
Hệ thống giặt với bọt khí 

■   Sử dụng hệ thống điều khiển bằng phím bấm.

■    Hoạt động êm ái nhờ thiết kế giảm tiếng ồn cải tiến.

■    Trước khi khởi động máy giặt xin vui lòng đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng này. 

Máy giặt hoàn toàn tự động 
ES-S1000EV-W

THÔNG ĐIỆP DÀNH CHO BẠN
Cám ơn bạn đã mua sản phẩm của SHARP.
Máy giặt SHARP dễ dàng sử dụng, tiết kiệm thời gian, giúp bạn quản lý tốt hơn ngôi nhà của mình.
Sách hướng dẫn vận hành này mang đến những thông tin hữu ích về phương thức vận hành và bảo dưỡng 
an toàn đối với máy giặt của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ .

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MỤC LỤC Trang

CÁC BỘ PHẬN VÀ TÍNH NĂNG ................................ 2
HƯỚNG DẪN AN TOÀN ........................................... 3
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ............................................ 4
CÁC YÊU CẦU VỀ ĐIỆN ............................................ 5
NỐI ỐNG DẪN NƯỚC .............................................. 6
VẬN HÀNH MÁY GIẶT CỦA BẠN.............................. 7
CÁC CHỨC NĂNG CỦA BẢNG ĐIỀU KHIỂN ........... 8
CHỌN LỰA CHU TRÌNH GIẶT .................................. 9
QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHUNG ............................ 11
BẢO DƯỠNG MÁY GIẶT CỦA BẠN ....................... 12
PHƯƠNG PHÁP VỆ SINH BỘ LỌC ........................ 13
LOẠI BỎ VẾT BẨN .................................................. 14
KHẮC PHỤC SỰ CÔ ............................................... 15
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ........................................... 16

Máy giặt của bạn được trang bị hệ thống 
tạo ra vô số bọt khí trong quá trình giặt. 

Những bọt khí sẽ giúp đánh bay vết bẩn 
trên quần áo trong suốt quá trình giặt và 
loại bỏ các cặn bẩn trong quá trình xả. 

Máy giặt này được thiết lập chương trình 
giặt nước đôi vừa sử dụng bọt khí vừa 
sử dụng dòng nước trong chu trình giặt 
nên đem lại hiệu quả giặt tối ưu hơn so 
với hệ thống giặt truyền thống. 

➢

➢

➢
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CÁC BỘ PHẬN VÀ TÍNH NĂNG
Các bộ phận và tính năng của máy giặt sẽ được giới thiệu trong trang này. Hãy làm quen với tất cả 
các bộ phận và tính năng trước khi sử dụng máy giặt. 

LƯU Ý
• Các bản vẽ trong sách khác với loại máy giặt của bạn .  

Các bản vẽ này được thiết kế với mục đích hiển thị các tính năng khác nhau của tất cả các loại 
máy giặt có trong sách này, loại máy của bạn có thể không bao gồm tất cả các tính năng này.

• COLD WATER TAP
 After using the washer, 

close the water tap

 • KHÓA NƯỚC
 Khóa van nước sau khi 

giặt.

• VÒI NƯỚC NÓNG
   Khóa van nước sau khi giặt. Đối với loại 

chỉ có 1 van thì sẽ không có van nước 
nóng. 

• NGĂN CHỨA NƯỚC LÀM 
MỀM VẢI

• NGĂN CHỨA NƯỚC TẨY

• BẢNG ĐIỀU KHIỂN

• CÔNG TẮC NGUỒN

• MÂM GIẶT

• CHÂN MÁY ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC

• NGĂN CHỨA BỘT GIẶT

• LƯỚI LỌC XƠ VẢI

• DÂY NGUỒN 

• ỐNG XẢ

• DÂY ĐIỆN NỐI ĐẤT
 Trong trường hợp dây 

nguồn có 3 chấu, sẽ 
không có dây nối đất

ỐNG NỐI VÒI NƯỚC DÂY DẪN NƯỚC

DRYTEN
UP

DRYTEN
UP

TẤM CHE ĐÁY ỐNG XẢ KẸP CỐ ĐỊNH ỐNG DẪN XẢ 
NƯỚC 

DRYTEN
UP

DRYTEN
UP

DRYTEN
UP
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HƯỚNG DẪN AN TOÀN
Xin vui lòng ghi nhớ những hướng dẫn này
Sự an  toàn của bạn là điều tối quan trọng .
Để giảm thiểu rủi ro cháy nổ, sốc điện hoặc chấn thương khi sử dụng máy, xin tuân theo    những đề 
phòng cơ bản sau.

Trách nhiệm của khách hàng
• Không sử dụng nước tẩy từ clo, a mô ni ắc hoặc axit (như giấm hoặc chất tẩy vết rỉ sét) trong 

cùng một lần giặt. Việc này có thể gây ra khói độc.
• Ngắt dây nguồn trước khi bảo dưỡng máy.
• Không giặt vật liệu từ sợi thủy tinh.Các mẩu nhỏ có thể dính vào sợi vải trong đồ giặt và gây rát 

da.
• Không sử dụng nước nóng nếu nhiệt độ chuẩn trên 50˚C (122˚F) vì có thể gây biến dạng các bộ 

phận làm bằng nhựa.
• Không xịt nước lên bảng điều khiển và lưng máy. Việc này có thể gây ra hỏa hoạn hoặc sốc điện.

Xin vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng máy giặt 

• Không sử dụng hoặc dự trữ các chất dễ 
cháy (Dung môi giặt khô, dầu hỏa, xăng 
dầu…) gần máy giặt của bạn. 
Không cho thêm các chất dễ cháy vào trong 
nước giặt. Những chất này có thể hóa hơi 
gây ra cháy nổ nguy hiểm. 

• Không chạm vào lồng giặt sau khi máy bắt 
đầu một chu trình trừ khi máy ngừng hoạt 
động hoàn toàn.

• Không làm xáo trộn chu trình điều khiển.
• Thiết bị này không được thiết kế cho mục 

đích sử dụng của trẻ em hoặc người tàn tật 
mà không có sự giám sát.   

• Nên giám sát trẻ nhỏ nhằm đảm bảo chúng 
không đùa giỡn với thiết bị

• Nếu dây điện bị hỏng thì phải được thay thế 
bởi nhà sản xuất hoặc chuyên viên nhằm 
tránh các nguy hiểm có thể xảy ra.

• Nếu thiết bị được cung cấp điện từ ổ cắm 
kéo dài hoặc ổ cắm di động thì nên cố định ổ 
cắm nhằm tránh bị nước hoặc hơi ẩm xâm 
nhập.

Xin vui lòng ...
• Chỉ có chuyên viên lành nghề chịu trách 

nhiệm lắp đặt, sửa chữa, hoặc thay thế các 
bộ phận của máy giặt

• Bảo dưỡng máy giặt đúng cách.
• Bảo vệ máy giặt, tránh các điều kiện thời tiết 

xấu và duy trì máy giặt ở nơi có nhiệt độ 
không quá thấp. 

• Không đặt máy giặt ở nơi có độ ẩm cao vì có 
thể gây điện giật hoặc đoản mạch.

• Kết nối đúng ổ cắm, thiết bị cung cấp điện, 
cung cấp và thoát nước của máy giặt.

• Đặt máy giặt đúng vị trí.
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
Vị trí đặt máy 
Kiểm tra vị trí trước lắp máy. Hãy đảm bảo bạn có mọi thứ cần thiết để lắp đặt thật chính xác.
Việc lắp đặt đúng cách là trách nhiệm của bạn.
•  Không đặt hoặc bảo quản máy ở nơi dưới 0°C (32°F) để tránh thiệt hại nếu máy đóng băng.
• Lắp máy trên sàn bằng phẳng và chắc chắn.

Hệ thống xả
Đừng quên lắp ống xả trước khi vận hành máy .
Ống xả đã bao gồm trong phụ tùng chuẩn. 

LƯU Ý
• Khi lắp đặt máy giặt trên nền nhà được trải thảm chú ý không để lỗ thoát nước bị tắc nghẽn do 

vướng thảm. 

C

A

B

XUỐNGLÊN

Nếu máy giặt được đặt không đúng vị trí sẽ gây ra tiếng ồn lớn, 
rung mạnh và xảy ra sự cố. 
Nếu máy giặt bị nghiêng có thể điều chỉnh chân máy (A) lên hoặc 
xuống sao cho khớp với mặt phẳng ngang.
• Dây điện nối đất (B) dài 20cm nằm ở phần đáy phía sau lưng 

của vỏ máy giặt (tùy chọn).
• Van nước (C) phải cách phía trên và sau của vỏ máy giặt 1M để 

cung cấp áp lực nước 0.3kgf/cm² - 8kgf/cm² (2.94N/cm²-
78.4cm²).

Loại không có bơm LƯU Ý

• Nối ống xả nước vào lỗ thoát nước nằm ở 
mặt sau của máy giặt.

• Khi lắp đặt máy giặt trên nền nhà được trải 
thảm chú ý không để lỗ thoát nước bị tắc 
nghẽn do vướng thảm. 

Ống xả nước

Lỗ thoát nước

Ống xả nước
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CÁC YÊU CẦU VỀ ĐIỆN

Loại không có bơm

1  Trong trường hợp dẫn ống 
xả nước đi qua ngưỡng 
cửa 
Chú ý không để chiều cao 
của ống xả nước cách đáy 
máy giặt quá 20 cm.

2  Trong trường hợp nối dài 
ống xả nước, chú ý không 
để chiều dài vượt quá 3 m.

3  Chú ý không để phần đuôi 
của ống xả ngập trong 
nước.

Loại có bơm

Hệ thống xả nước bồn giặt Hệ thống xả ống đứng

•  Đỉnh bồn phải cao tối thiểu 86cm (34inches) 
và không cao quá 100cm tính từ phần đáy 
của máy giặt(A)

•  Cần một ống đứng có đường kính tối thiểu 
3cm với khả năng xả tối thiểu 30 lít nước mỗi 
phút. 

•  Đỉnh bồn phải cao tối thiểu 86cm (34inches) 
và không cao quá 100cm tính từ phần  
đáy của máy giặt (B)

20Cm

3m

A

B

20cmGROUND
WIRE

20Cm

3m

A

B

20cmGROUND
WIRE

20Cm

3m

A

B

20cmGROUND
WIRE

20Cm

3m

A

B

20cmGROUND
WIRE

20Cm

3m

A

B

20cmGROUND
WIRE

CẢNH BÁO Nguy hiểm sốc điện: Nếu không tuân theo những hứơng dẫn này có thể dẫn 
đến tử vong hoặc bị thương tích nghiêm trọng.

• Máy giặt phải được nối điện tiếp đất. 
•  Nếu ổ cắm không vừa, hãy tìm một chuyên 

viên có năng lực lắp ổ cắm thích hợp.

• Không nối đất với ống dẫn ga.
• Không đổi phích cắm nguồn.
•  Hãy hỏi ý kiến chuyên viên nếu bạn không 

chắc chắn về việc nối đất.

Khuyến nghị đối với việc nối đất

C

B

A

Vì sự an toàn cho chính bạn, bạn cần nối đất cho máy giặt. 
Máy giặt này được trang bị một dây nguồn (A) có phích cắm nối đất(B). Để 
giảm tối  thiểu nguy cơ bị sốc điện, dây nguồn phải cắm khít với ổ cắm tường 
nối đất (C). Nếu không có ổ cắm tường vừa khít, khách hàng có trách nhiệm và 
nghĩa vụ nhờ một chuyên viên lắp một ổ cắm tường nối đất thích hợp.
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NỐI ỐNG DẪN NƯỚC
Cẩn thận tránh nhầm lẫn giữa ống dẫn nước nóng và nước lạnh.
Trong trường hợp chỉ sử dụng 1 van dẫn nước hoặc máy giặt chỉ có 1 van thì nối ống dẫn nước vào 
van dẫn nước lạnh.

1  Kéo vành của ống dẫn 
nước ra khỏi ống nối vòi 
nước. 

2  Nới lỏng 4 ốc sao cho 
vừa với vòi dẫn nước

 

3  Gắn ống nối vòi nước vào 
vòi nước và siết chặt 4 ốc 
trong khi đẩy ống nối lên 
sao cho vòng đệm cao su 
bám chặt vào vòi nước.

 

4  Tháo bỏ băng keo và vặn 
chặt đầu nối A vào B.

5  Nối ống dẫn nước vào 
ống nối vòi nước bằng 
cách kéo vành của đuôi 
ống dẫn xuống.

6  Nối ống nối vòi nước của 
ỗng dẫn vào ống dẫn 
nước của máy giặt bằng 
cách vặn chặt theo chiều 
kim đồng hồ cho đến khi 
khớp.

 

•  Xin vui lòng kiểm tra vòng đệm 
cao su bên trong ống nối vòi 
nước của ống dẫn.

Dành cho khóa nước thường 

Dành cho khóa nước dạng xoay 
1  Nối ống dẫn nước vào 

khóa nước bằng cách vặn 
chặt mối nối.

2  Nối đầu nối dẫn nước nếu 
có

3  Lắp ống nối dẫn nước 
vào ống dẫn nước của 
máy giặt và vặn cho đến 
khi khớp.

*  hãy kiểm tra vòng đệm trong ống 

Đầu nối B 
Đầu nối A

Băng keo

Đầu nối

Ống nước đầu nối

Vòng đệm 
cao su 

Đầu nối 
dẫn nước

Đầu nối

Ống nước Đầu nối

Vòng đệm 
cao su
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VẬN HÀNH MÁY GIẶT CỦA BẠN
Để đạt được hiệu quả giặt tốt nhất, bạn nên vận hành máy đúng cách. Phần này sẽ cung cấp cho bạn  
những thông tin quan trọng. 

Chuẩn bị đồ giặt

•  Đóng dây kéo, khóa và móc để chúng không 
làm rách quần áo khác. 
Lấy hết kim móc, khóa thắt lưng và những vật 
cứng khác ra để lồng giặt không bị xước

• Móc hết túi rồi lộn ra.

•  Gập cổ tay áo và lộn đồ bằng len ra để tránh 
sổ lông.

•  Cột dây và khăn quàng lại để chúng không 
rối. 

•  Xử lý các đốm và vết ố bẩn khó giặt. 
(Vui lòng tham khảo "Loại bỏ vết ố bẩn" trong 
trang14)

Lượng quần áo cần giặt

•  Bỏ đồ giặt vào máy sao cho không bị quấn. 
Đồ giặt cần chuyển động đều với nước giặt 
mới cho kết quả giặt sạch và không nhăn. 

•  Chất đồ giặt vào máy đúng cách và chọn cài 
đặt lượng giặt chính xác.  
Lượng giặt quá tải và chọn cài đặt lượng giặt 
quá ít có thể khiến: 

   - giặt không sạch
   - nhăn nhiều
   - tạo nhiều xơ vải
   - quần áo mau sờn (vì đổ lông)

•  Trộn đồ lớn và nhỏ trong mỗi lần giặt.  
Chất đồ giặt đều để máy duy trì cân bằng. 
Lượng giặt không cân bằng có thể khiến máy 
rung trong khi quay.

•   Giảm thời gian với cài đặt lượng giặt ít.
Lượng giặt với đồ nhỏ chỉ cần ít thời gian.

•  Cài đặt lượng giặt lớn để đồ có nếp gấp 
cứng và đồ len bớt rối. Những loại đồ này 
cần nhiều không gian để chuyển động với 
nước hơn những đồ nặng (khăn bông, đồ 
jean) 

Phân loại

•  Giặt riêng đồ bẩn nặng với đồ bẩn nhẹ, cho dù chúng thường được giặt chung. 
• Giặt riêng đồ màu tối với màu sáng, đồ không phai màu với đồ dễ phai màu.
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CÁC CHỨC NĂNG CỦA BẢNG ĐIỀU KHIỂN

• Nhấn nút để chỉnh nguồn 'BẬT' hoặc 'TẮT'.

• Được sử dụng để điều chỉnh lượng nước theo lượng quần áo cần giặt.
•  Khi nhấn nút, mực nước sẽ được chọn CỰC THẤP → THẤP →  

VỪA.(Trung bình) → CAO

• Được sử dụng để hẹn giờ giặt

•  Nút điều khiển một phần quy trình hoặc kết hợp nhiều quy trình (giặt, xả, vắt) 
(Vui lòng tham khảo trang 10)

•  Nếu bạn muốn thay đổi thời gian giặt, xả hoặc vắt, bạn phải nhấn nút này sau 
khi chọn quy trình mong muốn bằng nút của quy trình đó. Ngoài ra, nút này 
cũng có thể chỉ được sử dụng cho quy trình vắt. (Vui lòng tham khảo trang 
10)

• Được sử dụng để chọn chương trình giặt hoàn toàn tự động
•  Khi nhấn nút, chương trình sẽ được thiết lập theo thứ tự như sau: CHƯƠNG 

TRÌNH GIẶT TỰ ĐỘNG → CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TIẾT KIỆM NƯỚC → 
CHƯƠNG TRÌNH GIẶT LEN DẠ → CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHĂN MỀN → 
CHƯƠNG TRÌNH GIẶT ĐỒ DÀY

• Nhấn nút này sẽ tạm dừng quy trình vận hành. 
•  Khi bạn muốn thay đổi quy trình vận hành; 

Nhấn nút "BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" → Chọn quy trình mà bạn muốn thay đổi → 
nhấn nút "BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" lần nữa.

• Nếu muốn cải thiện khả năng vắt, nhấn nút VẮT CỰC KHÔ 
•  Khi nhấn nút VẮT CỰC KHÔ, thời gian vắt khô sẽ được lặp lại như sau;   

10 → 20 → 30 → 40 (Phút)
•  Khi nhấn nút BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG trong quá trình vắt thì số hiển thị sẽ thay 

đổi như sau;   
16 → 26 → 36 → 46 (Phút)

• Được sử dụng để giảm thời gian vắt trong chương trình vắt.
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CHỌN LỰA CHU TRÌNH GIẶT
CHƯƠNG TRÌNH GIẶT HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG
1. CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TỰ ĐỘNG;

•  ây là chương trình giặt chung ngoại trừ những quần áo đặc biệt.
• Bộ cảm biến thông minh nhân tạo sẽ giúp chọn đúng điều kiện giặt phù hợp như thời gian giặt, thời 

gian xả, thời gian vắt và mực nước. 

4. CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHĂN, MỀN;
• Chương trình này thích hợp cho việc giặt chăn, màn, thảm, …
• Tuyệt đối không được giặt chăn điện. (giới hạn 4kg chăn mền cho một lần giặt) Quy trình nhấn nút 

như sau;
điều chỉnh sang
“CHƯƠNG TRÌNH
 GIẶT CHĂN MỀN”

điều chỉnh mực nước 

2. CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TIẾT KIỆM;
•  Đây là chương trình giặt hữu ích cho phép giảm lượng nước tiêu thụ và thời gian giặt đối với những 

loại quần áo ít bẩn. Quy trình nhấn nút như sau: 

điều chỉnh sang
“CHƯƠNG TRÌNH
 GIẶT TIẾT KIỆM”

điều chỉnh mực nước  

3. CHƯƠNG TRÌNH GIẶT LEN DẠ
•  Chương trình này thích hợp đối với quần áo vét. (giới hạn 1.2kg quần áo cho 1 lần giặt)
• Không cho quần áo làm bằng da, hoặc quần áo bằng lông động vật  vào lồng giặt vì nó có thể gây co 

rút hoặc biến dạng quần áo.  
• Xin vui lòng chỉ sử dụng những loại nước giặt trung tính. 
• Nhiệt độ nước được ấn định “LẠNH”
• Không chọn mực nước THẤP & ÍT.

Đóng nắp máy giặt và 
nhấn nút KHỞI ĐỘNG/
TẠM DỪNG một lần 
nữa.

Sau khi hòa tan chất 
tẩy, đèn báo hiệu sẽ 
sáng và chuông sẽ 
kêu; 

Cho quần áo vào 
lồng giặt sau khi 
đèn báo hiệu hết 
tiếng chuông.

điều chỉnh sang 
“CHƯƠNG TRÌNH 
GIẶT LEN DẠ”

Cho 26g chất tẩy 
chuyên biệt vào lồng 
giặt pha loãng với 
nước.  

điều chỉnh sang
“CHƯƠNG TRÌNH 
GIẶT ĐỒ DÀY”

điều chỉnh mực nước  

5. CHƯƠNG TRÌNH GIẶT ĐỒ DÀY 
• Chương trình này thích hợp cho việc giặt vải jean xanh, quần áo leo núi, ba lô leo núi, quần áo thể 

thao, ....
• Nếu bạn muốn GIẶT ĐỒ DÀY, nhấn nút điều chỉnh sang "CHƯƠNG TRÌNH GIẶT ĐỒ DÀY" .
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• Sau đây là cách khởi động chương trình hẹn giờ.

QUY TRÌNH TỪNG PHẦN VÀ KẾT HỢP

Chương trình hẹn giờ giặt
•  Quần áo có thể được hẹn giặt từ 2 tiếng đến 48 tiếng. 

Ví dụ) để thực hiện quá trình giặt hẹn giờ kéo dài 8 tiếng.

điều chỉnh sang
“CHƯƠNG 
TRÌNH hẹn giờ”

Đóng nắp 
máy giặt

VẬN HÀNH TIỆN DỤNG DÀNH RIÊNG CHO CHƯƠNG TRÌNH VẮT
•  Nếu  bạn chỉ muốn vắt quần áo thì chỉ cần  

nhấn nút như sau

•  Đầu tiên nhấn nút nguồn

KIỂM SOÁT THỜI GIAN GIẶT
• Khi nhấn nút thời gian giặt sẽ được lặp lại như sau
•  Đấu tiên, bạn phải điều chỉnh sang Giặt bằng cách nhấn nút chọn; 

14 → 18 → 0 → 6 → 10 phút.
•  Nếu bạn không muốn chọn chương trình giặt thì bạn phải điều chỉnh thời gian giặt 

về 0 phút.

KIỂM SOÁT THỜI GIAN XẢ
•  Đầu tiên, bạn phải điều chỉnh sang chương trình Xả bằng cách nhấn nút chọn. 
•  Khi nhấn nút chương trình Xả sẽ được lặp lại như sau;  

2 lần Xả → 3 lần Xả → 4 lần Xả → 1 lần Xả bằng vòi phun 
→ 2 lần Xả bằng vòi phun → 3 lần Xả bằng vòi phun → 4 lần Xả bằng vòi phun →  
0 Xả → 1 lần Xả

•  Nếu bạn không muốn chọn chương trình Xả thì bạn phải điều chỉnh số lần Xả về  
0 lần.

•  Nếu bạn chọn chương trình Xả bằng vòi phun thì đèn LED của chương trình Xả 
bằng vòi phun sẻ sáng lên.

KIỂM SOÁT THỜI GIAN VẮT
•  Đầu tiên, bạn phải điều chỉnh sang chương trình Vắt bằng cách nhấn nút chọn.
•  Khi nhấn nút thời gian vắt sẽ được lặp lại như sau;  

5 → 7 → 9 → 0 → 1 → 3phút.
•  Nếu bạn không muốn chọn chương trình vắt thì bạn phải điều chỉnh thời gian vắt về 

0 phút.
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QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHUNG

3. BƯỚC TÙY CHỌN
 Nếu muốn bạn có thể thêm nước xả vải dạng lỏng đã được định lượng vào ngăn chứa nước xả 

vải.
 •  Đổ nước xả vải dạng lỏng vào ngăn chứa nước xả theo số lượng được khuyến nghị trên bao 

bì. Tránh để nước xả nhỏ giọt hay đổ vào quần áo.

 •  Chỉ chứa nước xả vải trong ngăn chứa.
4. Đóng nắp máy giặt (cửa).
5. Nhấn nút khởi động.
6. Chọn chương trình. Chương trình tự động hoàn toàn có 5 chương trình; CHƯƠNG TRÌNH GIẶT 

TỰ ĐỘNG, CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHĂN MỀN, CHƯƠNG TRÌNH GIẶT ĐỒ DÀY, CHƯƠNG 
TRÌNH GIẶT TIẾT KIỆM NƯỚC, CHƯƠNG TRÌNH GIẶT LEN DẠ (GIẶT QUẦN ÁO VÉT). (Vui lòng 
tham khảo trang 9)

7. Nhấn nút “KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG”.

1. Thêm chất tẩy đã được định lượng vào máy giặt. (Theo hướng dẫn của nhà sản xuất về an toàn 
sử dụng)

2. BƯỚC TÙY CHỌN
 Nếu muốn bạn có thể thêm chất tẩy clo dạng lỏng đã được định lượng vào ngăn chứa chất tẩy. 

Chỉ cho clo vào ngăn chứa chất tẩy. 
* Theo hướng dẫn của nhà sản xuất về an toàn sử dụng.

Ngăn chứa nước xả vải
(Biểu tượng)

Ngăn chứa chất tẩy
(Biểu tượng)

 

LƯU Ý
•  Không để chất tẩy văng, nhỏ giọt, hoặc chảy vào lồng máy giặt vì 

chất tẩy chưa được hòa tan có thể làm hỏng bất kỳ loại vải nào khi 
nhiễu trúng. 

• Không sử dụng ngăn chứa chất tẩy này để chứa chất tẩy clo dạng 
bột hoặc chất tẩy màu đối với quần áo của bạn. Ngăn chứa này chỉ 
dành chứa chất tẩy clo dạng lỏng.
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BẢO DƯỠNG MÁY GIẶT CỦA BẠN
Bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi thọ máy giặt của bạn. Mục này sẽ cung cấp cho bạn cách 
bảo dưỡng máy giặt đúng cách và an toàn.  

Vệ sinh máy giặt

Bảo quản máy giặt khi không sử dụng hoặc khi đi nghỉ mát
Chỉ khởi động máy giặt khi bạn ở nhà.
Nếu bạn đang đi nghỉ mát hoặc không sử dụng máy giặt trong thời gian dài, bạn nên:
• Gỡ phích cắm dây nguồn và tắt nguồn điện của máy giặt. 
•  Tắt nguồn cung cấp nước của máy giặt. 

Những điều trên sẽ giúp bạn tránh được những tai nạn xảy ra do nước tràn (do tăng áp lực nước) 
trong thời gian bạn đi vắng. 

Bảo quản máy giặt trong mùa đông
Lắp đặt và bảo quản máy giặt ở nơi không đóng băng. Vì nước có thể tồn đọng trong ống dẫn 
nước và khi bị đóng băng có thể gây hỏng máy giặt của bạn. 
Nếu muốn bảo quản máy giặt trong suốt mùa đông nên thực hiện những bước sau

Bảo quản máy giặt trong mùa đông Sử dụng lại

• Tắt vòi nước.
• Tháo ống dẫn và xả nước
•  Cho máy giặt chạy chương trình xả và vắt 

trong 1 phút (Vui lòng tham khảo trang 10).
• Gỡ phích cắm dây nguồn.

• Dội nước vào ống dẫn nước.
• Gắn lại ống dẫn nước.
• Mở vòi nước.
• Cắm lại dây nguồn.

Bên ngoài Bên trong

Lau sạch nước giặt, thuốc tẩy, và các chất tràn 
ra khác bằng vải mềm, ẩm hoặc bọt biển. Thỉnh 
thoảng lau bên ngoài máy giặt để giữ máy giặt 
luôn trông như mới.

Vệ sinh bên trong với 250 ml dung dịch tẩy clo 
trộn lẫn 500ml nước giặt.
Khởi động máy giặt hoàn thành một quy trình 
giặt. 
Lặp lại quy trình này nếu cần.

Không để vật sắc cạnh họặc kim loại rơi vào máy giặt vì chúng có 
thể phá hỏng cấu trúc máy. Kiểm tra tất cả các túi xem có còn 
ghim, kẹp giấy, tiền, bu lông, đai ốc… hay không.
Không cho các vật đó vào máy giặt sau khi đã lấy ra khỏi túi.
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PHƯƠNG PHÁP VỆ SINH BỘ LỌC
Vệ sinh lưới lọc xơ vải
1  Kéo khung Lọc hướng lên 

trên.
 

2  Lộn mặt lưới lọc từ trong ra 
ngoài, giặt lưới lọc với 
nước. 

3  Gắn bộ lọc lại vị trí cũ sao 
cho khung lọc khớp với 
khe.

 

Lưới lọc xơ vải Khung lọc

Vệ sinh bộ lọc ống xả nước
• Đối với “Loại có bơm” dành cho ống xả nước thì bộ lọc của ống xả được gắn vào mặt sau của 

máy giặt.
• Bộ lọc của ống xả nước giúp lọc những vật thể ngoại lai như chỉ, đồng xu, ghim, nút, … 
• Nếu bộ lọc ống xả không được vệ sinh đúng thời điểm (sau mỗi 10 lần sử dụng), thì sẽ nảy sinh 

vấn đề đối với quá trình xả nước. Vui lòng tham khảo trang

1  Cho thoát hết nước còn tồn 
đọng trong ống và đặt vật 
chứa bên dưới để hứng 
nước. 

2  Vặn nắp ngược chiều kim 
đồng hồ

3  Kéo bộ lọc ra khỏi khung.

4  Vệ sinh bộ lọc của ống xả 
nhằm loại bỏ các vật thể 
ngoại lai

5  Đặt bộ lọc vào lại trong 
khung và xoay sao cho 
phần nhô lên của bộ lọc 
khớp với lỗ của khung

6  Vặn chặt nắp theo chiều 
đồng hồ.

NẮP

NẮP

NẮP

BỘ LỌC

NẮP

KHUNG 

BỘ LỌC

NẮP

KHUNG

CỮ CHẶN

CỮ CHẶN

BỘ LỌC VẬT CHỨA

Vệ sinh bộ lọc ống dẫn nước
• Vệ sinh bộ lọc khi nước bị rò rỉ khỏi bộ lọc

1  Rút phích cắm 
trước khi vệ sinh 
máy.

 

2   Tắt vòi cung cấp 
nước đến máy giặt 
và tháo ống dẫn 
nước ra

3  Kéo bộ lọc nước 
ra ngoài.

4  Làm sạch bụi bẩn 
trong bộ lọc nước 
bằng bàn chải. 
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LOẠI BỎ VẾT BẨN
Nên giặt hoặc ngâm những quần áo bị dính gỉ sét, bẩn nhiều hoặc dính dầu nhớt trước khi giặt nhằm đạt 
kết quả giặt cao nhất. Việc ngâm quần áo sẽ giúp loại bỏ những vết bẩn thuộc chất đạm như máu, sữa 
hoặc cỏ. Giặt trước quần áo sẽ giúp trôi bớt bùn đất trước khi giặt máy.  

Nguyên tắc loại bỏ vết bẩn
•  Sử dụng nước ấm để ngâm hoặc giặt trước quần áo bị bám bẩn. Nước nóng có thể khiến vết bẩn 

bám chặt.  
• Hầu hết những vết bẩn sẽ dễ dàng mất đi nếu chúng còn mới. Những vết bẩn bám chặt hoặc lâu 

ngày sẽ khó loại bỏ. 
• Trước khi làm sạch các vết bẩn bạn nên xem đó là loại vết bẩn nào, thời gian bị bám bẩn, loại vải bị 

bẩn và đó có phải là loại vải dễ phai màu hay không (Kiểm tra thông tin trên nhãn cẩn thận trước khi 
sử dụng)

• Việc giặt và vắt khô có thể khiến quần áo bám một số vết bẩn.
• Chỉ nên bắt đầu giặt với nóng ấm hoặc nước lạnh vì nước nóng có thể khiến một số vết bẩn bám 

chặt.
• Khi được khuyến nghị dùng chất tẩy đối với quần áo bị bám bẩn nên sử dụng chất tẩy an toàn đối 

với vải.
• Úp phần mặt của khu vực quần áo bị bám bẩn xuống khăn giấy hoặc miếng vải trắng. Tiến hành làm 

sạch từ mặt sau của vết bẩn. Điều này giúp làm sạch vết bẩn ra khỏi vải thay vì thấm xuyên qua vải.  

Hướng dẫn loại bỏ vết bẩn
VẾT BẨN CÁCH LÀM SẠCH

Máu Giặt ngay với nước LẠNH.
Nếu vết bẩn vẫn còn, hãy ngâm quần áo trong nước tẩy prewash

Kẹo cao su Cho đá vào túi nhựa và đặt lên vết kẹo cao su để làm kẹo co lại.
Cố gắng cạo sạch vết kẹo co lại đó và giặt trước với rượu trắng

Bột ca cao, socola Giặt qua nước LẠNH sau đó ngâm quần áo trong nước tẩy prewash
Nếu vết bẩn vẫn còn, hãy xoa một ít nước giặt lên đó và xả lại bằng nước lạnh.

Cà phê Dùng giấy thấm nhanh khu vực bị bẩn và xả qua nước LẠNH.
Xoa một ít nước giặt lên vết bẩn và giặt với nhiệt độ tối đa cho phép đối với loại vải

Kem/Sữa
Kem que 

Xả qua nước LẠNH và giặt bình thường.
Nếu vết bẩn vẫn còn, hãy giặt trước với rượu trắng.

Chất khử mùi Dùng dấm trắng xoa lên khu vực bị bám bẩn và sau đó xả qua với nước LẠNH. Giặt trước vơi rượu 
trắng. Ngâm khu vực bị đông cứng trong nước tẩy prewash.

Trứng Cho nước tẩy prewash vào nước LẠNH và ngâm quần áo trước khi giặt, sau đó xả và giặt bình thường.
Vải/Nước xả vải Xoa nước giặt lên khu vực bị bám bẩn và giặt bình thường
Các vết bẩn từ trái cây Giặt qua nước LẠNH càng sớm càng tốt. Xoa một ít nước giặt lên vết bẩn và giặt bình thường
Cỏ Giặt với rượu trắng.

Xoa nước tẩy prewash lên vết bẩn trước khi giặt và sau đó giặt bình thường 
Dầu nhớt Úp phần mặt của khu vực bị bám bẩn xuống vải thấm và làm sạch từ phía sau. Giặt trước với rượu 

trắng hoặc nước giặt khô. Sau đó giặt bình thường
Sắt hay rỉ sắt Xoa nước chanh và muối lên vết bẩn rồi đem phơi ngoài nắng. Sau đó giặt bình thường
Son môi Giặt trước với rượu methyl sau đó giặt bình thường
Mốc Giặt trong nước ẤM và nước giặt

Xoa nước chanh lên khu vực quần áo bị mốc rồi đem phơi nắng và sau đó giặt bình thường.
Nếu vết bẩn vẫn và loại vải cho phép, bạn có thể sử dụng chất tẩy  

Bùn Dùng bàn chải làm sạch bùn rồi xả lại với nước lạnh.
Nếu vết bẩn vẫn còn, hãy xoa một ít nước giặt lên đó và giặt bình thường

Sơn dầu Cạo sạch vết sơn bám mới bám trên quần áo và giặt trước với nước giặt khô chống bắt lửa, sau đó giặt 
bình thường

Sơn nước Làm sạch vết bẩn trong khi sơn vẫn còn ướt, xả lại với nước ẤM, sau đó giặt bình thường
Vết cháy sém Sử dụng một miếng vải có thấm ô xy già đặt lên trên khu vực bị cháy sém sau đó sử dụng bàn ủi nóng 

để ủi qua. 
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KHẮC PHỤC SỰ CÔ
Hầu hết các vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết nếu bạn hiểu rõ nguyên nhân. Xin vui lòng tham khảo danh 
sách các vấn đề sau đây trước khi gọi dịch vụ sửa chữa. 

Trước khi gọi dịch vụ sửa chữa, xin vui lòng kiểm tra
VẤN ĐỀ ĐIỂM CẦN KIỂM TRA

•  Máy giặt không hoạt động • Có phải do mất điện?
• Dây nguồn đã cắm đúng vào ổ cắm chưa?
• Cầu chì điện có bị hỏng không?
• Bạn đã bật nguồn chưa?
• Bạn đã nhấn nút Khởi động/tạm dừng chưa?
• Lượng nước chảy vào máy đã đủ chưa?

•  Nước không chảy vào máy 
giặt;
Nếu việc cung cấp nước không 
hoàn thành trong vòng 20 phút 
thì đèn tín hiệu  sẽ sáng và 
âm báo lỗi 

• Bạn đã nối ống dẫn nước và mở vòi nước chưa?
• Ống dẫn nước hoặc vòi nước có bị đóng băng không?
• Nguồn cấp nước có bị ngắt không?
• Có vật thể ngoại lai nào làm nghẽn bộ lọc trong ống dẫn 

nước không?

•  Máy giặt không thể xả nước;
Nếu nước không xả trong 
khoảng thời gian đã chọn, đèn 
tín hiệu  sẽ sáng và âm báo 
lỗi sẽ vang lên.

• Có phải ống xả nước bị đóng băng hay bị nghẽn bởi chất 
bẩn?

• Ống xả nước có bị xoắn hay bị biến dạng không?
• Phần đuôi của ống xả nước có bị ngập trong nước không?
• Có phải có quá nhiều cặn bên trong bơm không?

•  Máy giặt không vắt;
Trong suốt quá trình vắt, lồng giặt 
có thể mất cân bằng, quy trình 
vắt sẽ bị ngắt ngang và sau đó 
sự mất cân bằng sẽ được điều 
chỉnh bằng những quy trình tiếp 
theo đây: CUNG CẤP NƯỚC → 
XẢ QUẦN ÁO → XẢ NƯỚC. Tuy 
nhiên, nếu lồng giặt vẫn bị mất 
cân bằng mặt dù các quy trình 
trên vẫn lặp lại thì đèn tín hiệu 

 sẽ sáng và âm báo lỗi sẽ 
vang lên. 

• Có phải quần áo bị dồn về một bên?
• Có phải máy giặt được đặt trên sàn không bằng phẳng hoặc 

bị rung lắc mạnh? 
• Có phải nắp máy giặt đang mở? 

(Đèn tín hiệu  sẽ sáng lên trong trường hợp này.)

Những trường hợp sau đây không phải sai chức năng
• Âm thanh "wing" phát ra trong suốt quá trình cung cấp nước là âm thanh bình thường của van dẫn 

nước. 
• Âm thanh "sha" phát ra khi dừng lồng giặt là âm thanh bình thường của bộ cân bằng tự động trong 

lồng giặt. 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
LOẠI ES-S1000EV-W

Kích thước  (WxHxD, mm) 598 x 1000 x 643

Trọng 43Kg (Có bơm)

Mức tiêu thụ nước chuẩn 207ℓ

Mực nước chuẩn • HIGH (88ℓ)  • MEDIUM (75ℓ)
• LOW (61ℓ)  • SMALL (48ℓ)

Áp lực nước vận hành 0.3kgf/cm² ~ 8kgf/cm² (2.94N/cm² ~ 78.4N/cm²)
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ABOUT THIS MANUALABOUT THIS MANUAL

담         당 이예택 님

F.MODEL DWF-177WNCA5 BUYER

B.MODEL ES-S1000EV-W BRAND SHARP

언         어 베트남어 COUNTRY 베트남

일         정

1차

2차

3차

4차

5차

제         판 인         쇄 애드컴

규         격

MEMO 접수 : 

VISION CREATIVE. INC.
서울 종로구 통의동

6번지 이룸빌딩 4층

(총 16p)_CS3
140718 - 신규 총 16p(1~16)
140808 - 수정 총 p(6)
140811 - 신규 총 16p(1~16) _번역다시 와서 신규작업.
140822 - 수정 총 1p(6)
140828 - 수정 총 7p(표지,2,5,8,9,10,11)

연락처

VISION  담  당         방 문 수(choi)     

TEL : 730-0660  FAX : 730-3788
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