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Lời đầu tiên chúng tôi chân thành cảm ơn vì quý khách đã tin dùng sản phẩm của 
chúng tôi. 
Bạn nên đọc kĩ tài liệu hướng dẫn này vì nó bao gồm tất cả các thông tin bạn cần 
chẳng hạn như những quy tắc, cách sử dụng như thế nào là đúng và an toàn cho máy 
rửa chén. 
 
Những phần được sắp xếp riêng từng bước sẽ hướng dẫn cho bạn biết từng chức năng 
của thiết bị; đề mục dễ hiểu và được minh họa chi tiết. 
Máy rửa chén sẽ đạt được hiệu suất tối đa và có tuổi thọ dài hơn nếu bạn làm theo 
những hướng dẫn về vệ sinh thiết bị. 
Tài liệu hướng dẫn rất dễ sử dụng, đối với cả những người không chuyên môn, và sẽ 
giúp bạn giải quyết những thắc mắc về máy rửa chén. 
 

 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT: Những công việc về lắp đặt, kiểm tra thiết bị phải 
được thực hiện bởi các kĩ thuật viên có đủ trình độ chuyên môn. 
 

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Đây là những lời khuyên hữu ích về việc sử dụng 
giỏ, tay bơm, máy lọc, và hộp đựng. 
 



 
NHỮNG HƯỚNG DẪN AN TOÀN 
 

1. Những hướng dẫn về an toàn và hoạt động của máy rửa chén 
 

Tài liệu hướng dẫn này không thể thiếu đối với thiết bị, nó phải luôn luôn được 
đi kèm với máy rửa chén. Trước khi sử dụng thiết bị, bạn nên đọc kĩ những hướng 
dẫn trong tài liệu này. 
Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi các kị thuật viên có chuyên môn và tuân theo 
những quy định hiện hành. Thiết bị này được sử dụng trong hộ gia đình và phải tuân 
theo hướng dẫn EEC 72/23, 89/336 (bao gồm 92/31) hiện hành.  
Thiết bị này dùng để rửa và làm khô bát đĩa, không thích hợp khi sử dụng với mục 
đích khác. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm khi sử dụng máy rửa chén bị sử 
dụng sai mục đích. 
 

Đĩa hiển thị thông tin kĩ thuật, chuỗi số và model máy sẽ được hiển thị rõ 
rang bên trongg cạnh cửa. Không được tháo bảng thông số kĩ thuật bên trong cạnh 
cửa.  
 

Không bỏ bao bì nguyên vật liệu đã vứt bỏ ở những nơi không được giám 
sát. Bạn nên phân loại bao bì rác rồi đem chúng tới những bãi rác gần nhất. 
 

Thiết bị phải được nối đất an toàn theo tiêu chuẩn và quy định. Nhà sản 
xuất sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về con người và tài sản nếu sự cố xảy 
ra liên quan đến những sai sót về việc nối đất của thiết bị.  
 

 Nếu thiết bị được đặt trên thảm hoặc trên tấm lót sàn thì phải đảm bảo có khe 
hỡ để không khí lưu thông. 
 
Luôn luôn tắt máy rửa chén sau mỗi lần sử dụng để không lãng phí điện. 
 

Các thiết bị đã quá hạn phải được hoàn trả. Sau khi đã rút phích cắm thì ngắt 
nguồn điện chính, thực hiện an toàn để tránh gấy nguy hiểm cho trẻ em.  
 

Biểu tượng  trên sản phẩm hoặc trên bao bì sản phẩm cho biết sản phẩm này 
không được xử lí như rác thông thường. Nếu xử lí đúng thì bạn đã góp phần bảo vệ 
môi trường và sức khỏe con người. Bạn có thể xử lí sản phẩm đúng cách bằng việc 



liên hệ với chính quyền địa phương, công ty vệ sinh công cộng, hay cửa hàng bạn 
mua sản phẩm. 
 

Không sử dụng những thiết bị đã bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, nếu 
có trục trặc, liên hệ ngay với người bán. 
Thiết bị phải được lắp đặt và kết nối phù hợp với tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất 
hoặc bởi kĩ thuật viên của công ty. 
 

Thiết bị chỉ được sử dụng bởi những người có khả năng. Không cho trẻ 
em lại gần hoặc chơi đùa với thiết bị. Giữ trẻ em tránh xa chất tẩy và khi máy rửa 
chén đang mở cửa. Nên để các vật liệu đóng gói xa trẻ em. 
Khi cửa máy rửa chén mở, không cho trẻ em lại gần. Có thể thiết bị chứa những chất 
cặn của chất tẩy là nguyên nhân gây nguy hiểm cho trẻ em. 
 

Không dùng các chất dung môi như cồn, hoặc nhựa thông vì có thể sẽ gây nổ. 
 
Không tải chén đĩa có dính sáp, thuốc màu, tro lên giỏ rửa. 
 

Vệ sinh máy hoặc ngồi lên cửa máy rửa chén khi máy đang mở sẽ làm 
thiết bị bị đổ, gây nguy hiểm cho con người. Không để cửa mở vì sẽ có thể sẽ 
khiến bạn bị vấp ngã. 
 

Không uống nước còn đọng lại trong chén đĩa hoặc máy rửa chén khi đã kết 
thúc chương trình rửa hoặc trước khi bắt đầu chu trình làm khô. 
 

Model Aquastop 
Thiết bị Aquastop giúp ngăn ngừa hiện tượng ngập khi có lỗ nước thủng. Khi thiết bị 
Aquastop bị đóng, vui lòng gọi kĩ thuật viên để xác định và khắc phục lỗi sai. 
Với những model được trang bị thiết bị Aquastop thì có một van xê-lô-no-it bên trong 
ống nước. Không được cắt vòi và không cho van xê-lô-no-it rơi vào nước. Trong 
trường hợp vòi nước vào bị hư, ngắt thiết bị khỏi nguồn điện và nguồn nước. 
 

Sau  hi lắp đặt xong, lập tức kiểm tra nhanh máy rửa chén bằng những hướng 
dẫn dưới. Nếu máy rửa chén không hoạt độngg đúng, thì ngắt thiết bị khỏi nguồn điện 
và gọi cho trung tâm kĩ thuật. Không được thử sửa thiết bị. 
 



Máy rửa chén đáp ứng được tất cả các quy định về việc lắp đặt thiết bị và thiết 
bị điện an toàn. Bất kì việc kiểm tra kĩ thuật nào cũng phải được thực hiện bởi các kĩ 
thuật viên. Việc sửa chữa thiết bị không được thực hiện bởi các kĩ thuật viên sẽ 
làm mất hiệu lực của giấy bảo hành và người sử dụng phải chịu chi phí cho các 
khoản sửa chữa. 
 Trong trường hợp có sự cố, lập tức ngắt nguồn điện và khóa vòi nước. 
 

2. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 
Lắp đặt  
Tháo lớp vỏ bọc nhựa po-li-ty-ren. 
Đặt thiết bị vào vị trí mà bạn muốn để. Mặt sau của máy rửa chén phải được tỳ vào 
tường hoặc vào vật nào đó. Nếu bạn muốn lắp máy rửa chén gần nơi hay tỏa nhiệt thì 
bạn cần phải lắp thêm một bảng cách nhiệt đặc biệt để ngăn nhiệt tỏa ra và làm hư hại 
đến thiết bị của bạn. Để đảm bảo độ bền của thiết bị, bạn nên lắp kết hợp hoặc lắp âm 
máy rửa chén, và gắn chặt chúng vào gần với bộ bếp. Việc lắp ống dẫn nước có thể 
được lắp ở bất kì hướng nào sẽ tạo thuận lợi hơn cho việc lắp đặt, bạn phải đảm bảo 
rằng ống dẫn nước không bị xoắn, bị đè hoặc bị kéo quá chặt. Để siết chặt khóa thì 
ống dẫn phải được đặt đúng nơi yêu cầu. Đường kính tối thiểu của lỗ khoan phải là 8 
cm để có thể luồn dây cáp và ống dẫn nước qua dễ dàng. 
Nếu bạn điều chỉnh chân máy đúng thì sẽ đảm bảo cho quá trình hoạt động của máy 
rửa chén.  
 
Lắp âm máy rửa chén dưới bếp ceramic là điều hoàn toàn bị nghiêm cấm. 
 
Máy rửa chén được lắp âm dưới bếp truyền thống sẽ không làm mặt bếp bị rạn nứt, 
nếu cả máy rửa chén và bếp đều được lắp đặt đúng và an toàn, thì sẽ không có bất 
kì rủi ro nào.  
Đối với một số model thì cần phải có thêm chân điều chỉnh ở phía sau, bằng cách vặn 
con ốc ở phần dưới phía trước thiết bị thì bạn đã có thể điều chỉnh được. 
 
Nối nguồn nước 

 
Để ống nước không bị ngẹt và hư hại: nếu bạn sử dụng ống nước mới hoặc đã 
không dùng trong một thời gian dài, thì trước khi nối với nguồn nước thì cần phải 
kiểm tra xem nước có sạch và có bị nhiễm bẩn không. Phải sử dụng ống nước mới 
để kết nối với máy rửa chén; không dùng lại những ống nước đã bị cũ hoặc 
những ống đã sử dụng qua.  
 
Nối với nguồn nước 
 
Nối ống dẫn nước với nguồn nước lạnh 
bằng ¾” dây ga, sau đó chèn thêm lưới 
lọc A (đi kèm máy rửa chén). Cần 
phải vặn chặt con vít vào đúng vị trí 
bằng tay, sau đó siết chặt thêm 
khoảng ¼ vòng.  
 Đối với những model máy rửa chén 
có thiết bị Acquastop thì lưới lọc đã 
được gắn sẵn bên trong dây đai.  



 
Bạn cũng có thể kết nối máy rửa chén với nguồn nước nóng không quá 60C, sẽ giúp 
bạn tiết kiệm thời gian (khoảng 20 phút), nhưng cũng sẽ làm giảm bớt một phần hiệu 
quả. Cách thức nối máy rửa chén với nguồn nước nóng cũng tương tự như với nguồn 
nước lạnh. 
 
     Nối ống dẫn 
Lồng vòi dẫn vào ống nước có đường kính tối thiểu là 4 cm, đặt chúng bên trong bồn 
rửa, dùng miếng nhựa (đi kèm) để đỡ, cẩn thận để ống không bị đè, bị xoắn. Chú ý 
siết chặt để ống không bị lỏng và rơi.  

 
Phần cuối của ống nước phải được đặt giữa khoảng 30 và 100 cm, tuyệt đối không 
được để ngập trong nước. Nếu bạn dùng ống thẳng nằm ngang (dài tối đa 3m) thì phải 
để cách mặt đât tối đa là 85 cm. 

 

 
Phòng ngừa và kết nối điện 

 
Kiểm tra điện áp và tần số trên bảng thông số kĩ thuật nằm ở cạnh cửa bên trong thiết 
bị. 
 
Dây cắm của nguồn chính và ổ cắm ngoài tương ứng phải cùng loại và đúng theo quy 
định bắt buộc.  
 
Phích cắm phải sử dụng được sau khi lắp đặt. 
 
Không được ngắt phích cắm bằng cách kéo chì nguồn chính. 
 
Trong trường hợp dây nguồn bị hư thì cần được thay bởi các kĩ thuật viên có 
chuyên môn hoặc nhà sản xuất. 
 
 Không dùng mạch mắc rẽ hoặc adaptor để kết nối để tránh tình trạng tỏa quá 
nhiều nhiệt và gây cháy. 
 
Việc nối điện với nguồn chính cần phải tuân theo quy định hiện hành và được thực 
hiện bởi các kĩ thuật viên để phù hợp với hệ thống sắp xếp theo như dưới đây 



 
Trong trường hợp dây nguồn bị hư thì cần được thay bởi các kĩ thuật viên có 
chuyên môn hoặc nhà sản xuất để tránh rủi ro. 
Thay cầu chì 
Nếu nguồn chính của thiết bị được lắp bằng ổ cắm BS 1363A 13amp thì khi thay cầu 
chì cùng loại với ổ cắm phải dùng loại cầu chì BS 1326 theo quy định A.S.T.A. Quá 
trình thay cầu chì như sau: 
1. Tháo miếng bọc cầu chì A và cầu chì B. 
2. Thay cầu chì 13A vào miếng bọc cầu chì. 
3. Thay mới ổ cắm. 

 
 
Khi thay cầu chì phải thay miếng bọc chì mới. Nếu miếng bọc chì bị mất ổ cắm thì 
không nên sử dụng cho đến khi được thay cái mới. 
Bạn có thể mua miếng bọc chì ở các cửa hàng bán đồ điện. 



3. MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN 
3.1 Bảng phía trên 
Bộ phận điều khiển của tất cả các loại máy rửa chén đều tập trung ở mặt phía trên. Các 
lệnh như tắt, mở, chạy chương trình chỉ có thể thực hiện khi cửa máy mở. 

 
 

1. Nút Tắt/Mở 
2. Đèn chọn chương trình 
3. Đèn báo chương trình đang hoạt động 
4. Nút khởi động/tạm ngưng 
5. Đèn báo khởi động/ngừng chương trình (*) 
6. Nút trì hoãn chương trình 
7. Đèn báo chương trình bị trì hoãn 
8. Nút chương trình 3 trong 1 
9. Đèn hiển thị chương trình 3 trong 1 
10. Nút rửa nửa tải 
11. Đèn hiển thị chương trình rửa nửa tải 
12. Màn hình hiển thị 3 thông số (thời gian còn lại, thời gian trì hoãn chương 

trình, thời gian báo hiệu) 
13. Đèn báo hết muối 
14. Đèn báo hết chất trợ xả 
15. Tay cầm mở cửa 

(*) Nhấp nháy suốt quá trình rửa, ngừng nhấp nháy và sáng luôn ở cuối chương trình, 
hoặc nếu chường trình bị gián đoạn (cố ý hoặc bị sự cố) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH RỬA 
Để chọn chương trình phù hợp cho loại chén đĩa cần rửa nên tham khảo bảng phía dưới, 
bảng này sẽ thể hiện những chương trình rửa phù hợp tùy thuộc vào loại và mức độ bẩn 
của chén đĩa. 
 

Chương trình, số thứ tự 
và biểu tượng 

Xếp chén đĩa 
và dao kéo 

Chương trình 

Thời 
gian 

Mức tiêu thụ 

(phút) 
(2) 

Nước 
(lít) 
(1) 

Công 
suất 

(kWh) 
(2) 

 

Ngâm 
Rửa và sấy 
khô xoong 

nồi, chén đĩa 

Rửa sơ bằng 
nước lạnh 

15 6 0,03 

 

ECO 
(*) 

Xoong nồi và 
chén dĩa 

không quá 
bẩn nhưng có 

vết bẩn đã 
khô 

Rửa ở 50°C 
Trán lạnh 
Trán ở 66°C 
Sấy khô 

180 15 1,05 

 

AUTO 
60-70 

Xoong nồi và 
chén đĩa bẩn 
và có vết bẩn 

đã khô 

Rửa lạnh sơ 
Rửa ở 65oC 
Trán lạnh 
Trán ở 70oC 
Sấy khô 

(**) (**) (**) 

 

INTENSIVE 
EXPRESS 

Chén dĩa các 
loại, bẩn bình 
thường và bẩn 

chưa khô 

Rửa ở 65oC 
Trán lạnh 
Trán ở 70oC 

50 10 1,20 

 

SUPER 

Xoong nồi và 
chén đĩa rất 

bẩn cùng với 
vết bẩn đã 

khô 

Rửa sơ ở 45oC 
Rửa ở 70oC 
Trán lạnh 2 lần 
Trán ở 70oC 
Sấy khô 

115 24 1,77 

Chỉ chạy nửa tải với chương trình ngâm. 
Lựa chọn NỬA TẢI (10) - 3 trong 1 (8) có ở tất cả các chương trình ngoại trừ chương 
trình ngâm. 
(*) Chương trình theo tiêu chuẩn EN 50242 

(1) Mức công suất tiêu thụ trung bình khi  cài đặt chất làm mềm nước ở mức 2. 
(2) Chu kì và công suất tiêu thụ có thể khác tùy thuộc vào nhiệt độ nước, phòng, số lượng 

và loại chén đĩa. 
 

Máy rửa chén sẽ không hoạt động nếu cửa máy không được đóng hoặc đóng không 
đúng cách. 



3.2 CHƯƠNG TRÌNH RỬA 
Trước khi bắt đầu một chu trình rửa cần 
kiểm tra: 
 Đường cấp nước đã được mở 
 Bỏ đúng lượng chất tẩy vào hộc 
 Giỏ được đặt đúng tải trọng 
 Tay quay phải được quay tự do và 

không có vật cản. 
 Cửa máy phải được đóng đúng cách. 

                          

 
CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 
Tất cả các chương trình của máy rửa chén này chỉ hoặt động khi cửa đã được đóng. Nếu 
cửa đang mở, trên màn hình (12) hiển thị biểu tượng - - và đèn báo chương trình (3) vẫn 
sáng. 
 
CHỌN CHƯƠNG TRÌNH 
Nhấn và giữ nút chọn chương trình (2) cho đến khi đèn báo chương trình tương ứng (3) 
mong muốn. 

 
 
HỦY CHƯƠNG TRÌNH HIỆN TẠI 
Để hủy chương trình đang chạy, nhấn Khởi động/Tạm ngưng (4) trong vài giây cho đến 
khi đèn báo Khởi động/Ngưng chương trình (5) ngừng nhấp nháy. Sau đó nhấn lại nút 
Khởi động/Tạm ngưng (4) cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “P0” (khoảng 10 giây) 

 
 



 
CHỌN CHƯƠNG TRÌNH RỬA NỬA TẢI 
Chức năng này lý tưởng cho những lần rửa ít chén dĩa và tiết kiệm điện, nước. Nó được 
thực hiện khi bạn nhấn nút chương trình rửa nửa tải (10), với 2 lựa chọn : 

1) Nhấn nút này 1 lần để chọn rửa giỏ trên (đèn tương ứng sáng lên) 
2) Nhấn nút này 2 lần để chọn rửa giỏ dưới (đèn tương ứng sáng lên) 
3) Nhấn nút này 3 lần để trở lại chế độ rửa nguyên tải (rửa cả 2 giỏ, cả 2 đèn đều tắt) 

 
HOÃN CHƯƠNG TRÌNH 
(có trong tất cả các chương trình ngoại trừ chương trình ngâm) 
Có thể nhấn nút HOÃN CHƯƠNG TRÌNH (6) để tạm ngưng khởi động chương trình 
rửa trong vòng 12 tiếng. Điều này có nghĩa máy rửa chén có thể hoạt động theo thời gian 
tuỳ ý. 
Nhấn nút HOÃN CHƯƠNG TRÌNH (6) lại; MÀN HÌNH 3 CHỮ SỐ (12) sẽ hiển thị 
số giờ được tạm ngưng để máy khởi động lại. 
Sau khi cài đặt trì hoãn, hãy bắt đầu chương trình: nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM 
NGƯNG (4) trong vài giây cho đến khi đèn CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KHỞI ĐỘNG (5) 
sáng lên. 
Thiết bị sẽ rửa sơ chén dĩa, sau khi cài đặt "hoãn chương trình" trước được hoạt động. 
 
Để huỷ hoãn chương trình khi máy đã hoạt động, hãy làm như sau: 
 Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM NGƯNG (4) trong vài giây cho đến khi đèn 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KHỞI ĐỘNG (5) tắt đi 
 Nhấn nút HOÃN CHƯƠNG TRÌNH (6) vài lần cho đến khi hiển thị hoãn 
chương trình trở về số 0. 
 Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM NGƯNG (4) để bắt đầu chương trình. 
 
Lưu ý: Không thể chọn "hoãn chương trình" khi chương trình này đã được bắt đầu rồi. 

 
NÚT CHỨC NĂNG 3 TRONG 1 
(có trong tất cả các chương trình ngoại trừ chương trình ngâm) 
Kích hoạt chức năng rửa 3 trong 1 bằng cách nhấn nút (8), chương trình được xác nhận 
khi đèn tương ứng sáng lên. Đây là cách lựa chọn tối đa hóa cho việc sử dụng bột rửa 
chén hoặc viên chứa chất tổng hợp thay vì đặt chất rửa trợ rửa, muối và xà phòng rửa, 
được biết đến trên thị trường như là sản phẩm 3 trong 1, 3 tác động…Đây là cách tối ưu 
để tránh sử dụng muối và chất trợ xả, đã có sẵn trong máy.  



Lưu ý : Khi chọn chức năng 3 trong 1, đèn hiển thị muối cải tạo/xà phòng rửa sẽ sáng cho 
đến khi hộp đựng rỗng hoàn toàn. 
 
Sản phẩm 3 trong 1 này không hoàn toàn phù hợp với nước quá cứng. Điều này sẽ không 
ảnh hưởng đến chức năng, nhưng kết quả rửa sẽ không được tốt nhất. 
 
 
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 Nên để máy rửa chén hoạt động để chế độ tải đầy. 
 Không rửa máy rửa chén dưới vòi nước đang chảy. 
 Thực hiện chương trình rửa phù hợp cho mỗi loại tải. 
 KHông rửa chén đĩa trước. 
 Nếu được, nên kết nối máy rửa chén với vòi nước có nhiệt độ khoảng 60°C 

 
GIẢM LƯỢNG CHẤT TẨY VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Phôt-phát chứa trong chất tẩy của máy rửa chén rất có hại cho môi trường. Để tránh sử 
dụng quá mức lượng chất tẩy và tiết kiệm điện, làm theo những hướng dẫn sau đây: 

 Phân loại từ chén đĩa mảnh cho đến những loại chịu được độ mài mòn của chất 
tẩy và nhiệt độ cao. 

 Không đổ trựa tiếp chất tẩy lên chén đĩa  
 
Nếu cửa máy mở khi máy đang hoạt động thì chương trình sẽ bị gián đoạn. Đèn hiển thị 
sẽ sáng nhấp nháy và phát ra âm báo, cho biết chu trình rửa chưa được hoàn thành. Bạn 
phải đợi khoảng 1 phút  trước khi đóng cửa để khởi động lại chương trình. Khi cửa đóng 
chương trình sẽ tiếp tục kể từ lúc bị gián đoạn. Chu trình này chỉ nên thực hiện nếu thật 
sự cần thiết, vì có thể sẽ gây sự cố cho chương trình. 
 
LẤY CHÉN ĐĨA 
Vào cuối chu trình rửa, nên đợi cho thiết bị giảm nhiệt độ, ít nhất là 20 phút trước khi lấy 
chén đĩa ra. Để tránh nước từ giỏ phía trên rơi xuống chén đĩa ở giỏ phía dưới, nên dỡ giỏ 
phía dưới trước rồi mới dỡ giỏ ở phía trên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG 
Sau khi đã lắp đặt đúng thiết bị, bắt đầu sử dụng bằng những bước sau: 
 Điều chỉnh hệ thống làm mềm nước 
 Thêm muối  
 Thêm chất rửa phụ trợ và chất tẩy. 
 
CẢNH BÁO! 

 Đảm bảo chén đĩa được xếp đúng vị trí để không bị nhô ra ngoài gây cản trở cho 
tay quay trong suốt quá trình rửa. 

 Không xếp các vật quá nhỏ vào giỏ rửa vì chúng có thể rơi và gây cản trở cho tay 
quay hoặc máy bơm. 

 Các vật như ly tách, tô và ấm phải xếp mặt hướng xuống dưới để có thể thoát 
nước. 

 Không chất chén đĩa thành chồng hoặc đèn lên cái khác. 
 Không xếp ly thủy tinh quá khít nhau vì chúng có thể vỡ hoặc sẽ có thể bị trầy khi 

va chạm. 
Các loại chén đĩa được rửa trong máy rửa chén phải được làm từ những vật liệu an 
toàn. 
 Chén đĩa xoong chảo bằng gỗ có thể sẽ bị hư hỏng khi rửa ở nhiệt độ cao. 
 Những món đồ thủ công: rất hiếm khi được rửa bằng máy rửa chén. Nhiệt độ 

nước khá cao cộng thêm chất tẩy sẽ làm chúng bị hư hại. 
 Chén đĩa nhựa chịu được nhiệt nên được rửa ở giỏ trên. 
 Những loại chén đĩa làm bằng đồng, thiếc, kẽm, bạc hoặc đồng thau có thể sẽ bị 

biến màu. 
 Chén đĩa nhôm có khuynh hướng bị phia màu khi rửa. 
 Những vật bằng kính và pha lê có thể rửa bằng máy rửa chén. Tuy nhiên, có một 

vài loại kính và pha lê có thể sẽ bị đục màu sau nhiều lần rửa. Vì thế, chúng tôi 
khuyên bạn nên hạn chế dùng máy rửa chén để rửa chúng. 

 Những món đồ trang trí: hầu hết những vật trang trí trên thị trường đều có thể rửa 
được bằng máy rửa chén, mặc dù chúng có thể bị mờ sau nhiều lần rửa. Nếu bạn 
nghi ngờ về khả năng bền màu của chúng thì chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử 
dụng máy rửa chén để rửa chúng một vài lần trong một tháng.  

 
SỬ DỤNG GIỎ RỬA 
Máy rửa chén có tải trọng chứa được 12 bộ chén đĩa.  
 
GIỎ PHÍA DƯỚI 
Giỏ bên dưới nhận được một lực rất mạnh từ cánh tay bơm vì thế nên chất những món đồ 
nặng. 
Bạn có thể chất các vật nặng như chén đĩa, nồi, chảo…và chúng có thể được làm sạch 
bằng nước phun từ đáy máy rửa. 
Để sắp xếp các khoảng bên trong giỏ khi chúng tải những món đồ lớn thì một số model 
được trang bị hệ thống giá đỡ lật úp.  



                     
 
 

SONG  LỒNG PHÍA DƯỚI GIỎ 
Một số model được trang bị song lồng phía dưới giỏ để làm khô chén đĩa (đựng trong túi 
phụ kiện). Để có thể sử dụng, chỉ cần lắp chúng vào như hình vẽ. 

 
 

 
XẾP CHÉN ĐĨA VÀO GIỎ THẤP HƠN 
Các loại đĩa bằng, chén súp, đĩa để món tráng miệng… sẽ được xếp đứng, xoong, nồi, 
chảo và nắp đậy sẽ được úp xuống. .  Khi xếp chén súp và đĩa để món tráng miệng thì 
phải chừa khe hỡ giữa chúng. 

 
 
GIỎ ĐỰNG DAO KÉO 
Giỏ có phần vỉ ở mặt trên có thể tháo ra được, dao kéo đựng trong giỏ sẽ có khoảng cách 
thích hợp để nước có thể luồn vào và rửa sạch.  
Giá đỡ dao kéo và nắp đậy ở giữa được đựng trong túi phụ kiện. Không để dao kéo vào 
nắp đậy. 
Tùy vào từng model mà hình dạng của vỉ có thể sẽ khác nhau 



Dao kéo phải được sắp xếp có thứ tự và tay cầm của dao phải hướng lên trên. Hãy cẩn 
thận khi sắp xếp các vật sắc như dao. Loại giỏ này thích hợp cho tất cả các loại dao kéo, 
ngoại trừ những loại quá dài làm cản trở hoạt động của tay bơm. Muỗng gỗ, dao nấu, môi 
có thể đặt ở giỏ trên, và phải đảm bảo rằng dao sắc không thò ra khỏi giỏ.  

 
 
GIỎ PHÍA TRÊN 
Bạn nên để những món đồ có kích thước nhỏ hoặc trung bình như ly, đĩa nhỏ, tách trà, 
đĩa cạn và những vật nhẹ có cấu tạo từ nhựa chịu nhiệt… lên giỏ bên trên. Nếu giỏ trên 
được đặt ở vị trí thấp nhất thì bạn cũng có thể đặt thêm đĩa ăn. 
 
XẾP CHÉN ĐĨA VÀO GIỎ TRÊN 
Xếp chén đĩa hướng về phía trước; tách, bát… phải luôn được úp xuống. Phía bên trái 
của giỏ có thể chất được hai lớp ly tách, phần chính giữa thì xếp đĩa bằng, chúng phải 
được xếp thẳng đứng vào giá đỡ. 

 

 
 
Tùy thuộc vào từng model mà giỏ rửa có thể được trang bị thêm một số hoặc tất cả các 
phụ kiện sau đây: 



 Giá đỡ cho ly hoặc những vật có kích thước dài (môi, muỗng…) ở phía trái; và có 
thể để dọc lên khi không sử dụng. 

 Vòng kẹp ly có chân ở phía trái, chỉ cần nâng lên và lắp vào móc đã có sẵn. 
 Giá để dao kéo, ở phía phải, được thiết kế để đựng dao và muỗng. Có thể để dựng 

dọc lên khi không sử dụng. 
 Giá có thể tháo ra hoặc di chuyển ở giữa. Giá đỡ di chuyển được có thể được lắp 

dọc, tựa vào đáy giỏ rửa khi không sử dụng, hoặc có thể đặt ở giữa nếu muốn. 
 

 
 
ĐIỀU CHỈNH GIỎ RỬA PHÍA TRÊN 
Giỏ trên có thể đặt ở hai vị trí (cách A hoặc B), tùy vào nhu cầu của người sử dụng và 
chiều cao của chén đĩa ở giỏ bên dưới. Thực hiện như sau: 
Cách A: Kiểu kéo ra ở hai vị trí: 

 Lấy thanh trượt của giỏ ra 
 Tháo chốt chặn, xem hình minh họa 
 Lấy giỏ ra 
 Lắp cặp phần trên hoặc phần dưới của con lăn vào thanh dẫn, tùy thuộc vào nhu 

cầu lắp đạt. 
 Đặt chốt chặn về vị trí ban đầu 
Phía bên trái hoặc bên phải của giỏ phải được lắp cùng độ cao. 
 



 
 

Cách B: điều chỉnh ở ba vị trí  
Các góc cạnh của giỏ phải được lắp ở độ cao bằng nhau. 
 Nâng giỏ bằng cách kéo cạnh (1), tháo chốt cài đầu tiên hoặc thứ hai tùy thuộc 

vào chiều cao mong muốn. 
 Đối với giỏ bên dưới, kéo đến mức thứ 2 khi lấy ra lần đầu. 
Có thể điều chỉnh giỏ khi đã xếp chén đĩa lên. Trong trường hợp điều chỉnh giỏ b6en 
dưới thì cần dùng tay đỡ để không làm vỡ chén đĩa. 

 
 
5. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN 
Trước khi thực hiện bất cứ công việc nào, cần rút phích điện ra khỏi ổ cắm. 
 
5.1 NHỮNG CẢNH BÁO CHUNG  
Tránh sử dụng chất tẩy có axit và chất làm mòn 
Thường xuyên dùng khăn ẩm và một ít chất tẩy thích hợp cho bề mặt được sơn để lau 
chùi mặt phía ngoài của máy rửa chén. 
Lau sạch vòng đệm cửa bằng miếng bọt biển ẩm. 
Nên vệ sinh thùng máy và vòng đệm một cách định kì (khoảng một hoặc hai lần một 
năm) bằng khăn mềm. 
 
Vệ sinh bộ lọc nước  
Bộ lọc nước A được đặt ở  lối thoát của vòi nước cần được làm sạch định kì. 
Sau mỗi lần đóng vòi nước, nới phần cuối của ống nước, tháo bộ lọc A và làm sạch 
dưới vòi nước đang chảy. Lắp bộ lọc A vào vị trí cũ và siết chặt ống nước bằng vít. 
Vệ sinh tay bơm 



Tay bơm có thể được tháo ra làm sạch một cách dễ dàng, rửa tay bơm dưới vòi nước 
đang chảy và lắp vào vị trí cũ. Cần kiểm tra xem vòng quay của tay bơm có gặp trở 
ngại gì không.  

 Nới lỏng đai R để tháo phần trên tay bơm. 
 Nâng tay bơm lên và kéo phần chính thì sẽ tháo được phần dưới tay bơm. 

 
 
 
 
Vệ sinh bộ lọc 
 Bạn cần phải kiểm tra bộ lọc chính C thường xuyên, nếu cần thiết thì nên làm 

sạch. Để tháo bộ lọc ra, kẹp chặt phần đầu, xoay chúng ngược chiều kim đồng hồ 
và nâng lên. 

 Đẩy bộ lọc chính D từ bên dưới và tháo nó ra khỏi bộ lọc cực nhỏ. 
 Tách rời hai phần (được hình thành từ bộ lọc nhựa) bằng cách nhấn phần thân của 

bộ lọc ở vùng được minh họa bằng mũi tên. 
 Tháo bộ lọc chính bằng cách nhấc nó lên. 

 
 
NHỮNG CẢNH BÁO CHUNG VÀ CÁCH BẢO QUẢN MÁY RỬA CHÉN 

 Bộ lọc cần được làm sạch bằng bàn chải cứng dưới vòi nước đang chảy. 
 Khi tháo bộ lọc, cần lưu ý không để thức ăn thừa bám lên. Nếu có thức ăn 

thừa rơi vào hố rửa có thể làm bít ống nước hoặc sẽ làm bẩn tay quay. 
 Cần làm sạch bộ lọc theo đúng hướng dẫn ở trên, nếu bộ lọc bị tắc nghẽn thì 

máy rửa chén không thể hoạt động được. 
 Đặt bộ lọc vào vị trí cũ cẩn thận để tránh làm hư hỏng máy bơm 

 
Khi không sử dụng máy trong một thời gian dài: 

 Chạy chương trình ngâm hai lần liên tiếp 



 Rút dây nguồn của máy ra khỏi ổ cắm 
 Mở hé cửa để tránh việc hình thành bất kì mùi khó chịu nào trong thùng máy. 
 Đổ đầy chất rửa phụ trợ 
 Tắt nước 

Trước khi sử dụng lại máy sau một thời gian không sử dụng: 
 Kiểm tra xem có cặn rác hay gỉ sét bên trong ống nước không, nếu có mở để 

nước chảy trong vài phút 
 Cắm phích điện vào ổ cắm 
 Mở vòi nước. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  XỬ LÍ SỰ CỐ 
Bạn có thể giải quyết một vài trục trặc của máy rửa chén bằng những hướng dẫn 
sau: 
 
Nếu chương trình không hoạt động, cần kiểm tra: 
 Máy rửa chén đã được kết nối với nguồn điện chính chưa. 
 Đã mở vòi nước chưa 
 Cửa máy chưa được đóng đúng cách 
 

            Nếu nước vẫn còn trong máy rửa chén, cần kiểm tra: 
 Ống dẫn nước có bị thắt lại không 
 Ống truyền nước bị nghẽn 
 Bộ lọc máy rửa chén có bị tắc hay không 
 
 
Nếu chén đĩa không được rửa sạch đúng cách, cần xem lại: 
 Đã thêm đúng lượng chất tẩy chưa. 
 Có muối cải tạo bên trong hộp chứa đặc biệt 
 Bạn chất chén đĩa không đúng cách 
 Không chọn đúng chương trình rửa 
 Tất cả các bộ lọc phải được làm sạch và đặt đúng vị trí 
 Vòi tay bơm có bị cản trở không 
 Không có vật nào làm nghẽn vòng quay của tay bơm. 
 
 
Nếu chén đĩa chưa thật khô hoặc bị đục màu, cần kiểm tra: 
 Có chất rửa phụ trợ bên trong hộp đựng chưa 
 Chất rửa phụ trợ đã đặt đúng chưa 
 Có sử dụng chất tẩy có chất lượng tốt và chất tẩy đã hết hạn sử dụng chưa  
 
Nếu chén đĩa có dấu hiệu xuất hiện vệt hoặc bị biến màu, cần kiểm tra: 
 Lượng chất rửa phụ trợ có quá nhiều hay không 
 
 Nếu có dấu hiệu gỉ sắt bên trong thùng máy: 
 Thùng máy được làm từ thép, vì thế, bất cứ vết gỉ sắt nào cũng do các yếu tố 
bên ngoài (mảnh vỡ của ống nước, dao kéo…) 
 Cần kiểm tra xem lượng chất tẩy đã đúng chưa, một vài loại chất tẩy có thể 
gây mòn những thứ khác. 
 Kiểm tra xem nắp của hộp đựng muối đã đóng cẩn thận chưa, và hệ thống làm 
mềm nước đã cài đúng chưa. 

Nếu sau tất cả các kiểm tra này mà máy vẫn bị trục trặc thì vui lòng gọi Trung tâm chăm 
sóc khách hàng. 
 Cảnh báo: Bất cứ hoạt động nào của thiết bị mà không được thực hiện bởi những nhân 
viên có chuyên môn thì sẽ không được bảo hành và người sử dụng phải thanh toán chi 
phí.  






