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Thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến Bảo Hành của Nhà Sản Xuất
đối với hướng dẫn sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này là cực kỳ quan trọng đối với sức . 
khỏe và sự an toàn Việc không tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu trong hướng dẫn sử dụng 
này có thể dẫn đến thương tích cá nhân, thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến khả năng khiếu 
nại của quý vị theo bảo hành của nhà sản xuất Electrolux được cung cấp cùng với sản phẩm của 
quý vị. Các sản phẩm phải được sử dụng, lắp đặt và hoạt động phù hợp với hướng dẫn sử dụng này. 
Quý vị không thể yêu cầu bồi thường theo bảo hành của nhà sản xuất Electrolux trong trường hợp 
lỗi sản phẩm là do quý vị không tuân theo hướng dẫn sử dụng này. 

Hãy truy cập trang web của chúng tôi để:
 

www.electrolux.com

Cảnh Báo / Thông Tin Quan Trọng Về An Toàn.
Thông tin tổng quan và các lời khuyên.
Thông tin về môi trường.

Có thể thay đổi mà không cần thông báo.

CHÚNG TÔI LUÔN NGHĨ VỀ KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Cảm ơn bạn đã mua thiết bị Electrolux. Bạn đã chọn một sản phẩm trong đó có chứa đựng cả hàng 
thập niên kinh nghiệm chuyên gia và sự đổi mới. Tinh tế và sành điệu, thiết bị này đượcthiết kế 
dành bạn. Vì vậy bất cứ khi nào bạn sử dụng thiết bị này, bạn có thể yên tâm rằngbạn sẽ luôn có 
được kết quả tuyệt vời. Chào mừng bạn đến với Electrolux.

Chúng tôi đề nghị sử dụng các linh kiện dự phòng gốc.Khi liên hệ với bộ phận Dịch Vụ, đảm bảo là 
bạn có sẵn dữ liệu sau đây. Có thể tìm thấy thông tin trên biển thông số. Model, PNC, Số Sê-ri.

Lấy các lời khuyên về sử dụng, sách giới thiệu, khắc phục sự cố và thông tin dịch vụ:

Thận trọng, nguy cơ cháy.
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1.

1.1 1.2 

Xơ vải không được phép tích lũy xung quanh 
máy sấy tumble.
Không bỏ quần áo chưa giặt vào máy sấy để sấy.

xăng, dầu

CẢNH BÁO: 
Không bao giờ ngừng máy sấy thùng quay trước khi 
kết thúc chu trình sấy trừ khi tất cả đồ giặt được 
nhanh chóng lấy ra và trải ra để nhiệt được phân tán.

Giai đoạn cuối của chương trình sấy (chu trình làm 
nguội) sẽ không sử dụng nhiệt năng để giảm nhiệt 
độ của đồ sấy nhằm bảo đảm đồ sấy không bị hư 
tổn. 

TIẾNG VIỆT 
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EDS805KQWA,
EDS805KQSA

8

26

Nozzle (Vòi Phun)

1.3 1.4 

giảm
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DÂY ĐIỆN

ỐNG NẠP NƯỚC

được thiết kế âm bên trong.

vì thế

TAY CẦM CỬA

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

2.
TIẾNG VIỆT 



20      www.electrolux.com

Việc nối hệ thống nước
Khoảng cách nối từ vòi nước đến ống nối của máy sấy 
trong khoảng 110cm và vòi phải có kích thước là 3/4 
inch BSP để nối vào ống nước. Áp lực nước phải ở 
mức từ 200kpa - 800 kpa.

Sử dụng ống nước cung cấp sẵn trong máy sấy. 
KHÔNG SỬ DỤNG ỐNG NƯỚC CŨ.

Tắt nước bơm vào 
máy giặt.

1.

tháo ống nước ra khỏi vòi nước.

Kiểm tra nút đóng cao su 
và thay thế nếu đã bị 
hỏng.

Kiểm tra nút đóng 
cao su

2.

Mở vòi nước và kiểm tra sự rò rỉ tại tất cả các điểm 
kết nối.

6.mở vòi nước một lúc, để xã hết những chất cặn 
dính bên trong ống nước. Dùng cái xô hoặc thau để 
hứng nước.

3.

Nối vòi nước với bộ phận liên kết hình Y.4.

nối ống nước của máy giặt và máy sấy với liên kết 
hình chữ Y, và siết chặt.

5.

Vòi Nước

Với máy 
giặt

Vòi Nước

Nếu nước rất cứng hoặc chứa các vết cặn vôi thì bộ 
lọc nạp nước có thể bị tắc nghẽn.
Do đó thỉnh thoảng nên vệ sinh bộ lọc.

Tháo ống nạp nước khỏi 
vòi nước.

Tháo ống nạp nước đằng sau thiết bị.

Vệ sinh bộ lọc trong ống nạp 
nước bằng bàn chải cứng.

Để vệ sinh bộ lọc nạp nước:
1. Đóng vòi nước lại.
2.

3.

4.

Bảo trì và vệ sinh

Bạn phải NGẮT thiết bị khỏi nguồn điện, trước 
khi bạn có thể thực hiện bất kỳ công việc vệ 
sinh hoặc bảo trì nào.

Chỉ vệ sinh thiết bị bằng xà phòng và nước ấm. Làm 
khô hoàn toàn tất cả các bề mặt.

Không sử dụng cồn, dung môi hoặc sản 
phẩm hóa chất.

Vệ Sinh Bộ Lọc Nạp Nước

Vệ Sinh Bên Ngoài

CẢNH BÁO!

THẬN TRỌNG!

Vệ sinh bộ lọc trong van bằng bàn chải cứng hoặc 
khăn.

5.

Lắp lại ống nạp nước.Đảm bảo rằng các khớp nối 
đều chặt để ngăn rò rỉ.

6.

7. Mở vòi nước.
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1 2 3 7 9 810 4

5

6

Nút này được sử dụng để Mở
hoặc Tắt thiết bị 

1 NÚT Mở / Tắt

NÚT CHỌN CHƯƠNG TRÌNH2

Nhấn hoặc chạm vào nút Chọn Chương 
Trình để chọn chương trình sấy. 
Bảng “Hướng Dẫn Chương Trình cho 
Quý Vị” được hiển thị trên trang 24 sẽ giúp
quý vị chọn chương trình phù hợp.
Một khi quý vị chọn được chương trình
sấy, đèn sẽ hiển thị
ở vị trí chương trình đó trong
toàn bộ chu trình sấy.

3 CÀI ĐẶT Mừc Sấy Khô 

LƯU Ý:

Nhấn vào bảng cảm ứng này để đặt cấp 
Mừc Sấy Khô . Màn hình sẽ hiển thị tùy 
chọn đã chọn. 

Cài đặt cấp Mừc Sấy Khô dựa trên 
chương trình Sấy đã chọn.

Cấp độ sấy không cho phép ở
chương trình “THỜI GIAN SẤY”
Cấp độ sấy có thể thay đối 
chương trình chính sau đây

-

●
●
●

●

●

Sấy Khô Thêm
Dùng Cho Vải Cotton
Chế Độ Sấy Khô Dễ Ủi/Là

Máy sấy sẽ không khởi động trừ khi 
cửa đóng. 

      NÚT BẮT ĐẦU / TẠM DỪNG

Người dùng cần Nhấn hoặc 
chạm vào nút [Bắt Đầu / Tạm Dừng] khi 
tạm dừng thiết bị được hiển thị với số giờ 
và phút sẽ nhấp nháy
Nút này cho phép quý vị bắt đầu hoặc tạm dừng 
máy sấy để kiểm tra thành phần hoặc có thể 
cho thêm quần áo vào.

4

Chế độ này có chế độ chờ để tiết kiệm
năng lượng khi người dùng không vận hành 
bất kỳ chương trình nào trong vòng 5 phút.

●

●

LƯU Ý:

3.
3.1 Bảng Điều Khiển

Mức sấy khô Loại vải

Extra Dry (Sấy Khô Thêm)
Thích hợp cho khăn
tắm hoặc chất liệu 
tương tự.

Thích hợp với đồ 
cất đi không cần là

Vải Cotton và linen 
(áo choàng tắm, 
khăn tắm, v.v...)

Cupboard Dry 
(Dùng Cho Vải Cotton)

Iron Dry (Chế Độ Sấy 
Khô Dễ Ủi/Là) 
Thích hợp để ủi/là

Vải Cotton và linen
(áo choàng tắm, 
khăn tắm, v.v...)
Vải tổng hợp và hỗn hợp 
(áo liền quần, áo choàng, 
đồ lót, quần áo mặc ở nhà 
bằng vải linen)
Vải cotton và linen 
(khăn trải giường, 
khăn trải bàn, áo sơ mi, v.v...)

Hướng Dẫn Tùy Chọn Độ Khô
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      MÀN HÌNH HIỂN THỊ

Màn hình hiển thị thông tin 
sau

Sau khi chọn chương trình, thời 
gian hiển thị theo giờ và phút  

(ví dụ 3:10 có nghĩa là 
3 giờ 10 phút)
Thời gian được tính 
tự động dựa trên lượng đồ 
tối đa được khuyến nghị
cho từng loại vải.

     CHỈ SỐ TIẾN TRÌNH

6.1. CHU TRÌNH SẤY ĐANG DIỄN RA 

Sau khi chương trình bắt đầu, 
thời gian sấy còn lại được cập nhật 
từng phút.

6.2 CHU TRÌNH LÀM MÁT ĐANG
      DIỄN RA

Sau khi quá trình sấy kết thúc, quá trình 
làm mát sẽ hoạt động và tắt bộ gia nhiệt.
Đèn báo làm mát nhấp nháy cho đến khi 
kết thúc quá trình làm mát. Quá trình này 
sẽ giải phóng nhiệt khỏi quần áo và chống 
nhàu.  
Sau khi quá trình này kết thúc, Máy sẽ
hiển thị “KẾT THÚC” và chỉ báo công 
suất bộ lọc  

6.3 CHU TRÌNH CHỐNG NHÀU ĐANG 
      DIỄN RA

6

●

●

●

●

●
LƯU Ý:

5

Người dùng có thể bỏ quần áo ra từ quá trình 
này

6.4 CHU TRÌNH CHỐNG NHÀU 
BỔ SUNG ĐANG DIỄN RA

Máy sấy này có thể bổ sung thời gian 
để chống nhàu bằng các nhấn và giữ 
“NHIỆT ĐỘ” và “THỜI GIAN” 2 giây,
Màn hình sẽ hiển thị chỉ báo “       ” và
thời gian được thêm 2 giờ.

Quá trình này sẽ hoạt động sau khi kết thúc 
chu trình để bảo vệ quần áo không bị nhăn, 

Sau khi kết thúc quá trình Làm Mát và 
màn hình hiển thị “KẾT THÚC” chỉ báo
“Chống Nhàu” sẽ hiển thị và nhấp nháy 
cho đến khi kết thúc chu trình hoạt động.
Máy sẽ xoay lồng quay theo chiều 
kim đồng hồ và ngược
chiều kim đồng hồ khoảng 1 giờ.

Người dùng có thể lấy quần áo ra 
bất cứ lúc nào trong quá trình này, 
bằng cách mở nắp,máy sẽ ngừng 
hoạt động quá trình “Chống Nhàu" 

●
LƯU Ý:
Đối với chu trình Chống Nhàu Bổ Sung, 
Người Dùng nên đặt trong 
chương trình chính ban đầu.
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      CHỌN THỜI GIAN SẤY 

Chế độ này cung cấp cho quý vị lựa chọn 
để chọn Thời Gian sấy khác nhau.
Nhấn vào nút Thời Gian trong khi 
cài đặt, màn hình sẽ chỉ sáng phần 
màn hình được phân công việc để biểu thị 
chế độ sẽ được chọn

      Trì Hoãn       Tùy chọn NHIỆT ĐỘ

     KHÓA (   )
Tùy chọn này dùng
để tránh thay đổi chương trình khi máy 
vẫn hoạt động nhưng           người dùng 

có thể sử dụng nút BẬT/TẮT.

Kích Hoạt “KHÓA”

THAY ĐỔI VÀ HỦY 
HOÃN BẮT ĐẦU

9

10

7

8

Sau khi chương trình 
bắt đầu, thời gian
còn lại được 
cập nhật mỗi phút

Nhấn và giữ “Mừc Sấy Khô” và “Nhiệt Độ”
2 giây màn hình sẽ hiển thị “LOC”

Sau khi người dùng đặt hoãn bắt đầu để chờ
máy hoạt động. 

Nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng và nhấn 
Hoãn bắt đầu, thời gian sẽ đặt lại về 0h 
và người dùng có thể chọn thời gian, 
khi kết thúc nhấn Bắt Đầu/Tạm 
Dừng một lần nữa để chế độ hoãn
bắt đầu khởi động lại. 

Nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng và nhấn 
Hoãn Bắt Đầu, thời gian sẽ đặt lại về 0h và 
nhấn Bắt Đầu/Tạm Dừng để chương 
trình hoạt động bình thường.

Thay đổi thời gian

Hủy thời gian

Hủy Kích Hoạt “KHÓA”

Nhấn và giữ “Mừc Sấy Khô” và “Nhiệt Độ”
2 giây màn hình sẽ hiển thị “unL”

Màn hinh hiển thị

Màn hinh hiển thị

Khóa
lock

LƯU Ý:
Nên kích hoạt
Khóa sau khi chương trình hoạt động.

Máy sấy có thể đặt thời gian bắt đầu trễ 
30,60,90 phút, từ 2 giờ đến 20 giờ 
bằng cách tăng thời gian 1 giờ.

●

●

●

●

Để đặt tùy chọn này, chọn thời gian 
sấy và nhấn “Hoãn bắt đầu”
màn hình sẽ hiển thị thời gian và       . 

Người dùng có thể chọn thời gian 
và nhấn nút Bắt Đầu/Tạm Dừng

●

●

●

LƯU Ý:
Nên chọn chương trình 
trước khi đặt tùy chọn hoãn bắt đầu.

●

90 phút

60 phút

30 phút

Để sấy các loại vải nhẹ và vải 
tổng hợp ở mức nhiệt thấp hơn 
để chăm sóc tối đa các loại vải. 
Cài đặt Nhiệt Thấp sẽ làm cho 
bộ gia nhiệt chạy chu trình trong 
thời gian ngắn hơn so với cài đặt 
Tăng Tốc.

Để sấy hầu hết các loại vải.

(Thấp)

(Thổi Gió)

(Tăng Tốc)

Cài đặt này không làm nóng. 
CHỈ lưu thông không khí trong 
máy sấy để bụi bong ra và làm 
mới quần áo.

“Thổi Gió” KHÔNG có sẵn trong chương 
trình Sấy.

Tham khảo bảng dưới đây để biết các 
khuyến nghị cài đặt tùy chọn.

Boost

Low

Airing

Tùy chọn

Khóa
lock
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       3.2 

Nhấn sau đó thả nút Bật/Tắt trên bảng điều khiển. 
Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chọn Chương Trình 
sấy của bạn.

Máy sấy sẽ không hoạt động cho đến khi cửa được 
nhấn hoàn toàn.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bật nguồn và Đóng cửa

Đồ cotton

Đồ hỗn hợp

Vải Tổng hợp

Khăn tắm hoặc vải 
cotton và lanh là những loại 
lý tưởng để sử dụng chế độ này.

Toàn Bộ

Nửa

Nửa

3,5 kg

3,5 kg

4 kg

3-5 áo sơ mi 
(quần áo khô)

2 kg

Chương Trình

Chọn chu trình này để sấy 
các loại vải hàng ngày bao gồm 
vải cotton, lanh và ga trải.
Phù hợp cho các loại vải tổng 
hợp như polyester.

Đồ Mỏng 

Bộ Đồ Giường Để sấy các đồ trải giường

Làm mới

90 phút
3 kg60 phút
1,5 kg30 phút

Bảng Hướng Dẫn Chương Trình

Nhanh 40
phút

Khi một chương trình mới được chọn trong khi 
máy sấy đang chạy, quá trình sấy 
sẽ tiếp tục sử dụng cài đặt từ 
chương trình mới.
Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên 
quý vị nên phân loại đồ giặt theo loại vải và 
quay khô ở tốc độ cao nhất có sẵn trong your 
máy giặt của quý vị.

Xem bảng hướng dẫn chương trình 
để biết thông tin về số lượng sấy.

* Không chọn tùy chọn “Sấy Khô Thêm” 
đối với vải dễ hỏng như polyester vì vải có 
thể bị co lại.

*Để có được kết quả sấy tốt nhất
nên sấy số lượng sấy nhỏ sử dụng chương trình
“Thời gian sấy”.

Thông Tin về Khối 
Lượng Quần Áo 
Sấy (Tối Đa)*

Thông Tin về Loại Vải 

Chọn chu kỳ này để sấy khô các 
loại vải thường, vải cotton hay vải 
hỗn hợp mà cần sấy khô một cách 
nhanh chóng.

Làm mới những thứ đã được bảo 
quản trong thời gian dài (chu trình 
ngắn với nhiệt độ ấm).

Để sấy hầu hết các loại vải, 
vải bông.

Thời gian sấy chương trình Vải 
mõng sẽ ít hơn thời gian sấy 
chường trình Thông thường. 

*  Tùy thuộc vào model của Máy Sấy 
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Bước 4
Tắt
Khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng máy sấy, 
nhấn nút Bật/Tắt để ngắt nguồn, sau đó tắt tại 
điểm nguồn. Bạn nên tắt thiết bị khi không sử 
dụng.

Bước 5
Làm Sạch Bộ Lọc Vải Lanh

Sau mỗi đợt sấy, làm sạch bộ lọc vải lanh 
để giảm thời gian sấy và tránh quá nhiệt.

CẢNH BÁO: Không bao giờ ngừng máy sấy 
thùng quay trước khi kết thúc chu trình sấy 
trừ khi tất cả đồ giặt được nhanh chóng lấy ra 
và trải ra để nhiệt được phân tán.

theo hai

4.

TIẾNG VIỆT 
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5.
TIẾNG VIỆT 

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.

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.

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.

Hỏng Hóc Nguyên Nhân Có Thể

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

Quần áo hơi ẩm sau khi sử 
dụng chu kỳ “Vapour 
Refresh”.

Không có nước đi ra từ vòi 
phun, khi chọn chu kỳ 
“Vapour Refresh”. 
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Electrolux Customer Care

Plaza Kuningan - Menara Utara 2nd Fl. Suite 201
JI. HR. Rasuna Said
Kav. C11-14, Jakarta 12940
Office Tel : (+62 21) 522 7099
Office Fax : (+62 21) 522 7099
Email : customercare@electrolux.co.id
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9th Floor, AB Tower
76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, 
Ho Chi Minh City.
Office Tel: (+84 8) 3910 5465
Office Fax: (+84 8) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com

5.2 Trung tâm chăm sóc khách hàng

CẢNH BÁO! Hủy kích hoạt thiết bị trước 
khi làm kiểm tra.

Mã Báo Động

Cửa không được đóng hoặc 
cửa không được đóng đúng 
cách. Vui lòng kiểm tra các 
cửa !
Nguồn điện không ổn định. 
Chờ cho tới khi nguồn điện ổn 
định thì máy sẽ tự động vận 
hành lại.
Không có tín hiệu giữa các 
thành phần điện tử của thiết 
bị. Tắt và bật lại.

Nguyên Nhân Có Thể Có

Thiết bị không đổ nước đúng các

Một số vấn đề là do thiếu bảo trì đơn giản hoặc sơ 
suất mà có thể được giải quyết dễ dàng mà 
không cần gọi nhân viên kỹ thuật. Trước khi liên 
hệ với Trung Tâm Dịch Vụ địa phương của bạn, 
vui lòng thực hiện việc kiểm tra nêu bên dưới. 

Một khi đã loại bỏ được vấn đề, nhấn nút 
Start/Pause (Bắt Đầu/Tạm Dừng) để khởi động lại 
chương trình. Nếu sau khi thực hiện tất cả các 
kiểm tra này, vấn đề vẫn còn, hãy liên hệ với 
Trung Tâm Dịch Vụ địa phương của bạn.
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Chiều Cao

Chiều Sâu

Chiều Rộng

850x600x610 mm

220-240 V / 50 Hz

1500/150 W

10 A
800 - 200kPa

 DỮ LIỆU KỸ THUẬT6.

Các Kích Thước (Chiều Cao  / Chiều Rộng / Chiều Sâu)
Nguồn điện (Điện áp / Tần suất)

Tổng điện ( Lò sưởi / Động cơ)
Cầu chì bảo vệ tối thiểu

Áp lực nguồn nước (Tối đa / Tối thiểu)

TAY CẦM CỬA

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

TIẾNG VIỆT 


