HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MAÙY SAÁY CHEÙN AÂM TUÛ
MODEL
MDC-11E

Tröôùc tieân chuùng toâi Coâng Ty TNHH Thieát Bò Nhaø Beáp Baùch Hôïp – Nhaø
phaân phoái cuûa MALLOCA xin chaân thaønh caûm ôn quyù khaùch haøng ñaõ tín nhieäm
choïn söû duïng caùc saûn phaåm cuûa chuùng toâi. Ñeå giuùp cho quyù khaùch haøng thao
taùc söû duïng vaø baûo quaûn maùy saáy cheùn moät caùch deã daøng vaø an toaøn, chuùng toâi
raát mong quyù khaùch daønh chuùt thôøi gian ñoïc kyõ caåm nang naøy tröôùc khi söû
duïng.
• Caåm nang söû duïng naøy ñöôïc Coâng ty TNHH Thieát Bò Nhaø Beáp Baùch Hôïp
dòch vaø bieân soaïn döïa treân cô sôû catalogue goác cuûa nhaø saûn xuaát. (Khoâng
hoaøn toaøn gioáng 100% vôùi catalogue goác)
• Caùch söû duïng töø trong caåm nang ñöôïc Coâng ty söû duïng theo ngoân ngöõ
phaùt aâm cuûa ngöôøi mieàn Nam Vieät Nam. Nhaèm giuùp cho ngöôøi söû duïng
deã hieåu nhaát.
• Caåm nang naøy raát caàn thieát cho quyù khaùch tröôùc khi laép ñaët vaø söû duïng
maùy saáy cheùn
• Quyù khaùch haõy giöõ caåm nang naøy ñeå khi caàn thì noù seõ giuùp quyù khaùch deã
daøng trong caùc thao taùc vaø vaän haønh maùy saáy cheùn.
• Quyù khaùch caàn ñöôïc tö vaán tröïc tieáp xin vui loøng lieân heä vôùi Phoøng baùn
haøng vaø Chaêm soùc khaùch haøng cuûa MALLOCA theo ñòa chæ ghi ôû phía
treân. Chuùng toâi raát haân haïnh ñöôïc phuïc vuï quyù khaùch.
• Caåm nang naøy bao goàm 4 phaàn chính:
Phaàn I : Giôùi thieäu caùc boä phaän cuûa maùy saáy cheùn vaø caùc chöùc naêng söû
duïng
Phaàn II : Caùch laép ñaët vaø baûo quaûn
Phaàn III : Caùch thao taùc vaø söû duïng
Phaàn IV : Baûo trì vaø söûa chöõa

TRAÂN TROÏNG
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PHAÀN I : GIÔÙI THIEÄU CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA MAÙY SAÁY
CHEÙN VAØ CAÙC CHÖÙC NAÊNG SÖÛ DUÏNG
A. CAÁU TAÏO:
1. Chốt cửa
2. Hộc trên
3. Hộc dưới
4. Giá xếp vật dụng
5. Bóng đèn nhiệt
6. Dây điện nguồn
7. Bóng đèn UV và ozone
8. Lỗ thoát khí
9. Ốc vít lắp máy

B. CAÙC CHÖÙC NAÊNG SÖÛ DUÏNG:

1. Phím “Ster” duøng ñeå choïn chöùc naêng tiệt trùng bằng ozone kết hợp nhiệt
độ cho hộc trên
2. Phím “Fresh” duøng ñeå chọn chức năng tiệt trủng bằng ozone ( rau quả )
cho hộc trên
3. Phím “Pre-set” duøng ñeå chọn chức năng hẹn giờ
4. Phím “Disinfect” duøng ñeå chọn chức năng tiệt trủng bằng nhiệt độ (120 oC
- 170 oC) cho hộc dưới
5. Phím “Dry” duøng ñeå chọn chức năng tiệt trủng bằng nhiệt độ (55 oC - 105
o
C) cho hộc dưới
6. Phím “Power” duøng ñeå taét/môû maùy
MOÄT SOÁ LÖU YÙ CHO PHAÀN (I)
• Baïn neân ñoïc kyõ vaø hieåu heát veà caùc chöùc naêng cuûa maùy saáy cheùn tröôùc
khi söû duïng.
• Để chức năng sấy khô và tiệt trùng của máy hoạt động tốt hơn nên để ráo
chén dĩa trước khi xếp lên giá và giữa chúng phải có khoảng cách.
• Để tránh biến dạng không nên tiệt trùng những vật dụng chịu nhiệt dưới
75oC ở hộc trên và không nên tiệt trùng những vật dụng bằng thuỷ tinh
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•
•
•
•

mỏng, nhựa, silicone chịu nhiệt dưới 180oC ở hộc dưới. Những vật dụng
chịu nhiệt từ 180 - 250 oC nên xếp cách xa bóng đèn nhiệt 100mm.
Choïn caùc chöùc naêng saáy phaûi phuø hôïp vôùi vaät caàn saáy beân trong maùy ñeå
vieäc saáy hoaøn thaønh theo yù muoán cuûa mình.
Cuùp nguoàn ñieän (cuùp CB) khi ñaõ hoaøn taát quaù trình saáy
Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc xòt nöôùc vaø khoâng duøng caùc chaát taåy röûa ñeå röûa
maùy
Khi sử dụng chức năng tiệt trùng rau qủa, nên tháo bỏ bao bì trước khi xếp
chúng lên giá và đặt chúng có khoảng cách.
Mã sản phNm
Dung tích
Kích thước
Điện áp định mức
Tần số hoạt động
Công suất
Trọng lượng
Trọng lượng máy

MDC-11E
100L
595 x 453 x 630mm
220V
50Hz
520W
8kg/giá kệ
25.5kg

PHAÀN II: CAÙCH LAÉP ÑAËT VAØ BAÛO QUAÛN
A. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC KHI LAÉP ÑAËT
1. Maùy saáy cheùn ñöôïc thieát keá ñeå laép ñaët aâm vaøo trong tuû beáp, khoâng ñaët noåi
treân maët baøn beáp
2. Vieäc laép ñaët chæ thöïc hieän khi ñaõ hoaøn taát vieäc thi coâng tuû beáp vôùi vò trí laép
ñaët maùy coù kích thöôùc phuø hôïp theo yeâu caàu kyõ thuaät cuûa maùy saáy
3. Nguoàn ñieän cung caáp coù tieáp maùt:
Ñaây laø moät yeâu caàu raát quan troïng trong coâng taùc chuaån bò cho vieäc laép ñaët.
Noù phaûi thoûa maõn caùc yeâu caàu sau:
• Nguoàn cung caáp: coù daây daãn ñieän phaûi ñuû lôùn phuø hôïp vôùi toång coâng suaát
cuûa maùy saáy (520W). Neân söû duïng daây daãn cöùng loõi ñoàng loaïi toát coù tieát
dieän cuûa ruoät daây = 1.0mm2 trôû leân.
• Phía ñaàu cuûa nguoàn cung caáp: nhaát thieát phaûi söû duïng 1 CB (Aptomat) =
10A ñeå caáp ñieän cho maùy saáy.
• Daây tieáp maùt: Nhaát thieát phaûi coù vò trí ñeå ñaáu noái daây tieáp maùt cho maùy saáy
vì trong quaù trình saáy doøng ñieän roø cuûa maùy raát cao
• Vieäc thi coâng ñöôøng daây caáp ñieän cho maùy saáy phaûi ñöôïc thöïc hieän trong
quaù trình xaây döïng nhaø, tröôùc khi laép ñaët heä thoáng tuû beáp
B . THÖÏC HIEÄN LAÉP ÑAËT
1. Chæ thöïc hieän laép ñaët maùy saáy khi taát caû caùc coâng taùc chuaån bò ñaõ neâu ôû phía
treân ñöôïc thi coâng hoaøn taát ñuùng theo yeâu caàu kyõ thuaät
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2. Khi thaùo kieän (bao bì) ñöa maùy saáy vaøo laép ñaët caàn coù söï kieåm tra baèng tröïc
quan beân ngoaøi: maët tröôùc, xung quanh, phía treân cuûa maùy saáy, daây ñieän
nguoàn, vò trí noái daây tieáp maùt
3. Ñöa maùy vaøo vò trí laép ñaët treân tuû beáp
* Chuù yù: CNn thận khi vận chuyển máy, phải vừa cầm tay nắm bên hông vừa
đỡ phần đáy máy.
4. Kieåm tra maùy saáy naèm ñuùng vò trí treân tuû beáp vaø thaêng baèng
5. Laép maùy saáy vaøo khung tuû.
6. Ñaáu noái ñieän cung caáp cho maùy thoâng qua CB (Aptomat) ñuùng theo yeâu caàu
kyõ thuaät
7. Ñaáu noái daây tieáp maùt cho maùy
8. Toång kieåm tra toaøn boä coâng taùc tröôùc khi ñoùng CB caáp ñieän vaøo maùy
9 . Ñoùng CB caáp ñieän vaøo maùy ñeå kieåm tra theo caùc noäi dung sau:
* Kieåm tra vieäc ñaáu noái ñieän qua CB .

C . BAÛO QUAÛN MAÙY SAÁY CHEÙN :
- Maùy saáy laø thieát bò duøng ñeå tieät truøng cheùn baùt, caùc vaät duïng trong nhaø beáp
neân noù ñöôïc baûo quaûn trong moâi tröôøng ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà veä sinh.
- Vieäc söû duïng maùy saáy phaûi ñuùng muïc ñích laø saáy vaø tieät truøng.
- Cuùp CB caáp ñieän vaøo maùy khi khoâng söû duïng.
- Vieäc lau chuøi maùy sau khi söû duïng:
+ Chæ tieán haønh lau chuøi khi ñaûm baûo maùy ñaõ nguoäi haún vaø CB (Aptomat) ñaõ
ñöôïc cuùp.
+ Duøng khaên lau baèng vaûi meàm, nhuùng nöôùc noùng vaét khoâ vaø lau nhieàu laàn
caû trong vaø ngoaøi maùy cho ñeán khi saïch. Khoâng duøng caùc duïng cuï vệ sinh dễ
laøm trầy xöôùc beà maët maùy nhö: mieáng chaø xoong noài, buøi nhuøi coù sôïi cöùng…
+ Khoâng ñöôïc söû duïng caùc chaát taåy röûa coù tính Axit ñeå lau chuøi maùy, coù theå
söû duïng dung dòch nöôùc röûa cheùn pha vôùi nöôùc noùng ñeå veä sinh maùy.
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+ Duøng moät khaên khoâ saïch lau laïi laàn cuoái khi hoaøn taát coâng taùc veä sinh vaø
ñoùng chaët cöûa maùy khoâng cho buïi vaø coân truøng vaøo beân trong maùy.
MOÄT SOÁ LÖU YÙ CHO PHAÀN (II)
1. Nên lắp đặt máy cố định để dễ vệ sinh.
2. Không nên lắp đặt máy gần bếp hoặc gần lửa.
3. Nên có lỗ thông gió gần vị trí lắp đặt máy để đảm bảo không khí lưu thông
tốt.
4. Than cuûi hoaëc caùc nhieân lieäu deã chaùy töông töï khoâng ñöôïc duøng vôùi
thieát bò naøy.
5. Cöûa hoaëc beà maët beân ngoaøi seõ noùng khi thieát bò hoaït ñoäng
6. Thiết bị phải được nối tiếp đất (maùt)
Ñaáu noái nguoàn daây daãn beân ngoaøi vaø thay theá daây nguoàn chöõ Y
. Ñaáu noái nguoàn: thieát bò nhaát thieát phaûi ñöôïc ñaáu noái qua 1 aptomat
(CB) cung caáp nguoàn töông ñöông: 10A.
. Vieäc thay theá daây nguoàn: phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi nhaân vieân kyõ thuaät
cuûa trung taâm baûo haønh.

PHAÀN III: CAÙCH THAO TAÙC VAØ SÖÛ DUÏNG
Xếp chén dĩa đã được rửa sạch lên giá và đóng hộc kéo lại
Cắm phích cắm vào ổ điện
Tắt, mở máy bằng phím “Power”.
Các chức năng tiệt trùng như sau:
a. Hộc trên :
• Chức năng “Sterilizing” : Để chọn chức năng tiệt trùng bằng ozone kết hợp
nhiệt độ cho hộc trên, nhấn phím “Ster” màn hình LED sẽ hiển thị thời gian
hoạt động của hộc trên 120 phút. Sau 5 giây máy sẽ hoạt động. Muốn hủy
chương trình nhấn phím “Sterilizing”.

1.
2.
3.
4.

• Chức năng “Keep fresh” : Để chọn chức năng tiệt trùng rau quả hoặc chén dĩa
bằng ozone cho hộc trên, nhấn phím “Fresh” màn hình LED sẽ hiển thị thời
gian hoạt động của hộc trên 30 phút. Sau 5 giây máy sẽ hoạt động. Muốn hủy
chương trình nhấn phím “Fresh”.
a. Hộc dưới :
• Chức năng “Disinfection” : Để chọn chức năng tiệt trùng bằng nhiệt độ (120
o
C - 170oC) cho hộc dưới, nhấn phím “Disinfect”, màn hình LED sẽ hiển thị
nhiệt độ của hộc dưới. Sau 5 giây máy sẽ hoạt động. Khi nhiệt độ đạt đến 130
o
C - 135 oC, máy sẽ hoàn tất chương trình sấy sau 25-30 phút. Muốn hủy
chương trình nhấn phím “Disinfect”.
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• Chức năng “Drying” : Để chọn chức năng tiệt trùng bằng nhiệt độ (55 oC 105 oC) cho hộc dưới, nhấn phím “Dry” màn hình LED sẽ hiển thị nhiệt độ của
hộc dưới. Sau 5 giây máy sẽ hoạt động. Khi nhiệt độ đạt đến 65 -75oC, máy sẽ
hoàn tất chương trình sấy sau 25-30 phút. Muốn hủy chương trình nhấn phím
“Dry”.
5. Chức năng khóa phím:
Sau khi cài đặt chức năng xong, nhấn và giữ phím “Power” trong vòng 3 giây cho
đến khi biểu tượng đèn khóa phím sáng. Lúc này chỉ mỗi phím Power sử dụng
được. Hủy chức năng khóa phím bằng cách nhấn và giữ phím “Power” trong vòng
3 giây cho đến khi biểu tượng đèn khóa phím tắt.
6. Chức năng hẹn giờ:
- Nhấn phím “Pre-set” màn hình hiển thị 1 giờ, mỗi lần nhấn phím “Pre-set”
tương ứng 1 giờ, bạn có thể chọn hẹn giờ từ 1-24 giờ. Sau khi chọn thời
gian hẹn giờ, chọn chương trình thì máy sẽ vào chế độ chờ hoạt động, biểu
tượng hẹn giờ, thời gian và chức năng sẽ sáng.
- Muốn hủy hẹn giờ, nhấn phím “ Pre-set”.
- Điều chỉnh thời gian đã cài đặt : máy đang ở chế độ chở hoạt động, nhấn
phím “ Pre-set” để chọn thời gian mà bạn muốn.
Lưu ý: Sau khi nhấn nút “ Pre-set” để chọn thời gian cần hẹn giờ nhưng không
chọn chức năng thì sau 10 giây máy sẽ hủy hẹn giờ.
MOÄT SOÁ LÖU YÙ CHO PHAÀN (III)
1.
2.
3.
4.

Không để trẻ em lại gần máy khi máy đang vận hành.
Tháo phích cắm nếu không sử dụng máy trong thời gian dài.
Không mở cửa máy cho đến khi máy ngừng hoạt động.
Để đạt được kết quả tiệt trùng hiệu quả nhất và tránh bị phỏng tay và tránh rò rỉ
ozone, 20 phút sau khi chương trình kết thúc hãy mở cửa và nên để chén dĩa
nguội hẳn hãy lấy ra khỏi máy.
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PHAÀN IV: BAÛO TRÌ VAØ SÖÛA CHÖÕA
A/ BAÛO TRÌ :
1 / Veä sinh :
( Xem phaàn II muïc C – Baûo quaûn maùy saáy cheùn)
2 / Baûo trì ñònh kyø:
Maùy saáy laø thieát bò ñöôïc laép ñaët coá ñònh trong tuû beáp neân vieäc baûo trì ñònh kyø
chæ coøn phuï thuoäc vaøo 2 noäi dung chính sau :
• Veä sinh lau chuøi haøng ngaøy vaø sau moãi laàn saáy nhö ñaõ neâu ôû treân
• Kieåm tra ñònh kyø (1 naêm/laàn) ñoái vôùi heä thoáng caáp ñieän cho maùy nhö :
CB, daây nguoàn vaø heä thoáng tieáp maùt cho maùy. Vieäc laøm naøy phaûi ñöôïc thöïc
hieän bôûi chuyeân vieân kyõ thuaät coù nghieäp vuï veà ñieän. Quùy khaùch coù theå söû
duïng dòch vuï naøy cuûa nhaø cung caáp MALLOCA.
B / SÖÛA CHÖÕA – THAY THEÁ PHUÏ TUØNG :
- Maùy saáy cheùn laø thieát bò chuyeân duøng, ñöôïc thieát keá vaø hoaït ñoäng theo moät
qui trình ñoäc laäp cho töøng model. Neân vieäc söûa chöõa maùy khi coù caùc söï coá hö
hoûng phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc kyõ thuaät vieân cuûa chính nhaø cung caáp
MALLOCA hoaëc caùc ñaïi lyù ñöôïc Malloca uûy quyeàn. Quyù khaùch khoâng neân töï
söûa chöõa hoaëc nhôø thôï khoâng coù chuyeân moân ñeå söûa chöõa maùy khi gaëp söï coá.
- Khi phaûi thay theá phuï tuøng, ñaây laø thieát bò chuyeân duøng neân vieäc thay theá phuï
tuøng khi caàn thieát phaûi do chính nhaø cung caáp thöïc hieän
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