












7 B?ng ði?u khi?n

                      1                                   2                              3                  4       5

6 (a-c)1.  Ngãn ð?ng B?t gi?t/Ný?c gi?t
                        Ný?c x?                                      
2.  Màn h?nh hi?n th? LED
3.  Núm xoay ch?n chýõng tr?nh
4.  Công t?c Kh?i ð?ng/T?m d?ng
5.  Công t?c Ngu?n ON/OFF

6.  Các nút Ch?c nãng (a-c) 
        6a.  Nút Ch?c nãng
        6b.  Nút L?a ch?n
        6c.  Nút H?n gi?
   

Ngãn ð?ng B?t gi?t/Ný?c gi?t/Ný?c x?
Ngãn 1: ngãn c?p ný?c (không c?p b?t gi?t/nu?c gi?t).
Ngãn 2: ngãn ð?ng b?t gi?t/ný?c gi?t.
Ngãn 3: ngãn ð?ng ný?c x?.
Lo?i b?t gi?t/ný?c gi?t khác nhau phù h?p v?i nhi?t 
ð? gi?t khác nhau, h?y tham kh?o hý?ng d?n trên 
bao b? c?a các lo?i b?t gi?t/nu?c gi?t.

Màn h?nh hi?n th? LED
Màn h?nh s? hi?n th? tr?ng thái c?a máy gi?t khi máy ðang ho?t ð?ng bao g?m th?i 
gian gi?t, t?c ð? v?t, nhi?t ð?...

Núm xoay ch?n chýõng tr?nh
Xoay núm ð? ch?n 1 trong 16 chýõng tr?nh có s?n. Ðèn LED trên núm xoay s? sáng 
t?i v? trí chýõng tr?nh ðý?c ch?n tuong ?ng..

Công t?c Kh?i ð?ng/T?m d?ng
Nh?n công t?c này ð? kh?i ð?ng ho?c t?m d?ng chýõng tr?nh hi?n t?i. Ðèn LED
t?i v? trí công t?c s? sáng khi máy ðang ho?t ð?ng ho?c ch?p t?t khi máy t?m d?ng.

Công t?c Ngu?n ON/OFF
Nh?n nút này ð? b?t ngu?n cho máy gi?t, màn h?nh hi?n th? s? sáng lên. Nh?n 1 l?n
n?a (kho?ng 2s) ð? t?t ngu?n. N?u máy gi?t ðang ? tr?ng thái không có chýõng 
tr?nh ðý?c ch?n, máy s? t?  ð?ng t?t ngu?n sau 1 kho?ng th?i gian.

18Gi?i quy?t s? c?

B?n có th? ki?m tra các mã và mã l?i hi?n th? sau ðây tru?c khi g?i nhân viên b?o trì.

Mã thông tin
Nh?ng mã ðý?c li?t kê sau ðây cho bi?t thông tin v? máy gi?t khi máy ðang 
v?n hành b?nh thý?ng.

                        

                             Ðang t? ð?ng ð?nh lý?ng t?i gi?t.
                             T?i ít.
                             N?a t?i.
                             T?i t?i ýu.
                             Ð?y t?i.
                             Th?i gian gi?t c?n l?i là 1 gi? 25 phút.
                             Th?i gian h?n gi? k?t thúc chýõng tr?nh gi?t là 6 gi? 30 phút.
                             C?a máy gi?t b? khóa khi máy ðang v?n hành.
                             K?t thúc chýõng tr?nh gi?t.
 

H?y làm s?ch b? l?c x?.
Ki?m tra ?ng x? có b? t?c ngh?n không.
? ng x? ðý?c l?p ð?t ðúng cách không.
Ki?m tra c?a ðý?c ðóng ch?t không.
Ki?m tra v?i ný?c ð? ðý?c m? chýa.
Ki?m tra ný?c có quá y?u không.
H?y g?i nhân viên b?o tr?.
H?y g?i nhân viên b?o tr?.
H?y g?i nhân viên b?o tr?.

H?y g?i nhân viên b?o tr?.
H?y g?i nhân viên b?o tr?.
H?y g?i nhân viên b?o tr?.
Ki?m tra ði?u ki?n cân b?ng c?a qu?n
áo bên trong thùng gi?t. H?y gi?m b?t
lý?ng qu?n áo n?u quá nhi?u.
C?p l?i ngu?n cho máy, nh?n nút
“Công t?c ngu?n” ð? ti?p t?c.

Tr? ng?i v? x? ný?c,
ný?c không x? h?t
trong 4 phút.
L?i khoá c?a máy.
M?c ný?c không ð?t
t?i yêu c?u trong 8 phút.
M?c ný?c vý?t chu?n.
L?i c?m bi?n nhi?t ð?.
L?i nhi?t ð? (xu?t hi?n
cu?i chu k?).
L?i ð?ng cõ.
L?i c?m bi?n m?c ný?c.
L?i b?ng m?ch ði?u khi?n.
L?i t?i không cân b?ng
và máy không th? v?t.

N?u có s? c? m?t ði?n 
khi máy ðang v?n hành,
máy s? chuy?n sang 
ch? ð? t?m d?ng.

Mã l?i                   Nguyên nhân                    Hu?ng gi?i quy?t

Gi?i quy?t các s? c? có hi?n th? mã l?i

Mã                        Thông báo
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