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Lƣu ý quan trọng: 

 Khách hàng cần giữ lại quyển hƣớng dẫn theo máy giúp hỗ trợ trong quá 

trình sử dụng, tham chiếu bộ hƣớng dẫn sử dụng gốc theo máy cho các sơ đồ 

điện hoặc các phần kỹ thuật 

 Nhƣ tất cả các thiết bị gia dụng khác, khách hàng cần thực tập để làm quen  
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THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 

 

Model RDSN 2D622PX-47E 

Màu sắc Inox 

Công suất 16 bộ 

Kiểu dáng Bán âm tủ 

Bảng điều khiển Kĩ thuật số 

Chƣơng trình rửa tự động 9 

Rửa chuyên sâu  

Rửa nhanh 29’ / 39’  

Sấy thêm  

Thêm bát đĩa  

Hẹn giờ  

Khóa trẻ em  

Kết nối wifi / Bluetooth  

Tính năng mẹo rửa Visual Tips  

Năng lƣợng A++ 

Giàn rửa có điều chỉnh 3 

Độ ồn 43db(A) 

Điện 2150w 

Kích thƣớc máy (DxRxC) 598x570x820mm 

Kích thƣớc âm tủ (DxRxC) Xem chi tiết phần lắp đặt 

Chân tăng chỉnh  

 

 

 

 

Thiết bị đƣợc sản xuất theo các tiêu chuẩn mới nhất hiện hành tại Châu Âu 

Tiêu chuẩn của máy rửa bát: EN 50242 

 

 

Lƣu ý: Đặc tính của máy rửa bát bán âm tủ sẽ không có phần ốp 

thân phía trƣớc, quý khách cần mua thêm tấm gỗ để ốp phía trƣớc 

trùng với hệ tủ bếp 
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Mục lục 

1. Quy tắc an toàn chung  

 Sản phẩm này đƣợc thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình và đặt trong nhà   

Không  sử dụng sản phẩm với mục đích khác, ví dụ nhƣ sử dụng với mục đích thƣơng mại.   

Theo qui định của hãng, mọi thiệt hại về sản phẩm, gây ra bởi việc sử dụng không 

đúng mục đích sẽ không đƣợc bảo hành bởi nhà sản xuất. 

 Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, những ngƣời có khuyết tật về thể chất, trí tuệ, khả năng 

vận động hay những ngƣời thiếu kiến thức, kinh nghiệm  có thể sử dụng sản phẩm 

này nếu đƣợc giám sát bởi một ngƣời hƣớng dẫn sử dụng sản phẩm một cách an 

toàn và hiểu đƣợc những rủi ro của sản phẩm. Trẻ em không đƣợc chơi với máy rửa 

bát và vệ sinh máy. 

 Trẻ em dƣới 3 tuổi cần đƣợc giữ khoảng cách và giám sát thƣờng xuyên. 

 Trong trƣờng hợp bị hƣ hại, dây cấp nƣớc phải đƣợc thay thế bởi nhà sản xuất. 

Chúng tôi khuyên quý khách sử dụng linh kiện chính hãng. Sản phẩm chỉ có thể 

đƣợc nối với ống nƣớc mới, không sử dụng ống cũ 

 Áp suất thủy lực quy định là từ 0,08 Mpa đến 0,8 Mpa.  

 Không đƣợc bịt chỗ thông hơi và đáy của sản phẩm bằng thảm hay vải. 

  

LƢU Ý : Dao và các dụng cụ làm bếp có đầu nhọn và sắc phải để nằm ngang hoặc chĩa 

đầu nhọn xuống dƣới.  

 

 

1. Quy tắc an toàn chung  

2. Đƣờng cấp thoát nƣớc 

3. Sử dụng muối  

4. Điều chỉnh giàn rửa phía trên  

5. Xếp bát đĩa vào máy 

6. Sử dụng chất rửa 

7. Các loại chất rửa 

8. Sử dụng chất trợ tráng  

9. Vệ sinh các bộ lọc 

 

 

10. Một số lời khuyên khi sử dụng 

11. Bảo trì và vệ sinh  

12. Mô tả bảng điều khiển  

13. Lựa chọn các chế độ và các ứng 

dụng đặc biệt  

14. Điều khiển từ xa (Wifi)  

15. Danh sách các chế độ  

16. Bộ phận khử cứng nƣớc  

17. Sửa chữa và bảo hành  
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Đấu nối điện và hƣớng dẫn an toàn  

 Các chi tiết kỹ thuật (áp suất năng lƣợng và dòng điện) đƣợc ghi rõ trên tem sản 

phẩm  

 Hãy đảm bảo rằng hệ thống điện đƣợc đấu nối tiếp địa, tuân thủ các luật áp dụng và 

ổ điện tƣơng hợp với đầu cắm của sản phẩm. 

Nhà sản xuất từ chối mọi trách nhiệm đối với các hƣ tổn, hỏng hóc gây ra bởi việc 

đấu nối điện không chính xác.  

 Không gấp cáp điện.  

 Không nên dùng dây nối kéo dài, ổ điện đa năng hay ổ cắm chuyển đổi.  

 Trƣớc khi vệ sinh hay thực hiện việc bảo trì máy rửa bát, hãy tắt nguồn máy và đóng 

vòi nƣớc 

 Không đƣợc kéo dây điện hay kéo máy rửa bát để ngắt nguồn. 

 Tì hoặc ngồi lên cánh cửa mở của máy rửa bát có thể làm nó bị móp. 

 Máy rửa bát đƣợc sử dụng để rửa vật dụng nhà bếp bình thƣờng. Không đƣợc sử 

dụng máy rửa bát để rửa mọi dụng cụ dính dầu nhớt, sơn, bằng thép hay sắt, sản 

phẩm hóa học chứa chất làm mòn, acid hay kiềm. 

 Nếu có thiết bị khử cứng nƣớc trong nhà, quý khách không cần thêm muối rửa bát 

vào máy khử cứng nƣớc. 

 Trong trƣờng hợp máy trục trặc, hãy tắt máy, đóng vòi nƣớc và đừng đụng vào sản 

phẩm. Mọi hoạt động sửa chữa phải đƣợc thực hiện bởi Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật 

và chỉ đƣợc lắp ráp những linh kiện chính hãng để đảm bảo an toàn.  

 Nếu cần di chuyển sản phẩm sau khi dỡ ra, không đƣợc thử nhấc lên từ dƣới cánh 

cửa. Hãy mở nhẹ cánh của và nhấc sản phẩm lên bằng cách cầm vào thân trên của 

sản phẩm.  

Sản phẩm này đƣợc sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn CE mới nhất của Châu âu, 

các tiêu chuẩn bảo vệ môi trƣờng đạt chuẩn. 

Lắp đặt  

 Dỡ tất cả linh kiện ra khỏi thùng  

 Không đƣợc lắp đặt và sử dụng máy rửa bát nếu có hỏng hóc  

 Tuân thủ hƣớng dẫn kèm theo sản phẩm  
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2. Đƣờng cấp thoát nƣớc 

 
 Ống thoát nƣớc và ống cấp nƣớc có thể đƣợc lắp bên trái hoặc phải tùy ý. 

 Có thể dùng nƣớc nóng hay lạnh tùy ý miễn là nhiệt độ nƣớc không vƣợt quá 60°C. 

 Áp suất nƣớc chỉ đƣợc phép từ thấp nhất là 0,08 MPa đến tối đa 0,8 MPa  

 Trong trƣờng hợp máy không hoạt động, cần đóng vòi nƣớc ở bên trên (hình 1.B)  

 Máy có kèm một ống lấy nƣớc với đầu kẻ sọc 3/4” (hình 2)  

 Ống cấp nƣớc “A” phải đƣợc vít chặt vào vòi nƣớc “B” với đầu nối 3/4”  

 Nếu máy đƣợc nối với hệ thống ống nƣớc mới, hoặc hệ thống chƣa đƣợc sử dụng 

trong một thời gian dài, hãy để nƣớc chảy vài phút trƣớc khi lắp ống cấp nƣớc để 

tránh cát và gỉ lắng cặn gây tắc ống nƣớc. 

 

 

 

 

 

 

 

Nối ống thoát nƣớc  

 Hãy nối ống thoát nƣớc một cách cẩn thận sao cho ống nƣớc không bị gấp/cong vì 

nhƣ vậy dòng nƣớc sẽ bị gián đoạn (hình 6). 

 Ống thoát nƣớc cố định cần có đƣờng kính ít nhất là 4cm và ở độ cao tối thiểu 

40cm. 

 Để tránh bốc mùi, chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng xifông/ống hình chữ U 

ngƣợc (hình 6X). Nếu cần thiết, ống thoát nƣớc có thể đƣợc kéo dài tới 2,5m ở độ 

cao 85cm so với mặt đất. Đầu cong của ống thoát nƣớc có thể đƣợc nối vào mép 

của bồn rửa bát, nhƣng không đƣợc để nhúng chìm xuống nƣớc để tránh sản phẩm 

bị xifông hóa trong quá trình rửa bát (hình 6Y). 

 Trong trƣờng hợp lắp đặt ở bên dƣới bề mặt, ống này cần đƣợc cố định ngay lập tức 

ở bên dƣới bền mặt ở độ cao lớn nhất có thể (hình 6Z). 
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3. Sử dụng muối  (Hình A “1”)  

 Những vệt màu loang trắng xuất hiện trên bát đĩa thƣờng là dấu hiệu của thiếu muối 

rửa bát. 

 Trên bề mặt sản phẩm có một khay để đổ muối khử cứng nƣớc  

 Chỉ đƣợc sử dụng loại muối dành riêng cho máy rửa bát.  

 Tháo nút của khay ra để đổ muối vào. 

 Trong quá trình cấp nƣớc mà một ít nƣớc tràn ra: tiếp tục đổ muối cho đến khi bình 

chứa đầy (khuấy với một cái thìa). Sau đó vệ sinh lƣới bằng cách loại bỏ cặn muối 

rồi đậy nút lại.  

Sau khi đổ muối, quý khách phải khởi động một chu kỳ 

rửa bát hoàn chỉnh hoặc chƣơng trình Chuẩn bị/Ngâm 

nƣớc/Xả nƣớc. 

 Để sử dụng sản phẩm một cách tối ƣu nhất, bình chứa 

muối, với dung lƣợng từ 1,5 đến 1,8kg, phải đƣợc đổ đầy 

dần dần theo sự điều chỉnh của máy khử cứng nƣớc.  

Chỉ đƣợc đổ đầy nƣớc sau khi đổ đầy khay muối trong quá trình lắp đặt máy rửa 

bát. 
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4. Điều chỉnh giàn rửa phía trên  

 Nếu quý khách sử dụng thƣờng xuyên loại đĩa có đƣờng kính từ 29cm đến 32,5cm, 

hãy đặt chúng trong giàn rửa bên dƣới, nhƣ đƣợc mô tả dƣới đây (theo từng dòng 

sản phẩm):  

Loại “A”:  

1. Quay hết các khối trƣớc “A” ra mặt ngoài  

2. Nâng giàn rửa lên là đặt ở vị trí bên trên  

3. Đặt lại các khối “A” vào vị trí ban đầu 

Không thể đặt các loại đĩa có đƣờng kính lớn hơn 

20cm ở giàn rửa phía trên và không thể dùng giá đỡ di 

động khi giỏ ở vị trí bên trên.  

Loại “B”: (chỉ dành cho các dòng sản phẩm có 

chặn ) 

1. Nhấc giàn rửa phía trên lên  

2. Giữ giàn bằng hai tay hai bên và nhấc lên trên (hình 1)  

Không thể đặt các loại đĩa có đƣờng kính lớn hơn 20cm* ở giàn rửa phía trên và không 

thể dùng giá đỡ di động khi giỏ ở vị trí bên trên.  

Điều chỉnh giàn rửa bên dƣới: 

1. Giữ giàn bằng hai tay hai bên và nhấc lên trên một cách nhẹ nhàng (hình 1); 

2. Sau đó đặt xuống một cách chậm rãi vào vị trí chính xác (hình 2)  

 

 

 

 

LƢU Ý: KHÔNG ĐƢỢC NHẤC VÀ HẠ GIÀN RỬA TỪ 1 BÊN (hình 3)  

Phải xếp mặt bát đĩa /vật rửa vào đúng chiều phun của cánh phun rửa, không xếp 

ngƣợc lại 
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Điều chỉnh giàn rửa đũa, thìa 

 

 

 

 

4. Đặt bát đĩa vào  

Sử dụng giàn rửa phía trên  

 Giàn rửa phía trên có giá đỡ di động ở bên và 

có thể có 4 vị trí 

 Ở vị trí thấp (A-A1) giá đỡ có thể dùng để để 

tách trà, tách cà phê, dao dài, muôi. Ở đầu giá 

đỡ có thể treo ly có chân 

 

 Đối với giá đỡ di động ở bên trên (B-B1), có thể 

đặt đĩa dẹt và đĩa sâu lòng. Hãy cẩn thận đặt 

đĩa sâu lòng thẳng đứng và để phần lõm hƣớng 

về mặt trƣớc của máy; hãy luôn để khoảng 

trống giữa các đĩa 

 Hãy sắp xếp đĩa có đƣờng kính lớn, khoảng 26cm, nghiêng nhẽ về phía trƣớc để 

thuận tiện cho việc đặt giàn rửa vào trong máy 

 Trong giàn rửa phía trên, quý khách có thể sắp xếp nhiều loại bát đĩa khác nhau nhƣ 

bát trộn salad và bát nhựa nhƣng cần chặn lại để không khi rửa bát không bị nƣớc 

làm lật lại.  

Cách sử dụng tiêu chuẩn đƣợc mô tả ở hình 1 và 2 
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Sử dụng giàn rửa bên dƣới  

 Trong giàn rửa bên dƣới, quý khách đặt xoong, chảo, liễn súp, bát ăn salad, vung, 

đĩa, đĩa dẹt, đĩa sâu lòng và muôi. 

 Dao dĩa phải đƣợc đặt ở giỏ dành riêng cho dao dĩa trong giàn rửa bên dƣới để 

không gây trở ngại cho cánh quay của máy rửa bát.  

 Giàn rửa bên dƣới có một lƣới trung tâm di động (hình 3 

và 4) cho phép để đĩa một cách chắc chắn và tối ƣu nhất, 

kể cả khi chúng không có kích thƣớc và hình dáng tiêu 

chuẩn 

- Vị trí “A”: dành cho việc chứa đĩa tiêu chuẩn hoặc 

chứa chảo, bát ăn salad, v..v 

 

- Vị trí “B”: dành cho đĩa có hình dáng đặc biệt mặc dù 

có kích thƣớc tiêu chuẩn (đĩa sâu lòng hơn bình 

thƣờng, đĩa vuông, đĩa không có mép, v..v)  

- Vị trí “C”: dành cho đĩa dẹt, kích thƣớc lớn hơn so với 

trung bình và/hoặc có hình dáng đặc biệt (vuông, ngũ 

giác, ô-van, đĩa pizza, v..v) 

 Đĩa có kích thƣớc nhỏ, ví dụ nhƣ đĩa ăn tráng miệng, phải 

đƣợc đặt ở giàn rửa bên dƣới nhƣ hình 5 bằng cách hƣớng 

mặt giá đỡ ra bên ngoài (“E”). Đối với các loại đĩa bình 

thƣờng hay có kích thƣớc lớn, mặt giá đỡ cần đƣợc đặt 

hƣớng vào bên trong (“D”).  

LƢU Ý! 

Không đƣợc xếp đồ rửa chặn vào cánh phun nƣớc trong 

mọi trƣờng hợp.  

Cách sử dụng tiêu chuẩn đƣợc mô tả ở hình 6. 

Giàn rửa bên dƣới có một bộ phận dừng tự động cho phép quý 
khách lấy giàn ra một cách an toàn. Cần lấy toàn bộ giàn rửa bên 
dƣới ra để đổ muối, vệ sinh màng lọc cũng nhƣ bảo trì sản phẩm 
thƣờng xuyên.  
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5. Sử dụng chất rửa  

(Hình A.”2”) 

Sản phẩm chất rửa  

Chỉ đƣợc sử dụng sản phẩm rửa dạng bột, dạng lỏng hoặc dạng viên dành riêng cho máy 

rửa bát.  

Các loại chất rửa không phù hợp (ví dụ nhƣ xà phòng rửa tay, nƣớc rửa bát bằng tay) sẽ 

làm hỏng và có thể máy sẽ dừng hoạt động.  

Đổ chất  rửa 

Hộp để đổ chất rửa ở bên trong cánh cửa (hình A ). Nếu nắp 

đóng, quý khách chỉ cần ấn vào nút mở để mở ra (A): ở cuối 

chu trình rửa bát, nắp hộp luôn mở và sẵn sàng cho lần sử 

dụng tiếp theo.  

LƢU Ý QUAN TRỌNG 

Ở giàn rửa bên dƣới, tuyệt đối không vật rửa chặn nắp 

của hộp này và cản trở không cho chất rửa thoát ra 

đƣợc.  

Lƣợng chất rửa phù hợp thay đổi tùy theo độ bẩn của bát đĩa 

và loại bát đĩa. Chúng tôi khuyên quý khách đổ từ 20 đến 30g 

chất  rửa vào khay “rửa” (B). 

Sau khi đổ chất rửa vào khay, đóng nắp lại bằng cách gạt 

nắp sang bên trái (1) rồi ấn bên trên (2) sao cho nghe thấy 

tiếng “click”.  

Nếu quý khách dùng quá ít chất  rửa thì bát đĩa sẽ không 

đƣợc rửa sạch hoàn toàn, nếu dùng quá nhiều thì sẽ lãng phí và gây ô nhiễm môi trƣờng 

chứ không giúp rửa bát đĩa sạch hơn. Vì vậy đọc hƣớng dẫn của từng loại chất rửa trên bao 

bì khi sử dụng. 
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6. Các loại chất rửa  

Sản phẩm rửa dạng thỏi 

Sản phẩm tẩy rửa dạng thỏi của các nhà sản xuất khác nhau có thời gian tan khác nhau. Vì 

vậy, trong chế độ rửa nhanh, một số sản phẩm dạng thỏi có thể chƣa tan hết và sẽ không 

phát huy đƣợc hết tác dụng. Với các sản phẩm dạng thỏi, chúng tôi khuyên quý khách lựa 

chọn chế độ dài hơn để đảm bảo sản phẩm tẩy rửa tan hoàn toàn.  

Để đạt đƣợc hiệu quả tốt nhất, sản phẩm tẩy rửa dạng thỏi phải đƣợc cho vào khay đổ chất 

tẩy rửa chứ không đƣợc cho trực tiếp vào thùng máy rửa bát. 

Sản phẩm rửa cô đặc  

Sản phẩm rửa cô đặc, với tính kiềm thấp và enzyme tự nhiên, kết hợp với chƣơng trình rửa 

bát ở nhiệt độ 50°C, sẽ góp phần làm giảm tác động lên môi trƣờng đồng thời vẫn đảm bảo 

đƣợc hiệu quả rửa bát. Các chế độ rửa ở nhiệt độ 50°C đƣợc thiết kế để tối ƣu hóa các tính 

chất của enzyme hòa tan chất bẩn, đồng thời nhận đƣợc hiệu quả tƣơng đƣơng với chế độ 

ở nhiệt độ 65°C.  

Sản phẩm rửa hỗn hợp 

Các sản phẩm chất rửa hỗn hợp có chứa cả muối và bóng phải đƣợc cho vào khay đổ chất 

rửa.  

Sản phẩm tẩy rửa hỗn hợp “TABS” 

Nếu quý khách cân nhắc sử dụng sản phẩm tẩy rửa hỗn hợp TABS (3 trong 1/ 4 trong 1/ 5 

trong 1, v..v) ví dụ loại có chứa muối hoặc bóng, chúng tôi khuyên quý khách hãy:  

 Đọc kĩ và làm theo hƣớng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đƣợc ghi trên bao bì 

 Hiệu quả của một số sản phẩm tẩy rửa chứa muối/chất khử cứng nƣớc phụ thuộc 

vào độ cứng của nƣớc. Hãy đảm bảo rằng độ cứng của nƣớc của quý khách nằm 

trong mức độ tiêu chuẩn ghi trên bao bì sản phẩm tẩy rửa. 

Trong một số trƣờng hợp, sử dụng chất tẩy rửa hỗn hợp có thể gây ra:  

 Cặn vôi bám trên bát đĩa hoặc trên máy rửa bát 

 Giảm hiệu quả khi rửa và làm khô bát 

Chúng tôi sẽ không chấp nhận bảo hành mọi vấn đề liên quan đến việc sử dụng 

sản phẩm rửa hỗn hợp sử dụng không đúng theo khuyến cáo này 
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Nếu có vấn đề lúc rửa và làm khô, quý khách nên sử dụng lại các sản phẩm truyền thống 

(muối, chất rửa, bóng).  

Trong trƣờng hợp này, chúng tôi khuyên quý khách hãy:  

 Đổ đầy khay muối và bóng  

 Khởi động một chu kì rửa bát thông thƣờng nhƣng không có bát đĩa.  

Lƣu ý: Khi quay lại sử dụng loại muối truyền thống, quý khách sẽ cần thực hiện nhiều chu 

kỳ rửa bát trƣớc khi hệ thống khử cứng nƣớc có thể hoạt động trở lại một cách tối ƣu 

7. Sử dụng chất tráng (bóng) 

(Hình A.”3”)  

Sản phẩm chất tráng đƣợc máy thêm một cách tự động vào cuối 

cùng của chu trình rửa, giúp cho bát đĩa khô nhanh chóng và tránh 

những mảng màu trắng loang bám trên bát đĩa.  

Đổ chất tráng 

Vị trí đổ chất tráng nằm ở bên trái khay đổ nƣớc chất rửat (hình A”3”). 

Để mở nắp, ấn vào nút mở và nhấc nắp lên trên. Hãy sử dụng sản 

phẩm tráng phù hợp với máy rửa bát tự động. Có thể điều chỉnh liều 

lƣợng của sản phẩm bằng đèn báo (C) ở trên chỗ phân phối.  

Đầy        Rỗng 

 

Đèn tối màu     Đèn sáng màu 

Điều chỉnh liều lƣợng chất tráng từ 1 đến 6  

Nút điều chỉnh (D) đƣợc đặt ở dƣới nắp và có thể đƣợc điều chỉnh bằng 

núm xoay. Liều lƣợng khuyến cáo là 4. Vôi có thể xuất hiện trong nƣớc do 

lắng cặn hoặc do nhiệt độ sấy. Vì vậy, cần phải việc điều chỉnh lƣu lƣợng 

để đạt đƣợc hiệu quả tốt nhất. Trong trƣờng hợp trên bát đĩa xuất hiện 

lắng cặn sau khi rửa, hãy hạ lƣu lƣợng xuống một nấc. Trong trƣờng hợp 

trên bát đĩa có vệt màu trắng, hãy tăng lƣu lƣợng lên 1 nấc. 
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9.Vệ sinh bộ lọc  

 

 

 

 

Bộ lọc bao gồm:  

A. Cốc lọc rác thô 

B. Cốc lọc rác nhỏ 

C. Tấm lọc 

 Để đạt đƣợc hiệu quả tốt nhất, tấm lọc cần vệ sinh sau mỗi lần sử dụng  

 Để tháo cốc lọc, chỉ cần quay cốc lọc theo chiều ngƣợc kim đồng hồ (hình 1) 

 Vệ sinh định kỳ 2 cốc lọc rác thô và nhỏ. Có thể dùng bàn chải nếu cần thiết 

 Tấm lọc vệ sinh định kỳ, 2 tuần 1 lần là đủ. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng cốc lọc và 

tấm lọc khi bị tắc nghẽn 

LƢU Ý  

Sau khi vệ sinh bộ lọc, hãy đảm bảo rằng các bộ phận đƣợc lắp lại đúng cách vì nếu không 

đặt đúng cách, máy rửa bát sẽ không vận hành đƣợc một cách hiệu quả.  

Không bao giờ đƣợc sử dụng máy rửa bát mà không có màng lọc  

10. Một số lời khuyên để sử dụng máy hiệu quả nhất 

 Trƣớc khi sắp xếp bát đĩa vào trong máy, hãy gạt bỏ hết thực phẩm dƣ thừa (xƣơng, 

xƣơng cá, vỏ hoa quả, tàn thuốc lá, tăm, v..v) để tránh làm tắc bộ lọc, ống thoát 

nƣớc và tay phun của máy rửa bát.  

 Không cần xả tráng bát đĩa qua nƣớc trƣớc khi cho vào máy rửa bát  

 Nếu chảo và xoong dính quá nhiều mảng bám từ các món ăn đun nấu, ngâm trƣớc 

khi rửa.  

 Xếp bát đĩa hƣớng xuống dƣới ( xếp nghiêng) 

 Nếu có thể, hãy xếp sao cho bát đĩa không chạm vào nhau; sắp xếp đúng cách sẽ 

cho kết quả rửa bát tốt hơn  

 Sau khi sắp xếp bát đĩa, hãy đảm bảo rằng tay phun có thể quay mà không bị trở 

ngại.  

 Nếu trên xoong và các dụng cụ nhà bếp có các mảng bám quá cứng đầu hãy ngâm 

trong nƣớc với dung dịch rửa bát.  
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Cần làm gì để tiết kiệm  

 Xếp đầy giàn, hãy xếp bát đĩa vào máy ngay sau khi ăn xong và khởi động chế độ 

rửa tráng để làm mềm và đánh bật các mảng bám lớn trƣớc khi khởi động một 

chƣơng trình rửa bát đầy đủ.  

 Nếu bát đĩa không quá bẩn và lồng rửa không nhiều bát đĩa, hãy chọn chế độ TIẾT 

KIỆM theo hƣớng dẫn trong danh sách các chế độ.  

Những thứ không nên rửa  

 Không phải bát đĩa nào cũng phù hợp để rửa bằng máy rửa bát; không nên rửa 

những vật dụng làm bằng chất liệu dẻo nóng, dao dĩa có cán gỗ hoặc nhựa, bát đĩa 

bằng nhôm, pha lê  

 Một số họa tiết có thể bị phai đi, vì vậy hãy rửa một món đồ trong máy rửa bát nhiều 

lần và khi đã có thể đảm bảo rằng màu không bị phai đi thì mới cho các món đồ 

khác vào.  

Mỗi lần mua bát đĩa mới, hãy đảm bảo rằng bát đĩa đó tƣơng thích với máy rửa bát 

Những lời khuyên sau khi rửa xong  

 Để tránh nƣớc nhỏ giọt từ giàn rửa phía trên, hãy kéo giàn rửa phía dƣới ra trƣớc 

 Để tăng hiệu quả của chu trình rửa hãy mở hé cánh cửa để nhanh bay hơi nƣớc  và 

làm cho bát đĩa khô hơn. 

11.Bảo trì và vệ sinh  

 Để vệ sinh phần bên ngoài của máy rửa bát, chỉ dùng khăn với xà phòng và nƣớc. 

 Máy không cần sự bảo trì đặc biệt nào vì máy rửa có cơ chế vệ sinh tự động. 

 Hãy vệ sinh định kỳ khớp cao su của cánh cửa với một tấm khăn ẩm để loại bỏ các 

vết bẩn từ thức ăn.  

 Nên vệ sinh máy để loại bỏ những cặn vôi lắng hoặc mảng bám bẩn. Nên thực hiện 

chu kỳ vệ sinh định kì. Trong quá trình vệ sinh, máy rửa bát phải trống không.  

 Nếu thấy xoong nồi hay bát đĩa không đƣợc rửa sạch dù bộ 

hoạt động bình thƣờng, hãy đảm bảo rằng tay phun không bị 

tắc, bẩn. 

Cách vệ sinh tay phun:  

A. Để tháo cánh quay bên trên, hãy quay cho đến khi nó thẳng 

hàng với dấu “dừng lại” ghi trên mũi tên (hình 1b). Kéo lên 

(hình 1) rồi xoay theo chiều kim đồng hồ (khi lắp lại, làm 

tƣơng tự nhƣng quay ngƣợc chiều kim đồng hồ). Cánh quay 

bên dƣới có thể đƣợc tháo ra một cách dễ dàng bằng cách 

nhấc lên trên (hình 2).  

B. Rửa cánh quay dƣới vòi nƣớc để loại bỏ bụi bẩn.  
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C. Sau đó, đặt lại cánh quay vào vị trí cũ, để cánh quay bên trên đối diện với dấu “dừng 

lại” 

 Máy và cửa ngoài đều làm bằng thép không gỉ. Tuy nhiên, nếu nhìn thấy các vết gỉ 

trên bề mặt, đó là do có quá nhiều muối sắt trong nƣớc.  

 Để loại bỏ các vết gỉ này, chúng tôi khuyên quý khách sử dụng bột mài hạt nhỏ. 

Không dùng chất tẩy rửa có chứa chlore hay sợi thép. Máy rửa bát có hệ thống khử 

cứng nƣớc và nên dùng muối để tránh lắng cặn trắng trên bát đĩa  

Nếu xuất hiện các vết lắng cặn trắng trên bát đĩa, hãy tăng liều lƣợng chất tráng.  

Sau khi sử dụng  

Sau mỗi lần rửa bát, hãy ngắt nƣớc cấp vào máy và ấn nút Bật/tắt để máy ngừng hoạt 

động. Nếu máy không đƣợc sử dụng trong một thời gian, cần thực hiện các thao tác sau:  

1. Khởi động chế độ rửa nhƣng không cho bát đĩa vào để gột sạch vết mỡ nhờn  

2. Rút ổ cắm điện  

3. Đóng vòi nƣớc  

4. Để cửa mở hé  

5. Để bên trong máy rửa bát đƣợc sạch sẽ 

12.Mô tả bảng điều khiển  

 

 

 

 

 

A - BẬT/TẮT 

B-  CHỌN CHƢƠNG TRÌNH/ Wifi 

C – TRÌ HOÃN 

D - MÀN HÌNH  

E – SẤY THÊM 

F E+G –KHÓA TRẺ EM  

 

G – RỬA NHANH 

H – BẮT ĐẦU / KHỞI ĐỘNG LẠI 

I – ĐÈN HIỂN THỊ THÊM BÁT ĐĨA 

L – ĐÈN HIỂN THỊ RỬA NHANH 

M- ĐÈN HIỂN THỊ SẤY THÊM  

N –  “Wifi” 
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13.Lựa chọn các chế độ và các ứng dụng đặc biệt  

BẬT/TẮT ON/OFF 

 Để khởi động và tắt máy, hãy ấn vào nút này (trong ít nhất 3 giây) 

Ở cuối chu kỳ, đừng quên tắt máy, rồi rút dây điện và khóa nguồn nƣớc  

Lần đầu bật máy và Ngôn ngữ :  

 Kết nối máy rửa với nguồn điện 

 Mở cánh cửa, đặt bát đĩa vào trong và đóng cửa lại  

 Ấn nút BẬT / TẮT  ON/OFF và giữ trong khoảng 3 giây  

 cỞ bƣớc này, chỉ có các nút “RỬA NHANH - Express” và  “SẤY THÊM        ”   và 

“BẮT ĐẦU / KHỞI ĐỘNG LẠI             ” hoạt động  

 Chữ “ENGLISH” sẽ xuất hiện trên màn hình (Tiếng Anh) 

 Ấn vào nút “RỬA NHANH - Express” và ““SẤY THÊM        ”   để lựa chọn ngôn ngữ 

quý khách mong muốn  

 Để ấn chọn ngôn ngữ quý khách mong muốn, hãy ấn nút “BẮT ĐẦU / KHỞI 

ĐỘNG LẠI           ”. Sau đó, dòng chữ “Chào mừng quý khách WELCOME” sẽ chạy 

qua màn hình và tất cả các đèn sẽ bật sáng 

LƢU Ý  

Nếu máy bật mà không có chế độ nào đƣợc chọn, sau 5 phút máy rửa bát sẽ tự 

động tắt. 

Lần tiếp theo quý khách bật máy 

Giữ nút “BẬT / TẮT  ON/OFF” khoảng 3 giây để bật máy rửa bát và chế độ “ECO 2:50 hoặc 

ECO 3:50” hoặc bất kì chế độ nào mà quý khách từng sử dụng hoặc từng lƣu sẽ hiện trên 

màn hình. (Để lƣu 1 chế độ, hãy xem đoạn “Lƣu chế độ cuối cùng sử dụng”)  
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Mục lục cài đặt 

Máy rửa bát có thể đƣợc điều chỉnh với một số cài đặt. Trong mục lục Cài đặt, quý khách có 

thể điều chỉnh đƣợc một số cài đặt theo yêu cầu rửa bát của mình.  

Vào mục lục Cài đặt  

Luôn tắt máy rửa bát khi thực hiện thao tác này  

 Bật máy rửa bát . Ấn nút BẬT / TẮT ON/OFF 

 Giữ nút B “CHỌN CHƢƠNG TRÌNH PROGR.” và  nút BẬT / TẮT ON/OFF  trong 

khoảng 3 giây  

 Dòng chữ “Cài đặt SETTING” sẽ hiện ra trên màn hình và đèn của các nút “RỬA 

NHANH EXPRESS” và “SẤY THÊM         ” sẽ sáng 

 Khi ấn vào nút B “CHỌN CHƢƠNG TRÌNH PROGR.” quý khách có thể chọn cài đặt 

theo thứ tự sau (KHỬ CỨNG NƢỚC EXPRESS  TIẾNG BÁO HIỆU BUZZER 

LƢU CHẾ ĐỘ MEMO FUNCTION) 

 Việc điều chỉnh các cài đặt đƣợc thực hiện bằng cách ấn vào các nút RỬA NHANH 

EXPRESS” ( - ) và “SẤY THÊM        (+)    . Để điều chỉnh bộ phận KHỬ CỨNG 

NƢỚC, hãy đọc chƣơng tiếp theo của hƣớng dẫn sử dụng 

 Để điều chỉnh TIẾNG BÁO HIỆU, hãy đọc đoạn tiếp theo 

 Để điều chỉnh LƢU CHẾ ĐỘ, hãy đọc đoạn tiếp theo  

Các chế độ “XUNG LỰC” (chỉ có trên một số dòng sản phẩm)  

Các chế độ “XUNG LỰC” sử dụng một công nghệ rửa bát bằng xung lực, giảm năng lƣợng 

tiêu thụ và tiếng ồn nhƣng vẫn cải thiện đƣợc hiệu suất.  

Máy bơm hoạt động một cách “ngắt quãng” không phải là một dấu hiệu hỏng hóc. 

Đây là một đặc điểm của rửa bát bằng xung lực và là một yếu tố bình thƣờng của 

chế độ này.  

THÊM BÁT ĐĨA  

(có thể thêm bát đĩa sau khi đã khởi động chƣơng trình rửa bát)  

Khi một chế độ bắt đầu, quý khách chỉ cần mở cánh cửa và cho thêm bát đĩa vào khi đèn 

THÊM BÁT ĐĨA bật          . Máy sẽ dừng lại ngay lập tức và thời gian còn lại của chế độ sẽ 

nhấp nháy trên màn hình. Đóng cánh cửa lại và không ấn nút nào cả, chu kỳ rửa bát sẽ tiếp 

tục.  
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Mở cánh cửa một cách chậm rãi và cẩn thận để tránh bị nƣớc rửa bát bắn vào  

Chúng tôi khuyên quý khách không cho thêm bát đĩa khi nút THÊM BÁT ĐĨA ở chế độ tắt vì 

nhƣ vậy có thể ảnh hƣởng đến chất lƣợng rửa bát  

Nếu quý khách mở cửa trong quá trình làm khô bát đĩa, một tiếng báo hiệu ngắt quãng sẽ 

kêu để báo quý khách rằng quá trình này chƣa xong  

Làm gián đoạn một chƣơng trình  

Không mở cánh cửa khi một chƣơng trình đang chạy dở, đặt biệt ở bƣớc rửa chính và bƣớc 

xả nƣớc nóng cuối cùng. Nếu cánh cửa mở khi có một chƣơng trình đang chạy (ví dụ, để 

cho thêm bát đĩa), máy sẽ tự động dừng. Đóng cánh cửa lại, không ấn nút nào cả và chu 

trình rửa bát sẽ tiếp tục. 

LƢU Ý  

Nếu quý khách mở cửa trong quá trình làm khô bát đĩa, một tiếng báo hiệu ngắt 

quãng sẽ kêu để báo quý khách rằng quá trình này chƣa xong  

Hủy một chƣơng trình đang chạy dở  

Thao tác nhƣ sau: 

 Giữ nút BẬT / TẮT ON/OFF ít nhất trong 3 giây. Dòng chữ “RESET” sẽ hiện lên màn 

hình và sẽ phát ra âm thanh 

 Chế độ đang chạy sẽ bị hủy  

 Khi ấy, quý khách có thể chọn một chƣơng trình mới bằng cách ấn vào nút B  

“CHỌN CHƢƠNG TRÌNH PROGR”  

 

LƢU Ý  

Trƣớc khi khởi động một chế độ mới, hãy đảm bảo rằng vẫn còn chất tẩy rửa 

trong ngăn. Hãy thêm chất tẩy rửa nếu cần  

Ở cuối chƣơng trình rửa bát  

Một tiếng kêu khoảng 5 giây (nếu không bị tắt tiếng) 3 lần, mỗi lần cách nhau 30 giây báo 

hiệu rằng chƣơng trình đã kết thúc. 
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Các nút lựa chọn  

Quý khách có thể lựa chọn thêm chức năng sau khi đã chọn chƣơng trình rửa 

Ví dụ: Chức năng SẤY THÊM         

Nếu quý khách chọn một lựa chọn không tƣơng thích với chƣơng trình rửa bát, đèn của lựa 

chọn đó sẽ nháy rồi tắt  

Nút “RỬA NHANH”  EXPRESS 

Nút này sẽ góp phần tiết kiệm năng lƣợng và thời gian lên đến 25% so với trung bình (theo 

chu trình mà quý khách lựa chọn), bằng cách giảm nhiệt độ của nƣớc rửa bát và thời gian 

làm khô trong bƣớc xả cuối cùng. Quý khách nên sử dụng lựa chọn này khi không có nhu 

cầu bát khô ngay lập tức.  

Để sấy khô tốt hơn, hãy để cánh cửa hé nhẹ để bát đĩa khô một cách tự nhiên. 

Nút “SẤY THÊM”  

Lựa chọn này sẽ giúp quý khách đạt đƣợc hiệu quả sấy tốt nhất, bằng cách tăng nhiệt độ 

nƣớc rửa bát ở bƣớc cuối cùng của chu kỳ rửa bát  

Đèn “KHÔNG CÓ MUỐI” NO SALT 

Nếu máy rửa bát của quý khách cần muối, dòng chữ MUỐI - SALT sẽ hiện lên khi quý 

khách chọn chƣơng trình. Các mảng bám trắng trên bát đĩa thƣờng là dấu hiệu quý khách 

cần đổ thêm muối.  

Đèn chỉ tắt khi QUÝ KHÁCH ĐỔ ĐẦY MUỐI.  

Nút “TRÌ HOÃN”  

Với nút này, thời gian khởi động của máy rửa bát có thể đƣợc Trì hoãn từ 1 đến 23 giờ. Hãy 

thực hiện các thao tác sau để Trì hoãn thời gian khởi động:  

 Bật máy rửa bát bằng nút  BẬT / TẮT ON/OFF trong khoảng 3 giây  

 Chọn chƣơng trình rửa bát “CHỌN CHƢƠNG TRÌNH PROGR”  

 Ấn vào nút “TRÌ HOÃN” (“0:30” sẽ hiện trên màn hình”) 

 Ấn vào nút này để tăng thời gian trì hoãn (mỗi lần ấn, thời gian trì hoãn sẽ tăng 

thêm 30 phút, cho tới tối đa là 23:30).  

 Sau khi đã điều chỉnh xong thời gian trì hoãn khởi động. Ấn nút BẮT ĐẦU / KHỞI 

ĐỘNG LẠI              ” . Chức năng trì hoãn đƣợc kích hoạt. Trên màn hình sẽ hiện thị 

thời gian còn lại của chƣơng trình. Khi thời gian đếm ngƣợc đã hết, chƣơng trình sẽ 

tự động khởi động. 

Nếu thời gian cài đặt không đƣợc xác nhận bằng nút BẮT ĐẦU / KHỞI ĐỘNG LẠI                        

.               sau khoảng 10 giây, cài đặt sẽ bị hủy  
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CHẾ ĐỘ LƢU (Lƣu chƣơng trình đƣợc sử dụng cuối cùng) 

Phải tắt máy rửa bát khi quý khách thực hiện thao tác này  

 Bật máy rửa bát bằng cách ấn vào nút BẬT / TẮT ON/OFF trong khoảng 3 giây  

 Giữ nút “CHỌN CHƢƠNG TRÌNH PROGR” và BẬT / TẮT ON/OFF trong khoảng 5 

giây 

 Dòng chữ “CÀI ĐẶT SETTINGS” sẽ hiện trên màn hình và đèn báo của “RỬA 

NHANH EXPRESS”  và “SẤY THÊM         ”  sẽ đƣợc bật   

 Ấn nút “CHỌN CHƢƠNG TRÌNH PROGR” cho đến khi cài đặt “CHẾ ĐỘ LƢU  - 

MEMO FUNCTION ” đƣợc lựa chọn  

 Điều chỉnh cài đặt bằng cách ấn vào nút “RỬA NHANH EXPRESS” (-) và “SẤY THÊM           

(+) để thay đổi “BẬT CHẾ ĐỘ LƢU MEMO MODE ON” thành “TẮT CHẾ ĐỘ LƢU  

MEMO MODE OFF” và ngƣợc lại 

 Tắt máy rửa bát bằng cách ấn nút BẬT / TẮT ON/OFF  trong khoảng 3 giây để xác 

nhận cài đặt mới  

Để kích hoạt lại, thực hiện cách thao tác nhƣ trên  

Kích hoạt hoặc tắt CHẾ ĐỘ THỬ NGHIỆM DEMO (chỉ dùng ở cửa hàng) 

Kích hoạt  

Phải tắt máy rửa bát khi quý khách thực hiện thao tác này  

1. Bật máy rửa bát bằng nút BẬT / TẮT ON/OFF . Ấn cùng lúc 2 nút  “CHỌN 

CHƢƠNG TRÌNH PROGR” và “TRÌ HOÃN               ” trong 5 giây  

2. Dòng chữ “CHẾ ĐỘ THỬ NGHIỆM ĐƢỢC BẬT DEMO MODE ON” sẽ hiện ra  

3. Nếu quý khách không ấn nút nào trong 30 giây, chế độ này sẽ bắt đầu, mô phỏng 

một chƣơng trình rửa bát  

Các lựa chọn Chƣơng trình/Lựa chọn/Hoãn thời gian đƣợc kích hoạt và quý khách có thể ấn 

vào các nút đó để mô phỏng một quá trình rửa bát. 

Tắt “Chế độ Thử nghiệm” 

Sau khi lắp đặt, nếu máy rửa bát hoạt động bình thƣờng nhƣng nếu chu kỳ rửa 

bát không bắt đầu khi quý khách ấn nút          , có khả năng là “Chế độ Thử 

nghiệm  DEMO” chƣa đƣợc tắt  
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Phải tắt máy rửa bát khi quý khách thực hiện thao tác này  

1. Bật máy rửa bát lên  BẬT / TẮT ON/OFF 

2. Ấn cùng lúc 2 nút Ấn cùng lúc 2 nút  “CHỌN CHƢƠNG TRÌNH PROGR” và “TRÌ 

HOÃN               ” trong 5 giây 

3. Dòng chữ “CHẾ ĐỘ THỬ NGHIỆM ĐƢỢC BẬT DEMO MODE OFF” sẽ hiện ra 

4. Tắt máy rửa bát 

CHẾ ĐỘ KHÓA ĐỐI VỚI TRẺ EM  

Chế độ này bảo vệ trẻ em khỏi những nguy hiểm khi mở cánh cửa và ngăn không cho trẻ 

em thực hiện các thao tác làm thay đổi chƣơng trình rửa bát.  

Quý khách có thể kích hoạt và tắt chế độ này nhƣ sau:  

 Bật máy rửa bát   

 Giữ 2 nút  “RỬA NHANH EXPRESS” và “TRÌ HOÃN              ” trong khoảng 5 giây  

 Dòng chữ “CHẾ ĐỘ KHÓA CHILD LOCK” sẽ hiện lên trên màn hình  

 Sau đó, chỉ có nút BẬT / TẮT ON/OFF còn hoạt động 

 Khi ấn các nút khác, đèn sẽ nháy 3 lần  

 Mở khóa bằng cách ấn lại 2 nút “RỬA NHANH EXPRESS” và “TRÌ HOÃN              ” 

Dòng chữ “CHẾ ĐỘ KHÓA TẮT CHILD LOCK OFF ” sẽ hiện lên trên màn hình 

Khi tắt máy bằng nút BẬT / TẮT ON/OFF, sau đó khi bật máy lên, chế độ khóa đối với trẻ 

em sẽ đƣợc tắt. 

14.Điều khiển từ xa (Wifi)  

Với công nghệ Wifi, quý khách có thể điều khiển máy rửa bát từ một ứng dụng trên điện 

thoại. 

Kết nối máy rửa bát với ứng dụng  

 Tải ứng dụng Rosières E-PICURIEN  

Ứng dụng Rosières E-PICURIEN có thể tải đƣợc trên máy tính bảng và điện thoại 

thông minh Android và IOS  

Để tìm hiểu tất cả các chi tiết đặc điểm của Wifi, hãy đọc mục lục của ứng dụng ở 

chế độ THỬ NGHIỆM  

 Hãy đảm bảo rằng đƣờng truyền đƣợc bật và điện thoại thông minh/máy tính bảng 

của quý khách đƣợc kết nối với Wifi  

 Bật BLUETOOTH trên điện thoại/máy tính bảng (nếu có)  
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 Mở ứng dụng, tạo một tài khoản ngƣời sử dụng và lƣu thiết bị, rồi làm theo các chỉ 

dẫn hiện trên màn hình  

 Bật máy rửa bát khi ứng dụng yêu cầu  

 Ấn vào “Chƣơng trình 3 giây Wifi” trong khoảng 3 giây  dòng chữ “ĐĂNG KÝ” sẽ 

chạy qua màn hình và đèn “Wifi” sẽ tắt 

 Trong 60 giây sau đó, hãy giữ nút “TẠM DỪNG” trong 3 giây, dòng chữ “FACILE” sẽ 

hiện trên màn hình trong khoảng 5 giây 

 Điền mật khẩu của Wifi trong ứng dụng và kết thúc quá trình này  

Việc lƣu thiết bị đã đƣợc thực hiện thành công  

 Dòng chữ “ĐÃ KẾT NỐI” sẽ hiện 1 lần trên màn hình, sau đó dòng chữ “ĐIỀU KHIỂN 

TỪ XA” xuất hiện và đèn “Wifi” sáng 

 Bây giờ quý khách có thể điều khiển máy rửa bát bằng ứng dụng  

Việc lƣu thiết bị đã thất bại  

Nếu việc đăng ký không thành công (hoặc không đƣợc thực hiện trong vòng 5 phút):  

 Dòng chữ “HÃY THỬ LẠI” sẽ hiện trên màn hình  

 Máy rửa bát sẽ không đƣợc kết nối  

 Hãy bắt đầu lại quá trình đăng ký bằng ứng dụng trên điện thoại 

Nếu quá trình không thực hiện đƣợc, hãy ấn “Proceder avec Standard Enrollment” vào làm 

theo các bƣớc sau  

 Giữ nút ON/OFF trong 3 giây để bật máy  

 Giữ nút B“Chƣơng trình” trong 3 giây trong tới khi dòng chữ “ĐĂNG KÝ” hiện trên 

màn hình  

 Giữ nút thứ 4 từ bên trái sang trong 3 giây mỗi 60 giây 

 Dòng chữ STANDARD sẽ hiện trên màn hình  

 Rời khỏi ứng dụng Rosières E-PICURIEN  

 Vào mục cài đặt wifi bằng máy  

 Trong danh sách Wifi khả dụng, hãy chọn ” WIFI DISHWASHING-xyzk” 

 Rời mục cài đặt  

 Quay lại ứng dụng Rosières E-PICURIEN và đợi ứng dụng tìm thấy máy rửa bát  

 Gõ mật khẩu Wifi  

Tần số Wifi phải đƣợc điều chỉnh trên dải băng tần 2.4 GHz. Quý khách không thể điều 

khiển máy nếu Wifi ở dải băng tần 5 GHz.  
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Yêu cầu về tên Wifi và mật khẩu WPA / WEP :  

- Chiều dài tối đa : 32 ký tự  

- Không đƣợc sử dụng các ký tự: “, &, $, =, ? 

Cài đặt lại Wifi  

Tiến hành lại quá trình đăng ký, xóa sản phẩm khỏi ứng dụng, trong trƣờng hợp có vấn đề 

hoặc đổi mật khẩu Wifi 

KÍCH HOẠT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA  

Nếu quý khách muốn điều khiển máy rửa bát từ xa : 

 Cho bát đĩa vào máy, cho nƣớc rửa bát vào và đóng cánh cửa  

 Bật máy rửa bát  

 Ấn nút B “Chƣơng trình 3 giây Wifi” trong 3 giây  Dòng chữ “ĐIỀU KHIỂN TỪ XA” 

sẽ hiện trên màn hình  

 Bây giờ quý khách có thể điều khiển máy rửa bát bằng ứng dụng  

TẮT CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 

 Để tắt chế độ điều khiển từ xa, hãy ấn nút B“Chƣơng trình 3 giây Wifi” trong 3 giây  

 Khi không có chƣơng trình rửa bát nào đang chạy:  

Đèn báo Wifi sẽ nháy chậm và dòng chữ “TẮT CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA” sẽ hiện 

trên màn hình. Trên màn hình sau đó sẽ hiện ra chƣơng trình rửa bát cuối cùng mà 

quý khách sử dụng (hoặc chƣơng trình ECO)  

 Khi có chƣơng trình rửa bát đang chạy: 

Đèn báo Wifi sẽ nháy một cách chậm rãi và dòng chữ “TẮT CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ 

XA” sẽ hiện trên màn hình. Sau đó, trên màn hình sẽ hiển thị thời gian còn lại của 

chu kỳ rửa bát. Chu kỳ sẽ tiếp tục mà không cần điều khiển bằng ứng dụng 

Cách khác để tắt chế độ điều khiển từ xa  

 Ấn nút A trong 3 giây  

Nếu có chƣơng trình rửa bát đang chạy, chƣơng trình này sẽ bị dừng lại và chế độ 

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA sẽ tắt 

Đèn báo Wifi sẽ nháy một cách chậm rãi  

Bây giờ quý khách có thể cài đặt một chu kỳ rửa bát mới bằng bảng điều khiển  

 Ấn nút A  trong 3 giây (hoặc tắt đi). Nếu có chƣơng trình rửa bát đang chạy, chƣơng 

trình này sẽ bị dừng lại và chế độ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA sẽ tắt  
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Khi quý khách bật lại máy, đèn báo Wifi sẽ nháy một cách chậm rãi và chƣơng trình rửa bát 

sẽ tiếp tục. 

Nếu quý khách mở cánh cửa, mọi ĐIỀU KHIỂN TỪ XA sẽ bị tắt. Để tiếp tục điều khiển máy 

rửa bát từ xa, hãy đóng cánh cửa lại  

Đèn báo Wifi 

 Báo hiệu tình trạng kết nối của sản phẩn với Wifi của hộ gia đình. Đèn này có thể:  

- LUÔN BẬT : chế độ điều khiển từ xa đang bật  

- NHÁY MỘT CÁCH CHẬM RÃI : chế độ điều khiển từ xa đã đƣợc tắt 

- NHÁY NHANH TRONG 3 GIÂY RỒI TẮT: máy không kết nối đƣợc với Wifi hoặc 

chƣa đƣợc đăng ký vào ứng dụng  

- NHÁY CHẬM TRONG 3 GIÂY, RỒI TẮT TRONG 2 GIÂY: đang đăng ký vào ứng 

dụng  

- BẬT TRONG 1 GIÂY RỒI TẮT TRONG 3 GIÂY: cánh cửa đang mở. Không thể kích 

hoạt chế độ điều khiển từ xa  

Bạn có thể liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng để đƣợc hƣớng dẫn chi tiết 

về chức năng wifi 
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15.DANH SÁCH CÁC CHẾ ĐỘ  

 

Chƣơng trình  

 

Mô tả 

 

 

 

P1 

  

 

ECO 

Dành cho bát đĩa bẩn bình thƣờng   

Chƣơng trình chuẩn EN 50242 

 

 

P2 

  

VAPEUR 

Chƣơng trình làm bay hơi nƣớc rửa bát, cho phép làm 

sạch các mảng bám dai dẳng và vi khuẩn 

 

P3 

 

 

 

NUIT 

 

Chế độ yên lặng, phù hợp khi sử dụng ban đêm 

 

P4 

 

 

 

UNIVERSEL 

 

Dành cho xoong nồi bẩn bình thƣờng 

 

 

P5 

  

 

AUTO 

QUOTIDIEN 

Chƣơng trình nhanh, dành cho bát đĩa bẩn bình 

thƣờng, phù hợp với việc rửa bát thƣờng xuyên. 

Chƣơng trình này đƣợc thiết kế để tối ƣu hóa hiệu quả 

rửa bát bằng cảm biến thông minh,  

 

 

 

P6 

 

 

TOTAL CA RE 

Chƣơng trình dành cho một chu kỳ rửa bát duy nhất 

CLASSE A dành cho bát đĩa lằm bằng chất liệu dễ vỡ 

nhƣ pha lê hay sứ 

Chỉ phù hợp với lƣợng bát đĩa tối đa dành cho 8 ngƣời 

 

 

P7 

  

RAPIDE 39’ 

Chu kỳ nhanh, cho việc rửa bát hàng ngày rất bẩn  

 

P8 

  

RAPIDE 29’ 

Chu kỳ rất nhanh, cho việc rửa bát hàng ngày bẩn vừa 

phải   

 

P9 

   

PRELAVAGE 

Dành cho bát đĩa sử dụng vào buổi sáng hoặc buổi 

trƣa,  

Rửa bát sau bƣớc “rửa tráng”  

Đối với các chƣơng trình sau khi “rửa tráng”, chúng tôi khuyên quý khách hãy cho thêm 

chất tẩy rửa (tối đa 10g) trực tiếp vào máy rửa bát 
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Chƣơng trình  

C
h
ấ
t 

rử
a
 “

rử
a
 

tr
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g
” 
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n
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h
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C
” 

N
h
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t 
đ
ộ
  
(°

C
) 

T
h
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1
 (

p
h
ú
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N
ú
t 

“N
H

A
N

H
”*

 

N
ú
t 

“S
Ấ
Y
 T

H
Ê
M

” 

 

P1 

  

ECO 

  45 190 CÓ CÓ 

 

 

P2 

  

VAPEUR 

  75 130 CÓ CÓ 

 

 

P3 

  

NUIT 

  55 240 CÓ N/A 

 

 

P4 

  

UNIVERSEL 

  60 120 CÓ CÓ 

 

 

P5 

 AUTO 

QUOTIDIEN 

  55-65 75-95 CÓ CÓ 

 

P6 

 

TOTAL CARE 

  50 100 CÓ CÓ 

 

 

P7 

  

RAPIDE 39’ 

  60 39 CÓ N/A 

 

 

P8 

  

RAPIDE 29’ 

  50 29 N/A N/A 

 

 

P9 

  

PRELAVAGE 

   5 N/A N/A 

 

● = Chất rửa “rửa tráng” 

■ = Chƣơng trình “XUNG LỰC” 

* = chỉ có trên một số dòng sản phẩm  

1) Với nƣớc lạnh (15 oC) +10% 

Nếu quý khách sử dụng nƣớc nóng, thời gian còn lại sẽ đƣợc cập nhật tự động khi chƣơng 

trình đang chạy  

Các chỉ số đƣợc đo lƣờng trong phòng thí nghiệm tiêu chuẩn châu ÂU EN 50242 (chỉ số có 
thể thay đổi theo điều kiện sử dụng) 
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16.BỘ PHẬN KHỬ CỨNG NƢỚC 

Nƣớc có thể chứa lƣợng vôi và muối khoáng khác nhau tùy theo nguồn nƣớc, có thể để lại 

các mảng bám màu trắng trên bát đĩa. Lƣợng muối khoáng càng nhiều thì nƣớc càng cứng. 

Máy rửa bát có bộ phận khử cứng nƣớc, cùng với loại muối khử cứng chuyên dụng, sẽ cung 

cấp nƣớc đã đƣợc khử cứng để rửa bát đĩa. Quý khách có thể tham khảo nơi cung cấp nƣớc 

để biết đƣợc độ cứng của nƣớc. 

Điều chỉnh máy khử cứng nƣớc  

Máy khử cứng nƣớc có thể khử nƣớc ở độ cứng lên tới 90 ofH (độ pháp) hoặc 50 odH (độ 

đức) bằng 8 cài đặt. Các cài đặt đƣợc miêu tả ở bảng sau đây, với loại nƣớc tƣơng ứng 

Mức độ Độ cứng của nƣớc Dùng muối khử 

cứng 

Cài đặt khử 

cứng nƣớc ofH  odH 

0 0-5 0-3 KHÔNG S0 

1 6-10 4-6 CÓ S1 

2 11-20 7-11 CÓ S2 

3 21-30 12-16 CÓ S3 

4* 31-40 17-22 CÓ S4 

5 41-50 23-27 CÓ S5 

6 51-60 28-33 CÓ S6 

7 61-90 34-50 CÓ S7 

* Bộ phận khử cứng nƣớc trong nhà máy đƣợc đặt ở mức 4 (S4) vì mức độ này 

đáp ứng nhu cầu của phần lớn ngƣời sử dụng 

Điều chỉnh cài đặt của bộ phận khử cứng nƣớc sao cho phù hợp với độ cứng của nƣớc, nhƣ 

sau:  

Phải tắt máy rửa bát trƣớc khi thực hiện các thao tác sau  

1. Bật máy BẬT / TẮT ON/OFF 

2. Giữ nút “CHỌN CHƢƠNG TRÌNH PROGR” và BẬT / TẮT ON/OFF trong khoảng 5 

giây  

3. Dòng chữ “CÀI ĐẶT SETTINGS” sẽ hiện trên màn hình và đèn báo “RỬA NHANH 

EXPRESS”  và “SẤY THÊM           ” sẽ đƣợc bật 
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4. Ấn nút “CHỌN CHƢƠNG TRÌNH PROGR” cho tới khi chọn “KHỨ CỨNG S4 

SOFTENER S4” (mức độ nhà máy S4)  

5. Cài đặt sẽ đƣợc thực hiện bằng cách ấn nút “RỬA NHANH EXPRESS”  (S7  S0) và 

“SẤY THÊM           (S0  S7) để tăng hoặc giảm mức độ  

6. Ấn nút BẬT / TẮT ON/OFF trong 3 giây để xác nhận cài đặt mới này  

Để thay đổi cài đặt khử cứng nƣớc, hãy làm lại các bƣớc trên  

Nếu quý khách không thể kết thúc quá trình, hãy bấm nút BẬT / TẮT ON/OFF để 

tắt máy và bắt đầu lại từ đầu (BƢỚC 1)  

17.SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH  

Nếu quý khách thấy máy rửa bát hoạt động không bình thƣờng, hãy tham khảo hƣớng dẫn 

dƣới đây với một số mẹo sử dụng để giải quyết các vấn đề thƣờng gặp nhất. Nếu vấn đề 

kéo dài hoặc tự khởi động lại, hãy liên hệ trung tâm hỗ trợ kỹ thuật.  

BÁO HIỆU HỎNG HÓC 

 Dòng sản phẩm có màn hình: các lỗi sẽ đƣợc hiển thị theo dạng chữ E và một số (ví 

dụ Lỗi 2 = E2) và một tiếng báo  

 Dòng sản phẩm không có màn hình: các lỗi sẽ đƣợc báo trên tất cả các đèn LED 

nhấp nháy. Số lần nháy báo hiệu loại lỗi, và sẽ đƣợc lặp lại sau mỗi 5 giây (ví dụ: lỗi 

2 = 2 nháy, ngƣng 5 giây, 2 nháy, v..v)  

Chỉ dành cho các dòng sản phẩm có màn hình:  

 

Lỗi hiển thị 

 

Ý nghĩa và giải pháp 

 

 

 

“KIỂM SOÁT NƢỚC” 

với một tiếng báo 

ngắn (chỉ có trên 1 

số dòng sản phẩm 

E2 (có màn hình) với 

một tiếng báo ngắn 

Máy rửa bát không có nƣớc 

Hãy đảm bảo rằng ống cấp nƣớc mở  

Hãy đảm bảo rằng đƣờng ống không bị móp hay gãy 

Hãy đảm bảo rằng ống thoát nƣớc đƣợc lắp ở độ cao thích hợp 

(xem đoạn lắp đặt) 

Hãy đóng đƣờng cấp nƣớc, tháo đƣờng ống cấp nƣớc và đảm bảo 

rằng màng lọc không bị tắc 
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E3 (có màn hình) với 

một tiếng báo ngắn 

Máy rửa bát không thoát nƣớc 

Hãy đảm bảo rằng ống thoát nƣớc không bị méo, kẹt hay tắc và 

màng lọc không bị tắc 

Hãy đảm bảo rằng xi phông không bị tắc 

E4 (có màn hình) với 

một tiếng báo ngắn 

Rò nƣớc 

Hãy đảm bảo rằng ống thoát nƣớc không bị méo, kẹt hay tắc và 

màng lọc không bị tắc 

Hãy đảm bảo rằng xi phông không bị tắc 

E8-Ei (có màn hình) 

với một tiếng báo 

ngắn 

Bộ phận làm nóng nƣớc không hoạt động hoặc tấm của màng lọc bị 

tắc 

Vệ sinh tấm màng lọc 

Các mã khác (có màn 

hình) 

Hãy tắt máy và rút dây điện của máy rửa bát. Đợi 1 phút. Cắm điện 

lại và khởi động một chƣơng trình mới. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy 

liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 

Dành cho các dòng sản phẩm không có màn hình  

Nếu hỏng hóc xảy ra khi máy  đang chạy 1 chƣơng trình, đèn tƣơng ứng với chu kỳ này sẽ 

nháy nhanh và quý khách sẽ nghe thấy 1 tiếng báo ngắt quãng. Trong trƣờng hợp này, hãy 

tắt máy rửa bát bằng cách ấn nút On/off. Sau khi chắc chắn rằng ống cấp nƣớc mở, 

ống thoát nƣớc không bị méo và xi phông hay màng lọc không bị tắc, hãy điều 

chỉnh lại chƣơng trình rửa bát  

Nếu tình trạng này kéo dài, hãy liên hệ trung tâm hỗ trợ kỹ thuật  

Máycó 1 thiết bị an toàn chống tràn, trong trƣờng hợp có vấn đề, sẽ thoát toàn bộ nƣớc  

Để đảm bảo thiết bị an toàn chống tràn hoạt động, chúng tôi khuyên quý khách không di 

chuyển hay làm nghiêng/lật máy rửa bát khi đang hoạt động.  

Nếu cần di chuyên hay lật máy lên, hãy đảm bảo rằng chu kỳ rửa bát đã kết thúc và không 

còn nƣớc trong máy nữa  
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Các vấn đề khác : 

Vấn đề Nguyên nhân Giải pháp 

 

1. Không có 

chƣơng trình 

nào hoạt động 

Chƣa cắm điện Cắm điện 

Không ấn nút O/I Ấn nút 

Cánh cửa vẫn mở Đóng cánh cửa 

Không có điện Đảm bảo có điện 

 

 

2. Máy rửa bát 

không tự làm 

đầy nƣớc 

Xem mục 1  Xử lý theo mục 1 

Vòi nƣớc đóng Mở vòi nƣớc 

Ống cấp nƣớc bị móp Chỉnh lại ống cấp nƣớc 

Màng lọc của ống cấp nƣớc bị 

tắc 

Vệ sinh màng lọc 

 

 

 

3. Máy rửa bát 

không tự thoát 

nƣớc 

Màng lọc bị bẩn Vệ sinh màng lọc 

Ống thoát nƣớc bị móp Chỉnh lại ống thoát nƣớc 

Phần kéo dài của ống thoát 

nƣớc không đƣợc lắp một 

cách chính xác 

Hãy làm theo các chỉ dẫn để nối 

ống kéo dài một cách cẩn thận 

 

Phần thoát nƣớc hƣớng xuống 

dƣới chứ không phải lên trên 

Hãy liên hệ kỹ thuật viên  

4. Máy rửa bát 

liên tục thoát 

nƣớc 

 

Vị trí của ống thoát nƣớc quá 

thấp 

Nâng ống thoát nƣớc lên ít nhất 

40cm so với mặt đất 

 

 

 

5. Quý khách 

không nghe 

thấy cánh 

quay của máy 

rửa bát kêu 

 

Quá nhiều chất tẩy rửa 

Giảm lƣợng chất tẩy rửa  

Sử dụng loại chất tẩy rửa phù 

hợp 

 

Có vật làm chặn cánh quay 

Đảm bảo không có vật chặn 

cánh quay 

 

Tấm của màng lọc và màng 

lọc bẩn 

Vệ sinh tấm của màng lọc và 

màng lọc 
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6. Trên các dòng 

máy không có 

màn hình: 1 

hoặc nhiều 

đèn báo hiệu 

nháy liên tục 

 

 

Vòi cấp nƣớc bị đóng 

Tắt máy rửa bát 

Mở vòi nƣớc  

Bắt đầu một chu kỳ rửa bát mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bát đĩa không 

đƣợc rửa sạch 

hoàn toàn 

Xem mục 5 Xử lý theo mục 1 

Đáy nồi không đƣợc rửa sạch Nếu nồi có nhiều cặn thức ăn 

dính, phải ngâm nồi trƣớc khi 

cho vào trong máy  

Mép nồi không đƣợc rửa sạch Hãy đặt nồi theo một tƣ thế 

khác 

Cánh quay bị chặn một phần Tháo cánh quay ra và rửa với 

nƣớc 

Bát đĩa không đƣợc sắp xếp 

đúng cách 

Không để bát đĩa quá gần nhau 

Đầu ống thoát nƣớc bị ngập 

trong nƣớc 

Đầu ống thoát nƣớc không đƣợc 

ngập trong nƣớc 

Quý khách đã cho một lƣợng 

nƣớc rửa bát không phù hợp 

hoặc nƣớc rửa bát đã cũ và bị 

vón lại 

Cho thêm nƣớc rửa bát theo độ 

bẩn của bát đĩa hoặc thay loại 

nƣớc rửa bát khác 

Nắp của khay đổ muối không 

đƣợc đóng đúng cách 

Đóng lại cẩn thận 

Chƣơng trình rửa không đủ 

mạnh 

Chọn chƣơng trình rửa bát khác 

mạnh hơn 

8. Nƣớc rửa bát 

không đƣợc 

phân tán hoặc 

chỉ đƣợc phân 

tán một phần 

Dao dĩa, bát đĩa, xoong nồi, 

v..v chặn đƣờng phân tán của 

nƣớc rửa bát 

 

 

Sắp xếp bát đĩa sao cho nƣớc 

rửa bát có thể phân tán đƣợc 

 

9. Có mảng bám 

trắng/ loang 

trên bát đĩa 

 

 

Nƣớc quá cứng 

Hãy đảm bảo lƣợng muối và sản 

phẩm súc rửa phù hợp 
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10. Có tiếng ồn khi 

rửa bát 

Bát đĩa va vào nhau Hãy sắp xếp lại bát đĩa trong 

giàn rửa  

Cánh quay va vào bát đĩa Hãy sắp xếp lại bát đĩa trong 

giàn rửa 

 

11.Bát đĩa không khô 

hoàn toàn  

Không khí không đƣợc lƣu 

thông 

Sau khi chu kỳ rửa kết thúc, hãy 

hé nhẹ cánh cửa để bát đĩa khô 

tự nhiên  

Thiếu chất tráng Đổ chất tráng  

 

 

Hỗ trợ và bảo hảnh  

Sản phẩm đƣợc bảo hành theo luật pháp và với các điều kiện đƣợc ghi trên chứng nhận bảo 

hành của sản phẩm. Quý khách phải giữ giấy chứng nhận bảo hành và cho trung tâm hỗ trợ 

kỹ thuật xem trong trƣờng hợp cần thiết, nhƣ một chứng minh mua hàng.  

Hãy liên hệ với TT bảo hành để đƣợc hƣớng dẫn, nên sử dụng linh kiện chính hãng để thay 

thế khi cần. 

 

 


