
Sự cố đồ điện gia dụng 

 

 

《Phản chiếu TiVi không tốt》 

Khi màn hình phản chiếu không tốt hoặc không phản chiếu, hãy thử các cách dưới đây. 

Hãy xác nhận xem các đầu nối TV có được kết nối chắc chắn hay không. 

Nếu làm như vậy vẫn phản chiếu không tốt thì hãy liên hệ tới công ty chúng tôi. 

 

《Điều hòa không có tác dụng》 

Hãy làm sạch bộ lọc không khí thường xuyên (2 tuần 1 lần). 

Vệ sinh bộ lọc không khí có thể tránh được nhiều sự cố. 

Hãy dùng nước hoặc máy hút bụi để vệ sinh. 

 

《Điều hòa không hoạt động》 

Có thể do các nguyên nhân dưới đây, hãy xác nhận xem đúng hay không. 

•Bị rớt cầu dao hay không? 

•Phích cắm nguồn có bị rời ra hay không? 

•Bị cắt điện hay không? 

•Pin của điều khiển đã hết? 

•Đặt ngược chiều + - của pin hay không? 

●Phương pháp chẩn đoán điều khiển từ xa bạn có thể tự làm 

Nhìn vào bộ phát của điều khiển từ xa như thể bạn đang chụp bằng điện thoại di động được 

trang bị camera. Khi bộ phát của điều khiển từ xa phát sáng màu trắng khi nhấn nút điều 

khiển từ xa về phía ống kính camera,thì nó là bình thường. 

 

《Không thể bật bếp gas》 

Có thể do các nguyên nhân dưới đây, hãy xác nhận xem đúng hay không. 

• Vòi ga bị gập hay không? 

• Pin hết điện hay không? 

• Phần nắp đầu đốt có được lắp đặt đúng hay không? 

• Phần nắp đầu đốt có bị ướt hay không? 

Phần nắp đầu đốt là bộ phận giống như một cái đĩa tròn, chỗ ngọn lửa cháy. Hãy đảm bảo 

rằng nắp đầu đốt sạch sẽ, được đặt đúng cách và không bị ướt bởi nước. 

【Vị trí thay Pin】 

Vị trí thay thế pin ở bên cạnh và bên dưới công tắc bếp (núm). Nếu không đánh được lửa, 

hãy thử thay Pin trước. 



《Hãy cho biết làm thế nào để gắn vòi máy giặt》 

Hãy làm theo các bước dưới đây. 

●Khi bạn mua một máy giặt mới, sẽ có 2 phần kèm theo. Khớp cấp nước (ống nối) được 

gắn vào vòi nước, vì vậy nhiều người quên nó khi chuyển nhà, nhưng ban đầu nó là phụ 

kiện đi kèm máy giặt. 

Nếu「không có khớp cấp nước(ống nối)」thì sẽ phải mua nó. 

(1) Gắn vòi cấp nước về phía máy giặt. 

Hãy chắc chắn rằng đã đặt kèm miếng gioăng (màu đen) vào bộ phận tiếp nối con ốc. 

(2) Vít thẳng vào để không bị nghiêng. Đảm bảo rằng không bị kẹt khi mở nắp máy giặt và 

vặn thật chặt để tránh rò rỉ nước. 

(3) Nới lỏng vít kết nối nước. Nới lỏng các ốc vít trên phần thân theo kích thước của vòi và 

chèn nó vào vòi. (Có thể nới lỏng bằng tay) 

Nếu vít được nới lỏng mà vẫn không lắp vào được vì vòi nước to, hãy lấy bỏ phần vòng 

trắng ở giữa thân. 

※Nếu vít không đủ lỏng nó sẽ không rơi ra 

(4) Siết chặt các vít và gắn vào vòi cấp nước. Chèn vòi nước vào phần gioăng màu đen 

bên trong khớp cấp nước(ống nối) cho thật chắc chắn. 

Vừa ấn nhẹ vòi nước vừa vặn chặn 4 ốc vít. 

Vì là nguyên nhân gây rò rỉ nước, nên hãy điều chỉnh vòi nước sao cho ở trung tâm của 

miếng gioăng màu đen. 

(5) Hoàn thành bằng cách siết chặt khe hở 5 mm của khớp cấp nước ! Sau khi siết chặt 

các vít, xoay nửa dưới của khớp cấp nước theo chiều kim đồng hồ để siết chặt khe hở 

5mm. Bằng cách siết chặt, miếng gioăng sẽ tiếp xúc chặt chẽ với vòi nước và ngăn rò 

rỉ nước. 

Sau khi siết chặt, khe hở từ 1 đến 2 mm có thể vẫn còn trong khớp cấp nước, nhưng 

đây không phải là vấn đề. 

Khớp cấp nước dừng mà không rung thì OK 

(6) Lắp vòi dẫn nước. Lắp vòi dẫn nước vào phần khớp cấp nước đã được gắn vào vòi 

nước. 

Vòi dẫn nước được lắp vào khớp cấp nước trong khi gắn vào thân máy giặt 

(7) Hãy lắp cho đến khi phát ra âm thanh chói tai. Mở cần khóa trong khi kéo ống nối di 

động xuống và lắp vào khớp cấp nước. Móc cần khóa lên vành của phụ kiện cấp nước 

để hoàn thành. 

Khi tháo ra cũng như vậy, kéo ống nối di động xuống trong khi mở cần khóa. 

 

 



【Loại khớp cấp nước (Núm dùng cho máy giặt)】 

Ngoài khớp cấp nước, còn có một số sản phẩm tiện lợi có thể kết nối trực tiếp với vòi cấp 

nước của máy giặt chỉ bằng cách thay thế như vòi ống nước, vòi curan. Ngoài ra còn có các 

sản phẩm có thiết kế an toàn với chức năng chống rò rỉ nước. 

 

●Núm chữ L dùng cho máy giặt  

※Cư dân tự chuẩn bị sẵn. 

Nó được làm bằng đồng thau giống như vòi nước và có phần để móc cần khóa của vòi cấp 

nước. 


