
TIẾNG VIỆT      43

Điểm ướt bị cô lập trên các loại 
vải sau khi hoàn thành chu kỳ 
“Iron Aid”.

Áp lực nước quá thấp - hãy kiểm tra áp lực nước từ 200 kPa và 800 kPa.

Bạn đã sử dụng quần áo ướt với tùy chọn “Iron Aid”.

Chương trình “Iron Aid” làm giảm nếp nhăn chỉ áp dụng cho giặt khô. 
Chương trình này không phải là một chương trình sấy khô.

Quần áo hơi ẩm sau khi sử 
dụng chu kỳ “Iron Aid”.

Điều này là bình thường. Chương trình Iron Aid sử dụng độ ẩm để làm 
giảm các nếp nhăn trên vải. Nên treo quần áo sau khi sử dụng chu kỳ 
này.
nếu đồ của bạn ẩm hơn nhiều, có thể do áp lực nước trong nhà quá 
mạnh. bạn cần phải giảm áp lực nước bằng cách cài đặt một van giảm áp 
tại nguồn nước chính trong nhà. Điều này phải được thực hiện bởi thợ 
sửa ống nước đủ điều kiện.
Lưu ý: Áp lực nước cao sẽ dễ gây hư tổn cho các thiết bị sử dụng nước 
trong gia đình ví dụ như: máy giặt, máy rửa chén...vv.

Không có nước đi ra từ vòi 
phun, khi chọn chu kỳ 
“Iron Aid”. 

Vòi nước được đóng lại, bạn hãy mở vòi nước.
Ống hút gió có đè bẹp hoặc gấp khúc, xin vui lòng kiểm tra kết nối ống 
hút gió.
Các bộ lọc trong các ống đầu vào là bị chặn, hãy làm sạch bộ lọc ống hút 
gió. Tham khảo đoạn có liên quan trong “Bảo Trì Và Vệ Sinh” phần.
Các vòi phun bị tắc, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ.
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nếu bạn vẫn còn có vấn đề.
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