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NỘI DUNG 

 

 

 Nếu bạn không thể tự giải quyết được vấn đề, hãy yêu cầu trợ giúp từ chuyên viên kỹ 
thuật. 

 Theo chính sách phát triển sản phẩm, nhà sản xuất có thể nâng cấp hoặc thực hiện sửa 
đổi sản phẩm mà không cần thông báo trước. 

 Sau khi sản phẩm được nâng cấp hoặc sửa đổi, nhà sản xuất hoặc nhà phân phối sẽ 
cung cấp cho bạn sách hướng dẫn sử dụng mới. 
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SƠ LƯỢC 
Vui lòng đọc nội dung tương ứng trên hướng dẫn sử dụng để biết phương thức vận hành chi 
tiết. 

 

(Chi tiết xem phần 5 “ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT” trong PHẦN I: Phiên Bản Thường) 

 

Lắp đặt máy rửa bát 



3 

 

 

CÁCH SỬ DỤNG 
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Dựa vào bảng chỉ số thể hiện độ cứng của nước. 

Hệ thống làm mềm nước giúp loại bỏ các chất cặn bẩn ra khỏi nước, các chất gây cản trở đến 
hoạt động của thiết bị. 

Càng nhiều cặn bẩn nước càng cứng. 

Chất làm mềm nước được điều chỉnh tùy thuộc vào độ cứng của nước tùy nơi ở. Liên hệ với 
cơ quan cấp nước tại nơi bạn ở để được tư vấn về độ cứng của nước. 

Điều chỉnh lượng muối sử dụng 

Máy rửa bát được thiết kế cho phép điều chỉnh lượng muối tiêu thụ dựa trên độ cứng của 
nước được sử dụng. Điều này nhằm mục đích tối ưu hóa và tùy chỉnh mức tiêu thụ muối Vui 
lòng làm theo các bước dưới đây để điều chỉnh mức tiêu thụ muối. 

1. Bật thiết bị; 

2. Nhấn nút Khởi động/Tạm dừng trong hơn 5 giây để khởi động hệ thống làm mềm nước 
trong vòng 60 giây sau khi thiết bị được bật; 

3. Nhấn nút Khởi động/Tạm dừng để chọn chế độ phù hợp với độ cứng của nước tại nơi mình 
ở theo thứ tự sau: H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6; 

4. Nếu không có bất kỳ hoạt động hay thao tác nào trong năm giây, máy sẽ thoát khỏi chế độ 
cài đặt, chuyển sang chế độ chờ 
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Nếu model máy của bạn không có bộ phận làm mềm nước, bạn có thể bỏ qua phần này. 

Bộ phận làm mềm nước 

Độ cứng của nước thay đổi theo từng nơi. Nếu dùng nước cứng trong khi sử dụng máy rửa 
bát, các chất cặn bẩn sẽ đọng lại trên bát đĩa và vật dụng. 

Sản phẩm này được trang bị một máy làm mềm nước, sử dụng một thùng chứa muối được 
thiết kế đặc biệt để loại bỏ vôi và cặn bẩn khỏi nước. 

CHUẨN BỊ VÀ XẾP BÁT ĐĨA 

 Xem xét mua đồ dùng được xác định là máy rửa chén. 

 Đối với các mục cụ thể, chọn chương trình có nhiệt độ thấp nhất có thể. 

 Để tránh hư hỏng, không lấy kính và dao kéo ra khỏi máy rửa chén ngay sau khi 
chương trình kết thúc. 

Đối với rửa dao kéo/bát đĩa  

Các vật dụng không phù hợp sử dụng 

 Đồ dùng làm bằng gỗ, đồ cổ, đồ trang trí 

 Đồ dùng bằng nhựa không chịu nhiệt 

 Dao kéo cũ có phần gắn, nối bằng keo không chịu nhiệt 

 Dao kéo, bát đĩa đã vỡ được gắn lại 

 Đồ dùng bằng thiếc, đồng 

 Pha lê 

 Vật dụng bị gỉ 

 Đĩa gỗ 

 Các vật dụng làm từ sợi tổng hợp 

Hạn chế rửa 

 Một số loại đồ thủy tinh bị đục sau khi nhiều lần rửa 

 Các đồ dùng bằng nhôm, bạc bị phai màu trong khi rửa 

 Một số đồ tráng men có thể bị mất lớp men sau nhiều lần rửa 
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Khuyến nghị trong quá trình rửa 
Loại bỏ thức ăn thừa trên bát đĩa, ngâm mềm phần thức ăn cháy bị dính vào chảo trước khi 
cho vào máy rửa bát. 

Để máy hoạt động hiệu quả nhất, nên làm theo đúng các hướng dẫn trong sách. 

(Các tính năng và mẫu mã giỏ đựng dao kéo và các giỏ khác trong sách có thể khác với 
sản phẩm thực.) 

Đặt vật dụng vào máy rửa bát theo cách sau: 

 Các vật dụng như chén, ly thủy tinh, xoong/chảo, vv đều quay mặt xuống dưới. 

 Các vật dụng có bề mặt cong hoặc có hốc, nên đặt nằm nghiêng để nước có thể chảy 
ra. 

 Tất cả đồ dùng phải chồng khít lên nhau, không để bị lỏng và lật ngửa ra. 

 Xếp đồ dùng sao cho không cản trở vòng quay của vòi phun trong quá trình rửa. 

 Để các đầu hở của cấc vật dụng chứa đựng như ly, cốc, chảo vv chúc xuống dưới 
tránh nước tụ trong lòng cốc. 

 Không được để lẫn bát đũa, dao kéo hay chồng lên nhau. 

 Để tránh đổ vỡ, không nên để các vật dụng bằng thủy tinh sát nhau. 

 Giá đỡ trên được thiết kế dành cho vật dụng nhẹ, dễ vỡ như ly thủy tinh, cốc cà phê, 
chén trà. 

 Dao có lưỡi dài không được để thắng đứng trong khay rửa, sẽ gây nguy hiểm! 

 Các đồ dao kéo dài và hoặc sắc nhọn như dao cắt phải được đặt theo chiều ngang để 
trong giá đỡ trên. 

 Không nên để máy rửa bát quá tải, gây ảnh hưởng đến chất lượng rửa và khả năng 
tiêu thụ năng lượng của máy. 

 

Các vật kích cỡ quá nhỏ không nên cho vào máy rửa bát vì chúng rất dễ lọt qua khe của giỏ 
đựng. 

Lấy đồ ra khỏi máy 

Lấy đồ từ giỏ dưới ra trước để tránh việc nước từ giỏ trên rơi xuống các đồ dùng ở giỏ dưới. 
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Chức năng của Nước trợ xả và Muối tái sinh 
__________________________________________________________ 
 

Nước trợ xả được xả ra trong lần tráng nước cuối cùng để ngăn không cho nước đọng 
thành giọt, ngăn chúng không để lại các đốm và vệt trên bát đĩa. Nước trợ xả còn hỗ trợ 
quá trình sấy khô bằng cách làm cho nước chảy khỏi bề mặt bát đĩa. Máy rửa bát này 
được thiết kế sử dụng chất làm bóng dạng lỏng. 

 

Chỉ sử dụng các loại Nước trợ xả có thương hiệu cho máy rửa bát. Không được pha bất 
kỳ chất nào khác vào Ngăn đựng Nước trợ xả (ví dụ như chất làm sạch máy rửa bát, 
Muối tái sinh dạng lỏng). 

 

Khi nào cần đổ thêm Nước trợ xả vào Ngăn đựng  

Trừ khi đèn báo hiệu Nước trợ xả ( ) trên bảng điều khiển sáng lên, bạn có thể ước tính 
số lượng Nước trợ xả từ màu của Chỉ báo mức Nước trợ xả nằm bên cạnh nắp đậy. Khi 
hộp chứa Nước trợ xả đầy, đèn báo sẽ hoàn toàn trở về màu tối. Kích thước của đốm sậm 
màu sẽ giảm đi khi lượng Nước trợ xả giảm. Không nên để mức Nước trợ xả ít hơn 1/4. 

Khi lượng Nước trợ xả giảm, kích thước của đốm sậm màu trên Chỉ báo mức Nước trợ xả 
sẽ thay đổi, như hình minh họa dưới đây. 

 

Chức năng của Muối tái sinh 

Các thành phần hóa học tạo ra Muối tái sinh cần thiết để loại bỏ và tẩy rửa tất cả vết bẩn 
ra khỏi máy rửa chén. Hầu hết các Muối tái sinh thương mại chất lượng đều phù hợp 
dùng cho mục đích này. 

 

 Sử dụng Muối tái sinh thích hợp 
Chỉ sử dụng loại Muối tái sinh chuyên dụng cho máy rửa bát. Giữ Muối tái sinh khô 
ráo và sạch sẽ.  

Không cho Muối tái sinh dạng bột vào Ngăn đựng Muối tái sinh cho đến khi bạn sẵn 
sàng rửa. 

 

Muối tái sinh cho máy rửa bát có tính ăn mòn!  

Để Muối tái sinh xa tầm tay trẻ em. 
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Nạp Nước trợ xả vào Khay chứa 
_________________________________________________________ 

Chỉ báo Nước làm bóng 

 

  

 

1. Mở ngăn đựng, vặn nắp theo hướng 
mũi tên (sang trái) để mở, sau đó nhấc 
nắp ra. 

 2. Cẩn thận đổ Nước trợ xả vào ngăn 
đựng, tránh đổ tràn ra ngoài. 

 

  CHÚ Ý: 

Lau sạch Nước trợ xả bị tràn ra bằng 
vải thấm để tránh có nhiều bọt khi 
rửa.  

3. Để nắp đậy vào chỗ cũ và vặn theo 
hướng mũi tên (sang phải) để đóng lại.  

  

 

Điều chỉnh bộ phận định lượng nước làm bóng 

 

 

Khay chứa Nước trợ xả có sáu mức. Mức cài đặt đề xuất và cài 
đặt gốc đều là “4”. Nếu chén đĩa không được sấy khô đúng cách 
hoặc xuất hiện các vệt đốm, hãy điều chỉnh sang số cao hơn tiếp 
theo cho đến khi chén đĩa hết các vệt đốm. 

Giảm mức cài đặt nếu có những vệt hơi trắng dính trên bát đĩa 
hoặc một vệt hơi xanh trên đồ thủy tinh hoặc lưỡi dao. 
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Nạp Muối tái sinh vào Khay chứa 
__________________________________________________________ 
 

 

 

 

1. Nhấn chốt nhả trên khay chứa Muối 
tái sinh để mở nắp. 

 2. Cho Muối tái sinh vào khoang lớn 
hơn (khoang A) cho chu trình giặt 
chính. 

Đối với các chén đĩa bị bẩn nhiều, hãy 
thêm một ít Muối tái sinh vào khoang 
nhỏ hơn (khoang B) cho chu trình 
trước khi rửa. 

 

   

3. Đóng nắp lại và ấn nắp cho đến khi 
nắp đóng lại đúng vị trí.   

  

 

 CHÚ Ý: 

 Lưu ý rằng tùy thuộc vào độ bẩn của nước mà có cài đặt khác nhau. 
 Vui lòng tuân thủ theo các khuyến cáo của nhà sản xuất về bảo quản Muối tái sinh. 
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LẬP TRÌNH MÁY RỬA BÁT 
 

Bảng Chu kỳ Rửa 

Bảng dưới đây thể hiện các chương trình tối ưu đối với các mức độ đồ ăn còn dư trên bát 
đĩa và lượng nước tẩy rửa cần thiết cho từng loại. Ngoài ra bảng cũng đưa ra nhiều thông 
tin khác về các chương trình. 

( ) Nghĩa là: cần phải nạp Nước trợ xả vào Khay chứa Nước làm bóng. 

Chương 
trình 

Mô tả chu kỳ 
rửa 

Muối tái sinh 
cho chu kỳ rửa 
sơ bộ và trong 

khi rửa 

Thời 
gian 
rửa 

(phút) 

Năng 
lượng tiêu 
thụ (Kwh) 

Lượng 
nước (L) 

Nước 
làm bóng 

 
Rửa mạnh 

Rửa sơ bộ (50 oC)      

Rửa (65 oC)      

Tráng 4/20g 
160 1.25 12.5  Tráng (hoặc 3 trong 1) 

Tráng (70 oC)       

Sấy khô      

 
Rửa thông 

thường 

Rửa sơ bộ (45 oC)      

Rửa (60 oC)      

Tráng  4/20g 
150 1.05 12.5  Tráng (68 oC) (hoặc 3 trong 1) 

Sấy khô      

 
Rửa tiết 

kiệm 

Rửa sơ bộ      

Rửa (45 oC) 4/20g 
185 0.72 8  Tráng (65 oC) (hoặc 3 trong 1) 

Sấy khô      

 
Rửa cốc 

chén thủy 
tinh 

Rửa sơ bộ      

Rửa (45 oC)      

Tráng  4/20g 
95 0.7 10.5  Tráng (60 oC) (hoặc 3 trong 1) 

Sấy khô      

 
90 phút 

Rửa (55 oC)      

Rửa (65 oC) 24g 
90 1.15 11  Tráng (68 oC) (hoặc 3 trong 1) 

Sấy khô      

 
Rửa 

nhanh 

Rửa (45 oC) 

15g 35 0.52 7  Tráng 

Tráng (55oC) 
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Chương 
trình 

Mô tả chu kỳ 
rửa 

Muối tái sinh 
cho chu kỳ rửa 
sơ bộ và trong 

khi rửa 

Thời 
gian 
rửa 

(phút) 

Năng 
lượng tiêu 
thụ (Kwh) 

Lượng 
nước (L) 

Nước 
làm bóng 

 
Rửa hoa 

quả 

Tráng  15 0.02 4.7  

 
Tự làm 

sạch 

Rửa (70 oC) 

18g 50 0.8 7  
Tráng  

Tráng (65 oC)  

Sấy khô 

 

 CHÚ Ý: 

EN 50242: Chương trình này là chu kỳ chạy thử nghiệm. Thông tin về thử độ tương 
thích theo Tiêu chuẩn EN 50242. 

 

Bắt đầu một Chu kỳ rửa 

1. Kéo giá dưới và giá trên, xếp bát đĩa vào và đẩy chúng trở lại vị trí cũ. Chúng tôi 
khuyến nghị nên xếp bát đĩa vào giá dưới trước, sau đó mới xếp lên giá trên. 

2. Đổ Muối tái sinh vào khoang chứa. 

3. Cắm phích cắm vào ổ cắm. Về nguồn điện, vui lòng tham khảo trang cuối cùng "Sản 
phẩm fiche". Đảm bảo rằng nguồn cấp nước được bật lên đến áp suất đủ. 

4. Đóng cửa, nhấn nút Nguồn, bật máy. 

5. Chọn một chương trình, đèn báo sẽ bật. Sau đó nhấn nút Start / Pause (Bắt đầu / Tạm 
dừng), máy rửa chén sẽ bắt đầu chu kỳ rửa. 

 

Thay đổi Chương trình giữa một chu kỳ rửa 

Chỉ có thể thay đổi chu trình rửa nếu máy mới hoạt động trong một thời gian ngắn, Muối 
tái sinh có thể đã được xả ra và máy rửa bát có thể đã xả nước rửa. Trong trường hợp, 
máy rửa bát cần phải được đặt lại (reset) và khay chứa Muối tái sinh phải được nạp lại. 
Để đặt lại máy, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây: 
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1. Nhấn nút Start / Pause (Bắt đầu / Tạm dừng) để tạm dừng. 

2. Nhấn nút chương trình trong hơn 3 giây - chương trình sẽ hủy. 

3. Nhấn nút chương trình để chọn chương trình mong muốn. 

4. Nhấn nút Start / Pause (Bắt đầu / Tạm dừng), sau 10 giây, máy rửa bát sẽ bắt đầu.  

 

 

Quên không cho một số bát đĩa vào? 

Các bát đĩa còn sót có thể được cho vào máy rửa vào bất kỳ lúc nào trước khi khay chứa 
Muối tái sinh mở ra. Trong trường hợp này, hãy làm theo hướng dẫn sau: 

1. Nhấn nút Start / Pause (Bắt đầu / Tạm dừng) để tạm dừng máy. 

2. Đợi 5 giây rồi mở cửa. 

3. Thêm các bát đĩa bỏ quên. 

4. Đóng cửa lại. 

5. Nhấn nút Start / Pause (Bắt đầu / Tạm dừng) sau 10 giây, máy sẽ bắt đầu. 

 

 

 

 

Rất nguy hiểm nếu mở cửa máy khi đang trong 
một chu kỳ rửa vì nước nóng có thể khiến bạn bị 
bỏng. 
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MÃ LỖI 
Khi một số trục trặc xảy ra, máy sẽ hiển thị mã lỗi để cảnh báo. 

Mã  Ý nghĩa Nguyên nhân có thể  

E1 Thời gian nước vào lâu hơn Vòi nước chưa mở, hoặc đầu lấy nước 

vào bị hạn chế, hoặc áp lực nước quá 

thấp 

E3 Nhiệt độ chưa đạt yêu cầu Trục trặc với bộ phận gia nhiệt 

E4 Tràn  Một vài bộ phận của máy bị rò rỉ 

Ed PCB và PCB hiển thị không thể kết 

nối với nhau 

Hở mạch hoặc đứt dây kết nối. 

 

 

 Trường hợp bị tràn, hãy tắt nguồn cấp nước chính trước khi gọi dịch vụ hỗ trợ 
 Nếu có nước bị rò rỉ hoặc nhỏ giọt, phải lau sạch trước khi khởi động lại máy. 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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Thông số máy 
Bảng thông số máy rửa bát gia đình tuân theo tiêu chuẩn EU 1016/2010 & 1059/2010: 

Nhà sản xuất EUROSUN 

Lọa/Mô tả SKS60E08EU 

Vị trí lắp đặt tiêu chuẩn                       8 

Hiệu suất năng lượng                           A+ 

Tiêu thụ năng lượng hàng năm 205 kWh 

Tiêu thụ năng lượng trong chu trình rửa tiêu chuẩn 0.72 kWh 

Tiêu thụ điện năng của chế độ tắt 0.45 W 

Công suất tiêu thụ của chế độ bật 0.49W 

Tiêu thụ nước hàng năm                          2240 lít 

Hiệu suất sấy                                            A 

Chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn                     ECO 45oC 

Thời gian của chu trình làm sạch tiêu chuẩn 185 phút 

Mức độ ồn 49 dB(A) re 1 pW 

Khung máy Đứng tự do 

Tích hợp CÓ 

Tiêu thụ năng lượng 1380-1620 W 

Đánh giá điện áp/tần số 220-240V/50Hz 

Áp lực nước (áp lực dòng chảy) 0.04-1.0MPa=0.4-10 bar 

 
LƯU Ý: 

 

 A + + + (hiệu suất cao nhất) đến D (hiệu suất thấp nhất) 

 Tiêu thụ năng lượng dựa trên 280 chu trình làm sạch tiêu chuẩn bằng cách sử dụng nước lạnh 
và tiêu thụ các chế độ năng lượng thấp. Tiêu thụ năng lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào cách 
thức sử dụng thiết bị. 

 Tiêu thụ nước dựa trên 280 chu trình làm sạch tiêu chuẩn. Mức tiêu thụ nước thực tế sẽ phụ 
thuộc vào cách thức sử dụng thiết bị. 

 
A (hiệu suất cao nhất) đến G (hiệu suất thấp nhất) 

 Chương trình này phù hợp dùng làm sạch bộ đồ ăn bẩn thông thường và đây cũng là chương 
trình thân thiện với môi trường giúp tiết kiệm năng lượng và nước. 
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