288 – 093 462 92 98

