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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 

1. Mô tả điều khiển 
 

 Bảng phía trước 
Tất cả các bảng điều khiển của máy giặt đều tập trung ở mặt trước. Nút chọn 
chương trình chỉ hiển thị khi cửa máy đã đóng. 

 
 
1. Nút tắt/mở 
2. Nút bắt đầu/ngừng 
3. Nút chọn chương trình 
4. Đèn chương trình 
5. Nút chọn chương trình 3 trong 1 
6. Đèn hiển thị chức năng 3 trong 1 
7. Nút rửa ½ tải 
8. Đèn hiển thị chức năng rửa ½ tải 
9. Đèn hiển thị khi không có muối 
10. Đèn hiển thị khi không có chất trợ rửa 
11. Tay cầm cửa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH RỬA 
Để chọn chương trình rửa phù hợp cho chén đĩa bạn cần tham khảo bảng dưới 
đây, bảng này sẽ hiển thị những chương trình thích hợp tùy theo từng loại chén đĩa 
và độ bẩn của chúng. 
 
 

Chương 
trình 

Nút 
chọn 

Mức độ 
bẩn 

Chương trình thực hiện 

Thời gian Mức tiêu thụ 

Phút (2) 
Nước 
(lít) 
(1) 

Công 
suất 

(kwh) 
(2) 

Soak 

 

 Rửa trước bằng nước lạnh 15 6 0,03 

Light 

 

Chén đĩa 
không 
bẩn lắm 

Rửa bằng nước 45°C 
Tráng bằng nước lạnh 
Tráng bằng nước 68°C 
Sấy 

70 15 1,15 

Bio (*) 

 

Xoong 
nồi và 
chén đĩa 
không 
bẩn lắm 
nhưng có 
bám thức 
ăn thừa 
khô 

Rửa trước bằng nước lạnh 
Rửa bằng nước 50°C 
Tráng bằng nước 64°C 
Sấy 

170 17 1,05 

Auto 
60-70  

Xoong 
nồi và 
chén đĩa 
bẩn và có 
thức ăn đã 
bị khô 

Rửa trước bằng nước lạnh 
Rửa bằng nước 65°C 
Tráng bằng nước lạnh 
Tráng bằng nước 70°C 
Sấy 

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

Super 

 

Xoong 
nồi và 
chén đĩa 
rất bẩn và 
có bám 
thức ăn 
thừa khô 

Rửa trước bằng nước 
45°C 
Rửa bằng nước 70°C 
Tráng 2 lần bằng nước 
lạnh 
Tráng bằng nước 70°C 
Sấy 
 

115 24 1,77 

 
 
 
 
Chỉ chạy chương trình ngâm khi rửa nửa tải 
Bạn có thể chọn chức năng rửa nửa tải (7) - 3/1 (5) ở tất cả các chương trình ngoại 
trừ chương trình ngâm. 



(*) Tham khảo theo tiêu chuẩn EN 50242. 
(1) Mức tiêu thụ công suất trung bình với việc điều chỉnh chất làm mềm nước 
cứng ở mức độ 2. 
(2) Chu trình thời gian và mức tiêu thụ năng lượng có thể khác nhau tùy theo nhiệt 
độ nước và phòng, và tùy từng loại và số lượng chén đĩa. 
(**) Khi bạn chọn chương trình “Auto 60-70”, máy rửa chén sẽ  nhận biết được 
từng loại vết bẩn và tự động điều chỉnh giới hạn rửa thích hợp. 
 
Nếu bạn không đóng cửa máy rửa chén đúng cách thì chu trình rửa sẽ không được 
thực hiện. 
 
 
BẢNG CHỨNG NHẬN 
 

Chứng nhận tiêu chuẩn EN 50242 
Tham khảo chương trình BIO 
Tải 12 bộ chén đĩa 
Loại chất tẩy B 
Khối lượng chất tẩy 30g 
Điều chỉnh chất phụ trợ 5/6 

 

 
 

 Chương trình rửa 
Máy rửa chén được trang bị một bảng điều khiển như mô tả ở phần “1. Mô tả điều 
khiển”, Bảng này có thể thực hiện được tất cả các công tắc tắt mở và các chương 
trình đang hoạt động. 
Trước khi khởi động chương trình rửa bạn phải chắc chắn rằng: 
 

 Đã mở vòi dẫn nước 
 Lượng chất tẩy cho vào đã 

đúng. 
 Giỏ phải tải đúng chén đĩa 
 Tay quay có thể quay tự do 

và không có vật cản. 
 Cửa máy rửa chén phải 

được đóng an toàn. 

 

 
 
KHỞI ĐỘNG 
Khi nhấn nút ON/OFF (1), máy rửa chén sẽ khởi động. Đèn hiển thị sẽ hiển thị tình 
trạng của máy rửa chén.  



 
LẬP CHƯƠNG TRÌNH 
Chương trình chỉ hoạt động khi cửa máy rửa chén đã đóng. Khi cửa đóng thì đèn 
chương trình (4) sẽ tắt. 
 
 
CHỌN CHƯƠNG TRÌNH 
Nhấn nút PROGRAM SELECTION 
(3) vài lần cho đến khi đèn của chương 
trình mà bạn muốn chọn sáng lên. 

 
 
BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH 
Để bắt đầu, nhấn nút START/PAUSE (2) trong vài giây cho đến khi đèn của chương 
trình đã chọn nhấp nháy (được xác nhận bằng tiếng bíp). 
Đèn sẽ nhấp nháy trong suốt quá trình rửa cho biết máy rửa chén đang hoạt động. 
 
KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH 
Vào cuối chương trình rửa sẽ có âm 
báo bíp bíp trong một thời gian ngắn 
và đèn 4 và 5 sẽ nhấp nháy. 

 
 
NGẮT MỘT CHƯƠNG TRÌNH  
Để ngắt một chương trình: 

 Nhấn nút START/PAUSE (2), đèn của chương trình sẽ sáng lên (được xác 
nhận bằng tiếp bíp). 

 Bạn có thể bắt đầu lại chương trình bằng cách nhấn nút (2) một lần nữa cho 
đến khi máy hoạt động lại, hoặc thay đổi hoặc bỏ chương trình (xem phần 
“Đổi một chương trình” hoặc “Bỏ một chương trình”) 

 
THAY ĐỔI MỘT CHƯƠNG TRÌNH 
Để thay đổi một chương trình đang hoạt động: 

 Ngắt chương trình đang chạy (xem phần “Ngắt chương trình”) 
 Chọn chương trình mới. 
 Bắt đầu chương trình (xem phần “Bắt đầu chương trình”) 

 
 
 
BỎ MỘT CHƯƠNG TRÌNH 



Để bỏ một chương trình, nhấn giữ nút START/PAUSE (2) cho đến khi chương 
trình bị ngắt (đèn sáng và có âm báo bíp bíp). 
 
 
 
 
Nhấn nút (2)  lần nữa và giữ cho 
đến khi đèn 4 và 5 sáng lên.  

 
Nước trong thùng máy sẽ được bơm ra ngoài và chương trình sẽ kết thúc tại thời 
điểm bị ngắt. 
  
Trong trường hợp cửa mở trong suốt quá trình hoạt động, bạn cần phải đóng cửa 
để bắt đầu chương trình như phần “Bắt đầu chương trình”. Chương trình sẽ bắt 
đầu lại từ thời điểm bị ngắt. 
 
Trong trường hợp nhiệt độ trong thùng máy cao hơn 50°C thì chương trình sẽ bắt 
đầu sau khoảng 30 giây sau đó. 
 
NÚT CHỌN 3 TRONG 1 
(hiển thị trong tất cả các chương trình ngoại trừ chương trình ngâm) 
Bằng cách nhấn nút (5) thì bạn đã hoạt động chức năng 3 trong 1, đèn sẽ sáng lên. 
Nút chọn này được nghiên cứu để sử dụng cho bột hoặc viên rửa kết hợp với muối 
hoặc chất trợ rửa bán trên thị trường như sản phẩm “3 trong 1”  hoặc sản phẩm “3 
tác động”; trong trường hợp này máy rửa chén sẽ sử dụng sản phẩm theo cách tốt 
nhất để tránh sự tiêu hao muối và chất trợ rửa, cái mà có thể được tìm thấy trong 
máy rửa chén. 
Chú ý: Khi chọn nút “3/1”, nếu ngăn chứa muối và chất trợ rửa rỗng thì đèn sẽ 
sáng. 
 
RỬA NỬA TẢI 
(có ở tất cả các chương trình ngoại trừ chương trình ngâm) 
Chức năng này thực hiện khi  rửa những tải chén đĩa nhỏ, giúp bạn tiết kiệm điện 
nước.  Nó được điều khiển bằng cách nhấn nút HALF LOAD (7) và bạn chỉ có 
thể rửa bằng giỏ phía trên. 
 
Quan trọng: Vào cuối chu trình bạn 
phải tắt chức năng này để đảm bảo 
quá trình rửa kế tiếp không bị lỗi 
khi thực hiện chương trình rửa nửa 
tải. 
 
Giỏ đựng dao kéo phải được đặt ở 
giỏ phía trên, và giỏ phía dưới phải 
để trống. 

 
 
 

 



Chú ý: Không xếp chén đĩa và dao kéo ở giỏ phía dưới, vì tia nước sẽ chỉ hoạt 
động ở giỏ trên. 
 
ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC 
Máy rửa chén được trang bị một thiết bị giúp người sử dụng có thể điều chỉnh hệ 
thống làm mềm nước tùy thuộc vào độ cứng của nguồn nước. 
Tùy thuộc vào từng loại model, nút chọn dùng để điều chỉnh có thể nằm ở những 
vị trí sau: 

 Bên trong đai khóa nhựa trên phía tay phải, ở bên trong máy rửa chén. 
 Bên trong thiết bị làm mềm nước, ở phía dưới nắp. 
 
 
 
 

Cho phép điều chỉnh theo 5 cách: 

 
 
BẢNG ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC 
 

ĐỘ CỨNG NƯỚC CÀI ĐẶT 
Nhiệt độ (°dH) (Đức) Nhiệt độ (°dH) (Pháp) 

0-4 0-7 Cài đặt số 1 không muối 
5-15 8-25 Cài đặt số 1 

16-23 26-40 Cài đặt số 2 
24-31 41-60 Cài đặt số 3 
32-47 61-80 Cài đặt số 4 
48-58 81-100 Cài đặt số 5 

 
 






