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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
• เด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มีขอจำกัดทางรางกาย

ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณสามารถ
ใชงานเครื่องไดโดยตองมีผูคอยกำกับดูแลหรือใหคำแนะนำ
เกี่ยวกับการใชเครื่องอยางปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

• อยาใหเด็กอายุ 3 - 8 ปหรือผูที่มีความทุพพลภาพสูงและซับ
ซอนเขาใกลเครื่อง ยกเวนมีคนดูแลอยางใกลชิด

• อยาใหเด็กอายุต่ำกวา 3 ปเขาใกลเครื่อง ยกเวนมีการกำกับ
ดูแลตลอดเวลา

• อยาใหเด็กเลนเครื่อง
• เก็บน้ำยาซักฟอกใหพนมือเด็ก
• ระวังอยาใหเด็กหรือสัตวเลี้ยงเขาใกลตัวเครื่องขณะที่เปด

ประตู
• อยาใหเด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัวเอง

โดยไมมีผูดูแล

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
• อุปกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชในครัวเรือนและการใชงานที่

คลายกัน เชน:
– บานไร ในครัวของพนักงานในรานคา สำนักงานหรือพื้นที่

ปฏิบัติงานอื่นๆ
– โดยลูกคาในโรงแรม โมเทล ที่พักพรอมอาหารเชา และที่

พำนักอาศัยประเภทอื่นๆ
• อยาเปลี่ยนขอมูลจำเพาะของเครื่องนี้
• แรงดันน้ำขณะทำงาน (ต่ำสุดและสูงสุด) จะตองอยูระหวาง

0.5 (0.05) / 8 (0.8) บาร (MPa)
• ปฏิบัติตามการกำหนดคาสูงสุดที่ 13 รายการ
• หากสายไฟชำรุด ตองทำการเปลี่ยนโดยผูผลิต ศูนยบริการที่

ไดรับอนุญาต หรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญ เพื่อปองกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น

• คำเตือน: การใสมีดและเครื่องใชอื่นๆ ที่มีปลายแหลมลง
ตะกรา ใหใสโดยวางใหชี้ลงหรือวางในแนวนอน
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• อยาเปดฝาเครื่องคางไวโดยไมมีคนดูแล เพื่อปองกันการ
สะดุดโดยไมไดตั้งใจ

• กอนทำการซอมบำรุง ใหปดเครื่องและปลดสายไฟออกจาก
เตารับไฟฟา

• อยาใชเครื่องพนสเปรยไอน้ำแรงดันสูงและ/หรือไอน้ำรอน
เพื่อทำความสะอาดเครื่องใช

• หากตัวเครื่องมีชองระบายอากาศที่ดานลาง จะตองไมมีสิ่ง
กีดขวางชองระบายอากาศ เชน พรม

• ตัวเครื่องจะตองเชื่อมตอกับแหลงจายน้ำหลัก โดยใชชุดทอ
ใหมที่ใหมา หามนำชุดทอเกามาใชซ้ำ

2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง

คำเตือน
ติดตั้งเครื่องโดยชางผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น

• นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา

ใหพรอมกับเครื่อง
• ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจาก

เครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและ
รองเทาที่มิดชิดทุกครั้ง

• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องหากอุณหภูมิต่ำ
กวา 0 °C

• ติดตั้งเครื่องในพื้นที่เหมาะสมและปลอดภัย
ตามเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด

2.2 การตอสายไฟ
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได

• เครื่องจะตองตอสายดิน
• พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตอง

ตรงกับพิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟ
ที่ใช

• ใชเตารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได
อยางถูกตอง

• อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
• อยาทำใหปลั๊กไฟและสายไฟเสียหาย ใน

กรณีที่ตองเปลี่ยนสายไฟ ควรใหศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตเปนผูดำเนินการ

• ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการ
ติดตั้งเสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชอง
สำหรับเสียบปลั๊กไดสะดวกหลังการติดตั้ง

• อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊ก
ไฟทุกครั้ง

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

2.3 การตอทอน้ำ
• อยาทำใหสายน้ำไดรับความเสียหาย
• กอนตอทอใหม ทอจะตองไมถูกใชมาเปน

เวลานาน หากมีการซอมหรือมีการติดตั้ง
อุปกรณใหม (เชน มาตรวัดน้ำ) ใหปลอย
ใหน้ำไหลออกจนกวาน้ำจะสะอาดและใส

• จะตองไมมีจุดน้ำรั่วที่มองเห็นไดระหวาง
และหลังการใชงานเครื่องครั้งแรก

• ทอน้ำเขามีวาลวนิรภัยและปลอกพรอมสาย
ไฟดานใน

คำเตือน
แรงดันไฟฟาที่เปนอันตราย

• หากทอน้ำเขาเสียหาย ใหปดกอกน้ำและ
ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับทันที ติดตอ
ศูนยบริการอยางเปนทางการเพื่อเปลี่ยนทอ
น้ำเขา
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2.4 การใชงาน
• อยาใสของไวไฟที่เปยกสารไวไฟภายใน

ใกลหรือบนตัวเครื่อง
• น้ำยาลางจานเปนอันตราย ปฏิบัติตามคำ

แนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยบนบรรจุ
ภัณฑสารลางจาน

• อยาดื่มและเลนน้ำในเครื่อง
• อยานำจานออกจากเครื่องจนกวา

โปรแกรมจะทำงานเสร็จ น้ำยาลางบาง
ชนิดอาจติดคางอยูที่จาน

• อยาเก็บสิ่งของหรือใชแรงกดบนฝาที่เปด
ของเครื่อง

• เครื่องใชไฟฟานี้สามารถพนไอน้ำรอนได
หากคุณเปดฝาในขณะที่โปรแกรมทำงาน

2.5 ไฟดานใน
คำเตือน
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บได

• หลอดไฟภายในผลิตภัณฑนี้และหลอด
อะไหลจะแยกจำหนายตางหาก: หลอดไฟ
เหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทนทานตอ
สภาพทางกายภาพที่รุนแรงในเครื่องใชใน
ครัวเรือน เชน อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน
ความชื้น หรือมีจุดประสงคเพื่อสงสัญญาณ

ขอมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่อง
ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานอื่นๆ
และไมเหมาะสำหรับการสองสวางในหอง
พักในครัวเรือน

• หากตองการเปลี่ยนหลอดไฟภายใน โปรด
ติดตอศูนยบริการอยางเปนทางการ

2.6 บริการ
• หากตองการซอมเครื่องใหติดตอศูนย

บริการอยางเปนทางการ ใชอะไหลแท
เทานั้น

• โปรดทราบวาการซอมแซมดวยตนเองหรือ
การซอมแซมโดยผูที่ไมใชมืออาชีพอาจมี
ผลกระทบตอความปลอดภัยและอาจสงผล
ใหการรับประกันเปนโมฆะ

2.7 การทิ้ง
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
• ตัดสายไฟจากนั้นจึงนำไปทิ้ง
• นำล็อคประตูออกเพื่อปองกันเด็กหรือสัตว

เลี้ยงติดคางอยูในเครื่อง

3. รายละเอียดผลิตภัณฑ
กราฟกดานลางเปนเพียงภาพ
รวมของผลิตภัณฑโดยทั่วไป
เทานั้น สำหรับขอมูลโดย
ละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูบทและ/
หรือเอกสารอื่นๆ ที่ใหมาพรอม
กับอุปกรณ
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2 31

1 พื้นผิวดานบน
2 กานพนสเปรยสวนบน
3 กานพนสเปรยลาง
4 ตัวกรอง
5 แผนขอมูลเทคนิค
6 ภาชนะใสเกลือ
7 ระบายอากาศ

8 เครื่องจายน้ำยาเคลือบแหง
9 เครื่องจายสารลางจาน
10 ตะแกรงชอนสอม
11 ตะแกรงลาง
12 ตะแกรงบน

4. แผงควบคุม
1

2 3 4 5

678

1 ปุมเปด/ปด
2 ปุม Programs

3 ไฟแสดงสถานะโปรแกรม
4 จอแสดงผล
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5 ปุม Delay
6 ปุม Start
7 ไฟระบุสถานะ

8 ปุม Options

4.1 ไฟสถานะ

ไฟสถานะ รายละเอียด
รอบการลาง ติดสวางขณะรอบการลางกำลังทำงาน

ขั้นตอนการอบแหง ติดสวางขณะรอบการอบแหงกำลังทำงาน

XtraDry ไฟสถานะ

ไฟสถานะน้ำยาเคลือบแหง ดับอยูตลอดขณะโปรแกรมทำงาน

ไฟสถานะเกลือ ดับอยูตลอดขณะโปรแกรมทำงาน

HygienePlus ไฟสถานะ

5. การตั้งโปรแกรม
ลำดับของโปรแกรมการทำงานในตารางอาจไมตรงกับลำดับบนแผงควบคุม

โปรแกรม ระดับของความ‐
สกปรก
ประเภทของการ‐
บรรจุ

รอบของโปรแกรม ตัวเลือก

 1) • สกปรกในระดับ‐
ปกติ

• ถวยชามและ‐
ชอนสอม

• กอนการลาง
• ลางที่ 50 ° C
• การลาง
• อบแหง

• HygienePlus
• XtraDry

 2) • ทั้งหมด
• ถวยชาม เครื่อง‐

ใชบนโตะอาหาร
หมอและกระทะ

• กอนการลาง
• ลางตั้งแต 45 °C ถึง

70 °C
• การลาง
• อบแหง

• HygienePlus
• XtraDry

• สกปรกมาก
• ถวยชาม เครื่อง‐

ใชบนโตะอาหาร
หมอและกระทะ

• กอนการลาง
• ลางที่ 70 °C
• การลาง
• อบแหง

• HygienePlus
• XtraDry

 3) • คราบสกปรกสดๆ
• ถวยชามและ‐

ชอนสอม

• ลางที่ 60 °C หรือ
65 °C

• การลาง

• HygienePlus
• XtraDry
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โปรแกรม ระดับของความ‐
สกปรก
ประเภทของการ‐
บรรจุ

รอบของโปรแกรม ตัวเลือก

• ความสกปรกใน‐
ระดับปกติหรือ‐
นอย

• ถวยชามและ‐
เครื่องแกวที่‐
ละเอียดออน

• ลางที่ 45 °C
• การลาง
• อบแหง

• XtraDry

 4) • ทั้งหมด • กอนการลาง -

1) โปรแกรมนี้จะชวยใหคุณใชน้ำและพลังงานอยางประหยัดที่สุดสำหรับลางถวยชามและเครื่องใชบน‐
โตะอาหารที่มีความสกปรกในระดับปกติ เปนโปรแกรมมาตรฐานสำหรับสถาบันทดสอบตางๆ
2) เครื่องมีระบบตรวจจับระดับความสกปรกและปริมาณสิ่งของที่จะลางในตะแกรง และจะปรับอุณหภูมิ
รวมทั้งปริมาณน้ำ ระดับการใชพลังงาน และระยะเวลาในการทำงานใหเหมาะสม
3) โปรแกรมการทำงานนี้เหมาะสำหรับการลางจานชามจำนวนครึ่งหนึ่งของความจุเครื่องโดยมีคราบ‐
ใหมที่ยังไมฝงแนน ใหผลลัพธการลางที่ดีในเวลาอันสั้น
4) ขณะใชโปรแกรมนี้ คุณสามารถลางเศษอาหารที่เกาะติดจานและปองกันกลิ่นในเครื่องไดอยาง‐
รวดเร็ว อยาใชน้ำยาลางกับโปรแกรมนี้

5.1 คาการบริโภค

โปรแกรม 1) 2) น้ำ
(ล.)

พลังงาน
kWh

ระยะเวลา
(นาท)ี

11 1.039 227

7 - 12 0.7 - 1.4 45 - 156

14 - 15 1.5 - 1.7 155 - 170

10 0.8 30

13 - 14 1.0 - 1.1 75 - 85

5 0.1 14

1) ความดันและอุณหภูมิของน้ำ คาการเปลี่ยนแปลงของแหลงจายหลัก ปริมาณ จานและระดับของ‐
ความสกปรกสามารถเปลี่ยนแปลงได
2) คาสำหรับโปรแกรมอื่นที่ไมใช ECO เปนเพียงการบงชี้เทานั้น

5.2 ขอมูลสำหรับสถาบันทดสอบ
ขอรับขอมูลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานที่จำเปน (เชน ตามมาตรฐาน EN60436 เปนตน)
โดยสงอีเมลไปที่:
info.test@dishwasher-production.com
กรุณาระบุรหัสหมายเลขผลิตภัณฑ (PNC) บนแผนปายขอมูลของเครื่อง ในคำขอของคุณ
สำหรับขอสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องลางจาน โปรดจากคูมือการบริการที่จัดใหมาพรอมกับเครื่อง
ของคุณ
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6. คาปรับตั้ง
6.1 โหมดเลือกโปรแกรมและโหมด
ผูใช
ขณะเครื่องอยูในโหมดเลือกโปรแกรม
สามารถตั้งโปรแกรมและเขาสูโหมดผูใชที่
ตองการได
คาปรับตั้งในโหมดผูใช:
• ระดับน้ำยาปรับความกระดางของน้ำตาม

ระดับความกระดางของน้ำ
• การเปดหรือปดระบบแจงน้ำยาเคลือบแหง

หมด
• การเปดหรือปดใชงาน AirDry
เนื่องจากเครื่องสามารถจัดเก็บคาที่บันทึก
ไวได จึงไมจำเปนตองกำหนดคาการ
ทำงานทุกครั้งที่เดินรอบการทำงาน

การตั้งคาโหมดเลือกโปรแกรมการ
ทำงาน
เครื่องจะอยูในโหมดเลือกโปรแกรมการทำงาน
ขณะไฟสถานะโปรแกรมการทำงาน 
ติดสวางและจอแสดงผลแสดงระยะเวลาการ
ทำงานของโปรแกรม
หลังเปดใชงาน เครื่องจะตองอยูในโหมดเลือก
โปรแกรมเปนคาเริ่มตน หากไมเปนเชนนี ้ให
ตั้งคาโหมดเลือกโปรแกรมการทำงานดังนี้
กด Programs และ Options คางไวพรอม ๆ
กันจนกวาเครื่องจะเขาสูโหมดเลือกโปรแกรม
การทำงาน

การเขาสูโหมดผูใช
เครื่องจะตองอยูในโหมดเลือกโปรแกรม

เขาไปยังโหมดผูใชโดยกดคางที่ Delay และ 
Start พรอม ๆ กันจนกวาไฟสถานะ ,

 และ  จะกะพริบและจอแสดงผล
วางเปลา

6.2 น้ำยาปรับความกระดางของน้ำ
น้ำยาปรับความกระดางของน้ำมีหนาที่ขจัดแร
ธาตุตางๆ ออกจากน้ำประปา เนื่องจากสวน
ประกอบเหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ลางและตัวเครื่อง
ยิ่งแรธาตุเหลานี้มีปริมาณสูงเทาใดน้ำของคุณ
ก็จะยิ่งกระดางมากขึ้นเทานั้น วัดความกระดาง
ของน้ำดวยอุปกรณวัดที่เทียบเทา
ควรปรับน้ำยาปรับความกระดางของน้ำตาม
สภาพความกระดางของน้ำในพื้นที่ของคุณ
หนวยงานประปาในพื้นที่ของคุณสามารถให
คำแนะนำเกี่ยวกับความกระดางของน้ำใน
พื้นที่ของคุณได สิ่งสำคัญคือตองตั้งระดับ
น้ำยาปรับความกระดางของน้ำใหเหมาะสม
เพื่อใหไดผลการลางที่ดี

การทำใหน้ำมีความกระดางลด
ลงจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำและ
พลังงานมากขึ้น และทำให
โปรแกรมการทำงานใชเวลา
นานขึ้น ระดับน้ำยาลดความ
กระดางของน้ำที่สูงขึ้นจะทำใหมี
อัตราสิ้นเปลืองน้ำเพิ่มขึ้นและ
ระยะเวลาการทำงานยาวนาน
ขึ้น

ความกระดางของน้ำ
องศาเยอรมัน

(°dH)
องศาฝรั่งเศส

(°fH)
mmol / ลิตร องศาคลารก 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)
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องศาเยอรมัน
(°dH)

องศาฝรั่งเศส
(°fH)

mmol / ลิตร องศาคลารก ระดับน้ำยาปรับ‐
ความกระดางของ‐

น้ำ
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) การตั้งคาของโรงงาน
2) อยาใชเกลือในระดับนี้

ไมวาจะใชผลิตภัณฑทำความสะอาดแบบ
ใด ใหตั้งคาระดับความกระดางของน้ำให
เหมาะสมเพื่อใหระบบแจงเตือนการเติม
เกลือทำงาน

ผลิตภัณฑลางจานชนิดเม็ดที่มี
เกลือจะไมมีประสิทธิภาพเพียง
พอในการปรับน้ำกระดางให
ออนลง

การปรับระดับน้ำยาปรับความ
กระดางของน้ำ
เครื่องจะตองอยูในโหมดผูใช
1. กด Programs

• ไฟสถานะ  และ  ดับลง
• ไฟสถานะ  ยังติดกะพริบ
• จอแสดงผลแสดงคาปจจุบัน เชน 

= ระดับ 5
2. กด Programs ซ้ำ ๆ กันเพื่อปรับคา
3. กดปุมเปด/ปดเพื่อยืนยันคาปรับตั้ง

6.3 ระบบแจงน้ำยาเคลือบแหงหมด
น้ำยาเคลือบแหงชวยในการทำแหงจานโดย
ไมใหเกิดรองรอยหรือคราบที่ภาชนะ
น้ำยาเคลือบแหงจะถูกจายออกมาอัตโนมัติ
ระหวางรอบการลางน้ำรอน
หากชองน้ำยาเคลือบแหงวางเปลา สวนแสดง
สถานะน้ำยาเคลือบแหงจะเปดทำงานเพื่อแจง
ใหทราบวาตองเติมน้ำยาเคลือบแหง หากผล
การอบแหงเปนที่นาพอใจขณะใชมัลติแท็บเล็
ตอยางเดียว สามารถปดการแจงเตือนใหเติม
น้ำยาเคลือบแหง ทั้งนี้เพื่อใหการอบแหงมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด ควรใชน้ำยาเคลือบแหง
หากใชน้ำยามาตรฐานหรือมัลติแท็บเล็ตโดย
ไมมีน้ำยาเคลือบแหง ใหเปดการแจงเตือนนี้

เพื่อใหสวนแจงการเติมน้ำยาเคลือบแหง
ทำงาน

การปดใชงานสวนแจงเตือนน้ำยา
เคลือบแหงหมด
เครื่องจะตองอยูในโหมดผูใช
1. กด Options

• ไฟสถานะ  และ  จะดับลง
• ไฟสถานะ  ยังติดกะพริบ
• จอแสดงผลแสดงคาปจจุบัน

–  = เปดใชการแจงน้ำยา
เคลือบแหงหมด

–  = ปดใชการแจงน้ำยา
เคลือบแหงหมด

2. กด Options เพื่อปรับคา
3. กดปุมเปด/ปดเพื่อยืนยันคา

6.4 AirDry
AirDry เพิ่มประสิทธิภาพการอบแหงโดยใช
พลังงานนอยกวา ระหวางรอบการอบแหง ฝา
จะเปดแงมไวโดยอัตโนมัติ
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ขอควรระวัง
อยาพยายามปดฝาเครื่องภายใน
2 นาทีหลังจากที่เปดโดย
อัตโนมัติ เนื่องจากเครื่องอาจได
รับความเสียหาย

AirDry จะเปดทำงานอัตโนมัติดวยโปรแกรม
การทำงานทั้งหมด ยกเวน  (แลวแตกรณี)
ระยะเวลาของรอบการอบแหงและเวลาในการ
เปดฝาจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับโปรแกรม
และตัวเลือกที่เลือก
เมื่อ AirDry เปดฝา หนาจอจะแสดงเวลาที่
เหลือของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแหง ใหดูที่
XtraDry ตัวเลือกหรือเปดใชงาน AirDry.

ขอควรระวัง
แนะนำใหปดการใชงานหาก
เด็กๆ สามารถเขาถึงเครื่องได
AirDry การเปดฝาอาจกอใหเกิด
อันตรายได

การปดใชงาน AirDry
เครื่องจะตองอยูในโหมดผูใช
1. กด Delay

• ไฟสถานะ  และ 
จะดับลง

• ไฟสถานะ  ยังติดกะพริบ
• จอแสดงผลแสดงคาปจจุบัน:  =

AirDry เปดใชงาน
2. กด Delay เพื่อปรับคา:  = AirDry

ปดใชงาน
3. กดปุมเปด/ปดเพื่อยืนยันคา

7. ตัวเลือก
ตัวเลือกที่ตองการจะตองเปดใช
งานทุกครั้งกอนเริ่มโปรแกรม
การทำงาน
ไมสามารถเปดหรือปดตัวเลือก
ในการทำงานไดขณะโปรแกรม
กำลังทำงานอยู

ปุม Options 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 HygienePlus
ตัวเลือกนี้ชวยใหไดสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นโดย
การควบคุมอุณหภูมิไวที่ 70 °C อยางนอย 10
นาทีระหวางการลางรอบสุดทาย

การเปดใชงานระบบ HygienePlus
กดที่ Options จนกวาไฟสถานะ  จะติด
สวาง
จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงานของ
โปรแกรมใหม

7.2 XtraDry
เปดใชงานตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การอบแหง ขณะใช XtraDry ระยะเวลาของ
โปรแกรมการทำงานบางอยาง อัตราการใชน้ำ
และอุณหภูมิการลางน้ำครั้งสุดทายจะไดรับ
ผลกระทบไปดวย
XtraDry เปนตัวเลือกถาวรสำหรับโปรแกรม
การทำงานทั้งหมดยกเวน  และไม
จำเปนตองเลือกในทุกรอบการทำงาน
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ในโปรแกรมการทำงานอื่น ๆ การตั้งคา
XtraDry จะเปนฟงกชั่นถาวร และถูกใช
อัตโนมัติในรอบการทำงานถัดไป สามารถปรับ
คานี้ไดทุกเมื่อ

ทุกครั้งที่เปดใชงาน ,
XtraDry จะปดทำงานและจะ
ตองเลือกเอง

การเปดใชงานระบบ XtraDry
กดที่ Options 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 เครื่องจะจาย
เรซินซ้ำในน้ำยาปรับความกระดางเปนเวลา
สูงสุด 5 นาท ีรอบการลางจะเริ่มตนก็ตอเมื่อ
ขั้นตอนนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแลวเทานั้น ขั้น
ตอนนี้จะทวนซ้ำเปนระยะ ๆ

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
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8.2 วิธีการเติมเครื่องจายน้ำยา
เคลือบแหง

MAX

123

4

+ -

A B

D

C

ขอควรระวัง
ใชชองใส (A) สำหรับน้ำยา
เคลือบแหงเทานั้น อยาเติมน้ำยา
ลางจาน

ขอควรระวัง
ใชเฉพาะน้ำยาเคลือบแหง
สำหรับเครื่องลางจานเทานั้น

1. กดปุมปลดล็อค (D) เพื่อเปดฝา (C)
2. เทน้ำยาเคลือบแหงในเครื่องจาย (A) จน

น้ำยาถึงระดับ “สูงสุด”
3. ซับน้ำยาเคลือบแหงสวนที่ลนออกดวยผา

เพื่อไมใหเกิดฟองมากเกินไป
4. ปดฝา ตรวจดูใหแนใจวาปุมปลดล็อคเขา

ที่แลว
คุณสามารถหมุนตัวเลือกปริมาณ
การจาย (B) ระหวางตำแหนง 1
(ปริมาณต่ำสุด) และตำแหนง 4
หรือ 6 (ปริมาณสูงสุด)

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

• หากสวนแสดงระดับเกลือเปดทำงาน
ใหเติมเกลือในที่รองรับเกลือ

• หากสวนแสดงระดับน้ำยาเคลือบแหง
เปดทำงาน ใหเติมน้ำยาเคลือบแหงใน
ที่จาย

3. ใสสิ่งของที่จะลางในกระเชา
4. เติมน้ำยาลาง
5. ปรับตั้งและเริ่มโปรแกรมการทำงานที่

เหมาะสมตามประเภทของสิ่งของที่จะลาง
และระดับคราบสกปรก

9.1 การใชสารลางจาน
B

C

A

1. กดปุมปลดล็อค (B) เพื่อเปดฝา (C)
2. ใสสารลางจาน แบบผงหรือเม็ด ลงในชอง

(A)

3. หากโปรแกรมมีรอบเตรียมการลาง ใหใส
สารลางจานในปริมาณเล็กนอยในดานใน
ของฝาปดเครื่อง

4. ปดฝา ตรวจดูใหแนใจวาปุมปลดล็อคเขา
ที่แลว

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ
สารลางจาน โปรดดูคำแนะนำ
ของผูผลิตบนบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑ โดยปกติ เจล
ทำความสะอาดในปริมาณ
20-25 มล. จะเพียงพอสำหรับ
การลางคราบสกปรกในระดับ
ปกติ

อยาเติมเจลทำความสะอาดใน
ชอง (A) ในปริมาณมากกวา 30
มล.

9.2 การตั้งคาและเริ่มโปรแกรม

Auto Off ฟงกชั่น
ฟงกชั่นนี้ชวยลดการใชพลังงานโดยการปด
เครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไมทำงาน
ฟงกชั่นเริ่มทำงาน:
• 5 นาทีหลังจากโปรแกรมเสร็จสมบูรณ
• หลังจาก 5 นาทีหากโปรแกรมไมเริ่ม

ทำงาน
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เริ่มตนการทำงานของโปรแกรม
1. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดใชงานเครื่อง เครื่อง

จะตองอยูในโหมดเลือกโปรแกรม
2. ปดฝาเครื่อง
3. กด Programs ซ้ำ ๆ จนกวาไฟสถาน

โปรแกรมการทำงานที่คุณเลือกจะติดสวาง
จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงานของ
โปรแกรม
4. ปรับตัวเลือกที่ตองการ
5. กด Start เพื่อเริ่มโปรแกรมการทำงาน

• สัญลักษณแจงรอบการลางจะติดสวาง
• ระยะเวลาของโปรแกรมการทำงานจะ

เริ่มลดลงทีละ 1 นาที

การเริ่มโปรแกรมโดยหนวงการเริ่ม
ทำงาน
1. ตั้งคาโปรแกรม
2. กด Delay ซ้ำ ๆ กันจนกระทั่งหนาจอแส

ดงเวลาหนวงที่ตองการปรับตั้ง (1 - 24
ชั่วโมง)

สัญลักษณแสดงโปรแกรมที่เลือกจะติดกะพริบ
3. กด Start
4. ปดประตูเครื่องและเริ่มการนับถอยหลัง
หลังจากนับถอยหลังเสร็จสิ้น โปรแกรมจะเริ่ม
ทำงานและสัญลักษณแสดงรอบการลางจะติด
สวาง

การเปดฝาในขณะที่เครื่องทำงาน
การเปดฝาในขณะโปรแกรมกำลังทำงานจะ
ทำใหเครื่องหยุดทำงาน ซึ่งอาจสงผลตออัตรา
สิ้นเปลืองพลังงานและระยะเวลาของโปรแกรม
การทำงาน หลังจากปดประตู เครื่องจะทำงาน
ตอจากจุดที่ทำใหหยุดชะงัก

หากเปดฝาเครื่องไวนานกวา 30
วินาทีในระหวางรอบการอบแหง
โปรแกรมการทำงานจะสิ้นสุดลง
กรณีนี้จะไมเกิดขึ้นหากเปด
ประตูจาก AirDry ฟงกชั่น

อยาพยายามปดฝาเครื่องภายใน
2 นาทีหลังจาก AirDry การเปด
เครื่องโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก
อาจทำใหเกิดความเสียหายกับ
เครื่องได
หากฝาถูกปดในอีก 3 นาทีหลัง
จากนี้ โปรแกรมที่ทำงานอยูจะ
สิ้นสุดลง

การยกเลิกการหนวงเวลาการเริ่ม
ทำงานขณะเครื่องกำลังนับถอยหลัง
ขณะยกเลิกการหนวงการเริ่มทำงาน คุณจะ
ตองปรับตั้งโปรแกรมและตัวเลือกตาง ๆ ใหม
อีกครั้ง
กด Programs และ Options คางไวพรอม ๆ
กันจนกวาเครื่องจะเขาสูโหมดเลือกโปรแกรม
การทำงาน

การยกเลิกโปรแกรม
กด Programs และ Options คางไวพรอม ๆ
กันจนกวาเครื่องจะเขาสูโหมดเลือกโปรแกรม
การทำงาน
จะตองมีน้ำยาในที่เก็บน้ำยากอนเริ่มโปรแกรม
ใหม

สิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม
หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น สวนแสดง
ผลจะแจงเปน 0:00 สวนแสดงรอบการทำงาน
จะดับลง
ปุมทั้งหมดจะไมสามารถใชงานไดยกเวนปุม
เปด/ปด
1. กดปุมเปด/ปดหรือรอใหฟงกชั่น Auto Off

ปดเครื่องอัตโนมัติ
หากคุณเปดประตูไวกอนเปดใชโหมด
Auto Off เครื่องจะปดการทำงานอัตโนมัติ

2. ปดกอกน้ำ

10. คำแนะนำและเคล็ดลับ
10.1 ทั่วไป
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อใหมั่นใจวา
ผลลัพธการทำความสะอาดและอบแหงเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและปกปองสิ่งแวดลอมใน
เวลาเดียวกัน
• การลางจานในเครื่องลางจานตามคำ

แนะนำในคูมือการใชงานมักจะสิ้นเปลือง
น้ำและพลังงานนอยกวาการลางจานดวย
มือ

• บรรจุจานชามในเครื่องลางจานจนเต็ม
ความสามารถของเครื่องลางจานเพื่อให
ประหยัดน้ำและพลังงาน เพื่อใหไดผลลัพธ
การทำความสะอาดที่ดีที่สุด ควรจัดเรียง
สิ่งของในตะแกรงตามคำแนะนำในคูมือ
การใชงานและอยาบรรจุจานชามใน
ตะแกรงมากเกินไป

• อยาลางจานดวยมือกอนลางดวยเครื่อง ซึ่ง
จะเปนการเพิ่มการใชน้ำและพลังงาน ใน
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กรณีที่จำเปน ใหเลือกโปรแกรมการทำงาน
ที่มีรอบการลางเบื้องตน

• ขจัดเศษอาหารที่มีขนาดใหญกวาออกจาก
จานและถวยและแกวกอนใสเขาไปใน
เครื่อง

• แชหรือขัดเครื่องครัวที่มีเศษอาหารที่ปรุง
สุกหรืออาหารอบติดแนนกอนนำไปลางใน
เครื่อง

• ตรวจดูใหแนใจวาสิ่งของในตะแกรงที่จะ
ลางไมไดสัมผัสกันหรือปดทับกันและกัน มี
เพียงวิธีนี้เทานั้นที่จะทำใหน้ำสามารถเขา
ถึงและลางจานไดอยางหมดจด

• คุณสามารถใชน้ำยาทำความสะอาดของ
เครื่องลางจาน น้ำยาเคลือบแหงและเกลือ
แยกกัน หรือใชผลิตภัณฑลางจานชนิดเม็ด
(เชน "ออล อิน 1") ทำตามคำแนะนำที่
บรรจุภัณฑ

• เลือกโปรแกรมตามประเภทของสิ่งที่จะลาง
และระดับคราบสกปรก  เปน
โปรแกรมที่ใชน้ำและพลังงานนอยที่สุด

• เพื่อปองกันไมใหคราบหินปูนสะสมภายใน
เครื่อง:
– ใหเติมภาชนะเกลือทุกครั้งที่จำเปน
– ใชสารลางจานและน้ำยาเคลือบแหง

ในปริมาณที่แนะนำ
– ตรวจดูใหแนใจวาระดับน้ำยาปรับ

ความกระดางของน้ำจะตองสอดคลอง
กับระดับความกระดางของแหลงน้ำที่
ใช

– ทำตามคำแนะนำในบท "การดูแล
และการทำความสะอาด"

10.2 การใชเกลือ น้ำยาเคลือบแหง
และสารลางจาน
• ใชเฉพาะเกลือ น้ำยาเคลือบแหง และน้ำยา

ลางที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องลางจาน
เทานั้น ผลิตภัณฑอื่นๆ อาจทำใหเครื่องได
รับเสียหาย

• ในพื้นที่ที่มีน้ำกระดางถึงกระดางมาก
แนะนำใหใชน้ำยาลางจานธรรมดา (แบบ
แผง เจล เม็ดที่ไมมีสารเพิ่มเติม) กับน้ำยา
เคลือบแหงและเกลือแยกกันเพื่อชวย
ใหการลางและอบแหงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• ใชงานเครื่องอยางนอยเดือนละครั้งโดยใช
น้ำยาทำความสะอาดเครื่องที่เหมาะสำหรับ
การใชงานนี้โดยเฉพาะ

• ผลิตภัณฑลางจานชนิดเม็ดจะละลายไม
หมดสำหรับโปรแกรมที่มีระยะเวลาสั้น เพื่อ
ปองกันคราบจากสารลางจาน แนะนำให
ใชสารลางจานชนิดเม็ดสำหรับโปรแกรมที่
รอบมีระยะเวลานาน

• ใชน้ำยาทำลางจานในปริมาณที่เหมาะสม
เสมอ การใชน้ำยาทำลางจานในปริมาณ
ไมเพียงพออาจทำใหไดผลลัพธการ
ทำความสะอาดที่ไมดีและมีฟลมน้ำกระดาง

หรือคราบติดบนจาน การใชน้ำยาทำลาง
จานมากเกินไปกับน้ำออนหรือน้ำที่ถูกลด
ความกระดางจะทำใหมีน้ำยาทำลางจาน
ตกคางบนจาน ปรับปริมาณน้ำยาทำลาง
จานตามความกระดางของน้ำ ปฏิบัติตาม
คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยบนบรรจุ
ภัณฑน้ำยาทำลางจาน

• ใชน้ำยาเคลือบแหงในปริมาณที่เหมาะสม
เสมอ การใชน้ำยาเคลือบแหงในปริมาณที่
ไมเพียงพอจะทำใหไดผลลัพธการอบแหง
ไมดีพอ การใชน้ำยาเคลือบแหงมากเกินจะ
ไปสงผลใหมีชั้นสีน้ำเงินบนจานชาม

• ตรวจสอบใหแนใจวาน้ำยาปรับความ
กระดางของน้ำอยูในระดับที่เหมาะสม หาก
มีระดับที่สูงเกินไป ปริมาณเกลือในน้ำที่
เพิ่มขึ้นอาจสงผลใหเครื่องใชบนโตะ
อาหารเกิดสนิม

10.3 ถาคุณตองการหยุดใชน้ำยา
ลางจานแบบเม็ดหลายแบบควรทำ
อยางไร
กอนคุณจะเริ่มใชน้ำยาลางจาน เกลือและ
น้ำยาเคลือบแหงแยกจากกัน ใหทำตามขั้น
ตอนตอไปนี้
1. ตั้งคาระดับสูงสุดของระบบกรองน้ำที่มี

ความกระดางสูง (หรือระบบผลิตน้ำออน)
2. ตรวจสอบใหแนใจวามีเกลือและน้ำยา

เคลือบแหงอยูเต็ม
3. เริ่มการทำงานของโปรแกรมที่มีขั้นตอน

การลางที่สั้นที่สุด อยาใสน้ำยาลางจาน
หรือใสจานชามในตะกรา

4. เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน ใหปรับ
ระบบปรับน้ำออนตามความกระดางของ
น้ำในพื้นที่ของคุณ

5. ปรับปริมาณการปลอยน้ำยาเคลือบแหง
6. เปดระบบแจงน้ำยาเคลือบแหงหมด

10.4 การบรรจุในตะแกรง
• ใชจนเต็มพื้นที่ของตะแกรงเสมอ
• ใชเครื่องนี้กับเครื่องกับรายการที่สามารถ

ใชกับเครื่องลางจานไดอยางปลอดภัย
เทานั้น

• อยาลางสิ่งที่ทำจากไม แตร อะลูมิเนียม
ดีบุกผสมตะกั่ว และทองแดงดวยนเครื่องนี้
เนื่องจากอาจแตก บิดงอ เปลี่ยนสี หรือเปน
หลุมได

• อยาลางสิ่งที่สามารถดูดซับน้ำได (ฟองน้ำ
ผา) ในเครื่องนี้

• วางสิ่งของที่มีโพรงกลวง (ถวย แกว และ
กระทะ) คว่ำลง

• ตรวจดูใหแนใจวาแกวจะตองไมชนกัน
• ใสสิ่งของขนาดเบาที่ดานบนของตะแกรง

สิ่งของจะตองไมเลื่อนตำแหนงอยางอิสระ
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• วางเครื่องใชบนโตะอาหารชิ้นชิ้นเล็กๆ ใน
ตะแกรงสำหรับเครื่องใชบนโตะอาหาร

• กานพนสเปรยจะตองเคลื่อนไหวไดอยาง
อิสระกอนเริ่มโปรแกรมการทำงาน

10.5 กอนเริ่มการทำงานของ
โปรแกรม
กอนเริ่มการทำงานของโปรแกรมที่เลือก ให
ตรวจสอบวา:
• ไสกรองสะอาดและไดรับการติดตั้งอยางถูก

ตอง
• ปดฝาชองใสเกลือใหแนน
• หัวฉีดน้ำแบบกานหมุนไมอุดตัน
• มีเกลือและน้ำยาเคลือบแหงเพียงพอ

(ยกเวนในกรณีที่ใชน้ำยาลางจานแบบเม็ด
หลายแบบ)

• ตำแหนงของสิ่งของที่จะลางในตะกราจะ
ตองเหมาะสม

• โปรแกรมที่ตั้งเหมาะกับสิ่งของที่จะลางและ
ระดับคราบสกปรก

• ใชน้ำยาลางจานในปริมาณที่เหมาะสม

10.6 การนำสิ่งของออกจากกระเชา
ลาง
1. ปลอยใหสิ่งของที่ลางเย็นลงกอนนำออก

จากเครื่อง ของรอนมักเสียหายไดงาย
2. เริ่มจากนำสิ่งของที่ลางออกจากกระเชา

ดานลาง จากนั้นนำออกจากกระเชาดาน
บน

หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จ
สิ้น น้ำอาจยังคางอยูดานในพื้น
ผิวของเครื่อง

11. การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน
กอนทำการซอมบำรุง ใหปด
เครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจาก
เตารับ

ตัวกรองที่สกปรกและหัวฉีดน้ำ
แบบกานหมุนที่อุดตันจะทำให
ประสิทธิภาพในการซักลดลง
ตรวจดูเปนระยะ หากจำเปนให
ทำความสะอาดทั้งสองจุด

11.1 การทำความสะอาดแผนกรอง
ระบบกรองแบงออกเปน 3 สวน

C

B

A

1. หมุนตัวกรอง (B) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อนำ
ออก

2. นำไสกรอง (C) ออกจากตัวกรอง (B) 
3. นำตัวกรองแบบเรียบออก (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 การทำความสะอาดแขนพนส
เปรย
อยาถอดแขนพนสเปรยออก หากรูที่แขนพนส
เปรยอุดตัน ใหขจัดคราบสวนปรกที่ตกคาง
โดยใชวัตถุปลายแหลมชิ้นเล็ก ๆ

11.3 การทำความสะอาดภายนอก
• ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ

น้ำบิดหมาด
• ใชเฉพาะน้ำยาทำความสะอาดที่เปนกลาง
• อยาใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนขัด

ที่หยาบหรือน้ำยาที่เปนสารละลาย

11.4 การทำความสะอาดภายใน
• ทำความสะอาดเครื่องดวยความระมัดระวัง

ครอบคลุมทั้งปะเก็นยางที่ประตูโดยใชผา
เนื้อนุมชุบหมาด

• หากคุณใชโปรแกรมระยะสั้นเปนประจำ
อาจทำใหเกิดคราบเหนียวและตะกรันดาน
ในเครื่องได เพื่อปองกันปญหานี้ แนะนำ
ใหเดินรอบการทำงานแบบยาวอยางนอย
เดือนละ 2 ครั้ง

• เพื่อใหเครื่องทำงานไดเต็มประสิทธิภาพ
แนะนำใหใชผลิตภัณฑทำความสะอาด
เครื่องลางจานเปนประจำทุกเดือน ทำตาม
คำแนะนำที่บรรจุภัณฑอยางเครงครัด
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12. การแกไขปญหาทางเทคนิค
คำเตือน
การซอมเครื่องอยางไมถูกตอง
อาจทำใหเกิดอันตรายตอผูใช
การซอมจะตองดำเนินการโดยผู
เชี่ยวชาญ

ปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นสามารถแกไขได
โดยไมตองติดตอศูนยบริการอยางเปน
ทางการ

ดูขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดจาก
ตารางดานลาง
สำหรับปญหาบางอยาง หนาจอจะแสดงรหัส
เตือน

รหัสปญหาและการแจง‐
เตือน

สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได

คุณไมสามารถเปดการใชงาน‐
เครื่องได

• ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสในกลองฟวสไมไดรับความเสีย‐

หาย

โปรแกรมไมเริ่มทำงาน • ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดฝาเครื่องแลว
• กด Start.
• หากมีการตั้งเวลาเริ่มตน ใหยกเลิกการตั้งคาหรือรอจน‐

กระทั่งสิ้นสุดการนับถอยหลัง
• เครื่องเริ่มจายเรซินดานในน้ำยาปรับความกระดางของน้ำ‐

อีกครั้ง ระยะเวลาของขั้นตอนประมาณ 5 นาที

เครื่องไมไดรับการเติมน้ำ
จอแสดงผลแสดงขอความ i10
หรือ i11

• ตรวจสอบใหแนใจวาเปดกอกน้ำแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันน้ำประปาไมต่ำเกินไป สำหรับ‐

ขอมูลนี้ ใหติดตอหนวยงานการประปาในพื้นที่ของคุณ
• ตรวจสอบใหแนใจวากอกน้ำไมอุดตัน
• ตรวจสอบใหแนใจวาตัวกรองในทอน้ำเขาไมอุดตัน
• ตรวจสอบใหแนใจวาทอน้ำเขาไมบิดงอหรือโคงงอ

เครื่องไมระบายน้ำ
หนาจอแสดงขอความ i20

• ตรวจสอบใหแนใจวาหัวจุกของอางไมอุดตัน
• ตรวจสอบใหแนใจวาระบบกรองภายในไมอุดตัน
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายน้ำทิ้งไมบิดงอหรือโคงงอ

อุปกรณปองกันน้ำทวมถูกเปด‐
ทิ้งไว
หนาจอแสดงขอความ i30

• ปดกอกน้ำ
• ตรวจสอบวาไดติดตั้งเครื่องอยางถูกตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดบรรจุตะแกรงตามคำแนะนำใน‐

คูมือการใชงาน

เครื่องหยุดและเริ่มทำงาน‐
หลายครั้งระหวางรอบการ‐
ทำงาน

• ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ เพื่อใหไดผลการทำงานที่ดีและ‐
ประหยัดพลังงานที่สุด

โปรแกรมทำงานนานเกินไป • หากตั้งเวลาสำหรับการเริ่มทำงานเอาไว ใหยกเลิกการตั้ง‐
คาหรือรอใหสิ้นสุดการนับถอยหลัง

ระยะเวลาของโปรแกรมที่‐
แสดงแตกตางไปจากระยะ‐
เวลาในตารางคาการบริโภค

• โปรดดูในสวนตารางคาการบริโภคในบท "โปรแกรม"
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รหัสปญหาและการแจง‐
เตือน

สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได

เวลาที่เหลือในจอแสดงผล‐
เพิ่มขึ้นและขามไปจนเกือบ‐
สิ้นสุดเวลาการทำงานของ‐
โปรแกรม

• ไมถือเปนความผิดปกติแตอยางใด เครื่องทำงานไดตามปกติ

มีการรั่วไหลเล็กนอยจากฝา‐
ปดเครื่อง

• เครื่องไมไดระดับ คลายหรือขันขาปรับใหแนน (ถามี)
• ประตูเครื่องไมไดศูนยที่อางรอง ปรับขาตั้งหลัง (ถามี)

ฝาเครื่องปดยาก • เครื่องไมไดระดับ คลายหรือขันขาปรับใหแนน (ถามี)
• ชิ้นสวนของเครื่องใชบนโตะอาหารยื่นออกมาจากตะแกรง

ฝาเครื่องเปดออกในระหวาง‐
รอบการลาง

• AirDry ฟงกชั่นเปดทำงาน คุณสามารถปดการใชงาน‐
ฟงกชันได โปรดดูในสวน "การตั้งคา"

มีเสียงตีกระทบ/เคาะที่ดานใน‐
เครื่อง

• จัดเรียงเครื่องใชบนโตะอาหารในตะแกรงอยางไมเหมาะสม
ดูในแผนพับวิธีการบรรจุตะแกรง

• การฉีดสเปรยจะตองหมุนไดอยางอิสระ

เครื่องตัดวงจรการทำงาน • กำลังไฟไมเพียงพอสำหรับจายไปยังเครื่องทั้งหมดใน‐
ระหวางการทำงาน ตรวจสอบกำลังไฟที่เตารับไฟฟาและ‐
ความจุที่มาตรวัดหรือปดเครื่องบางตัวที่ใชอยู

• ขอผิดพลาดระบบไฟฟาภายในของเครื่อง ติดตอศูนย‐
บริการอยางเปนทางการ

ดูในหัวขอ "กอนใชครั้งแรก" "
การใชทั่วไป" หรือ "เคล็ดลับ
และคำแนะนำ" เพื่อพิจารณา
ถึงสาเหตุอื่นๆ

เมื่อคุณตรวจสอบเครื่องแลว ใหปดการใชงาน
และเปดใชงานเครื่องใหม หากเกิดปญหาขึ้น
อีกครั้ง ใหติดตอศูนยบริการอยางเปนทางการ
สำหรับรหัสการแจงเตือนที่ไมไดอธิบายไวใน
ตารางใหติดตอศูนยบริการอยางเปนทางการ

คำเตือน
เราไมแนะนำใหใชเครื่องนี้
จนกวาปญหาจะไดรับการแกไข
อยางสมบูรณ ถอดปลั๊กและอยา
เสียบปลั๊กอีกจนกวาคุณจะแนใจ
วาทำงานไดอยางถูกตอง

12.1 ผลการลางและอบแหงไมเปนที่นาพอใจ

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

แนะนำ" และแผนพับคำแนะนำในการบรรจุในตระแกรง
• ใชโปรแกรมการลางที่สะอาดล้ำลึกมากขึ้น
• ลางกานจายสเปรยและตัวกรอง ดูในหัวขอ "การดูแล‐

รักษาและการทำความสะอาด"
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ปญหา สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได
ผลการอบแหงไมดี • เครื่องใชบนโตะอาหารถูกทิ้งไวในเครื่องที่ปดนานเกินไป

• ไมมีระบบเคลือบแหงหรือระดับการเคลือบแหงไมเพียงพอ
ตั้งคาตัวจายน้ำยาเคลือบแหงไปที่ระดับสูงสุด

• อาจตองเช็ดพลาสติกดวยผาขนหนู
• เพื่อใหการอบแหงดีที่สุด ใหเปดใชตัวเลือก XtraDry และ‐

ตั้งคา AirDry.
• แนะนำใหใชน้ำยาเคลือบแหงทุกครั้ง แมจะใชรวมกับ‐

ผลิตภัณฑลางจานชนิดเม็ดก็ตาม

มีริ้วสีขาวหรือชั้นสีน้ำเงินบน‐
แกวและจาน

• ปลอยปริมาณน้ำยาเคลือบแหงมากเกินไป ปรับระดับ‐
น้ำยาเคลือบแหงใหต่ำลง

• ปริมาณน้ำยาลางมากเกินไป

มีคราบและหยดน้ำแหงบนแกว‐
และจาน

• จายน้ำยาเคลือบแหงในปริมาณที่ไมเพียงพอ ปรับระดับ‐
น้ำยาเคลือบแหงใหสูงขึ้น

• สาเหตุอาจเกิดจากคุณภาพของน้ำยาเคลือบแหง

จานเปยก • เพื่อใหการอบแหงดีที่สุด ใหเปดใชตัวเลือก XtraDry และ‐
ตั้งคา AirDry .

• โปรแกรมไมมีขั้นตอนการอบแหงหรือมีขั้นตอนการอบ‐
แหงดวยอุณหภูมิต่ำ

• น้ำยาเคลือบแหงหมด
• สาเหตุอาจเกิดจากคุณภาพของน้ำยาเคลือบแหง
• สาเหตุอาจเกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑลางจานชนิด‐

เม็ด ลองใชผลิตภัณฑหรือใชที่จายน้ำยาเคลือบแหงยี่หอ‐
อื่น และใชน้ำยาเคลือบแหงรวมกับผลิตภัณฑลางจาน‐
ชนิดเม็ด

ดานในของเครื่องเปยก • ซึ่งไมใชขอบกพรองของเครื่อง แตมีสาเหตุมาจาก‐
ความชื้นในอากาศที่ควบแนนที่ผนัง

เกิดฟองอยางผิดปกติระหวาง‐
การลาง

• ใชน้ำยาลางที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องลางจานโดย‐
เฉพาะ

• ใชน้ำยาลางจากผูผลิตรายอื่น
• อยาลางจานลวงหนาโดยใชน้ำกอกกอนใสเขาไปใน‐

เครื่อง

เกิดรอยสนิมที่เครื่องใชบนโตะ‐
อาหาร

• มีเกลือมากเกินไปในน้ำที่ใชสำหรับลาง ดูในหัวขอ 
"น้ำยาปรับความกระดางของน้ำ"

• เครื่องเงินและสแตนเลสถูกจัดวางไวใกลกัน หลีกเลี่ยง‐
การใสเครื่องเงินและสแตนเลสไวใกลกัน

มีคราบน้ำยาตกคางที่ตัวจาย‐
เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการทำงาน

• ผลิตภัณฑลางจานชนิดเม็ดคางอยูที่ตัวจายและไมไดถูก‐
ลางออกดวยน้ำอยางหมดจด

• ไมสามารถลางน้ำยาลางจากที่จายดวยน้ำ ตรวจดูให‐
แนใจวากานพนสเปรยไมไดอุดตัน

• ตรวจดูใหแนใจวารายการในตะแกรงไมไดขัดขวางการ‐
เปดของตัวจายน้ำยาลาง

มีกลิ่นในเครื่อง • ดูในหัวขอ "การทำความสะอาดภายใน"
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ปญหา สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได
มีคราบตะกรันที่เครื่องใชบน‐
โตะอาหาร อาง และดานใน‐
ของประตู

• ระดับเกลือต่ำ ใหตรวจสอบที่สวนแจงสถานะการเติม
• ฝาชองใสเกลือปดไมแนน
• น้ำประปากระดางเกินไป ดูในหัวขอ "น้ำยาปรับความ‐

กระดางของน้ำ"
• ถึงแมจะใชผลิตภัณฑลางจานชนิดเม็ด ใหใชเกลือและตั้ง‐

คาการฟนฟูน้ำยาปรับความกระดางของน้ำ ดูในหัวขอ 
"น้ำยาปรับความกระดางของน้ำ"

• หากคราบตะกรันยังคงติดคาง ใหทำความสะอาดเครื่อง‐
ดวยน้ำยาลางที่เหมาะสำหรับการใชงานประเภทนี้โดย‐
เฉพาะ

• ลองใชสารลางจานชนิดอื่น
• ติดตอผูผลิตน้ำยาลาง

เครื่องใชบนโตะอาหารไม‐
แวววาว เปลี่ยนส ีหรือกะเทาะ

• ตรวจสอบใหแนใจวามีเฉพาะรายการที่สามารถใชกับ‐
เครื่องลางจานไดเทานั้น

• บรรจุและนำจานชามออกจากตะแกรงอยางระมัดระวัง
ดูในแผนพับวิธีการบรรจุตะแกรง

• วางของที่เปราะบางไวที่ตะแกรงดานบน

ดูในหัวขอ "กอนใชครั้งแรก" "
การใชทั่วไป" หรือ "เคล็ดลับ
และคำแนะนำ" เพื่อพิจารณา
สาเหตุอื่นๆ

13. ขอมูลทางเทคนิค
ขนาด ความกวาง / ความสูง / ความลึก

(มม.)
600 / 850 / 625

การตอสายไฟ 1) แรงดันไฟฟา (V) 220 - 240

ความถี่ (Hz) 50

แรงดันน้ำประปา คาความดันต่ำสุด / สูงสุด (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

น้ำประปา น้ำเย็นหรือน้ำรอน 2) สูงสุด 60 °C

ความจุ กำหนดการตั้งคา 13

การใชพลังงาน โหมดเปดทิ้งไว (W) 5.0

โหมดปด (W) 0.50
1) โปรดดูที่ปายขอมูลเครื่องสำหรับคาอื่นๆ
2) หากน้ำรอนมาจากแหลงหลังงานทางเลือก (เชน แผงพลังงานแสงอาทิตย) ใหใชแหลงน้ำรอนทาง‐
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 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 trường hợp 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 về sau.

1.1 An toàn cho trẻ em và những người dễ bị tổn
thương
• Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm thể chất,

giác quan, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm
và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được
giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng an toàn và hiểu
những mối nguy hiểm có thể xảy ra.

• Không để trẻ em từ 3 đến 8 tuổi và những người
khuyết tật ở mức toàn diện và phức tạp tiếp xúc với
thiết bị trừ khi có người giám sát liên tục.

• Không để trẻ em dưới 3 tuổi tiếp xúc với thiết bị trừ khi
có người giám sát liên tục.

• Không để trẻ em nghịch thiết bị này.
• Hãy giữ trẻ em cách xa xà phòng.
• 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 Thông tin an toàn chung
• Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình

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

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

sở cung cấp dịch vụ lưu trú & ăn sáng cũng như
các môi trường cư trú khác.

• Không được thay đổi thông số 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 nhà sản xuất,

Trung tâm Dịch vụ được Ủy quyền của nhà sản xuất
hoặc nhân viên đủ năng lực tương đương thay thế để
tránh nguy hiểm.

• CẢNH BÁO: Dao và các đồ dùng khác có đầu nhọn
phải được xếp vào giỏ với đầu hướng xuống hoặc đặt
ở vị trí nằm ngang.

• Không để thiết bị mở cửa khi không giám sát thiết bị
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, không được che
cửa thông gió, ví dụ bằng thảm.

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

• Tháo tất cả bao bì ra.
• Không lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị

đã hỏng.
• 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.

• Không lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị ở
nơi nhiệt độ dưới 0 °C.

• Lắp đặt thiết bị ở nơi an toàn, phù hợp
và đáp ứng các yêu cầu lắp đặt.

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

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 hoặc trong trường hợp đã
tiến hành sửa chữa hoặc gắn thiết bị
mới (đồng hồ nước, v.v..), hãy để
nước chảy cho đến khi nước sạch và
trong.

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

• Ống dẫn nước vào có van an toàn và
vỏ bọc có cáp chính bên trong.

CẢNH BÁO!
Điện áp nguy hiểm.

• 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 đặt các sản phẩm dễ cháy

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

• Nước tẩy rửa dùng trong máy rửa bát
có tính chất 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 bát đĩa ra khỏi thiết bị cho
đến khi chương trình kết thúc. Một
phần chất tẩy rửa có thể vẫn còn lưu
trên bát đĩa.

• Không lữu trữ đồ hoặc tạo áp lực lên
cửa đang mở của thiết bị.

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

2.5 Chiếu sáng bên trong
CẢNH BÁO!
Nguy cơ thương tích.

• Về các đèn trong sản phẩm này và
đèn là phụ tùng bán riêng: Những đèn
này nhằm chịu đựng được điều kiện
vật lý vô cùng khắc nghiệt trong các
thiết bị gia dụng như nhiệt độ, độ
rung, độ ẩm hoặc dùng để phát tín
hiệu thông tin về trạng thái hoạt động
của thiết bị. Chúng không nhằm để sử
dụng trong các ứng dụng khác và
không phù hợp với việc chiếu sáng
phòng của gia đình.

• Để thay thế bóng đèn bên trong, liên
hệ Trung Tâm Dịch Vụ Được Ủy
Quyền.

2.6 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.

• Xin lưu ý rằng việc tự sửa chữa hoặc
sửa chữa không chuyên nghiệp có thể
gây hậu quả về an toàn và có thể vô
hiệu hóa chế độ bảo hành.

2.7 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.
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3. MÔ TẢ SẢN PHẨM
Hình dưới đây chỉ là hình
ảnh tổng quan chung về sản
phẩm. Để biết thêm thông tin
chi tiết, hãy tham khảo các
chương và/hoặc tài liệu khác
đi kèm thiết bị.

5 4810 9 11 67

12 

2 31

1 Đỉnh máy
2 Cần phun trên
3 Cần phun dưới
4 Bộ lọc
5 Biển thông số
6 Ngăn chứa muối
7 Lỗ thông khí

8 Ngăn chứa dung dịch trợ xả
9 Ngăn chứa chất tẩy rửa
10 Giỏ đựng dao kéo
11 Giỏ dưới
12 Giỏ trên
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4. BẢNG ĐIỀU KHIỂN
1

2 3 4 5

678

1 Nút bật/tắt
2 Programs nút
3 Chỉ báo chương trình
4 Màn hình
5 Delay nút

6 Start nút
7 Chỉ báo
8 Options nút

4.1 Đèn chỉ báo

Đèn chỉ báo Mô tả
Giai đoạn rửa. Đèn chỉ báo bật khi giai đoạn rửa hoạt động.

Giai đoạn sấy. Đèn chỉ báo bật khi giai đoạn sấy hoạt động.

XtraDry đèn chỉ báo.

Đèn chỉ báo dung dịch trợ xả. Đèn chỉ báo muối luôn tắt khi chương
trình hoạt động.

Đèn chỉ báo muối. Đèn chỉ báo muối luôn tắt khi chương trình hoạt
động.

HygienePlus đèn chỉ báo.

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

Độ bẩn
Loại đồ

Giai đoạn chương
trình

Tùy chọn

 1) • Bẩn thông
thường

• Đồ sứ và dao
kéo

• Rửa sơ
• Rửa ở 50°C
• Xả
• Sấy khô

• HygienePlus
• XtraDry

 2) • Tất cả
• Đồ sứ, dao kéo,

xoong chảo

• Rửa sơ
• Rửa ở 45°C đến 70°C
• Xả
• Sấy khô

• HygienePlus
• XtraDry

• Cực bẩn
• Đồ sứ, dao kéo,

xoong chảo

• Rửa sơ
• Rửa ở 70°C
• Xả
• Sấy khô

• HygienePlus
• XtraDry

 3) • Rất ít bẩn
• Đồ sứ và dao

kéo

• Rửa ở 60°C hoặc
65°C

• Xả

• HygienePlus
• XtraDry

• Bẩn ít hoặc
thông thường

• Đồ thủy tinh và
sứ dễ vỡ

• Rửa ở 45°C
• Xả
• Sấy khô

• XtraDry

 4) • Tất cả • Rửa sơ -

1) Chương trình này có mức sử dụng nước và tiêu thụ điện 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 trong giỏ. Thiết bị tự động điều chỉnh
nhiệt độ và lượng nước, mức tiêu thụ điện và thời gian chạy chương trình.
3) Chương trình này phù hợp để rửa lượng đồ chất đầy máy hoặc nửa máy với độ bẩn thấp.
Chương trình này mang lại kết quả rửa tốt trong thời gian ngắn.
4) Với chương trình này, quý vị có thể nhanh chóng xả thức ăn còn thừa trên bát đĩa và
tránh tạo mùi trong máy. Không sử dụng chất tẩy rửa cho chương trình này.

5.1 Giá trị tiêu thụ

Chương trình 1) 2) Nước
(l)

Năng lượng
(kWh)

Thời lượng
(phút)

11 1.039 227

7 - 12 0.7 - 1.4 45 - 156

14 - 15 1.5 - 1.7 155 - 170

10 0.8 30

13 - 14 1.0 - 1.1 75 - 85
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Chương trình 1) 2) Nước
(l)

Năng lượng
(kWh)

Thời lượng
(phút)

5 0.1 14

1) Áp suất và nhiệt độ nước, các thay đổi về nguồn điện, tùy chọn, lượng bát đĩa và mức độ
bẩn có thể thay đổi các giá trị.
2) Giá trị cho các chương trình ngoài ECO chỉ mang tính chỉ dẫn.

5.2 Thông tin dành cho các viện kiểm tra
Để nhận thông tin cần thiết cho việc tiến hành kiểm tra hiệu suất (ví dụ, theo
EN60436), vui lòng gửi email đến:
info.test@dishwasher-production.com
Trong yêu cầu của quý vị, vui lòng cung cấp mã số sản phẩm (PNC) ghi trên biển
thông số.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến máy rửa bát, vui lòng tham khảo sổ tay
dịch vụ đi kèm 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,
có thể đặt chương trình và vào chế độ
người dùng.
Cài đặt có sẵn trong chế độ người
dùng:
• Mức chất làm mềm nước theo độ

cứng nước.
• Bật hoặc tắt thông báo trống dung

dịch trợ xả.
• Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt 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 Programs và 
Options 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 các
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 cấp nước, điều này sẽ
có tác động tiêu cực đến kết quả rửa và
thiết bị.
Lượng khoáng chất này càng cao thì
nước của quý vị càng cứng. Độ cứng
nước được đo bằng thang độ tương
đương.
Chất làm mềm nước cần được điều chỉnh
theo độ cứng nước ở khu vực của quý vị.
Cơ quan quản lý nước tại địa phương có
thể tư vấn cho quý vị về độ cứng nước
trong khu vực của quý vị. Điều quan
trọng là đặt đúng mức chất làm mềm
nước để đảm bảo đạt được kết quả rửa
tốt.
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Việc làm mềm nước cứng sẽ
tăng mức tiêu thụ điện và
nước cũng như thời gian của
chương trình. Mức chất làm
mềm nước càng cao, lượng
tiêu thụ càng lớn và thời gian
càng dài.

Độ cứng của nước
Độ cứng theo

tiêu chuẩn
của Đức (°dH)

Độ cứng theo
tiêu chuẩn

của 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 quý vị dùng loại xà phòng gì,
hãy đặt độ cứng của nước ở mức
thích hợp để giữ cho đèn chỉ báo đổ
thêm 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 Programs.

• Các đèn chỉ báo  và 
và đã tắt.

• Đèn chỉ báo  vẫn nhấp
nháy.

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

2. Nhấn Programs lặp lại nhiều lần để
thay đổi cài đặt.

3. Bấm 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 trợ xả được tự động xả ra
trong giai đoạn rửa nóng.
Khi khoang dung dịch trợ xả trống, đèn
chỉ báo dung dịch trợ xả được bật để
thông báo nạp 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
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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.
1. Nhấn Options.

• Các đèn chỉ báo  và  đã
tắt.

• Đèn chỉ báo  vẫn nhấp
nháy.

• Màn hình sẽ hiển thị cài đặt hiện
tại.
–  = thông báo trống dung

dịch trợ xả được bật.
–  = thông báo trống dung

dịch trợ xả bị tắt.
2. Nhấn Options để thay đổi cài đặt.
3. Nhấn nút bật/tắt để xác nhận cài đặt.

6.4 AirDry
AirDry cải thiện kết quả sấy với mức tiêu
thụ điện ít hơn. Trong giai đoạn sấy,
cánh cửa mở ra tự động và vẫn mở hé.

CẨN TRỌNG!
Đừng cố đóng cửa thiết bị
trong vòng 2 phút sau khi
cửa mở tự động. Điều này có
thể làm hỏng thiết bị.

AirDry được kích hoạt tự động với tất cả
các chương trình không bao gồm 
(nếu được áp dụng).
Thời gian của giai đoạn sấy khô và thời
gian mở cửa thay đổi tùy theo chương
trình và tùy chọn đã chọn.
Khi AirDry mở cửa, màn hình hiển thị thời
gian còn lại của chương trình đang chạy.
Để cải thiện hiệu suất sấy, hãy tham
khảo XtraDry tùy chọn hoặc kích hoạt
AirDry.

CẨN TRỌNG!
Nếu trẻ em có thể tiếp cận
thiết bị, chúng tôi khuyên
quý vị nên tắt AirDry vì mở
cửa có thể gây nguy hiểm.

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

• Các đèn chỉ báo  và
 đã tắt.

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

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

= AirDry bị hủy kích hoạt.
3. Nhấn nút bật/tắt để xác nhận cài đặt.
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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 Options 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 HygienePlus
Tùy chọn này cung cấp kết quả vệ sinh
tốt hơn bằng cách giữ nhiệt độ ở 70 °C

trong ít nhất 10 phút trong giai đoạn xả
cuối cùng.

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

7.2 XtraDry
Kích hoạt tùy chọn này để tăng kết quả
sấy khô. Khi XtraDry bật, thời gian chạy
một số chương trình, lượng nước tiêu thụ
và nhiệt độ ở lần xả cuối cùng có thể bị
ảnh hưởng.
XtraDry là một tùy chọn cố định cho tất
cả các chương trình khác ngoài 
và không cần phải chọn ở mọi chu kỳ.
Trong các chương trình khác, cài đặt
XtraDry là cố định và nó được tự động sử
dụng trong các chu kỳ tiếp theo. Cấu
hình này có thể được thay đổi bất cứ lúc
nào.

Mỗi khi  được kích
hoạt, XtraDry sẽ tắt và cần
được chọn thủ công.

Cách bật XtraDry
Nhấn Options cho đến khi đèn chỉ báo

 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 khởi động chương trình, thiết bị
sẽ nạp lại chất dẻo trong chất làm mềm
nước trong tối đa 5 phút. Giai đoạn rửa
chỉ bắt đầu sau khi kết thúc quy trình
này. Quy trình được lặp lại định kỳ.
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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.

8.2 Cách đổ đầy ngăn chứa
dung dịch trợ xả

MAX

123

4

+ -

A B

D

C

CẨN TRỌNG!
Ngăn (A) chỉ dùng để chứa
dung dịch trợ xả. Không đổ
chất tẩy rửa vào ngăn này.

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

1. Nhấn nút nhả (D) để mở nắp (C).
2. Đổ dung dịch trợ xả vào ngăn chứa

(A) cho đến khi chất lỏng đạt mức
đầy 'max' (tối đa).

3. Loại bỏ dung dịch trợ xả bị tràn bằng
miếng vải thấm hút tốt nhằm tránh
tạo quá nhiều bọt.

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

Quý vị có thể vặn núm chọn
điều chỉnh lượng xả (B) giữa
vị trí 1 (lượng thấp nhất) và
vị trí 4 hoặc 6 (lượng cao
nhất).
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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 khởi động chương trình chính

xác cho loại nạp và độ bẩn.
9.1 Sử dụng chất tẩy rửa

B

C

A

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

nén, vào ngăn chứa (A).
3. Nếu chương trình có giai đoạn rửa

sơ, hãy đổ một lượng nhỏ chất tẩy
rửa vào bên trong của cửa thiết bị.

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

Để biết thông tin về liều
lượng chất tẩy rửa, hãy tham
khảo hướng dẫn của nhà
sản xuất trên bao bì của sản
phẩm. Thông thường, 20 -
25 ml chất tẩy rửa dạng gel
là đủ để rửa một lượng đồ
bẩn ở mức thông thường.

Không đổ vào ngăn (A) hơn
30 ml chất tẩy rửa dạng gel.

9.2 Đặt và bắt đầu chương trình

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

khởi động.

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 Programs lặp đi lặp lại cho

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

Màn hình hiển thị thời gian chạy chương
trình.
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 lặp đi lặp lại cho đến khi

màn hình hiển thị thời gian trễ quý vị
muốn cài đặt (từ 1 đến 24 giờ).

Đèn chỉ báo của chương trình đã chọn
sẽ nhấp nháy.
3. Nhấn Start.
4. Đóng cửa thiết bị để bắt đầu thời gian

đếm ngược.
Khi thời gian đếm ngược kết thúc,
chương trình bắt đầu và đèn chỉ báo giai
đoạn rửa sẽ phát sáng.
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Mở cửa khi thiết bị hoạt động
Mở cửa trong khi chương trình đang chạy
sẽ khiến thiết bị dừng lại. Điều này có thể
ảnh hưởng đến việc tiêu thụ điện và thời
gian vận hành của chương trình. Sau khi
đóng cửa, thiết bị sẽ tiếp tục từ điểm
dang dở.

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 được mở bởi
AirDry chức năng.

Đừng cố đóng cửa thiết bị
trong vòng 2 phút sau khi
AirDry cửa mở tự động vì
việc này có thể làm hỏng
thiết bị.
Nếu sau đó, cửa được đóng
lại trong tối thiểu 3 phút,
chương trình đang chạy sẽ
kết thúc.

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 Programs và 
Options cho đến khi thiết bị ở chế độ lựa
chọn chương trình.

Hủy chương trình
Nhấn và giữ đồng thời Programs và 
Options 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 thành màn hình
hiển thị 0:00. Các đèn chỉ báo giai đoạn
bị tắt.
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 bạn mở cửa trước khi kích hoạt
Auto Off, thiết bị sẽ tự động tắt.

2. Đóng vòi nước.

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 đạt
mức tối ưu trong việc sử dụng hàng ngày
và để bảo vệ môi trường.
• Việc rửa bát đĩa trong máy rửa bát

theo hướng dẫn trong sách hướng
dẫn sử dụng thường tiêu thụ ít nước
và nhiên liên hơn rửa bát bằng tay.

• Nạp đồ vào máy rửa bát đến công
suất tối đa của máy để tiết kiệm nước
và năng lượng. Để đạt kết quả làm
sạch tốt nhất, hãy sắp xếp đồ trong
giỏ theo hướng dẫn của sách hướng
dẫn sử dụng và không nạp quá nhiều
đồ vào các giỏ.

• Không xả trước chén bát bằng tay.
Thao tác này làm tăng mức tiêu thụ
nước và năng lượng. Khi cần, hãy

chọn chương trình có giai đoạn rửa sơ
bộ.

• Loại bỏ thức ăn còn thừa trên bát đĩa
và làm sạch cốc chén trước khi đưa
vào thiết bị.

• Ngâm hoặc cọ rửa nhẹ nồi niêu bị
bám dính thức ăn được nấu hoặc
nướng trước khi rửa trong thiết bị.

• 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 bát, 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 theo loại đồ cần
rửa và mức độ bẩn.  cung cấp
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chế độ sử dụng nước và năng lượng
hiệu quả nhất.

• Cách ngăn ngừa cặn vôi hình thành
trong thiết bị:
– Nạp ngăn đựng muối khi cần.
– Sử dụng liều lượng xà phòng và

dung dịch trợ xả theo khuyến
nghị.

– Hãy chắc chắn rằng mức hiện tại
của chất làm mềm nước phù hợp
với độ cứng nguồn nước.

– Làm theo hướng dẫn trong
chương "Chăm sóc và làm
sạch".

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 bát.
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 hết khi sử
dụng trong chương trình ngắn. Để
tránh dư lượng chất tẩy rửa trên dụng
cụ ăn, chúng tôi khuyến nghị quý vị
sử dụng viên này trong các chương
trình dài.

• Luôn sử dụng lượng chất tẩy rửa phù
hợp. Liều lượng chất tẩy rửa không đủ
có thể dẫn tới kết quả làm sạch kém
và một lớp màng hoặc vết nước cứng
hình thành trên các vật dụng. Sử
dụng quá nhiều chất tẩy rửa với nước
mềm hoặc được mềm hóa sẽ dẫn tới
dư lượng chất tẩy rửa trên bát đĩa.
Hãy điều chỉnh lượng chất tẩy rửa
dựa trên độ cứng của nước. Tham
khảo hướng dẫn trên bao bì chất tẩy
rửa.

• Luôn sử dụng lượng dung dịch trợ xả
phù hợp. Liều lượng dung dịch trợ xả
không đủ sẽ làm giảm kết quả sấy
khô. Sử dụng quá nhiều dung dịch trợ
xả sẽ dẫn tới lớp màng xanh trên đồ
vật được rửa.

• Đảm bảo chất làm mềm nước ở mức
chính xác. Nếu mức này quá cao,
lượng muối tăng lên trong nước có thể
khiến dao kéo bị gỉ.

10.3 Cần làm gì nếu muốn
dừng sử dụng viên đa năng
Trước khi bắt đầu sử dụng chất tẩy rửa,
muối và dung dịch trợ xả riêng biệt, hãy
làm theo quy trình 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 đổ xà phòng 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 bạn.

5. Điều chỉnh lượng nhả dung dịch trợ
xả.

6. Bật thông báo trống dung dịch trợ xả.

10.4 Cho bát đĩa vào giỏ
• Luôn sử dụng toàn bộ không gian của

giỏ.
• Chỉ sử dụng thiết bị để rửa các vật

dụng an toàn cho máy rửa chén.
• Không dùng thiết bị này để rửa các

vật dụng làm bằng gỗ, sừng, nhôm,
thiếc và đồng vì chúng có thể bị nứt
vỡ, cong vênh, đổi màu hoặc rỗ.

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

• Đặt các vật dụng rỗng (ly, cốc và
chảo) với phần đầu 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.
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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 bát đĩa

và mức độ bẩn.

• Sử dụng lượng chất tẩy rửa phù hợp.

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. CHĂM SÓC VÀ VỆ SINH
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. Vặn bộ lọc (B) ngược chiều kim đồng
hồ và lấy ra.

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

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

6. Lắp lại bộ lọc phẳng vào vị trí cũ (A).
Đảm bảo rằng bộ lọc phẳng được đặt
đúng vị trí dưới 2 cần dẫn hướng.

7. Lắp lại bộ lọc (B) và (C).
8. Lắp 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 cần phun
Không tháo bỏ cần phun. Nếu các lỗ
trong cần phun bị nghẽn, hãy loại bỏ các
phần chất bẩn còn lại bằng vật nhọn
mỏng.

11.3 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.

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

miếng đệm cao su ở cửa bằng giẻ
mềm ẩm.

• Nếu quý vị thường sử dụng chương
trình thời gian ngắn, điều này có thể
để lại mỡ và cặn vôi thừa bên trong
thiết bị. Để tránh điều này, chúng tôi
khuyến nghị chạy chương trình thời
gian dài ít nhất 2 lần mỗi tháng.

• Để duy trì hiệu quả hoạt động của
thiết bị tốt nhất, chúng tôi khuyến nghị
sử dụng hàng tháng sản phẩm làm
sạch chuyên dụng cho máy rửa chén.
Thực hiện theo các hướng dẫn trên
bao bì một cách cẩn thận.
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12. GIẢI QUYẾT SỰ CỐ
CẢNH BÁO!
Sửa chữa thiết bị không
đúng cách có thể đe dọa
đến sự an toàn của người
dùng. Mọi hoạt động sửa
chữa đều phải do nhân viên
đủ năng lực thực hiện.

Phần lớn các sự cố xảy ra đều 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 sự cố có thể xảy ra.
Đối với một số sự cố, màn hình sẽ hiển
thị mã cảnh báo.

Sự cố và mã cảnh báo Nguyên nhân có thể và giải pháp
Quý vị không thể bật thiết
bị.

• Đảm bảo rằng quý vị đã cắm phích nguồn vào ổ cắm
nguồn.

• Đảm bảo rằng không có cầu chì bị hỏng trong hộp
cầu chì.

Chương trình không bắt
đầu.

• Đảm bảo rằng cửa thiết bị được đóng lại.
• Nhấn Start.
• Nếu đã đặt chế độ khởi động trễ, hãy hủy cài đặt này

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 i10 hoặc 
i11.

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

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

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

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

cong.

Thiết bị không xả nước.
Màn hình hiển thị i20.

• Đảm bảo rằng ống nối ở bồn rửa không bị tắc nghẽn.
• Đảm bảo rằng hệ thống lọc bên trong không bị tắc

nghẽn.
• Đảm bảo rằng ống xả không bị xoắn hoặc uốn cong.

Thiết bị chống tràn đang
bật.
Màn hình hiển thị i30.

• Đóng vòi nước.
• Đảm bảo rằng thiết bị được lắp đặt đúng cách.
• Đảm bảo nạp đồ vào giỏ theo hướng dẫn trong sách

hướng dẫn sử dụng.

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 điện.

Chương trình kéo dài quá
lâu.

• Nếu đã đặt chế độ khởi động trễ, hãy hủy cài đặt trì
hoãn hoặc đợi đến khi kết thúc thời gian đếm ngược.
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Sự cố và mã cảnh báo Nguyên nhân có thể và giải pháp
Thời lượng chương trình
được hiển thị khác với thời
lượng trong bảng giá trị
tiêu thụ.

• Tham khảo bảng giá trị tiêu thụ trong chương 
"Chương trình".

Thời gian còn lại trên màn
hình tăng và bỏ qua gần
đến kết thúc 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. Nới lỏng hoặc siết
chặt chân cho phép điều chỉnh (nếu có).

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

Khó đóng cửa thiết bị. • Thiết bị không được cân bằng. Nới lỏng hoặc siết
chặt chân cho phép điều chỉnh (nếu có).

• Một phần dụng cụ ăn đang chìa khỏi giỏ.

Cửa thiết bị mở trong chu
trình rửa.

• Chức năng AirDry được bật. Quý vị có thể tắt chức
năng này. Tham khảo chương "Cài đặt".

Tiếng rơi lộp độp/va chạm
phát ra từ bên trong thiết
bị.

• Không sắp xếp hợp lý dụng cụ ăn trong giỏ. Tham
khảo tờ hướng dẫn cách sắp xếp 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 đang được 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 được sử
dụng.

• Lỗi điện bên trong thiết bị. Liên hệ với Trung tâm dịch
vụ được ủy quyền.

Tham khảo phần "Trước
khi sử dụng lần đầu", "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 sự cố vẫn xảy ra, hãy
liên hệ với Trung tâm dịch vụ được ủy
quyền.
Nếu mã cảnh báo không được mô tả
trong bảng, hãy liên hệ với Trung tâm
dịch vụ được ủy quyền.

CẢNH BÁO!
Chúng tôi khuyên quý vị
không nên sử dụng thiết bị
cho đến khi sự cố đã được
khắc phục hoàn toàn. Rút
phích cắm của thiết bị và
không cắm lại cho đến khi
quý vị biết chắc rằng thiết bị
đã hoạt động đúng cách.
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12.1 Kết quả rửa và sấy khô không đạt yêu cầu

Vấn đề Nguyên nhân có thể và giải pháp
Kết quả rửa không đạt. • Tham khảo chương “Sử dụng hàng ngày”, “Mẹo

và lời khuyên” và tờ hướng dẫn sắp xếp chén bát
vào giỏ.

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

"Chăm sóc và Làm sạch".

Kết quả sấy khô không đạt. • Dụng cụ ăn đã bị để quá lâu trong thiết bị đóng kín.
• Không có dung dịch trợ xả hoặc lượng dung dịch

trợ xả không đủ. Hãy cài đặt ngăn chứa dung dịch
trợ xả ở mức cao hơn.

• Quý vị có thể cần dùng khăn để lau khô đồ bằng
nhựa.

• Để đạt hiệu suất sấy tốt nhất, hãy kích hoạt tùy
chọn XtraDry và đặt 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 dung dịch trợ xả bị nhả quá nhiều. Hãy điều
chỉnh lượng dung dịch trợ xả xuống mức thấp hơn.

• Lượng chất tẩy rửa quá cao.

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

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

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

Chén bát bị ướt. • Để đạt hiệu suất sấy tốt nhất, hãy kích hoạt tùy
chọn XtraDry và đặt AirDry .

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

• Ngăn 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 ngăn chứa dung dịch trợ xả và sử dụng
kết hợp dung dịch trợ xả và viên đa năng với nhau.

Bên trong thiết bị bị ướt. • Đây không phải là lỗi thiết bị. Đây là do độ ẩm
trong không khí ngưng tụ trên thành thiết bị gây ra.

Bọt bất thường trong quá
trình rửa.

• Sử dụng xà phòng được thiết kế dành riêng cho
máy rửa bát.

• Sử dụng chất tẩy rửa của một nhà sản xuất khác.
• Không xả trước bát đĩa dưới vòi nước chảy trước

khi cho vào thiết bị.

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

• Đặt dao kéo bằng bạc và thép không gỉ lẫn lộn
nhau. Tránh để đồ bằng bạc và thép không gỉ gần
nhau.
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Vấn đề Nguyên nhân có thể và giải pháp
Có dư lượng chất tẩy rửa
trong ngăn chứa lúc kết thúc
chương trình.

• Viên tẩy rửa bị mắc kẹt trong ngăn chứa và do đó
không thể rửa sạch hoàn toàn bằng nước.

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

• Đảm bảo rằng đồ trong giỏ không cản việc mở nắp
ngăn chứa chất tẩy rửa.

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

Dư lượng cặn vôi trên dụng
cụ ăn, trên bồn và bên trong
cửa.

• Mức muối thấp, hãy kiểm tra đèn chỉ báo đổ thêm.
• Nắp ngăn chứa muối bị lỏng.
• Nước máy bị cứng. Tham khảo phần "Chất làm

mềm nước".
• Ngay cả khi sử dụng các viên đa chức năng, hãy

sử dụng muối và cài đặt phục hồi lại chất làm mềm
nước. Tham khảo phần "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.

• Hãy thử chất tẩy rửa khác.
• Liên hệ với nhà sản xuất chất tẩy rửa.

Dụng cụ ăn bị xỉn màu, đổi
màu hoặc bị mẻ.

• Đảm bảo rằng quý vị chỉ đưa đồ có thể rửa trong
máy rửa bát vào thiết bị.

• Thận trọng khi đặt vào và lấy ra dụng cụ ăn. Tham
khảo tờ hướng dẫn cách sắp xếp chén bát vào giỏ.

• Đặt đồ 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 có thể
khác.

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

sâu (mm)
600 / 850 / 625

Nối điện 1) Điện áp (V) 220 - 240

Tần số (Hz) 50

Áp suất nguồn nước Bar tối thiểu/tối đa (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Cấp 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) 0.50
1) Tham khảo nhãn máy để biết các giá trị khác.
2) Nếu lấy nước nóng từ nguồn năng lượng thay thế (ví dụ như pin mặt trời), hãy sử dụng
nguồn nước nóng đó 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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