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6.4 Time Dry (Thai Gian Say) 

Bc;1n c6 the cai d�t thoi gian chc;1y chU'ong 
tr'inh, tu' toi thieu 10 phut den toi da 2 gia. 
Thai gian can thiet c6 lien quan den so 
ILI'qng do gi�t trong thiet qi. 

CD 
Chung toi khuyen ngh_i bc;1n 
cai d�t thoi gian ngan cho so 
IU'qng do gi�t nho ho�c chi 
cho mi_>t chiec quan ho�c ao. 

6.5 Bang tuy ch9n 

ChLPO'ng trlnh 1)
Dryness Level (MCPc Gentle Dry 

Extra 
Anti crease 

(Chong 
Nhan Cao 

Cap) 

Time Dry 
(Thai Gian 

Say) 

-:+:-

Favourite (Yeu Thich) 
* 

Cottons (0o Cotton) ■ 

Mixed (0o Hon hqp) ■ 

Bedding (B9 0o 
■ 

GiU'ang) 

Synthetics (Vai Tong 
■ 

Hqp) 

Energy Saver (Tiet 
Ki{iim) 

Refresh (Lam Mai) 

Denim (0o Demim) ■ 

Sports (0o The Thao) 

Easy Iron (0o La ui) 

Shirts (Ao So-Mi) 

Wool (0o Len) 

Delicates (0o M6ng) 

Say Kho) (Do Mong) 

-:c;t:- -:¢:-

Tuy theo chU'ong trinh dU'qc ghi nha 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ 

■ 

■ ■ 

■ ■ 

■ ■ ■ 

■ ■ 

■ 

■ ■ ■ 

■ 

■ 

■ 

1) Cung voi chU'ong tr'inh nay, bi:in c6 the cai d�t 1 ho�c nhieu tuy ch9n. 0e b�t ho�c tat cac 
tuy ch9n d6, hay barn nut cam U'ng c6 lien quan.







4. Barn nut cam Lfng Start/Pause (Bat
Oau/Tc;3m Dung).

Chuong trinh se khoi d9ng. 

9.2 Bat dau chU'C1ng tr'inh v6'i tuy 
ch9n tri hoan 
1. Cai di;it chlfong trinh va cac tuy ch9n

ch'inh xac cho loc;3i quan ao.
2. Barn di barn lc;3i nut delay start 'trl

hoan) cho den khi man hinh hien t�i
thai gian hoan bc;3n muon cai dl)jt.

CD Ban c6 the tri hoan 
f chlfong tr'inh tu' t6i thieu

0,5 gio den toi da 20 gia. 
3. Barn nut cam U'ng Start/Pause (Bat

Oau/Tc;3m Dung).
Man h"inh hien lh_i thai gian dem nglfgc tri 
hoan. 
Khi het thoi gian dam nglfgc, chlfong 
tr'inh bat dau ho9t d9ng. 

9.3 Thay doi chU'C1ng tr'inh 
1. Barn nut baUtat de tat thiet bi
2. Barn nut b�Utat de b;flt thiet �i.
3. Ol)lt chu'ong tr'inh.

9.4 Khi ket thuc chU'C1ng tr'inh 
Khi chlfong trinh hoan tat: 
• Am hi�u hoc;3t d9ng tung hoi.
• Man hlnh hien th,i D : D D

• Oen chi bao 'i1i' bat.
• Oen chi bao Bo lo

.
c@ va Blnh �. c6 

the sang Ian. 
. . 

• Oen ctii bao Start/Pause (Bat
Oau/T9m DCl'ng) b;flt.

10. cAc MEO VA LOI KHUYEN

10.1 Chu§n qi do gi�t 
• Keo kh6a lai.
• 06ng CUC cai VO chan long.
• Khong say day bu9c hoi;ic ruy-bang qi

long (vi d1,1: ruy-bang tc;3p gie). Bu9c
chi;it day tntdc khi bat <!au chlfOng
trinh.

• Lay tat ca cac do v�t ra khoi tui quan
ao.

13 
Thiet bj tiep tl,ic v;fln hanh voi gian dm(ln 
chong nhan keo dai khoang 30 phut tro 
Ian neu b9n da cai dl)jt tuy ch9n Extra 
Anticrease (Chong Nhan Cao Cap) (xem 
chlfong Tuy ch9n Extra Anticmase
(Chong Nhan Cao Cap)). 

Giai doc;3n ch6ng nhan giup giam nhan. 
Bc;3n c6 the lay <!6 gii;it ra trlfOc khi ket 
thuc giai do9n ch6ng nhan. Oe c6 ket 
qua tot hon, chung t6i khuyen ngh_i bc;1n 
lay do gii;it ra khi giai doc;3n nay gan hoan 
tat. 
Khi giai do9n ch6ng nhan hoan tat: 

• Man hinh van hien th,i D : D D

• Oen chi bao 'i1i' tat.
• Oen chi bao B9 l9c ® va Binh �.

van sang.
• Oen chi bao Start/Pause (Bat

Oau/T9m Du"ng) tat.
1. Barn nut on/off (b;flUtat) de tat thiet qi.
2. Mo cl.fa thiet bi.
3. Lay quan ao ra.
4. 06ng cua thiet qi.

CD Luon v� sinh b9 l9c va de> 
Si:!Ch nu•6'c trong khoang 
chu•a nLPac khi chu•ang 
trlnh hoan tat. 

9.5 Chll'c nang cha 
Oe giam lieu th1,1 nang llfgng, chuc nang 
nay ti,!' d9ng tat thiet qi: 
• Sau 5 phut neu b9n khong bat <!au

chlfong trinh.
• Sau 5 phut tu khi ket thuc chlfong

tr'inh.

• L(in ldp ben trong lam tu vai cotton
cua do gii;it ra ngoai. Lop cotton phai
hU'dng ra ngoai.

• Luon cai di;it chlfong trinh phu hgp vdi
lo9i do gii;it.

• Khong tr9n Ian do sang mau voi toi
mau.

• Su d1,1ng chlfong trinh phu hgp vdi vai
cotton, vai len va hang d�t kim de
tranh co rut.
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	2.2 Kết nối điện
	2.3 Sử dụng
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	3. MÔ TẢ SẢN PHẨM
	4. BẢNG ĐIỀU KHIỂN
	4.1 Màn hình
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