
Hướng dẫn vận hành
& lắp đặt

Máy sấy quần áo
(Sử dụng trong gia đình)

Phụ lục
An toàn & Cảnh báo

Kiểm tra máy sấy

Trước khi sấy

Bảng điều khiển

Lưu ý khi vận hành

Hướng dẫn lắp đặt

Bảo dưỡng

Xử lý sự cố &  
Thông số kỹ thuật

2

4

5

6

7

9

12

13

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của chúng tôi.
- Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi sử 

dụng để có hiệu suất tối đa và đảm bảo an toàn.
- Vui lòng giữ lại sách hướng dẫn này để tham khảo 

khi cần.
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An toàn & Cảnh báo Ghi chú
Các biện pháp an toàn 
quan trọng

Vì sự an toàn của bạn
Vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn cả khi 
bạn đã khá quen với thiết bị.

Khi sử dụng các thiết bị điện tử, cần luôn luôn 
tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản dưới 
đây để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, giật điện, 
và/hoặc thương tích:

●  Thiết bị này không dành cho những người (kể 
cả trẻ em) bị suy giảm phát triển về thể chất, 
giác quan hoặc tinh thần, trừ khi có người bảo 
hộ an toàn giám sát hoặc hướng dẫn họ cách 
sử dụng thiết bị. 

●  Giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo trẻ không chơi 
đùa với thiết bị.

●  CHỈ SỬ DỤNG TRONG NHÀ thiết bị này không 
dành cho sử dụng ngoài trời.

●  Không để các ngọn lửa trần, như nến, lên trên 
thiết bị.

●  Không để thiết bị hoặc dây nguồn gần các 
nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, máy sưởi, ống 
dẫn khí hoặc ánh nắng trực tiếp.

●  Không chặn các lỗ thông khí. Đảm bảo các lỗ 
thông không bị phủ sách báo, khăn trải bàn, 
rèm cửa …

●  Không đi dây nguồn dưới tấm trải sàn. Đi dây ở 
những chỗ ít đi lại để tránh gây nguy hiểm.

●  Để ngắt kết nối thiết bị, tắt thiết bị, sau đó tắt ổ 
cắm điện và tháo phích cắm của thiết bị ra khỏi 
ổ cắm điện.

●  Không lạm dụng dây nguồn của thiết bị. Không 
được mang vác thiết bị bằng dây nguồn hoặc 
giật dây nguồn để rút ra khỏi ổ cắm. Thay vào 
đó, cầm phích cắm và kéo ra khỏi ổ cắm.

●  Không vận hành thiết bị khi dây nguồn hoặc 
phích cắm bị hỏng; sau khi lỗi thiết bị; hoặc 
thiết bị bị rơi hoặc hỏng hóc dưới bất kỳ hình 
thức nào. Vui lòng hỏi ý kiến của nhà sản xuất.

●  Không tự ý sửa chữa, tháo dỡ hoặc điều chỉnh 
thiết bị. Bảo hành sẽ mất hiệu lực nếu thiết bị 
không được bảo dưỡng hoặc sửa chữa bởi 
người có chuyên môn.

●  Không cho quần áo dính chất lỏng dễ cháy vào 
trong máy sấy mà không giặt sạch với nước 
tẩy rửa trước.

●  Không gập, kéo, quấn hoặc buộc quá chặt dây 
nguồn hoặc đặt vật nặng lên trên dây nguồn.

●  Thiết bị này chỉ được bảo dưỡng bởi người có 
chuyên môn. Không có bộ phận nào bên trong 
thiết bị mà người dùng có thể tự sửa chữa 
được.

●  Không dùng dây nối thêm với thiết bị này.

●  Không lắp đặt thiết bị trong tủ vừa khít.

●  Không cho quá nhiều quần áo vào máy sấy.

●  Không để vật lạ rơi vào trong lồng sấy của thiết 
bị.

●  Cửa máy có thể nóng sau chu trình sấy khô 
dài. Đảm bảo trẻ nhỏ tránh xa thiết bị.

●  Nếu không treo tường máy sấy quần áo, đặt 
thiết bị ở vị trí bằng phẳng, chắc chắn và 
thoáng gió. Sử dụng chân có thể điều chỉnh 
phía trước để hỗ trợ cân bằng máy sấy nếu 
cần thiết. Không đặt thiết bị trên các vật liệu 
mềm như xốp hoặc nhựa.

●  Không cho các vật liệu dễ cháy hoặc bắt lửa 
như gas, xăng, rượu hoặc sơn dầu vào trong 
máy sấy.

●  Sau khi tắt nguồn điện của máy sấy, đợi tối 
thiểu 2 phút trước khi bật nguồn trở lại.

●  Vui lòng tháo bao bì vận chuyển ở phía sau 
máy sấy trước khi sử dụng.

●  Dây nguồn bị hỏng phải được thay thế bởi nhà 
sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có chuyên 
môn để tránh gây nguy hiểm.

CHÚ Ý: Nếu thiết bị được cấp điện từ bộ dây 
nối thêm hoặc ổ cắm điện di động thì bộ dây nối 
thêm hoặc ô cắm điện di động này phải được cố 
định ở vị trí không bị bắn nước hoặc hút ẩm.



An toàn & Cảnh báo
Quần áo bị dính dầu có thể tự bốc cháy, đặc biệt khi tiếp xúc với nguồn nhiệt 
như trong máy sấy quần áo. Những món đồ này ấm lên gây ra phản ứng oxy hóa 
trong dầu. Oxy hóa sinh ra nhiệt. Nếu nhiệt không thoát ra ngoài thì những món 
đồ này sẽ nóng dần lên và bắt lửa. Xếp, chồng hoặc giữ quần áo bị dính dầu 
ngăn nhiệt thoát ra ngoài và do đó gây ra nguy cơ cháy nổ.

Ghi chú

●  Nếu không thể tránh khỏi việc cho quần áo dính dầu thực vật hoặc dầu ăn hoặc dính bẩn các sản 
phẩm chăm sóc tóc vào trong máy sấy, trước tiên nên giặt sạch chúng trong nước nóng với nước tẩy 
rửa để làm giảm nguy cơ cháy nổ, dù không thể loại bỏ hết nguy cơ.

●  Không sấy quần áo chưa giặt trong máy sấy.

●  Giặt quần áo bị dính bẩn dầu ăn, axeton, cồn, xăng, dầu hỏa, thuốc tẩy vết bẩn, nhựa thông, sáp và 
thuốc tẩy sáp trong nước nóng với nước tẩy rửa trước khi cho vào trong máy sấy.

●  Không sấy các món đồ như cao su xốp (bọt cao su), mũ chụp đầu khi tắm, quần áo không thấm 
nước, đồ và quần áo có một mặt cao su hoặc gối có đệm cao su xốp trong máy sấy.

●  Giai đoạn cuối của mỗi chu kỳ sấy không sinh nhiệt (chu trình làm nguội) để đảm bảo đồ sấy được 
giữ ở mức nhiệt phù hợp giúp giảm nhăn và đảm bảo người dùng sẽ không tiếp xúc với phần nhiệt 
còn dư lại có thể gây thương tích.

●  Lấy hết đồ ra khỏi túi quần/áo như bật lửa và diêm.

●  Khối lượng tối đa của đồ vải khô được tính bằng kg;

●  Không dùng máy sấy nếu đã vệ sinh bằng hóa chất công nghiệp;

●  Thường xuyên vệ sinh bẫy xơ vải, nếu có;

●  Không để xơ vải tích tụ quanh máy sấy (không áp dụng cho các thiết bị được thiết kế thông khí ra 
bên ngoài tòa nhà);

●  Phải có đầy đủ hệ thống thông gió để tránh khí gas từ thiết bị chảy ngược vào trong phòng đốt cháy 
các nhiên liệu khác, kể cả ngọn lửa trần.

LƯU Ý: Không cần tuân theo hướng dẫn này nếu máy sấy xả khí vào trong phòng.

●  Đối với các thiết bị có lỗ thông khí ở dưới sàn, không để thảm trải sàn chắn các lỗ này.

●  Không xả khí thải vào trong ống khói của các thiết bị đốt cháy gas hoặc các nhiên liệu khác.

LƯU Ý: Không cần tuân theo hướng dẫn này nếu máy sấy xả khí vào trong phòng.

●  Không lắp đặt thiết bị sau cửa có khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề nằm ở phía đối diện với cửa 
máy sấy, mà làm hạn chế độ mở rộng cửa máy sấy.

CẢNH BÁO: Không dừng máy sấy trước khi kết thúc chu trình sấy trừ khi tất cả đồ sấy được lấy ra và 
trải ra một cách nhanh chóng để tản nhiệt.

Cất giữ các hướng dẫn này



Kiểm tra máy sấy Xử lý sự cố, Thông số kỹ thuật

1. Hệ thống xếp chồng – Bộ giá đỡ (Model số N-SK2): được thiết kế để lắp đặt xếp chồng máy 
sấy lên trên máy giặt cửa trước Panasonic có số model NA-V*****

Máy sấy quần áo

Phụ kiện đi kèm trong túi sản phẩm

Bảng điều khiển

Cửa máy

Ô kính

Đệm cửa

Băng dính hai mặt (2) Vít (6) Thanh giá đỡ (L) Thanh giá đỡ (M) Thanh giá đỡ (R)

Lồng sấy
Vỏ bọc

Ống xả

Vỏ phía sau

Hướng dẫn sử dụng (1) Thẻ bảo hành (1) Bảng điều khiển 
bổ sung (1) *

Ống nối ống xả (1)
và vít dài 20mm (1)

Bộ treo tường (1) Vít dài 12mm (4) Vít dài 25mm (8) Vít ngắn M6 (8)
(*) Các phụ tùng này chỉ có sẵn ở Malaysia, Singapore và New Zealand.

Phụ kiện khuyên dùng

2. Bộ thông khí – Xuyên tường (Model số N-FH2): được thiết kế để kéo dài đường ống xả**

Vòng kim loại (1) Ống mềm (1)

Bạn có thể mua Hệ thống xếp chồng – Bộ giá đỡ (Model số N-SK2) và Bộ thông khí – 
Xuyên tường (Model số N-FH2) tại các cửa hàng bán đồ gia dụng ở địa phương hoặc cửa 
hàng phân phối linh kiện thiết bị gia dụng Panasonic
**. Bộ thông khí – Xuyên tường không áp dụng cho Thái Lan

Xem các trang dưới đây trước khi gọi dịch vụ.

Vấn đề Nguyên nhân Cách khắc phục

Lồng sấy 
không quay

Quần áo vẫn 
còn ướt sau 
khi sấy

Máy sấy không 
hoạt động

Máy báo cửa mở 
(tất cả đèn LED 
nhấp nháy và 
kêu bíp 12 tiếng)

●  Đóng cửa máy chưa?
●  Cắm dây nguồn chưa?
●  Ổ cắm vào điện chưa?

●  Có mất điện không?
●  Cắm chắc dây nguồn chưa?
●  Đóng cửa máy chưa?

●  Đóng cửa máy chưa?

●  Bộ lọc trước và sau có bị tắc không?
●  Có cho quá nhiều quần áo vào sấy 

không?
●  Có cho thêm quần áo khi máy sấy 

đang chạy không?
●  Quần áo có bị xoắn lại khi sấy không?
●  Có đặt máy sấy ở chỗ nhỏ hẹp và 

thông gió kém không?
●  Có đặt chế độ Sấy gió không?

●  Đóng cửa máy.
●  Cắm chắc dây nguồn.
●  Kiểm tra dây nguồn có điện.

●  Thử lại khi có điện.
●  Cắm chắc dây nguồn.

●  Đóng cửa máy và ấn nút “Bắt đầu  
     /Tạm dừng”.
     Nếu đang đặt Khóa trẻ em thì mở  
     khóa và ấn nút “Bắt đầu/Tạm dừng”.

●  Vệ sinh bộ lọc,
●  Cho bớt quần áo ra.

●  Sấy lại quần áo.

●  Gỡ xoắn quần áo và sấy lại.
●  Đặt máy sấy ở khu vực thông gió tốt.

●  Cài đặt chế độ ‘Trung bình’ hoặc ‘Cao’.

Thông số kỹ thuật máy sấy

Model

Công suất sấy

Điện áp

Đầu vào định mức

Khối lượng tịnh

Kích thước

NH-E70JA1

7.0 kg

220~240V  50/60Hz

1700 W

27.5 kg

600x565x850mm

NH-E80JA1

8.0 kg

220~240V  50/60Hz

1900 W

29 kg

600x595x850mm



Bảo dưỡng Trước khi sấy
Bảo dưỡng Chuẩn bị quần áo sấy

●  Kiểm tra quần áo sấy không có vật dễ cháy 
hoặc vật lạ như bật lửa, kẹp tóc, tiền xu.

●  Lộn trái quần áo có khóa kéo và kéo hết khóa 
lên.

●  Đảm bảo đã loại bỏ hết các vết bẩn trên quần 
áo trước khi sấy vì nhiệt của máy sấy có thể 
khiến vết bẩn ở lại vĩnh viễn.

●  Để riêng quần áo sáng và tối màu như khi bạn 
giặt máy.

●  Cho quần áo cùng loại vải vào máy sấy để đạt 
hiệu quả sấy cao nhất. Cho những đồ nhỏ, dễ 
hỏng vào trong túi lưới và không cho quá nhiều 
quần áo vào máy sấy.

●  Khối lượng tối đa là công suất danh định của 
máy sấy tính trên lượng đồ sấy khô và không 
cho quần áo vào quá mức này. Máy sấy quần 
áo chỉ dùng để sấy khô đồ vải đã được giặt với 
nước.

●  Về việc vệ sinh nắp bộ lọc, chúng tôi khuyến 
nghị bạn nên vệ sinh sạch sau mỗi lần sử dụng 
vì mỗi lần vệ sinh có thể làm giảm thời gian sấy 
khô và tăng tuổi thọ của bộ lọc. Trong điều kiện 
vận hành bình thường, tuổi thọ của bộ lọc khí 
thải là 400 chu kỳ và của lưới lọc xơ vải là 800 
chu kỳ.

Vệ sinh lưới lọc xơ vải
Vui lòng rút dây nguồn trước khi làm vệ sinh. 
Đặt lại lưới lọc vào đúng vị trí sau khi khô. Vệ 
sinh lưới lọc trước mỗi lần dùng máy sấy.

1. Tháo bộ lọc
Tháo bằng cách dùng ngón tay cho vào 4 lỗ 
quanh tấm chắn khí thải và kéo ra ngoài. Bộ lọc 
có 3 phần: tấm chắn khí thải, lưới lọc xơ vải và 
bộ lọc khí thải (như minh họa ở hình 1).

Bộ lọc được cố định 
vào sau lồng sấy.

Tấm chắn 
khí thải

Lưới lọc 
xơ vải

Bộ lọc 
khí thải Hình 1

2. Vệ sinh bộ lọc
Tách riêng “tấm chắn khí thải”, “lưới lọc xơ vải” 
và “bộ lọc khí thải”. Dùng bàn chải mềm hoặc 
máy hút bụi để loại bỏ hết xơ vải trên lưới lọc 
xơ vải và bộ lọc khí thải. Không làm hỏng bộ 
lọc (như minh họa ở hình 2).

3. Lắp lại bộ lọc
Sau khi vệ sinh, lắp lại theo thứ tự “bộ lọc khí 
thải – lưới lọc xơ vải – tấm chắn khí thải”, canh 
chỉnh các lỗ ở giữa vào với chỗ nhô ra ở giữa 
lồng sấy. Đảm bảo lắp chắc chắn bộ lọc vào 
đúng vị trí (như minh họa ở hình 3).

Lưới lọc
xơ vải

Xơ vải Bộ lọc
khí thải

Dụng cụ
lau bụi

Hình 2

Hình 3

Vệ sinh bộ lọc hút gió
Vệ sinh bộ lọc mỗi tháng 1 lần.
Tháo ra bằng cách giữ đầu trên và dưới của 
tấm chắn hút gió và kéo ra ngoài.
Tháo bộ lọc bên trong tấm chắn và dùng bàn 
chải mềm để vệ sinh. Lắp lại bộ lọc và đặt vào 
đúng vị trí như trước.

Tấm chắn hút gió

Bộ lọc hút gió
Dùng ngón tay cái đẩy nhẹ lên trên cho đến khi 
móc khóa tách ra, sau đó tháo ra.

Vệ sinh bên trong & bên ngoài máy sấy

Không rửa trực tiếp với nước.

Không dùng chất pha loãng, xăng hoặc cồn để 
vệ sinh.

Không dùng bất kỳ loại dụng cụ xịt rửa nào để 
vệ sinh bên trong máy sấy. Nếu lồng sấy bị 
bẩn, dùng vải ẩm để vệ sinh.

Cho hết quần áo đã sấy ra trước khi sấy lượt 
tiếp theo.

Vệ sinh vỏ máy giặt với xà phòng nhẹ và nước. 
Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc có 
tính mài mòn, nếu không có thể làm hỏng máy 
sấy.

CẢNH BÁO: Thường xuyên 
vệ sinh bẫy xơ vải.

CHÚ Ý! BỀ MẶT NÓNG
●  Không chạm vào cửa của 

thiết bị trong suốt chu trình 
sấy vì có nhiệt độ cao.

VUI LÒNG ĐỌC HƯỚNG DẪN

Yêu cầu về điện
Cắm thiết bị vào ổ cắm 3 chân được nối đất 
chắc chắn.
Cắm dây nguồn vào ổ cắm.

Cho quần áo vào máy sấy

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên cho từng chiếc 
một vào máy sấy. Điều này đảm bảo quần áo 
không bị quấn vào nhau dẫn đến sấy khô 
không đều. Đảm bảo quần áo không bị kẹt vào 
cửa máy khi đóng cửa máy sấy trước khi bắt 
đầu vận hành thiết bị.

Lời khuyên trước khi sấy

Trước khi cho vào máy sấy, kiểm tra trên nhãn 
quần áo có các biểu tượng sau không. Nếu có 
thì không nên cho vào máy sấy.

Phơi ngang Phơi trong bóng râm

Không sử dụng máy sấy Phơi móc Phơi treo



Bảng điều khiển Hướng dẫn lắp đặt
Các chức năng trên bảng điều khiển Chuẩn bị: Lắp đặt (tiếp)

Nút nguồn
Ấn nút này để bật nguồn, máy kêu 1 tiếng bíp hoặc tắt nguồn, máy kêu 1 tiếng bíp. Khi chu trình 
sấy kết thúc, máy kêu 8 tiếng bíp và đèn tự động tắt sau 12 giây. Tuy nhiên, vui lòng đảm bảo tắt 
thiết bị khi không sử dụng.
Ít nhăn
Ấn nút này để kích hoạt chương trình sấy Ít nhăn. Đèn trên nút này sáng cho biết chương trình 
sấy Ít nhăn đã được chọn.
Khi chọn chương trình sấy này, máy sấy sẽ thêm 8-10 phút chu trình sấy gió sau chương trình sấy 
đã chọn. Trong suốt chu trình này, chỉ có gió mát (không có nhiệt) được tạo ra để giúp quần áo 
vừa sấy khô không bị nhăn. CHÚ Ý: Để đảm bảo sử dụng tốt nhất chức năng Ít nhăn, vui lòng 
không cho quá nhiều quần áo vào máy sấy. Lấy ngay quần áo đã sấy khô ra khỏi máy sấy và treo 
lên móc hoặc gập lại.
Chế độ
Ấn nút chương trình để chuyển qua lần lượt các tùy chọn.
a) Sấy khô bằng cảm biến tự động*: Máy sấy sẽ tự dừng hoạt động khi quần áo đã được sấy 

khô. Thời gian vận hành tối đa của chương trình này không vượt quá 220 phút. Nếu một số loại 
quần áo không khô hoàn toàn khi kết thúc chu trình sấy, vui lòng chạy chương trình mặc định 
của máy. Chương trình này không được khuyến nghị cho khối lượng sấy dưới 2kg.

b) 180 phút (đối với loại 7kg): Chọn chương trình này để sấy quần áo trong 180 phút.
220 phút (đối với loại 8kg): Chọn chương trình này để sấy quần áo trong 220 phút.

c) 120 phút: Chọn chương trình này để sấy quần áo trong 120 phút.
d) 60 phút: Chọn chương trình này để sấy quần áo trong 60 phút.
Nút nhiệt độ
Ấn nút này để chuyển qua lần lượt các tùy chọn nhiệt độ.
a) Cao: Máy sấy hoạt động với hai bộ thanh nhiệt sấy cùng chạy một lúc, cung cấp luồng khí nóng 

mạnh nhất.
b) Trung bình: Máy sấy hoạt động với một bộ thanh nhiệt sấy, cung cấp luồng khí nóng trung 

bình.
c) Sấy gió: Các thanh nhiệt sấy không hoạt động. Chức năng này vận hành với luồng khí mát, 

chủ yếu dành cho quần áo cần làm mới lại.
Bắt đầu / Tạm dừng
Ấn nút này để bắt đầu hoặc tạm dừng các chương trình sấy.
Nếu cửa máy vẫn mở trong quá trình vận hành, đóng cửa máy lại và ấn nút này để bắt đầu lại.
Ấn nút “Tạm dừng” để thay đổi chương trình, sau đó ấn “Bắt đầu” để bắt đầu lại một chương trình 
mới.
Khóa trẻ em
Ấn cùng lúc “Chế độ” và “Nhiệt độ” khoảng 3 giây cho đến khi đèn “Khóa trẻ em” sáng và chương 
trình sấy bị khóa lại. Tất cả các nút khác cũng bị khóa lại. Ấn cùng lúc “Chế độ” và “Nhiệt độ” 
khoảng 3 giây để mở khóa.
* Nên áp dụng chu trình "Sấy khô bằng cảm biến tự động" cho các loại quần áo cotton.

Lắp đặt úp ngược
Có thể úp ngược máy sấy nếu thấy phù 
hợp hơn với cách bố trí của bạn.
Hãy thực hiện như sau để chuẩn bị cho 
việc lắp đặt úp ngược:
1. Úp ngược máy sấy lên một mặt 

phẳng nằm ngang chắc chắn như 
trên bàn hoặc ghế dài (Hình 6).

2. Lấy bảng điều khiển bổ sung từ bộ 
gắn tường và dán chồng lên bảng 
điều khiển gốc (Hình 7).

3. Tháo 4 chân ra khỏi máy sấy.
4. Lắp 8 vít ngắn M6 vào 8 lỗ trên đáy 

vỏ (Hình 8).
5. Máy sấy giờ đã sẵn sàng được lắp 

đặt úp ngược (Hình 9).

Hình 6

*  Chúng tôi khuyến nghị nên kết hợp cách úp ngược với lắp đặt treo tường hoặc trong 
bất kỳ trường hợp nào máy sấy quá cao so với yêu cầu của người sử dụng.
KHÔNG vận hành máy sấy trên máy giặt mà không sử dụng bộ xếp chồng phù hợp 
(không được Panasonic cung cấp). Nếu không có thể gây thương tích.

*  Thiết kế này chỉ áp dụng cho Malaysia, Singapore và New Zealand.

Hình 7 Hình 9

Hình 8



Nên cho quần áo dễ hỏng vào trong túi lưới ni 
lông trước khi sấy. Không nên sấy áo lót có 
gọng trong thiết bị này.

3.   Bắt đầu từ Hình 2 để lắp móc treo lên miếng 
gỗ.

4.   Canh chỉnh các móc treo và vít chặt lại.
5.   Lắp ống xả. Xoay ống xả theo chiều kim 

đồng hồ để khít vào chân nối (xem Hình 3).
6.   Sau đó lắp vít dài 20mm để cố định.
7.   Khi treo tường bình thường:
      Sử dụng vít 4 x 12mm (kèm theo) để cố 

định 2 miếng đệm như minh họa ở Hình 4.
      Khi treo úp ngược:
      Tháo 4 vít có sẵn ra và dùng vít 4 x 12mm 

(kèm theo) để cố định 2 miếng đệm như 
minh họa ở Hình 5.

8.   Nhờ người hỗ trợ treo máy sấy lên giá treo
      Xem hình cuối trong Hình 4, 5.

Để đảm bảo sử dụng tốt nhất chức năng Ít 
nhăn, vui lòng không cho quá nhiều quần áo 
vào máy sấy và lấy ngay quần áo đã sấy ra khô 
ra khỏi máy sấy và treo lên móc. Là quần áo 
nếu cần.

Vui lòng thực hiện như sau để giảm thiểu nguy 
cơ cháy nổ bên trong máy sấy:

Quần áo bị dính dầu có thể tự bốc cháy, đặc 
biệt khi tiếp xúc với nguồn nhiệt như trong 
máy sấy quần áo. Những món đồ này ấm lên 
gây ra phản ứng oxy hóa trong dầu. Oxy hóa 
sinh ra nhiệt. Nếu nhiệt không thoát ra ngoài 
thì những món đồ này sẽ nóng dần lên và 
bắt lửa. Xếp, chồng hoặc giữ quần áo bị 
dính dầu ngăn nhiệt thoát ra ngoài và do đó 
gây ra nguy cơ cháy nổ.

Liên quan đến công suất tải hoặc nhiệt độ lồng 
sấy, có nhiều trường hợp quy trình sấy sẽ kết 
thúc sớm hơn so với thời gian mà bạn đã chọn.

●  Quần áo bị dính hoặc ngâm dầu thực vật 
hoặc dầu ăn có thể gây ra nguy cơ cháy nổ, 
do đó không nên cho vào máy sấy.

Đảm bảo không có vật lạ bên trong máy sấy. 
Lấy hết đồ trong các túi quần/áo ra, đóng hết 
cúc và kéo hết khóa quần áo. Điều này giúp 
giảm tiếng ồn gây ra khi quần áo va vào lồng 
sấy đang quay.

Không thêm quần áo vào trong máy sấy khi 
máy đang chạy.

Khi sấy đồ to như chăn, bạn nên thỉnh thoảng 
mở cửa máy sấy ra, giũ đồ sấy, sau đó đặt trở 
lại vào máy sấy và đóng cửa máy sấy lại. Điều 
này giúp đảm bảo đồ sấy được sấy đều.

Lật quần áo

Lấy bớt quần áo ra

Hình 2

Hình 3

Hình 4 Hình 5

Móc treo

Treo tường bình thường
Vị trí gắn giá treo tường

Vít dài 25mm

Vít dài 12mm
(kèm theo) x 4

Miếng đệm x 2

Vị trí gắn giá treo tường

Vị trí gắn giá treo tường

Vị trí gắn giá treo tường

Miếng gỗ (không kèm theo)

Vít dài 20mm

Vít dài 12mm (kèm theo) x 4Tháo 4 vít có sẵn

Miếng đệm
x 2

Chân nối Ống xả

Hướng dẫn lắp đặt Lưu ý khi vận hành

Khi treo úp ngược



Chú ý:
* Đảm bảo không có điện sau vị trí vít trên tường.
* Đảm bảo tường đủ chắc chắn để treo máy sấy lên.

Lưu ý khi vận hành Hướng dẫn lắp đặt
Nếu không thể tránh khỏi việc cho quần áo dính dầu thực vật hoặc dầu ăn hoặc dính bẩn các sản 
phẩm chăm sóc tóc vào trong máy sấy, trước tiên nên giặt sạch chúng trong nước nóng với nước tẩy 
rửa để làm giảm nguy cơ cháy nổ, dù không thể loại bỏ hết nguy cơ.

Nên sử dụng chức năng “Ít nhăn” với 10 phút chu trình làm mát sau các chu trình nhiệt cao để làm 
giảm nhiệt cho quần áo. Không nên lấy quần áo còn nóng ra khỏi máy sấy hoặc xếp chồng chúng lên 
nhau.

Không cho quần áo đã được làm sạch, giặt, ngâm hoặc dính xăng/dầu, dung môi giặt khô hoặc các 
chất dễ cháy nổ khác vào trong máy sấy.

Các chất dễ cháy nhất thường được sử dụng trong nhà bao gồm axeton, cồn biến tính, xăng/dầu, dầu 
hỏa, thuốc tẩy vết bẩn (một số hãng), nhựa thông, sáp và thuốc tẩy sáp.

●  Không sấy các món đồ có cao su xốp (bọt cao su) hoặc cao su có cấu trúc tương tự, các vật liệu 
tương tự trong máy sấy.

●  Các vật liệu cao xu xốp khi được làm nóng có thể tự bốc cháy và gây hỏa hoạn.

●  Không cho nước xả vải hoặc các sản phẩm tương tự vào trong máy sấy để loại bỏ ảnh hưởng 
của điện tĩnh trừ khi được nhà sản xuất nước xả vải hoặc sản phẩm khuyến nghị cụ thể.

●  Không cho áo lót có gọng vào trong máy sấy.

●  Gọng bị lỏng ra trong quá trình sấy có thể làm hỏng máy sấy. Nên sử dụng giá phơi cho những 
món đồ này.

●  Không cho đồ nhựa như mũ chụp đầu khi tắm hoặc tấm lót thay bỉm chống nước của em bé vào 
trong máy sấy.

●  Không sấy đồ có một mặt cao su, quần áo có đệm cao su xốp, gối, giầy cao su và giầy tennis  
phủ cao su trong máy sấy.

Hướng dẫn lắp đặt Hướng dẫn treo tường

Đặt máy sấy ở chỗ thông gió tốt và khô ráo. 
Đặt máy sấy xa nguồn nhiệt và ánh nắng 
trực tiếp.

Nếu không treo tường máy sấy, đặt thiết bị 
trên mặt đất nằm ngang chắc chắn. Không 
đặt thiết bị trên thảm vì sẽ làm tắc đường hút 
gió. Máy sấy phải nằm cách tường tối thiểu 
15cm.

Lắp các chân cố định đi kèm máy sấy vào để 
đảm bảo sự ổn định.

1. Xác định vị trí đặt máy sấy trên tường và 
đánh dấu vị trí của giá treo.

* Mặt trên của máy sấy phải cách trần tối thiểu 
50mm để dễ dàng lắp đặt.
* Nếu treo máy sấy trên máy giặt, để đủ 
khoảng trống để mở nắp máy giặt

Nếu treo máy sấy lên giá, cần sử dụng một 
giá treo chắc chắn để đảm bảo ổn định và 
chống rung. Máy sấy phải nằm cách tường 
tối thiểu 15cm (không tính giá treo).

Chân

Dụng cụ cần dùng

Bộ treo tường bao gồm

Dụng cụ & 
phụ tùng 
cần dùng 
đối với 
tường 
thạch 
cao/gỗ

Mô tả

Khoan & mũi khoan 3mm

Tua vít Phillips

Giá treo

Đệm nhựa

Ống xả

Vít dài 25 mm

Vít dài 12 mm

Vít dài 20 mm

   

Một người giúp nâng mấy 
sấy lên trên tường

2. Cố định chắc chắn giá treo tường (có sẵn 2 
chiếc) lên tường (ví dụ vào trong cột.) Nẹp 
1 thanh gỗ vào giữa các cột để treo giá lên 
nếu cột cách nhau quá rộng.

Hình 1
Trần nhà

Cộ
t

Cộ
t

Cộ
t

Cộ
tGỗ

25x75mm

Đóng chắc chắn các giá treo. 
Nẹp thêm thanh gỗ nếu 

cần thiết 

Vít gỗ Φ 12x50 mm Vít gỗ   


