


2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

U穎"f映pi"piw欝p"8k羽p"vj‡ej"j嬰r"8逢嬰e"ej雨"f磯p"vt‒p"pj«p"vj»pi"u嘘"8鵜pj"o泳e"e栄c"oƒ{"ik員v.
.

Mj»pi"u穎"f映pi"piw欝p"8k羽p"rj́"j嬰r"e„"vj吋"mjk院p"鰻"e逸o"8k羽p"vt荏"p‒p"swƒ"p„pi , f磯p"8院p"jq違"jq衣p.



 

Các ph映 tùng

MÔ T謂 CÁC B浦 PH一N
Ng<n ch泳a n逢噂c x違 
làm m隠m v違i

Mâm gi員t
(Lo衣i mâm gi員t Hybrid 
m衣nh m胤)

Dây ngu欝n

Phích c逸m

N逸p máy gi員t

Ng<n hòa tan thu嘘c t育y

L欝ng gi員t / v逸t
(Ch嘘ng r雨)

N院u dây ngu欝n b鵜 
h臼ng, nên 8吋 nhà 
s違n xu医 t ,  nhân 
viên b違o hành ho員c 
ng逢運i có chuyên 
môn thay dây 8吋 
tránh nguy hi吋m.

C違nh báo

Mi院ng che 8áy渦ng c医p n逢噂c渦ng x違 n逢噂c

H瓜p l丑c x挨 v違i

B違ng 8i隠u khi吋n

Công t逸c ngu欝n

Chân 8i隠u ch雨nh
(M員t tr逢噂c: 1 mi院ng)

渦ng x違 n逢噂c

Ng<n hòa tan xà phòng và 
Ng<n hòa tan thu嘘c t育y

Vòng k姻p 嘘ng x違
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MÔ T謂 VÀ V一N HÀNH CÁC B浦 PH一N C曳A B謂NG AI陰U KHI韻N

Aèn ch雨 th鵜 !B浦T GI咽T"

‚ Khi 8èn ch雨 th鵜 này b壱t sáng, màn hình hi吋n th鵜 l逢嬰ng xà phòng nên dùng.

H逢噂ng d磯n v隠 !XÀ PHÒNG"

‚ Khi 8èn ch雨 th鵜 sáng, 8èn cho bi院t l逢嬰ng xà phòng nên dùng.

M瓜t mu厩ng xà phòng t逢挨ng 泳ng kho違ng 53L n逢噂c tiêu th映.

 Tùy thu瓜c vào lo衣i xà phòng, l逢嬰ng n逢噂c tiêu th映 theo mu厩ng c┡ng thay 8鰻i. Ai隠u ch雨nh 
kh嘘i l逢嬰ng xà phòng theo lo衣i xà phòng c映 th吋 s穎 d映ng.

Aèn ch雨 th鵜 !V烏 SINH L唄NG GI咽T"

‚ Khi !V烏 SINH L唄NG GI咽T" 8逢嬰c 
ch丑n, 8èn ch雨 th鵜 này s胤 b壱t sáng.

Aèn ch雨 th鵜 !H因N GI云 GI咽T"

‚ B衣n có th吋 8員t s印n th運i gian c栄a ti院n 
trình gi員t tr瑛 ch逢挨ng trình gi員t nh姻.

Aèn ch雨 th鵜 !KHÓA N溢P/AN TOÀN CHO TR引 EM"

‚ Khi ch泳c n<ng !KHÓA N溢P" ho衣t 8瓜ng, 8èn ch雨 
th鵜 này s胤 sáng.‚ Khi ch泳c n<ng !AN TOÀN CHO TR引 EM" 8逢嬰c 
ch丑n, 8èn ch雨 th鵜 này s胤 nh医p nháy.

‚ Aèn ch雨 th鵜 m詠c n逢噂c 8ã 8員t s胤 nh医p nháy khi n逢噂c 8逢嬰c c医p và 8èn 
s胤 sáng khi n逢噂c 8衣t 8院n m泳c 8ã 8員t.

Ch院 8瓜 t詠 8瓜ng‚ B衣n có th吋 8員t m詠c n逢噂c t逢挨ng 泳ng v噂i kh嘘i l逢嬰ng gi員t. N院u m詠c n逢噂c 
8逢嬰c ch雨 8鵜nh 荏 8i吋m mà không có ch雨 th鵜 c映 th吋, m詠c n逢噂c g亥n nh医t s胤 
sáng.‚ N院u có m瓜t ít n逢噂c trong l欝ng gi員t tr逢噂c khi máy ch衣y, 8èn ch雨 th鵜 荏 m詠c 
n逢噂c cao nh医t s胤 sáng.

A員t nút . ‚ Nh医n nút  8吋 ch丑n m詠c n逢噂c. Khi !M詠c n逢噂c" 8逢嬰c ch丑n, 8èn ch雨 
th鵜 s胤 sáng.‚ Khi n逢噂c ch違y vào l欝ng gi員t, 8èn ch雨 th鵜 t衣i !M衛C N姶閏C" s胤 nh医p nháy.

Nút !CH窺N M永C N姶閏C" Nút !SUPER SPIN DRY" (V溢T C衛C KHÔ)

‚ A鵜nh gi運 v逸t khô ho衣t 8瓜ng d詠a trên kho違ng 
th運i gian 8逢嬰c ch丑n.‚ Khi nh医n nút này, 8èn ch雨 th鵜 s胤 sáng cho 
t噂i khi h院t kho違ng th運i gian 8逢嬰c ch丑n. Aèn 
ch雨 th鵜 t逸t theo th運i gian ho衣t 8瓜ng còn l衣i.‚ B衣n có th吋 ch丑n 90 phút ho員c 30 phút

Nút !CH窺N CH蔭 A浦"

‚ B衣n có th吋 ch丑n H因N GI云 GI咽T (9h ho員c 
6h) ho員c V烏 SINH L唄NG GI咽T
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‚ Ti院n trình ho衣t 8瓜ng 8逢嬰c bi吋u th鵜 b茨ng 8èn nh医p nháy.‚ Ti院n trình còn l衣i 8逢嬰c bi吋u th鵜 b茨ng 8èn sáng.

Aèn ch雨 th鵜 !CH姶愛NG TRÌNH GI咽T"

‚ Aèn ch雨 th鵜 ch逢挨ng trình gi員t 8ã ch丑n s胤 sáng.

Nút !CH窺N CH姶愛NG TRÌNH"

‚ Khi nh医n nút này, 8èn ch雨 th鵜 s胤 b壱t sáng. B衣n có 
th吋 ch丑n ch逢挨ng trình gi員t phù h嬰p v噂i lo衣i qu亥n 
áo.

Nút !CH窺N CH永C N;NG"

‚ Ch丑n ho員c chu trình GI咽T, X謂, X謂 TRÀN ho員c V溢T 
theo ý b衣n.

Nút !T溢T" !M雲"

‚ Nh医n nút này 8吋 B一T/T溢T NGU唄N.‚ Ngu欝n t詠 8瓜ng t逸t sau 15 giây khi gi員t xong ho員c kho違ng 
10 phút sau n院u không nh医n nút kh荏i 8瓜ng.

Nút !KH雲I A浦NG/T萎M D洩NG"

‚ Nh医n nút này 8吋 b逸t 8亥u quá trình.‚ Nh医n nút này 8吋 t衣m d瑛ng thao tác.

Aèn ch雨 th鵜 !TI蔭N TRÌNH"
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1 Ch丑n 嘘ng x違 n逢噂c.

2  L逸p 嘘ng c医p n逢噂c m瓜t cách thích h嬰p.

3  M荏 vòi n逢噂c.‚ A違m b違o không có d医u hi羽u rò r雨 n逢噂c 荏 vòi n逢噂c ho員c 8亥u vào n逢噂c.

4 C逸m phích 8i羽n.

Chu育n b鵜

4 3

2

1

CÁCH V一N HÀNH

CH姶愛NG TRÌNH GI咽T

 
 Ch逢挨ng trình !GI咽T TH姶云NG"   Có th吋 gi員t qu亥n áo th逢運ng b茨ng các ch逢挨ng trình gi員t t嘘i 逢u t瑛 gi員t cho 8院n v逸t.

Ch逢挨ng trình !GI咽T TH姶云NG"

M詠c n逢噂c, dòng n逢噂c và th運i gian gi員t 8逢嬰c máy t詠 8瓜ng l詠a ch丑n phù h嬰p v噂i l逢嬰ng 8欝 gi員t. A員t 8欝 gi員t ngay ng逸n và 8隠u vào 
trong l欝ng gi員t. N院u không, máy có th吋 l詠a ch丑n m詠c n逢噂c th医p h挨n ho員c cao h挨n.

1 B壱t ngu欝n .‚ Máy gi員t s胤 sáng 荏 ch逢挨ng trình !GI咽T TH姶云NG" và ti院n 
trình !GI咽T/X謂/V溢T" s胤 di宇n ra t詠 8瓜ng.

GI咽T CÔ A咽C‚ !GI咽T CÔ A咽C" 8逢嬰c ch丑n t詠 8瓜ng.‚ Máy gi員t b逸t 8亥u n衣p n逢噂c 荏 m泳c th医p 8吋 hút xà phòng 
gi員t cô 8員c vào 8欝 gi員t 8吋 lo衣i b臼 các v院t b育n hi羽u qu違.

2 Cho 8欝 gi員t vào l欝ng gi員t.

3 Nh医n nút .

‚ Mâm gi員t t詠 8瓜ng phát hi羽n kh嘘i l逢嬰ng 8欝 gi員t, 8èn ch雨 th鵜 
cho bi院t l逢嬰ng xà phòng cô 8員c và m詠c n逢噂c phù h嬰p v噂i 
l逢嬰ng 8欝 gi員t.

4 Cho thu嘘c t育y và ch医t làm m隠m v違i theo h逢噂ng d磯n trên trang 
13.

5 Aóng n逸p máy gi員t.‚ N院u n逸p m荏 trong khi gi員t, máy gi員t s胤 d瑛ng trong khi gi員t 
và b衣n s胤 nghe th医y ti院ng kêu. 

Cu嘘i chu trình‚ B衣n s胤 nghe th医y ti院ng !bíp" khi gi員t xong.‚ Ngu欝n t詠 8瓜ng t逸t. ‚ Aóng vòi n逢噂c và v羽 sinh H瓜p l丑c x挨 v違i.

AW-A780SV [6348145501]_VN.indd   Sec1:6 2/14/11   5:21:48 PM



7

4 13

 Ch逢挨ng trình !GI咽T NHANH"    A嘘i v噂i qu亥n áo b育n nh姻, máy gi員t b茨ng ch院 8瓜 n逢噂c thông th逢運ng và th運i gian gi員t ng逸n h挨n.

Ch逢挨ng trình !GI咽T NHANH"

Aây là ch逢挨ng trình 8員c bi羽t dành cho qu亥n áo ít b育n. Ch逢挨ng trình gi員t v噂i ch院 8瓜 dòng n逢噂c thông th逢運ng và th運i gian gi員t ng逸n h挨n.

1 B壱t ngu欝n  .

GI咽T CÔ A咽C‚ !GI咽T CÔ A咽C" 8逢嬰c ch丑n t詠 8瓜ng.‚ Máy gi員t b逸t 8亥u n衣p n逢噂c 荏 m泳c th医p 8吋 hút xà phòng gi員t cô 

8員c vào 8欝 gi員t 8吋 lo衣i b臼 các v院t b育n hi羽u qu違.

2 Cho 8欝 gi員t vào l欝ng gi員t.

3 Nh医n nút  sau 8ó ch丑n ch逢挨ng trình !GI咽T NHANH".

4 Nh医n nút  .

‚ Mâm gi員t t詠 8瓜ng phát hi羽n kh嘘i l逢嬰ng 8欝 gi員t, 8èn ch雨 th鵜 cho bi院t 
l逢嬰ng xà phòng cô 8員c và m詠c n逢噂c phù h嬰p v噂i l逢嬰ng 8欝 gi員t.

5 Cho thu嘘c t育y và ch医t làm m隠m v違i theo h逢噂ng d磯n trên trang 13.

6 Aóng n逸p máy gi員t.‚ N院u n逸p m荏 trong khi gi員t, máy gi員t s胤 d瑛ng trong khi gi員t và b衣n 
s胤 nghe th医y ti院ng kêu. 

Cu嘘i chu trình‚ B衣n s胤 nghe th医y ti院ng !bíp" khi gi員t xong.‚ Ngu欝n t詠 8瓜ng t逸t. ‚ Aóng vòi n逢噂c và v羽 sinh H瓜p l丑c x挨 v違i.

CÁCH V一N HÀNH

4 13

 Ch逢挨ng trình !GI咽T NGÂM"   Khi gi員t qu亥n áo v医y b育n quá nhi隠u và mu嘘n tránh cho qu亥n áo chuy吋n sang màu vàng.

Ch逢挨ng trình !GI咽T NGÂM"

Ch逢挨ng trình này dùng 8吋 gi員t các lo衣i qu亥n áo d宇 b鵜 v医y b育n và các lo衣i qu亥n áo có v院t b育n d宇 th医y nh逢: qu亥n áo lót, áo s挨 mi và các áo ngoài, b瓜 
8欝 th吋 d映c và v噂 dày.‚ Yêu c亥u th運i gian là 1 ti院ng.‚ X違 8逢嬰c 8員t thành !X謂 TRÀN". Khi b衣n nh医n  m瓜t l亥n, !X謂 TRÀN" s胤 b鵜 h栄y.

1 B壱t ngu欝n  .

GI咽T CÔ A咽C‚ !GI咽T CÔ A咽C" 8逢嬰c ch丑n t詠 8瓜ng.‚ Máy gi員t b逸t 8亥u n衣p n逢噂c 荏 m泳c th医p 8吋 hút xà phòng gi員t cô 
8員c vào 8欝 gi員t 8吋 lo衣i b臼 các v院t b育n hi羽u qu違.

2 Cho 8欝 gi員t vào l欝ng gi員t.

3 Nh医n nút  sau 8ó ch丑n ch逢挨ng trình !GI咽T NGÂM".

4 Nh医n nút  .

‚ Mâm gi員t t詠 8瓜ng phát hi羽n kh嘘i l逢嬰ng 8欝 gi員t, 8èn ch雨 th鵜 cho bi院t 
l逢嬰ng xà phòng cô 8員c và m詠c n逢噂c phù h嬰p v噂i l逢嬰ng 8欝 gi員t.

5 Cho thu嘘c t育y và ch医t làm m隠m v違i theo h逢噂ng d磯n trên trang 13.

6 Aóng n逸p máy gi員t.‚ N院u n逸p m荏 trong khi gi員t, máy gi員t s胤 d瑛ng trong khi gi員t và b衣n 
s胤 nghe th医y ti院ng kêu. 

Cu嘘i chu trình‚ B衣n s胤 nghe th医y ti院ng !bíp" khi gi員t xong.‚ Ngu欝n t詠 8瓜ng t逸t. ‚ Aóng vòi n逢噂c và v羽 sinh H瓜p l丑c x挨 v違i.
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