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1. THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN 

CẢNH BÁO! 
Khi sử dụng máy rửa chén, tuân thủ các 

cảnh báo bên dưới:  

 Máy này được sử dụng trong các hộ gia đình và cho các mục đích tương 

tự như:  

-bếp nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các khu làm 

việc khác; 

-nhà nông trại; 

-trong khách sạn, nhà nghỉ và các hình thức lưu trú khác 

-các khu vực phụ vụ ăn uống 

 Máy này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người 

có hạn chế về mặt thể chất và nhận thức hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến 

thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng an toàn và 

hiểu biết được các rủi ro khi sử dụng. Trẻ em không được chơi đùa với 

máy. Trẻ em không được vệ sinh và sửa chữa nếu không có sự giám sát 

của người lớn (Đối với  tiêu chuẩn EN60335-1) 

 Những người (bao gồm trẻ em) có hạn chế về mặt thể chất và nhận thức  

hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng máy này trừ 

phi họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi những người chịu trách nhiệm 

đối với sự an toàn của họ. (Đối với tiêu chuẩn IEC 60335-1)  

 Máy này chỉ sử dụng trong nhà cho công việc nội trợ 

  Để tránh giật điện, không nhúng máy, dây dẫn và phích cắm vào nước 

hoặc chất lỏng. 

 Vui lòng ngắt điện trước khi vệ sinh và sửa chữa. 

 Dùng vải mềm ẩm thấm ít xà phòng để lau, sau đó lau lại bằng vải khô. 
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HƯỚNG DẪN TIẾP ĐẤT 

 Máy này phải được tiếp đất. Trong trường hợp bị sự cố hoặc hư hỏng, 

công tác tiếp đất sẽ giảm nguy cơ giật điện. Máy này được trang bị dây 

dẫn có dây dẫn tiếp đất và phích cắm tiếp đất.  

 Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm được lắp đặt và tiếp đất theo tất cả 

các quy định của nước sở tại 

 Nối đất không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật 

 Cần phải tham vấn thợ điện hoặc đại diện bán hàng nếu bạn nghi ngờ về 

công tác tiếp đất của thiết bị 

 Không chỉnh sửa phích cắm đi kèm máy; nếu nó không khớp với ổ cắm.  

 Yêu cầu thợ điện lắp ổ cắm thích hợp. 

 Không ngồi hoặc đứng lên cửa hay giá để chén bát của máy 

 Không vận hành máy trừ phi tất cả các cánh cửa đã được đóng  

 Mở cửa hết sức cẩn thận nếu máy đang hoạt động, có nguy cơ nước 

phun ra ngoài.  

 Không đặt vật nặng hoặc đứng lên cửa khi cửa mở 

 Khi đưa các đồ dùng vào rửa:  

1) đưa các đồ dùng sắc nhọn đảm bảo chúng không làm 

hỏng các roan cửa;  
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■2) Cảnh báo: Dao và các đồ dùng sắc nhọn phải bỏ vào rổ với đầu nhọn 

hướng xuống hoặc đặt theo vị trí ngang.   

■Kiểm tra đảm bảo sạch bột rửa chén sau khi hoàn thànhchu kỳ rửa 

 Không rửa các dụng cụ bằng nhựa trừ phi chúng được lưu ý là an toàn 

cho máy hoặc tương tự 

 Đối với các đồ dùng bằng nhựa không có lưu ý về an toàn cho máy, xem 

khuyến cáo của nhà sản xuất.  

 Chỉ sử dụng nước chất tẩy rửa và xả rửa bằng hóa chất được thiết kế 

riêng cho máy rửa chén tự động.  

 Không sử dụng xà phòng, hóa chất giặt máy hay hóa chất giặt tay trong 

máy rửa chén.  

 Trẻ em phải được giám sát đảm bảo chúng không chơi đùa với máy 

 Cửa phải đóng nếu không sẽ có nguy cơ vướng phải 

Nếu dây dẫn điện bị hỏng thì phải thay thế bởi nhà sản xuất hoặc các đại 

lý dịch vụ hay những người có chuyên môn  

 Trong quá trình lắp đặt, dây nguồn không được uốn cong hay kéo căng 

quá mức.  

 Không can thiệp vào hệ thống điều khiển 

 Kết nối với nước nguồn phải dùng bộ nối mới và bộ nối cũ không được 

sử dụng lại.  

 Số món đưa vào rửa tối đa là 12.   

 Áp lực nước vào tối đa cho phép là 1MPa 

 Áp lực nước vào tối thiểu cho phép là 0.04MPa 
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Đổ thải 
 Vật liệu đóng gói máy có thể tái chế. Đổ thải bao bì 

đóng gói vào khu vực thu gom thích hợp để tái chế.  

 Cấm đổ thải máy này như rác thải sinh hoạt . 

Đổ thải đúng cách 

 

biểu tượng này trên sản phẩm hay bao bì chỉ báo rằng sản phẩm không được 

xử lý như chất thải sinh hoạt. Thay vào đó, nó cần phải đổ thải ở nơi thu gom 

thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử. Bằng việc đổ thải thích hợp, bạn 

sẽ góp phần ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con 

người, nếu không sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe.Để 

biết thêm chi tiết về tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ cơ quan quản lý 

chất thải sinh hoạt tại địa phương hoặc đại lý cung cấp sản phẩm này. 

CẢNH BÁO! 

 Để đổ thải bao bì và sản phẩm này, liên hệ với trung tâm tái chế. Vì thế cắt 

nguồn điện và vô hiệu hóa thiết bị.  

 Bìa cứng đóng gói được làm từ giấy tái chế và cần được đổ thải ở khu vực 

gom giấy tái chế.  

 Bằng việc đổ thải thích hợp, bạn sẽ góp phần ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng 

đến môi trường và sức khỏe con người, nếu không sẽ có ảnh hưởng tiêu cực 

đến môi trường và sức khỏe. Để biết thêm chi tiết về tái chế sản phẩm này, 

vui lòng liên hệ cơ quan quản lý chất thải sinh hoạt tại địa phương hoặc đại lý 

cung cấp sản phẩm này. 

 Để biết thêm chi tiết về tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với văn văn 

phòng quản lý thành phố và dịch vụ đổ thải chất thải sinh hoạt.  

 ĐỔ THẢI: Không đổ thải sản phẩm như là chất thải đô thị chưa phân loại. 

Cần phải thu gom và phân loại để xử lý đặc biệt. 
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2.Hướng dẫn vận hành nhanh 

Để biết phương pháp chi tiếtđọc nội dung tương ứng trên hướng dẫn sử dụng. 

 

Đổ chất tẩy rửa vào ngăn 

Kiểm tra mực nước trợ xả 

Kiểm tra mức muối đã nạp 

thêm 

 

Đưa  bát đĩa vào 

Chọn chương trình 

Chạy máy 

Ấn nút nguồn để bật máy, Mở cửa. 

Ngăn A: 

Với mỗi chu kỳ rửa. 

Ngăn B: 

Cho các chương trình chỉ rửa sơ bộ. 

(theo hướng dẫn sử dụng!) 

Chỉ báo cơ khí  C. 

Bộ chỉ báo điện trên bảng điều khiển (nếu có cung cấp). 

(Chỉ trên các model có hệ thống làm mềm nước.) 

Bộ chỉ báo điện trên bảng điều khiển (nếu có cung cấp). 

Nếu không có đèn chỉ báo muối trên bảng điều khiển 

(trong một số model), bạn có thể ước tính khi nào cho muối vào bộ làm 

mềm nước bằng số chu kỳ máy rửa chén hoạt động 

Cạo bỏ thức ăn còn dính lại. Làm mềm thức ăn bị cháy trong chảo, sau đó đưa vào máy. Xem hướng 

dẫn nạp vào máy 

Đóng cửa, nhấn nút chương trình cho đến chương trình được chọn sáng đèn (xem phần 

“Hướng dẫn vận hành”) 

 

 

Bật vòi nước và nhấn Start/Pause. Máy sẽ chạy sau khoảng 10 giây 

• Thay đổi chương trình 1. Một chu kỳ chạy chỉ hiệu chỉnh được sau khi chạy trong thời gian ngắn. Nếu không chất 

tẩy rửa  đã chảy ra và nước đã thoát. Trong trường hợp này phải nạp lại chất tẩy rửa 

2. Nhấn Start/Pause  ,sau đó nhấn nút chương trình trong hơn 3 giây để xóa chương trình  

3. Chọn chế độ mới. 

4. Khởi động lại máy 

•Thêm bát đĩa quên vào máy 1 .Nhấn  start/pause button để dừng máy 

2.Mở cửa. 

3.Thêm chén đĩa đã quên vào. 

4. Đóng cửa, nhấn nút start/pause  máy chạy lại chương trình sau 10 giây 

CẢNH BÁO! 

Mở cửa cẩn thận.Hơi nóng thoát 

ra khi mở cửa 

• Nếu máy bị tắt trong khi rửa. >Nếu máy tắt trong khi rửa, khi bật lại, chọn lại chu  kỳ rửa và vận hành máy theo trạng 

thái Power-on ban đầu 

Tắt máy 

Ngắt nước, lấy bát đĩa ra 

khỏi rổ 

Khi chu kỳ rửa kết thúc, chuông báo 8 lần sau đó ngừng 
Tắt máy sử dụng nút Power 

Cảnh báo:  Chờ vài phút (khoảng 15 phút) trước khi lấy chén bát ra để tránh tiếp xúc với bát đĩa còn nóng và dễ vỡ.  

Điều này cũng giúp cho bát đĩa được sấy khô tốt hơn, lấy bát đĩa bắt đầu từ rổ dưới. 
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3. Hướng dẫn vận hành 

LƯU ÝĐể đảm bảo hiệu suất làm việc của máy, vui lòng đọc tất cả hướng dẫn vận hành trước  

khi sử dụng lần đầu. 

Bảng điều khiển 

 

1 .Nút và chỉ báo On/Off : 

Để đóng/cắt nguồn; 

2. Chỉ báo hết nước trợ xả  

Chỉ báo khi nào cần nạp lại nước trợ xả; 

Chỉ báo hết muối:  

Chỉ báo khi nào cần nạp lại muối ; 

Chỉ báo nguồn nước :  

Chỉ báo khi nào vòi nước đóng; 

3. Màn hình hiển thị: 

Hiển thị thời gian nhắc nhở, thời gian trì hoãn, lỗi…; 

4. Nút trì hoãn: 

Nhấn nút để thêm thời gian trì hoãn 

5. Nút chức năng nửa tải: 

Chọn chức năng nửa tải. 

(Với chức năng này,bạn chỉ có thể sử dụng khi cài đặt rửa 7 món 

hoặc ít hơn.Bạn có thể tiêu thụ ít điện và nước hơn và chỉ sử dụng với 

chế độ Rửa kỷ, Rửa bình thường, rửa tiết kiệm,rửa 1 giờ và rửa ly 

6.Nút chế độ và chỉ báo: Để chọn một chế độ:  

Rửa kỷ:                   Rửa 

bình thường:  

Tiết kiệm:  

Rửa 1 giờ:  

Rửa ly:  

Rửa nhanh:  

7.Nút Start/Pause : 
Để bắt đầu chế độ đã chọn hoặc tạm dừng 

Đặc tính máy 
Phía trước  Phía sau 

 

1. Rổ trên 

2. Ống trong 

3. Rổ dưới 

4. Ngăn chứa muối rửa 

5. Ngăn chất tẩy rửa 

6.Giá để cốc 

 

7. Cánh tay bơm 10. Ống thoát 

8. Bộ lọc 

9. Nối ống vào 
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4. Trước khi sửdụng lần đầu tiên 

Trước khi sử dụng lần đầu tiên:  

A. Thiết lập hệ thống làm mềm nước 

B. Thêm 1.5k muối rửa chén và đổ nước vào ngăn chứa muối 

C. Nạp nước trợ xả 

D. Nạp chất tẩy rửa 

A. Hệ thống làm mềm nước 

Hệ thống làm mềm nước phải được thiết lập bằng tay, sử dụng các nút nhấn độ cứng của nước.  

Hệ thống làm mềm nước được thiết kế để loại bỏ các muối khoáng từ nước có ảnh hưởng không tốt đến quá 

trình vận hành của máy. 

Các chất này càng nhiều trong nước, nước càng cứng. 

Hệ thống làm mềm nước phải được hiệu chỉnh trên cơ sở độ cứng của nước.Tham vấn cơ quan cấp nước địa phương để biết độ 

cứng của nước. 

Hiệu Chỉnh Tiêu Thụ Muối 
Máy rửa chén được thiết kế cho phép điều chỉnh lượng muối tiêu thụ căn cứ vào độ cứng của nước sử dụng. Việc này nhằm 

mục đích tối ưu hóa và tùy chỉnh lượng muối sử dụng. 

Vui lòng thực hiện theo cácbước bên dưới để hiệu chỉnh lượng tiêu thụ muối.  

1. Bật máy;  

2. Nhấn Start/Pause trong hơn 5 giây để khởi động hệ thống làm mềm nước trong 60 giây sau 

khi khởi động máy  

3. Nhấn  Start/Pause để chọn lựa chế độ thích hợptheo môi trường nước của 

bạn, thiết lập thay đổi theo thứ tự sau: H1->H2->H3->H4->H5->H6; 

4. Nhấn  On/Off để kết thúc quá trình cài đặt.  

ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC 

Vị trí chọn lựa 
Lượng muối tiêu thụ 

(g ram/chu kỳ) 0dH 0fH 0Clarke mmol/l 

0~5 0~9 0~6 0~0.94 H1 0 

6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2 9 

12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 H3 12 

18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 H4 20 

23-34 41-60 29-42 4.1-6.0 H5 30 

35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 H6 60 

Lưu ý:1   

1
0
dH = 1.25

0
Clarke=1.78

0
fH=0.178mmol/l 

0
dH: Nhiệt độ Đức 

0
fH: Nhiệt độ Pháp 

0
Clark: Nhiệt độ Anh 

Lưu ý :2 

Cài đặt mặc định của nhà sản xuất: H3 (EN 50242) 

Tham vấn cơ quan cấp nước địa phương để biết về độ cứng của nước  

LƯU Ý:Nếu model máy của bạn không có hệ thống làm mềm nước, bỏ qua phần này. 

HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC 

Độ cứng của nước ở các nơi khác nhau.Nếu nước cứng được sử dụng trong máy rửa chén, chất cặn sẽ đọng trên chén đĩa và 

dụng cụ. 

Thiết bị có trang bị hệ thống làm mềm nước sử dụng ngăn chứa muối được thiết kế để triệt tiêu vôi và khoáng từ nước. 
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B. Nạp muối vào hệ thống làm mềm nước 

Phải sử dụng loại muối thích hợp với máy rửa chén 

Ngăn chứa muối được đặt dưới rổ dưới và cần được nạp muối theo hướng dẫn như sau:  

Lưu ý! 
 Chỉ sử dụng loại muối thích hợp với máy. Các loại muối khác không thích hợp cho máy, đặc biệt là 

muối ăn, sẽ làm hỏng hệ thống làm mềm nước. Trong trường hường  hỏng hóc máy do sử dụng loại 

muối không thích hợp, nhà sản xuất không bảo hành 

 Nạp muối ngay trước khi khởi động một trong các chế độ rửa. Việc này ngăn chặn các hạt muối hay 

nước muối có thể bị tràn, đọng lại trên máy gây ăn mòn.  

 

A. Sau khi rổ dưới được lấy ra, mở ốc và tháo nắp từ ngăn chứa muối  

B. Đặt phểu vào lỗ và nạp khoảng 1.5 kg muối rửa chén.  

C. Nạp nước vào ngăn chứa muối, thông thường sẽ có 1 lượng nước ít chảy ra khỏi ngăn muối 

D. Sau khi nạp xong, vặn nắp chặt ngược chiều kim đồng hồ.  

E. Đền chỉ báo muối sẽ dừng sau khi ngăn chứa được nạp đầy 

F. Ngay lập tức sau khi nạp muối vào ngăn chứa muối, chương trình rửa được khởi động (chúng tôi đề xuất sử dụng chế đọ rửa 

nhanh). Nếu không có hệ thống lọc, bơm hay các bộ phận quan trọng của máy sẽ bị hỏng bởi nước muối. Nếu việc này xảy 

ra, chúng tôi không bảo hành.  

LƯU Ý: _______________________________  
1. Ngăn chứa muối chỉ được nạp lại khi đèn chỉ báo ở bảng điều khiển báo. Tùy thuộc vào lượng muối hòa tan như thế nào, 

đèn chỉ báo vẫn sáng mặc dầu ngăn chứa muối đã được nạp đầy.  

Nếu không có đèn chỉ báo muối ở bảng điều khiển (đối với một vài model máy), bạn có thể ước tính khi nào 

nạp muối vào hệ thống làm mềm nước theo chu kỳ mà máy đã chạy.  

2. Nếu muối bị tràn, cần phải chạy chế độ ngâm hay chế độ nhanh để loại bỏ lượng muối dư thừa.  
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C. Nạp nước trợ xả 

Ngăn nước trợ xả 
Nước trợ xả được xả ra ở giai đoạn cuối để ngăn nước đọng giọt trên chén bát.Nó cũng giúp chén bát nhanh khô.Máy rửa 

chén này có thiết kế hệ thống nước trợ xả. Ngăn nước trợ xả đặt bên trong cửa chính  gần ngăn chất tẩy rửa.Để nạp nước 

trợ xả, mở nắp và rót nước trợ xả vào ngăn cho đến khi đèn chỉ báo chuyển thành màu đen hoàn toàn. Thể tích ngăn chứa 

nước trợ xả là 110ml. 

Chức năng nước trợ xả 
Nước trợ xả tự động xả ra để đảm bảo quá trình rửa sạch hoàn toàn không còn đọng các giọt nước và giúp chén bát nhanh khô.  

Lưu ý! 
Chỉ sử dụng các loại nước trợ xả thích hợp cho máy.Không đổ các chất khác vào ngăn nước trợ xả (ví dụ chất tẩy rửa chén 

bát, chất lỏng vệ sinh).Việc này sẽ làm hỏng thiết bị. 

Khi nào cần nạp lại ngăn nước trợ xả 
Nếu không có đèn chỉ báo nước trở xả trên bảng điều khiển, bạn có thể ước tính lượng nước trợ xả từ màu sắc chỉ báo quang 

mức C nằm cạnh nắp.Khi ngăn nước trợ xả đầy, toàn bộ chỉ báo chuyển màu tối.Bởi vì nước trợ xả hạ xuống, kích thước 

của điểm tối cũng sẽ giảm xuống. Bạn không được để mực nước trợ xả xuống mức ¼ . 

Bởi vì nước trợ xả hạ, kích thước điểm đen trên chỉ báo mức  

thay đổi theo mô tả bên dưới. 

Đầy 

3/4  

1/2  

1 / 4  -Cần nạp lại 

Cạn 

 

 
 

 

1. Để mở ngăn, xoay nắp tới mũi tên "mở" (trái) và nhấc ra 

2. Rót nước trợ xả vào ngăn, cẩn thận để khỏi bị tràn 

3. Thay nắp bằng việc ấn vào chỉnh theo hướng mũi tên “mở” và vặn về phía đóng (phải) 

LƯU Ý:Vệ sinh nước trợ xả đổ tràn trong khi nạp bằng vải khô thấm tránh ảnh hưởng tới lần rửa kế tiếp. Đừng quên 

thay nắp trước khi đóng cửa máy rửa  chén.  

Chỉnh ngăn nước trợ xả 

 

C ầ n  c h ỉ n h  ( X ả )  Ngăn nước trợ xả có 6 hoặc 4 chế độ cài đặt.Luôn luôn khởi động máy với ngăn ở 

“4”.Nếu có các giọt nước và lâu khô trên chén bát, tăng lượng nước trợ xả bằng việc 

mở nắp và xoay đến “5”. Nếu chén bát vấn không khô đều hay có vết nước, hiệu chỉnh 

nút tới nấc tiếp theo cho đến khi chén bát đạt được độ sạch và khô thích hợp. Chế độ 

đề xuất là “4” 

(Giá trị nhà sản xuất "4".) 

LƯU Ý: ___________________________________________________________  
Tăng liều lượng nếu nước vẫn còn nhỏ giọt hay đọng lại trên đĩa sau khi rửa. Giảm nếu có vết dính màu 

trắng đọng lại trên đĩa hay lớp màng màu xanh đọng trên ly thủy tinh hay lưỡi dao.  
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D. Chất Tẩy Rửa 

Chất tẩy rửa có các thành phần hóa học cần thiết để loại bọ bụi, cặn trên bát đĩa.Hầu hết các chất tẩy rửa thương mại có chất 

lượng đều thích hợp đối với mục đích này.  

Lưu ý! 
Sự dụng chất tẩy rửa thích hợp 

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa thích hợp với máy rửa chén.Giữ chất tẩy rửa mới và khô. 

Không bỏ chất tẩy rựa dạng bột vào ngăn chứa cho đến khi sẵn sàng rửa.  

Các chất tẩy rửa  
Có 3 loại chất tẩy rửa 

1 .Chứa photphat và clo 
2. Chứa photphat không có clo 
3. Không có photphat và không có clo 

Thông thường chất tẩy rửa dạng bột không có photphat.Vì thế chức năng làm mềm nước của photphat không được nêu ra. Trong 

trường hợp này chúng tôi đề xuất thêm muối vào ngăn muối thậm chí khi độ cứng của nước là 6 °dH. Nếu chất tẩy rửa không 

có photphat được sử dụng trong trường hợp nước cứng, thường các đốm trắng xuất hiện trên chén bát và thủy tinh.Trong trường 

hợp này thêm chất tẩy rửa để có kết quả tốt hơn.Chất tẩy rửa không chứa clo chỉ có ít tác dụng làm trắng.Các đốm mạnh và có 

màu sắc sẽ không được loại bỏ hoàn toàn.Trong trường hợp này chọn chế độ rửa có nhiệt độ cao. 

Chất tẩy rửa cô đặc 
Căn cứ vào thành phần hóa học, chất tẩy rửa có thể chia thành hai loại cơ bản:  

 chất tẩy rửa thông thường, chất tẩy rửa kiềm với các thành phần có tính chất kiềm  

 chất tẩy rửa có nồng độ kiềm thấp với các enzyme tự nhiên 

Các viên tẩy rửa 
Viên tẩy rửa nhiều nhãn hiệu có tính hòa tan khác nhau.Vì nguyên nhân này một vài viên tẩy rửa không thể tan và phát huy tính 

tẩy rửa trong thời gian ngắn. Vì thế vui lòng sử dụng chế độ rửa lâu khi sử dụng các viên tẩy rửa để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn 

chất dư thừa. 

Ngăn chất tẩy rửa 
Ngăn chất tẩy rửa được nạp trước khi bắt đầu mỗi lần rửa theo các hướng dẫn trong bảng. Máy rửa chén này sử dụng ít chất tẩy 

rửa và nước trợ xả hơn các loại máy truyền thống. Nói chung, chỉ cần một muỗng chất tẩy rửa để rửa lượng chén bát bình 

thường. Càng nhiều chất bẩn cần càng nhiều chất tẩy rửa.Phải luôn nhớ nạp chất tẩy rửa trước khi khởi động máy. 
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Lượng chất tẩy rửa sử dụng 

2 

Nạp chất tẩy rửa 
Nạp chất tẩy rửa vào ngăn. Đánh dấu chỉ báo mức 

liều lượng như thể hiện ở bên phải:    

A. Nơi nạp chất tẩy rửa cho chu kỳ rửa chính  

B. Nơi nạp chất tẩy rửa cho chu kỳ rửa sơ bộ 

Vui lòng tuân thủ các khuyến cáo liều lượng và bảo quản trên 

bao bì chất tẩy rửa. 

Đóng nắp và ấn cho đến khi được khóa. 

 

Nếu chén bát quá bẩn, nạp chất tẩy rửa vào ngăn rửa sơ bộ.Chất sẽ có tác dụng trong giai đoạn rửa sơ bộ 

LƯU Ý: ____________________________________  
 Thông tin về liều lượng chất tẩy rửa cho chế độ đơn ở trang 13 

 Lưu ý rằng tùy thuộc vào độ bẩn của chén bát và độ cứng của nước, liều lượng chất tẩy rửa có thể khác nhau 

 Tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất trên bao bì chất tẩy rửa 

 Nếu nắp đóng: ấn nút xả. Nắp sẽ mở theo kiểu nẩy lò xo 

 Nhớ thêm chất tẩy rửa chỉ ngay trước khi mỗi chu kỳ rửa 

 Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa có thương hiệu cho máy 

CẢNH BÁO! 

Chất tẩy rửa  có tính chất ăn mòn! 

Tránh xa tầm tay trẻ em. 
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5. Nạp các món rửa vào rổ 

Khuyến cáo 

 Xem xét mua các đồ dùng mà khi rửa không bị ảnh hưởng bởi máy rửa chén.  

 Nếu cần thiết, cần tham vấn các nhà sản xuất chất tẩy rửa.  

 Đối với một số món rửa nhất định, chọn chương trình có nhiệt độ càng thấp càng tốt  

 Để ngăn ngừa hư hỏng, không lấy ly tách và vận nhọn ra khỏi máy ngay sau khi 

chương trình kết thúc.  

Để rửa với máy, các dụng cụ sắc nhọn sau đây 

Không thích hợp 
■ Dụng cụ có tay nắm làm bằng chất sừng, xà cừ 

hay gỗ 

■ Các món bằng nhựa không chịu nhiệt 

■ Dụng cụ sắc nhọn có bộ phận dán keo không 

chịu nhiệt 

■ Chén bát hoặc dụng cụ ghép nối 

■ Các dụng cụ bằng thiết hoặc đồng 

■ Pha lê 

■ Các món thép có thể bị rỉ rét 

■ Đĩa gỗ 

■ Các món làm bằng sợi tổng hợp 

Thích hợp hạn chế 
■ Một vài loại ly thủy tinh bị đục sau nhiều 

lần rửa 

■ Bộ phận nhôm hoặc bạc có xu hướng đổi 

màu trong quá trình rửa 

■ Các lớp trán men bị mất dần khi rửa 

thường xuyên 

Lưu ý trước hoặc sau khi nạp các món rửa vào rổ 
(Để đảm bảo hiệu suất làm việc tốt nhất của máy, thực hiện theo hướng dẫn về nạp các món cần rửa vào máy. Rổ chứa chén bát 

và rổ chứa dụng cụ sắc nhọn có thể  có đặc tính và hình thức khác nhau so với model máy của bạn) 

Cạo bỏ thức ăn còn dư thừa lượng lớn. Làm mềm thức ăn bị cháy trong chảo.  

Không cần thiết phải rửa chén bát dưới nước chảy. 

Đặt các món rửa vào máy theo cách sau:  

1. Các món như ly tách, ấm/chảo…được đặt úp xuống 

2. Các món hình dạng cong, hay có hốc phải đặt nghiêng để nước có thể chảy hết.   

3. Các món xếp chụm vào nhau chắc chắn và không đè lên nhau  

4. Tất cả các món phải đặt sao cho cánh tay bơm có thể xoay tự do trong quá trình rửa.  

LƯU Ý:Những món quá nhỏ không nên rửa trong máy bởi vì có thể rơi ra khỏi rổ. 

 Đặt các món có hốc như cốc, tách, chảo úp mặt xuống để nước không đọng lại 

 Chén bát hoặc các món sắc nhọn không nằm trong lòng nhau hay chồng lên nhau 

 Không để các đồ thủy tinh chạm vào nhau để tránh vỡ  

 Đặt các món lớn khó rửa nhất ở rổ dưới.  

 Rổ trên được thiết kế để chứa các món nhỏ và nhẹ hơn như ly, tách café và tách trà.  

 Dao cán dài đặt ở tư thế thẳng đứng có thể gây nguy hiểm 

 Các món dài và/hoặc nhọn như dao phải đặt theo vị trí nằm ngang ở rổ trên 

 Không để chén bát quá tải. Việc này là cần thiết để có hiệu quả rửa tốt và tiết kiệm điện.  

Lấy chén bát ra 
Để ngăn nước nhỏ từ rổ trên xuống rổ dưới, chúng tôi đề xuất lấy chén bát ở rổ dưới trước và sau đó đến rổ 

trên. 
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■ Phương pháp nạp chén bát thông thường 

Nạp vào rổ trên Nạp vào rổ dưới 
Rổ trên chứa các món nhỏ hơn và nhẹ hơn như ly tách và 

chén đĩa nhỏ, chảo nông (không quá  bẩn). Đặt các món làm 

sao cho không bị dịch chuyển khi rửa. 

 

 

Chúng tôi khuyến nghị đặt các món lớn và khó rửa ở rổ dưới 

như nồi, chảo, nắp vung, đĩa và bát lớn như hình bên dưới. Ưu 

tiên đặt các đĩa lớn và nắp vung ở phía giá để tránh làm vướn 

cánh tay bơm. 
. 

 Nồi, chén…phải úp mặt xuống 

 Nồi sâu phải đặt nghiêng để nước chảy ra 

■ Rổ đáy có chứa các đầu gấp để có thể đặt thêm chảo và nồi lớn hơn. 

Hiệu chỉnh rỗ trên 
Chiều cao rỗ trên có thể được hiệu chỉnh để tạo ra nhiều không gian 

hơn cho các món cần rửa cả rổ trên/hoặc rổ dưới. Chiều cao của rổ 

trên có thể hiệu chỉnh bằng cách đặt các bánh quay trên các nấc  

chiều cao khác nhau của ray. Các món dài, sắc nhọn, các dụng cụ 

salad và dao có thể đặt trên giá để không làm vướn cánhtay bơm. 
Vị trí dưới Vị trí trên 

 

Bánh quay 

Giá treo có thể gấp lại 
Để xếp tốt hơn nồi và chảo giá treo có thể 

gấp như hình ở dưới bên phải. 

 

Các giá gấp lại của rổ dưới 

Để xếp tốt hơn các nồi và chảo giá treo có 

thể được gấp lại như hình  phải bên dưới  

 

Rổnạpdụng cụ 
Các món sắc nhọn phải được đặt ở rổ dành riêng  có tay nắm ở đáy. Nếu giá có các rổ ở bên, các loại thìa được đặt riêng vào 

trong các khe thích hợp, đặc biệc là các loại có chiều dài lớn nên đặt ở vị trí nằm ngang ở phía trướcgiỏ trên được thể hiện trong 

hình. 

CẢNH BÁO! 

 Không để các món chạm vào đáy. 

 Đưa các vật sắc nhọn có mũi nhọn hướng xuống dưới! 

Để an toàn và chất lượng, đặt các loại muỗng thìa vào rổ đảm bảo:  

■ Chúng không chồng lên nhau. 

■ Tay nắm hướng xuống dưới. 

■ Nhưng đối với dao và các món nguy hiểm đặt cán hướng lên trên 
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6. Khởi động chế độ rửa 

Bảngchu kỳ rửa 

LƯU Ý: (       ) Có nghĩa là: cần nạp nước trợ xả 

Chế độ Thông tin  chu kỳ rửa Mô tả chu kỳ Chất tẩy rửa 

sơ bộ/chính 

Thời gian 

chạy (phút)    

 

t

i

m

e

(

m

i

n

)

           

 

Điện  

(kW) 

Nước 

      (L) 

Nước trợ 

xả 

Rửa kỹ 

S- 

Cho đồ dùng rất bẩn và nồi, chảo bẩn 

bình thường, vết bẩn đóng khô. 

Rửa sơ bộ( 50°C )  
Rửa( 60°C )   
Xả 

Xả 

Xả( 70°C  ) Sấy khô 

5/25g 
170 1.6 18.5 ★ 

(1 hoặc 2 viên) 

Rửa bình 
thường 

Cho các món bẩn thường như nồi, đĩa, 

ly và chảo bẩn ít 

Rửa sơ bộ (45°C ) Rửa  

(55°C ) Xả 

Xả (65°C )  Sấy khô 

5/25g 
(1 hoặc 2 viên) 

180 1.3 

 

★ 

TIẾT 

KIỆM 
(*EN 50242) 

Đây là chương trình tiêu chuẩn, phù 

hợp để rửa các vật bẩn và  đó là chế 

độ hiệu quả nhất khi kết hợp tiết kiệm 

điện nước.  

Rửa sơ bộ              Rửa  

(45°C ) Xả (65°C )                       

Sấy khô 

5/25g 
(1 hoặc 2 viên) 

190 0.90 11 ★ 

Ly 

 

Ly, tách, chén bát ít bẩn  Rửa sơ bộ 

Rửa (40°C ) 

Xả 

Xả (60°C ) 

Sấy khô 

5/25g 

(1 viên) 
130 0.9 14.5 ★ 

1 giờ 

 

Cho các vật bẩn bình thường cần rửa 

nhanh Rửa sơ bộ( 50°C )  
Rửa (60°C ) Xả  

(60°C )  Sấy khô 

5/25g 60 1.15 10 ★ 

Rửa nhanh 

 

Rửa nhanh các đồ vật mà không cần 

làm khô 
Rửa (45°C ) Xả 

(50°C ) Xả (55°C ) 
25g 30 0.75 
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LƯU Ý: 

*EN 50242 : Chương trình là chu kỳ chạy thử. Thông tin về thử tính tương thích theo tiêu 

chuẩn EN 50242 như sau:  

 Công suất: 12 món 

 Vị trí rổ trên: Bánh quay trên ray 

 Thiết lập nước trợ xả: 6  

 PI:0.49W; Po:0.45W. 

Thời gian chờ ở chế độ mở:Sẽ ngắt nguồn tự động sau 30 phút hoàn thành chương trình rửa 

Bật máy 

Bắt đầu một chu kỳ rửa 

1. Kéo rổ trên và rổ dưới để bỏ bát đĩa vào và đẩy lại. Khuyến cáo nạp vào rổ dưới trước, sau đó đến rổ trên (Xem phần “Nạp 

bát đĩa”).  

2. Đổ chất tẩy rửa (xem phần “Muối, Chất tẩy rửa và nước trợ xả”.  

3. Cắm nguồn. Nguồn cấp 220-240 VA/50HZ, đặc tính kỹ thuật ổ cắm là 10 A 250 VAC. Đảm bảo nước cấp đầy đủ áp lực.  

4. Đóng cửa, Nhấn nút Power để bật máy 

5. Nhấn nút chương trình, đèn sẽ sáng. Sau đó Nhấn nút Start/Pause, máy sẽ khở động trong vòng 10 giây 
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Thay đổi chế độ... 
Tiền đề: 

1. Một chu kỳ đang vận hành chỉ có thể hiệu chỉnh nếu nó vừa mới bắt đầu chạy thời gian ngắn. Nếu không, chất tẩy rửa đã 

được xả ra và nước đã thoát. Nếu muốn hiệu chỉnh, ngăn chất tẩy rửa phải nạp lại (xem phần “Nạp chất tẩy rửa”) 

2. Nhấn nút Start/Pause, máy sẽ ở  chế độ standby, nhấn nút chế độ hơn 3 giây, bạn có thể thay đổi chế độ mong muốn 

(xem phần “Khởi động chu kỳ giặt”) 

 

LƯU Ý: 
Nếu bạn mở cửa trong một chu kỳ giặt, máy sẽ tạm dừng. Đèn chương trình dừng nhấp nháy và có tiếng 

chuông mỗi phút nếu bạn không đóng cửa. Sau khi  đóng cửa, máy tiếp tục làm việc sau 10 giây 

Nếu máy bị hỏng chức năng ghi nhớ, máy sẽ tiếp tục hoàn thành chế độ lựa chọn sau khi ngắt điện 

Quên nạp chén bát? 

Chén bát quên nạp vào máy có thể đưa vào bất kỳ thời điểm nào trước khi cốc chất tẩy rửa mở. 

1. Nhấn Start/Pause để tạm dừng. 

2. Mở hé cửa . 

3. Sau khi cánh tay bơm dừng, bạn có thể mở hết cửa 

4. Thêm chén bát đã quên vào  

5. Đóng cửa 

6. Nhấn Start/Pause Button, máy sẽ chạy sau 10 giây 

Kết thúc chu kỳ rửa 
Khi chu kỳ rửa kết thúc, tiếng chuông báo hiệu trong 8 giây, sau đó dừng. Tắt máy bằng nút Power, ngắt nguồn nước và mở  

cửa.Chờ một vài phút trước khi lấy chén bát ra để tránh các đồ dùng còn nóng dễ vỡ.Cũng để sấy khô tốt hơn.  

 Tắt máy 
Đèn chương trình sáng nhưng không nhấp nháy, chỉ khi trong trường hợp này, chương trình mới kết thúc.  

1 Tắt máy bằng cách nhấn On/Off 

2 Ngắt vòi nước 

 Mở cửa cẩn thận. 
Chén bát nóng dễ bị vỡ.Vì thế để chén bát nguội trong vòng 15 phút trước khi lấy ra. 

Mở cửa máy, để hờ và chờ một vài phút trước khi lấy bát đĩa ra.Bằng cách này, bát đĩa mát hơn và khô hơn.  

 Lấy bát đĩa ra 
Thông thường bên trong máy ẩm ướt 

Lấy bát đĩa ở rổ dưới trước, sau đó rổ trên để tránh nước nhỏ từ rổ trên xuống dưới. 

CẢNH BÁO! 

Nguy cơ nước nóng bắn trúng người khi mở cửa nếu máy 

đang hoạt động . 
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7. Bảo dưỡng và vệ sinh 

Hệ thống lọc 

Bộ lọc không cho các mãnh lớn thức ăn và các loại mãnh khác không lọt vào bơm. Thưc ăn dư thừa làm nghẽn lọc, trong tường 

họcnày phải lấy ra ngoài.  

 

Hệ thống lọc bao gồm lọc thô, lọc phẳng (lọc chính) và siêu lọc (lọc 

tinh)  

Lọc chính 
 

Thức ăn và cặn bẩn bị nghẽn trong lọc sẽ được làm vụn bằng vòi đặc biệt trên 

cánh tay bơm dưới và rửa trôi đến hệ thống thoát  

Lọc thô 2 
Các mẫu cặn và thức ăn lớn như xương, hay mảnh thủy tinh có nguy cơ lằm tắt 

hệ thống thoát sẽ được giữ lại trong lọc thô. Để lấy các cặn này ra khỏi lọc thô, 

ép nhẹ nắp trên đầu lọc và kéo ra ngoài 

Lọctinh 
 

Lọc này giữ lại các cặn bẩn và thức ăn dư thừa ở khu vựclắng và không 

cho nó đọng lại trên chén bát  

Lắp ráp lọc 
Lọc giữ hiệu quả các thức ăn dư thừa từ luồng nước chảy. Để lọc hoạt động hiểu quả, cần phải vệ sinh thường xuyên. Vì lý 

do này, cần loại bỏ các mẫu thức ăn lớn giữ lại trong lọc sau mỗi chu kỳ lọc bằng cách súc rửa lọc hình bán nguyệt dưới nước 

chảy. Để tháo lọc, kéo tay nắm cốc lọc lên trên.  

CẢNH BÁO 

Không sử dụng máy mà không có lọc 

Thay thế bộ lọc không  đúng cách có thể giảm hiệu suất của máy 

and damage dishes and utensils.  

 

Bước  1: Xoay lọc ngược chiều kim đồng hồ, 

Bước  2: Nâng cụm lọc lên 

 

LƯU Ý: Thực hiện các bước 1 và 2, hệ thống lọc sẽ được tháo ra, thực hiện các bước 2 và bước 1, lọc sẽ được 

lắp vào 
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Lưu ý: 
- Kiểm tra lọc có bị nghẽn mỗi lần sử dụng  máy 

- Bằng cách tháo vít, có thể tháo lọc thô. Loại bỏ bất kỳ thức ăn dư thừa và vệ sinh lọc dưới nước chảy.  

LƯU Ý:Toàn bộ hệ thống lọc phải vệ sinh một tuần một lần. 

Vệ sinh bộ lọc _____________________________________  

Để vệ sinh lọc thô và lọc tinh, dùng chổi vệ sinh.Lắp lại các bộ phận lọc như trong hình ở trang cuối, và lắp toàn bộ hệ thống vào 

máy, cố định vào chỗ lắp và ấn xuống. 

CẢNH BÁO! 
Khi vệ sinh  bộ lọc, không được gõ lên bộ lọc. Nếu không sẽ bị méo và ảnh hưởng đến hoạt 

động của máy 

Bảo dưỡng máy 
Bảng điều khiển phải được vệ sinh bằng vải mềm thấm nước 

Sau khi vệ sinh, phải lau khô hoàn toàn 

Đối với mặt ngoài của máy, dùng sáp đánh bóng loại tốt 

Không dùng vật sắc nhọn, cọ hay vật thô ráp để vệ sinh bất kỳ bộ phận nào của máy  

Vệ sinh cửa __________________________________  

 

Vệ sinh xung quanh mép cửa, dùng vải mềm thấm nước. 

Để tránh thấm nước vào khóa cửa và các bộ phận điện, không dùng phun xịt để vệ sinh 

CẢNH BÁO! 

■ Không dùng phun xịt để vệ sinh bảng cửa bởi vì có thể làm hỏng khóa cửa và các bộ phận 

điện.  

■ Không dùng giấy nhám hoặc vật liệu thô nhám vì có thể làm trầy sướt bề mặt thép không gỉ.  

Chống Đóng Băng 

Thực hiện các biện pháp chống đóng băng vào mùa đông. Mỗi lần sau khi rửa chén bát, vui lòng thực hiện các bước 

sau:  

1 .Cắt nguồn điện tới máy 

2. Ngắt nguồn nước và ngắt đường ống vào tại van 

3. Thoát nước từ ống vào và van. (Dùng chảo để hứng nước) 

4. Thực hiện kết nối lại ống vào với van nước 

5. Tháo lọc ở đáy ống và sử dụng mút để thấm khô nước ở chậu hứng nước 

LƯU Ý:Nếu máy không hoạt động do đóng băng, liên  hệ với kỹ thuật 

Vệ sinh cánh tay bơm 
 

Cần vệ sinh cánh tay bơm thường xuyên để loại bỏ các hóa chất từ nước cứng khỏi  

vòi và ổ trục 

Tháo cánh tay bơm trên, giữ ốc, xoay theo chiều kim đồng 

hồ để tháo.   
Tháo cánh tay bơm dưới, kéo ra ngoài theo hướng lên trên. 

Rửa cánh tay bơm bằng xà phòng và nước, dùng chổi mềm để làm sạch vòi phun 
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Làm cách nào để giữ nguyên hình dạng của máy 

■ Sau mỗi lần rửa 

Sau mỗi lần rửa, ngắt nguồn nước và để cửa mở hờ cho hơi ẩm 

và mùi thoát ra ngoài 

■ Ngắt điện 

Trước khi vệ sinh hay bảo dưỡng, phải ngắt nguồn điện 

■ Không vệ sinh bằng dung môi và vật liệu nhám 

Vệ sinh bề ngoài và phần cao su của máy, không sử dụng dung 

môi hay vật liệu nhám 

Chỉ dùng vải mềm thấm xà phòng 

Để loại bỏ vết bẩn ở bề mặt bên trong máy, dùng vải mềm thấm 

ít dấm hay sử dụng sản phẩm đặc biệt dùng cho máy rửa chén. 

■ Khi không dùng trong thời gian dài 
Nên chạy máy không tải trong một chu kỳ, sau đó ngắt điện, 

ngắt nước và để cửa mở hờ. Điều này giúp cho các roan cửa có 

tuổi thọ lâu hơn và thoát được mùi trong máy. 

■ Di chuyển thiết bị 
Nếu phải di chuyển thiết bị, giữ thiết bị ở thế đứng.Nếu cần 

thiết, có thể để ngửa thiết bị. 

Các roan 
Một trong những yếu tố tạo ra mùi trong máy là thức ăn còn 

lại trong các roan. Vệ sinh định kỳ bằng mút ẩm để ngăn mùi. 

8.Hướng dẫn lắp đặt 

Cảnh báo 

 

Ngắt nguồn điện trước khi lắp máy để tránh điện giật.  

Nếu không thực hiện theo chỉ dẫn trên, có thể dẫn tới điện giật hoặc tử vong 

Lưu ý: 

Lắp đặt ống nước và điện cần được thực hiện bởi những người có chuyên môn. 

Chuẩn bị lắp đặt 

Vị trí lắp đặt cần ở gần các ống cấp nước và thoát nước hiện hữu và nguồn điện. 

Một phía của bồn rửa nên được chọn để kết nối đầu thoát của máy 

Lưu ý: kiểm tra các phụ kiện kèm theo(móc cho vỏ bên ngoài, đai ốc) 
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Làm thế nào để giữ nguyên hình dạng của máy 

■ Sau mỗi lần rửa 

Sau mỗi lần rửa, ngắt nguồn nước và để cửa mở hờ cho hơi ẩm 

và mùi thoát ra ngoài 

■ Ngắt điện 

Trước khi vệ sinh hay bảo dưỡng, phải ngắt nguồn điện 

■ Không vệ sinh bằng dung môi và vật liệu nhám 

Vệ sinh bề ngoài và phần cao su của máy, không sử dụng dung 

môi hay vật liệu nhám 

Chỉ dùng vải mềm thấm xà phòng 

Để loại bỏ vết bẩn ở bề mặt bên trong máy, dùng vải mềm thấm 

ít dấm hay sử dụng sản phẩm đặc biệt dùng cho máy rửa chén. 

■ Khi không dùng trong thời gian dài 
Nên chạy máy không tải trong một chu kỳ, sau đó ngắt điện, 

ngắt nước và để cửa mở hờ. Điều này giúp cho các roan cửa có 

tuổi thọ lâu hơn và thoát được  mùi trong máy.  

■ Di chuyển thiết bị 
Nếu phải di chuyển thiết bị, giữ thiết bị ở thế đứng.Nếu cần 

thiết, có thể để ngửa thiết bị. 

Các roan 
Một trong những yếu tố tạo ra mùi trong máy là thức ăn còn 

lại trong các roan. Vệ sinh định kỳ bằng mút ẩm để ngăn mùi. 

 

Vị trí lắp máy 

Lắp đặt máy ở vị trí thích hợp. Lưng tựa vào tường, và các mặt bên, dọc theo các tủ hay tường lân cận. Máy được trang bị 

các vòi cấp và thoát nước có thể lắp ở bên trái hoặc bên phải để thuận tiện lắp đặt. 

Định vị máy 

Một khi máy được đặt vào vị trí, chiều cao có thể hiệu chỉnh bằng cách vặn ốc dưới 

chân.Trong mọi trường hợp, độ nghiêng không được lớn hơn 2
0 

Kết nối nguồn 

CẢNH BÁO 

Vì lý do an toàn cá nhân: 

■ Không dùng dây dẫn bị căng hay phích cắm điều hợp với thiết 

bị này 

■Trong bất kỳ trường hợp, không cắt hay tháo tiếp đất. 

■ Kết nối từ dây nguồn. 

Yêu cầu về điện _____________________________________________________  
Xem nhãn để biết điện áp định mức và kết nối với máy bằng nguồn cấp thích hợp.Sử dụng cầu chì 10amp, cầu chì trễ thời gian hay 

aptomat được khuyến cáo và trang bị mạch riêng cho máy này. 

Kết nối nguồn 

Đảm bảo có tiếp đất thích hợp 

trước khi dùng 

Đảm bảo điện áp và tần số điện phù hợp với yêu cầu.Chỉ cắm vào ổ cắm có tiếp đất thích hợp.Nếu 

ổ cắm mà không hợp với phích cắm của thiết bị, thay ổ cắm khác, không dùng phích cắm điều hợp 

hoặc loại tương tự bởi vì có thể gây quá nhiệt hoặc cháy. 
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Kết nối nước 

Nối nước lạnh 

 

Nối vòi nước lạnh tới bộ nối ren ¾ (inch) và đảm bảo chắc chắn. 

Nếu ống nước mới hoặc chưa sử dụng trong thời gian dài, cho nước chảy qua trước để đảm bảo 

nước sạch.Việc này là cần thiết để tránh ống nước vào bị kẹt và làm hỏng thiết bị. 

CẢNH BÁO! Đóng vòi cấp nước sau khi sử dụng. 

Kết nối ống thoát nước 

Nối ống thoát vào đường ống thoát đường kính 40mm hay để nước chảy vào bồn, đảm bảo tránh gấp nếp hoặc làm cong ống. Đầu ống 

thoát phải đặt thấp hơn 1000mm 

 TREO VÒI THOÁT THEO CÁCH A HOẶC B 
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Mặt trước 
Kệ bếp 

Ống thoát 

LƯU Ý 

Đầu vòi phải thấp 

hơn 1000mm 

 



Cách thoát nước thừa ra khỏi vòi 
Nếu bồn đặt cao hơn 1000mm so với nền nhà, nước không thể thoát ra trực tiếp vào bồn.Cần phải thoát nước ra khỏi 

vòivào bình chứa đặt ở ngoài và thấp hơn bồn.  

Nước ra 
Nối với với vòi thoát.Vòi thoát phải cố định đúng cách để tránh rò rỉ. Đảm bảo vòi thoát không b ị xoắn hay bị gấp.  

Vòi kéo dài 
Nếu cần kéo dài vòi, đảm phải dùng vòi tương tự. 

Vòi không được dài hơn 4m; nếu không việc vệ sinh máy sẽ bị ảnh hưởng. 

Nối ống siphon 
Nối nước thải phải có chiều cao thấp hơn 1000mm (tối đa) từ đáy của máy.Vòi thoát phải cố định. 

Khởi động máy 

Cần kiểm tra các điều kiện sau trước khi khởi động máy 

1. Máy được cố định một cách thích hợp 

2. Van vào mở 

3. Vòi cấp nước chặt và không rò rỉ 

4. Các dây nối thích hợp 

5. Có nguồn điện 

6. Ống vào và ra được lắp 

7. Tất cả các vật liệu đóng gói và giấy tờ về thiết bị lấy ra khỏi máy 

Lưu ý: Sau khi lắp đặt phải giữ hướng dẫn sử dụng này 

Nội dung của hướng dẫn này rất có ích với người sử dụng 
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9.Giải đáp lỗi 

Trước khi gọi dịch vụ 

Xem trang sau có thể giúp bạn không cần gọi dịch vụ.  

Vấn đề Dự đoán nguyên nhân          Cách xử lý 

Không khởi động được 

máy 
Cầu chì nổ hoặc aptomat 

nhảy 

Thay cầu chì hoặc reset lại aptomatTháo bỏ các thiết bị chia 

sẽ mạch điện với máy 

 Chưa kết nối nguồn 

Kiểm tra bật nguồn và cửa đã đóng chưa  

Đảm bảo phích cắm đúng vào ổ cắm.  

 

Áp lực nước yếu 
Kiểm tra hệ thống cấp nước và vòi nước mở chưa 

Vấn đề kỹ thuật 
Cửa đóng chưa đúng  Kiểm tra cửa đóng đúng chưa và đóng lại 

Nước không bơm lên 
Vòi thoát bị gấp Kiểm tra vòi  

Lọc bị nghẽn Kiểm tra lọc thô 

(Xem phần “Vệ sinh lọc” 
 Chậu rửa  bị nghẽn 

Kiểm tra chậu rửa xem có thoát nước không, nếu không, cần 

phải nhờ sửa ống nước chứ không phải là thợ sửa máy 

Bọt xà phòng trong bồn Chất tẩy rửa không thích 

hợp 

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng để tránh nổi bọt. Nếu 

điều này xảy ra, mở máy và để bọt thoát ra. Thêm 1 galon 

nước lạnh vào bồn. Đóng cửa, sau đó chọn bất kỳ chế độ nào. 

Máy thoát hết nước. Mở cửa sau khi thoát để kiểm tra còn bọt 

không.    

Lặp lại nếu cần thiết 

Vấn đề chung Tràn nước trợ xả Phải lau nước trợ xả ngay lập tức 

Tạo màu bên trong bồn Chất tẩy rửa có chất tạo 

màu được sử dụng 

Chất tẩy rửa phải dùng là loại không có chất tạo màu 

Lớp màng trắng ở bề 
mặt bên trong 

Chất khoáng nước cứng Vệ sinh bên trong, sử dụng mút mềm thấm nước với chất tẩy 

rửa và mang găng tay. Không dùng chất làm sạch ngoài chất 

tẩy rửa cho máy bởi vì dễ tạo bọt. 

Dụng cụ kim loại đưa 

vào rửa có rỉ sét 

Những mục bị ảnh hưởng là 

những chất không chống ăn 

mòn 

 

 

Chương trình không chạy 

khi thêm muối vào 

Muối xâm nhập vào chu kỳ 

rửa 

Luôn luôn chạy chế độ rửa nhanh. Không có món nào trong 

máy và không chọn chức năng Turbo (nếu có), sau khi thêm 

muối vào.  

 Nắp hệ thống làm mềm nướ  

lỏng 

Kiểm tra nắp. 

Có tiếng va trong tủ 
rửa 

Cánh tay bơm va chạm với 

các món đồ trong rổ 

Tạm dừng, và sắp xếp lại các món đồ làm vướn tay bơm 

Có tiếng kít trong tủ 

rửa 

Tiếng động 

Các món đồ bị lỏng va 

chạm với nhau Tạm dừng và sắp xếp lại 

Có tiếng va trong ống Do quá trình lắp đặt hay tiết 

diện của ống 

Không ảnh hưởng tới chức năng máy. Nếu nghi ngờ, liên hệ 

với thợ sửa nước 
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 Vấn đề Dự đoán nguyên 

nhân            

Cách xử lý 

 
Bát đĩa không sạch Bát đĩa đưa vào không 

đúng cách 

Xem lưu ý" Nạp bát đĩa vào rổ ". 

  Chương trình không đủ 

mạnh 

Chọn chương trình mạnh hơn. Xem “bảng chu kỳ rửa” 

  Không đủ chất tẩy rửa Thêm chất tẩy rửa hoặc thay chất tẩy rửa 

  Các món rửa làm vướn tay 

bơm 

Sắp xếp lại để tay bơm có thể xoay tự do 

Kết quả rửa 

không đạt 

yêu cầu 

 Cụm lọc không sạch hoặc 

không được lắp đúng. Điều 

này dẫn đến làm nghẽn vòi 

phun tay bơm 

Vệ sinh và/hoặc cố định lại lọc cho đúng. Vệ sinh vòi 

phun tay bơm. Xem “Vệ sinh tay bơm”  

 
Có màng mây mù 
trên các món đồ thủy 

tinh 

Sự kết hợp của nước mềm 

với quá nhiều chất tẩy rửa 

Sử dụng ít chất tẩy rửa hơn nếu có nước mềm và chọn 

chu kỳ ngắn nhất để rửa đồ thủy tih 

 
Vết đen hoặc xám 
trên bát đĩa 

Các vật dụng bằng nhôm cọ 

vào bát đĩa. 

Dùng vật liệu có độ nhám ít để vệ sinh 

 
Chất tẩy rửa còn sót 
lại trong ngăn 

Bát địa làm nghẽn côc chất 

tẩy rửa 

Nạp lại bát đĩa cho thích hợp 

 
Bát đĩa không khô Đặt bát đĩa không đúng 

hướng 

Đặt bát đĩa theo đúng hướng khuyến cáo 

  Quá ít nước trợ xả Tăng nước trợ xã hoặc nạp lại 

Sấy khô 

không đạt 

yêu cầu 

 Bát đĩa lấy ra quá sớm Không lấy bát đĩa ra ngay sau khi rửa. Mở hờ cửa để hơi 

thoát ra. Bắt đầu lấy bát đĩa ra chi sau khi chạm tay nghe 

ấm. Lấy ở rổ dưới trước để tránh nước nhỏ từ rổ trên.  

Chọn sai chế độ Trong chế độ rửa nhanh, nhiệt độ thấp hơn. Điều này 

cũng giảm hiệu quả làm sạch. Chọn chương trình có 

thời gian rửa lâu hơn 

Sử dụng các loại thìa  Nước khó thoát với các loại đồ dùng này 
muỗng, dao có lớp phủ kém 

chất lượng 
Dao, thìa, muỗng và chén bát loại này không thích hợp 

cho máy rửa chén 

Mã lỗi 

Khi có sự cố, máy hiển thị các mã lỗi: 

Mã Ý nghĩa Đự đoán nguyên nhân 

E1 Nước vào lâu 

Vòi nước không mở hay cửa lấy nước bị hạn chế hay áp lực nước 

thấp.  

E3 Không đạt đến nhiệt độ yêu cầu. Bộ phận gia nhiệt bị lỗi 

E4 Tràn Máy bị rò rỉ ở một số bộ phận 

CẢNH BÁO! Nếu xảy ra tràn, tắt nguồn cấp nước trước khi gọi dịch vụ.Nếu xảy ra tràn hoặc rò rỉ, nước phải tháo hết 

trước khi khởi động lại máy. 
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Thông tin kỹ thuật 

 

Cao : 845mm 

Rộng : 598 mm 

Sâu : 61 0mm(khi cửa đóng) 

Áp lực nước: 0.04-1.0MPa 

Nguồn cấp: Xem nhãn 

Công suất: 12 món 
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(Khi cửa đóng) 



 

Nạp các món vào rổ theo  En50242: 
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1.Rổ trên: 
 

Tách 

 

 

Đĩa nhỏ 

Bát trungl 

 

Ly 

 

 

Bát lớn 

 

Đĩa  lớn 
 

Đĩa bầu dục 

Chén  

Đĩa nông 

Đĩa sâu  

2.Rổ dưới: 



 

3. Rổ dụng cụ: 

1 2 1 

 

4 4 4 4 4 4 

 

1 2 1 

2 2 2 

  

8 

  

7 

 

3 3 

 

2 

1 2 1 

 

4 4 4 4 4 4 

 

1 3 1 
              

            

1 2 1 

 

5 5 5 5 5 5 

 

3 3 3 

2 2 2 

  

3 

  

3 

 

3 3 3 3 

1 2 1 

 

5 5 5 5 5 5 

 

6 

 

6 

1 Thìa 

2 Nĩa 

3 Dao 

4 Thìa cafe 

 

5 

6 

7 

8 

Thìa trán miệng 

Thìa lớn 

Thìa 2 chấu 
 

Vá 

 

Thông tin kiểm tra đáp ưng tiêu chuẩn EN 50242 

Công suất : 12 món 

Vị trí rổ trên: vị trí rổ dưới 

Chế độ: TIẾT KIỆM 

Số mức nước trợ xả: 6 

Số mức hệ thống làm mềm nước: H3 


