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PHẦN I: PHIÊN BẢN CHUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG TIN AN TOÀN  
 

 LƯU Ý - Khi sử dụng thiết bị, thực hiện các hướng dẫn nêu sau:  



 
 Việc lắp đặt và sửa chữa chỉ có thể được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật có 
chuyên môn.  
 Thiết bị nhằm sử dụng gia dụng và một số áp dụng tương tự như:  

- Khu vực bếp nhân viên trong cửa hàng, văn phòng hoặc môi trường làm việc 
khác.  

- Nhà trại (trang trại)  
- Bởi khách hàng trong khách sạn và môi trường cư trú khác.  
- Môi trường dạng nghỉ ngơi.  

 Thiết bị có thể được sử dụng bở trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có khiếm 
khuyết về thể chất hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết nếu được sự 
giám giát và hướng dẫn lên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu 
những nguy cơ liên quan. 
 Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Vệ sinh và bảo trì không được thực bởi 
trẻ mà không có sự giám sát .  
 Thiết bị không nhằm được sử dụng bởi những người (kể cả trẻ em) có khiếm 
khuyết về thể chất hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết nếu được sự 
giám giát và hướng dẫn lên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn bởi 
người có trách nhiệm cho sự an toàn của họ. 
 Vật liệu bao bì có thể gây nguy hiểm cho trẻ em!  
 Thiét bị chỉ sử dụng dân dụng trong nhà. Để tránh nguy cơ sốc điện, không ngâm 
(nhúng) thiết bị, dây điện hoặc phít cắm trong nước hoặc chất lỏng khác.  
 Rút phít cắm trước khi vệ sinh và thực hiện bảo trì thiết bị.  
 Sử dụng vải mềm ẩm với chất tẩy nhẹ rồi sử dụng vải khô để lau trở lại.  
 

 Hướng dẫn tiếp đất  
 
 Thiết bị phải được tiếp đất. Trường hợp sự cố hoặc hư hỏng, tiếp đất sẽ giảm 
nguy cơ sốc điện bằng cách cung cấp đường dòng điện có điện trở thấp nhất với 
dòng điện. Thiết bị được trang bị phít cắm có đầu dẫn tiếp đất.  
 Phít phải được cắm vào ổ cắm phù hợp được lắp đặt và tiếp đất theo qui định của 
địa phương.  
 Kiểm tra với nhân viên kỹ thuật có chuyên môn hoặc đại diện dịch vụ nếu có nghi 
ngờ thiết bị có được tiếp đất đúng.  
 Không chỉnh sửa phít cắm kèm theo thiết bị; nếu không phù hợp với ổ cắm.  
 Lắp đặt ổ cắm đúng bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên môn.  
 Không lạm dụng, ngồi lên cửa hoặc kệ đựng đĩa của thiết bị.  
 Không thao tác thiết bị trừ khi các vách bao bọc được lắp đúng vào vị trí.  
 Mở cửa rất cẩn thận nếu thiết bị đang hoạt động, có nguy cơ bắn nước ra ngoài.  
 Không đặt vật thể nặng lên hoặc đứng lên cửa khi mở cửa, thiết bị có thể lật về 
phía trước.  
 
 Khi chất vật dụng vào để rửa:  
1. Đặt vật dụng bén nhọn sao cho không làm hư hỏng đệm cửa.  
2. Lưu ý: dao và các vật dụng khác có đầu bén nhọn phải được đặt trong rổ với đầu 
nhọn hướng xuống, hoặc đặt ở vị trí nằm ngang.  
 Một vài chất tẩy cho máy rửa chén có chất kiềm mạnh. Cực kỳ nguy hiểm nếu nuốt 
vào. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt và tránh trẻ em xa máy rửa chén khi cửa mở.  
 Kiểm tra bột giặt có hết sau khi hoàn tất chu kỳ rửa.  



 Không rửa các vật dụng bằng nhựa trừ khi có đánh dấu “dishwasher safe” (an toàn 
với máy rửa chén), kiểm tra khuyến cáo từ nhà sản suất.  
 Không bao giờ sử dụng xà phòng, chất tẩy giặt giũ hoặc chất tẩy rửa tay trong máy 
rửa chén.  
 Cửa không nên để mở, vì có thể gây nguy cơ lật.  
Nếu dây điện bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc 
nhân viên kỹ thuật có chuyên môn tương đương để tránh nguy hiểm.  
 Trong quá trình lắp đặt, dây điện không được bẻ cong quá mức hoặc kéo căng 
nguy hiểm.  
 Không làm hỏng bảng điều khiển.  
 Thiết bị cần được kết nối với van nước chính sử dụng hệ thống ống mới. Hệ thống 
củ không nên tái sử dụng.  
 Để tiếp kiệm năng lượng, ở chế độ chờ, thiết bị sẽ tắt tự động khi không có thao 
tác nào trong vòng 30 phút.  
 Số bộ rửa tối đa là 13 bộ.  
 Áp lực nước vào cho phép tối đa là 1Mpa.  
 Áp lựa nước cho phép vào tối thiểu là 0.04MPa.  
 
Huỷ bỏ thiết bị  
 
 

 

 Để huỷ bỏ bao bì và thiết bị, liên lạc với trung tâm tái chế. Do vậy, cắt 
dây cấp điện và cho thiết bị đóng cửa vô hiệu.  
 Bao bì giấy các tong được sản xuất từ giấy tái chế và nên được bỏ đi 
ở nơi thu hồi giấy thải để tái chế. 

 Bảo đảm thiết bị được loại bỏ đúng cách, giúp ngăn ngừa những hệ quả tiệu cực 
có thể xảy ra với môi trường và sức khoẻ cộng đồng.  
 Để có thông tin chi tiết hơn về tái chế sản phẩm, liên lạc chính quyền địa phương 
và dịch vụ bỏ rác thải dân dụng.  
 
 Huỷ bỏ thiết bị: Không loại bỏ thiết bị như rác thải đô thị chưa phân loại. Thu 
hồi chất thải loại này riêng biệt để xử lý đặc biệt là cần thiết.  
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG QUAN SẢN PHẨM  
 

 LƯU Ý:  
 
Để đạt hiệu quả tốt nhất từ máy rửa chén, đọc hướng dẫn thao tác trước khi sử 
dụng lần đầu.  
 



 

 
     Khay đựng     Tay quay trên    Khay đựng tách  

dao, muỗng, nĩa  
 

Rổ đựng dao,  
muỗng, nĩa  

                              Rổ trên         Rổ dưới  

 

 LƯU Ý: Hình ảnh chỉ để tham khảo, Model khác nhau có thể khác nhau.  
 
SỬ DỤNG MÁY RỬA CHÉN   
 
Trước khi sử dụng máy rửa chén:  
 

 



 
1. Cài đặt hộp làm mềm nước.  
2. Cho muối vào hộp làm mềm nước.  
3. Chất đồ vào giỏ.   
4. Châm chất tẩy.  
 

 Lưu ý:  
Vui lòng kiểm tra khoản 1 “Hộp làm mềm nước” ở PHẦN II: Phiên bản đặc biệt, nếu 
cần cài đặt hộp làm mềm nước.  
 
CHÂM MUỐI VÀO HỘP LÀM MỀM NƯỚC  
 

 LƯU Ý 
Nếu Model không có hộp làm mềm nước, có thể bỏ qua phần này.  
Luôn sử dụng muối chỉ nhằm cho máy rửa chén.  
Hộp đựng muối đặt bên dưới rổ dưới và được châm theo hướng dẫn sau:  
 

 LƯU Ý 
 Chỉ sử dụng muối được thiết kế đặt biệt cho sử dụng máy rửa chén! 
Các loại muối khác không được thiết kế để sử dụng cho máy rửa chén, đặc biệt 
muối ăn, sẽ làm hỏng hộp làm mềm nước. Trường hợp hư hỏng gây ra bởi việc sử 
dụng muối không phù hợp, nhà sản suất sẽ không bào hành cũng như có trách 
nhiệm về những hư hỏng gây ra.  
 Chỉ châm muối trước khi hoạt động chu kỳ rửa.  
Sẽ ngăn tinh thể muối hoặc nước muối, có thể tràn, đọng lại trên đáy thiết bị ở bất 
kỳ thời điểm nào, gây ăn mòn.  
 
 
 
 
 
 
 
Vui lòng thực hiện các bước sau để châm muối vào máy rửa chén:  
 

 
 
1. Tháo rổ dưới ra và vặn nắp hộp chứa.  
2. Đặt phần cuối phễu (có kèm theo) vào lổ rồi rót vào khoảng 1.5kg muối máy giặt.  
3. Châm đầy hộp đựng muối tới hạn tối đa với nước, bình thường nếu một lượng 
nước nhỏ trào ra khỏi hộp đựng muối.  



4. Sau khi châm đầy hộp đựng, vặn nắp chặt lại.  
5. Đèn báo muối sẽ dừng sau khi hộp đựng muối được châm đầy.  
6. Ngay sau khi châm muối vào hộp đựng, nên khởi động chương trình giặt (Khuyến 
nghị sử dụng chương trình ngắn). Nếu không, hệ thống lọc, bơm hoặc các bộ phận 
quan trọng khác của thiết bị có thể bị hư hỏng bởi nước muối. Điều này nằm ngoài 
bảo hành.  
 

 LƯU Ý 

 Hộp đựng muối phải được châm lại khi đèn báo muối ( ) ở bản điều khiển bật 
lên. Tuỳ thuộc vào muối hoà tan tốt như thế nào, đèn báo muối có thể vẫn bật ngay 
cả hộp đựng muối được châm đầy.  
Nếu không có đèn báo muối trên bản điều khiển (Với một vài Model), có thể dự đoán 
khi châm muối vào hộp đựng  theo chu kỳ máy rửa chén hoặt động.  
 Nếu muối tràn ra, chạy chương trình thấm nước hoặc nhanh để loại đi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khuyến nghị sử dụng rổ  
 
Điều chỉnh rổ trên  
 
Độ cao của rổ phía trên có thể điều chỉnh dễ dàng để phù hợp với các đĩa lớn ở rổ 
trên hoặc rổ dưới.  
Để điều chỉnh độ cao của khay trên, thực hiện các bước sau:  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gấp về phía sau kệ đựng tách  
 
Để tạo khoang cho vật dụng lớn ở rổ phía trên, nâng khay đựng tách lên phía trên. 
Có thể tựa các đĩa lớn vào. Cũng có thể tháo ra khi không có nhu cầu sử dụng.   
 

 
Gấp về phía sau giá kệ  



 
                                  Nâng lên phía trên        Gấp về phía sau  

 

 
 

BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH    
 
Bảo quản bên ngoài  
 
Cửa và đệm cửa  
 
Vệ sinh đệm cửa thường xuyên với vải mềm ẩm để loại bỏ mảng bám thực phẩm. 
Khi máy rửa chén cho vật dụng vào, các vết bám thực phẩm và thức uống có thể 
chảy nhỏ giọt vào vách cửa thiết bị. Bề mặt này bên ngoài lồng rửa và không được 
tiếp cận bởi nước từ tay quay. Các mảng bám nên được lau trước khi đóng cửa.  
 
Bảng điều khiển  
 
Nếu cần vệ sinh, bảng điều khiển chỉ nên được lau bằng vải ẩm mềm. 
 

 LƯU Ý  
 Để tránh thẩm thấu nước vào trong khoá cửa và các bộ phận điện, không sử dụng 
bất kỳ chất vệ sinh dạng xịt nào.  
 Không bao giờ sử dụng chất vệ sinh có tính ăn mòn hoặc miếng cào bề mặt bên 
ngoài vì làm trầy bề mặt trang trí. Khăn giấy cũng có thể làm trầy hoặc để lại vết trên 
bề mặt.  
 
 
 
 
 
Bảo quản bên trong  
 
Hệ thống lọc  
 
Hệ thống lọc ở đáy tủ giặt giữ lại những mãnh vụn từ chu kỳ rửa. Những mảnh vụn 
này có thể làm bộ lọc bị nghẽn. Kiểm tra tình trạng bộ lọc thường xuyên và vệ sinh 
khi cần thiết dưới vòi nước chảy. Thực hiện các bước sau để vệ sinh bộ lọc trong 
khoang giặt.  
 

 LƯU Ý 
 Hình ảnh chỉ để tham khảo, Model hác nhau của hệ thống lọc và tay quay có thể 
khác nhau.  
 



 
 
 
 
 

 LƯU Ý 
 Không nên xiết quá chặt bộ lọc. Đặt bộ lọc trở lại theo nối tiếp chắc chắn. 
 Không bao giờ sử dụng máy rửa chén mà không có bộ lọc ở vị trí. Tháo lắp không 
đúng bộ lọc có thể giảm hiệu quả thiết bị và hư hỏng máy cũng như vật dụng.  
 
Tay quay  
 
Cần thiết vệ sinh tay quay thường xuyên vì hoá chất nước cứng sẽ làm nghẽn vòi 
phun tay quay và bạc đạn.  
Để vệ sinh tay quay, thực hiện theo các hướng dẫn sau:  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bảo quản máy rửa chén  
 
Phòng ngừa đóng tuyết  
 



Lưu ý biện pháp bảo vệ đóng tuyết máy rửa chén trong mùa đông. Mỗi lần sau chu 
kỳ rửa, vui lòng thao tác như sau:  
 
1. Ngắt điện vào máy rửa chén từ nguồn cấp.  
2. Tắt nguồn nước và ngắt kết nối ống dẫn nước vào tù van nước.  
3. Thoát nước từ ống dẫn vào và van nước (Dùng chảo để thu nước)  
4. Kết nối lại ống dẫn nước vào với van nước.  
5. Tháo bộ lọc ở đáy khoang rửa và sử dụng mút để thấm nước trong đáy vỏ.  
 
Sau mỗi lần rửa  
 
Sau mỗi lần rửa, tắt nguồn nước cấp cho thiết bị và để cửa mở hé để độ ẩm và mùi 
không kẹt bên trong.  
 
Tháo phít cắm  
 
Trước khi vệ sinh và tiến hành bảo trì, luôn tháo phít ra khỏi ổ cắm.  
 
Không dung môi hoặc chất tẩy có tính ăn mòn  
 
Để vệ sinh bên ngoài và các bộ phận bằng cao su thiết bị, không sử dụng dung môi 
hoặc các chất vệ sinh có tính ăn mòn. Chỉ sử dụng vải với nước xà phòng ấm.  
Để loại các vết đốm và bẩn ở bề mặt bên trong, dung vải ẩm với nước và một ít 
giấm, hoặc chất vệ sinh được thiết kế đặc biệt cho máy rửa chén.  
 
Khi không sử dụng trong thời gian dài  
 
Khuyến nghị nên hoạt động chu kỳ rửa không tải và rút phít khỏi ổ cắm, tắt nguồn 
nước và để cửa mở hé, giúp cho đệm cửa bền hơn và tránh tạo mùi bên trong thiết 
bị.  
 
Di chuyển thiết bị  
 
Nếu thiết bị phải được di chuyển, cố gắng giữ vị trí dọc. Nếu cần thiết thật sự, có thể 
tựa vào lưng máy.  
 
Đệm  
 
Một trong những nguyên do tạo mùi từ máy rửa chén là từ thực phẩm còn bám kẹt 
vào miếng đệm. Vệ sinh định kỳ với mút ẩm để tránh xảy ra.  
 
 
 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT     
 

 LƯU Ý 

    

Nguy cơ sốc điện  
 
Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt máy rửa chén.  
Không thực hiện có thể gây chết người hoặc sốc điện  



 

 LƯU Ý:  
Lắp đặt ống nước và thiết bị điện nên được thực hiện bởi người chuyên 
nghiệp  
 
Kết nối điện  
 

 LƯU Ý:  
 
Để an toàn cho bản thân:  
 
 Không sử dụng dây điện nối dài hoặc phít điều hợp với thiết bị.  
 Trong bất kỳ tình huống nào, không được cắt hoặt tháo kết nối tiếp đất từ dây điện.  
 
Yêu cầu về điện  
 
Vui lòng xem bảng chi tiết kỹ thuật để biết điện thế định mức và kết nối thiết bị với 
nguồn điện thích hợp. Sử dụng cầu chì theo yêu cầu 10A/13A/16A, cần chì hoãn 
thời gian hoặc ngắt mạch điện được khuyến nghị và cung cấp dòng điện riêng chỉ 
cho thiết bị.  
 
Kết nối điện  
 
Bảo đảm điện thế và tần số phù hợp với thông số trên bản kỹ thuật. Chỉ gắn phít vào 
ổ cắm điện có tiếp đất hợp lý. Nếu ổ cắm điện thiết bị kết nối không phù hợp với phít 
cắm, thay ổ cắm, hơn là sử dụng bộ chuyển đổi hoặc tương tự vì có thể gây quá 
nhiệt và cháy.  
 

 Bảo đảm rằng có tiếp đất đúng trước khi sử dụng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn nước và thoát nước  
 
Kết nối nước lạnh  
 



 
Kết nối ống cấp nước lạnh với đầu nối có 
ren ¾ (inch) và bảo đảm phải được xiết 
chặt vào vị trí.  
 
Nếu ống nước mới và không được sử 
dụng một thời gian, hãy cho nước chảy 
và bảo đảm rằng nước thông suốt. Thận 
trọng cần thiết để tránh nguy cơ nước 
vào bị nghẽn và làm hỏng thiết bị.  
 

Ống cấp nước an toàn  
 
Ống cấp nước an toàn có vách đôi. Hệ thống ống đảm bảo can thiệp bởi nghẽn 
dòng nước trong trường hợp ống bể và khi khoản không không khí giữa ống cấp và 
ống ngoài đầy nước.  
 

 LƯU Ý  
 
Ống gắn miệng phun bồn rửa có thể vỡ nếu được lắp đặt cùng đường nước như 
máy rửa chén. Nếu bồn rửa có, khuyến nghị ống được ngắt và lổ bị chặn.  
 
Kết nối với ống cấp nước an toàn  
 
1. Kéo ống cấp nước an toàn hoàn toàn ra khỏi ngăn giữ nằm phía sau thiết bị  
2. Vặn vít ống dẫn nước an toàn với vòi có ren ¾ inch.  
3. Mở nước đầy đủ trước khi khởi động máy rửa chén.  
 
Ngắt kết nối ống cấp nước an toàn  
 
1. Tắt nước  
2. Tháo vít ống cấp nước an toàn ra khỏi vòi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết nối ống thoát  
 
Gắn dây thoát vào ống thoát có đường kính tối thiểu 4cm, hoặc để ống chảy vào 
bồn rửa, bảo đảm tránh bẻ cong hoặc gập ống (gấp nếp). Độ cao ống thoát phải 
dưới 1000mm. Đầu mở của ống không được nhúng (ngâm) trong nước để tránh 
chảy ngược.  
 

 Vui lòng gắn an toàn ống thoát ở cả vị trí A hoặc B.  



 

 
 
Thoát nước thừa từ ống  
 
Nếu bồn rửa cao hơn 1000mm so với sàn, nước thừa trong ống không thể thoát ra 
trực tiếp vào bồn. Sẽ cần thiết thoát nước thừa từ ống vào chậu hoặc vật hứng phù 
hợp ở bên ngoài và thấp hơn bồn rửa.  
 
Ống nước thoát  
 
Kết nối ống thoát nước. Ống thoát phải được gắn đúng để tránh rò rỉ nước. Bảo 
đảm rằng ống nước thoát không bị xoắn hoặc đè.  
 
Ống nối dài  
 
Nếu cần ống nối dài, bảo đảm sử dụng ống thoát tương tự. Không được dài hơn 
4m; kẻo không, hiệu quả vệ sinh của máy rửa chén có thể sẽ giảm.  
 
Kết nối ống si phông   
 
Kết nối nước thải phải ở độ cao dưới 100cm (Tối đa) từ đáy máy. Ống xả nước nên 
được gắn chặt.  
 
Định vị thiết bị  
 
Định vị thiết bị ở vị trí mong muốn. Lưng có thể tựa vào tường phía sau, và các cạnh 
lền kề với vách tủ kệ hoặc tường. Máy rửa chén có trang bị ống cấp nước và ống 
thoát có thể đặt ở cạnh phải hoặc trái dễ dàng lắp đặt hợp lý.  
 



Cân chỉnh thiết bị  
 
Một khi thiết bị được định vị để cân chỉnh, độ 
cao máy rửa chén có thể thay đổi bằng cách 
điều chỉnh cân bằng vặn ở chân.  
Trường hợp nào, thiết bị không nên nghiêng 
quá 2°.  

 LƯU Ý 
Chỉ sử dụng với máy rửa chén độc lập.  
 
Lắp đặt đứng độc lập  
 
Gắn vào giữa tủ kệ có sẵn  
 
Chiều cao máy rửa chén là 845mm, được thiết 
kế để cho phép máy được gắn vào tủ kệ có sẵn 
cùng độ cao ở các bếp hiện đại. Chân có thể 
được điều chỉnh sao cho đến độ cao đúng.  
 
Mặt trên dát mỏng của máy không cần bảo quản 
đặc biệt nào vì nó chống nhiệt, chống trầy và 
chống bám bẩn  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bên dưới mặt bàn thao tác  
(Khi gắn bên dưới mặt bàn thao tác)  
Hầu hết các bếp âm hiện đại, chỉ có một 
mặt bàn thao tác, bên dưới tủ kệ và các 
thiết bị điện được gắn.  
Trường hợp này, tháo nắp phía trên máy 
rửa chén bằng cách tháo vít gờ phía sau 
bên dưới của nắp (a).  

 Lưu ý 
Sauk hi tháo nắp phía trên, ốc vít được vặn 
vào lại gờ phía sau bên dưới của nắp (b).  
Chiều cao giảm xuống còn 850mm, theo 
tiêu chuẩn quốc tế và máy sẽ khớp hoàn 
hảo bên dưới mặt thao tác của bếp.  



 
Lắp đặt âm (Với Model hợp nhất)  
 
Bước 1. Chọn vị trí tốt nhất cho máy rửa chén 
 
Ví trí lắp đặt máy rửa chén nên gần ống nước cấp và thoát hiện có và nguồn điện.  
Minh hoạ kích thước tủ kệ và vị trí lắp đặt máy rửa chén.  
 
1. Thấp hơn 5mm giữa nắp của máy và tủ kệ và cửa ngoài ngang bằng với tủ kệ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Nếu máy rửa chén được lắp ở góc tủ kệ, Nên 
có không gian khi cửa mở.  
 

 LƯU Ý 
Tuỳ vào nơi nguồn điện, có thể cắt một lổ ở cạnh 
tủ đối diện  
 

 
Bước 2. Kích thước tấm che thẩm mỹ và lắp đặt  
 



 Tấm gỗ thẩm mỹ có thể được thực hiện theo bản vẽ lắp đặt. 
 
Model bán hợp nhất  
 
Băng dán A và B rời ra riêng rẽ, miếng dán A lên tấm gỗ mỹ thuật và miếng dán B 
đệm của cửa ngoài máy rửa chén (Xem hình A). Sau khi định vị tấm gỗ, gắn tắm gỗ 
lên bên ngoài cửa vằng vít và bu long (Xem hình B)  
 

 
 
 
 
 
 
Model hợp nhất hoàn toàn  
 
Gắn móc tấm gỗ và đặt móc vào khe cửa ngoài máy rửa chén (Xem hình A). Sauk hi 
định vị tấm gỗ, gắn tắm gỗ lên bên ngoài cửa vằng vít và bu long (Xem hình B)  
 

 



 
Bước 3. Điều chỉnh tăng lò xo cửa  
 
 
1. Lò xo cửa được cài đặt ở nhà máy tới mức 
căng phù hợpcho cửa ngoài. Nếu tấm gỗ 
được lắp, sẽ phải điều chỉnh độ căng lò xo 
cửa.  
Xoay vít điều chỉnh để vặn căng hoặc nới 
lỏng dây thép.  
 
2. Độ căng lò xo cửa cần đúng khi cửa nằm 
ngang ở vị trí mở hoàn toàn, tuy nhiên có thể 
nâng đóng của với nhấc nhẹ của ngón tay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 4. Các bước lắp đặt máy rửa chén 
 

 Vui lòng tham khảo các bước lắp đặt đặc biệt trong bản vẽ lắp đặt.  
 
1. Gắn mảnh ngưng tụ bên dưới bề mặt thao tác tủ kệ. Bảo đảm mảnh ngưng tụ 
phải ngang bằng với gờ của bề mặt thao tác (Bước 2) 
2. Kết nối ống dẫn nước vào với nguồn nước lạnh.  
3. Kết nối ống thoát 
4. Kết nối dây điện  
5. Đặt máy rửa chén vào vị trí (Bước 4) 
6. Cân chỉnh thiết bị. Chân sau có thể điều chỉnh từ phía trước máy rửa chén bằng 
cách vặn vít Philip (Đầu hoa khế) ở giữa đế của máy rửa chén. Để điều chỉnh chân 
trước, sử dụng mở vít (tuốc nơ vít) dẹt và vặn chân trướccho đến khi thiết bị cân 
bằng (Bước 5 và 6).  
7. Lắp tấm gỗ vào cửa ngoài của máy rửa chén (Bước 7 và 10)  
8. Điều chỉnh độ căng của lò xo cửa bằng khoá lục giác, vặn theo chiều kim đồng hồ 
để xiết chặt lò xo cửa trái và phải. Không thực hiện việc này có thể gây hỏng máy 
(Bước 11)  
9. Máy rửa chén phải được an toàn đúng vị trí. Gắn vách bằng vít.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Bước 5. Cân chỉnh máy rửa chén  
 
Máy phải được cân chỉnh để thao tác giá đỡ đĩa đúng hiệu quả rửa.  
1. Đặt thước đo bọt nước (thợ hồ) lên cửa và đường ray giá đỡ bên trong khoang 
như trình bày để máy được cân chỉnh.  
2. Cân chỉnh thiết bị bằng cách điều chỉnh 3 chân riêng biệt.  
3. Khi cân chỉnh máy rửa chén, lưu ý không để máy lật  
 



 

 LƯU Ý 
Độ cao điều chỉnh tối đa của chân là 50mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XỬ LÝ SỰ CỐ      
 
Trước khi gọi dịch vụ  
 
Xem qua biểu đồ ở các trang sau có thể giúp ích khi gọi dịch vụ  
 

Sự cố Nguyên nhân có thể Xử lý 

Thiết bị không 
khởi động  

Cháy cầu chì  hoặc ngắt mạnh bị 
nhả  

Thay cầu chì và cài đặt lại ngắt mạch. Tháo 
phít các thiết bị khác đang dung chung dòng 
điện máy rửa chén  

Nguồn điện không được bật lên  
Bảo đảm thiết bị được bật lên và cửa đóng 
an toàn. Đảm bảo dây điện được cắm phít 
đúng vào ổ điện tường.  



Áp lực nước yếu  
Kiểm tra nguồn nước cấp có được kết nối 
đúng và và nước được mở.  

Cửa máy đóng không phù hợp  Bảo đảm cửa đóng phù hợp và cài chốt.  

Nước không 
bơm ra từ máy  

Ống thoát bị xoắn hay kẹt  Kiểm tra ống thoát  
Bộ lọc nghẽn  Kiểm tra bộ lọc thô  

Bồn rửa bị nghẽn  
Kiểm tra bồn rửa để bảo đản thoát nước tốt. 
Nếu bồn không thoát nước, nên gọi thợ ống 
nước tốt hơn thợ sửa thiết bị.  

Dung dịch xà 
phòng trong 
khoang  

Sai chất tẩy  

Chỉ sử dụng chất tẩy đặc biệt dung cho máy 
rửa chén để tránh bọt. Nếy xảy ra, mở cửa 
máy và để dung dịch bốc hơi. Cho 1 gallon (# 
4.5L) nước lạnh vào đáy máy rửa chén. 
Đóng cửa thiết bị, rồi chọn bất kỳ chu kỳ nào. 
Trước tiên, máy rửa chén sẽ thoát nước ra. 
Mở cửa sau giai đoạn thoát nước hoàn tất và 
kiểm tra dung dịch có mất đi không. Làm lại 
nếu cần thiết.  

Hỗ trợ xả tràn  Lau ngay nước tràn  
Đóng bẩn bên 
trong khoang  

Có thể sử dụng chất tẩy nhuộm 
màu  

Bảo đảm chất tẩy không có màu nhuộm  

Lớp màn trắng 
bề mặt bên trong  

Khoáng chất nước cứng  

Vệ sinh bên trong, sử dụng mút ẩm với chất 
tẩy dùng cho máy rửa chén và mang gang 
tay cao su.  
Không sử dụng chất tẩy nào khác ngoài 
ngoài chất tẩy dung cho máy rửa chén kẻo 
tạo bọt hoặc dung dịch xà phòng.  

Có vết bám rỉ 
trên dao kéo  

Các vật dụng bị ảnh hưởng 
không có lớp chống ăn mòn  

Tránh rửa các vật dụng không có lớp chống 
mòn trong máy rửa chén.  

Chương trình không hoạt động 
sau khi muối máy rửa chén được 
châm. Vết muối sẽ có trong chu 
kỳ xả  

Luôn chạy chương trình rửa không có đồ 
sành sứ sau khi châm muối. Không chọn 
chức năng Turbo (tốc độ nhanh, nếu có) sau 
khi châm muối  

Nắp hộp đựng chất làm mềm 
lỏng.  

Kiểm tra lại nắp hộp chấp làm mềm có chặt.  

Tiếng lộc cộc 
trong máy rửa  

Tay quay gõ vào vật dụng trong 
rổ  

Gián đoạn chương trình và sắp xếp lại các 
vật dụng cản trở tay quay.  

Tiếng lạch cạch 
trong máy  

Các vật dụng sành sứ lung lay 
trong máy rửa chén  

Gián đoạn chương trình và sắp xếp lại các 
vật dụng sành sứ.  

Tiếng lộc cộc 
trong ống nước  

Có thể gây ra bởi việc lắp đặt 
hoặc tiết diện của ống  

Không ảnh hưởng chức năng máy. Nếu nghi 
ngờ, liên lạc thợ ống nước chuyên môn.  

Đĩa không sạch  
Không sắp xếp đúng  Xem PHẦN II: “Chuẩn bị và chất chén đĩa” 
Chương trình không đủ công suất Chọn chương trình mạnh hơn  

Chén đĩa không 
sạch  

Không đủ chất tẩy  Dùng thêm chất tẩy hoặc đổi chất tẩy  
Vật dụng chặn hoạt động của tay 
quay  

Sắp xếp lại vật dụng để tay quay có thể xoay 
tự nhiên.  

Bộ lọc kết hợp không sạch hoặc 
không lắp đúng ở phần đáy của 
khoang rửa. Có thể khiến lổ phun 
tay quay bị nghẹt.  

Vệ sinh và/hoặc gắn bộ lọc đúng. Vệ sinh lổ 
phun tay quay.  

Lớp màn mờ trên 
ly  

Kết hợp nước mềm và nhiều chất 
tẩy  

Sử dụng ít chất tẩy nếu nước mềm và chọn 
chu kỳ ngắn hơn để rửa ly để rửa sạch. 

Có đốm trắng 
trên đĩa và ly  

Khu vực nước cứng có thể gây ra 
các vết cặn vôi  

Thêm chất tẩy 

Vết đen hoặc 
xám trên chén 
đĩa  

Vật dụng bằng nhôm cọ sát với 
chén đĩa.  

Sử dụng chất tẩ có tính ăn mòn nhẹ để loại 
các vết này.  

Chất tẩy còn lưu 
lại trên hộp đựng  

Chén đĩa chặn hộp đựng chất tẩy Chất lại chén đĩa hợp lý  

Chén đĩa không Chất chén đĩa không đúng  Chất chén đĩa như đề nghị ở phần hướng 



khô  dẫn  

Chén đĩa được lấy ra sớm  

Không lấy chén đĩa ran gay sau khi rửa. Mở 
cửa hé một chút để hơi nước thoát ra. Lấy ra 
chén đĩa khi nhiệt độ bên trong an toàn để 
chạm vào. Lấy ra ở rổ dưới trước để tránh 
nước nhỏ xuống từ rổ trên.  

Chọn sai chương trình  
Với chương trình ngắn, nhiệt độ rửa thấp 
hơn, làm giảm hiệu quả vệ sinh. Chọn 
chương trình có thời gian rửa dài.  

Sử dụng dao, muỗng, nĩa có lớp 
mạ chất lượng thấp  

Thoát nước khó hơn với các vật dụng này. 
Dao kéo hoặc chén đĩa loại này không phù 
hợp để rửa trong máy rửa chén.  

 
CHẤT CHÉN ĐĨA VÀO RỔ  
 
1. Rổ bên trên  
 

 

 
Số Vật dụng 
1 Tách  
2 Đĩa (Cốc, tách)  
3 Ly  
4 Tô nhỏ  
5 Tô vừa  
6 Tô lớn  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Rổ bên dưới  
 

 
 

Số Vật dụng 
7  Đĩa đựng món tráng miệng   
8  Đĩa ăn   
9  Đĩa súp   
10  Đĩa Oval  
11  Rổ đựng dao, muỗng, nĩa  

 
 

 
3. Giá đựng dao, muỗng, nĩa  
 



 

 LƯU Ý 
Vui lòng đặt vật dụng mỏng, nhẹ lên kệ. Tổng trọng long không quá 1.5 kg  
 
4. Rổ đựng dao, muỗng, nĩa  
 

 
 
 

Số Vật dụng 
1  Muỗng súp    
2   Nĩa    
3   Dao    
4  Muỗng trà   
5  Muỗng ăn tráng miệng   
6  Muỗng thức ăn  
7  Nĩa thức ăn  
8  Vá (Môi)  

 
 

 
 
 
Thông tin kiểm tra so sánh theo tiêu chuẩn EN 50242  
 
Công suất: 13 bộ đồ ăn   
Vị trí rổ trên: Vị trí thấp hơn  
Chương trình: ECO (Tiết kiệm)  
Cài đặt hỗ trợ xả: 6  
Cài đặt chất làm mềm: H3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
MÁY RỬA CHÉN 

 
 
 



 
 
 

PHẦN II: PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT  
 
 

 LƯU Ý 
 
 Nếu không tự xử lý vấn đề, yêu cầu giúp đỡ từ nhân viên kỹ thuật có chuyên môn.  
 Nhà sản xuất, thực hiện chính sách phát triển và cập nhật liên tục, có thể có điều 
chỉnh mà không cần thong báo trước.  
 Nếu mất hoặc hết hạn sử dụng, sẽ nhận được hướng dẫn sử dụng mới từ nhà 
cung cấp hoặc đại lý.  
 
 
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH  
 
Vui lòng đọc nội dung thông tin trên hướng dẫn sử dụng cho thao tác chi tiết.  
 



 
(Vui lòng kiểm tra phần 5 “HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT” của PHẦN I: PHIÊN BẢN CHUNG)  
 

 
 

 
 
SỬ DỤNG MÁY RỬA CHÉN  
 
Bản điều khiển  
 



 
 
Thao tác (Các nút)  
 

 Nguồn  Nhấn nút để bật máy rửa chén  

 Chương trình  Chọn chương trình rửa thích hợp, đèn báo chương trình sẽ sáng.  

 Hoãn  
Nhấn nút hoãn để tăng thời gian khởi động trễ. Hoãn chu kỳ lên đến 24 
giờ cho mỗi lần gia tăng 1 giờ.  

 Nữa tải  
Khi có khoảng hoặc dưới 6 bộ đồ ăn để rửa, có thể chọn chức năng này 
để tiết kiệm năng lượng và nước (Chỉ có thể sử dụng với chương trình 
mạnh, ECO, ly và 90 phút).  

 Sấy thêm  
Để kết quả sấy tốt hơn. (Chỉ có thể sử dụng với chương trình mạnh, ECO, 
ly và 90 phút).

 
Khoá an toàn 
trẻ  

Chức năng cho phép khoá các nút trên bảng điều khiển – ngoại trừ nút 
nguồn – do vậy trẻ không thể tình cờ thao tác máy rửa chén bằng cách 
nhấn cá nút trên bảng điều khiển.  
Để khoá và mở khoá các nút trên bảng điều khiển, nhấn và giữ nút “half 
load” (Nữa tải) và nút “Extra drying” (sấy thêm) đồng thời trong 3 giây.  

 
Khởi 
động/dừng  

Để khởi động chương trình rửa được chọn hoặc dừng khi máy rửa chén 
đang hoạt động.  

 Đèn báo  

 Hỗ trợ xả  

      Nếu đèn báo “ ” sáng lên, có nghĩa là chất hỗ trợ xả máy rửa chén 
thấp    …..và cần được châm lại.   

 Muối  

      Nếu đèn báo “ ” sáng lên, có nghĩa là muối trong máy rửa chén thấp 
và cần được châm lại.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Đèn chương 
trình  

 

Intensive (Mạnh) 
Với bát đĩa sành sứ bẩn nhiều và các vết bẩn thông thường, 
nồi chảo, chén đĩa… có thực phẩm khô ở trên.  

 

ECO (Tiết kiệm)  
Đây là chương trình chuẩn, phù hợp vệ sinh các bộ bàn ăn 
bẩn bình thường và là chương trình hiệu quả nhất ở phương 
diện kết hợp tiêu thụ năng lượng và nước với loại các bộ bàn 
ăn này.  



 

Ly  
Với chén dĩa ít bẩn và ly.  

 
90 phút 
Vật dụng rửa bẩn thường và cần rửa nhanh.  

 Nhanh Rửa ngắn hơn với vật dụng bẩn nhẹ không cần sấy.  

 

Tự vệ sinh  
Chương trình có tự vệ sinh hiệu quả máy rửa chén.  

 

 Màn hình  Hiển thị thời gian nhắc nhở, thời gian hoãn, mã lỗi… 

 
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.  
 
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. Bật thiết bị lên.  
2. Nhấn nút Start/Pause (Khởi động/dừng) trong 5 giây để khởi động cài đặt hộp làm 
mềm nước trong vòng 60 giây sau khi thiết bị được bật lên.  
3. Nhấn nút khởi động/dừng để chọn cài đặt phù hợp tuỳ theo môi trường địa 
phương, cài đặt theo sự nối tiếp như sau:  
H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 -> H6;  
Không cần thao tác trong 5 giây hoặc nhấn nút nguồn để hoàn tất cài đặt và thoát 
chế độ 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 



  
1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178mmol/l  
° dH: Tiêu chuẩn Đức  
° fH: Tiêu chuẩn Pháp  
° Clarke: Tiêu chuẩn Anh  
Cài đặt tại nhà máy: H3  
 

 Vui lòng kiểm tra phần 3 “Châm muối vào hộp làm mềm” ở PHẦN I: Phiên 
bản chung, nếu máy rử chén thiếu muối.   
 

 LƯU Ý 
Nếu Model máy không có hộp làm mềm nước nào, có thể bỏ qua phần này.  
 
Hộp làm mềm nước.  
 
Độ cứng của nước thay đổi từ nơi này đến nơi khác. Nếu nước cứng được sử dụng 
trong máy rửa chén, chất sa khoáng sẽ hình thành trên đĩa và vật dụng.  
Thiết bị được trang bị hộp làm mềm nước đặc biệt sử dụng hộp đựng muối, được 
thiết kế đặc biệt để loại vôi và chất khoáng trong nước.  
 
Chuẩn bị và chất chén đĩa  
 
 Cân nhắc khi mua vật dụng được xác định như không dùng cho máy rửa chén.  
 Với những 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 khỏi máy rửa chén ngay sau 
khi chương trình kết thúc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để rửa dao, muỗng, nĩa/chén dĩa  
 
                 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. 
 Dao, muỗng, nĩa hoặc chén dĩa cất lâu 
ngày.  
 Vật dụng bằng thiếc hoặc đồng  
 Ly pha lê  
 Vật dụng bằng thép có thể rỉ  

            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  
 
 



 Đĩa gỗ  
 Vật dụng làm bằng sợi tổng hợp 
 
Khuyến nghị chất chén đĩa  
 
Cạo bỏ lượng lớn thực phẩm còn thừa. Làm mềm phần thừa của thực phẩm bị cháy 
trong nồi chảo. Không cần xả chén đĩa dưới dòng nước chảy.  
Để có hiệu quả tốt nhất cho máy rửa chén, thực hiện các hướng dẫn chất như sau.  
(Đặc trưng và diện mạo của rổ và giỏ đựng dao, muỗng, nĩa có thể khác nhau 
tuỳ Model)  
 
Đặt vật dụng trong máy rửa chén theo cách sau:  
 
 Chất các vật dụng như ly, tách, nồi, chảo…đặt úp xuống.  
 Các vật dụng lõm vào như ly, tách, nồi, chảo…đặt nghiêng để không đọng nước 
trong vật dụng.  
 Các vật dụng chồng vào nhau an toàn và không thể lật.  
 Các vật dụng được đặt sao cho tay quay có thể xoay tự nhiên trong quá trình rửa.  
 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.  
 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.  
 

 LƯU Ý 
Các vật dụng rất nhỏ không nên rửa trong máy rửa chén vì rất dễ rơi ra khỏi rổ.  
 
 
 
 
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. 
 

 LƯU Ý  

 

Vật dụng sẽ nóng! Để tránh hư hỏng, không lấy ly tách và dao, muỗng, nĩa 
ra khỏi máy rửa chén trong khoảng 15 phút sau khi chương trình kết thúc.  

 
Sắp xếp rổ trên 
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 
 



Sắp xếp rổ dưới  
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  
Đường kính tối đa khuyến nghị cho đĩa 
phía trước hộp đựng chất tẩy là 19cm, 
sẽ không làm vướng khoảng không rổ.  

 

 
Chất vào rổ đựng dao, 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  

 Để hiệu quả rửa tốt nhất, vui lòng tham khảo lựa chọn chất tiêu chuẩn phần 
cuối của PHẦN I: Phiên bản chung.    
 
 
 
 
 
 
 
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 lên chén đĩa, để lại  vết đốm, vệt sọc. Nó cũng tăng hiệu quả làm khô để nước 
lăn khỏi chén đĩa. Máy rửa chén được thiết kế để sử dụng chất hỗ trợ xả lỏng.  
 
 

 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.  
 
Đều đặn hộp đựng cần châm tuỳ thuộc vào mức độ thường xuyên chén đĩa được 
rửa và cài đặt chất hỗ trợ xả được sử dụng.  
 Đèn báo chất hỗ trợ xả thấp ( ) sẽ sáng lên khi cần thêm chất hỗ trợ xả.  
 Không châm tràn hộp đựng chất hỗ trợ xả.  
 
Chức năng chất tẩy  



 
Thành phần hoá chất bao gồm tạo nên chất tẩy cần thiết để loại bỏ, làm tiêu tan và 
phân tán tất cả chất bẩn ra khỏi chén đĩa. Hầu hết các chất tẩy công nghiệp chất 
lượng đều phù hợp cho mục đích này.  
 

 LƯU Ý 
 Sử dụng đúng chất tẩy.  
   Chỉ sử dụng chất tẩy đặc biệt cho sử dụng máy rửa chén. Giữ chất tẩy nơi mát mẻ 
và …khô ráo.  
   Đừng đặt chất tẩy bột vào hộp đựng cho đến khi sẵn sàng rửa  
 

  Chất tẩy máy rửa chén là chất ăn mòn!. Tránh xa chất tẩy máy rửa chén 
với tầm tay với của trẻ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Châm hộp chứa chất hỗ trợ xả  
 



 
 
Điều chỉnh bình đựng chất hỗ trợ xả  
 
Để đạt hiệu quả khô tốt hơn với chất hỗ trợ xả hạn chế, máy rửa chén được thiết kế 
để điều chỉnh lượng tiêu thụ. Thực hiện các bước sau.  
 
1. Đóng cửa và bật thiết bị.  
2. Trong vòng 60 giây sau bước 1, nhấn nút Start/Pause hơn 5 giây rồi nhấn nút 
Delay (Hoãn) để vào chế độ cài đặt, đèn báo chất hỗ trợ xả nhấp nháy ở tần số 1Hz.  
3. Nhấn nút Start/Pause để chọn cài đặt đúng tuỳ theo thói quen sử dụng, cài đặt sẽ 
thay đổi theo trình tự sau: D1 -> D2 -> D3 -> D4 -> D5 -> D1.   
Số càng lớn, càng nhiều chất hỗ trợ xả máy rửa chén sử dụng.  
4. Không cần thao tác trong 5 giây hoặc nhấn nút Power để hoàn tất cài đặt và thoát 
chế độ cài đặt.  
 
 
 
 
 
 
Châm hộp đựng chất tẩy  
 



 
 

 LƯU Ý 
 
 Lưu ý rằng, tuỳ thuộc vào độ bẩn của nước, cài đặt có thể khác nhau.  
 Vui lòng xem khuyến nghị của nhà sản xuất trên bao bì chất tẩy.  
 
LẬP TRÌNH MÁY RỬA CHÉN  
 
Bảng chu kỳ rửa  
 



Bảng bên dưới nêu chương trình nào tốt nhất với mức độ bám thừa thực phẩm và 
cần bao nhiêu chất tẩy. Cũng cho biết các thông tin khách nhau về chương trình.  
( ) có nghĩa: cần châm chất xả vào hộp hỗ trợ xả.  
 

Chương 
trình 

Mô tả chu kỳ 
Chất tẩy 

Trước/chính 
Thời gian hoạt 

động (phút) 
Năng lượng 

(Kwh) 
Nước (L) Hỗ trợ xả 

 
Intensive 

(Mạnh) 

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

5/27.5g 
 

170 1.6 17.5  

 
(Tiết kiệm) 

Rửa trước 
Rửa (45°C) 
Xả (60°C) 
Sấy 

5/27.5g 
 

225 0.92 11  

 
Glass 

(Ly tách) 

Rửa trước 
Rửa (40°C) 
Xả 
Xả (60°C) 
Sấy 

5/27.5g 
 

130 0.9 13  

 
(90 phút) 

Rửa (65°C) 
Xả 
Xả (65°C) 
Sấy 

32.5g 90 1.35 12.5  

 
Rapid 

(Nhanh) 

Rửa (45°C) 
Xả (50°C) 
Xả (55°C) 

20g 30 0.75 11 O 

 
Self-cleaning 
(Tự vệ sinh) 

Rửa (70°C) 
Xả (60°C) 
Xả (70°C) 

32.5g 100 1.2 11  

 
Khởi động chu kỳ rửa  
 
1. Kéo rổ dưới và trên ra, chất chén đĩa rồi đẩy vào lại.  
2. Chấm chất tẩy.  
3. Gắn phít căm vào ổ điện. Tham khảo nguồn điện ở trang cuối “Đặc tính kỹ thuật 
thiết bị”. 
4. Đóng cửa, nhấn nút nguồn, bật thiết bị lên.  
5. Chọn chương trình, đèn tương ứng sẽ sáng lên. Nhấn nút khởi động/dừng, máy 
sẽ khởi động chu kỳ.  
 
 
 
 
Thay đổi chu kỳ giữa chương trình  
 
Chu kỳ rửa có thể thay đổi nếu mới hoạt động trong thời gian ngắn, kẻo không, chất 
tẩy có thể đã được thoát hết và thải theo nước thải. Trường hợp này, máy rửa chén 
cần được cài đặt lại và cần châm lại hộp đựng chất tẩy. Để cài đặt lại máy rửa chén, 
thực hiện hướng dẫn sau:  
1. Nhấn nút khởi động/dừng để dừng chu kỳ rửa.  
2. Nhấn nút chương trình trong 3 giây – chương trình sẽ bị huỷ.  



3. Nhấn nút chương trình để chọn chương trình mong muốn.  
4. Nhấn nút khởi động/dừng, sau 10 giây, thiết bị sẽ khởi động.  
 

 
 
Quên thêm chén đĩa  
 
Chén đĩa quên có thể thêm vào trước khi hộp chất tẩy mở ra. Trường hợp này, thực 
hiện các hướng dẫn sau:  
1. Nhấn nút khởi động/dừng để dừng rửa.  
2. Đợi 5 giây rồi mở cửa.  
3. Thêm chén đĩa quên vào.  
4. Đóng cửa  
5. Nhấn nút khởi động/dừngsau 10 giây, máy sẽ khởi động.  
 

 
 

 LƯU Ý 

 

 
Nguy hiểm mở cửa giữa chu kỳ, vì hơi nước có thể làm bỏng  

 
 
 
 
 
 
 
 
MÃ LỖI   
 
Nếu có sự cố, thiết bị sẽ hiển thị mã lỗi để xác nhận:  
 

Mã lỗi Sự cố Nguyên nhân có thể 

E1 Thời gian nước vào lâu  
Vòi chưa được mở hoặc nước vào bị nghẹt, 
hoặc áp lực nước yếu.  

E3 Không đạt nhiệt độ mong muốn  Sự cố bộ phận làm nóng  
E Tràn  Vài bộ phận của máy rò rỉ  

 

 LƯU Ý 



 Nếu xảy ra tràn, tắt nguồn nước chính trước khi gọi dịch vụ. 
 Nếu có nước ở bệ đáy vì nước tràn hoặc rò rỉ nhỏ, nước phải được thoát ra trước 
khi khởi động lại máy rửa chén.  
 
THÔNG TIN KỸ THUẬT  
 

 
 
Cao (H):  845mm  
Rộng (W): 598mm  
Sâu (D1):  600mm  
Sâu (D2):  1175mm 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ  
 
Nhà sản xuất  BRANDT  
Loại/model  DWF137DW, DWF137DS  
Bộ bà ăn chuẩn  13  
Phân loại hiệu quả năng lượng                                 
(1)  

A++  

Tiêu thụ năng lượng hàng năm                                 
(2)  

262 kWh  

Tiêu thụ năng lượng của chu kỳ rửa tiêu chuẩn  0.92 kWh  
Tiêu thụ điện chế độ tắt  0.45W  
Tiêu thụ điện chế độ chờ  0.49W  
Tiêu thụ nước hằng năm                                            
(3)  

3080L  



Phân loại hiệu quả sấy                                               
(4)  

A  

Chu kỳ rửa chuẩn                                                       
(5)  

ECO 45°C  

Độ dài chương trình của chu kỳ rửa chuẩn  225 phút  
Độ ồn  47 dB  
Khung giá  Đứng độc lập  
Có thể được lắp âm  Có  
Tiêu thụ năng lượng  1930W  
Điện thế/tần số  230V/50Hz  
Áp lực nước  0.04 – 1.0MPa = 0.4 – 

10bar  
 

 LƯU Ý 
 
(1) A+++ (Hiệu quả cao nhất) đến D (Hiệu quả thấp nhất)  
(2) Tiêu thụ năng lượng trên cơ sở 280 chu kỳ rửa chuẩn bằng nước lạnh và tiêu thụ 
của chế độ công suất thấp. Tiêu thụ năng lượng thực tế sẽ tuỳ thuộc vào thiết bị 
được sử dụng như thế nào.  
(3) Tiêu thụ nước trên cơ sở 280 chu kỳ rửa chuẩn. Tiêu thụ nước thực tế sẽ tuỳ 
thuộc vào thiết bị được sử dụng như thế nào.  
(4) A (Hiệu quả cao nhất) đế G (Hiệu quả thấp nhất)  
(5) Chương trình phù hợp để rửa vật dụng bàn ăn bẩn vừa và là chương trình hiệu 
quả nhất xét về tiêu thụ kết hợp năng lượng và nước với loại vật dụng bàn ăn.  
 
HẬU MÃI  
 
Bất kỳ bảo trì nào trên thiết bị nên được thực hiện bởi:  

- Kể cả đại lý.  
- Hoặc nhân viên kỹ thuật khác được uỷ quyền với thương hiệu thiết bị. Khi 

hẹn gặp, nêu ra đầy đủ tham khảo liên quan đến thiết bị (Model, loại và số sê 
ri). Thông tin này hiển thị trên bảng nhãn hiệu gắn vào thiết bị.  

 
 


