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Trước tiên chúng tôi Công Ty TNHH Thiết Bị Nhà Bếp Bách Hợp – Nhà phân phối của
MALLOCA xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chọn sử dụng các sản phẩm của
chúng tôi. Để giúp cho quý khách hàng thao tác sử dụng và bảo quản máy rửa chén một cách dễ
dàng và an toàn, chúng tôi rất mong quý khách dành chút thời gian đọc kỹ cẩm nang này trước khi
sử dụng.






Cẩm nang sử dụng này được Công ty TNHH Thiết Bị Nhà Bếp Bách Hợp dịch và biên
soạn lại,dựa trên cơ sở catalogue gốc của nhà sản xuất.(Không hoàn toàn giống 100% với
catalogue gốc )
Cách sử dụng từ trong cẩm nang được Công ty sử dụng theo ngôn ngữ phát âm của người
miền Nam Việt Nam. Nhằm giúp cho người sử dụng dễ hiểu nhất.
Cẩm nang này rất cần thiết cho quý khách trước khi lắp đặt và sử dụng máy rửa chén
Quý khách hãy giữ cẩm nang này để khi cần thì nó sẽ giúp bạn dễ dàng trong các thao tác
và vận hành máy rửa chén .
Quý khách cần được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ với Phòng bán hàng và Chăm sóc
khách hàng của MALLOCA theo địa chỉ ghi ở phía trên. Chúng tôi rất hân hạnh được phục
vụ quý khách.
Phần I : Giới thiệu về tên các bộ phận của máy rửa chén và các chức năng sử dụng .
Phần II : Cách lắp đặt và bảo quản.
Phần III : Cách thao tác và sử dụng .
Phần IV : Bảo trì và sửa chữa .

TRÂN TRỌNG

PHẦN I: GIỚI THIỆU CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY RỬA CHÉN VÀ
CÁC CHỨC NĂNG SỬ DỤNG.
Đặc điểm máy rửa chén :

1. Hệ thống phun nước trên
2. Kệ dao muỗng nĩa
3. Giá xếp chén dĩa trên
4. Ống dẫn nước
5. Giá xếp chén dĩa dưới
6. Hộc chứa muối

7. Hộc chứa xà phòng, nước làm bóng
8. Giá xếp tách
9. Hệ thống phun nước dưới
10. Hệ thống lọc
11. Ống cấp nước
12. Ống thoát nước

Cao
Rộng
Saâu
AÙp löïc nöôùc
Nguoàn ñieän
Dung tích

845mm
598mm
600mm
0.04 – 1.0 MPa
220-240V/50Hz
14 boä cheùn ñóa

Bảng điều khiển

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nút On/Off : dùng để tắt mở máy.
Nút Alt : dùng để chọn lựa hệ thống phun nước.
Nút khóa bàn phím : nhấn giữ cùng lúc 2 nút Alt + Option.
Nút Option : sau khi chọn chương trình rửa, nhấn nút Option để chọn chức năng sấy phụ,
hoặc chức năng rửa nhanh.
Nút Start/Pause : dùng để bắt đầu hoặc tạm dừng chương trình rửa.
Nút Program : dùng để chọn chương trình rửa.
Nút Delay + : dùng để tăng thời gian hẹn giờ rửa.
Nút Delay - : dùng để giảm thời gian hẹn giờ rửa.
Màn hình hiển thị :
Chương trình rửa
Chức năng rửa nhanh
Chức năng sấy phụ
Hệ thống phun nước
Thời gian hẹn giờ, thời gian còn lại của chương trình rửa, báo lỗi
Biểu tượng thời gian của chương trình rửa
Biểu tượng hẹn giờ rửa
Hết nước làm bóng chén dĩa
Hết muối
Khóa phím
Vòi nước bị khóa
Các giai đoạn của chương trình rửa

HỘC CHỨA MUỐI
Máy được trang bị hộc chứa muối dùng để loại bỏ tạp chất có trong nước là những chất gây ảnh
hưởng bất lợi cho sự hoạt động của máy. Độ cứng của nước thay đổi từ nơi này sang nơi khác. Nếu
nước cứng thì chất lắng sẽ đọng lại trên vật dụng.
Cho muối vào hộc chứa
Sử dụng muối dùng cho máy rửa. Nếu sử dụng các loại muối không phải dành cho máy rửa chén
sẽ làm hư hộc chứa. Trung tâm bảo hành sẽ không chịu trách nhiệm mọi trường hợp hư hỏng gây
ra do sử dụng muối không phù hợp. Muối được cho vào hộc chứa như sau :

1. Mở nắp hộc chứa muối.
2. Đặt phễu vào miệng hộc chứa, đổ khoảng 1.5 kg muối vào.
3. Đổ nước đầy hộc chứa. Nếu một lượng nhỏ nước tràn ra khỏi hộc chứa là bình thường.
4. Vặn nắp hộc chứa muối lại.
5. Thông thường đèn báo muối sẽ tắt từ 2 đến 6 ngày sau khi muối được hòa tan với nước. Thời
gian có thể kéo dài hơn 6 ngày tùy theo mức độ hòa tan và độ cứng nước của từng khu vực.
6. Sau khi cho muối vào hộc chứa nên lập tức cho máy hoạt động ở chương trình rửa nhanh nếu
không nước muối sẽ làm hỏng hệ thống lọc, hệ thống bơm, và 1 số thành phần quan trọng khác
của máy. Trung tâm sẽ không bảo hành trong trường hợp này.
Chú ý : Sau khi sử dụng máy 1 thời gian thì đèn báo muối lại sáng, lúc đó ta sẽ cho thêm muối vào
hộc chứa như trên. Đèn báo muối chỉ tắt khi muối được hòa tan hoàn toàn với nước.
Điều chỉnh lượng muối tiêu thụ:
Máy được thiết kế cho phép điều chỉnh lượng tiêu thụ muối dựa theo độ cứng của nước. Điều này
được thực hiện để tối ưu hóa mức tiêu thụ muối và được tiến hành như sau:
- Nhấn nút On/Off để mở máy.
- Nhấn và giữ nút Start/Pause trong vòng 5 giây để vào chế độ cài đặt lượng muối tiêu thụ.
- Nhấn nút Start/Pause để chọn cài đặt theo độ cứng nước của khu vực từ H1- H6.
- Nhấn nút On/Off để kết thúc cài đặt.
o

dH
0-5
6-11
12-17
18-22
23-34
35-55

Độ cứng nước
o
fH
Clarke
0-9
0-6
10-20
7-14
21-30
15-21
31-40
22-28
41-60
29-42
61-98
43-69
o

mmol/lít
0-0.94
1.0-2.0
2.1-3.0
3.1-4.0
4.1-6.0
6.1-9.8

Chọn vị trí
H1
H2
H3
H4
H5
H6

Tieâu thuï muoái
(g/chu kyø)
0
9
12
20
30
60

1odH = 1.25 oClarke = 1.78 ofH = 0.178 mmol/l
o
o
dH: độ Đức
fH: độ Pháp
Clark: độ Anh
Liên hệ thủy cục địa phương để biết thông tin về độ cứng của nước.

Chú ý:

o

HỘC CHỨA XÀ PHÒNG
Cho xà phòng vào hộc chứa trước mỗi chương trình rửa theo hướng dẫn ở “Bảng chu kỳ rửa”.
Thường thì chỉ cần một muỗng xà phòng cho một lần rửa bình thường. Nếu vật dụng quá dơ thì
cần dùng nhiều xà phòng hơn. Cho xà phòng vào hộc chứa như sau:

1. Nếu nắp đóng: nhấn thả nút, nắp lò xo mở ra.
2. Cho xà phòng và hộc chứa. Chỉ cho xà phòng trước mỗi chương trình rửa.

Lượng xà phòng tiêu thụ:
A. Hộc để xà phòng của chu kỳ rửa chính.
B. Hộc để xà phòng của chu kỳ rửa qua.
Nếu vật dụng quá dơ, thêm xà phòng vào hộc “B” sẽ đem lại hiệu
quả trong suốt giai đoạn rửa qua trước khi vào giai đoạn rửa
chính.

HỘC CHỨA NƯỚC LÀM BÓNG
Nước làm bóng sẽ được tự động thực hiện sau cùng để tránh nước còn đọng lại quá nhiều trên đĩa,
chén có khả năng tạo đốm, vệt. Nó cũng hoàn thiện chức năng sấy khô nước ra khỏi chén dĩa.
Sử dụng nước làm bóng dành cho chén dĩa, không cho bất kỳ chất tẩy rửa khác vào hộc chứa nước
làm bóng, nếu không sẽ làm hỏng thiết bị.
Máy rửa chén được thiết kế để sử dụng chất làm bóng dạng lỏng. Hộc chứa nước làm bóng được
thiết kế bên trong cửa kế bên hộc chứa xà phòng. Dung tích hộc chứa khoảng 110 ml.
Hãy cẩn thận đừng châm quá đầy, nếu có trào ra dùng khăn mềm lau sạch để tránh tạo ra rất nhiều
bọt trong lần rửa kế tiếp. Đừng quên đậy nắp lại trước khi đóng cửa máy rửa chén.
Cho nước làm bóng vào hộc chứa như sau:

1. Xoay nắp theo chiều mũi tên về bên trái và nhấc ra.
2. Rót nước làm bóng vào hộc chứa, cẩn thận đừng cho tràn ra ngoài.
3. Đậy nắp lại, xoay nắp theo chiều mũi tên về phía bên phải.
Nếu đã sử dụng muối thì không cần dùng nước làm bóng vì nó có thể sẽ tạo màng phim trắng trên
chén đĩa.
Kiểm tra lượng nước làm bóng theo màu của dấu chỉ thị “C” kế bên nắp. Khi hộc chứa đầy, dấu
chỉ thị sẽ thành màu đen, khi lượng nước làm bóng giảm kích thước của dấu chỉ thị sẽ giảm như
sau. Không nên để nước làm bóng còn dưới ¼ hộc chứa.
Ñaày hoäc
¾ hoäc
½ hoäc
¼ hoäc
Roãng

Điều chỉnh hộc chứa nước làm bóng
Sử dụng lượng nước làm bóng chén dĩa tùy thuộc vào độ cứng của nước ở khu vực. Nếu sử dụng
quá lượng nước làm bóng sẽ tạo bọt và gây ra đốm, sọc trên chén đĩa. Còn nước rất mềm thì không
cần bổ sung nước làm bóng.
Hộc chứa nước làm bóng có 6 mức độ cài đặt. Luôn bắt đầu cài đặt ở số 4. Nếu trên chén đĩa vẫn
còn vết đốm hay chén dĩa vẫn chưa khô thì tăng thêm lượng nước làm bóng bằng cách mở nắp hộc
chứa và điều chỉnh tới số 5. Nếu tình trạng trên vẫn còn thì điều chỉnh tới số kế tiếp cho đến khi
không còn đốm trên chén đĩa.

Chú ý: Tăng lượng nước làm bóng nếu có vết đốm hoặc vết đọng nước trên chén dĩa sau khi rửa.
Giảm luợng nước làm bóng nếu có vết nhớt hơi trắng hoặc màng phim hơi xanh trên vật dụng thủy
tinh hoặc trên lưỡi dao.

PHẦN II: CÁCH LẮP ĐẶT VÀ BẢO QUẢN MÁY RỬA CHÉN
A. Công tác chuẩn bị trước khi lắp đặt máy :
- Phải đảm bảo kích thước tủ bếp nơi lắp đặt máy rửa chén phải phù hợp với kích thước máy
rửa chén.
- Vị trí lắp máy nên gần ống cấp thoát nước và nguồn điện.

B. Thao tác lắp đặt máy :
Nối điện: Để được an toàn cá nhân
Không nên nối dài dây điện nguồn cho máy rửa chén.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đừng bao giờ cắt hoặc tháo dây tiếp đất ra khỏi dây điện nguồn.
Caùc yeâu caàu veà ñieän:
Xem nhaõn ñònh möùc ñeå bieát veà ñieän aùp ñònh möùc vaø noái nguoàn ñieän thích hôïp cho maùy. Neân
duøng CB rieâng cho maùy.
Höôùng daãn tiếp ñaát:
Maùy röûa cheùn phaûi ñöôïc tieáp ñaát. Trong tröôøng hôïp truïc traëc hoaëc hö hoûng, tieáp ñaát seõ
laøm giaûm ruûi ro chaäp ñieän baèng caùch cung caáp 1 ñöôøng daãn khaùng cöï toái thieåu doøng
ñieän. Maùy ñöôïc trang bò daây ñieän coù daây daãn vaø phích caém tieáp ñaát. Phích caém neân
ñöôïc caém vaøo oå caém thích hôïp ñaõ ñöôïc laép ñaët vaø tieáp ñaát theo quy taéc ñòa phöông
vaø theo quy ñònh.
Chuù yù:
Noái daây tieáp ñaát khoâng phuø hôïp coù theå daãn ñeán ruûi ro chaäp ñieän. Lieân heä trung taâm baûo haønh
neáu nghi ngôø veà caùch noái ñaát chöa phuø hôïp. Khoâng neân thay ñoåi phích caém ñöôïc cung caáp keøm
theo maùy.
Noái nguoàn nöôùc:
Noái oáng caáp nöôùc vaøo coå noái coù ñöôøng kính ¾ inch, ñaûm baûo
choã noái chaët, khoâng bò ræ nöôùc. Neáu ñöôøng caáp nöôùc môùi vaø

khoâng ñöôïc söû duïng trong 1 khoaûng thôøi gian, haõy ñeå nöôùc
chaûy 1 luùc ñeå ñaûm baûo nöôùc saïch vaø khoâng coù taïp chaát.
Neáu khoâng ñöôïc thöïc hieän böôùc ñeà phoøng naøy, nguy cô
ñöôøng caáp nöôùc seõ bò ngeït vaø laøm hoûng maùy.
Ñeå traùnh nöôùc coøn trong ñöôøng oáng caáp, neân khoùa voøi sau khi söû duïng.
Laép maùy:
Ñaët maùy vaøo vò trí mong muoán. Löng maùy neân döïa vaøo töôøng phía sau maùy, vaø caùc caïnh doïc
theo tuû hoaëc töôøng gaàn keà. Maùy ñöôïc trang bò oáng caáp nöôùc vaø oáng xaû coù theå ñaët vaøo beân phaûi
hoaëc beân traùi cho vieäc laép ñaët ñöôïc thuaän tieän hôn.
Noái oáng xaû:
Laép oáng xaû vaøo oáng thoaùt nöôùc coù ñöôøng kính toái thieåu 40mm, ñaûm baûo oáng khoâng bò uoán cong
hoaëc bò gaäp. Phaàn cuoái oáng neân ñöôïc ñaët ôû ñoä cao dưới 1000mm vaø khoâng neân ngaâm vaøo nöôùc.

Noái theâm oáng:
Neáu caàn noái theâm oáng xaû, söû duïng oáng töông töï nhöng khoâng ñöôïc daøi quaù 4m. Neáu khoâng thì
hieäu quaû röûa coù theå bò giaûm.

PHẦN III: CÁC THAO TÁC SỬ DỤNG MÁY RỬA CHÉN
Lắp giá kệ vào máy rửa chén:
Để có công năng tốt nhất, hãy làm theo hướng dẫn sau đây. Đặc điểm về giá kệ và giỏ để vật dụng
có thể thay đổi tùy theo kiểu dáng máy.
Đặt vật dụng lên giá kệ như sau:
1. Các vật dụng như là tách, ly, nồi, chảo,… xếp úp ngược xuống.
2. Các vật dụng cong hoặc lõm nên xếp nghiêng để thoát nước.
3. Đảm bảo vật dụng được xếp chặt và không bị lật ngược lại.
4. Không để vật dụng làm cản cần phun nước xoay trong khi máy đang hoạt động.
Không nên cho vào máy vật dụng quá nhỏ vì chúng có thể dễ dàng bị rơi ra khỏi giá kệ.
Để ngăn ngừa nước nhỏ giọt từ giá trên xuống giá dưới trong lúc lấy vật dụng ra khỏi máy, nên lấy
vật dụng từ giá dưới trước rồi sau đó tới giá trên.
Cách xếp chén dĩa vào giá trên:
Giá trên được thiết kế để xếp đĩa chén nhẹ, mỏng, dễ vỡ hơn như ly, tách chè, cà phê, đĩa để tách,
đĩa to, chén nhỏ, chảo nông( miễn là không quá dơ). Xếp chén đĩa, dụng cụ nấu ăn để chúng không
bị chuyển dịch khi phun nước.

Độ cao của giá trên có thể điều chỉnh như hình minh họa để tạo thêm không gian cho vật dụng lớn
ở giá trên hoặc giá dưới. Vật dụng dài, hoặc dao nên đặt trên giá để tránh hệ thống phun nước bị
kẹt khi quay.

Cách xếp chén dĩa vào giá dưới:
Nên để các vật dụng lớn, khó làm sạch ở giá dưới : nồi, chảo, nắp vung, đĩa, chén . Đặt đĩa, nắp
vung bên cạnh giá để tránh hệ thống phun nước bị kẹt khi quay. Nồi, chén phải để úp đầu xuống.
Nồi sâu phải được đặt nằm nghiêng để dễ thoát nước. Giá dưới có 2 hàng chấn song có thể gập
xuống để xếp được nồi lớn hoặc xếp được nhiều nồi hơn.

Gập 2 chấn song, kệ xếp tách:
Để hoàn thiện việc xếp chặt nồi và chảo thì 2 chấn song, kệ xếp tách nên được gập xuống.

KỆ DAO MUỖNG NĨA
Xếp dao, muỗng, nĩa vào kệ dành riêng cho chúng theo vị trí thích hợp như hình, không xếp lồng
vào nhau, muỗng nên xếp úp xuống, vật dụng dài nên đặt vào chính giữa.

Không phù hợp:
Vật dụng có tay cầm bằng gỗ, sừng hay xà cừ
Vật dụng bằng nhựa không chịu nhiệt, bằng thiếc, đồng, pha lê, gỗ, thủy tinh, từ sợi tổng hợp.
Vật dụng bằng thép bị rỉ sét.
Phù hợp có giới hạn:
Một số loại vật dụng thủy tinh có thể bị đục, mờ qua nhiều lần rửa
Vật dụng bạc và nhôm có khuynh hướng đổi màu trong lúc rửa
Vật dụng tráng men có thể bị phai màu nếu thường xuyên rửa bằng máy.
Lưu ý:
Không để vật dụng dơ như gạt tàn thuốc, sáp nến, sơn mài hoặc tranh vào máy. Nếu mua chén dĩa
mới đảm bảo chúng phải phù hợp để sử dụng máy rửa chén.
Không cho quá nhiều chén dĩa vào máy. Máy chỉ đủ không gian cho 14 bộ. Không sử dụng chén
dĩa không phù hợp dùng cho máy rửa chén. Đây là điều rất quan trọng để có kết quả tốt và tiêu thụ
năng lượng hợp lý.
Cuoái chu kyø röûa:
Khi chu kyø laøm vieäc keát thuùc, chuoâng seõ reo trong voøng 8 giaây roài sau ñoù döøng laïi. Nhaán nuùt
Power ñeå taét maùy, ñoùng nguoàn nöôùc cung caáp, vaø môû cöûa maùy. Ñôïi khoaûng 15 phuùt roài haõy laáy
cheùn dóa ra vì chuùng ñang noùng vaø raát deã vôõ. Baèng caùch naøy cuõng giuùp cheùn dóa mau khoâ hôn.

CHU KYØ RÖÛA
Chöông trình
röûa

Thoâng tin choïn
chu kyø

Rửa tự động

Ñoái vôùi caùc vaät
duïng coù thöùc aên
baùm dính laâu

Röûa kyõ

Röûa bình
thöôøng

Moâ taû chu kyø

Röûa qua 45oC
Röûa tự động
(45-55oC)
Röûa xaû
Röûa xaû 62oC
Laøm khoâ

Ñoái vôùi caùc vaät
duïng coù thöùc aên
baùm dính laâu, bò
khoâ

Röûa qua 50oC
Röûa 65oC
Röûa xaû
Röûa xaû
Röûa xaû 65oC
Laøm khoâ

Ñoái vôùi caùc vaät
duïng coù ñoä baùm
dính thöùc aên bình
thöôøng

Röûa qua 45oC
Röûa 55oC
Röûa xaû
Röûa xaû 65oC
Laøm khoâ

Thôøi
gian
hoaït
ñoäng
( phuùt)

Coâng
suaát
(KWh)

5/30g hoaëc
3 in 1

150

0.9 ~
1.3

5/30g hoaëc
3 in 1

175

1.6

17



5/30g hoaëc
3 in 1

185

1.3

14



Löôïng xaø
phoøng tieâu
thụ

Löôïng
nöôùc
tieâu thuï
(L)

8.4
~
12.
7

Nöôùc
laøm
boùng



Röûa tieát
kieäm

Rửa ly

Röûa 90 phuùt

Röûa nhanh

Röûa qua
Röûa 50oC
Röûa xaû 65oC
Laøm khoâ

5/30g hoaëc
3 in 1

175

0.93

10



Röûa qua
Ñoái vôùi caùc vaät
Röûa 45oC
duïng moûng nhö ly,
Röûa xaû
taùch baèng thuûy tinh
Röûa xaû 60oC
hoaëc saønh söù
Laøm khoâ

5/30g hoaëc
3 in 1

115

0.87

14



Röûa 65oC
Röûa xaû 60oC
Röûa xaû 65oC
Laøm khoâ

35g

90

1.35

12



Ñoái vôùi caùc vaät
duïng moûng nhö ly, Röûa 40oC
taùch baèng thuûy tinh Röûa xaû
hoaëc saønh söù maø Röûa xaû 45oC
khoâng caàn saáy khoâ

20g

40

0.6

10

8

0.01

4

Ñoái vôùi caùc vaät
duïng ít dô

Ñoái vôùi caùc vaät
duïng coù ñoä baùm
dính thöùc aên bình
thöôøng vaø caàn thôøi
gian röûa nhanh

Ngaâm

Röûa qua

Vaän haønh maùy röûa cheùn:
Baét ñaàu 1 chu kyø röûa:
1. Keùo giaù treân vaø giaù döôùi ra, xeáp cheùn dóa leân giaù sau ñoù ñaåy chuùng trôû vaøo. Neân xeáp
cheùn dóa leân giaù döôùi tröôùc roài ñeán giaù treân.
2. Cho xaø phoøng, muoái vaø nöôùc laøm boùng vaøo hoäc chöùa nhö höôùng daãn treân.
3. Caém phích caém vaøo oå caém ñieän. Nguoàn ñieän cung caáp laø 220-240V/50 Hz, sử dụng CB
10A. Ñaûm baûo nguoàn nöôùc môû, ñuû aùp löïc.
4. Nhaán nuùt On/Off, nhaánnuùt Program ñeå choïn chöông trình röûa mong muoán. Sau ñoù đóng
cửa lại, maùy seõ hoaït ñoäng.
Thay ñoåi chöông trình rửa:
1. Baïn coù theå thay ñoåi chöông trình röûa khi maùy röûa cheùn chæ ñang hoaït ñoäng ñöôïc 1 thôøi
gian ngaén. Ngöôïc laïi xaø phoøng coù leõ ñaõ ñöôïc phoùng ra khoûi hoäc vaø coù leõ maùy cuõng ñaõ
thoaùt nöôùc roài. Trong tröôøng hôïp naøy, caàn phaûi cho laïi xaø phoøng vaøo hoäc.

2. Nhấn nút Start/Pause, nhaán giữ nuùt Program ñeå hủy chương trình, sau đó nhấn Program
choïn lại chöông trình rửa mà bạn muoán.
Cho theâm cheùn ñóa boû queân
Cheùn dóa boû queân coù theå ñöôïc boå sung baát cöù luùc naøo tröôùc khi hoäc chöùa xaø phoøng môû.
1. Môû heù cöûa.
3. Cho theâm cheùn dóa boû queân.
2. Sau khi hệ thống phun nöôùc ngöøng
4. Ñoùng cöûa, maùy seõ hoaït ñoäng sau 10
hoaït ñoäng, coù theå môû cöûa ra.
giaây.
Chuù yù:
Môû cöûa khi maùy ñang hoaït ñoäng seõ raát nguy hieåm, vì nước nóng coù theå laøm cho baïn bò phoûng.
Taét maùy röûa cheùn:
Khi chöông trình röûa hoaøn taát
1. Nhaán nuùt On/Off ñeå taét maùy.
2. Khoùa voøi nöôùc.
3. Môû heù cöûa ñeå khoảng 15 phuùt tröôùc khi laáy cheùn dóa ra, baèng caùch naøy cheùn dóa seõ
nguoäi vaø khoâ hôn. Cheùn dóa noùng raát deã vôõ khi va chaïm.
Laáy cheùn dóa ra:
Beân trong thaân maùy öôùt laø bình thöôøng
Laáy cheùn dóa ôû giaù döôùi ra tröôùc roài ñeán giaù treân. Ñieàu naøy traùnh nöôùc nhoû gioït töø giaù treân
xuoáng giaù döôùi.

PHAÀN IV: BAÛO TRÌ VAØ SÖÛA CHÖÕA

Heä thoáng loïc
Heä thoáng loïc goàm 3 phaàn : loïc chính, loïc thoâ, loïc tinh.
1. Loïc chính:
Thöùc aên bò keït laïi taïi loïc naøy ñöôïc nghieàn naùt baèng söùc
phun ñaëc bieät cuûa hệ thống phun nöôùc phía döôùi vaø troâi
ra oáng thoaùt.
2. Loïc thoâ:
Caùc vaät to hôn nhö xöông, maûnh thuûy tinh coù theå
laøm ngheït oáng thoaùt seõ ñöôïc giöõ laïi taïi loïc naøy, ñeå lay caùc
vaät bò keït ra chæ caàn xoay nheï ñaàu loïc vaø nhaác noù ra.
3. Loïc tinh:
Loïc naøy giöõ caën thöùc aên coøn soùt laïi traùnh khoâng cho bò taùi laéng caën treân ñóa cheùn trong suoát chu
kyø röûa
Veä sinh hệ thống loïc:
Ñeå coù coâng naêng toát nhaát, heä thoáng loïc phaûi ñöôïc laøm veä sinh. Heä thoáng loïc loaïi boû thöùc aên
moät caùch hieäu quaû töø nöôùc röûa, cho pheùp noù xoay voøng trong suoát chu kyø röûa. Vì lyù do naøy, neân
vieäc loaïi boû thöùc aên lôùn coøn soùt laïi hệ thống lọc loïc sau moãi chu kyø röûa baèng caùch röûa loïc
chính vaø loïc thoâ döôùi aùp löïc nöôùc laø raát caàn thieát. Neân laøm veä sinh hệ thống loïc moät tuaàn moät
laàn.
Ñeå thaùo hệ thống loïc ra, keùo tay caàm cuûa loïc thoâ theo chieàu höôùng leân
Ñeå laøm veä sinh loïc thoâ vaø loïc tinh söû duïng baøn chaûi saïch. Laép laïi caùc boä phaän loïc theo hình
beân traùi ñuùng vò trí theo chieàu höôùng xuoáng.
Khoâng ñöôïc söû duïng maùy neáu khoâng có hệ thống loïc. Laép hệ thống loïc khoâng ñuùng coù theå laøm
giaûm chöùc naêng maùy vaø laøm hö ñóa cheùn, vaät duïng.

Khi laøm veä sinh boä loïc khoâng neân va chaïm maïnh neáu khoâng chuùng seõ bò meùo vaø laøm giaûm
naêng suaát maùy.
Chuù yù:
Ñeå thaùo heä thoáng loïc thöïc hieän töø böôùc 1 ñeán böôùc 2. Ñeå laép laïi heä thoáng loïc thöïc hieän ngöôïc
laïi.
Böôùc 1: Xoay loïc ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà
Böôùc 2: Nhaác loïc leân

Veä sinh hệ thống phun nöôùc:
Laøm veä sinh chuùng thường xuyên raát caàn thieát, vì nöôùc cöùng coù hoùa chaát seõ ngheït caùc voøi cuûa
hệ thống phun nöôùc. Thaùo hệ thống phun nước baèng caùch giöõ ñai oác vaø xoay caàn phun nöôùc
theo chieàu kim ñoàng hoà vaø laáy noù ra, ñeå thaùo hệ thống phun nöôùc döôùi chæ caàn keùo noù leân. Sau
ñoù röûa baèng nöôùc xaø phoøng aám, duøng baøn chaûi meàm ñeå laøm veä sinh caùc voøi phun. Laép laïi sau
khi röûa saïch hoaøn toaøn.
Veä sinh maùy röûa cheùn
Duøng khaên hôi öôùt meàm ñeå lau baûng ñieàu khieån sau ñoù lau khoâ hoaøn toaøn. Khoâng söû duïng
nhöõng vaät nhoïn, mieáng coï noài hoaëc mieáng lau chuøi thoâ raùp leân baát cöù phaàn naøo cuûa maùy.
Veä sinh cöûa maùy:
Laøm veä sinh xung quanh meùp cöûa duøng moät mieáng vaûi meàm cho
vaøo nöôùc aám ñeå lau. Khoâng neân duøng dung dịch vệ sinh dạng xòt
vì noù coù theå laøm hö chốt cửa vaø linh kieän ñieän töû.
Bảo quản máy rửa chén
Sau moãi laàn röûa
Sau moãi laàn röûa taét nguoàn nöôùc, môû heù cöûa ñeå cho chaát aåm vaø muøi thoaùt ra ngoaøi.
Thaùo phích caém
Tröôùc khi laøm veä sinh hoaëc baûo trì nhôù luoân ngaét nguoàn ñieän cung caáp.
Khoâng ñöôïc duøng dung dịch hoaëc chaát taåy aên moøn
Khoâng neân duøng chaát taåy aên moøn ñeå laøm veä sinh beân ngoaøi maùy.
Ñeå loaïi boû nhöõng veát ñoám baån ra khoûi beà maët beân trong maùy, duøng moät mieáng vaûi thaám öôùt
nöôùc coù moät ít giaám hoaëc dung dòch veä sinh ñaëc bieät cho maùy röûa cheùn.
Khi baïn khoâng sử dụng máy trong một thời gian dài
Nên cho maùy hoaït ñoäng ôû tình traïng khoâng taûi sau ñoù thaùo phích caém ra khoûi oå ñieän, khóa
nguoàn nöôùc. Việc naøy giuùp cho caùc gioăng coù tuoåi thoï laâu hơn vaø nên để heù cöûa để mùi thoát ra
ngoài.
Di dôøi maùy
Neáu muoán di dôøi maùy thì coá gaéng giöõ maùy ôû vò trí thaúng ñöùng.
Gioăng cửa
Moät trong nhöõng yeáu toá coù theå taïo muøi hôi trong maùy röûa cheùn laø do thöùc aên coøn dính laïi treân
gioăng, nên laøm veä sinh ñònh kyø.
Caùc maõ soá baùo loãi:
Neáu traøn nöôùc, khoùa nguoàn tröôùc khi goïi trung taâm baûo haønh. Neáu coù nöôùc trong maùy do traøn
nöôùc hoaëc roø ræ nhoû, neân thoaùt nöôùc tröôùc khi vaän haønh laïi maùy.
Khi söï coá xaûy ra, maùy seõ hieån thò caùc maõ soá baùo loãi nhö sau:

Maõ soá

Giải thích

Nguyeân nhaân

E1

Thôøi gian caáp nöôùc laâu hôn

Voøi nöôùc chöa môû hoaëc nguoàn nöôùc yeáu
hoaëc aùp löïc nöôùc quaù thaáp.

E4

Traøn nöôùc

Boä phaän cuûa maùy bò roø nöôùc.

E8

Van chia vách ngăn nước bị lỗi

Hở mạch hoặc van chia vách ngăn nước
bò hoûng

LÖU YÙ:
- 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.
- Than cuûi hoaëc caùc nhieân lieäu deã chaùy töông töï khoâng ñöôïc duøng vôùi thieát bò naøy
- Cöûa hoaëc beà maët beân ngoaøi seõ noùng khi thieát bò laøm vieäc
Xem laïi baûng höôùng daãn sau tröôùc khi goïi trung taâm baûo haønh

Söï coá

Maùy röûa
cheùn khoâng
hoaït ñoäng

Nguyeân nhaân
Ñöùt caàu chì, hoaëc
caàu dao bò cuùp.

Caùch thöïc hieän
Thay caàu chì hoaëc gaït laïi caàu dao. Thaùo bôùt caùc thieát bò
khaùc chung oå caém ñieän vôùi maùy röûa cheùn.

Nguoàn ñieän chöa
môû

Ñaûm baûo maùy röûa cheùn ñaõ ñöôïc môû nguoàn vaø cöûa ñöôïc
ñoùng an toaøn
Ñaûm baûo daây ñieän phaûi ñöôïc caém vaøo oå caém thích hôïp

Aùp löïc nöôùc thaáp

Kieåm tra nguoàn nöôùc cung caáp ñaõ ñöôïc noái thích hôïp chöa
vaø voøi nöôùc ñang môû
Tieáng oàn töø vieäc nghieàn thöùc aên meàm (thức ăn còn bám ở
chén đĩa...) vaø hoäc chöùa xaø phoøng môû

Thöôøng thöôøng coù
moät soá tieáng oàn
Dao muoãng nóa ñaët
vaøo gioû khoâng Ñaûm baûo moïi thöù an toaøn trong maùy röûa cheùn
ñöôïc an toaøn hoaëc
coù vaät gì nhoû rôi
Ñoä oàn
vaøo gioû
Maùy röûa cheùn khoâng ñöôïc söû duïng thöôøng xuyeân, neáu
Tieáng keâu cuûa moâ khoâng duøng maùy thöôøng xuyeân thì nhôù phaûi caøi ñaët ñeå bôm
tô
nöôùc vaøo vaø thoaùt nöôùc ra moãi tuaàn nhaèm muïc ñích giöõ cho
caùc gioan khoâng bò khoâ
Boït
xaø Xaø phoøng khoâng Chæ söû duïng xaø phoøng ñaëc bieät cho maùy röûa ñeå traùnh taïo
phoøng trong thích hôïp
boït xaø phoøng
maùy
Neáu vieäc naøy xaûy ra haõy môû cöûa maùy vaø ñeå cho boït xaø
phoøng bay hôi
Boå sung khoaûng 4 lít nöôùc laïnh vaøo maùy, ñoùng cöûa laïi roài
baét ñaàu chu kyø ngaâm ñeå thoaùt nöôùc ra. Thao taùc laïi neáu

caàn
Xaø phoøng khoâng Luoân lau khoâ nhöõng chaát naøy ngay
thích hôïp
Beân trong
maùy bò
nhuoäm maøu
Ñóa cheùn
chöa khoâ
Ñóa cheùn
coøn dô

Söû duïng xaø phoøng
maøu
Hoäc chöùa chaát laøm
boùng troáng
Choïn chöông trình
röûa sai

Ñaûm baûo söû duïng xaø phoøng khoâng maøu
Ñaûm baûo boä phaän naøy phaûi ñaày
Choïn chöông trình röûa phuø hôïp hôn

Laép giaù keä khoâng
ñuùng

Ñaûm baûo hoäc chöùa xaø phoøng vaø caàn phun nöôùc khoâng bò
keït bôûi cheùn dóa lôùn

Treân ly vaø
vaät duïng
coøn coù
chaám ñoám,
maøng phim

1. Nguoàn nöôùc coù
quaù nhieàu khoaùng
chaát
2. Nhieät ñoä nguoàn
nöôùc caáp thaáp
3. Xeáp vaät duïng
quaù nhieàu.
4. Xeáp vaät duïng
khoâng thích hôïp
5. Xaø phoøng bò öôùt
hoaëc cuõ.
6. Hoäc chöùa nöôùc
laøm boùng roång
7. Lieàu löôïng xaø
phoøng khoâng ñuùng

Ñeå loaïi boû veát ñoám ra khoûi vaät duïng thuûy tinh.
1. Laáy taát caû vaät duïng kim loaïi ra khoûi maùy.
2. Ñöøng boå sung theâm xaø phoøng.
3. Choïn chu kyø laâu nhaát.
4. Khôûi ñoäng maùy vaø ñeå cho maùy hoaït ñoäng töø 18 – 20
phuùt. Luùc ñoù maùy seõ ñi vaøo cheá ñoä röûa chính.
5. Môû cöûa, roùt 02 taùch giaám traéng vaøo ñaùy maùy.
6. Ñoùng cöûa vaø ñeå cho maùy hoaït ñoäng heát chu kyø. Neáu
giaám khoâng taùc duïng, thao taùc laïi nhö treân, duøng ¼ taùch
(60ml) acid citric trong suoát thay vì giaám.

Treân thieát
bò thuûy tinh
coù ñoä môø

Do söï keát hôïp cuûa
muoái vaø quaù nhieàu
xaø phoøng

Duøng ít xaø phoøng hôn neáu baïn duøng muoái vaø choïn chu kyø
röûa ngaén nhaát daønh cho vaät duïng thuûy tinh ñeå laøm saïch
chuùng

Do veát nöôùc traø vaø
caø pheâ

Duøng giaûi phaùp ½ taùch thuoác taåy vaø 3 taùch nöôùc aám ñeå loaïi
boû veát baån baèng tay.
Ñeà phoøng !
Baïn phaûi ñôïi 20 phuùt sau moãi chu kyø ñeå cho thaønh phaàn gia
nhieät nguoäi daàn tröôùc khi laøm veä sinh beân trong, neáu khoâng
seõ bò phoûng

Maøng maøu
vaøng hoaëc
maøu naâu coù
treân beà maët
beân trong

Maøng phim
traéng ñoùng
ôû beà maët
trong

Chaát saét coøn laéng
laïi trong nöôùc cuõng
Lieân heä coâng ty caáp nöôùc ñeå xin boä loïc nöôùc ñaëc bieät
coù theå taïo maøng
phim
Khoaùng chaát laøm
cöùng nöôùc

Ñeå laøm veä sinh beân trong baïn duøng mieáng boït bieån coù taåm
xaø phoøng, nhôù mang bao tay cao su, ñöøng bao giôø duøng baát
kyø xaø phoøng khaùc ngoaøi xaø phoøng duøng cho maùy röûa cheùn
vì noù coù nguy cô taïo boït vaø suùt

Naép cuûa
hoäc chöùa
xaø phoøng
khoâng ñoùng

Choát cöûa khoâng ôû
vò trí OFF

Vaën choát cöûa tôùi vò trí OFF vaø tröôït veà beân traùi

Xaø phoøng
vaãn coøn
trong hoäc
chöùa

Ñóa ñaõ chaën naép
cuûa hoäc ñöïng xaø
phoøng

Xeáp laïi caùc ñóa cho phuø hôïp

Hôi nöôùc

Hieän töôïng bình
thöôøng

Coù moät ít hôi nöôùc boác ra töø loã cuûa choát cöûa trong suoát thôøi
gian xaû nöôùc vaø saáy

Coù ñoám
ñen vaø xaùm
treân ñóa

Vaät duïng baèng
nhoâm caøo traày ñóa

Duøng chaát taåy loaïi nheï ñeå taåy nhöõng veát naøy

Nöôùc ñoïng
ôû ñaùy maùy

Hieän töôïng bình
thöôøng

Moät löôïng nöôùc nhoû xung quanh oáng thoaùt nöôùc ôû ñaùy maùy
nhaèm giöõ cho gioan ñöôïc trôn

Nöôùc chaûy
ra ngoaøi

Bôm nöôùc bò hö

Thay bôm nöôùc khaùc

Xaø phoøng hoaëc
nöôùc laøm boùng bò
traøn

Caån thaän ñöøng ñeå traøn taïi hoäc chöùa chaát laøm boùng. Vì coù
theå taïo ra raát nhieàu boït xaø phoøng vaø bò traøn ra ngoaøi. Choã
traøn phaûi ñöôïc lau baèng vaûi öôùt

Maùy röûa cheùn
khoâng caân baèng

Baûo ñaûm maùy röûa cheùn ñöôïc ñaët moät caùch caân baèng.

Maùy röûa
cheùn bò roø
ræ

Baûo trì ñònh kyø:
Maùy röûa cheùn 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 söû duïng.
 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.

 Hotline : 1800 12 12
Söûa chöõa – Thay theá phuï tuøng:
- Maùy röûa 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.
- Đaây laø thieát bò chuyeân duøng neân vieäc thay theá phuï tuøng khi caàn thieát phaûi do chính
nhaø cung caáp thöïc hieän.

