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HƯỚNG DẪN AN TOÀN  

 
Lưu ý:  
 
Lưu giữ hướng dẫn sử dụng với thiết bị. Nếu bán thiết bị hoặc guyển giao cho 
ai, bảo đảm rằng hướng dẫn sử dụng cũng được đi kèm. Lưu ý các hướng dẫn 
an toàn trước khi lắp đặt và sử dụng.  
 
 Khi nhận thiết bị, tháo bao bì thiết bị ngay. Kiểm tra xem có hư hỏng gì trong quá 
trình vận chuyển. Nếu có hư hỏng, không kết nối thiết bị mà phải thông báo cho Đại 
lý.  


 Trước khi kết nối thiết bị, tham khảo hướng dẫn lắp đặt.  


 Chi tiết kết nối điện thể hiện ở bảng dữ liệu phải thích ứng với nguồn điện địa 
phương.  


 Một khi thiết bị đã được lắp đặt, phít cắm điện phải có thể tiếp cận được.  


 Không thay đổi hay cố thay đổi các đặc tính của thiết bị, có thể nguy hiểm.  


 Thiết bị được thiết kế cho sử dụng dân dụng thông thường. Không sử dụng cho 
mục đích thương mại hoặc công nghiệp hoặc bất kỳ mục đích nào theo thiết kế của 
thiết bị.  
 
 An toàn cho trẻ  
 
 Thiết bị phải được sử dụng bởi người lớn. Không để trẻ đùa nghịch với thiết bị và 
tránh trẻ em ra khỏi thiết bị.  


 Tránh các bao bì khỏi tầm với của trẻ (Ví dụ: bao bì nhựa, polyester…): nguy cơ 
nghẹt thở.  


 Thiết bị không nhằm được sử dụng bởi người (kể cả trẻ em) có khiếm khuyết về 
tinh thần, giác quan hoặc thể chất hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được 
giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến thiết bị bởi người có trách nhiệm cho sự an 
toàn của họ.  
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 HƯỚNG DẪN TIẾP ĐẤT  

 
 Thiết bị phải được kết nối tiếp đất. Trường hợp có sự cố, tiếp đất sẽ giảm nguy cơ 
sốc điện bởi sự kháng điện tối thiểu. Thiết bị được trang bị dây điện có cáp dẫn tiếp 
đất và phít cắm tiếp đất.  
 Phít cắm phải được cắm vào ổ cắm thích hợp và được tiếp đất.  
 Kết nối sai cáp dẫn tiếp đất có thể gây sốc điện  
 Kiểm tra với nhân viên kỹ thuật chuyên môn nếu có nghi ngờ về kết nối tiếp đất.  
 Không được thay đổi phít cắm đi kèm cùng thiết bị.  
 Nếu không khớp với ổ cắm, nhờ kỹ thuật có chuyên môn giúp đỡ.  
 Không được ngồi hoặc đứng lên cửa hoặc rổ đựng của thiết bị.  
 Không được hoạt động thiết bị trừ khi mọi phụ kiện đã đặt đúng vị trí.  
 Mở cửa cẩn thận khi thiết bị hoạt động, có rủi ro bắn nước.  
 Không đặt bất kỳ vật nặng nào lên cửa khi mở. Thiết bị có thể lật về phía trước.  
 Khi chất vật dụng vào để rửa:  

1. Sắp xếp các vật dụng bén, cứng để không làm hỏng đệm cửa.  
2. Dao và vật dụng có đầu bén, nhọn phải đặt trong rổ có đầu nhọn hướng 

xuống hoặc đặt nằm ngang.  
 Kiểm tra bột tẩy sau mỗi khi hoàn tất chu kỳ rửa.  
 Không rửa các vật dụng bằng nhựa trừ khi nó được đánh dấu an toàn với máy rửa 
chén hoặc tương đương.  
 Đối với vật dụng không được đánh dấu, kiểm tra lại với nhà sản xuất.  
 Chỉ sử dụng chất tẩy, hỗ trợ xả được thiết kế dùng riêng cho máy rửa chén.  
 Cửa không nên để mở vì làm tăng khả năng vấp ngã.  
 Nếu dây điện bị hỏng, phải được thay thế bởi dịch vụ hậu mãi hoặc nhân viên kỹ 
thuật có chuyên môn để tránh nguy hiểm  
 Thiết bị phải được kết nối với nguồn nước bằng bộ ống dẫn mới và không nên sử 
dụng lại bộ ống dẫn cũ.  
 Bộ đồ ăn tối đa được rửa là 12 bộ  
 Áp lực nước vào tối đa là 1MPa  
 Áp lực nước vào tối thiểu là 0.04 MPa 
 
Lưu ý:  
 
 Bao bì có thể gây nguy hiểm cho trẻ  
 Vứt bỏ bao bì và thiết bị, hãy đem đến trung tâm thu hồi tái chế. Do vậy cắt hết dây 
điện và vô hiệu cửa đóng.  
 Bìa các tông được sản xuất từ giấy tái chế nên được giao cho các cơ sở thu hồi 
tái chế.  
 Để bảo đảm sản phẩm được xử lý hợp lý, góp phần ngăn ngừa hệ quả tiêu cực có 
thể có vì môi trường và sức khoẻ cộng đồng.  
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2. HƯỚNG DẪN THAO TÁC NHANH  

 
Chi tiết cách thức thao tác, đọc kỹ nội dung tương ứng trong hướng dẫn  
 

Bật thiết bị lên  Nhấn nút On/off bật thiết bị. Mở cửa   

   

Châm chất tẩy  

Ngăn A: Với mỗi chu kỳ rửa  
 
Ngăn B: Với chương trình có rửa trước  
 
(Theo hướng dẫn sử dụng)  

 

  

Kiểm tra mức 
chất hỗ trợ xả  

Đèn báo C: Đèn báo trên bảng điều khiển (Nếu có)  

   

Kiểm tra mức 
muối  

(Chỉ với Model có hệ thống làm mềm nước)  
Đèn báo trên bảng điều khiển (Nếu có)  
Nếu không có đèn cảnh báo muối trên bảng điều khiển 
(đối với vài Model) có thể ước lượng khi châm muối vào 
hộp đựng theo chu kỳ máy rửa chén hoạt động.  

 
   

Chất vật dụng  
vào rổ  

Cạo bỏ những miếng lớn thực phẩm bám dính. Làm mềm 
phần thực phẩm cháy trên nồi, chảo, rồi chất vào rổ. 
Tham khảo hướng dẫn chất vào máy rửa chén.  

 

   

Chọn chương 
trình  

Đóng cửa. Nhấn nút chương trình cho đến chương trình 
được chọn sáng lên.  
(Xem phần “Hướng dẫn thao tác”)  

 

   

Hoạt động máy  
Mở vòi nước rồi nhấn nút Khởi động/dừng. Thiết bị sẽ 
hoặt động sau 10 giây.  

 

 
  

Thay đổi  
chương  trình  

1. Chu kỳ chỉ có thể được thay đổi nếu chạy đuôc một thời gian ngắn. Nếu không, 
chất tẩy có thể thoát hết ra ngoài và nước sẽ thải. Trường hợp này, hộp đựng 
chất tẩy phải được châm lại.  
2. Nhấn nút Khởi động/dừng. Nhấn nút chương trình trên 3 giây, thiết bị sẽ ở 
trạng thái chờ và có thể thay đổi chương trình sang chu kỳ cài đặt mong muốn.  

Thêm chén, đĩa  
vào trong máy 

1. Nhấn nút Khởi động/dừng để dừng máy. 
2. Mở hé cửa. 
3. Sauk hi tay quay dừng có thể mở cửa hoàn toàn. 
4. Thêm chén đĩa vào.  
5. Đóng cửa. 
6. Nhấn nút Khởi động/dừng, máy sẽ hoạt động sau 10 giây 

LƯU Ý: 
 
Mở cửa cẩn thận, 
hơi nước nóng có 
thể thoát ra khi 
cửa mở.  

Nếu thiết bị tắt 
trong chu kỳ rửa  

Nếu thiết bị tắt trong chu kỳ rửa, khi bật trở lại, chọn lại chu kỳ rửa và thao tác 
máy theo tình trạng bật ban đầu.  

  

Tắt thiết bị  
Khi chu kỳ kết thúc, tiếng vo ve của thiết bị sẽ vang lên 8 lần rồi tắt. 
Tắt thiết bị bằng nút On/off  

  

Tắt vòi nước,  
lấy vật dụng ra  

Lưu ý: Đợi vài phút (Khoảng 15 phút) trước khi lấy vật dụng ra để tránh cầm chén 
đĩa khi còn nóng và dễ vỡ.  
Vật dụng cũng sẽ khô tốt hơn. Lấy thiết bị ra, bắt đầu từ rổ thấp.  
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3. HƯỚNG DẪN THAO TÁC  

 

Bảng điều khiển  

 

 
 

1. Nút bật/tắt: bật/tắt thiết bị  
2. Nút hoãn: Nhấn nút để cài đặt thời gian hoãn  
3. Nút hoãn: Nhấn nút để xoá thời gian hoãn  
4. Màn hình hiển thị: Hiển thị thời gian và tình trạng (Tình trạng hoạt động, thời 

gian hoãn…)  
5. Nút chương trình: nhấn nút để chọn chương trình thích hợp.  
6. Nút chức năng nữa tải: Chọn chức năng nữa tải  
7. Nút khởi động/dừng: khởi động chương trình rửa lựa chọn hoặc dừng 

chương trình rửa khi máy hoạt động.  
 
Lưu ý:  
Chức năng khoá trẻ em: Nhấn hai nút hoãn đồng thời để khoá chương trình.  
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Mô tả thiết bị  

 

 
 
 
1. Giỏ trên  4. Hộp đựng muối  7. Tay quay  10. Ống xả   
2. Ống dẫn bên 
trong  

5. Hộp phối  8. Bộ lọc   

3. Giỏ dưới  6. Kệ ly tách  9. Đầu nối ống 
nước vào  

 

 

4. Trước khi sử dụng lần đầu  

 
Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu:  
 

A. Cài đặt hộp làm mềm nước  
B. Châm 1.5 kg muối dành cho máy rửa chén rồi châm đầy nước vào hộp.  
C. Châm hộp đựng chất hỗ trợ xả.  
D. Châm chất tẩy.  

 

A. Hộp làm mềm nước  

 
Hộp làm mềm nước được cài đặt bằng tay, sử dụng nút xoay độ cứng nước.  
Hộp làm mềm nước được thiết kế để loại khoáng chất có trong nước có ảnh hưởng 
bất lợi cho thao tác cửa thiết bị.  
Các khoáng chất càng cao, độ cứng của nước càng cao  
Hộp làm mềm nước được điều chỉnh tuỳ theo độ cứng của nước.  
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Điều chỉnh lượng tiêu thụ muối  
 
Hộp làm mềm nước được cài đặt bằng tay, sử dụng nút xoay độ cứng nước.  
Hộp làm mềm nước được thiết kế để loại khoáng chất có trong nước có ảnh hưởng 
bất lợi cho thao tác cửa thiết bị.  
Các khoáng chất càng cao, độ cứng của nước càng cao  
Hộp làm mềm nước được điều chỉnh tuỳ theo độ cứng của nước.  
 
Điều chỉnh lượng tiêu thụ muối  
 
Máy rửa chén được thiết kế cho phép điều chỉnh lượng tiêu thụ muối tuỳ thuộc vào 
độ cứng cửa nước nhằm tối ưu hoá lượng tiêu thụ muối.  
 
Thực hiện các bước sau để điều chỉnh lượng tiêu thụ muối:  
 

1. Đóng cửa, bật thiết bị lên. 
2. Nhấn nút khởi động/dừng hơn 5 giây để khởi động hộp làm mềm nước. Cài 

đặt trong vòng 60 giây sau khi thiết bị được bật lên (Đèn báo muối và chất hỗ 
trợ xả sẽ bật lên định kỳ khi được cài đặt)  

3. Nhấn nút khởi động/dừng để chọn cài đặt phù hợp tuỳ thuộc vào nguồn nước 
địa phương mà có thể thay đổi điều chỉnh: H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 -> H6  

4. Nhấn nút Power để kết thúc cài đặt.  
 

Độ cứng của nước Vị trí 
chọn 

Tiêu thụ muối 
(gram/chu kỳ) ° dH ° fH ° Clarke 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°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178mmol/l  
° dH: Tiêu chuẩn Đức  
° fH: Tiêu chuẩn Pháp  
° Clarke: Tiêu chuẩn Anh  
 
Lưu ý 2: Cài đặt mặc định của nhà sản xuất là H4  
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B. Châm muối vào hộp làm mềm nước  

 
Luôn sử dụng muối thiết kế dành cho máy rửa chén.  
Hộp đựng muối nằm dưới rổ bên dưới  
 
Lưu ý:  
 
 Chỉ sử dụng muối được thiết kế dành riêng cho máy rửa chén. Muối ăn sẽ làm 
hỏng hộp làm mềm nước. Trong trường hợp hư hỏng gây ra bởi việc sử dụng muối 
không phù hợp sẽ không được bảo hành  
 Muối chỉ được châm trước khi bắt đầu chương trình rửa hoàn chỉnh. Việc này 
nhằm ngăn ngừa đọng muối hoặc nước muối tràn ra đáy máy rửa chén và một thời 
gian có thể bào mòn kim loại.  
 
 

 
A. Sau khi lấy giỏ dưới ra, vặn nắp hộp đựng muối .  
B. Đặt phểu (có kèm theo) vào lổ rồi châm khoảng 1.5 kg muối cho máy rửa 

chén .  
C. Châm nước vào hộp đựng muối, bình thường nếu một ít nước tràn ra khỏi 

hộp đựng.  
D. Sau khi  châm, vặn nắp chặt trở lại theo chiều kim đồng hồ.  
E. Đèn báo muối sẽ dừng sau khi hộp đựng được châm muối.  
F. Ngay sau khi châm muối vào hộp đựng, nên khởi động chương trình rửa 

(Khuyến cáo sử dụng chương trình ngắn). Kẻo không, hệ thống lọc, bơm 
hoặc linh kiện quan trọng của máy có thể bị hỏng vì nước muối.  

 
Lưu ý:  
 
1. Hộp đựng muối chỉ phải châm khi đèn báo muối trên bảng điều khiển sáng lên. 
Tuỳ theo việc hoà tan của muối, đèn báo muối vẫn báo dù hộp đựng muối đã được 
châm.  
Nếu không có đèn báo muối trên bảng điều khiển (một vài Model) có thể ước lượng 
thời gian châm muối vào hộp theo chu kỳ hoạt động của máy.  
 
2. Nếu có trào muối, hãy lau hoặc chạy một chương trình ngắn để loại lượng muối 
thừa.  
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Hộp đựng chất hỗ trợ xả.  
Chất hỗ trợ xả sẽ thoát ra trong chương trình xả cuối để ngăn nước bám vào vật 
dụng rửa và loại các vết bám hoặc vệt. Chất hỗ trợ xả cũng làm tang quá trình khô  
vì nước trượt qua chén đĩa. Máy rửa chén được thiết kế sử dụng chất hỗ trợ xả 
lỏng. Hộp đựng chất hỗ trợ xả nằm bên trong cửa, gần hộp đựng chất tẩy. Để châm, 
mở nắp và rót vào hộp đựng cho tới khi đèn báo mức châm đen hoàn toàn. Lượng 
hộp đựng chất hỗ trợ xả khoảng 110 ml.  
 
Chức năng chất hỗ trợ xả.  
Chất hỗ trợ xả thoát ra trong chu kỳ xả cuối, bảo đảm xả hoàn hảo và loại các vết 
bám.  
 
Lưu ý!  
Chỉ sử dụng các chất hỗ trợ xả có thương hiệu được dung cho máy rửa chén. 
Không châm hộp đựng chất hỗ trợ xả bằng bất kỳ chất nào khác, (Ví dụ: chất làm 
sạch hoặc chất tẩy lỏng…) sẽ làm hỏng thiết bị.  
 
Khi nào châm hộp đựng chất hỗ trợ xả.  
Nếu không có đèn báo chất hỗ trợ xả trên bảng điều khiển, có thể ước lượng từ 
màu của đèn báo mức “C” nằm bên cạnh nắp. Khi hộp đựng chất hỗ trợ xả đầy, 
nguyên cả đèn báo màu sậm. Khi chất hỗ trợ xả giảm bớt, kích cỡ chấm sậm màu 
sẽ tăng lên. Không bao giờ để mức chất hỗ trợ xả xuống thấp 1/4.  
 
Khi chất hỗ trợ xả giảm xuống, kích cở chấm đen trên đèn báo chất hỗ trợ xả thay  
đổi như bên dưới.  
 

 
Đầy  

 

 
Đầy ¾  

 
Đầy ½  

 
Đầy ¼ . Nên châm  

 
Hết  

 

 
 

1. Mở hộp, vặn nắp để mở (trái) mũi tên và nhấc ra.  
2. Rót chất hỗ trợ xả vào hộp, cẩn thận không để tràn.  
3. Đặt nắp trở lại bằng cách nhấn và điều chỉnh mũi tên, vặn chặt (phải)   
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Lưu ý:  
Vệ sinh sạch bất kỳ chất hỗ trợ xả nào tràn ra khi châm bằng vải thấm để tránh bọt 
thái quá cho chu kỳ rửa tiếp theo. Không quên vặn lại nắp trước khi đóng cửa.  
 
Điều chỉnh hộp đựng chất hỗ trợ xả  
 

 

Hộp đựng chất hỗ trợ xả có 6 hoặc 4 cài đặt. Luôn khởi động 
ở cài đặt “4”. Nếu còn vết đốm hoặc khô kém, tăng lượng chất 
hỗ trợ xả bằng cách tháo nắp ra và xoay nút xoay sang “5”. 
Nếu chén đĩa không khô hợp lý và vẫn còn vết đốm, điều 
chỉnh đến mức cao hơn cho đến khi chén đĩa không còn vết 
đốm nữa. (Giá trị mặc định của nhà máy là “4”)  

 
Lưu ý:  
Tăng liều lượng nếu có vết nước hoặc vết vôi trên chén đĩa sau khi rửa. Giảm xuống 
nếu có vết trắng dính trên chén đĩa hoặc có màn mờ trên ly hoặc lưỡi dao.  
 

D. Chức năng chất tẩy  

 
Chất tẩy có thành phần hoá chất cần thiết để tẩy bẩn và loại nó ra khỏi máy rửa 
chén. Hầu hết các chất tẩy thương mại đều phù với mục đích này.  
 
Lưu ý:  
Sử dụng chất tẩy đúng cách.  
Chỉ sử dụng chất tẩy đặc biệt cho sử dụng máy rửa chén. Cất giữ chất tẩy còn mới 
và khô. Không cho chất tẩy bột vào hộp đựng cho đến khi sẳn sang rửa chén đĩa.  
 
Chất tẩy  
 
Có 3 loại chất tẩy.  

1. Có phốt phát và Clo  
2. Có phốt phát và không có Clo  
3. Không có phốt phát và không có Clo.  

 
Thông thường chất tẩy bột mới không có phốt phát. Do vậy chức năng làm mềm 
nước của phốt phát không có. Trường hợp này, khuyến cáo châm muối vào hộp  
đựng muối kể cả khi độ cứng của nước chỉ là 6°dH. Nếu sử dụng chất tẩy không có 
phốt phát trong trường hợp độ cứng của nước thường gây vết vết đốm trắng trên 
chén đĩa. Thêm chất tẩy để có hiệu quả tốt hơn. Chất tẩy không có Clo chỉ tẩy trắng 
một ít. Các vệt màu và cứng sẽ không bị tẩy hoàn toàn. Trường hợp này, chọn 
chương trình có nhiệt độ cao hơn.  
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Chất tẩy đậm đặc  
 
Căn cứ thành phần hoá chất, chất tẩy có thể phân ra thành 2 loại cơ bản:  
 Chất tẩy truyền thống, có kiềm có thành phần ăn da.  
 Chất tẩy đậm đặc có độ kiềm thấp có enzim tự nhiên.  
 
 
 
Chất tẩy dạng viên  
 
Chất tẩy dạng viên của các thương hiệu khác nhau có độ hoà tan khác nhau. Vì lý 
do đó, một vài loại chất tẩy viên không thể hoà tan và khả năng vệ sinh đầy đủ với 
các chương trình ngắn. Do vậy, sử dụng chương trình dài khi sử dụng chất tẩy dạng 
viên, để bảo đảm loại bỏ hoàn toàn vết bám chất tẩy.  
 
Hộp đựng chất tẩy  
 
Hộp đựng chất tẩy phải được châm lại trước khi khởi động mỗi chu kỳ rửa theo 
hướng dẫn ở bảng chu kỳ rửa. Máy rửa chén sử dụng ít chất tẩy và chất hỗ trợ xả 
hơn máy rửa chén truyền thống. Nhìn chung, chỉ một muỗng chất tẩy được cần chu 
kỳ rửa bình thường. Vật dụng bẩn nhiều hơn cần nhiều chất tẩy hơn. Luôn châm 
chất tẩy trước khi khởi động máy rửa chén, kẻo không chất tẩy sẽ ẩm ướt và không 
hoà tan hợp lý.  
 
Lượng chất tẩy sử dụng  
 

 
 
Lưu ý:  
 
 Nếu nắp bị đóng, nhấn nút mở. Nắp sẽ bật ra.  
 Chỉ luôn châm chất tẩy trước khi khởi động mỗi chu kỳ rửa.  
 Chỉ sử dụng chất tẩy có thương hiệu dung cho máy rửa chén.  
 

Chất tẩy dung cho máy rửa chén là chất ăn mòn  
Cẩn thận tránh xa tầm với của trẻ em.  
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Châm chất tẩy  
 
Châm chất tẩy vào hộp đựng.  
Đánh dấu nêu mức liều lượng, như minh hoạ.  
 

 Vị trí đặt chất tẩy chu kỳ rửa chính  

 Vị trí đặt chất tẩy cho chu kỳ rửa trước.  
 
Quan sát liều lượng và ngăn đựng.  
Khuyến cáo được trình bày trên bao bì đựng chất tẩy. 
Đóng nắp và nhấn cho tới khi khoá vào vị trí.  
Nếu chén đĩa quá bẩn, thêm liều lượng chất tẩy truyền 
thống vào ngăn chất tẩy rửa trước. Chất tẩy sẽ phát 
huy hiệu quả trong chu kỳ rửa trước.  

 

 
Lưu ý:  
 
 Có thể tìm thấy thông tin liều lượng chất tẩy cho chương trình đơn ở phần cuối   
 Lưu ý rằng, tuỳ theo mức độ bẩn và độ cứng khác nhau của nước có thể có.  
 Lưu ý các khuyến cáo của nhà sản xuất trên bao bì đựng chất tẩy.  
 

5. Chất vật dụng vào trong máy rửa chén  

 
Khuyến cáo  
 
 Cân nhắc mua vật dụng chịu được với máy rửa chén  
 Sử dụng chất tẩy nhẹ được cho là phù hợp với chén đĩa. Nếu cần thiết, tìm thêm  
thông tin từ nhà sản xuất chất tẩy.  
 Với các vật dụng đặc biệt, chọn chương trình có nhiệt độ thấp nhất có thể.  
 Để tránh hư hỏng, không lấy ly và dao, muỗng, nĩa ra ngay sau khi kết thúc 
chương trình.  
 

Dao, muỗng, nĩa và chén đĩa rửa trong máy rửa chén  

  

                 Không phù hợp  
 Dao, muỗng, nĩa có cán bằng gỗ, sừng 
hoặc xà cừ.  
 Vật dụng bằng nhựa không chịu nhiệt  
 Dao, muỗng, nĩa lâu đời có thành phần 
kết dính bằng keo và không chịu nhiệt. 
 Vật dụng bằng thiếc hoặc đồng  
 Ly pha lê  
 Vật dụng bằng thép có thể rỉ  
 Đĩa gỗ  
 Vật dụng làm bằng sợi tổng hợp  

            Không phù hợp lắm  
 Một vài loại ly có thể trở nên mờ sau 
vài lần rửa.  
 Các bộ phận bằng bạc và nhôm có xu 
hướng mất màu sau khi rửa  
 Hoa văn tráng men có thể mờ nếu rửa 
máy thường xuyên  
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Lưu ý trước và sau khi chất vật dụng vào máy rửa chén  

 
(Hiệu quả tốt nhất cho máy rửa chén, thực hiện hướng dẫn sau đây. Đặc trưng, hình 
dáng của rổ và rổ đựng dao, muỗng, nĩa có thể khác nhau tuỳ Model)  
 
Cạo bỏ lượng lớn thực phẩm còn thừa. Làm mềm phần thừa của thực phẩm bị cháy 
Đặt vật dụng vào máy rửa chén như sau:  
 

1. Các vật dụng như ly, tách, nồi, chảo… lật úp xuống  
2. Các vật dụng cong hay lõm vào nên đặt nghiêng để nước chảy ra  
3. Tất cả vật dụng được đặt sao cho tay quay có thể xoay tự do trong khi rửa  

 
Lưu ý: Các vật dụng quá nhỏ không nên rửa trong máy rửa chén vì có thể dễ dàng 
rơi ra khỏi rổ.  
 
 Chất các vật dụng lõm vào như ly, tách, nồi, chảo…mở miệng và úp xuống để 
không đọng nước trong vật dụng.  
 Chén đĩa và vật dụng dao, muỗng, nĩa không được nằm chồng lên nhau hoặc che 
chắn nhau.  
 Để tránh hư hỏng ly, không được tiếp xúc nhau.  
 Chất các vật dụng lớn khó vệ sinh vào rổ bên dưới  
 Rổ bên trên được thiết kế để đựng vật dụng dễ vỡ và nhẹ như ly, tách.  
 Dao lưỡi dài được đặt đứng có nguy cơ nguy hiểm.  
 Dao, kéo bén và dài phải đặt nằm ngang ở rổ trên.  
 Không chất quá tải máy rửa chén, để đạt hiệu quả tốt và việc tiêu thụ năng lượng 
hợp lý.  
 
Lấy chén đĩa ra  
 
Để tránh nhỏ nước từ rổ bên trên xuống rổ dưới, khuyến cáo lấy vật dụng rổ dưới 
trước rồi đến rổ trên. 
 
 Cách sắp xếp chén đĩa thông thường  
 

Sắp xếp rổ trên Sắp xếp rổ dưới 

Rổ trên được thiết kế để đựng chén đĩa 
dễ vỡ và nhẹ như ly, tách, đĩa đựng tách 
cũng như đĩa thường, chén nhỏ,  chảo 
cạn (không quá bẩn).  
Đặt vật dụng không chạm vào tay quay  

 
 

Đặt các vật dụng lớn và khó vệ sinh vào 
rổ dưới như nồi, chảo, nắp, đĩa lớn, tô 
như minh hoạ trong hình. Tốt hơn nên 
đặt đĩa và nắp bên cạnh rổ để tránh chặn 
vòng quay của tay quay phía trên  
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Lưu ý:  
 Nồi chảo, tô đĩa lớn… phải luôn đặt úp  
 Nồi chảo đáy sâu nên đặt nghiêng để nước chảy ra 
 Que gập rổ dưới giúp làm rộng hơn và có thể đặt nhiều nồi, chảo hơn  
 

Điều chỉnh rổ trên Gập lại kệ đựng tách 

Độ cao của rổ trên có thể điều chỉnh 
nhằm tăng thêm không gian cho các vật 
dụng lớn kể cả rổ trên và rổ dưới.  
Độ cao của của rổ có thể điều chỉnh 
bằng cách nhấc rổ lên vị trí cao và nhấn 
tay cầm để hạ rổ trên. Xem hình  
 

 

Để sắp xếp tốt hơn với nồi chảo, các 
thanh chặn có thể gập xuống như hình 
 

 
 

Gập thanh chặn rổ trên và dưới 

Để sắp xếp nồi chảo tốt hơn, thanh chặn 
có thể gập lại như hình minh hoạ.  

 
 

Rổ đựng muỗng nĩa  

 
Dao, muỗng, nĩa nên đặt trong rổ riêng biệt với nhau ở vị trí phù hợp và bảo đảm 
rằng các vật dụng không lồng vào nhau, gây hiệu quả không tốt. 
 

 

LƯU Ý:  
 
 Không để vật dụng kéo dài qua đáy  
 Luôn đặt vật dụng bén nhọn có mũi nhọn hướng xuống  
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Vì lý do an toàn và hiệu quả vệ sinh tối ưu, đặt các vật dụng 
bằng bạc trong rổ, lưu ý rằng:  
 Vật dụng không lồng vào nhau  
 Vật dụng bằng bạc được đặt với tay cầm hướng xuống  
 Nhưng đặt dao và vật dụng có nguy cơ nguy hiểm có tay 
cầm hướng lên.  

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Khởi động chương trình  

 
Bảng chu kỳ rửa  
Lưu ý! () Nghĩa là: cần châm chất xả vào hộp hỗ trợ xả  
 

Chương 
trình 

Chọn chu kỳ Mô tả 
Chất tẩy 

Trước/chính 
(Phút) (kWh) 

Nước 
(L) 

Hỗ trợ 
xả 

Mạnh  

 

Với chén đĩa 
bẩn nhiều, bình 
thường, bẩn 
nhiều, có hoặc 
không thực 
phẩm bám khô 

Tráng (50°C) 
Rửa (60°C) 
Xả  
Xả  
Xả (70°C)  
Sấy  

5/25g  170  1.6  18.5   

Bình 
thường  

 

Bẩn bình 
thường và bẩn 
ít với nồi chảo, 
ly, chén đĩa 

Tráng (45°C) 
Rửa (55°C) 
Xả  
Xả (65°C)  
Sấy 

5/25g 180  1.3  15   

Eco 
 

Chương trình 
tiêu chuẩn, phù 
hợp vệ sinh vật 
dụng bẩn 
thường. 
Chương trình 
hiệu quả nhất 

Tráng  
Rửa (45°C) 
Xả (65°C)  
Sấy 

5/25g 190  0.91  11   

Ly, tách 

 
 

Vật dụng bẩn ít  

Tráng  
Rửa (40°C)  
Xả  
Xả (60°C) 
Sấy khô 

5/25g 130  0.9  14.5   

90 phút  

 

Vật dụng ít 
bẩn, không cần 
làm khô  

Rửa (65°C) 
Xả  
Xả (65°C) 
Sấy   

30g  90  1.35  12.5   

Nhanh  

 

Rửa ngắn với 
vật dụng ít bẩn 
và không cần 
khô  

 Rửa (45°C) 
Xả (50°C) 
Xả (55°C)  

25g  30  0.75  11   

Ngâm  
Xả chén đĩa 
muốn rửa ngày 
hôm sau  

Xả trước    15  0.02  4   
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Bật thiết bị  

 
Khởi động chu kỳ rửa  
1. Kéo rổ dưới và rổ trên và chất vật dụng vào và đẩy vào lại.  
Khuyến cáo chất vật dụng vào rổ dưới trước rồi đến rổ trên.  
2. Châm chất tẩy vào 
3. Cắm phít vào ổ cắm. Nguồn điện 220 – 240 VAC/50Hz. Ổ cắm 10A – 250VAC. 
Lưu ý nước được mở ở áp lực cao nhất.  
4. Đóng cửa, nhấn nút on/off để bật máy.  
5. Nhấn nút chương trình, chương trình rửa sẽ thay đổi theo hướng:  
ECO -> Glass -> 90 Min -> Rapid -> Intensive -> Normal  
Khi chọn chương trình, đèn báo tương ứng sẽ sáng. Nhấn Start/pause khởi động.  

Thay đổi chương trình  

 
1. Chu kỳ đang thực hiện chỉ có thể thay đổi nếu chỉ mới hoạt động trong thời gian 
ngắn. Nếu không, chất tẩy đã thoát ra hết, và thiết bị cũng thảy nước rửa. Trường 
hợp này, hộp đựng chất tẩy phải được châm lại.  
2. Nhấn nút Start/pause, máy sẽ ở chế độ chờ, nhấn nút chương trình trên 3 giây rồi 
thay đổi chương trình tới cài đặt chu kỳ mong muốn.  
3. Hiển thị đèn LED sẽ cho biết tình trạng của máy:  
a/ Đèn LED “H:MM” và không nhấp nháy……….đang dừng hoặc chuẩn bị   
b/ Đèn LED báo: “H:MH” và không nhấp nhấy ……….Đang hoạt động  
Lưu ý!  

Khi mở cửa trong chu kỳ rửa, máy sẽ dừng. Màn hình đèn LED hiển thị  sẽ 
dừng nhấp nháy và tiếng vo vo sẽ vang lên mỗi phút cho đến khi đóng cửa. Sau khi 
đóng cửa, máy sẽ tiếp tục hoạt động sau 10 giây.  
 

Quên thêm chén đĩa  

 
Chén đĩa quên có thể cho thêm vào bất kỳ lúc nào trước khi hộp đựng chất tẩy mở 
ra.  
 

1. Nhấn nút Start/pause để dừng rửa  4. Đóng cửa 

2. Mở hé cửa  5. Nhấn nuát Start/pause thiết bị sẽ hoạt 
động sau 10 giây. 

3. Thêm chén đĩa quên vào  

 

Cuối chu kỳ rửa  

 
Khi kết thúc chu kỳ, tiếng vo vo sẽ vang lên trong 8 giây, rồi dừng. Tắt thiết bị bằng 
nút on/off, ngắt nguồn nước và mở cửa máy rửa chén.  
Đợi ít phút trước khi lấy vật dụng ra để tránh cầm vào chén đĩa và vật dụng khi vẫn 
còn nóng và dễ vỡ. Cũng làm cho vật dụng khô tốt hơn.  
 Tắt máy rửa chén.  
Đèn chương trình bật nhưng không nhấp nháy, chỉ khi chương trình kết thúc.  
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1. Tắt máy bằng cách nhấn nút on/off.  
2. Tắt vòi nước  
 Mở  cửa cẩn thận  
Chén dĩa nóng rất dễ vỡ. Do vậy để nguội xuống khoảng 15 phút trước khi lấy ra.  
Mở cửa máy rửa chén, để hé và đợi ít phút trước khi lấy vật dụng ra. Sẽ làm cho vật 
dụng nguội và khô tốt hơn.  
 Lấy vật dụng ra  
Ẩm ướt bên trong thiết bị là chuyện bình thường. Lấy thiết bị ở rổ dưới trước rồi đến 
rổ trên. Việc này tránh nước nhỏ giọt từ rổ trên xuống rổ dưới.  

Lưu ý! Mở cửa máy rửa chén khi đang rửa là nguy hiểm vì nước nóng có thể bắn ra  

 
 
 
 
 
 

7. Bảo trì và vệ sinh  

 
Bộ lọc  
 
Bộ lọc tránh các mảng lớn thực phẩm hoặc vật thể khác kẹt vào bơm.  
Các vật thể này có thể làm nghẹt bộ lọc, do vậy phải lấy ra. 
Bộ lọc gồm lọc thô, lọc phẳng (Lọc chính) và vi lọc (Lọc tinh)  
 

 

Lọc chính  
Thực phẩm và các vật thể bẩn kẹt trong bộ lọc này 
được nghiền mịn bởi đầu phun trên tay quay bên dưới 
và rửa để thoát. 

Lọc thô   
Vật thể lớn như mảnh xương, thuỷ tinh có thể làm 
nghẹt ống thoát được giữ lại ở lọc thô. Để lấy ra, vặn 
nhẹ nắp phía trên bộ lọc rồi nhấc ra.  

Lọc tinh  
Bộ lọc này giữ lại chất bẩn và thực phẩm ở khu vực 
chứa và ngăn bám trở lại lên chén đĩa ở chu kỳ rửa 
tiếp theo.  

 
Lắp bộ lọc  
 
Bộ lọc tách hiệu quả vật phẩm từ nước rửa, cho phép tuần hoàn trong suốt chu kỳ. 
Để có hiệu quả tốt nhất, phải vệ sinh bộ lọc thường xuyên. Vì vậy, lấy hết vật thể 
thực phẩm lớn kẹt trong bộ lọc sau mỗi chu kỳ rửa bằng cách xả bộ lọc bán nguyệt 
và nắp dưới vòi nước chảy. Để tháo bộ lọc, kéo tay cầm nắp theo chiều thẳng đứng.  
 
Lưu ý!  
 Máy rửa chén không bao giờ được sử dụng mà không có bộ lọc.  
 Lắp đặt lại sai bộ lọc có thể làm giảm hiệu quả thiết bị và làm hỏng vật dụng  
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Bước 1:  
Vặn bộ lọc theo chiều ngược kim đồng 
hồ  

 

Bước 2:  
Nhấc bộ lọc lên  

Lưu ý: Khi tiến hành từ bước 1 sang bước 2, bộ lọc sẽ được tháo ra, khi thực hiện 
từ bước 2 sang bước 1, bộ lọc được lắp lại  
 Kiểm tra bộ lọc có bị nghẹt không sau mỗi lần sử dụng máy rửa chén.  
 Bằng cách vặn bộ lọc thô, có thể tháo bộ lọc. Lấy vật phẩm ra và vệ sinh bộ lọc 
dưới vòi nước chảy.  
 

Bảo dưỡng máy rửa chén  

 
Bảng điều khiển có thể vệ sinh bằng vải ẩm nhẹ.  
Sau khi vệ sinh, bảo đảm lau khô kỹ  
Bên ngoài máy có thể sử dụng sáp đánh bóng.  
Không bao giờ sử dụng vật cứng, miếng cạo hoặc vật thô ráp lên bất kỳ bộ phận 
nào của thiết bị.  
 
Vệ sinh cửa  
 

 

 
Vệ sinh mép cửa xung quanh, nên dùng vải ẩm mềm.  
Để tránh nước lọt vào khoá cửa và các bộ phận điện, 
không dùng chất tẩy dạng xịt nào.  
 

Lưu ý!  
 Không sử dụng chất tẩy dạng xịt để vệ sinh cửa vì có thể làm hỏng khoá cửa và 
các bộ phận điện  
 Các chất ăn mòn hoặc một vài loại khăn giấy không nên sử dụng vì có nguy cơ 
trầy sướt và để lại vết đốm trên bề mặt thép không rỉ.  

 
Vệ sinh tay quay  
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Tay quay cần được vệ sinh thường xuyên vì thành phần nước 
cứng có thể làm nghẹt lổ phun và trục quay.  
Để tháo tay quay phía trên, giữ đai ốc và xoay tay quay theo 
chiều kim đồng hồ để tháo ra.  
Để tháo tay quay bên dưới, kéo tay quay theo hướng lên.  
Rửa tay quay bằng nước ấm pha xà phòng và dùng bàn chải 
mềm vệ sinh lổ phun. Đặt lại vị trí sau khi xả kỹ.   
 
Giữ máy luôn mới  
 

 Sau mỗi lần rửa  
Tắt nguồn nước và để cửa mở hé để độ 
ẩm và mùi thoát ra  
 Rút phít cắm   
Trước khi vệ sinh hay tiến hành bảo 
dưỡng, luôn rút phít khỏi ổ cắm.  
 Không chất dung môi hoặc ăn mòn 
Vệ sinh bên ngoài và phần nhựa, không 
sử dụng dung môi hoặc chất ăn mòn. 
Chỉ sử dụng nước xà phòng ấm. Để loại 
vết đốm, dùng vải ẩm với ít giấm  

 Thời gian dài không dung đến  
Chạy 1 chương trình không tải ngắ, rút 
phít cắm, tắt nguồn nước và để cử mở 
hé. Việc này giúp miếng đệm bền hơn và 
tránh mùi bên trong.  
 Di chuyển thiết bị  
Giữ vị trí đứng, nếu thật sự cần thiết, có 
thể đặt ngữa.  
 Miếng đệm  
Vệ sinh với mút ẩm để tránh mùi gây ra 
bởi thực phẩm bám vào  

8. Hướng dẫn lắp đặt  

 
Chuẩn bị lắp đặt  
 
Đặt thiết bị ở vị trí mong muốn. Lưng thiết bị đối diện với tường phía sau và song 
song với tủ kệ gần kề hoặc tường. Máy rửa chén có trang bị ống dẫn nước vào và 
thoát nước có thể đặt bên phải hoặc bên trái để dễ dàng lắp đặt.   
 
Hình 1: Kích thước tủ kệ dưới 5 mm giữa mặt trên của máy rửa chén và cửa 
ngoài  
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Hình 2: Khoảng cách tối thiểu khi mở cửa  
 

 
 
 

Kết nối điện  

 

LƯU Ý! Vì lý do an toàn  
 Không sử dụng dây điện nối dài hoặc phít cắm chuyển đổi với thiết bị.  
 Trong bất kỳ tình huống nào, không cắt hoặc tháo dây tiếp đất.  
 Kết nối dây nguồn  

 
Yêu cầu về điện  
 
Bảo đảm điện thế và tần số dòng điện tương đương. Chỉ cắm điện vào ổ cắm có 
tiếp đất đúng cách. Nếu ổ cắm điện kết nối với thiết bị không phù hợp với phít cắm, 
thay thế ổ cắm hơn là sử dụng bộ đổi điện vì có thể gây nóng và cháy.  
 
Kết nối nguồn nước  
 
Thiết bị phải được kết nối với nguồn nước chính và sử dụng bộ ống mới. Không sử 
dụng lại bộ ống củ.  
 

 

Áp lực nước phải ở khoảng 0.04 MPa – 1 MPa. Nếu áp lực 
nước thấp hơn mức tối thiểu, tham khảo với Dịch Vụ Hậu mãi  
 
1. Kéo dây kết nối ra hoàn toàn khỏi ngăn ở sau máy.  
2. Xiết chặt ốc dây cấp nước vào vòi với cao su non ¾ “  
3. Mở nước trước khi khởi động máy  

 
Kết nối nước lạnh  
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Kết nối ống cấp nước với đầu nối ren ¾ “ và bảo đảm vặn chặt. Nếu ống nước mới 
hoặc chưa được sử dụng trong thời gain dài, để nước chảy để bảo đảm nước sạch 
và không có cặn bẩn. Nếu không, có thể nguồn nước vào gây nghẹt và làm hỏng 
thiết bị.  
 
 
 
Kết nối ống thoát  
 
Gắn dây thoát vào ống thoát có đường kính tối thiểu 40 mm hoặc để chảy vào bồn 
rửa, lưu ý tránh bẻ cong hoặc gấp. Độ cao của lổ thoát phải dưới 1000 mm.  
 

KẾT NỐI DÂY THOÁT THEO CÁCH A HOẶC B 

 

 
 
Thoát nước thừa từ ống  
 
Nếu bồn rửa cao hơn 1000mm từ sàn, nước trong ống thoát không thể thoát vào 
bồn. Cần thiết thoát nước từ ống vào vật đựng thích hợp và thấp hơn bồn rửa.  
 
Ống thoát nước  
 
Ống thoát nước phải được gắn đúng cách để tránh rò rỉ nước. Bảo đảm ống thoát 
không bị vặn hoặc thắt nút.  
 
Ống nối  
 
Nếu cần ống nối, bảo đảm sử dụng ống tương tự.  
Nống nối không dài quá 4m, nếu không hiệu quả vệ sinh của máy rửa chén sẽ giảm  
 
Kết nối Si phông  
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Kết nối xả thải phải dưới độ cao 1000mm (tối đa) từ đáy đến máy.  
Ống thoát nước nên được gắn.  
 
 
 
 
 

Khởi động máy rửa chén  

 
Trước khi khởi động máy, nên kiểm tra như sau:  
 
1. Máy cân bằng và kết nối đúng cách.  
2. Van nước vào được mở  
3. Có rò rỉ ở kết nối ống dẫn không  
4. Dây điện kết nối đúng cách  
5. Điện được bật lên  
6. Ống nước vào và thoát có bị thắt nút không. 
7. Tất cả vật liệu bao bì và in ấn được lấy ra khỏi máy rửa chén.  
 
Lưu ý:  
 
Sau khi lắp đặt, lưu giữ hướng dẫn sử dụng.  
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Thông số kỹ thuật  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cao:  815mm  

Rộng:  598mm  

Sâu:  570mm (Khi đóng cửa)  

Áp lực nước:  0.04 – 1.0 MPa  

Điện thế:  220 – 240V/50 Hz  

Công suất:  12 bộ đồ ăn  
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