Brandt – Máy rửa bát DFH13217W
Quý khách hàng thân mến,
Bạn vừa sở hữu 1 sản phẩm của Brandt và chúng tôi cám ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn
chúng tôi.
Chúng tôi thiết kế và sản xuất sản phẩm này khi luôn nghĩ tới bạn, tới cách sống của bạn, nhu
cầu của bạn để đáp ứng ngày càng tốt hơn những mong đợi của bạn. Chúng tôi đã đặt hiểu
biết của chúng tôi, tinh thần đổi mới và tất cả niềm đam mê thúc đẩy chúng tôi từ hơn 60 năm
qua.
Trong mối quan tâm dài hạn để làm thoả mãn tối đa nhu cầu của bạn, dịch vụ khách hàng của
chúng tôi là để phục vụ và lắng nghe bạn để đáp ứng tối đa các câu hỏi cũng như gợi ý của
bạn.
Hãy liên hệ với chúng tôi theo website: www.brandt.com, nơi bạn sẽ tìm thấy những sản
phẩm sáng tạo nhất của chúng tôi, cũng như những thông tin hữu ích và tài liệu cần thiết.
Brandt rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng cuộc sống hàng ngày của bạn và chúc bạn
thưởng ngoạn trọn vẹn hành trình mua sắm của mình.

Chú ý:
Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng này để thành thục nhanh
hơn với việc vận hành các chức năng của sản phẩm.

Hãy đọc hướng dẫn sử dụng
Quý khách thân mến,
‐

Hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng này trước khi sử dụng máy rửa bát của bạn
để đảm bảo quá trình sử dụng và độ bền của sản phẩm được tốt.
‐ Giữ cuốn hướng dẫn sử dụng này để có thể tra cứu lại sau này khi cần
‐ Và chuyển cho chủ nhân tiếp theo của thiết bị.
Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng này có những chỉ dẫn về an toàn, sử dụng và lắp đặt cũng như
những lời khuyên để giải quyết vấn đề, v.v.v

‐
‐

Trước khi gọi cho kỹ thuật
Hãy tra cứu phần mở đầu của cuốn Hướng dẫn xử lý sự ciis: điều này sẽ giúp bạn tự
khắc phục một số vấn đề phổ biến nhất
Nếu bạn không thể tự xử lý, rất cảm ơn bạn khi gọi cho chuyên gia kỹ thuật.

Ghi nhớ:
Phù hợp với chính sách đổi mới liên tục các sản phẩm, nhà sản xuất có thể điều chỉnh một số
tính năng mà không cần phải hỏi ý kiến trước.
Nếu bạn làm mất cuốn hướng dẫn sử dụng này hoặc không được ập nhật, bạn có thể yêu cầu
một bản mới từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
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1. CHỈ DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

CHÚ Ý ! Khi bạn sử dụng máy rửa bát, hãy quan sát những khuyến cáo
được chỉ ra ở dưới đây.


‐
‐

Thiết bị này chỉ dành cho việc rửa gia dụng và áp dụng cho một số trường
hợp tương tự như là
bếp trong cửa hàng văn phòng và môi trường công việc
Khai thác nông nghiệp;

‐
‐

Khách sạn, nhà nghỉ, phòng cho thuê và các loại hình lưu trú khác;
Các cơ sở bán trú








Máy này có thể dùng cho trẻ từ 8 tuổi trở lên, và cho người mà khả năng sinh
học, khả năng cảm giác và tinh thần suy giảm, những người không có hiểu
biết và kinh nghiệm. Nếu họ có thể được giám sán hoặc hướng dẫn trước
hoặc đồng thời cách sử dụng máy theo cách chắc chắn nhất đã tính toán đến
những nguy cơ có thể phát sinh. Trẻ em không được nghịch đùa với thiết bị.
Việc vận hành và lau rửa cũng như bảo trì không được cho trẻ em làm mà
không có sự giám sát của người lớn. (EN60335‐1)
Nguyên vật liệu của vỏ hộp thiết bị có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ!
Thiết bị này chỉ dành cho rửa gia dụng
Để tránh sự cố về điện nào đó, đừng bao giờ nhúng thiết bị, dây cáp điện
hoặc đặt trong nước hoặc trong các dung dịch khác
Hãy tháo thiết bị trước khi mở ra để vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị
Để vệ sinh thiết bị, hãy sửa dụng một giẻ mềm, ẩm có sà phòng nhẹ, sau đó
lau lại với giẻ khô.

CHỈ DẤN CỐ ĐỊNH Ở MẶT ĐẤT


Thiết bị này phải được đặt ở mặt đất, Trong trường hợp rối loạn chức năng hoặc
hỏng hóc, việc đặt thiết bị ở mặt đất cho phép giảm thiểu những nguy cơ về điện
đồng thời đảm bảo 1 dòng điện trở thấp cho dòng điện cao. Thiết bị này được trang
bị một một phích cắm dẫn điện tiếp đất.
 Thiết bị phải được đấu nối vào nguồn điện phù hợp và được lắp đặt tiếp đất và phù
hợp với hệ thống các tiêu chuẩn địa phương.
 Một dây dẫn điện tiếp đất không đảm bảo tiêu chuẩn có thể dẫn đến nguy cơ về
điện.
 Trong trường hợp liên quan đến việc tiếp đất cho thiết bị, hãy gọi cho thợ điện tin
tưởng hoặc đại diện của một cty dịch vụ sửa chữa.
 Đừng thay đổi nguồn điện cung cấp cho thiết bị. Nếu điều này không phù hợp với ổ
cắm điện, hãy gọi thợ điện tin tưởng để lắp đặt.
 Đừng đóng mở quá mạnh, không ngồi, không trèo lên nắp rửa bát cũng như giá
đựng bát đĩa.
 Không được sử dụng máy rửa bát nếu tất cả các mặt không được nắp đặt một cách
chính xác
 Hãy thận trọng khi mở cửa máy rửa bát khi nó đang chạy: nước có thể bắn, trào ra
ngoài
 Đừng bao giờ đặt vật nặng cũng trèo lên cửa máy rửa bát khi cánh cửa được mở.
Máy có thể bị biến dạng.
 Khi rửa bát đĩa bẩn:
1) Đặt những dụng cụ sắc nhọn theo cách không để làm hỏng đến gioăng cao su
cửa;
2) Chú ý: Dao và các dụng cụ cắt khác phải được đặt trong giỏ có nắp phía trên ở
dưới hoặc đặt nằm ngang.
 Kiểm tra xem hoạt tính của chất tẩy rửa dạng bột có phải là loại được loại bỏ sau
chu trình rửa không.



















Hãy chắc chắn rằng tất cả các dụng cụ bằng nhựa mà bạn dùng là loại được lưu ý
“có thể rửa được bằng máy rửa bát”hoặc có một lưu ý tương tự trước khi đặt vào
trong thiết bị.
Đối với những dụng cụ bằng nhựa mà không có bất kỳ một lưu ý nào theo kiểu này,
thì hãy kiểm tra lại phần giới thiệu của nhà sản xuất.
Chỉ sử dụng duy nhất những sản phẩm tẩy rửa, tráng được khuyến nghị cho máy rửa
bát tự động
Khônng được để xà phòng, bột giặt hay sản phẩm tẩy rửa khác bằng tay vào trong
thiết bị
Luôn đảm bảo đóng cửa thiết bị lại để tránh trường hợp bị đổ vỡ
Nếu cáp nối bị hỏng, hãy yêu cầu nhà sản xuất hoặc thợ sửa chữa hoặc 1 ngừoi
được tin tưởng thay thế ngay cái khác để tránh tất cả các hiểm nguy.
Trong quá trình lắp đặt, hãy chú ý không được gập hoặc làm phẳng quá mức hoặc
gây nguy hại cho hệ thống cung cấp nước (Systeme alimentation)
Không giả mạo đơn đặt hàng
Thiết bị phải được nối với cần cấp nước chính nhờ một ống nối mềm mới. Không sử
dụng ống nối cũ.
Số lượng bát đĩa tối đa được rửa có thể rửa là 13 bộ
Áp suất nước tưới phải cân bằng hoặc dưới 1 Mpa.
Áp suất nước tưới phải bằng hoặc trên mức 0,04Mpa
Xử lý rác
Nguyên vật liệu của vỏ hộp của thiết bị này đều có thể tái được. Hay bỏ chúng vào
trong thùng chứa chuyên dụng để dành cho việc tái chế này tại một điểm thu gom
các chất thải.
Thiết bị này không được xem như một chất thải sinh hoạt.

Khi bỏ thiết bị: biểu tượng này
có trên sản phẩm hoặc trên bao bì có
ý nghĩa là thiết bị này không được xem là một chất thải sinh hoạt. Cần phải mang
chúng tới điểm tập kết dành riêng cho việc này (thu thập và tái chế các thiết bị điện
và điện tử. Trong quá trình xử lý, theo các nguyên tắc nghệ thuật, chúng tôi bảo vệ
môi trường và sức khoẻ của chúng ta để đảm bảo rằng các chất thải này sẽ được xử
lý trong điều kiện tối ưu.
Để có thêm thông tin về việc tái chế sản phẩm này, hãy liên hệ dịch vụ địa phương
để xử lý hoặc cửa hangf nơi bạn đã mua.

CHÚ Ý !
Đến trung tâm xử lý tái chế để bỏ thiết bị và bao bì của nó. Để làm việc này bạn phải cắt dây
cáp điện và đóng hệ thống cửa.

Bao bì carton được sản xuất từ giấy tái chế và cần phải được bỏ cùng chất thải giấy để tái chế
Không bỏ thiết bị này chung với các loại chất thải khác mà không qua xử lý. Thiết bị này sẽ
được loại bỏ riêng rẽ để có thể được xử lý theo cách phù hợp nhất.
2. Hướng dẫn thao tác
Để có thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, hãy đối chiếu ở phần mở
đầu liên quan.
Bật thiết bị

Ân vào nút Khởi động/dừng để khởi động thiết bị và mở cửa

Đổ nước rửa vào hộp
đựng
Ngăn A:
Cho mỗi vòng rửa
Cho các chương trình với việc tráng trước khi rửa, cho chất rửa
bát đĩa vào bất cứ đâu ở bên trong ngăn A
Kiểm tra lượng chất làm
bóng

Chỉ dẫn cơ học ở ngăn B:
Chỉ dẫn điện tử ở bảng

Kiểm tra lượng muối

Tuỳ theo model với hệ thống làm mềm nước khác nhau.
Xem Chỉ dẫn điện tử trên bảng điều khiển (nếu có)
Trên một số model, nêu không nhìn thấy có cảnh báo về lượng
muối, bạn có thể ước lượng lúc cần phải bổ sung muối làm
mêm nước bằng số lần sử dụng

Đặt giỏ vào vị trí
Chọn chương trình rửa
Khởi động Máy rửa bát
chạy
Thay đổi chương trình
rửa

Thêm bát đĩa vào trong
máy rửa bát

Để sử dụng giỏ, xem phần giới thiệu “sắp xếp và điều chỉnh
bát đĩa trong giỏ”
Đóng cửa máy rửa bát và ấn vào nút Programme (chương
trình) cho đến khi chương trình mong muốn sáng lên
(Xem phần “Chỉ dẫn cách sử dụng”
Để cho bát đĩa vào máy rửa bát, xem phần “chuẩn bi và cho bát
đĩa vào máy rửa bát”
1. Một chu trình rửa chỉ có thể được thay đổi khi mới
chạy được một lúc. Hoặc , khi lượng nước rửa bát hết
và nước đã được tháo. Khi đó hộp đựng nước rửa phải
được bổ sung.
2. Ấn vào nút Chạy/tạm dừng (Demarrer/Pause) để dừng
chu trình rửa. Sau đó ấn vào nút Chương trình
(Programme) trong 3 giây để huỷ chương trình cũ
3. Chọn 1 chương trình mới
4. Ấn vào nút Khởi động/ Dừng (Marche/Arrêt) và máy
rửa bát sẽ chay trong 10 giây
5.
1. Ấn vào nút Chạy/tạm dừng để dừng chu trình rưa
2. Mở nhẹ cánh cửa

Nếu máy đang chạy bị
dừng
Tắt thiết bị
Khoá van nước, lấy bát
đĩa ra

3. Bạn có thể mở toàn bộ, khi các thanh rửa dừng quay
hoàn toàn.
4. Đặt thêm dụng cụ vào máy
5. Đóng cửa
6. Ấn vào nút Khởi động/Dừng, máy rửa bát sẽ bắt đầu
chạy trong vòng 10 giây
Nếu máy rửa bát dừng trong khi đang rửa, hãy khởi động lại và
lựa chọn chu trình rửa mới
Khi chu trình rửa kết thúc, máy sẽ tự động dừng. Ấn vào nút
Khởi động/Dừng (Marche/Arrêt) để tắt thiết bị
Chú ý: Chờ khoảng 15 phút trước khi lấy bát đĩa để tránh chạm
phải các dụng cụ vẫn còn nóng, chúng có thể dễ bị vỡ. Việc
này cũng cho phép sấy khô hoàn toàn bát đĩa của bạn. Lấy bát
đĩa ở giỏ phía dưới ra trước

3. Hướng dẫn sử dụng

Quan trọng: Để đảm bảo hiệu suất tối ưu của máy rửa bát, hãy đọc kỹ hướng dẫn
sử dụng này trước khi bạn dùng máy lần đầu tiên
Bảng điều khiển

1. Nút Khởi động/ dừng: Kích hoạt/ tắt nguồn điện
2. Nút Tuỳ chọn: Ấn vao nút này để chọn các nút “ Rửa sạch hơn” hoặc “ Sấy khô hơn”
‐ Sấy khô hơn: Tăng thêm nhiệt độ trong chu trình tráng cuối và thời gian sấy khô sẽ
kéo dài hơn để cải thiện hiệu quả sấy khô. Điều này cũng chỉ tăng tiêu thụ năng
lượng thêm một chút.
‐ Rửa sạch hơn: Nhiết độ tăng dần lên trong quá trình rửa chính và qúa trình tráng
được tăng thêm để cải thiện hiệu quả rửa. Chức năng này sẽ tiêu thụ thêm nước
một chút so với rửa thông thường
3. Hiển thị Chỉ dẫn:
‐
‐

Hiển thị chương trình
Hiển thị của chất làm bóng
Sáng lên khi khay chứa hết dung dịch

‐

Hiển thị của muối
Sáng lên khi khay chứa hết muối

‐

Chỉ dẫn của tuỳ chọn “Rửa sạch hơn”

‐
‐
4.
5.
6.

Chỉ dẫn của tuỳ chọn “Sấy khô hơn”
Chỉ dẫn lựa chọn thời gian ngâm khác nhau: 3h, 6h, 9h, 12h
Nút ngâm khác nhau: Ấn vào nút này để thay đổi thời gian ngâm
Nút chương trình rửa: Ấn vào nút này để chọn các chương trình rửa mong muốn
Nút Chạy/tạm dừng: Để một chương trình đã chọn bắt đầu chạy hoặc dừng khi máy
đã sẵn sàng.

Các Chức năng của máy rửa bát

Phía Trước

Phía Sau

1. Giỏ phía trên cao
2. Ống dẫn bên trong
3. Giỏ phía dưới
4. Ngăn lấy muối
5. Túi (hộp) nước rửa bát
6. Nắp thoát nước
7. Tay (cần) rửa
8. Thiết bị lọc
9. Đầu nối vào nguồn nước
10.Ống thoát nước
4. Trước khi rửa lần đầu tiên

Trước khi sử dụng máy rửa bát lần đầu tiên
A. Xử lý làm mềm nước
B. Thêm 1,5 kg muối chuyên dùng cho máy rửa bát sau đó thêm
nước
C. Đổ đầy ngăn chứa chất làm bóng
D. Đổ nước rửa chén bát

A. Làm mềm nước
Làm mềm nước phải được xử lý thủ công nhờ bộ phân loại độ cứng
của nước. Việc làm mềm nước là để loại bỏ các khoáng kim loại và
muối của nước, nó cho phép các chức năng của máy vận hành tốt hơn.
Càng nhiều khoáng chất, nước càng cứng.
Việc làm mềm nước cần phải tuân theo quy chuẩn về độ cứng của
nước địa phương. Hãy liên lạc với Cty dịch vụ nước của địa phương
để có thông tin về độ cứng của nước ở khu vực.
Điều chỉnh lượng tiêu thụ muối
Máy rửa bát này cho phép điều chỉnh lượng muối được sử dụng theo
độ cứng của loại nước được dùng.
Độ cứng
của nước

O dH
(thang độ
của Đức)

O fH
(thang độ
của Pháp)

O Clarke
(thang độ
của Anh)

Điều
chỉnh độ
mềm

Mmol/l

Lượng
muối tiêu
thụ (gram/
chu trình)
0
9
12
20
30
60

B. Thêm muối làm mềm nước

Luôn sử dụng muối chuyên dụng dành cho máy rửa bát

Ngăn đựng muối đặt ở phía dưới giỏ đựng bát tầng thấp và rót muối vào theo
quy trình sau:
A. Sau khi kéo giỏ ở phía dưới ra, kéo và mở nắp hộp đựng muối
B. Đổ 1,5 kg muối dùng cho máy rửa bát
C. Thêm nước vào trong hộp cho đến khi đầy. Một lượng nước nhỏ trào ra
khỏi hộp đựng muối cũng không vấn đề gì
D. Khi hộp chứa đầy, hãy đóng nắp hộp
E. Tín hiệu thông báo về lượng muối sẽ tắt khi hộp chứa đã đầy
F. Sau đó, chọn ngay một chương trình rửa (chúng tôi khuyến nghị là chọn
1 chương trình ngắn) để tránh hệ thống lọc, máy bơm hoặc các bộ phận
quan trọng khác có thể bị hỏng bởi nước muối. Việc máy bị hỏng bởi
nước muối sẽ không được bảo hành
C. Thêm chất làm bóng
Máy rửa bát này hoạt động với chất làm bóng. Ngăn chứa chất làm bóng năm ở
phía trong cánh cửa, bên cạnh ngăn đựng nước rửa bát đĩa.
Để đổ chất làm bóng, hãy mở nắp và đổ chất làm bóng vào ngăn chứa cho đến
khi màn hình hiển thị lượng chất làm bóng đen hoàn toàn. Ngăn chứa chất làm
bóng chứa được 110ml
Khi màn hình biểu thị như bên dưới, căn cứ vào lượng chất làm bóng giảm dần ,
màu sắc của tín hiệu hình tròn sẽ thay đổi
Đầy
¾
½
¼ cần bổ sung
Hết nhẵn

1. Để mở ngăn chứa, xoay nắp nhẹ nhàng theo hướng muĩ tên và nhấc
lên
2. Chú ý khôn để trào sản phẩm làm bóng trong quá trình đổ vào trong
hộp

3. Đâỵ nắp lại theo chiều mũi tên và xoay về vị trí đóng.
Điều chỉnh ngăn chứa chất làm bóng

Ngăn chứa này có 6 mức. Hãy luôn bắt đầu ở mức 4.
Nếu bát đĩa của bạn vẫn còn vết hoặc chưa khô, hãy tăng lượng chất làm bóng
bằng cách xoay nút về số 5
D. Chức năng của chất rửa bát
Các thành phần hoá học có trong chất rửa bát là cần thiết để phân tách và loại
bỏ các vết bẩn trên bán đĩa.
Chú ý: Chỉ dùng sản phẩm rửa bát phù hợp cho máy rửa bát. Không cho bột rửa
vào trong hộp đựng trước khi sẵn sàng rửa
Chất rửa
Có 3 loại chất rửa bát
1. Sản phẩm rửa với phốt phát và clo
2. Sản phẩm rửa với phốt phát và ko clo
3. Sản phẩm ko phốt phát và ko clo
Đổ chất rửa vào hộp chứa
1. Ân để mở, khay chứa sẽ bật ra
2. Đổ chất rửa vào

5. Chuẩn bị và sắp xếp bát đĩa vào giỏ

Khuyến nghị

 Cố gắng mua các loại dụng cụ có gắn nhãn “ rửa được bằng máy rửa
bát”
 Sử dụng chất rửa nhẹ nhàng cho tất cả các loại bát đĩa. Nếu cần, hãy hỏi
thêm thông tin từ nhà sản xuất
 Với những bát đĩa hoặc dụng cụ dễ vợ, hãy chọn chương trình phù hợp
và nhiệt độ thấp nhất có thể
 Không láy cốc và nắp vung ra khỏi máy rửa bát đột ngột sau khi kết thúc
chu trình rửa để tránh nguy cơ có thể bị vỡ
Sắp xếp bát đĩa theo quy trình chuẩn
A. Giá trên cao

Giá này dành cho các vật nhẹ hơn, mỏng manh hơn như cốc, tách, dĩa,
đĩa đựng cốc, bát nhỏ….

B. Giỏ ở phía dưới
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt các vật lớn hơn và các vật khó rửa
ở giỏ phía dưới (nồi, nắp, đĩa, bát đựng salat…)
Hãy ghi nhớ
 Nồi và bát đựng salat luôn luôn đăt theo hướng như trên hình
 Những nồi sâu phải được đặt nghiêng để nước có thể cuốn vào trong

 Giỏ ở phía dưới có những đỉnh nhọn cho phép đặt nồi và đĩa to

C. Điều chỉnh giỏ phía trên
Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh độ cao của giỏ phía trên để phù hợp với
bát đĩa lớn hơn được đặt trên giỏ cao cũng như giỏ dưới. Để tháo, nhấc
nhẹ 2 bên của giỏ cho đến khi cùng độ cao, giỏ tự treo tại vị trí. Để hạ giỏ
xuống, hãy ấn vào tay nắm, sau đó thả nhẹ.

D. Điều chỉnh ngăn để cốc
Ngăn để cốc có thể được dựng lên giúp cốc được nằm chắc chắn .

E. Sắp xếp giỏ đựng dao nĩa
Dao nĩa phải được đặt trong giỏ và trong các lỗ, các dụng cụ dài như đũa thì
phải được đặt nằm ở khay trước giỏ ở phía trên.

6. Thiết lập chương trình rửa

Chương trình

Mô tả về
chu trình

Miêu tả
chu trình

Chất rửa

Thời gian
(min)

Dành cho
bát đĩa
nồi xoong
rất bẩn,
hoặc cáu
bẩn lại

Rửa sơ
(50oC)
Rửa (65o)
Tráng
Tráng
Tráng (65
o)
Sấy khô
Rửa sơ
(50oC)
Rửa (65o)
Tráng
Tráng (65
o)
Sấy khô
Rửa sơ
Rửa (45o)
Tráng (65
o)
Sấy khô

27.5g

Cho bát
đĩa bẩn
thông
thường

Chương
trình này
dành để
rửa bát
đĩa bẩn
thông
thường,
nhưng tiết
kiệm
nước hơn
Để rửa ly Rửa sơ
cốc thuỷ
Rửa (40o)
Tráng

170

Năng
lượng
(KWH)
1,5

Nước
(L)
18,5

Chất
làm
bóng
Có

27.5g

180

1,3

15

Có

27.5g

190

0,92

11

Có

27.5g

130

0,9

14,5

Có

tinh hoặc
ít bẩn
Rửa
nhanh,
dành cho
bát đĩa ít
bẩn

Nhanh

Dành cho
bát đĩa ít
bẩn và ko
cần sấy
quá khô

Tráng (60
o)
Sấy khô
Rửa (65o)
Tráng
Tráng (65
o)
Sấy khô
Rửa (45o)
Tráng
Tráng
(55o)

32.5 g

90

1,35

12,5

Có

25g

30

0,75

11

Không

1. Kéo giỏ (giá đựng) ở phía dưới ra trước, sắp xếp dụng cụ vào sau đó lại đẩy giỏ vào
trong máy
Sau đó lại kéo giỏ phía trên ra, sắp xếp dụng cụ và đẩy giỏ vào trong máy
2. Đổ chất rửa
3. Cắm điện . Nguồn điện từ 220‐240 VAC/50HZ và dòng điện là 10A 250VAC. Hãy đảm
bảo áp lực bơm nước của tốt là hoàn hảo
4. Đóng cửa, ấn nút Khởi động/Dừng và khi nút này sáng lên
5. Ấn vào nút chọn chương trình, theo các thứ tự sau: eco‐glass‐90min‐Rapid‐intensive‐
normal‐eco
Khi chương tình được chọn sáng lên, sau đó ấn ngay vào nút Chạy/tạm dừng. Máy
rửa bát bắt đầu chu trình rửa.
7. Vệ sinh - bảo dưỡng
Hệ thống lọc
Thiết bị lọc cho phép ngăn chặn những phần thức ăn còn thừa và những vật to xâm
nhập vào trong hệ thống máy
1. Màng lọc chính
2. Màng lọc thứ cấp (lọc các mẩu xương, mảnh vỡ
cốc. Để lấy các vật mắc lại ra khỏi màng lọc, hãy
nhón nhẹ đầu lọc và nhấc cao lên.
3. Màng lọc mịn

Bộ lọc loại bỏ hiệu quả những phần tử của nước rửa bát và cho phép tái chế trong quá
trình rửa. Để có hiệu suất và kết quả như mong muốn, bộ lọc này cần phải được vệ sinh
thường xuyên. Điều này lý giải vì sao nó được khuyến nghị để loại bỏ các phần tử lớn
nhất bị mắc lại trong phin lọc sau mỗi một lần rửa đồng thời tráng bộ lọc và các vật bán
nguyệt với nước. Để loại bỏ các vật lưu lại ở bộc lọc, hãy kéo tay nắm lên cao

CHÚ Ý
Máy rửa bát

