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Hướng dẫn An toàn Quan trọng

! Cảnh Báo
Có một số hướng dẫn an toàn quan trọng trong sách hướng dẫn này, Vui lòng đọc kỹ trước khi

cài đặt và sử dụng

Máy rửa bát sẽ bị hỏng hoặc người dùng sẽ bị thương khi thao tác sai.

Thiết bị này được thiết kế để được sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:
– khu vực bếp của nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;

– nhà trang trại;

– bởi khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác;

– môi trường kiểu giường và bữa sáng ..
Và máy rửa bát chỉ có thể dùng để rửa các đồ dùng trong gia đình.

Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng ngay lập tức nếu thiết bị bị hỏng.

Không tự mình lắp ráp lại hoặc sửa chữa thiết bị.

Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng hoặc bộ phận bảo trì của nhà cung cấp
được chỉ định để sửa chữa hoặc thay thế nếu dây nguồn bị hỏng.

Nguồn điện của máy rửa bát phải sử dụng đường dây nối đất cho an toàn. Việc áp dụng này sẽ bảo vệ

người tối đa, người bị sốc do rò rỉ.

Ngắt kết nối dây nguồn không ổn định 

Sau khi lắp đặt, hãy đảm bảo kết nối nguồn nước và nguồn điện được kết nối tốt 
trước khi sử dụng 

, 

Vị trí lắp đặt của ống thoát nước không được cao hơn 40cm so với đỉnh của thiết bị, sẽ làm thoát nước 
kém, rò rỉ điện và rò rỉ nước,   

Dao và các đồ dùng khác có đầu nhọn phải được xếp vào giỏ có đầu nhọn xuống hoặc đặt ở vị trí 
nằm ngang

Máy rửa bát này là một thiết bị tự động, không thêm nước bằng tay khi thiết bị đang làm việc. Nó sẽ
gây tràn và nguy hiểm. 

Không di chuyển hoặc lau chùi thiết bị khi nó đang hoạt động. Nó có thể gây ra rò rỉ điện hoặc nước.

Không mở cửa trong quá trình hoạt động vì hơi nước sẽ làm tổn thương bạn. Nếu cần thiết phải tải hoặc
dỡ một số đồ dùng, vui lòng nhấn nút tạm dừng và đợi 10 giây, sau đó mở cửa
nhẹ và đợi cho hơi nước tan hoàn toàn, sau đó mở cửa và di chuyển
đồ dùng.

 

Hãy sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng. Không dùng nước giặt, bột giặt, tay
nước súp nhạy cảm hoặc các chất tẩy rửa khác không chuyên dụng cho máy rửa bát.

Có một số dây buộc cáp trên đường ống thoát nước và dây điện, vui lòng sử dụng kéo falt để
cắt đứt quan hệ. Cắt kéo sắc nhọn có thể làm vỡ đường ống và dây điện và gây rò rỉ

Không cố sử dụng thiết bị này ở nơi ẩm ướt. Độ ẩm cao sẽ làm cho thiết bị bị rỉ sét, zthậm chí rò rỉ.
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� Vui lòng giữ thiết bị ở nhiệt độ phòng trong 8 giờ sau khi nhận được sản phẩm
vào mùa đông, Để tránh các giọt xuất hiện trên bề mặt của kính, và nó có thể
làm hỏng thiết bị.

Thiết bị phải được kết nối với nguồn nước bằng bộ vòi mới và bộ vòi cũ
không nên sử dụng lại bộ vòi.

Trong quá trình lắp đặt, nguồn điện không được quá mức hoặc nguy hiểm
cong hoặc dẹt.

Vui lòng dùng kéo dẹt để cắt dây buộc ống nước và đường dây điện khi mở thùng
các hộp.

Đặt thiết bị ở vị trí mong muốn. Xác nhận rằng máy đã được san bằng.

Vui lòng không đặt bất cứ thứ gì khác ở hai bên, Các lỗ mở không được cản trở bởi
tấm thảm.

Vui lòng sử dụng nước lạnh hoặc nước ấm không quá 49 độ C .

Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị giảm
năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến   thức, trừ khi
họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị bởi
người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng
không chơi với thiết bị.

Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, dịch vụ của họ
đại lý hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy cơ

Không nên để cửa ở vị trí mở vì điều này có thể dẫn đến vấp ngã hiểm nguy

Vui lòng để trẻ em tránh xa máy rửa bát, đặc biệt là khi cửa mở.

Sau khi sử dụng thiết bị, vui lòng cắt điện và nước
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Chất tẩy rửa chuyên dụng nên được đặt ở nơi trẻ em không thể với tới. tại vì
chất tẩy rửa có chứa axitoid và kiềm, thực sự nguy hiểm cho trẻ em

 

Đồ dùng sẽ còn nóng sau khi rửa, vui lòng lấy ra sau 30 phút.
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Thiết bị này phải được nối đất. Trong trường hợp trục trặc hoặc hỏng hóc,

nối đất sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật bằng cách cung cấp một đường dẫn nhỏ nhất 

sức cản của dòng điện. Thiết bị này được trang bị một dây có

dây dẫn nối đất thiết bị và phích cắm nối đất.

Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm thích hợp đã được lắp đặt và    

 căn cứ theo tất cả các quy tắc và pháp lệnh địa phương.  
Kết nối không đúng cách của dây dẫn nối đất của thiết bị có thể dẫn đến

nguy cơ điện giật.

Kiểm tra với thợ điện có trình độ hoặc đại diện dịch vụ nếu bạn nghi ngờ

thiết bị có được nối đất đúng cách hay không. Không sửa đổi phích cắm cung cấp  

với thiết bị; Nếu nó sẽ không vừa với ổ cắm. có một ổ cắm phù hợp được cài đặt  

bởi một thợ điện có trình độ.

Vui lòng không sử dụng dải điện.

Hướng Dẫn Nối Đất
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CẢNH BÁO: Khi sử dụng máy rửa bát của bạn, hãy làm theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm
 những điều sau:
a) Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng máy rửa bát.

b) Chỉ sử dụng máy rửa bát cho đúng chức năng của nó.

c) Chỉ sử dụng chất tẩy rửa hoặc chất làm ướt được khuyến nghị để sử dụng trong máy rửa chén và giữ

chúng ngoài tầm với của trẻ em.

d) Khi chất đồ cần giặt:

1) Xác định vị trí các vật sắc nhọn để chúng không có khả năng làm hỏng niêm phong cửa;

2) Nạp dao sắc có tay cầm lên để giảm nguy cơ bị thương do vết cắt.

e) Không rửa các vật dụng bằng nhựa trừ khi chúng được đánh dấu "an toàn cho máy rửa chén" hoặc

tương đương. Đối với các mặt hàng nhựa không được đánh dấu như vậy, hãy kiểm tra các khuyến 

nghị của nhà sản xuất.
f) Không chạm vào bộ phận làm nóng trong hoặc ngay sau khi sử dụng.

g) Không vận hành máy rửa bát của bạn trừ khi tất cả các tấm bao quanh được đặt đúng vị trí.

h) Không giả mạo các nút điều khiển.

i) Không lạm dụng, ngồi lên hoặc đứng trên cửa hoặc giá đựng bát đĩa của máy rửa bát.

j) Để giảm nguy cơ bị thương, không cho phép trẻ em chơi trong hoặc trên máy rửa bát.

k) Trong những điều kiện nhất định, khí hydro có thể được tạo ra trong hệ thống nước nóng

đã không được sử dụng trong hai tuần hoặc hơn. KHÍ THỦY SINH NỔ. Nếu

hệ thống nước nóng đã không được sử dụng trong một thời gian như vậy, trước khi sử dụng máy rửa

chén trên tất cả các vòi nước nóng và để nước chảy từ mỗi vòi trong vài phút. Điều này sẽ

giải phóng bất kỳ khí hydro tích lũy nào. Vì khí dễ cháy, không hút thuốc hoặc sử dụng

một ngọn lửa mở trong thời gian này.

l) Tháo cửa ngăn rửa khi lấy máy rửa bát cũ ra khỏi

dịch vụ hoặc loại bỏ nó.
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Tổng quan về sản phẩm

Kỹ thuật  Lữ liệu

Các bộ phận của máy rửa bát

Accessories
Tên Số lượng Tên Số lượng

Hoàn thiện thiết bị

Giỏ hàng đầu

Giỏ dao kéo

Ống đầu vào

Ống thoát nước

Vít

Băng kẹp

Hướng dẫn sử dụng

1

1

1

1

1

2

1

1

Kích thước phác thảo

Áp lực nước

Chế độ điều khiển
Định mức điện áp

Tính thường xuyên

Không thấm nước

Công suất định mức

Sức chứa

W5 50XH 600 XD5 25mm 

0.4-10 bar
Tự động

220V～
50Hz

IPX1
1270 W

8 Bộ

Chấp hành, quản lý IEC60335-1 IEC60335-2-5

LƯU Ý: Do sự cải tiến liên tục của sản phẩm, chẳng hạn như kỹ thuật
      các thông số trong sách hướng dẫn này được sửa đổi mà không có thông báo trước.

Giỏ dưới cùng 1

Nắp an toàn bên 4

Cutlery basket

Inner door

Assembled  �ter

 Bottom  spray arm

 Top  spray arm  Shell

Water softener

 Top b asket

 Bottom basket

Bottom seal of door

B a s e b oa r d

Dispenser 

Panel
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Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt biểu đồ ：(unit :mm)

≥560

≥560

≥6
05

40
0

≥520

Sơ đồ bố trí bảng

Van nước

Ống đầu vào

Ống thoát



Kết nối ống đầu vào
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Liên kết

Ống nước

Van góc 

(Sơ đồ mặt sau)

Ống đầu vào

GHI CHÚ: Đường ống đầu vào không thể tái chế. Không sử dụng đầu vào cũ trong cài đặt.

Kết nối ống đầu vào

Sơ đồ bố trí bảng: Đầu vào nước chảy
1. Kết nối cống và cổng thoát nước.
2. Kết nối đường ống đầu vào với van đầu vào.

Van đầu vào



Sau khi máy được cố định vào tủ bếp, dây nguồn, đầu vào.
ống và ống thoát nước phải đi qua lối vào dành riêng và
lỗ thoát.

1. Kết nối ống thoát nước với cổng thoát nước. (Chiều cao của ống thoát nước
Treo không được cao hơn 40cm so với đỉnh của máy.)
2. Kết nối đường ống nạp với cổng nạp dự phòng và đảm bảo rằng
không có rò rỉ giọt.
3. Đảm bảo rằng ổ cắm điện được nối đất tốt và được kết nối với
nguồn cấp.

Lưu ý: 1. Ống thoát nước không thể được gấp lại, nếu cần mở rộng, không
vượt quá 5 mét, nếu không có thể ảnh hưởng đến hiệu quả giặt;
2. Đường ống dẫn nước vào, ống thoát nước và ổ cắm điện phải được lắp vào
tủ liền kề với máy rửa bát và không thể được lắp đặt trực tiếp
đằng sau thiết bị.

Cảnh báo: Ổ cắm điện phải được nối đất tốt!

Làm khô  Cống

Băng kẹp

（Sơ đồ quay lại）
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Kết nối ống thoát nước

Ống thoát nước 

Cống



Bạn nên kiểm tra các mục này sau khi cài đặt xong ：       ：
1. Nếu thiết bị được đặt chắc chắn trên sàn và được vặn chặt.          .
2. Đảm bảo rằng hệ thống dây dẫn bảo vệ của nguồn cung cấp trong nước có
đã được lắp đặt chính xác và nguồn điện đang được cung cấp.
3. Nếu đường ống đầu vào và đường ống thoát nước đã được kết nối với thiết bị.
4. Lấy gói ra khỏi thiết bị. 
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Ở và đặt máy rửa bát

1. Đảm bảo rằng thiết bị được đặt an toàn trên sàn nhà; nếu không nó sẽ gây
tràn và rò rỉ điện

     

2. Nếu máy rửa bát không thể đặt thẳng đứng, bạn có thể điều chỉnh điều chỉnh
chân để làm cho nó thăng bằng.
3. Nếu đó là máy rửa bát gắn trong, vui lòng vặn hai bên của máy sau
 khi đã cân bằng.
4.Không cần phải vặn mặt bàn một cách tự do, nhưng các nắp an toàn bên
phải được che phủ.
5.Đã lắp đặt, Cố định vít tưởng lỗ bên trong của máy vào 
bảng tủ;
6.Đặt mũ an toàn bên hông.

1. Sau khi cài đặt, vui lòng giữ lại tất cả các tài liệu và thành phần để sử dụng sau này
hoặc cho chủ sở hữu tiếp theo.
2. Lần đầu tiên cho nước vào, nước trong thiết bị chuyển sang màu vàng
là bình thường; Là do chất làm mềm nước trong nước lâu ngày.
Xin vui lòng sử dụng.
3. Mọi thiết bị đã vượt qua thử nghiệm nước khi xuất xưởng. Đó là điều bình thường
nếu bạn thấy một ít nước còn sót lại trong thiết bị. Xin vui lòng sử dụng nó.

LỜI KHUYÊN:
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Hướng dẫn vận hành

Control panel

1
4
2
3

Vận hành máy rửa bát  

Bắt đầu chương trình     
giặt bằng cách nhấn nút.

Đèn báo nhấp nháy   
nghĩa là máy rửa bát 
đang hoạt động.

Thay đổi chương trình    

giặt bằng nút. Vui lòng chọn 

một chương trình phù hợp.

Đóng cửa máy rửa bát 
và khởi động thiết bị 
bằng cách nhấn 
trong một giây,

Nó có nghĩa là khóa nút. Bạn có thể bảo vệ thiết bị của mình khỏi bị vô ý

chương trình bị chấm dứt (ví dụ: hoạt động không đúng cách của trẻ em).

Kích hoạt khóa nút: Nhấn và giữ nút                                                    trong 3 giây cho đến khi

  Được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số.

Tắt khóa nút: Nhấn và giữ nút trong 3 giây cho đến khi

màn hình hiển thị “” tắt

 

Khóa trẻ em

Trưng bày
Đèn Khóa

Trẻ Em
Báo đổ đầy

chất trợ rửa

Khóa trẻ em Trì hoãn

Hiển thị “kiểm
tra nguồn
cung cấp nước”

Báo
nạp muối

Chương trình Bắt đầu /Tạm dừng

ECO

Bình thường Thủy tinh

Mạnh

Nhanh

Nguồn
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* Lưu ý ：Vui lòng không lạm dụng chất tẩy rửa. Chất tẩy rửa quá mạnh không chỉ tạo ra nhiều bọt 
mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch.
        
 Thời gian chạy thực tế của mỗi chương trình có thể khác với thời gian đặt trước  
chu kỳ do nhiệt độ nước, số lượng đồ dùng, loại bẩn
và phục hồi làm mềm nước. Đó là một điều kiện bình thường, hãy sử dụng nó
với sự tự tin.

4. màn hình hiển thị thời gian trễ
nếu không có hoạt động nào trong thời gian này trong
3 giây

Các bước ::     

Bạn có thể trì hoãn việc bắt đầu chương trình lên đến 24 giờ.            .     

Chọn chương trình
phù hợp

Khởi động thiết bị

Hiển thị theo chu kỳ

Trì hoãn

Nhấn      màn hình hiển thị,   

H: 00 H: 01 ... H: 24. Chọn bắt đầu trì hoãn   

thời gian. Giữ              trong 3 giây, màn hình

sẽ được đặt lại thành H: 00, có nghĩa là không

sự lựa chọn trước.

Nhấn       nút để trì hoãn    

bắt đầu chương trình   

Tổng quan về các chương trình

Tàn dư thực phẩm cháy     
hoặc khô trên rất dính  2:55 

Mạnh

Phần khô, gia dụng thông thường
thức ăn sót lại 22.5g 2:55

Eco

Thực phẩm tươi còn sót lại, 
Nhẹ và ít dầu hơn.

Kính

1:00
Bình thường

Hơi dính, nhựa nhạy cảm 
với nhiệt độ và kính 22.5g 1:30

Nhanh

bột giặt
Loại bẩn Chương trình Chu kỳ thời gian

Tiêu thụ chất tẩy rửa

22.5g

-

22.5g

0:25

Thức ăn gia đình bình thường 
ít khô còn sót lại

Trì hoãn



Cài đặt làm mềm nước  

Lời  khuyên:  Khi  là  H1,  chất  làm mềm không hoạt  động,     đ è n  t ắ t . .
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LÀM MỀM NƯỚC 
1. Nước làm mềm nước được sử dụng để làm mềm nước, giảm cặn vôi và đảm bảo đồ  
dùng luôn sáng như mới. Nó đặc biệt thích hợp cho các khu vực có độ cứng của nước cao hơn.
2. Hỏi công ty cấp nước địa phương của bạn để biết giá trị độ cứng của nước máy

Các tùy chọn
cài đặt độ cứng

0 - 9 0 9 1- 2 0 0 2 0 1- 3 0 0 3 0 1- 4 0 0 4 0 1- 5 0 0 m or e t h a n
    5 0 0

H 1 H 2 H 3 H 4（D e f a u l t） H 5 H 6

Lập bảng tham chiếu thiết lập theo độ cứng của nước máy địa phương

Độ cứng của nước
     (ppm)

1.Khi cửa đóng,
nhấn nút cấp nguồn. 

 

3.Đèn chỉ báo
và             sáng lên
cho biết thiết bị đã
được cài đặt chế độ.

2.Với 60 giây sau khi 
khởi động, nhấn 
nút       trong 
năm giây để vào chế 
độ cài đặtbutton for

4. Thay đổi và chọn cài đặt phù 
hợp với nút            . Nếu người

dùng không nhấn         trong 5 giây 
thiết bị sẽ thoát khỏi chế độ 
cài đặt và ở trạng thái chờ. 
Cài đặt đã chọn đã được 
lưu trữ.

Chất làm mềm nước được sử dụng để làm mềm nước, giảm cặn vôi và đảm bảo đồ dùng 
luôn sáng đẹp như mới. Nó đặc biệt thích hợp cho các khu vực có độ cứng của nước cao hơn.

Thêm mẹo :

1. Xoay ngược chiều kim đồng hồ và nhấc nắp thiết bị làm mềm nước lên. 
2. Đổ đầy muối (khoảng 400-500g). Vui lòng đổ đầy nước    
ngọt khi bật thiết bị lần đầu tiên.
3. xoay nắp theo chiều kim đồng hồ và vặn chặt; .

Sử dụng muối đặc biệt

Lời khuyên: Phải cho muối vào trước khi giặt lần đầu. Nó là một đồ tiêu dùng có thể tái sử dụng.
Ngay sau khi đèn “Muối” sáng trên màn hình, muối phải được đổ lên. Hãy chạy
chương trình “Nhanh chóng” sau khi thêm muối để đảm bảo muối tràn và muối cạn
dung dịch được rửa sạch ngay lập tức. Sau khi thêm nhiều muối đặc biệt, chỉ báo "Muối"
sẽ không tắt ngay lập tức.



Hàm số
Chất tẩy rửa đặc biệt của máy rửa bát sẽ loại bỏ dầu và cặn thức ăn. Nó là cần thiết mỗi
khi bạn sử dụng thiết bị. Liều lượng chất tẩy phụ thuộc vào số lượng và loại sàng.
Toàn tải với đất nặng, sử dụng 25g.
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Thêm Mẹo

Nhấn nút lồi trên  
khay nạp  
bột giặt / viên nén 

1. 2. nắp sẽ mở ra.   3. thêm lượng chất 
tẩy rửa cần thiết

4. Đóng nắp. 

A: powder   
B: tablet

Điều chỉnh cài đặt dựa trên việc sử dụng. Cài đặt mặc định là d4. Giá trị lớn có nghĩa là
tăng liều lượng, và ngược lại. Nếu bạn cảm thấy bề mặt bị nhờn, vui lòng
cài đặt thấp hơn và rửa lại.

 

Chất trợ rửa là cần thiết khi bạn sử dụng máy rửa bát lần đầu tiên. Nó là một đồ tiêu .           .   
dùng có thể tái sử dụng. Ngay sau khi chỉ báo      sáng trên màn hình,    .  
chất trợ rửa phải được bổ sung.

Rửa đồ dùng

Chất tẩy rửa

Hỗ Trợ Xả
Hàm số
Giúp làm khô và sáng bóng đồ sành sứ, làm cho nó tốt như mới
Thêm Mẹo

Lau sạch vết tràn 
bằng vải

Mở nắp của bộ phân  
phối và đổ từ từ  
chất trợ rửa vào   

Cài đặt bánh răng:

3
A

B

Nhấn nút chương trình và bật nguồn
nút trong 5 giây trong 60 giây
sau khi bật nguồn để vào bộ phân phối
chế độ cài đặt. Và màn hình hiển thị
bánh răng hiện tại.

 
Nguồn Nhấn nút chương trình để chuyển

bánh răng. khi bảng điều khiển có
không hoạt động quá 3 giây.
Bánh răng hiện tại sẽ được lưu và
thoát khỏi chế độ cài đặt bộ phân phối.

on/off



Rổ Bát Dưới

Rổ Bát Trên

Deep d ish 
Steamed f ish d ish 

Glass

R ice b owl R ice b owl 

Mark c up 

Relish dish

Saucer

（Cutlery b asket）

Chopsticks 
(less t han 2 5cm) 

Meal s poon 

Small s oup s poon

Soup b owl 
Noodle b owl 

Lật hàng có thể di chuyển, bạn có thể đặt các dụng cụ nấu ăn lớn hơn, chẳng hạn như chảo sữa và
các dụng cụ nấu ăn phẳng khác:

RỔ BÁT
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Dishwasher - proof utensils :  and    Ceramic  tableware , Glassware Stainless steel tableware

Utensils  notes：

Lựa chọn đồ dùng

1.Đồ dùng bằng kim loại quý, nhôm và đồ dùng tráng men màu có thể chuyển

sang màu đục sau khi rửa bằng máy rửa chén

2. Dao kéo bằng tre hoặc gỗ: Có thể bị lỏng hoặc nứt ở nhiệt độ cao.

3. Các mặt hàng bằng nhựa: Vui lòng xem hướng dẫn của nhà sản xuất đối với dao kéo bằng nhựa

hoặc các mặt hàng có các bộ phận bằng nhựa, vì những vật này có thể bị lỏng hoặc nứt ở nhiệt độ cao.

4. Vải lau: Vải lau có thể gây ra lỗi cho máy rửa bát.

5. Đồ bằng gang: Đồ bằng gang có thể bị gỉ sau khi rửa bằng máy rửa bát.

Chú ý vị trí bộ đồ ăn
1. Loại bỏ tàn dư thức ăn lớn như xương hoặc lá;

2. Tất cả các đồ dùng có bụi bẩn nên được úp xuống. Nếu mặt mở hoặc mặt đóng của họ hướng xuống

sẽ để lại nước trên mặt.

 3. Đồ dùng chắc chắn và không được lật úp, mỗi nơi một đồ dùng.
4. Không để đồ dùng ra khỏi giỏ làm cản trở việc quay của tay phun.
5. Kích thước nhỏ của đồ dùng có thể rơi ra khỏi giỏ và cản trở vòng quay của tay phun,
Vui lòng không để những đồ nhỏ này vào thiết bị.
6. Khi đẩy rổ lại, không để các bộ phận sắc nhọn của đồ dùng cắt niêm phong.
7. Lớp sơn trên cùng của giỏ không thể bị xước, hoặc nó sẽ bị gỉ.
8. Đặt dao kéo, luôn luôn không được phân loại với đầu úp xuống, vào giỏ đựng dao kéo.

MẸO
Lật cánh tay phun sau khi giỏ đẩy, để kiểm tra xem cánh tay phun có còn quay được không.
 



1. Đưa hệ thống lọc ra ngoài..  

逆��

2. Đầu ra

3. Xịt rửa tay vệ sinh. 

���

  Xoay bộ lọc hình trụ ra  
ngược chiều kim đồng hồ

A   Lấy bộ lọc bằng thép không 
gỉ ra cùng một lúc.

B

Ａ Xi lanh xả
lọc và lọc
mạng lưới.

B Bạn có thể đặt lại bộ lọc sau
khi đã làm sạch. Bộ lọc xi lanh
phải được lắp ráp theo chiều 
kim đồng hồ cho đến khi dấu 
tam giác của bộ lọc, lưới lọc 
và thép không gỉ trong cùng 
một thời điểm.

C

Ａ

C
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Bảo Dưỡng

Sau khi thiết bị chạy một thời gian, sẽ có một số cặn và những thứ khác còn lại trong đó. 
Hãy làm sạch nó khi bạn nhìn thấy cặn và các thứ, cũng làm sạch thiết bị ngay lập tức.

Dùng nước chảy để xả
lắp ráp bộ lọc. không sử dụng
bàn chải sắt len hoặc sắt, nó
sẽ làm cho bộ lọc bị gỉ.

 

Kéo giỏ chính ra khỏi thiết bị
và nâng cánh tay phun phía dưới
lên một chút để làm mất các kẹp.

 

Kiểm tra xem các tay phun có bị chặn không.
Nếu có, vui lòng sử dụng một sợi dây mỏng
để kéo các vật tắc nghẽn ra ngoài hoặc xả nước vào lỗ.

 

B

Khóa tay phun phía trên

OPEN

Cố định vòng chụp cánh tay phun phía trên
Xoay cánh tay phun phía trên trong
hướng của mũi tên trong hình.
Sau khi nới lỏng, kéo vòi xịt xuống
cánh tay và loại bỏ cánh tay phun phía trên.
(Xoay và lắp vòi xịt phía trên
cánh tay theo hướng ngược lại)
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Những mẹo xử lí sự cố

Danh sách mã lỗi

E01

Error  code  

E02

E03

E04

Cause Remedy

E05

1. Đặt thiết bị khoảng 30 ° đến 45 ° để đổ hết nước trong tấm đáy,

2. Kiểm tra xem đường ống thoát nước có được đặt quá cao hay không,
3.Kiểm tra xem đường ống có bị mỏi do nút, bị tắc hoặc bị đè hay không,
4. kiểm tra xem thiết bị có được đặt đúng vị trí không
5.Loại trừ nguyên nhân trên, hãy thử khởi động lại thiết bị.
Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng.

E0 6

E10 Nước vào bất thường

1. Vòi chưa được mở hoàn toàn.
2.Dòng vào nhỏ và áp suất nước thấp.
3.Khởi động nhiều lần trong trường hợp thiếu nước .
4.Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng.

Nhiệt điện trở ngắn mạch

Thermistor hở mạch

Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng

Máy không nóng
1. Hãy chắc chắn rằng các đồ dùng được đặt đúng cách. Nước sẽ
được thiếu nếu nó là trong đĩa / cung.
2. Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng

Van đầu vào bị lỗi

Tràn ra

Chức năng sưởi ấm
bất thường

Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng

Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng

Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng

Xử lý sự cố

Nguyên NhânVấn đề Biện pháp khắc phục

Đồ dùng bị ướt

1. Đết trợ rửa sạch hoặc nó không đủ

2. Đồ dùng được chất đống và không 
có nạc
3. quá trình giặt vẫn đang chạy

Thêm nhiều hơn và vặn bánh răng ở mức tối đa

Tham khảo quy tắc đặt đồ dùng

đợi cho đến khi quá trình kết thúc

Chế độ giặt không có chức năng sấy khô

2. cho quá nhiều bột rửa

3. sử dụng năng lượng giặt chất 
lượng thấp

Bột giặt và viên
giặt chưa được
làm sạch

1.Các lỗ của cánh tay phun bị tắc, bột
giặt không thể xả ra ngoài

Không có chất trợ rửa trong hộp đựng

Nó bình thường và nó sẽ không ảnh
hưởng đến đồ dùng.

Thêm chất trợ rửaQuá nhiều giọt 
bên trong lớp lót

Một số giọt ở bên
trong lớp lót

Làm sạch các lỗ của tay phun và chạy lại chế độ
rửa nhanh để làm sạch dụng cụ

Chạy lại chế độ giặt nhanh và cho bột giặt vừa 
phải như hướng dẫn vào lần sau
Sử dụng bột giặt và viên giặt chuyên dụng có 
chế độ giặt nhanh để rửa lại đồ dùng  

4. chương trình được chọn mà không
làm khô

Thiết bị phát ra tiếng
ồn như thổi một thứ
gì đó khi đang cắm
điện. Và màn hình
hiển thị “FAN”.

Hệ thống làm mới không khí đang
hoạt động

Đó là tình huống bình thường

Không sử dụng bột giặt chuyên dụng 
hoặc cho quá nhiều bột giặt vào.

Nếu không có nhiều bọt, bạn có thể mở cửa và để
bọt ra ít dần; Nếu có quá nhiều bọt, bạn có thể loại
bỏ bằng các dụng cụ. Cuối cùng, khởi động lại bất
kỳ chương trình nào trong khoảng 3 phút. Làm lại 
nhiều lần cho đến khi hết bọt

Một số bọt trong
lớp lót
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Nguyên NhânVấn đề Biện pháp khắc phục

Có một số bụi bẩn trong rãnh, làm kẹt cửa

1. chưa đóng cửa

1. Kiểm tra xem nguồn cung cấp nướccó vấn đề không

1. Đồ dùng được chất đống và không có nạc

4.Không lắp đặt bộ lọc đúng vị trí và
thức ăn sót lại trong đó

9.Một số thức ăn còn sót lại quá khó rửa

2. Điện hoặc mất điện

2. Có bụi bẩn nhờn hoặc nước trên 
kính và tay

2. lưu lượng kế bị hỏng

2. không chọn chương trình giặt phù hợp

5. các cánh tay phun đã bị chặn

7.Một số thức ăn còn sót lại dính trên
 đồ dùng

3. Tất cả đèn đều sáng, nó có thể ở chế
độ khóa an toàn cho trẻ em

3. tất cả đèn sáng, nó có thể ở chế
độ khóa an toàn

3. van nạp bị hỏng

3.Không sử dụng bột giặt chuyên dụng
hoặc đặt quá ít công suất giặt.

6. các cánh tay phun bị kẹt

8. tắt khi thiết bị đang hoạt động

4.Thời gian mà biểu tượng nguồn cảm ứng quá ngắn.

4.PCB khóa cửa bị hỏng

Đặt dụng cụ không đúng cách, một số dụng
cụ cản trở tay phun; hoặc một số đồ dùng bị
va đập vào nhau.

Làm sạch rãnh

Vui lòng cắm nguồn và đảm bảo rằng nguồn điện
không có vấn đề

đóng cửa .

Đảm bảo nguồn cấp nước không có vấn đề

Tham khảo quy tắc đặt đồ dùng

Cài đặt lại bộ lọc ở vị trí bên phải

Đề nghị rửa dụng cụ bằng len thép trước khi 
đặt nó vào thiết bị để rửa

lau kính và tay, đảm bảo chúng khô

Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng

Vui lòng chọn chương trình giặt phù hợp

Làm sạch phần bên trong của tay phun

Ngâm đồ dùng một lúc trước khi rửa

Làm sạch phích cắm điện và đảm bảo chúng khô ráo.

Mở khóa an toàn trẻ em

Mở khóa an toàn trẻ em

Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng

Sử dụng bột giặt chuyên dụng và cho
một lượng vừa đủ trước khi giặt

Kiểm tra xem cánh tay phun có bị kẹt bởi dụng cụ

Khởi động lại chương trình giặt

Nhấn biểu tượng nguồn trong 1 giây

Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng

Dỡ máy rửa bát và thay thế đồ dùng theo cách
thích hợp

Thật khó để
mở cửa

Không có phản
chiếu khi nhấn
 nút nguồn

Đèn nước trong
bảng điều khiển
sẽ sáng khi có
nước vào

Vui lòng liên hệ
bộ phận dịch vụ
sau bán hàng

Có tiếng ồn va
chạm khi nó
đang hoạt động

Có đồ dùng 
chưa được
 dọn dẹp
 

1. Vị trí của ống thoát nước quá cao

3. bơm thoát nước bị hỏng

4. van làm đầy bị hỏng

2.Đường ống thoát nước bị buộc,
bị tắc hoặc bị đè bởi vật nặng

Tham khảo cách lắp đặt ống thoát nước

Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng

Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ sau bán hàng

Cởi trói đường ống và lấy vật nặng rarất nhiều nước
đã được để lại
trong thiết bị
khi không hoạt
động

Nếu các giải pháp trên không thể khắc phục được sự cố, vui lòng ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức
và cắt nguồn cấp nước. Vui lòng liên hệ bộ phận hậu mãi.

 

1. Nếu tất cả các đèn đều tắt và không
có phản chiếu khi bạn nhấn nút, có khả
năng bạn không cắm điện hoặc mất điện
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* Cung cấp chứng từ hợp lệ khi mua sản phẩm trong thời gian bảo hành ：
 Hóa đơn hoặc mã SN sản phẩm.
* Bảo hành miễn phí trong vòng 12 tháng tính theo
ngày mã SN của sản phẩm xuất xưởng.

* Các điều kiện sau đây không thuộc phạm vi bảo trì miễn phí
trong thời gian bảo hành, ：

1、Thiệt hại do sử dụng và bảo trì không đúng cách của người dùng ；
2、Không xuất trình được chứng từ hợp lệ (không có hóa đơn hay mã SN của sản phẩm),
chứng từ hợp lệ không rõ ràng, không thể xác nhận hoặc thay đổi；
3、Thiệt hại do thiên tai không thể cưỡng lại (bão, thảm họa tuyết,
mưa đá, động đất, dòng chảy mảnh vỡ, v.v. 。)
4 、 Sửa chữa bởi một bên thứ ba không đủ điều kiện.

Yêu cầu bảo hành

Dịch vụ sau bán hàng

1

Thẻ hồ sơ bảo trì2

Số Lần Bảo Trì Hiện tượng lỗi Hồ sơ bảo trì Ngày bảo trì
Chữ ký của 
nhân viên
bảo trì

1

2

3

5

4

Lưu ý: Sau khi bảo trì, nhân viên bảo trì cần phải ghi lại tình trạng bảo trì để cung cấp
cho bạn dịch vụ tốt hơn trong tương lai.
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Service number:+84 962755755
                  

TUYÊN BỐ :
Với sự đổi mới và cải tiến của công nghệ sản phẩm, các thông số kỹ thuật của sản

 phẩm cùng model với sản phẩm này có thể bị thay đổi, phần thay đổi sẽ 

được thông báo mà không cần thông báo thêm.

Hình ảnh của các sản phẩm trong hướng dẫn đều được mượn từ hình 
dáng của máy rửa bát, và các hình ảnh chỉ được sử dụng làm ví dụ. 
Hình thức thực tế phải dựa trên các sản phẩm đã mua.

Kết quả của việc cải tiến sản phẩm, các tiêu chuẩn thực thi của quá trình sản xuất
sản phẩm có thể được thay đổi và các tiêu chuẩn thực thi đã sửa đổi sẽ được thay
đổi.

Không có hiệu lực hồi tố đối với sản phẩm đã bán.      

Address :SO  74 XOM  CAY THON CO DIEN A XA TU HIEP 
HUYEN THANH TRI THANH PHO HA NOI

Post code:12508

E ma i l : d us le r v n@ gma i l . c om 

Công ty :Tan  dai  phat investment  trading  company  Limited


