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เราคิดถึงคุณเสมอ
ขอขอบคุณที่ซื้อเครื่องใชไฟฟาจาก Electrolux คุณไดเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเดนดานนวัตกรรมมานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเรามี
ความโดดเดนและมีสไตล ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผูใชโดยเฉพาะ ไมวาคุณจะใชผลิตภัณฑ
เมื่อใด คุณจึงมั่นใจไดถึงประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง
ยินดีตอนรับสู Electrolux
เยี่ยมชมเว็บไซตของเราไดที่

รับคำแนะนำในการใชงาน เอกสารแผนพับ ขอมูลการแกไขปญหา ขอมูลการใหบริการ
และการซอมแซมไดที่
www.electrolux.com/support
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณเพื่อบริการที่ดีกวา:
www.registerelectrolux.com

ซื้ออุปกรณเสริม วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหลของแทสำหรับอุปกรณของคุณ:
www.electrolux.com/shop

บริการและการดูแลลูกคา
เราขอแนะนำใหใชอะไหลของแท
ขณะติดตอศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของเรา กรุณาเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม: รุน
PNC หมายเลขซีเรียล
ขอมูลนี้จะอยูบนแผนปายของเครื่อง

 คำเตือน / ขอควรระวัง-ขอมูลดานความปลอดภัย
 ขอมูลและคำแนะนำทั่วไป
 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ

1.  ขอมูลดานความปลอดภัย
กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง กรุณาอานคำแนะนำที่จัดมาใหโดย
ละเอียดกอนในเบื้องตน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการบาด
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เจ็บหรือความเสียหายที่เปนผลมาจากการติดตั้งหรือใชงานที่ไม
ถูกตอง เก็บชุดคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไวในที่ที่เรียกคน
เพื่ออางอิงไดอยางสะดวก

1.1 ความปลอดภัยตอเด็กและกลุมเสี่ยง
• เครื่องสามารถใชงานไดโดยเด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มี

ขอจำกัดทางรางกาย ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาด
ประสบการณหากมีผูคอยกำกับดูแลหรือใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใชเครื่องอยางปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น

• อยาใหเด็กอายุ 3 - 8 หรือผูที่ทุพพลภาพสูงเขาใกลยกเวนมี
คนดูแลอยางใกลชิด

• กันเด็กที่มีอายุต่ำกวา 3 ปออกนอกบริเวณยกเวนมีคนคอย
กำกับดูแลอยูตลอดเวลา

• อยาใหเด็กเลนเครื่อง
• เก็บน้ำยาซักฟอกใหพนมือเด็ก
• ระวังอยาใหเด็กหรือสัตวเลี้ยงอยูใกลตัวเครื่องขณะประตูเปด

อยู
• เด็ก ๆ จะตองไมทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัว

เองโดยไมมีผูดูแล

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
• เครื่องใชนี้ผลิตขึ้นสำหรับใชในครัวเรือนหรือในลักษณะใกล

เคียง เชน
– บานสวน ในครัวของโรงงาน สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติ

งานอื่น ๆ
– โดยลูกคาของโรงแรม หรือที่พักอื่น ๆ

• หามแกไขสวนประกอบทางเทคนิคของเครื่องนี้
• แรงดันน้ำขณะทำงาน (ต่ำสุดและสูงสุด) จะตองอยูระหวาง

0.5 (0.05) / 8 (0.8) บาร (MPa)
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขคาสูงสุดที่ 13 รายการ
• หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนย

บริการที่ไดรับอนุญาตหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

• จัดวางเครื่องใชบนโตะอาหารบนกระเชาสำหรับรองรับ โดย
ใหปลายดานคมชี้ลงหรือวางในถาดสำหรับเครื่องใชในแนว
นอนโดยใหดานคมหันลง
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• อยาทิ้งเครื่องขณะเปดประตูคางไวโดยไมมีคนดูแลเพื่อ
ปองกันการสะดุดโดยไมไดตั้งใจ

• กอนทำการซอมบำรุง ใหปดเครื่องและปลดสายไฟออกจาก
เตารับไฟฟา

• อยาใชเครื่องพนสเปรยไอน้ำแรงดันสูงและ/หรือไอน้ำรอน
เพื่อทำความสะอาดเครื่องใช

• เครื่องจะมีชองระบายอากาศที่ดานลาง โดยจะตองไมมีสิ่ง
กีดขวาง เชน พรม

• เครื่องจะตองตอกับแหลงจายน้ำหลักผานชุดทอที่จัดมาให
ใหม หามใชชุดทอเกาซ้ำ

2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง

คำเตือน
ติดตั้งเครื่องโดยชางผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น

• นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องหากอุณหภูมิต่ำ

กวา 0 °C
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา

ใหพรอมกับเครื่อง
• ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจาก

เครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและ
รองเทาที่มิดชิดทุกครั้ง

2.2 การตอระบบไฟ
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได

• เครื่องจะตองตอสายดิน
• พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตอง

ตรงกับพิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟ
ที่ใช

• ใชเตารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได
อยางถูกตอง

• อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
• อยาทำใหปลั๊กไฟและสายไฟเสียหาย ใน

กรณีที่ตองเปลี่ยนสายไฟ ควรใหศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตเปนผูดำเนินการ

• ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการ
ติดตั้งเสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชอง
สำหรับเสียบปลั๊กไดสะดวกหลังการติดตั้ง

• อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊ก
ไฟทุกครั้ง

• เครื่องไดมาตรฐานตามหลักเกณฑ E.E.C.
Directives

• เฉพาะสหราชอาณาจักรและไอรแลนด
อุปกรณติดตั้งติดตั้งปลั๊กขนาด 13 A ใน
กรณีที่จำเปนตองเปลี่ยนฟวสปลั๊ก ใหใช
ฟวสขนาด 13 A ASTA (BS 1362)
เทานั้น

2.3 การตอระบบน้ำ
• อยาทำใหสายน้ำไดรับความเสียหาย
• กอนตอทอใหม ทอจะตองไมถูกใชมาเปน

เวลานาน หากมีการซอมหรือมีการติดตั้ง
อุปกรณใหม (เชน มาตรวัดน้ำ) ใหปลอย
ใหน้ำไหลออกจนกวาน้ำจะสะอาดและใส

• จะตองไมมีจุดน้ำรั่วที่มองเห็นไดระหวาง
และหลังการใชงานเครื่องครั้งแรก

• หากทอจายน้ำเสียหาย ใหปดกอกน้ำและ
ปลดปลั๊กไฟออกจากเตารับไฟฟาทันที
ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตเพื่อ
เปลี่ยนทอจายน้ำ

2.4 การใชงาน
• อยานั่งหรือยืนบนประตูเครื่องที่เปดอยู
• น้ำยาลางจานของเครื่องถือเปนสาร

อันตราย อานคำแนะนำดานความปลอดภัย
ที่ภาชนะของน้ำยาและปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด

• อยาดื่มหรือนำน้ำในเครื่องมาเลน
• อยานำจานออกจากเครื่องจนกวา

โปรแกรมจะทำงานเสร็จสิ้น น้ำยาบางชนิด
อาจติดคางอยูที่จาน

• เครื่องอาจปลอยไอรอนหากเปดประตูขณะ
โปรแกรมยังทำงานอยู

• อยาใสของไวไฟที่เปยกสารไวไฟภายใน
ใกลหรือบนตัวเครื่อง
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2.5 การใหบริการ
• ซอมเครื่องโดยติดตอศูนยบริการที่ไดรับ

อนุญาต
• ใชชิ้นสวนแทเทานั้น

2.6 การทิ้ง
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
• ตัดสายไฟจากนั้นจึงนำไปทิ้ง
• นำล็อคประตูออกเพื่อปองกันเด็กหรือสัตว

เลี้ยงติดคางอยูในเครื่อง

3. ภาพรวมเบื้องตน

6 5911 12 10 78

13 

3 421

1 ดานบน
2 แขนพนสเปรยดานบน
3 แขนพนสเปรยชวงบน
4 แขนพนสเปรยชวงลาง
5 ตัวกรอง
6 แผนขอมูล
7 ชองเติมเกลือ

8 ชองระบายอากาศ
9 ที่จายน้ำยาเคลือบแหง

10 ที่จายน้ำยาลาง
11 กระเชาใสของที่จะลาง
12 กระเชาดานลาง
13 กระเชาดานบน
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4. แผงควบคุม
1

2 4

68

3

7

5

1 ปุมเปด/ปด
2 Program ปุม
3 ไฟแสดงโปรแกรม
4 จอแสดงผล
5 Delay ปุม

6 Start ปุม
7 ไฟสัญลักษณ
8 Option ปุม

4.1 ไฟสถานะ

ไฟสถานะ รายละเอียด
ไฟสถานะเกลือ จะตองเติมที่ใสเกลือ ดับอยูตลอดขณะโปรแกรมทำงาน

ไฟสถานะน้ำยาเคลือบแหง จะเปดทำงานเมื่อตองเติมชองน้ำยาเคลือบแหง ดับ‐
อยูตลอดขณะโปรแกรมทำงาน

ไฟสถานะรอบการลาง ติดสวางขณะรอบการลางกำลังทำงาน

ไฟสถานะรอบการอบแหง ติดสวางขณะรอบการอบแหงทำงาน

TimeManager ไฟสถานะ

XtraDry ไฟสถานะ

5. โปรแกรม
ลำดับของโปรแกรมในตารางอาจไมสะทอน
ลำดับของพวกเขาบนแผงควบคุม
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โปรแกรม ระดับความเลอะ
ประเภทโหลด

ชวงของโปรแกรม ตัวเลือก

 1) • คราบปกติ
• ถวยชามและ‐

เครื่องใชบนโตะ‐
อาหาร

• เตรียมการลาง
• ลาง 50 °C
• ลางน้ำ
• อบแหง

• XtraDry

 2) • ทั้งหมด
• ถวยชาม เครื่อง‐

ใชบนโตะอาหาร
หมอและกะทะ

• เตรียมการลาง
• ลาง 45 °C ถึง 70 °C
• ลางน้ำ
• อบแหง

• XtraDry

 3) • คราบคละ
• ถวยชาม เครื่อง‐

ใชบนโตะอาหาร
หมอและกะทะ

• เตรียมการลาง
• ลาง 50 °C และ 65 °C
• ลางน้ำ
• อบแหง

• TimeManager
• XtraDry

 4) • คราบหนัก
• ถวยชาม เครื่อง‐

ใชบนโตะอาหาร
หมอและกะทะ

• เตรียมการลาง
• ลาง 70 °C
• ลางน้ำ
• อบแหง

• TimeManager
• XtraDry

 5) • คราบใหม
• ถวยชามและ‐

เครื่องใชบนโตะ‐
อาหาร

• ลาง 60 °C
• ลางน้ำ

• XtraDry

 6) • ทั้งหมด • เตรียมการลาง  

1) โปรแกรมนี้จะชวยใหคุณใชน้ำและพลังงานนอยที่สุดสำหรับลางถวยชามและเครื่องใชบนโตะ‐
อาหารที่มีคราบปกติ (เปนโปรแกรมมาตรฐานสำหรับสถาบันทดสอบตาง ๆ)
2) เครื่องมีระบบตรวจจับระดับคราบเลอะและปริมาณสิ่งของที่จะลางในกระเชา โดยอัตโนมัติจะปรับ‐
อุณหภูมิและปริมาณของน้ำเชนเดียวกับระยะเวลาการลาง
3) คุณสามารถใชโปรแกรมนี้เพื่อลางถวยชามที่เลอะคราบหลายรูปแบบ คราบฝงแนนไวในชองชั้นลาง‐
และคราบปกติไวในชองชั้นบน แรงดันและอุณหภูมิของน้ำที่ชองชั้นลางจะสูงกวาชองชั้นบน
4) โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลางสินคาสกปรกอยางหนักดวยแรงดันน้ำสูงและที่อุณหภูมิสูง
5) โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลางโหลดหรือโหลดครึ่งหนึ่งดวยดินสดหรือเบาในเวลาอันสั้น
6) ดวยโปรแกรมนี้คุณสามารถลางออกอาหารไดอยางรวดเร็วยังคงอยูจากอาหารและปองกันกลิ่นเหม็น‐
ขึ้นในเครื่อง อยาใชน้ำยาลางกับโปรแกรมนี้

5.1 ขอมูลความสิ้นเปลือง

โปรแกรม 1) น้ำ
(ล.)

พลังงาน
(kWh)

ระยะเวลา
(ต่ำสุด)

10.5 0.932 235

9.6 - 13.1 0.74 - 1.06 120 - 170

13.9 - 16.9 1.14 - 1.40 204

10.8 - 13.2 0.97 - 1.11 160
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โปรแกรม 1) น้ำ
(ล.)

พลังงาน
(kWh)

ระยะเวลา
(ต่ำสุด)

9.3 - 11.4 0.54 - 0.66 30

4.1 - 5.1 0.01 - 0.04 15

1) แรงดันและอุณหภูมิของน้ำ ระบบจายไฟและเงื่อนไขแวดลอม รวมทั้งจำนวนจานอาจทำใหคานี้‐
เปลี่ยนไป

5.2 ขอมูลสำหรับสถาบันทดสอบ
ขอรับขอมูลการทดสอบประสิทธิภาพการ
ทำงานที่จำเปน (ตามมาตรฐาน EN60436
เปนตน) โดยสงอีเมลไปที่:
info.test@dishwasher-production.com

กรุณาระบุรหัสผลิตภัณฑ (PNC) ที่แจงบน
แผนปายขอมูลเครื่อง
สอบถามขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องลางจานได
จากคูมือใหบริการที่จัดมาใหพรอมกับเครื่อง
ของคุณ

6. คาปรับตั้ง
6.1 โหมดเลือกโปรแกรมและโหมด
ผูใช
ขณะเครื่องอยูในโหมดเลือกโปรแกรม
สามารถตั้งโปรแกรมและเขาสูโหมดผูใชที่
ตองการได
คาปรับตั้งในโหมดผูใช:
• ระดับน้ำยาปรับความกระดางของน้ำตาม

ระดับความกระดางของน้ำ
• การเปดหรือปดระบบแจงน้ำยาเคลือบแหง

หมด
• ระดับน้ำยาเคลือบแหงที่ตองการ
• การเปดหรือปดใชงาน AirDry
เนื่องจากเครื่องสามารถจัดเก็บคาที่บันทึก
ไวได จึงไมจำเปนตองกำหนดคาการ
ทำงานทุกครั้งที่เดินรอบการทำงาน

การตั้งคาโหมดเลือกโปรแกรมการ
ทำงาน
เครื่องจะอยูในโหมดเลือกโปรแกรมการทำงาน
ขณะไฟสถานะโปรแกรมการทำงาน 
ติดสวางและจอแสดงผลแสดงระยะเวลาการ
ทำงานของโปรแกรม
หลังเปดใชงาน เครื่องจะตองอยูในโหมดเลือก
โปรแกรมเปนคาเริ่มตน หากไมเปนเชนนี ้ให
ตั้งคาโหมดเลือกโปรแกรมการทำงานดังนี้

กด Program และ Option คางพรอม ๆ กัน
จนไปถึงโหมดเลือกโปรแกรม

การเขาสูโหมดผูใช
เครื่องจะตองอยูในโหมดเลือกโปรแกรม
เขาไปยังโหมดผูใชโดยกดคางที่ Delay และ 
Start พรอม ๆ กันจนกวาไฟสถานะ ,

,  และ  จะกะพริบและจอแส
ดงผลวางเปลา

6.2 น้ำยาปรับความกระดางของน้ำ
น้ำยาปรับความกระดางของน้ำมีหนาที่ขจัดแร
ธาตุตาง ๆ ออกจากน้ำ เนื่องจากสวนประกอบ
เหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพในการลางและ
ตัวเครื่อง
ยิ่งแรธาตุมากเทาไร น้ำจะยิ่งกระดางมาก
เทานั้น ความกระดางของน้ำจะตรวจวัดเปน
เกณฑเทียบเทา
น้ำยาปรับความกระดางของน้ำควรปรับตาม
ความกระดางของน้ำในพื้นที่ของคุณ หนวย
งานประปาทองถิ่นของคุณควรสามารถใหคำ
แนะนำเกี่ยวกับความกระดางของน้ำในพื้นที่
ของคุณ จะตองปรับระดับน้ำยาปรับความ
กระดางของน้ำใหถูกตองเพื่อใหการลางเกิด
ประสิทธิภาพ
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ความกระดางของน้ำ
องศาเยอรมัน

(°dH)
องศาฝรั่งเศส

(°fH)
mmol/l องศา

Clarke
ระดับน้ำยาปรับ‐

ความกระดางของ‐
น้ำ:

47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) คาจากโรงงาน
2) อยาใชเกลือที่ระดับนี้

ไมวาจะใชผลิตภัณฑทำความสะอาดแบบ
ใด ใหตั้งคาระดับความกระดางของน้ำให
เหมาะสมเพื่อใหระบบแจงเตือนการเติม
เกลือทำงาน

มัลติแท็บที่มีเกลือจะไม
ประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปรับน้ำกระดางใหออนลง

การปรับระดับน้ำยาปรับความ
กระดางของน้ำ
เครื่องจะตองอยูในโหมดผูใช
1. กด Program

• ไฟสถานะ ,  และ 
ดับลง

• ไฟสถานะ  ยังติดกะพริบ
• จอแสดงผลแสดงคาปจจุบัน: เชน 

= ระดับ 5
2. กด Program ซ้ำ ๆ กันเพื่อปรับคา
3. กดปุมเปด/ปดเพื่อยืนยันคา

6.3 ระบบแจงน้ำยาเคลือบแหงหมด
น้ำยาเคลือบแหงชวยในการทำแหงจานโดย
ไมใหเกิดรองรอยหรือคราบที่ภาชนะ น้ำยา
เคลือบแหงจะถูกจายออกมาอัตโนมัติระหวาง
รอบการลางน้ำรอน

หากชองน้ำยาเคลือบแหงวางเปลา สวนแสดง
สถานะน้ำยาเคลือบแหงจะเปดทำงานเพื่อแจง
ใหทราบวาตองเติมน้ำยาเคลือบแหง หากผล
การอบแหงเปนที่นาพอใจขณะใชมัลติแท็บเล็
ตอยางเดียว สามารถปดการแจงเตือนใหเติม
น้ำยาเคลือบแหง ทั้งนี้เพื่อใหการอบแหงมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด ควรใชน้ำยาเคลือบแหง
หากใชน้ำยามาตรฐานหรือมัลติแท็บเล็ตโดย
ไมมีน้ำยาเคลือบแหง ใหเปดการแจงเตือนนี้
เพื่อใหสวนแจงการเติมน้ำยาเคลือบแหง
ทำงาน

การปดใชงานสวนแจงเตือนน้ำยา
เคลือบแหงหมด
เครื่องจะตองอยูในโหมดผูใช
1. กด Option

• ไฟสถานะ ,  และ  ดับ
ลง

• ไฟสถานะ  ยังติดกะพริบ
• จอแสดงผลแสดงคาปจจุบัน:  =

ปดใชการแจงน้ำยาเคลือบแหงหมด
2. กด Option เพื่อปรับเปลี่ยนคา

 = ปดใชการแจงน้ำยาเคลือบแหงหมด
3. กดปุมเปด/ปดเพื่อยืนยันคา
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6.4 ระดับน้ำยาเคลือบแหง
สามารถกำหนดปริมาณน้ำยาเคลือบแหงได
ระหวาง 1 (ต่ำสุด) ถึงระดับ 6 (สูงสุด) ระดับ 0
เปนการปดการใชน้ำยาเคลือบแหง โดยจะไมมี
การจายน้ำยาเคลือบแหงออกมา
คาจากโรงงาน: ระดับ 4

การเติมน้ำยาเคลือบแหง
เครื่องจะตองอยูในโหมดผูใช
1. กด Delay

• ไฟสถานะ ,  และ
 ดับลง

• ไฟสถานะ  ยังติดกะพริบ
• จอแสดงผลแสดงคาปจจุบัน: เชน 

= ระดับ 4
– ระดับของชวงชวยลางจาก 0A ถึง

6A ที่ระดับ 0A หมายถึงไมมีการ
ใชเครื่องชวยลาง

2. กด Delay ซ้ำ ๆ กันเพื่อปรับคา
3. กดปุมเปด/ปดเพื่อยืนยันคา

6.5 AirDry
AirDry เพิ่มประสิทธิภาพการอบแหงโดยใช
พลังงานนอยกวา

ระหวางรอบการอบแหง ประตูจะ
เปดอัตโนมัติคางอยู

ขอควรระวัง
อยาพยายามปดประตูเครื่อง
ภายใน 2 นาทีหลังจากการเปด
อัตโนมัติ เนื่องจากเครื่องอาจ
เสียหายได
หากหลังจากนี้ประตูปดลงอีก 3
นาที โปรแกรมที่ทำงานอยูจะสิ้น
สุดลง

AirDry จะเปดทำงานอัตโนมัติกับโปรแกรม
การทำงานทั้งหมด ยกเวน  (แลวแตกรณี)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแหง ให
พิจารณาตัวเลือก XtraDry หรือเปดใชงาน
AirDry

ขอควรระวัง
หากเด็ก ๆ สามารถใชงานเครื่อง
ได ควรปดระบบ AirDry
เนื่องจากการเปดประตูอาจทำให
เกิดอันตรายได

การปดใชงาน AirDry
เครื่องจะตองอยูในโหมดผูใช
1. กด Start

• ไฟสถานะ ,  และ
 ดับลง

• ไฟสถานะ  ยังติดกะพริบ
• จอแสดงผลแสดงคาปจจุบัน:  =

AirDry เปดใชงาน
2. กด Start เพื่อปรับเปลี่ยนคา  =

AirDry ปดใชงาน
3. กดปุมเปด/ปดเพื่อยืนยันคา

6.6 MyFavourite
ตัวเลือกนี้ชวยใหสามารถกำหนดและบันทึก
โปรแกรมการทำงานที่ใชบอยที่สุด
สามารถบันทึกไดเพียง 1 โปรแกรมเทานั้น คา
ใหมจะเปนการยกเลิกคากอนหนา

การบันทึกโปรแกรม MyFavourite
1. ตั้งคาโปรแกรมการทำงานที่เลือก
นอกจากนี้ยังสามารถตั้งคาตัวเลือกตาง ๆ
พรอมกับโปรแกรมการทำงาน
2. กดคางที่ Program และ Delay พรอม ๆ

กันจนกวาไฟสถานะของโปรแกรมการ
ทำงานและตัวเลือกจะกะพริบครูหนึ่ง

การตั้งคาโปรแกรม MyFavourite
กดคางที่ Program จนกวาไฟสถานะที่
เกี่ยวของกับโปรแกรม MyFavourite และตัว
เลือกการทำงานจะติดสวาง
จอแสดงผลแสดงระยะเวลาการทำงานของ
โปรแกรม
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7. ตัวเลือก
ตัวเลือกที่ตองการจะตองเปดใช
งานทุกครั้งกอนเริ่มโปรแกรม
การทำงาน
ไมสามารถเปดหรือปดตัวเลือก
ในการทำงานไดขณะโปรแกรม
กำลังทำงานอยู

ปุม Option จะสลับระหวางตัว
เลือกตาง ๆ และสวนการทำงาน
รวมกันที่สามารถใชได

ตัวเลือกบางสวนทั้งหมดที่
สามารถใชงานรวมกันได หาก
คุณเลือกตัวเลือกที่ไมสามารถ
ทำงานรวมกัน เครื่องจะปดตัว
เลือกในการทำงานบางสวน
อัตโนมัติ เฉพาะไฟสถานะของ
ตัวเลือกในการทำงานที่ใชงาน
ไดเทานั้นที่จะติดสวาง

หากตัวเลือกนี้ไมสามารถใชงาน
กับโปรแกรมที่ตองการ ไฟ
สถานะที่เกี่ยวของจะไมติดสวาง
หรือกะพริบอยางรวดเร็วครูหนึ่ง
จากนั้นจึงดับลง

การเปดใชงานตัวเลือกตาง ๆ
อาจสงผลตอการใชน้ำและ
พลังงาน รวมทั้งระยะเวลาการ
ทำงานของโปรแกรมการทำงาน

7.1 XtraDry
เปดใชงานตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การอบแหง
XtraDry เปนตัวเลือกการทำงานแบบถาวร
สำหรับโปรแกรมการทำงานทั้งหมดนอกเหนือ
จาก  จะเปดทำงานอัตโนมัติในรอบ
การทำงานถัดไป สามารถปรับคานี้ไดทุกเมื่อ

ทุกครั้งที่เปดใชงาน ,
XtraDry จะปดทำงานและจะ
ตองเลือกเอง

การเปดใชงาน XtraDry เปนการปดใชงาน
TimeManager และกลับกัน

การเปดใชงานระบบ XtraDry
กดที่ Option จนกวาไฟสถานะ  จะติด
สวาง
จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงานของ
โปรแกรมใหม

7.2 TimeManager
TimeManager ชวยลดระยะเวลาของ
โปรแกรมการทำงานที่เลือกประมาณ 50%
ผลการลางจะเหมือนกับระยะเวลาการทำงาน
ของโปรแกรมปกติ แตประสิทธิภาพในการอบ
แหงจะลดลง
ตัวเลือกนี้จะเพิ่มแรงดันและอุณหภูมิของน้ำ
รอบการลางและอบแหงจะสั้นลง
ตามคาเริ่มตน TimeManager จะปดการ
ทำงานอยู แตสามารถสั่งเปดใชงานไดเอง ไม
สามารถใชงานตัวเลือกนี้ไดรวมกับ XtraDry

การเปดใชงานระบบ
TimeManager
กดที่ Option จนกวาไฟสถานะ  จะติด
สวาง
จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงานของ
โปรแกรมใหม

8. กอนการใชงานครั้งแรก
1. ระดับน้ำยาปรับความกระดางของน้ำจะ

ตองมีระดับที่สอดคลองกับระดับความ
กระดางของแหลงน้ำที่ใช หากไมตรง
กัน ใหปรับระดับน้ำยาปรับความ
กระดางของน้ำ

2. เติมเกลือในชองเติม
3. เติมน้ำยาเคลือบแหงในชองเติม
4. เปดกอกน้ำ

5. เริ่มโปรแกรมการทำงานเพื่อขจัดสิ่ง
ตกคางดานในเครื่อง อยาใชน้ำยาลาง
หรือใสจานชามในกระเชา

หลังจากเริ่มโปรแกรมการทำงาน อาจตองใช
เวลาถึง 5 นาทีเพื่อใหเครื่องอัดเรซินเขาไปที่
สวนปรับสภาพน้ำ ดูเหมือนวาเครื่องไมทำงาน
รอบการลางจะเริ่มตนก็ตอเมื่อขั้นตอนนี้ดำเนิน
การเสร็จสิ้นแลวเทานั้น ขั้นตอนนี้จะทวนซ้ำ
เปนระยะ ๆ
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8.1 ที่เติมเกลือ
ขอควรระวัง
ใชเกลือหยาบที่ออกแบบมา
สำหรับเครื่องลางจานเทานั้น
เกลือละเอียดจะเพิ่มโอกาสใน
การเกิดการกัดกรอน

เกลือใชสำหรับเติมใหกับเรซินในตัวปรับความ
กระดางของน้ำเพื่อใหแนใจวาการลางจะมี
ประสิทธิภาพสำหรับรอบการลางทั่ว ๆ ไป

การเติมเกลือในชองเติม
1. หมุนฝาชองเติมเกลือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ

นำออก
2. ใสน้ำ 1 ลิตรในชองเติมเกลือ (ครั้งแรก

เทานั้น)
3. เติมเกลือ 1 กก. ในที่ใสเกลือ (จนกวาจะ

เต็ม)

4. คอย ๆ เขยากรวยที่บริเวณมือจับเพื่อให
เกลือเขาไปจนหมด

5. นำเกลือรอบ ๆ ชองเปดของชองเติมเกลือ
ออกใหหมด

6. หมุนฝาชองเติมเกลือตามเข็มนาฬิกาเพื่อ
ปดชองเติมเกลือ

ขอควรระวัง
น้ำและเกลืออาจเล็ดรอดมาจาก
ชองเติมขณะเติม หลังจากเติม
ชองเติมเกลือ ใหเริ่มโปรแกรม
ทันทีเพื่อปองกันการกัดกรอน

8.2 การเติมน้ำยาเคลือบแหง

A B

C

ขอควรระวัง
ใชเฉพาะน้ำยาเคลือบแหง
สำหรับเครื่องลางจานเทานั้น

1. เปดฝา (C)
2. เติมน้ำยาในชองเติม (B) จนกวาน้ำยา

เคลือบแหงจะถึงขีด ''MAX''
3. นำน้ำยาเคลือบแหงสวนที่ลนออกโดยใช

ผาซับเพื่อไมใหเกิดฟองมากเกินไป
4. ปดฝา ฝาจะตองล็อคเขาที่อยู

เติมน้ำยาเคลือบแหงในชองเติม
เมื่อสวนแสดงสถานะ (A) ใส

9. การใชงานทั่วไป
1. เปดกอกน้ำ
2. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดใชงานเครื่อง
เครื่องจะตองอยูในโหมดเลือกโปรแกรม

• หากสวนแสดงระดับเกลือเปดทำงาน
ใหเติมเกลือในที่รองรับเกลือ

• หากสวนแสดงระดับน้ำยาเคลือบแหง
เปดทำงาน ใหเติมน้ำยาเคลือบแหงใน
ที่จาย

3. ใสสิ่งของที่จะลางในกระเชา

4. เติมน้ำยาลาง
5. ปรับตั้งและเริ่มโปรแกรมการทำงานที่

เหมาะสมตามประเภทของสิ่งของที่จะลาง
และระดับคราบสกปรก
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9.1 การใชน้ำยาลาง

A B

C

ขอควรระวัง
ใชเฉพาะผลิตภัณฑลางสำหรับ
เครื่องลางจานเทานั้น

1. กดปุมปลดล็อค (A) เพื่อเปดฝา (C)
2. ใสน้ำยาลางแบบผงหรือแบบเม็ดในชอง

เติม (B)
3. หากโปรแกรมมีรอบเตรียมการลาง ใหเติม

น้ำยาลางเล็กนอยที่ดานในของประตู
เครื่อง

4. ปดฝา ฝาจะตองล็อคเขาที่อยู

9.2 การตั้งคาและเริ่มโปรแกรม

เริ่มตนการทำงานของโปรแกรม
1. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดใชงานเครื่อง เครื่อง

จะตองอยูในโหมดเลือกโปรแกรม
2. ปดฝาเครื่อง
3. กด Program ซ้ำ ๆ จนกวาไฟสถาน

โปรแกรมการทำงานที่คุณเลือกจะติดสวาง
• หากตองการเลือกโปรแกรม

MyFavourite ใหกดคางที่ Program
จนกวาคา MyFavourite จะติดสวาง

จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงานของ
โปรแกรม
4. ปรับตัวเลือกที่ตองการ
5. กด Start เพื่อเริ่มโปรแกรมการทำงาน

• สัญลักษณแจงรอบการลางจะติดสวาง
• ระยะเวลาของโปรแกรมการทำงานจะ

เริ่มลดลงทีละ 1 นาที

การเริ่มโปรแกรมโดยหนวงการเริ่ม
ทำงาน
1. ตั้งคาโปรแกรม

2. Press Delay ซ้ำๆจนกวาจอแสดงผลจะ
แสดงเวลาหนวงที่ตองการ
(ตั้งแต1ถึง24ชั่วโมง)
• สัญลักษณแสดงโปรแกรมที่เลือกจะติด

กะพริบ
• ไฟสถานะ  ติดสวาง

3. กด Start เพื่อปรับเปลี่ยนคา
• สัญลักษณแสดงโปรแกรมที่เลือกจะติด

กะพริบ
• สำหรับเวลาหนวง

ระหวาง24และ11ชั่วโมงจอแสดงผลจะ
แสดงเฉพาะชั่วโมง สำหรับเวลาหนวง
ระหวาง10และ1ชั่วโมงจอแสดงผลจะ
แสดงเฉพาะชั่วโมง

หลังจากนับถอยหลังเสร็จสิ้น โปรแกรมจะเริ่ม
ทำงานและสัญลักษณแสดงรอบการลางจะติด
สวาง สัญลักษณ  จะดับลง

การเปดประตูขณะเครื่องทำงาน
การเปดประตูขณะโปรแกรมกำลังทำงานจะ
ทำใหเครื่องหยุดทำงาน หากสงผลตออัตราสิ้น
เปลืองพลังงานและระยะเวลาของโปรแกรม
การทำงาน หลังจากปดประตู เครื่องจะทำงาน
ตอจากเดิม

หากเปดประตูเครื่องไวนานเกิน
กวา 30 วินาทีระหวางรอบการ
อบแหง โปรแกรมการทำงานจะ
สิ้นสุดลง กรณีนี้จะไมเกิดขึ้น
หากเปดประตูจากฟงกชั่น
AirDry

การยกเลิกการหนวงเวลาการเริ่ม
ทำงานขณะเครื่องกำลังนับถอยหลัง
ขณะยกเลิกการหนวงการเริ่มทำงาน คุณจะ
ตองปรับตั้งโปรแกรมและตัวเลือกตาง ๆ ใหม
อีกครั้ง
กด Program และ Option คางไวพรอม ๆ
กันจนกวาเครื่องจะเขาสูโหมดเลือกโปรแกรม
การทำงาน

การยกเลิกโปรแกรม
กด Program และ Option คางไวพรอม ๆ
กันจนกวาเครื่องจะเขาสูโหมดเลือกโปรแกรม
การทำงาน
จะตองมีน้ำยาในที่เก็บน้ำยากอนเริ่มโปรแกรม
ใหม
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สิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม
หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น สวนแสดง
ผลจะแจงเปน 0:00
ปุมทั้งหมดจะไมสามารถใชงานไดยกเวนปุม
เปด/ปด
1. กดปุมเปด/ปดหรือรอใหฟงกชั่น Auto Off

ปดเครื่องอัตโนมัติ
หากคุณเปดประตูไวกอนเปดใชโหมด
Auto Off เครื่องจะปดการทำงานอัตโนมัติ

2. ปดกอกน้ำ

ฟงกชั่น Auto Off
ฟงกชั่นนี้จะลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยปด
การทำงานของเครื่องอัตโนมัติเมื่อไมไดใช
งาน
ฟงกชั่นนี้จะทำงานเมื่อ:
• ผานไป 5 นาทีหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม
• หลัง 5 นาทีหากเครื่องไมเริ่มโปรแกรมการ

ทำงาน

10. คำแนะนำและเคล็ดลับ
10.1 ทั่วไป
คำแนะนำตอไปนี้จะชวยใหมั่นใจวาการ
ทำความสะอาดและอบแหงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสำหรับการใชงานทั่วไป และยัง
ชวยดูแลสิ่งแวดลอมในเวลาเดียวกัน
• นำเศษอาหารชิ้นใหญออกจากจานเททิ้งไว

ในอางแยกเศษอาหาร
• อยาลางน้ำเองกอนลวงหนา ในกรณีที่

จำเปน ใหเลือกโปรแกรมการทำงานแบบมี
การลางเบื้องตน

• ใชพื้นที่ของกระเชาใหเต็มที่
• สิ่งของในกระเชาที่จะลางจะตองไมสัมผัส

กันหรือปดคลุมทับกัน วิธีนี้เทานั้นที่จะ
ทำใหน้ำสามารถเขาถึงและลางจานได
อยางหมดจด

• คุณสามารถใชน้ำยาของเครื่องลางจาน
น้ำยาเคลือบแหงและเกลือแยกกัน หรือใช
มัลติแท็บเล็ต (เชน "All in 1") ทำตามคำ
แนะนำที่บรรจุภัณฑ

• เลือกโปรแกรมตามประเภทสิ่งที่จะลางและ
ระดับคราบสกปรก  เปนโปรแกรม
ที่ใชน้ำและพลังงานนอยที่สุด

10.2 การใชเกลือ น้ำยาเคลือบแหง
และน้ำยาลาง
• ใชเฉพาะเกลือ น้ำยาเคลือบแหงและน้ำยา

ลางสำหรับเครื่องลางจานเทานั้น
ผลิตภัณฑอื่น ๆ อาจทำใหเกิดความเสีย
หายกับเครื่อง

• ในพื้นที่ที่มีน้ำกระดางถึงกระดางมาก
แนะนำใหใชน้ำยาลางจานเปลา ๆ (แบบ
แผง เจล เม็ดแบบไมมีสารเพิ่มเติม) กับ
น้ำยาเคลือบแหงและเกลือแยกกันเพื่อ
ใหการลางและอบแหงมีประสิทธิภาพ

• เดินเครื่องอยางนอยเดือนละครั้งโดยใช
น้ำยาทำความสะอาดเครื่องที่เหมาะสำหรับ
การใชงานนี้โดยเฉพาะ

• น้ำยาลางแบบเม็ดจะละลายตัวไดไมดี
สำหรับรอบการทำงานสั้น ๆ เพื่อปองกัน
คราบน้ำยาที่สิ่งของที่จะลาง แนะนำใหใช
น้ำยาลางแบบเม็ดสำหรับโปรแกรมรอบ
ยาวนาน

• อยาใชน้ำยาลางมากกวาปริมาณที่เหมาะ
สม ดูคำแนะนำไดจากบรรจุภัณฑของ
น้ำยาลาง

10.3 จะทำอยางไรหากตองการ
หยุดใชผลิตภัณฑแบบมัลติแท็บเล็ต
กอนเริ่มใชน้ำยาลาง เกลือและน้ำยาเคลือบ
แหงแยกกัน ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ปรับระดับน้ำยาปรับความกระดางของน้ำ

ในระดับสูงสุด
2. ที่เก็บเกลือและน้ำยาเคลือบแหงจะตองเติม

ใหเต็ม
3. เริ่มโปรแกรมที่สั้นที่สุดของรอบการลางน้ำ

อยาเติมน้ำยาลางหรือใสจานชามใน
กระเชา

4. หลังจากโปรแกรมสิ้นสุด ใหปรับน้ำยา
ปรับความกระดางของน้ำตามความ
กระดางของน้ำที่คุณใช

5. ปรับปริมาณของน้ำยาเคลือบแหงที่จะจาย
ออกมา

6. เปดใชงานระบบแจงน้ำยาเคลือบแหงหมด

10.4 การใสสิ่งของที่จะลางใน
กระเชา
• ใชเครื่องนี้กับเครื่องใชที่สามารถใชกับ

เครื่องลางจานไดเทานั้น
• อยาใสของที่ทำจากไม เขาสัตว อะลูมิเนียม

โลหะผสมดีบุกและทองแดงในเครื่อง
• อยาใสของที่สามารถดูดซับน้ำลงในเครื่อง

(ฟองน้ำ ผา)
• ทิ้งเศษอาหารตกคางชิ้นใหญที่มีออกจาก

จาน
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• แชเครื่องครัวที่มีคราบไหมกอนนำเขา
เครื่อง

• ของที่มีโพรงกลวง (ถวย แกวและกระทะ)
จะตองคว่ำลง

• แกวจะตองไมชนกัน
• วางของเบา ๆ ที่กระเชาดานบน สิ่งของจะ

ตองไมเคลื่อนตำแหนงอิสระ
• วางชอนสอมและเครื่องใชชิ้นเล็ก ๆ ใน

กระเชาสำหรับเครื่องใชบนโตะอาหาร
• แขนพนสเปรยจะตองเคลื่อนไดอิสระกอน

เริ่มโปรแกรมการทำงาน

10.5 กอนเริ่มโปรแกรมการทำงาน
กอนเริ่มโปรแกรมการทำงานที่เลือก ใหตรวจ
สอบวา:
• กรองสะอาดและติดตั้งไดถูกตอง
• ฝาที่เก็บเกลือจะตองปดแนน
• แขนพนสเปรยจะตองไมอุดตัน
• มีเกลือและน้ำยาเคลือบแหงจำหนาย

(ยกเวนในกรณีที่ใชมัลติแท็บเล็ต)

• ตำแหนงของสิ่งของที่จะลางในกระเชาจะ
ตองเหมาะสม

• โปรแกรมเหมาะกับสิ่งของที่จะลางและ
ระดับคราบสกปรกที่มี

• น้ำยามีปริมาณที่เหมาะสม

10.6 การนำสิ่งของออกจากกระเชา
ลาง
1. ปลอยใหสิ่งของที่ลางเย็นลงกอนนำออก

จากเครื่อง ของรอนมักเสียหายไดงาย
2. เริ่มจากนำสิ่งของที่ลางออกจากกระเชา

ดานลาง จากนั้นนำออกจากกระเชาดาน
บน

หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จ
สิ้น น้ำอาจยังคางอยูดานในพื้น
ผิวของเครื่อง

11. การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน
กอนทำการซอมบำรุง ใหปด
เครื่องและปลดสายไฟออกจาก
เตารับไฟฟา

กรองที่สกปรกและแขนพนส
เปรยที่อุดตันจะทำให
ประสิทธิภาพในการลางลดลง
ตรวจสอบและทำความสะอาด
เปนประจำ

11.1 การทำความสะอาดแผนกรอง
ระบบกรองแบงออกเปน 3 สวน

C

B

A

1. หมุนตัวกรอง (B) ทวนเข็มนาฬิกา จากนั้น
นำออก

2. นำไสกรอง (C) ออกจากตัวกรอง (B) 
3. ถอดตัวรองแบบเรียบออก (A)

4. ลางตัวกรอง
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5. จะตองไมมีเศษอาหารหรือคราบตกคางที่
หรือรอบ ๆ ขอบอาง

6. ใสตัวกรองแบบเรียบกลับเขาที ่(A)
กำหนดตำแหนงใหถูกตองดานลางของ
สวนกำหนดตำแหนง 2 จุด

7. ประกอบชุดกรอง (B) และ (C)
8. ใสไสกรอง (B) เขาไปที่ตัวกรองแบบเรียบ

(A) หมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเขาที่

ขอควรระวัง
ตำแหนงตัวกรองที่ไมถูกตอง
อาจทำใหการลางไมมี
ประสิทธิภาพหรือเครื่องไดรับ
ความเสียหาย

11.2 การทำความสะอาดแขนส
เปรยดานบน
แนะนำใหทำความสะอาดแขนสเปรยดานบน
เปนประจำเพื่อปองกันคราบสะสมอุดตันที่รูจาย
รูที่อุดตันอาจทำใหคุณภาพการลางไมดีพอ
1. ดึงกระเชาดานนบนออกมา
2. ถอดแขนสเปรยออกจากกระเชาโดยกด

แขนสเปรยขึ้นแลวหมุนตามเข็มนาฬิกา
พรอม ๆ กัน

3. ลางแขนสเปรยโดยปลอยใหน้ำไหล ใช
ของแหลมเล็ก ๆ เชน ไมจิ้มฟนเพื่อขจัด
คราบออกจากชองจาย

4. ติดตั้งแขนสเปรยกลับเขาที่โดยกดแขนส
เปรยขึ้นพรอม ๆ กับหมุนทวนเข็มนาฬิกา
จนกวาจะล็อคเขาที่
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11.3 การทำความสะอาดภายใน
• ทำความสะอาดเครื่องดวยความระมัดระวัง

ครอบคลุมทั้งปะเก็นยางที่ประตูโดยใชผา
เนื้อนุมชุบหมาด

• เพื่อใหเครื่องทำงานไดเต็มประสิทธิภาพ
ใหใชน้ำยาลางที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ
เครื่องลางจานอยางนอยเดือนละครั้ง ทำ
ตามคำแนะนำที่บรรจุภัณฑอยางเครงครัด

• อยาใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนขัด
ที่หยาบ เครื่องมือที่แหลมคม สารเคมี
รุนแรง ฟองน้ำที่หยาบหรือน้ำยาที่เปน
สารละลาย

• การใชโปรแกรมการทำงานแบบสั้น ๆ เปน
ประจำอาจทำใหเกิดคราบมันและตะกรัน
สะสมในเครื่องได เปดใชโปรแกรมการ
ทำงานแบบยาวอยางนอยเดือนละสองครั้ง
เพื่อปองกันคราบสะสม

11.4 การทำความสะอาดภายนอก
• ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ

น้ำบิดหมาด
• ใชเฉพาะน้ำยาทำความสะอาดที่เปนกลาง
• อยาใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนขัด

ที่หยาบหรือน้ำยาที่เปนสารละลาย

12. การแกไขปญหา
คำเตือน
การซอมเครื่องอยางไมถูกตอง
อาจทำใหเกิดอันตรายตอผู
ใชได การซอมแซมจะตอง
ดำเนินการโดยผูเชี่ยวชาญ

ปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นสามารถแกไขได
โดยไมตองติดตอศูนยบริการ

ดูขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดจาก
ตารางดานลาง
หากเกิดปญหา จอแสดงผลจะแจงรหัสเตือน

ปญหาและรหัสเตือน สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได
ไมสามารถเปดเครื่องได • ปลั๊กจะตองเสียบอยูกับเตารับไฟฟา

• ฟวสในกลองฟวสจะตองไมเสียหาย

โปรแกรมไมยอมเริ่มทำงาน • ฝาเครื่องจะตองปดอยู
• กด Start
• หากตั้งคาหนวงการเริ่มทำงานไว ใหยกเลิกคาหรือรอให‐

สิ้นสุดการนับถอยหลัง
• เครื่องเริ่มจายเรซินดานในน้ำยาปรับความกระดางของน้ำ‐

อีกครั้ง ระยะเวลาในการดำเนินการจะอยูที่ประมาณ 5 นาที

เครื่องไมยอมจายน้ำเขาไป
จอแสดงผลแสดง  หรือ

• ตรวจสอบวาเปดกอกอยูหรือไม
• แรงดันน้ำจะตองไมต่ำเกินไป สอบถามขอมูลนี้ไดจากผูให‐

บริการประปาในพื้นที่
• กอกน้ำจะตองไมตัน
• กรองทอจายน้ำขาเขาจะตองไมตัน
• ทอจายน้ำขาเขาจะตองไมหักหรืองอ

เครื่องไมระบายน้ำออก
จอแสดงผลแสดงขอความ

• หัวกรองซิงคจะตองไมตัน
• กรองทอจายน้ำขาออกจะตองไมตัน
• ระบบกรองภายในจะตองไมตัน
• ทอระบายน้ำจะตองไมหักหรืองอ

อุปกรณกันน้ำลนเปดทำงาน
จอแสดงผลแสดงขอความ

• ปดกอกและติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
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ปญหาและรหัสเตือน สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได
เครื่องหยุดและเริ่มทำงาน‐
หลายครั้งระหวางรอบการ‐
ทำงาน

• ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ เพื่อใหไดผลการทำงานที่ดีที่สุดและ‐
ประหยัดพลังงาน

โปรแกรมทำงานนานเกินไป • หากตั้งคาหนวงการเริ่มทำงานไว ใหยกเลิกคาหนวงหรือ‐
รอใหสิ้นสุดการนับถอยหลัง

• เปดใช TimeManager เพื่อลดระยะเวลาการทำงานของ‐
โปรแกรมการทำงาน

• การเปดใชงานตัวเลือกตาง ๆ อาจทำใหเวลาของโปรแกรม‐
การทำงานเพิ่มขึ้น

เวลาที่เหลือในจอแสดงผล‐
เพิ่มขึ้นและขามไปจนเกือบ‐
สิ้นสุดเวลาโปรแกรมการ‐
ทำงาน

• ไมถือเปนความผิดปกติแตอยางใด เครื่องทำงานไดตามปกติ

มีการรั่วไหลเล็กนอยจาก‐
ประตูเครื่อง

• เครื่องไมไดระดับ คลายหรือขันแนนขาปรับ (ถามี)
• ประตูเครื่องไมไดศูนยที่อางรอง ปรับขาดานหลัง (ถามี)

ฝาเครื่องปดยาก • เครื่องไมไดระดับ คลายหรือขันแนนขาปรับ (ถามี)
• ชิ้นสวนของเครื่องใชบนโตะอาหารยื่นออกมาจากกระเชา

มีเสียงตีกระทบหรือเสียงเคาะ‐
ที่ดานในเครื่อง

• เครื่องใชบนโตะอาหารจัดเรียงในกระเชาไมเหมาะสม ดูใน‐
ใบปลิววิธีการใสกระเชารองรับ

• แขนสเปรยจะตองหมุนไดอิสระ

เครื่องตัดวงจรการทำงาน • กำลังไฟไมเพียงพอสำหรับจายไปยังเครื่องทั้งหมดระหวาง‐
การทำงาน ตรวจสอบกำลังไฟที่เตารับไฟฟาและพิกัดที่‐
มาตรวัดหรือปดเครื่องบางตัวที่ใชอยู

• ขอผิดพลาดระบบไฟฟาภายในของเครื่อง ติดตอศูนย‐
บริการที่ไดรับอนุญาต

ดูในหัวขอ "กอนใชครั้งแรก" "
การใชทั่วไป" หรือ "เคล็ดลับ
และคำแนะนำ" เพื่อพิจารณา
สาเหตุอื่น ๆ

หลังจากตรวจสอบเครื่องแลว ใหปดเครื่องและ
เปดใหมอีกครั้ง หากยังเกิดปญหาขึ้นอีก ให
ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

สำหรับรหัสเตือนที่ไมไดแจงในตาราง กรุณา
ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

12.1 ผลการลางและอบแหงไมเปนที่นาพอใจ

ปญหา สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได
ผลการซักไมดี: • ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป" "เคล็ดลับและคำ‐

แนะนำ" และใบปลิวคำแนะนำในการใสผา
• ใชโปรแกรมการซักที่สะอาดล้ำลึกมากกวา
• ลางหัวจายแขนพนสเปรยและตัวกรอง ดูรายละเอียดใน‐

หัวขอ "การดูแลและทำความสะอาด"
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ปญหา สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได
ผลการอบแหงไมดี • เครื่องใชบนโตะอาหารที่ทิ้งไวในตูปดนานเกินไป

• ไมมีระบบเคลือบแหงหรือระดับการเคลือบแหงไมเพียงพอ
ปรับระดับน้ำยาเคลือบแหงใหสูงขึ้น

• พลาสติกอาจตองเช็ดดวยผาขนหนู
• เพื่อใหรอบการอบแหงดีที่สุด ใหเปดใชงาน XtraDry และ

AirDry
• แนะนำใหใชน้ำยาเคลือบแหงทุกครั้ง แมจะใชรวมกับ‐

มัลติแท็บเล็ตก็ตาม

มีริ้วขาว ๆ หรือแถบสีน้ำเงินที่‐
จานและแกว

• ปริมาณน้ำยาเคลือบแหงมากเกินไป ปรับระดับน้ำยา‐
เคลือบแหงใหต่ำลง

• ปริมาณน้ำยาลางมากเกินไป

มีคราบและหยดน้ำแหงที่แกว‐
และจาน

• ปริมาณน้ำยาเคลือบแหงไมเพียงพอ ปรับระดับน้ำยา‐
เคลือบแหงใหสูงขึ้น

• ปริมาณน้ำยาเคลือบแหงอาจเปนสาเหตุของปญหา

จานเปยก • เพื่อใหรอบการอบแหงดีที่สุด ใหเปดใชงาน XtraDry และ
AirDry

• โปรแกรมไมมีรอบการอบแหงหรือมีรอบการอบแหงที่‐
อุณหภูมิต่ำ

• ที่จายน้ำยาเคลือบแหงไมมีน้ำยา
• ปริมาณน้ำยาเคลือบแหงอาจเปนสาเหตุของปญหา
• ปริมาณมัลติแท็บเล็ตอาจเปนสาเหตุของปญหา ลองใช‐

ผลิตภัณฑยี่หออื่นหรือใชที่จายน้ำยาเคลือบแหง และใช‐
น้ำยาเคลือบแหงรวมกับมัลติแท็บเล็ต

ดานในของเครื่องจะเปยก • นี่ไมใชปญหาในการทำงานของเครื่อง อากาศที่ชื้นจะ‐
เกิดการควบแนนที่ผนังเครื่อง

เกิดฟองผิดปกติระหวางการลาง • ใชน้ำยาทำความสะอาดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ‐
เครื่องลางจาน

• มีจุดรั่วที่ตัวจายน้ำยาเคลือบแหง ติดตอศูนยบริการที่ได‐
รับอนุญาต

รอยสนิมที่เครื่องใชบนโตะ‐
อาหาร

• มีเกลือมากไปในน้ำที่ใชสำหรับลาง ดูในหัวขอ "น้ำยา‐
ปรับความกระดางของน้ำ"

• เครื่องเงินและสแตนเลสจัดอยูรวมกัน อยาใสเครื่องเงิน‐
และสแตนเลสไวดวยกันหากสามารถทำได

มีคราบน้ำยาตกคางที่ตัวจาย‐
เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการทำงาน

• แท็บเล็ตน้ำยาคางอยูที่ตัวจายและไมไดถูกลางออกดวย‐
น้ำอยางหมดจด

• น้ำไมสามารถลางน้ำยาลางจากที่จายน้ำยาได แขนพนส‐
เปรยจะตองไมอุดตัน

• ของในกระเชาจะตองไมบังฝาปดตัวจายน้ำยาลางในการ‐
เปดออก

มีกลิ่นในเครื่อง • ดูในหัวขอ "การทำความสะอาดภายใน"
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ปญหา สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได
มีคราบตะกรันที่เครื่องใชบน‐
โตะอาหาร อางและดานในของ‐
ประตู

• เกลือเหลือนอย ตรวจสอบสวนแสดงสถานะเกลือ
• ฝาที่เก็บเกลือปดไมแนน
• น้ำประปากระดางเกินไป ดูในหัวขอ "น้ำยาปรับความ‐

กระดางของน้ำ"
• ใชเกลือและตั้งคาน้ำยาปรับความกระดางของน้ำไวแมวา‐

จะใชมัลติแท็บเล็ตก็ตาม ดูในหัวขอ "น้ำยาปรับความ‐
กระดางของน้ำ"

• หากคราบตะกรันยังคงติดคาง ใหทำความสะอาดเครื่อง‐
ดวยน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสำหรับการใชงาน‐
ประเภทนี้โดยเฉพาะ

• ลองใชน้ำยาทำความสะอาดอื่น
• ติดตอผูผลิตน้ำยาทำความสะอาด

เครื่องใชบนโตะอาหารไม‐
แวววาว เปลี่ยนสีหรือกะเทาะ

• ใชเฉพาะอุปกรณที่ใชกับเครื่องลางจานไดเทานั้น
• นำเขาและนำออกจากกระเชาอยางระมัดระวัง ดูใน‐

ใบปลิววิธีการใสกระเชารองรับ
• วางของที่เปราะบางไวที่กระเชาดานบน

ดูในหัวขอ "กอนใชครั้งแรก" "
การใชทั่วไป" หรือ "เคล็ดลับ
และคำแนะนำ" เพื่อพิจารณา
สาเหตุอื่น ๆ

13. ขอมูลทางเทคนิค
ขนาด กวาง / สูง / หนา (มม.) 596 / 850 / 610

การตอระบบไฟ 1) แรงดันไฟฟา (V) 200 - 240

ความถี่ (Hz) 50 / 60

แรงดันน้ำปอนเขาเครื่อง บาร (ต่ำสุดและสูงสุด) 0.5 - 8

MPa (ต่ำสุดและสูงสุด) 0.05 - 0.8

ระบบจายน้ำ น้ำเย็นหรือน้ำรอน 2) สูงสุด 60 °C

ความจุ ตำแหนงจัดวาง 13

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดเปดคางไว (W) 5.0

โหมดปดทำงาน (W) 0.10
1) ดูคาอื่น ๆ จากแผนขอมูลพิกัดเครื่อง
2) หากน้ำรอนมาจากแหลงหลังงานเผื่อเลือก (เชน แผงพลังงานแสงอาทิตย) ใหใชแหลงน้ำรอนเผื่อ‐
เลือกเหลานี้เพื่อลดการใชพลังงาน

14. ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ  ใสบรรจุภัณฑ
ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไป
รีไซเคิล ชวยปกปองสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษย และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส อยาทิ้งอุปกรณที่มี
เครื่องหมายสัญลักษณ  รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ
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CHÚNG TÔI NGHĨ ĐẾN BẠN
Cảm ơn bạn đã mua thiết bị Electrolux. Bạn đã chọn một sản phẩm trong đó có
chứa đựng cả hàng thập niên kinh nghiệm chuyên môn và sự đổi mới. Với sự tinh
tế và sành điệu, thiết bị này được thiết kế dành cho bạn. Vì vậy, bất cứ khi nào sử
dụng thiết bị này, bạn đều có thể yên tâm rằng mình sẽ luôn có được kết quả
tuyệt vời.
Chào mừng bạn đến với Electrolux.
Hãy truy cập trang web của chúng tôi để:

Nhận lời khuyên về cách sử dụng, sách giới thiệu, thông tin về dịch vụ, sửa
chữa và liên hệ với chuyên gia khắc phục sự cố:
www.electrolux.com/support
Đăng ký sản phẩm của bạn để có dịch vụ tốt hơn:
www.registerelectrolux.com

Mua Phụ kiện, Vật tư tiêu hao và Phụ tùng thay thế chính hãng cho thiết bị
của bạn:
www.electrolux.com/shop

CHĂM SÓC VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Chúng tôi đề nghị bạn luôn sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng.
Khi liên hệ với Trung tâm Dịch vụ được Ủy quyền của chúng tôi, hãy đảm bảo là
bạn có sẵn dữ liệu sau đây: Model, PNC, Số sê-ri.
Bạn có thể tìm thông tin này trên biển thông số.

 Cảnh báo / Thông tin quan trọng về an toàn
 Thông tin tổng quát và lời khuyên
 Thông tin môi trường

Có thể thay đổi không được báo trước.
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1.  THÔNG TIN VỀ AN TOÀN
Trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ hướng
dẫn được cung cấp. Nhà sản xuất không chịu trách
nhiệm đối với bất kỳ thương tích hoặc hư hỏng nào do
lắp đặt hoặc sử dụng không đúng cách. Luôn giữ tài liệu
hướng dẫn sử dụng ở nơi an toàn và dễ tiếp cận để
tham khảo trong tương lai.

1.1 An toàn cho trẻ em và những người dễ bị tổn
thương
• Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi

trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất,
giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm hay
kiến thức nếu họ được giám sát hoặc chỉ dẫn về cách
sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những
nguy hiểm liên quan.

• Giữ trẻ em từ 3 đến 8 tuổi và những người khuyết tật
toàn diện và phức tạp tránh xa thiết bị trừ khi được
giám sát liên tục.

• Giữ trẻ em dưới 3 tuổi tránh xa thiết bị trừ khi được
giám sát liên tục.

• Không để trẻ em nghịch thiết bị này.
• Hãy giữ trẻ em cách xa các chất tẩy rửa.
• Không để trẻ em và thú cưng lại gần thiết bị khi cửa

đang mở.
• Trẻ em không được phép làm sạch và bảo trì thiết bị

do người dùng thực hiện mà không được giám sát.

1.2 An Toàn Chung
• Thiết bị này dành để sử dụng trong hộ gia đình và các

ứng dụng tương tự như:
– trang trại, khu vực nhà bếp nhân viên trong các cửa

hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
– gần khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ, cơ

sở dịch vụ ngủ & ăn sáng và môi trường cư trú
khác.

• Không thay đổi thông số kỹ thuật của thiết bị này.
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• Áp lực nước hoạt động (tối thiểu và tối đa) phải nằm
trong khoảng 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)

• Tuân thủ số lượng tối đa 13 cài đặt vị trí.
• Nếu dây dẫn bị hỏng thì phải được thay bởi nhà sản

xuất, Trung Tâm Dịch Vụ Được Ủy Quyền của nhà
sản xuất hoặc nhân viên đủ năng lực tương tự để
tránh nguy hiểm.

• Đặt dao kéo trong giỏ dao kéo với các đầu sắc nhọn
hướng xuống hoặc đặt chúng trong ngăn dao kéo ở vị
trí nằm ngang với các cạnh sắc hướng xuống.

• Không để thiết bị với cửa mở không quan sát để tránh
vô tình dẫm lên.

• Trước khi tiến hành bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích
cắm điện ra khỏi ổ cắm.

• Không sử dụng bình xịt nước áp suất cao và/hoặc
bình hơi nước để làm sạch thiết bị.

• Nếu thiết bị có cửa thông gió ở đáy thì không được
che phủ cửa thông gió, ví dụ bởi một tấm thảm.

• Thiết bị được kết nối với tuyến ống dẫn nước chính
bằng cách sử dụng bộ ống mềm đi kèm mới. Không
được tái sử dụng các bộ ống mềm cũ.

2. HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN
2.1 Lắp đặt

CẢNH BÁO!
Chỉ cá nhân đủ năng lực
được phép lắp đặt thiết bị
này.

• Loại bỏ tất cả bao bì.
• Không lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị

đã hỏng.
• Không lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị ở

nơi nhiệt độ dưới 0 °C.
• Tuân thủ hướng dẫn lắp đặt được

cung cấp kèm theo thiết bị.
• Luôn cẩn thận khi di chuyển thiết bị vì

thiết bị có trọng lượng nặng. Luôn sử
dụng găng tay an toàn và giày dép đi
kèm.

2.2 Kết nối điện
CẢNH BÁO!
Nguy cơ cháy và điện giật.

• Thiết bị phải được tiếp đất.
• Hãy chắc chắn rằng các thông số trên

nhãn máy tương thích với các mức
điện áp của nguồn cấp điện.

• Luôn sử dụng ổ cắm chống giật được
lắp đặt đúng cách.

• Không sử dụng adapter có nhiều
phích cắm và dây cáp kéo dài.

• Đảm bảo không gây hư hỏng phích
cắm và dây điện. Nếu cần thay dây
điện thì việc này phải được tiến hành
bởi Trung Tâm Dịch Vụ Được Ủy
Quyền của chúng tôi.

• Chỉ cắm phích cắm vào ổ cắm điện
khi đã lắp đặt xong. Đảm bảo tiếp cận
được với phích cắm điện sau khi lắp
đặt.
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• Không được giật dây điện để hủy kết
nối thiết bị. Luôn nhổ phích cắm.

• Thiết bị này tuân thủ Chỉ Thị của
Cộng Đồng Kinh Tế Châu Âu
(E.E.C.).

• Chỉ Anh Quốc và Ireland. Thiết bị này
được gắn với phích cắm điện 13A.
Nếu cần thay đổi cầu chì ở phích cắm
điện, chỉ sử dụng cầu chì 13A ASTA
(BS 1362).

2.3 Kết nối nước
• Không làm hư hại các ống mềm dẫn

nước.
• Trước khi kết nối với đường ống mới,

ống không được sử dụng trong một
thời gian dài, nơi việc sửa chữa đã
được thực hiện hoặc thiết bị mới được
gắn (đồng hồ nước, v.v...), để nước
chảy cho đến khi nước sạch và trong.

• Đảm bảo rằng không có rò rỉ nước có
thể nhìn thấy trong và sau lần sử
dụng đầu tiên của thiết bị.

• Nếu ống dẫn nước vào bị hỏng, lập
tức đóng vòi nước và rút phích cắm
điện chính ra khỏi ổ cắm. Liên hệ với
Trung Tâm Dịch Vụ Được Ủy Quyền
để thay ống dẫn nước vào.

2.4 Sử dụng
• Không ngồi hoặc đứng lên cửa mở.

• Chất tẩy rửa cho máy rửa chén nguy
hiểm. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về
an toàn trên bao bì chất tẩy rửa.

• Không uống và chơi với nước trong
thiết bị.

• Không lấy chén bát ra khỏi thiết bị cho
đến khi chương trình kết thúc. Một số
chất tẩy có thể vẫn còn trên chén bát.

• Thiết bị có thể nhả hơi nóng nếu quý
vị mở cửa khi chương trình đang hoạt
động.

• Không đặt các sản phẩm dễ cháy
hoặc đồ vật ướt với các sản phẩm dễ
cháy ở trong, gần hoặc trên thiết bị.

2.5 Dịch vụ
• Để sửa chữa thiết bị, liên hệ Trung

Tâm Dịch Vụ Được Ủy Quyền.
• Chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế

gốc.

2.6 Thải bỏ
CẢNH BÁO!
Nguy cơ thương tích hoặc
ngạt thở.

• Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện
chính.

• Ngắt và tháo bỏ dây điện.
• Tháo chốt cài cửa để ngăn trẻ em và

vật nuôi tiếp xúc với thiết bị.

www.electrolux.com24



3. MÔ TẢ SẢN PHẨM

6 5911 12 10 78

13 

3 421

1 Bệ bày đồ ăn
2 Cần phun trên cùng
3 Cần phun phía trên
4 Cần phun phía dưới
5 Bộ lọc
6 Biển thông số
7 Ngăn chứa muối

8 Lỗ thông khí
9 Chỗ chứa dung dịch trợ xả
10 Chỗ chứa chất tẩy rửa
11 Giỏ đựng dao kéo
12 Giỏ phía dưới
13 Giỏ phía trên
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4. BẢNG ĐIỀU KHIỂN
1

2 4

68

3

7

5

1 Nút bật/tắt
2 Program nút
3 Đèn chỉ báo chương trình
4 Màn hình hiển thị
5 Delay nút

6 Start nút
7 Đèn chỉ báo
8 Option nút

4.1 Đèn chỉ báo

Đèn chỉ báo Mô tả
Đèn chỉ báo muối. Đèn chỉ báo vật khi ngăn chứa muối cần đổ thêm
muối. Đèn chỉ báo muối luôn tắt khi chương trình hoạt động.

Đèn chỉ báo dung dịch trợ xả. Đèn chỉ báo vật khi chỗ chứa dung dịch
trợ xả cần đổ thêm. Đèn chỉ báo muối luôn tắt khi chương trình hoạt
động.

Đèn chỉ báo giai đoạn giặt. Đèn chỉ báo bật khi đang chạy giai đoạn
giặt.

Đèn chỉ báo giai đoạn sấy khô. Đèn chỉ báo bật khi đang chạy giai
đoạn sấy khô.

TimeManager đèn chỉ báo.

XtraDry đèn chỉ báo.

5. CHƯƠNG TRÌNH
Thứ tự của các chương trình trong bảng
có thể không phản ánh trình tự của
chúng trên bảng điều khiển.
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Chương
trình

Độ bẩn
Loại quần áo

Giai đoạn chương
trình

Tùy chọn

 1) • Bẩn bình
thường

• Đồ sứ và dao
kéo

• Trước khi rửa
• Rửa 50 °C
• Xả
• Sấy khô

• XtraDry

 2) • Tất cả
• Đồ sứ, dao kéo,

soong nồi

• Trước khi rửa
• Rửa từ 45 °C đến

70 °C
• Xả
• Sấy khô

• XtraDry

 3) • Bẩn hỗn hợp
• Đồ sứ, dao kéo,

soong nồi

• Trước khi rửa
• Rửa 50 °C và 65 °C
• Xả
• Sấy khô

• TimeManager
• XtraDry

 4) • Rất bẩn
• Đồ sứ, dao kéo,

soong nồi

• Trước khi rửa
• Rửa 70 °C
• Xả
• Sấy khô

• TimeManager
• XtraDry

 5) • Rất ít bẩn
• Đồ sứ và dao

kéo

• Rửa 60 °C
• Xả

• XtraDry

 6) • Tất cả • Trước khi rửa  

1) Chương trình này mang tới phương thức sử dụng nước và tiêu thụ năng lượng hiệu quả
nhất cho đồ sứ và dao kéo với độ bẩn bình thường. Đây là chương trình chuẩn cho các viện
kiểm tra.
2) Thiết bị cảm nhận được độ bẩn và số lượng đồ vật trong giỏ. Thiết bị tự động điều chỉnh
nhiệt độ và lượng nước cũng như thời lượng giặt.
3) Chương trình này được thiết kế để rửa chén bát có chất bẩn lẫn lộn. Bỏ đồ bẩn nhiều
trong rổ bên dưới và đồ bẩn bình thường trong rổ bên trên. Áp suất và nhiệt độ của nước
trong giỏ bên dưới cao hơn giỏ bên trên.
4) Chương trình này được thiết kế để rửa đồ bẩn nhiều với áp lực nước cao và ở nhiệt độ
cao.
5) Chương trình này được thiết kế để giặt tất cả hoặc một nửa lượng quần áo với độ bẩn ít
hoặc rất ít trong thời gian ngắn.
6) Với chương trình này, bạn có thể nhanh chóng rửa sạch thức ăn còn lại từ các món ăn và
ngăn mùi hôi hình thành trong thiết bị. Không sử dụng chất tẩy rửa cho chương trình này.

5.1 Giá trị tiêu thụ

Chương trình 1) Nước
(l)

Năng lượng
(kWh)

Thời lượng
(tối thiểu)

10.5 0.932 235

9.6 - 13.1 0.74 - 1.06 120 - 170
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Chương trình 1) Nước
(l)

Năng lượng
(kWh)

Thời lượng
(tối thiểu)

13.9 - 16.9 1.14 - 1.40 204

10.8 - 13.2 0.97 - 1.11 160

9.3 - 11.4 0.54 - 0.66 30

4.1 - 5.1 0.01 - 0.04 15

1) Áp suất và nhiệt độ nước, các thay đổi nguồn điện chính, tùy chọn và lượng chén bát có
thể thay đổi các giá trị.

5.2 Thông tin cho các viện kiểm
tra
Để nhận thông tin cần thiết để tiến hành
kiểm tra hiệu suất (ví dụ: theo EN60436),
hãy gửi email đến:
info.test@dishwasher-production.com

Trong yêu cầu của bạn, vui lòng gửi kèm
mã số sản phẩm (PNC) ghi trên biển
thông số.
Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan
đến máy rửa chén bát, vui lòng tham
khảo sổ tay dịch vụ đi kèm với thiết bị.

6. CÀI ĐẶT
6.1 Chế độ chọn chương trình
và chế độ người dùng
Khi thiết bị ở chế độ chọn chương trình,
bạn có thể đặt chương trình và vào chế
độ người dùng.
Cài đặt có sẵn ở chế độ người dùng:
• Mức chất làm mềm nước theo độ

cứng nước.
• Bật hoặc tắt thông báo trống dung

dịch trợ xả.
• Mức dung dịch trợ xả theo liều lượng

yêu cầu.
• Bật hoặc tắt AirDry.
Vì thiết bị lưu trữ các cài đặt đã lưu,
nên không cần phải định cấu hình
thiết bị trước mỗi chu kỳ.

Cách đặt chế độ chọn chương
trình
Thiết bị đang ở chế độ lựa chọn chương
trình khi đèn chỉ báo của chương trình

 bật và màn hình hiển thị thời
gian chạy chương trình.
Sau khi kích hoạt, thiết bị đang ở chế độ
lựa chọn chương trình mặc định. Nếu

không, hãy đặt chế độ lựa chọn chương
trình theo cách sau:
Nhấn và giữ đồng thời Program và 
Option cho đến khi thiết bị ở chế độ lựa
chọn chương trình.

Cách vào chế độ người dùng
Đảm bảo thiết bị đang ở chế độ lựa chọn
chương trình.
Để vào chế độ người dùng, nhấn và giữ
đồng thời Delay và Start cho đến khi đèn
chỉ báo , ,  và 
nhấp nháy và màn hình trống.

6.2 Chất làm mềm nước
Chất làm mềm nước loại bỏ khoáng chất
khỏi nguồn cung nước, điều này sẽ có
tác động tiêu cực đến kết quả giặt và
thiết bị.
Lượng khoáng chất này càng cao thì
nước của quý vị càng cứng. Độ cứng
nước có thể được đo bằng thang tương
đương.
Chất làm mềm nước cần được điều chỉnh
theo độ cứng nước trong khu vực quý vị.
Cơ quan quản lý nước tại địa phương có
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thể tư vấn cho quý vị về độ cứng nước
trong khu vực. Điều quan trọng là đặt

đúng mức chất làm mềm nước để đảm
bảo đạt kết quả rửa tốt.

Độ cứng của nước
Độ cứng theo

tiêu chuẩn
Đức (°dH)

Độ cứng theo
tiêu chuẩn
Pháp (°fH)

mmol/l Độ cứng
Clarke

Mức chất làm
mềm nước

47 - 50 84 - 90 8,4 - 9,0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7,6 - 8,3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 2

<4 <7 <0,7 < 5 1 2)

1) Cái đặt tại nhà máy.
2) Không sử dụng muối ở mức này.

Bất kể loại chất tẩy rửa được sử
dụng, hãy đặt mức độ cứng của nước
thích hợp để giữ cho đèn chỉ báo nạp
muối hoạt động.

Các viên đa năng chứa muối
không đủ hiệu quả để làm
mềm nước cứng.

Cách đặt mức chất làm mềm
nước
Chắc chắn rằng thiết bị đang ở chế độ
người dùng.
1. Nhấn Program.

• Các đèn chỉ báo , 
và  tắt.

• Đèn chỉ báo  vẫn nhấp
nháy.

• Màn hình sẽ hiển thị cài đặt hiện
tại: ví dụ:  = mức 5.

2. Nhấn Program nhiều lần để thay đổi
cài đặt.

3. Nhấn nút bật/tắt để xác nhận cài đặt.

6.3 Thông báo trống dung dịch
trợ xả
Dung dịch trợ xả giúp sấy chén bát mà
không để lại vệt và vết bẩn. Dung dịch
này được tự động nhả ra trong giai đoạn
xả nóng.
Khi khoang chứa dung dịch trợ xả trống,
đèn chỉ báo trợ xả sẽ sáng lên để thông
báo đổ dung dịch trợ xả. Nếu kết quả sấy
đạt yêu cầu trong khi chỉ sử dụng viên đa
năng, quý vị có thể tắt thông báo nạp
dung dịch trợ xả. Tuy nhiên, để có kết
quả sấy tốt nhất, hãy luôn sử dụng dung
dịch trợ xả.
Nếu sử dụng chất tẩy tiêu chuẩn hoặc
viên đa năng mà không cần sử dụng
dung dịch trợ xả, hãy bật thông báo để
giữ cho đèn chỉ báo nạp dung dịch trợ xả
hoạt động.

Cách tắt thông báo trống dung
dịch trợ xả
Chắc chắn rằng thiết bị đang ở chế độ
người dùng.
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1. Nhấn Option.
• Các đèn chỉ báo ,  và

 tắt.
• Đèn chỉ báo  vẫn nhấp

nháy.
• Màn hình hiển thị cài đặt hiện tại:

 = bật thông báo trống dung
dịch trợ xả (cài đặt gốc).

2. Nhấn Option để thay đổi cài đặt.
 = thông báo trống dung dịch trợ xả

bị tắt.
3. Nhấn nút bật/tắt để xác nhận cài đặt.

6.4 Mức dung dịch trợ xả
Có thể đặt lượng nhả của dung dịch trợ
xả giữa mức 1 (số lượng tối thiểu) và
mức 6 (số lượng tối đa). Mức 0 sẽ hủy
kích hoạt ngăn chứa dung dịch trợ xả và
không có dung dịch trợ xả nào được nhả
ra.
Cài đặt gốc: mức 4.

Cách đặt mức hỗ trợ xả
Chắc chắn rằng thiết bị đang ở chế độ
người dùng.
1. Nhấn Delay.

• Các đèn chỉ báo ,
 và  tắt.

• Đèn chỉ báo  vẫn nhấp nháy.
• Màn hình sẽ hiển thị cài đặt hiện

tại: ví dụ:  = mức 4.
– Mức hỗ trợ xả là từ 0A đến 6A

trong đó mức 0A có nghĩa là
không có hỗ trợ xả.

2. Nhấn Delay nhiều lần để thay đổi cài
đặt.

3. Nhấn nút bật/tắt để xác nhận cài đặt.

6.5 AirDry
AirDry cải thiện kết quả sấy với mức tiêu
thụ năng lượng ít hơn.

Trong giai đoạn sấy, cánh
cửa mở ra tự động và vẫn
mở hé cửa.

CẨN TRỌNG!
Đừng cố gắng đóng cửa
thiết bị trong vòng 2 phút
sau khi mở tự động. Điều
này có thể làm hỏng thiết bị.
Nếu sau đó, cửa được đóng
lại trong 3 phút nữa, chương
trình đang chạy sẽ kết thúc.

AirDry được kích hoạt tự động với tất cả
các chương trình không bao gồm 
(nếu được áp dụng).
Để nâng cao hiệu suất sấy khô, tham
khảo tùy chọn XtraDry hoặc kích hoạt
AirDry.

CẨN TRỌNG!
Nếu trẻ em có thể tiếp cận
thiết bị, bạn nên tắt AirDry vì
khi cửa mở có thể khiến trẻ
gặp nguy hiểm.

Cách hủy kích hoạt AirDry
Chắc chắn rằng thiết bị đang ở chế độ
người dùng.
1. Nhấn Start.

• Các đèn chỉ báo ,
 và  tắt.

• Đèn chỉ báo  vẫn nhấp nháy.
• Màn hình hiển thị cài đặt hiện tại:

 = AirDry được kích hoạt.
2. Nhấn Start để thay đổi cài đặt. 

= AirDry bị hủy kích hoạt.
3. Nhấn nút bật/tắt để xác nhận cài đặt.
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6.6 MyFavourite
Tùy chọn này cho phép thiết lập và lưu
chương trình được sử dụng thường
xuyên nhất.
Chỉ có thể lưu 1 chương trình. Cài đặt
mới sẽ hủy cài đặt trước đó.

Cách lưu MyFavourite chương
trình
1. Đặt chương trình đã chọn.
Cũng có thể thiết lập các tùy chọn được
áp dụng cùng với chương trình.

2. Nhấn và giữ đồng thời Program và 
Delay cho đến khi các đèn chỉ báo
của chương trình và các tùy chọn
nhấp nháy trong vài giây.

Cách đặt chương trình
MyFavourite
Nhấn và giữ Program cho đến khi các
đèn chỉ báo có liên quan đến chương
trình MyFavourite và các tùy chọn được
bật.
Màn hình hiển thị thời lượng của chương
trình.

7. TÙY CHỌN
Tùy chọn mong muốn phải
được kích hoạt mỗi lần trước
khi quý vị bắt đầu một
chương trình.
Không thể kích hoạt hoặc
hủy kích hoạt các tùy chọn
trong khi một chương trình
đang chạy.

Nút Option chuyển đổi giữa
các tùy chọn có sẵn và các
tùy chọn kết hợp có thể thực
hiện được.

Không phải tất cả các tùy
chọn nào cũng đều tương
thích với nhau. Nếu quý vị
chọn các tùy chọn không
tương thích, công cụ sẽ tự
động hủy kích hoạt một hoặc
nhiều tùy chọn. Chỉ các đèn
chỉ báo của các tùy chọn
còn hoạt động sẽ được bật.

Nếu một tùy chọn không áp
dụng được cho một chương
trình, đèn chỉ báo tương ứng
sẽ bị tắt hoặc nhấp nháy
nhanh trong vài giây và sau
đó sẽ tắt.

Các tùy chọn kích hoạt có
thể ảnh hưởng đến lượng
nước và mức tiêu thụ năng
lượng cũng như thời lượng
của chương trình.

7.1 XtraDry
Kích hoạt tùy chọn này để tăng kết quả
sấy khô.
XtraDry là tùy chọn cố định cho tất cả
các chương trình khác . Tùy chọn
njayf sẽ tự động kích hoạt trong các chu
kỳ tiếp theo. Cấu hình này có thể được
thay đổi bất cứ lúc nào.

Mỗi lần kích hoạt ,
XtraDry sẽ tắt và cần chọn
lại bằng tay.

Kích hoạt XtraDry sẽ tắt TimeManager
và ngược lại.

Cách bật XtraDry
Nhấn Option cho đến khi chỉ báo 
phát sáng.
Màn hình hiển thị thời gian chạy chương
trình được cập nhật.

7.2 TimeManager
TimeManager cho phép giảm thời lượng
của một chương trình đã chọn xuống
khoảng 50%.
Kết quả rửa cũng giống như thời gian
chạy chương trình bình thường. Kết quả
sấy khô có thể giảm.
Tùy chọn này làm tăng áp suất và nhiệt
độ của nước. Giai đoạn rửa và sấy khô
ngắn hơn.
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Theo mặc định, TimeManager tắt nhưng
có thể được kích hoạt bằng tay. Tùy
chọn này không thể kết hợp với XtraDry.

Cách bật TimeManager
Nhấn Option cho đến khi chỉ báo 
phát sáng.

Màn hình hiển thị thời gian chạy chương
trình được cập nhật.

8. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU
1. Hãy chắc chắn rằng mức hiện tại

của chất làm mềm nước phù hợp
với độ cứng nguồn nước. Nếu
không, hãy điều chỉnh mức chất
làm mềm nước.

2. Đổ đầy ngăn chứa muối.
3. Đổ đầy chỗ chứa dung dịch trợ xả.
4. Mở vòi nước.
5. Bắt đầu chương trình để loại bỏ bất

kỳ dư lượng xử lý nào vẫn còn bên
trong thiết bị. Không sử dụng chất tẩy
rửa và không cho chén bát vào giỏ.

Sau khi bắt đầu chương trình, có thể mất
tối đa 5 phút để thiết bị nạp lại keo trong
chất làm mềm nước. Có vẻ như thiết bị
đang không hoạt động. Giai đoạn rửa chỉ
bắt đầu sau khi kết thúc quy trình này.
Quy trình được lặp lại định kỳ.

8.1 Ngăn chứa muối
CẨN TRỌNG!
Chỉ sử dụng muối thô được
thiết kế cho máy rửa chén.
Muối tinh làm tăng nguy cơ
ăn mòn.

Muối được sử dụng để nạp lại keo trong
chất làm mềm nước và đảm bảo việc rửa
chén bát tốt trong sử dụng hàng ngày.

Cách đổ đầy ngăn chứa muối
1. Vặn nắp ngăn chứa muối ngược

chiều kim đồng hồ và lấy ra.
2. Đổ 1 lít nước vào ngăn chứa muối

(chỉ lần đầu tiên).
3. Đổ đầy ngăn chứa muối 1 kg muối

(cho đến khi đầy).

4. Cẩn thận lắc phễu bằng tay cầm để
lấy các hột nhỏ cuối cùng bên trong.

5. Loại bỏ hết muối xung quanh lỗ nạp
ngăn chứa muối.

6. Vặn nắp ngăn chứa muối theo chiều
kim đồng hồ để đóng ngăn chứa
muối.

CẨN TRỌNG!
Nước và muối có thể bị chảy
ra ngoài ngăn chứa khi quý
vị đổ. Sau khi quý vị đổ đầy
ngăn chứa muối, bắt đầu
một chương trình ngay để
tránh ăn mòn.
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8.2 Cách đổ đầy chỗ chứa
dung dịch trợ xả

A B

C

CẨN TRỌNG!
Chỉ sử dụng dung dịch trợ xả
được thiết kế đặc biệt dành
cho máy rửa chén.

1. Mở nắp (C).
2. Đổ đầy ngăn chứa (B) cho đến khi

dung dịch trợ xả đạt đến dấu ''MAX''.
3. Loại bỏ dung dịch trợ xả bị tràn bằng

một miếng vải thấm hút tốt nhằm
tránh tạo thành quá nhiều bọt.

4. Đóng nắp. Đảm bảo rằng nắp khóa ở
đúng vị trí.

Đổ đầy ngăn chứa trợ xả khi
chỉ đèn báo (A) tắt..

9. SỬ DỤNG HÀNG NGÀY
1. Mở vòi nước.
2. Bấm nút bật/tắt để bật thiết bị.
Đảm bảo rằng thiết bị đang ở chế độ lựa
chọn chương trình.

• Nếu đèn chỉ báo muối đang bật,
hãy đổ đầy ngăn chứa muối.

• Nếu đèn chỉ báo dung dịch trợ xả
đang bật, hãy đổ đầy chỗ chứa
dung dịch trợ xả.

3. Cho chén bát vào giỏ.
4. Cho chất tẩy rửa vào.
5. Đặt và bắt đầu chạy chương trình

phù hợp với loại quần áo và mức độ
bẩn.

9.1 Sử dụng chất tẩy rửa

A B

C

CẨN TRỌNG!
Chỉ sử dụng chất tẩy rửa
được thiết kế đặc biệt cho
máy rửa chén.

1. Nhấn nút nhả (A) để mở nắp (C).
2. Cho chất tẩy rửa, bằng bột hoặc viên

nén, vào ngăn chứa (B).
3. Nếu chương trình có giai đoạn tiền

xử lý, hãy cho một lượng nhỏ chất tẩy
rửa vào phần bên trong của cửa thiết
bị.

4. Đóng nắp. Đảm bảo rằng nắp khóa ở
đúng vị trí.

9.2 Đặt và bắt đầu chương trình

Bắt đầu chương trình
1. Bấm nút bật/tắt để bật thiết bị. Đảm

bảo rằng thiết bị đang ở chế độ lựa
chọn chương trình.

2. Đóng cửa thiết bị.
3. Nhấn Program lặp đi lặp lại cho đến

khi đèn chỉ báo của chương trình quý
vị muốn chọn phát sáng.
• Nếu quý vị muốn chọn chương

trình MyFavourite , hãy bấm và
giữ Program cho đến khi cài đặt
MyFavourite xuất hiện.

Màn hình hiển thị thời gian chạy chương
trình.
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4. Đặt các tùy chọn thích hợp.
5. Nhấn Start để bắt đầu chương trình.

• Đèn chỉ báo giai đoạn rửa phát
sáng.

• Thời gian chạy chương trình bắt
đầu giảm với các bước trong 1
phút.

Bắt đầu chương trình mà không
hoãn bắt đầu
1. Đặt chương trình.
2. Nhấn Delay nhiều lần cho đến khi

màn hình hiển thị thời gian hoãn
mong muốn (từ 1 đến 24 giờ).
• Đèn chỉ báo của chương trình đã

chọn sẽ nhấp nháy.
• Đèn chỉ báo  bật.

3. Nhấn Start để bắt đầu đếm ngược.
• Đèn chỉ báo của chương trình đã

chọn bật với đèn cố định.
• Đối với thời gian hoãn từ 24 đến

11 giờ, màn hình chỉ hiển thị giờ.
Đối với thời gian hoãn từ 10 đến 1
giờ, màn hình hiển thị giờ và phút.

Khi thời gian đếm ngược kết thúc,
chương trình bắt đầu và đèn chỉ báo giai
đoạn đang chạy sẽ phát sáng. Đèn chỉ
báo  tắt.

Mở cửa khi thiết bị hoạt động
Mở cửa trong khi chương trình đang chạy
thiết bị sẽ dừng. Điều này có thể ảnh
hưởng đến việc tiêu thụ năng lượng và
thời gian chương trình. Sau khi đóng cửa
chương trình, thiết bị sẽ tiếp tục từ vị trí
gián đoạn.

Nếu cửa được mở trong hơn
30 giây trong giai đoạn sấy,
chương trình đang chạy sẽ
kết thúc. Điều đó sẽ không
xảy ra nếu cửa mở bởi chức
năng AirDry.

Hủy hoãn bắt đầu khi thời gian
đếm ngược hoạt động
Khi quý vị hủy hoãn bắt đầu, quý vị phải
đặt lại chương trình và các tùy chọn.
Nhấn và giữ đồng thời Program và 
Option cho đến khi thiết bị ở chế độ lựa
chọn chương trình.

Hủy chương trình
Nhấn và giữ đồng thời Program và 
Option cho đến khi thiết bị ở chế độ lựa
chọn chương trình.
Hãy chắc chắn rằng có chất tẩy rửa
trong ngăn chứa chất tẩy rửa trước khi
quý vị bắt đầu chương trình mới.

Kết thúc chương trình
Khi chương trình hoàn tất, màn hình hiển
thị 0:00.
Tất cả các nút đều không hoạt động
ngoại trừ nút bật/tắt.
1. Nhấn nút bật/tắt hoặc đợi chức năng

Auto Off tự động tắt thiết bị.
Nếu mở cửa trước khi kích hoạt Auto
Off, thiết bị sẽ tự động bị hủy kích
hoạt.

2. Đóng vòi nước.

Chức năng Auto Off
Chức năng này giảm tiêu thụ năng lượng
bằng cách tắt tự động thiết bị khi thiết bị
không hoạt động.
Chức năng đi vào hoạt động:
• 5 phút sau khi chương trình hoàn

thành.
• Sau 5 phút nếu chương trình chưa bắt

đầu.

10. CÁC MẸO VÀ LỜI KHUYÊN
10.1 Thông tin chung
Thực hiện theo các gợi ý dưới đây để
đảm bảo kết quả làm sạch và sấy khô tối
ưu trong việc sử dụng hàng ngày và giúp
bảo vệ môi trường.

• Cho lượng thức ăn thừa nhiều trên
chén bát vào thùng rác.

• Không xả trước chén bát bằng tay.
Khi cần, hãy chọn chương trình có
giai đoạn tiền xử lý.
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• Luôn sử dụng toàn bộ không gian của
giỏ.

• Đảm bảo rằng các vật dụng trong giỏ
không chạm hoặc xếp chồng lên
nhau. Chỉ khi đó lượng nước mới đủ
để rửa bát đĩa.

• Bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa máy
rửa chén, dung dịch trợ xả và muối
riêng biệt hoặc bạn có thể sử dụng
viên đa dụng (ví dụ: ''Tất cả tác dụng
trong 1''). Thực hiện theo các hướng
dẫn trên bao bì.

• Chọn chương trình phù hợp với loại
chén bát và mức độ bẩn.  giúp
sử dụng nước và năng lượng hiệu quả
nhất.

10.2 Sử dụng muối, dung dịch
trợ xả và chất tẩy rửa
• Chỉ sử dụng muối, dung dịch trợ xả và

chất tẩy rửa dành cho máy rửa chén.
Các sản phẩm khác có thể làm hỏng
thiết bị.

• Ở những khu vực có nước cứng và rất
cứng, chúng tôi khuyến nghị sử dụng
chất tẩy rửa thường (dạng bột, dạng
gel, dạng viên mà không chứa tác
nhân bổ sung nào), dung dịch trợ rửa
và muối riêng biệt để có kết quả làm
sạch và khô tối ưu.

• Hãy chạy thiết bị ít nhất một lần mỗi
tháng sử dụng chất làm sạch thiết bị,
đặc biệt thích hợp cho mục đích này.

• Viên tẩy rửa không tan hoàn toàn với
chương trình ngắn. Để tránh dư lượng
chất tẩy rửa trên bộ đồ ăn, chúng tôi
khuyến nghị quý vị sử dụng viên này
trong các chương trình dài.

• Không sử dụng nhiều hơn so với
lượng chất tẩy rửa phù hợp. Tham
khảo hướng dẫn trên bao bì chất tẩy
rửa.

10.3 Cần làm gì nếu muốn
dừng sử dụng viên đa năng
Trước khi bắt đầu sử dụng chất tẩy rửa
riêng biệt, muối và dung dịch trợ xả, hãy
hoàn thành các bước sau:
1. Đặt mức chất làm mềm nước cao

nhất.
2. Đảm bảo rằng chỗ chứa dung dịch

trợ xả và muối đã đầy.

3. Bắt đầu chương trình ngắn nhất với
giai đoạn xả. Không cho chất tẩy rửa
vào và không cho chén bát vào giỏ.

4. Khi kết thúc chương trình, hãy điều
chỉnh chất làm mềm nước theo độ
cứng nước trong khu vực quý vị.

5. Điều chỉnh lượng nhả dung dịch trợ
xả.

6. Bật thông báo trống dung dịch trợ xả.

10.4 Cho chén bát vào giỏ
• Chỉ sử dụng thiết bị để rửa các vật

dụng an toàn cho máy rửa chén.
• Không sử dụng thiết bị rửa các vật

dụng bằng gỗ, sừng, nhôm, thiếc và
đồng.

• Không sử dụng thiết bị rửa các vật
dụng có thể hấp thụ nước (bọt biển,
vải gia dụng).

• Loại bỏ dư lượng thực phẩm lớn khỏi
bát đĩa.

• Ngâm dụng cụ nấu có thực phẩm bị
cháy trước khi rửa trong thiết bị.

• Đặt các vật dụng rỗng (ly, cốc và
chảo) với đầu rỗng hướng xuống dưới.

• Hãy chắc chắn rằng các cốc không
chạm vào nhau.

• Đặt các vật dụng nhẹ vào giỏ phía
trên. Hãy chắc chắn rằng các vật
dụng không chuyển động tự do.

• Đặt dao kéo và các vật dụng nhỏ
trong giỏ dao kéo.

• Đảm bảo rằng cần phun có thể di
chuyển tự do trước khi quý vị bắt đầu
chương trình.

10.5 Trước khi bắt đầu chương
trình
Trước khi bạn bắt đầu chương trình đã
chọn, hãy đảm bảo rằng:
• Bộ lọc sạch sẽ và được cài đặt đúng.
• Nắp ngăn chứa muối được vặn chặt.
• Cần phun không bị nghẽn.
• Có đủ muối và dung dịch trợ xả (trừ

khi bạn sử dụng viên đa dụng).
• Sắp xếp đúng các vật dụng trong giỏ.
• Chương trình phù hợp với loại chén

bát và mức độ bẩn.
• Sử dụng lượng chất tẩy rửa phù hợp.
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10.6 Lấy chén bát ra khỏi giỏ
1. Hãy để bộ đồ ăn nguội xuống trước

khi quý vị lấy ra khỏi thiết bị. Đồ dùng
nóng có thể dễ bị hỏng.

2. Đầu tiên lấy đồ dùng ra khỏi giỏ phía
dưới, rồi đến giỏ phía trên.

Sau khi chương trình kết
thúc, nước có thể vẫn còn
trên bề mặt bên trong của
thiết bị.

11. BẢO TRÌ VÀ LÀM SẠCH
CẢNH BÁO!
Trước khi bảo trì, hãy tắt
thiết bị và rút phích cắm
chính ra khỏi ổ cắm.

Bộ lọc bẩn và cần phun bị
nghẽn làm giảm kết quả rửa.
Hãy kiểm tra thường xuyên
và làm sạch, nếu cần thiết.

11.1 Làm sạch bộ lọc
Hệ thống làm sạch gồm 3 phần.

C

B

A

1. Xoay bộ lọc (B) ngược chiều kim
đồng hồ và tháo ra.

2. Tháo bộ lọc (C) ra khỏi bộ lọc (B). 
3. Tháo bộ lọc phẳng (A).

4. Rửa bộ lọc.

5. Đảm bảo rằng không còn thức ăn
thừa hay chất bẩn bên trong hoặc
xung quanh cạnh bể thu.

6. Đặt lại bộ lọc phẳng (A). Đảm bảo
rằng bộ lọc phẳng được đặt đúng vị
trí dưới 2 cần dẫn hướng.
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7. Lắp lại các bộ lọc (B) và (C).
8. Đặt lại bộ lọc (B) vào bộ lọc phẳng

(A). Vặn theo chiều kim đồng hồ cho
đến khi khóa vào vị trí.

CẨN TRỌNG!
Bộ lọc không được lắp đặt
đúng vị trí có thể dẫn đến
kết quả rửa kém và làm
hỏng thiết bị.

11.2 Làm sạch cánh phun phía
trên
Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch
cánh phun phía trên thường xuyên để
ngăn chặn chất bẩn làm tắc nghẽn các
lỗ.
Lỗ bị tắc có thể gây ra kết quả giặt không
như mong muốn.
1. Kéo giỏ phía trên ra.
2. Để tháo tay phun ra khỏi giỏ, ấn tay

phun lên phía trên, đồng thời xoay
theo chiều kim đồng hồ.

3. Rửa tay phun dưới vòi nước chảy. Sử
dụng một công cụ nhọn, ví dụ: tăm,
để loại bỏ các hạt chất bẩn từ các lỗ.

4. Để lắp lại tay phun, ấn tay phun lên
phía trên, đồng thời xoay ngược
chiều kim đồng hồ cho đến khi tay
phun khớp vào vị trí.

11.3 Làm sạch bên trong
• Làm sạch thiết bị cẩn thận, kể cả

miếng đệm cao su ở cửa bằng giẻ
mềm ẩm.

• Để duy trì hiệu suất của thiết bị, hãy
sử dụng sản phẩm làm sạch được
thiết kế đặc biệt cho máy rửa chén ít
nhất một lần một tháng. Cẩn thận làm
theo hướng dẫn trên bao bì của sản
phẩm.
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• Không sử dụng các sản phẩm làm
mài mòn, miếng làm sạch mài mòn,
dụng cụ sắc bén, hóa chất mạnh, chất
tẩy rửa hoặc dung môi.

• Sử dụng các chương trình thời gian
ngắn thường xuyên có thể gây ra sự
tích tụ mỡ và vôi trong thiết bị. Chạy
các chương trình thời gian dài ít nhất
hai lần một tháng để ngăn chặn sự
tích tụ.

11.4 Làm sạch bên ngoài
• Làm sạch thiết bị bằng giẻ mềm ướt.
• Chỉ sử dụng chất tẩy rửa trung tính.
• Không dùng các sản phẩm ăn mòn,

tấm làm sạch ăn mòn hoặc dung môi.

12. GIẢI QUYẾT SỰ CỐ
CẢNH BÁO!
Việc sửa chữa thiết bị không
đúng cách có thể gây nguy
hiểm cho sự an toàn của
người dùng. Bất kỳ việc sửa
chữa nào cũng phải do nhân
viên đủ năng lực thực hiện.

Phần lớn các vấn đề xảy ra có thể giải
quyết mà không cần liên hệ với Trung
Tâm Dịch Vụ Được Ủy Quyền.

Tham khảo bảng dưới đây để biết thông
tin về các vấn đề có thể xảy ra.
Với một số vấn đề, màn hình hiển thị mã
báo động.

Vấn đề và mã báo động Nguyên nhân có thể có và giải pháp
Quý vị không thể bật thiết
bị.

• Đảm bảo rằng đã cắm phích cắm vào ổ cắm điện.
• Đảm bảo rằng không có cầu chì hỏng trong hộp cầu

chì.

Chương trình không bắt
đầu.

• Đảm bảo rằng đã đóng cửa thiết bị.
• Nhấn Start.
• Nếu đã đặt chế độ hoãn bắt đầu, hãy hủy cài đặt

hoặc đợi cho đến khi kết thúc thời gian đếm ngược.
• Thiết bị sẽ nạp lại chất thơm bên trong chất làm mềm

nước. Quy trình này mất khoảng 5 phút.

Thiết bị không chứa đầy
nước.
Màn hình hiển thị 
hoặc  .

• Đảm bảo rằng vòi nước mở.
• Đảm bảo rằng áp suất nguồn nước không qua thấp.

Để biết thông tin này, hãy liên hệ với cơ quan quản lý
nước tại địa phương quý vị.

• Đảm bảo rằng vòi nước không bị nghẽn.
• Đảm bảo rằng bộ lọc trong ống dẫn vào không bị

nghẽn.
• Đảm bảo rằng ống dẫn vào không bị xoắn hoặc bẻ

cong.
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Vấn đề và mã báo động Nguyên nhân có thể có và giải pháp
Thiết bị không chảy nước.
Màn hình hiển thị .

• Đảm bảo rằng đầu vòi bồn rửa không bị nghẽn.
• Đảm bảo rằng bộ lọc trong ống dẫn ra không bị

nghẽn.
• Đảm bảo rằng hệ thống bộ lọc bên trong không bị

nghẽn.
• Đảm bảo rằng ống thoát nước không bị xoắn hoặc

bẻ cong.

Thiết bị chống ngập đang
bật.
Màn hình hiển thị .

• Đóng vòi nước và liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ
Được Ủy Quyền.

Thiết bị dừng và bắt đầu lại
thêm nhiều lần trong quá
trình hoạt động.

• Điều này là bình thường. Điều này cho kết quả làm
sạch tối ưu và tiết kiệm năng lượng.

Chương trình kéo dài quá
lâu.

• Nếu đặt tùy chọn hoãn bắt đầu, hãy hủy cài đặt hoãn
hoặc đợi cho đến khi kết thúc giai đoạn đếm ngược.

• Kích hoạt tùy chọn TimeManager để giảm thời lượng
chương trình.

• Các tùy chọn kích hoạt có thể tăng thời lượng
chương trình.

Thời gian còn lại hiển thị
trên màn hình tăng lên và
bỏ qua đến gần hết thời
gian của chương trình.

• Đây không phải là lỗi. Thiết bị đang hoạt động đúng
cách.

Rò rỉ nhỏ từ cửa thiết bị. • Thiết bị không được cân bằng. Tháo lỏng hoặc siết
chặt chân có thể điều chỉnh (nếu có).

• Cửa thiết bị không được đặt giữ bồn. Điều chỉnh
chân sau (nếu có).

Cửa thiết bị khó đóng. • Thiết bị không được cân bằng. Tháo lỏng hoặc siết
chặt chân có thể điều chỉnh (nếu có).

• Bộ đồ ăn đang lòi ra khỏi giỏ.

Tiếng kêu lạch cạch hoặc
tiếng nổ từ bên trong của
thiết bị.

• Không xếp đúng bộ đồ ăn trong giỏ. Tham khảo từ
rơi hướng dẫn cho chén bát vào giỏ.

• Đảm bảo rằng cần phun có thể xoay tự do.

Thiết bị vướng bộ ngắt
mạch.

• Cường độ dòng điện không đủ để cấp điện đồng thời
cho tất cả thiết bị sử dụng. Hãy kiểm tra cường độ
dòng điện của ổ cắm và công suất đồng hồ đo hoặc
tắt một trong các thiết bị đang sử dụng.

• Lỗi điện bên trong thiết bị. Liên hệ với Trung Tâm
Dịch Vụ Được Ủy Quyền.

Tham khảo phần "Trước
lần sử dụng đầu tiên", "Sử
dụng hàng ngày" hoặc 
"Gợi ý và mẹo hay" để biết
các nguyên nhân khác có
thể xảy ra.

Sau khi đã kiểm tra thiết bị, hãy tắt và
bật thiết bị. Nếu vấn đề vẫn xảy ra, hãy
liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Được Ủy
Quyền.
Nếu mã báo động không được mô tả
trong bảng, hãy liên hệ với Trung Tâm
Dịch Vụ Được Ủy Quyền.
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12.1 Kết quả rửa và sấy khô không đạt yêu cầu

Vấn đề Nguyên nhân có thể có và giải pháp
Kết quả rửa kém. • Tham khảo phần "Sử dụng hàng ngày", "Gợi ý

và mẹo hay" tờ rơi hướng dẫn cho chén bát vào
rửa.

• Sử dụng thêm các chương trình rửa chuyên sâu.
• Làm sạch vòi phun và bộ lọc. Tham khảo phần "Vệ

sinh và Làm sạch".

Kết quả sấy khô kém. • Bộ đồ ăn được để quá lâu bên trong thiết bị đã
đóng.

• Không có hỗ trợ xả hoặc mức dung dịch hỗ trợ xả
không đủ. Hãy điều chỉnh dung dịch trợ xả lên mức
cao hơn.

• Vật dụng bằng nhựa có thể phải lau khô bằng
khăn.

• Để đạt hiệu quả làm khô tốt nhất, bật XtraDry và
AirDry.

• Chúng tôi khuyến nghị luôn sử dụng dung dịch trợ
xả, kể cả kết hợp với viên đa năng.

Có những vệt màu trắng
hoặc lớp màu xanh trên ly và
chén bát.

• Lượng nhả dung dịch trợ xả quá cao. Hãy điều
chỉnh dung dịch trợ xả xuống mức thấp hơn.

• Lượng chất tẩy rửa quá cao.

Có vết bẩn và giọt nước khô
trên ly và chén bát.

• Lượng nhả dung dịch trợ xả không đủ. Hãy điều
chỉnh dung dịch trợ xả lên mức cao hơn.

• Chất lượng dung dịch trợ xả có thể là nguyên nhân.

Chén bát ướt. • Để đạt hiệu quả làm khô tốt nhất, bật XtraDry và
AirDry.

• Chương trình không có giai đoạn sấy khô hoặc có
giai đoạn sấy khô với nhiệt độ thấp.

• Chỗ chứa dung dịch trợ xả trống.
• Chất lượng dung dịch trợ xả có thể là nguyên nhân.
• Chất lượng viên đa năng có thể là nguyên nhân.

Hãy sử dụng viên đa năng của nhãn hiệu khác
hoặc bật chỗ chứa dung dịch trợ xả và sử dụng
dung dịch trợ xả và viên đa năng với nhau.

Bộ phận bên trong thiết bị bị
ướt.

• Đây không phải là lỗi của thiết bị. Hơi ẩm ngưng tụ
trên thành thiết bị.

Bọt bất thường trong quá
trình rửa.

• Sử dụng chất tẩy rửa được thiết kế chỉ dành cho
các loại bát đĩa cụ thể.

• Có rò rỉ trong chỗ chứa dung dịch trợ xả. Liên hệ
với Trung Tâm Dịch Vụ Được Ủy Quyền.

Vết gỉ sắt trên dao kéo. • Sử dụng quá nhiều muối trong nước để rửa. Tham
khảo "Chất làm mềm nước".

• Dao kéo được làm bằng thép không gỉ và bằng bạc
được xếp với nhau. Tránh đặt các vật dụng bằng
bạc và thép không gỉ gần nhau.
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Vấn đề Nguyên nhân có thể có và giải pháp
Có dư lượng chất tẩy rửa
trong chỗ chứa lúc kết thúc
chương trình.

• Viên thuốc tẩy rửa bị kẹt trong chỗ chứa và không
bị nước cuốn trôi hoàn toàn.

• Nước không thể rửa sạch chất tẩy rửa khỏi chỗ
chứa. Đảm bảo rằng cần phun không bị bít hoặc
nghẽn.

• Đảm bảo rằng các vật dụng trong giỏ không làm
cản việc mở nắp chỗ chứa chất tẩy rửa.

Mùi hôi bên trong thiết bị. • Tham khảo phần "Làm sạch bên trong thiết bị".

Dư lượng cặn vôi trên bộ đồ
ăn, bồn và bên trong cửa.

• Mức muối thấp. Kiểm tra đèn chỉ báo muối.
• Nắp ngăn chứa muối bị lỏng.
• Nước máy bị cứng. Tham khảo "Chất làm mềm

nước".
• Sử dụng muối và đặt tái tạo chất làm mềm nước

ngay cả khi sử dụng bảng đa chức năng. Tham
khảo "Chất làm mềm nước".

• Nếu vẫn còn cặn vôi đọng lại, hãy vệ sinh thiết bị
bằng các chất tẩy rửa thiết bị đặc biệt thích hợp
cho mục đích này.

• Thử một chất tẩy rửa khác.
• Liên hệ với nhà sản xuất chất tẩy rửa.

Bộ đồ ăn bị xỉn màu, đổi
màu hoặc bị mẻ.

• Đảm bảo rằng chỉ các vật dụng có thể dùng trong
máy rửa chén được rửa trong thiết bị.

• Cho chén bát vào và lấy ra khỏi giỏ cẩn thận.
Tham khảo từ rơi hướng dẫn cho chén bát vào giỏ.

• Đặt các vật dụng dễ vỡ lên giỏ phía trên.

Tham khảo phần "Trước
lần sử dụng đầu tiên", "Sử
dụng hàng ngày" hoặc 
"Gợi ý và mẹo hay" để biết
các nguyên nhân khác có
thể xảy ra.

13. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước Chiều rộng / chiều cao / chiều

sâu (mm)
596 / 850 / 610

Kết nối điện 1) Điện áp (V) 200 - 240

Tần số (Hz) 50 / 60

Áp suất nguồn nước bar (tối thiểu và tối đa) 0.5 - 8

MPar (tối thiểu và tối đa) 0.05 - 0.8

Nguồn nước Nước lạnh hoặc nước nóng 2) tối đa 60 °C

Công suất Cài đặt vị trí 13
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Mức tiêu thụ điện Chế độ để bật (W) 5.0

Chế độ tắt (W) 0.10
1) Tham khảo biển thông số để biết các giá trị khác.
2) Nếu nước nóng xuất phát từ nguồn năng lượng thay thế (ví dụ: tấm pin mặt trời), hãy sử
dụng nguồn cấp nước nóng để giảm tiêu thụ năng lượng.

14. CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG
Tái chế các vật liệu bằng ký hiệu . Để
đồ đóng gói vào các thùng chứa có thể
sử dụng để tái chế. Giúp bảo vệ môi
trường và sức khỏe con người và tái chế
phế liệu của các đồ dùng điện và điện tử.
Không vứt bỏ các đồ dùng có đánh dấu
bằng ký hiệu  cùng với chất thải gia
dụng. Gửi lại sản phẩm cho cơ sở tái chế
ở địa phương của bạn hoặc liên hệ với
văn phòng đô thị của bạn.

Đáp ứng qui định về giới hạn hàm
lượng hóa chất độc hại.
(Phù hợp tiêu chuẩn RoHS)
(Theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT, Việt
Nam, ngày 10/08/2011)

*
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