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 Kính gởi Quý khách hàng, 

Quý khách đang sở hữu máy rửa chén của TOMATE Chúng tôi xin chân 

thành cảm ơn sự lựa chọn của Quý khách. 

Chúng tôi đã tạo nên sản phẩm này bởi sự nhiệt huyết cũng như bằng những 
kinh nghiệm và sự thấu hiểu được trau dồi qua nhiều năm nhằm đáp ứng những 
nhu cầu của Quý khách. Với những cải tiến vượt trội cùng sự vân hành hiệu quả, 
sản phẩm này được thiết kế để mang lại tiện ích sử dụng tối đa. 

Đọc một cách cẩn thận và giữ lại để sử dụng sau này 

Sản phẩm này được thiết kế sử dụng cho gia đình. Nhà sản xuất từ chối mọi trách nhiệm 
đối với thương tích cá nhân hoặc thiệt tài tài sản xuất phát từ việc lắp đặt không đúng 
cách hoặc sử dụng không đúng cách, sai sót hoặc không phù hợp với hướng dẫn của nhà 
sản xuất. 
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 Thiết bị này đước sử dụng cho hộ gia đình và tương tự như: 

- Khu vực bếp nhân viên như cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác
như; Trang trại;

- Nhà ăn khách sạn, nhà nghỉ .... 

 Thiết bị này có thể được sử dụng cho trẻ em trên 8 tuổi, và những người yếu thể chất 
hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và thiếu hiểu biết nếu họ được giám sát hoặc 
hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy 
hiểm liên quan. Trẻ em sẽ không chơi với thiết bị. Việc vệ sinh và bảo trì không được thực 
hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát. 
（Tiêu chuẩn an toàn  EN60335-1 ） 
Thiết bị này không dành cho người (bao gồm trẻ em) và những người có thể chất yếu,khả 
năng thể chất hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết nếu họ không được giám 
sát bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. 
（Tiêu chuẩn an toàn IEC60335-1 ） 
Thiết bị này chỉ lắp đặt trong nhà. Để bảo bệ chống lại nguy cơ bị điện giật, không 
nhúng thiết bị, dây hoặc ổ cắm vào nước hoặc chất lỏng khác. 
Vui lòng rút phích cắm trước khi vệ sinh và bảo trì thiết bị, sử dụng một miếng vải mềm làm 
ẩm bằng xà phòng nhẹ, sau đó sử dụng một miếng vải khô để lau lại. 

Thiết bị này phải được nối đất. Trong trường hợp trục trặc hoặc hỏng, việc nối đất sẽ 
giảm nguy cơ bi điện giật bằng cách cung cấp một  điện trở nhỏ nhất của dòng điện. 
Thiết bị này được trang bị một dây có thiết bị dây dẫn nối đất và phích cắm tiếp đất 
Phích cắm phải cắm vào ổ thích hợp đã được cài đặt và nối đất theo tất cả qui định và mã 
địa phương. 
Sự kết nối không thích hợp của thiết bị dây dẫn đất có thể dẫn tới nguy cơ điện giật. Kiểm 
tra với thợ điện hoặc kỹ thuật có trình độ nếu bạn nghi ngờ liệu các thiết bị có được nối  
đất đúng cách. 

Không sửa đổi phích cắm được cung cấp với các thiết bị; Nếu nó không vừa với ổ cắm. 
Có thể thay ổ cắm thích hợp bởi thợ điện chuyên môn.

  CẢNH BÁO Khi sử dụng máy rửa 
chén, tuân theo biện pháp đề phòng 
được liệt kê dưới đây: 

1. THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

HƯỚNG DẪN NỐI ĐẤT 



2 

Không lạm dụng, ngồi, hoặc đứng trên cửa hoặc giá đĩa của máy rửa chén. 

Không vận hành máy máy rửa chén khi chưa sẳn sàng 

Mở cửa cẩn thận nếu máy rửa chén đang hoạt động, có nguy cơ nước phun ra 
ngoài. 

Không đặt vật nặng hoặc đứng trên cánh cửa máy rửa chén khi  cửa mở. 

Khi sắp xếp bát đĩa, vật dụng vào máy rửa chén cần: 
1) Xác định vị trí các vật sắc nhọn để chúng không có khả năng làm hỏng

Đồ vật hoặc gioăng cửa;
2) Cảnh báo: Dao và các dụng cụ khác có đầu sắc nhọn phải được chất vào
giỏ chuyên dụng với các đầu của chúng xuống hoặc đặt ở vị trí nằm ngang.

Kiểm tra chất tẩy rửa có hết trong hộp đựng sau khi hoàn thành chu kỳ rửa. 

Không rửa vật 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, kiểm 
tra các khuyến cáo của nhà sản xuất. 

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa và chất phụ gia được thiết kế cho máy rửa chén tự động. 

Tuyệt đối không dùng xà bông tắm, bột giặt, và nước rửa tay cho máy rửa chén 

 Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không chơi với thiết bị. 

Không nên để cửa mở, vì điều này gia tăng nguy cơ vấp ngã. 

Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý 
ủy quyền hoặc kỹ thuât có trình độ chuyên môn tương tự để tránh nguy 
hiểm. 

Trong quá trình lắp đặt, dây điện nguồn không được uốn cong quá mức gây 
nguy hiểm về nguồn điện.  

Không làm xáo trộn bảng điều khiển 

Thiết bị được kết nối với ống nước, sử dụng bộ vòi nước mới và không nên 
tái sử dụng vòi nước cũ. 

 Số lượng rửa tối đa là 14 bộ chén đĩa. 

Áp suất nước vào lớn nhất tối đa là 1MPa 

Áp suất nước vào nhỏ nhất tối đa là 0.04Mpa.
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Xử lí vật liệu đóng gói máy rửa chén một cách hiệu quả. 
Tất cả các vật liệu đóng gói có thể được tái chế. 
Các bộ phận bằng nhựa được đánh dấu bằng các chữ viết tắt theo 
tiêu chuẩn Quốc tế: 
PE for polyethylene, ví dụ: vật liệu bọc giấy 
 PS for polystyrene, ví dụ: vật liệu đệm 
POM polyoxymethylene,ví dụ: clip nhựa 
 PP polypropylene, ví dụ:  lọc muối 
ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene, ví dụ: bảng điều khiển 

CẢNH BÁO! 

Vật liệu đóng gói có thể gây nguy hiểm cho trẻ em! 
Để xử lý đóng gói và thiết bị, vui lòng đến trung tâm tái chế. Cắt rời 

cáp cấp điện và đóng cửa không cho sử dụng. 
Bao bì các tông được sản xuất từ giấy tái chế và nên được 

tập hợp vào nơi làm giấy thải tái chế 
Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được xử lý đúng 

cách, bạn sẽ ngăn ngừa hậu quả tiêu cực tiềm ẩn cho môi 
trường và sức khỏe con người, có thể gây ra bởi việc xử lý 
chất thải không phù hợp cho sản phẩm này.  
Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm 

này, vui lòng liên hệ với văn phòng thành phố địa phương 
và dịch vụ xử lý chất thải gia đình của bạn. 

Xử lý: Không loại bỏ sản phẩm này dưới dạng rác thải 
đô thị chưa được phân loại. Thu gom chất thải riêng biệt 
như vậy để xử lý đặc biệt là cần thiết. 
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Nếu thiết bị bị tắt trong quá trình rửa, khi bật trở lại, vui lòng chọn lại quá 
trình rửa và vận hành thiêt bị theo trạng thái bật nguồn). 

Ngăn chứa 

Tín hiệu hiển thị 

Để biết phương pháp vận hành máy tốt, hãy đọc tất cả hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng 

Mở nguồn thiết bị Mở cửa thiết bị, nhấn nút ON/OFF  để mờ nguồn  thiết bị. 

Cho chất tẩy rửa vào hộp 

Với mỗi lần giặt. C 
 Ngăn chứa 

Chỉ dành cho chương trình  PRE-

WASH (rửa sơ bộ) .(Làm theo 

hướng dẫn sử dụng!) 

 Kiểm tra mức xả 
Tín hiệu điện tử trên bảng điều khiển (Nếu có). 

Kiểm tra mức muối tái 
sinh 

(Chỉ sử dụng cho mẫu thiết bị có hệ thống làm mền nước  
(Tín hiệu điện tử trên bảng điều khiển (Nếu có). 

Nếu không có tín hiệu đèn (Cho mẫu 
thiết bị không trang bị), bạn có thể ướt 
tính bằng số lần rửa. 

Xếp bát đĩa, vật rửa 
vào giỏ 

Lựa chọn chương 
trinh rừa 

Cạo bỏ phần thức ăn dư thừa, Làm mền phần thức ăn cháy ở xoong nồi trước khi bỏ 
vào giỏ rửa. (Xem hướng dẫn xếp rửa vào giỏ/giá rửa) 

Nhấn nút chọn chương trình cho đến khi chương trình được chọn 
sáng lên. ( Xem phần Hướng dẫn vận hành) 

Cho máy rửa chén hoạt động Mở khóa nước, đóng  cửa. Máy rửa chén sẽ hoạt động sau 10 giây. 

  Nếu thiết bị bị bật tắt trong     
 Quá trình rửa 

Tắt thiết bị 
Khi chu kỳ rửa kết thúc, tiếng kêu “buzzer” của máy rửa chén 
phát ra 8 lần, sau đó dừng lại.  Tắt thiết bị bằng cách nhấn vào 
nút “On/Off”. 

Ngắt van nướt, Lấy bát 
đĩa ra khỏi khay rửa 

Cảnh báo: Đợi vài phút (Khoảng 15 phút) để lấy bát đĩa ra khỏi máy rửa chén nhằm tránh vật dụng, 
chén bát bị bể khi còn nóng.  
Chén đĩa sẽ sấy khô hơn, theo trình tự từ khay bên dưới trước. 

Thay đổi chương trình rửa 1. Một chu kỳ có thể được điều chỉnh chỉ khi máy hoạt động trong môt khoản thời gian ngắn. Nếu
không chất tẩy rửa có thể thải ra và làm cạn nước. Trong trường hợp này chất tẩy rửa phải được
thêm vào.
2. Nhấn nút chọn chương trình khoản hơn 3 giây để hủy bỏ chương trình đang hoạt động.
3. Chọn chương trình rửa mới.
4. Khơi động lại máy rửa chén.

Thêm bát đĩa để quên. 
Hãy mở cửa cận thân, 
nướng nóng có thể văn ra 

1. Mở hé cửa để tạm dừng máy rửa chén. 
2. Sau khi cánh tay phun dừng lại , bạn có thể mở cửa hoàn toàn. 
3.Thêm chén đĩa để quên.
4 Đóng cửa lại, máy rửa chén sẽ bắt đầu hoạt động trở lại sau 10 
giây.

2. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
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1 

Để sử dụng hiệu quả máy rửa chén, đọc kỹ hướng dẫn vận hành cho lần sử dụng 

đầu tiên. 

1. Màn hình hiển thị: Chương trình, thêm chất viên
làm mền nước, thêm muối, chức năng 1/2 tải, thời
gian còn lại, thời gian trì hoãn, mã lỗi, v.v.

2. . Chức năng nửa tải: Để chọn Chức năng nửa tải.
(Với chức năng nửa tải này, bạn chỉ có thể sử
dụng nó khi bạn chỉ có khoảng hoặc ít hơn 7 bộ
chén đĩa và bạn sẽ thấy mức tiêu thụ nước và
năng lượng ít hơn, chỉ có thể được sử dụng rửa
tăng cường, rửa thường, rửa tiết kiêm, ly tách và
trong 60 phút.)

3. Chức năng trì hoãn: Nhấn nút để trì hoãn. Bạn
có thể trì hoãn việc bắt đầu rửa từ 1 đến 24 giờ

4. Nút chương trình: Nhấn nút để chọn chương  trình 
rửa 

5. Nút ON/OFF: Để bật /tắt nguồn điện.

Mặt trước Mặt sau 

1 
2 

4 
5 

9 

1 

1 Vòi xịt trên đỉnh

2 Giá đựng dao
kéo 

3 Giá trên

4 Ống trong

5 Giá dưới

6 Ngăn chứa
muối 

7 Ngăn ch.xả

8 Kệ tách

9 Tay phun

10 Bộ lọc

11 khớp nối ống nước vào

12 Ống xả

3 
8 

10 6 

7 

12

3. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

ĐẶC ĐIỂM MÁY RỬA CHÉN 
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A. 

B. 

C. 

D. 

Độ cứng nước 

Vị trí chọn 
Mức tiêu thụ muối 

cle) 

Trước khi dùng máy rửa chén lần đầu: 

      Cài đặt bộ phận làm mền nước 

 Bỏ 1.5kg muối rửa chén và sau đó đổ đầy ngăn chứa muối với nước 

Đặt chất trợ xả  

Nạp đầy chất tẩy rửa 

Bộ phận làm mềm nước phải được cài đặt thủ công theo bảng số độ cứng nước. 
Thiết bị làm mềm nước được thiết kế để loại bỏ khoáng chất và muối khỏi nước, các chất này sẽ 
gây ảnh hưởng gây hư hỏng thiết bị. 
Hàm lượng các khoáng chất và muối này càng cao, nước càng cứng 
Bộ phận làm mềm nước nên được điều chỉnh theo độ cứng của nước trong khu vực của bạn. Cơ quan cấp nước địa 
phương có thể tư vấn cho bạn về độ cứng của nước trong khu vực của bạn. 

Điều chỉnh sự tiêu thụ muối 
Máy rửa chén được thiết kế để cho phép điều chỉnh lượng muối tiêu thụ dựa trên độ cứng của nước được sử 
dụng. Điều này nhằm tối ưu hóa và tùy chỉnh mức độ tiêu thụ muối 

Hãy theo các bước dưới đây để điều chỉnh tiêu thụ muối: 
1. Mở cửa, mở thiết bị,
2. Nhấn nút Program (chương trình) trong hơn 5 giây để khởi động bộ phần làm

mềm nước trong vòng 60 giây sau khi thiết bị được bật (Đèn báo  Muối và
Rửa sẽ bật sáng sẳn sàng cài đặt);

3. Nhấn nút Program để thiết lập phù hợp độ cứng nước theo môi trường địa phương của bạn,
các thiết lập sẽ thay đổi theo trình tự sau: H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4. Nhấn nút Power để kết thúc cài đặt độ cứng.

dH fH Clarke mmol/l ( g/chu
kỳ 

~5 0~9 0~6 0~0.94 H1( Rapid Light bright) 0 

6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2(90 Min Light bright) 9 

12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 H3(90 Min、Rapid Light bright) 12 

18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 H4(Eco Light bright) 20 

23-34 41-60 29-42 4.1-6.0 H5(Eco、Rapid Light bright) 30 

35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 H6(Eco、90 Min Light bright) 60 

1 dH=1.25 Clarke=1.78 fH=0.178mmol/l 
DH: German degree 
fH: French degree 
Clark: British degree 

Thiết lập chuẩn nhà máy : H3 (theo tiêu chuẩn EN 50242) 

Liên hệ với nơ cung cấp nước để biết thông tin về độ cứng của nguồn cung cấp nước của bạn. 

Thiết bị làm mềm nước 
Độ cứng của nước thay đổi từ nơi này đến nơi khác. 
Thiết bị được trang bị với chất làm mềm nước đặc biệt mà dùng ngăn chứa muối  thiết kế riêng biệt để loại bỏ vôi và 
khoáng chất từ nước. 

Nếu thiết bị của bạn không trang bị phần làm mềm nước, bạn có thể bỏ qua bước này. 

4. SỬ DỤNG LẦN ĐẦU TIÊN

A. BỘ PHẬN LÀM MỀM NƯỚC CỨNG
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Luôn dùng muối cho việc sử dụng máy rửa chén 
Ngăn chứa muối được đặt bên bên dưới giỏ thấp hơn và nên được đỗ đầy theo thông tin sau: 

Chú ý: 
Chỉ dùng muối chuyên dụng cho việc sử dụng máy rửa chén! Các loại muối không được 
thiết kế chuyên dụng cho việc sử dụng máy rửa chén, đặc biệt muối ăn, sẽ làm hỏng bộ 
phận làm mềm mước. Trong trường hợp thiệt hại do sử dụng muối không phù hợp, nhà 
sản xuất không bảo hành và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt nào gây ra. 

 Chỉ đổ đầy muối trước khi khởi động một trong các chương trình rửa. Điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ hạt 
muối hoặc nước muối nào có thể bị tràn ra ngoài, lượng muối còn lại ở đáy có thể gây ăn mòn.   

A Sau khi giỏ dưới đã được lấy ra, tháo vít, mở nắp ngăn chứa muối 
B  Đặt phểu vào lỗ và bỏ khoảng 1.5 kg muối rửa chén 

C Đổ đầy ngăn chứa muối với nước, Thông thường cho một lượng nước nhỏ tràn ra khỏi bình chứa. 

D Sau khi đổ đầy ngăn, vặn nắp thật chặt 
E Đèn báo muối sẽ dừng lại sau khi ngăn muối được đổ đầy với muối. 

F Ngay sau khi đổ đầy muối vào ngăn, chương trình rửa nên được khởi động (Chúng tôi khuyến nghị dùng chương 
trình rửa ngắn). Mặt khác hệ thống bộ lọc, bơm, hoặc những bộ phận quan trọng khác có thể gây hại bởi nước 
muối. Điều này không được bảo hành. 

1. Ngăn chứa muối nên được đổ đầy khi đèn báo muối trong bảng điều khiển sáng. Tùy thuộc vào
mức độ muối hòa tan, đèn báo muối vẫn có thể sáng ngay cả khi ngăn chứa muối được đổ đầy.
Nếu không có đèn báo muối trong bảng điều khiển (đối với một số máy), bạn có thể ước lượng
khi đổ đầy muối vào thiết bị làm mềm nước theo chu trình khởi động máy rửa chén.

2. Nếu có sự cố tràn muối, nên ngâm hoặc chạy chương trình RAPID để loại bỏ lượng muối thừa.

Dung dịch trợ xả 
Dung dịch trợ xả được giải phóng trong lần rửa cuối cùng để ngăn nước hình thành các giọt trên bát đĩa của bạn, có thể để 
lại các đốm và vệt. Nó cũng cải thiện việc làm khô bằng cách cho phép nước tràn ra khỏi đĩa. Máy rửa chén được thiết kế để 
sử dụng dung dịch trợ rửa lỏng. Ngăn dịch trợ xả được đặt bên trong cửa bên cạnh ngăn chứa nước rửa . Để đổ đầy dung dịch, 
mở nắp và đổ dung dịch trợ xả vào máy cho đến khi chỉ báo mức chuyển sang màu đen hoàn toàn. Thể tích của ngăn trợ xả 
khoảng 110ml. 

Tính năng trợ xả 
 Trợ xả tự động được thêm vào suốt lần xả cuối cùng, đảm bảo súc rửa kỹ lưỡng và sấy khô 

Lưu ý! 
  Chỉ sử dụng nhãn hiệu  trợ xả cho máy rửa chén. Đừng bao giờ đổ đầy ngăn trợ xả với bất kỳ chất nào khác (ví dụ: chất tẩy rửa 
 máy rửa chén, chất tẩy rửa dạng lỏng). Điều này sẽ gây hỏng thiết bị. 

B. CHO MUỐI VÀO BÌNH CHỨA MUỐI

D. CHO CHẤT PHỤ GIA TRỢ XẢ 
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Khi đổ đầy dung dịch trợ xả 
Nếu không có đèn báo dung dịch trợ xả trong bảng điều khiển, bạn có thể ước tính lượng từ màu của chỉ báo mức quang "C" nằm bên 
cạnh nắp. Khi ngăn trợ xả đầy, toàn bộ chỉ báo sẽ tối. Vì nước trợ xả giảm dần, kích thước của chấm tối giảm. Bạn đừng bao giờ để 
mức trợ xả giảm 1/4. 

C(Rinse-Aid Indicator)  

Khi dung dịch giảm dần, kích thước của chấm đen 
thay đổi chỉ báo mức độ trợ xả, như minh họa dưới đây. 

Đầy  
Đầy 3 / 4 
Đầy 1 / 2 
 Đầy 1 / 4  -Nên đổ đây lại để loại bỏ đốm 
Rỗng 

Để mở nắp, xoay nắp theo mũi tên "mở" (bên trái) và nhấc nó ra. 

Đổ trợ xả vào máy, cẩn thận không để quá đầy 
Đậy nắp bằng cách lắp nó vào thẳng hàng với mũi tên "mở" và chuyển nó sang mũi tên đóng (phải). 

Điều chỉnh dung dịch trợ xả 

Dung dịch trợ xả có sáu hoặc bốn mức. Luôn khởi động thiết lập máy mức  "4". 
Nếu vấn đề về các vết bẩn và khô lâu, hãy tăng lượng dung dịch trợ xả  bằng 
cách tháo nắp  và xoay mặt số thành "5". Nếu đĩa vẫn không được sấy khô đúng 
cách hoặc các vết bẩn xuất hiện, hãy điều chỉnh  mặt số sang mức cao hơn  cho 
đến khi các vết bẩn trên dĩa biến mất. Thiết lập đề xuất là "4". (Giá trị "4".) 

  Tăng liều nếu có giọt nước hoặc vết vôi trên bát đĩa sau khi rửa. Giảm bớt nó nếu có vết hơi trắng dính 
  trên bát đĩa của bạn hoặc màng màu xanh trên dụng cụ thủy tinh hoặc lưỡi dao. 

Chất tẩy rửa với các thành phần hóa học của nó cần thiết để loại bỏ bụi bẩn, nghiền nát bụi bẩn và đẩy nó ra khỏi máy 
rửa chén. 

Hầu hết các loại dung dịch tẩy rửa thương mại đều phù hợp cho mục đích này. 

Lưu ý! 
Sử dụng chất tẩy rửa phù hợp 
Chỉ sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng cho việc sử dụng trong máy rửa chén. Giữ cho chất tẩy mới và 
khô. Đừng đặt chất tẩy vào máy cho đến khi bạn sẵn sàng rửa.

1 
2 
3 

Lau sạch bất kỳ nước trợ xả nào tràn ra ngoài trong khi đổ đầy với vải hút nước để tránh sủi bọt quá mức 
trong suốt lần rửa tiếp theo. Đừng quên kiểm tra nắp trước khi bân đóng cửa máy rửa chén 

F. CHỨC NĂNG TẨY RỬA
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Chất tẩy 
Có 3 loại chất tẩy 
1. Photphat và clo
2. Với photphat không clo
3. .Không photphat và không clo

Thông thường chất tẩy rửa thông dụng không có phốt phát. Vì thế, tính năng làm mềm nước của phốt phát không nhận.
Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên đổ muối vào ngăn chứa muối ngay cả khi độ cứng của nước chỉ là 6 ° dH.
Nếu chất tẩy rửa không có phốt phát được sử dụng trong trường hợp nước cứng thường xuất hiện các vết trắng trên bát đĩa
và ly. Trong trường hợp này, hãy thêm nhiều chất tẩy rửa để đạt được thành quả tốt hơn. Chất tẩy rửa không có clo chỉ làm tẩy
một ít. Các vết bẩn cứng đấu và màu sẽ không được loại bỏ hoàn toàn. Trong trường hợp này, vui lòng chọn một chương trình
có nhiệt độ cao hơn.

Chất tẩy rửa đậm đặc 
 Dựa trên thành phần hóa học , chất tẩy rửa có thể được chia thành hai loại cơ bản: 

Chất tẩy rửa thông thường, có chứa kiềm (có thành phần ăn da) 
 Chất tẩy rửa đậm đặc kiềm thấp với enzyme tự nhiên 

Viên nén tẩy rửa 
Viên nén tẩy rửa của các nhãn hiệu khác nhau hòa tan ở tốc độ khác nhau. Vì lý do này, một số viên chất tẩy rửa không thể hòa 
tan và khai thác đầy đủ khả năng làm sạch trong các chương trình ngắn. Do đó, hãy sử dụng các chương trình dài khi sử dụng 
viên tẩy rửa, để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn chất tẩy rửa thừa. 

Hộp đựng chất tẩy rửa: 
Hộp chất tẩy phải được nạp mỗi chu trình rửa theo hướng dẫn được cung cấp trong bảng chu trình rửa. Máy rửa chén của bạn  
sử dụng ít chất tẩy rửa và trợ xả hơn so với máy rửa chén thông thường. Nói chung, chỉ cần một muỗng canh chất tẩy rửa cho 
việc rửa nhiều bình thường. Những vật bẩn nhiều hơn cần nhiều chất tẩy rửa. Luôn thêm chất tẩy rửa ngay trước khi khởi động 
máy rửa chén, nếu không nó có thể bị ẩm và sẽ không hòa tan đúng cách. 

Lượng sử dụng chất tẩy rửa 

Nếu nắp được đóng lại: nhấn nút nhả, nắp sẽ mở ra.  
Luôn thêm chất tẩy rửa ngay trước khi bắt đầu mỗi chu trình rửa  
Chỉ sử dụng chất tẩy rửa mang nhãn hiệu dùng cho máy rửa chén. 

Chất tẩy rửa là chất có thể ăn mòn 
Tránh xa tầm tay trẻ em 
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Nạp chất tẩy rửa 
Đổ đầy chất tẩy rửa vào hộp chứa chất tẩy 
rửa. Dánh dấu chỉ ra các mức liều dùng, như 
hình minh họa ở bên phải 

 Chỗ nạp chất tẩy rửa của chương trình chính. 

 Chỗ nạp chất tẩy rửa của chương trình rứa sơ bộ 

Vui lòng tuân thủ các khuyến cáo về liều lượng và lưu trữ 
của nhà sản xuất như đã nêu trên bao bì chất tẩy rửa. 

Đóng nắp và nhấn cho đến khi nó được khóa. 

Nếu đĩa bị bẩn nhiều, thêm llượng chất tẩy bổ sung và sẽ rửa lại theo chu kỳ sơ bộ. 

Bạn tìm thông tin về lượng chất tẩy rửa cho chu kỳ đơn ở trang cuối cùng. 
Xin lưu ý rằng sự khác biệt là có thể, nên theo mức bẩn của vật rửa nhiều hay ít và độ cứng cụ thể của nước. 

 Vui lòng tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất trên bao bì chất tẩy rửa.

A  B

A 

B
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Cân nhắc mua vật dụng, bát đĩa xác định phải dùng được với  máy rửa chén. 
Sử dụng chất tẩy rửa được mô tả là ''phù hợp với bát đĩa”. Nếu cần thiết, tìm kiếm thêm 
thông tin từ các nhà sản xuất chất tẩy rửa. 

  Đối với các vật dụng cụ thể, chọn chương trình có nhiệt độ càng thấp càng tốt. 
Để tránh thiệt hại, không lấy kính và dao kéo ra khỏi máy rửa chén ngay sau khi chương trình rửa kết thúc. 

Không phù hợp Phù hợp hạn chế 
Dao, muỗng, nĩa bằng gỗ, sừng hoặc 
xà cừ 
Các đồ vật nhựa không chịu nhiệt     
Dao, muỗng, nĩa cũ với các bộ phận được 
dán keo không chịu được nhiệt độ, các đồ 
vật bằng thiết hoặc bằng đồng 
Tinh thể thủy tinh 
Vật dụng thép bị gỉ 
Đĩa gỗ 
Vật dụng bằng sợi tổng hợp 

Một số loại kính có thể trở nên xỉn màu sau khi rửa nhiều 

Các bộ phận bạc và nhôm có xu 
hướng mất màu trong quá trình rửa 

Hoa văn tráng men có thể phai màu 
nếu được rửa thường xuyên

 Để máy rửa bát hoạt động với hiệu quả tốt nhất, hãy sắp xếp bát đĩa để rửa theo hướng dẫn. 

  Các tính năng và vị trí của giỏ đựng, giỏ dao kéo có thể thay đổi từ mẫu mã của bạn 

Trước khi xếp bát đĩa vào máy, bạn nên:  
Loại bỏ lượng lớn thức ăn dư thừa, Ngâm mềm thức ăn bị cháy trong chảo:
Đặt đồ vật vào máy rửa chén theo cách sau: 
1. Đồ dùng như chén, ly, nồi/chảo…vv úp mặt xuống
2. Đồ có bề mặt cong, lõm xuống (đĩa) cần được dựng vào giá để nước có thể chảy xuống
3. Tất cả vật dụng được xếp chồng lên nhau cẩn thận để không bị đổ
4. Tất cả vật dụng phải được đặt sao cho không làm cản trở vòng xoay của vòi phun.

 Chú ý: Những vật dụng quá nhỏ không nên rửa trong máy rửa bát vì nó có thể bị rơi lọt khỏi giá 

Xếp các vật dụng rỗng như cốc, ly, chảo, v.v ... Với lỗ mở hướng xuống dưới để nước không thể tích tụ. 
Các vật dụng như dao kéo không được nằm chồng/đè lên nhau, hoặc che cho nhau. 
Để tránh làm đồ thủy tinh, chúng không được chạm vào. 
Xếp các vật dụng lớn khó làm sạch nhất vào giỏ dưới 
Giỏ phía trên được thiết kế để chứa vật dụng tinh tế và nhẹ hơn như ly, cà phê và tách trà 
Dao dài được xếp thẳng đứng rất nguy hiểm! 
Các vật dụng như dao kéo dài hoặc sắc nhọn phải được đặt theo chiều ngang ở giỏ 
trên. 
Đừng để máy rửa chén quá tải. Điều này rất quan trọng cho kết quả tốt và tiêu thụ năng 
lượng hợp lý. 

 Để tránh tình trạng nước nhỏ xuống giỏ dưới, bạn nên bỏ bát đĩa của giỏ phía dưới trước rồi mới bỏ 
bát đĩa ở giỏ phía trên.

5. XẾP BÁT ĐĨA VÀO KHAY

VIỆC RỬA TRONG MÁY RỬA CHÉN CẦN CHÚ Ý 

LƯU Ý TRƯỚC VÀ SAU KHI SẮP XẾP BÁT ĐĨA VÀO KHAY RỬA 

Bỏ bát đĩa ra khỏi máy 
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Loading the Upper Basket Loading the Lower Basket 
Giỏ phía trên được thiết kế để xếp bát đĩa dễ vỡ và nhẹ 
như đồ thủy tinh, cốc café, chén và đĩa tách, bát nhỏ và 
chảo nông (miễn là đồ dùng không quá bẩn)  

Sắp xếp bát đĩa và dụng cụ nấu nướng sao cho chúng 
không bị xê dịch bởi vòi phun. 

IN 

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt những vật dụng lớn và 
những vật dụng khó làm sạch nhất phải được đặt vào giỏ 
thấp hơn: chẳng hạn như nồi, chảo, nắp, phục vụ bát đĩa 
và bát, như trong hình dưới đây. Tốt nhất xếp bát đĩa và 
nắp vung ở phía bên của giá đỡ để tránh cản trở vòng 
quay của cánh tay phun.

IN 

Xin lưu ý: rằng: 

■ Nồi, bát,…vv luôn phải đặt úp xuống.

■ Nồi sâu lòng nên đặt nghiêng để nước chảy ra ngoài.

■ Hạ giỏ xuống thấp để có thể xếp vào nồi chảo có kích thước lớn hơn

Điều chỉnh giỏ trên 
Chiều cao của giỏ phía trên có thể được điều chỉnh để tạo 
ra nhiều không gian hơn cho cả giỏ phía trên và phía dưới. 
Chiều cao của giỏ phía trên được điều chỉnh bằng cách đặt 
các bánh xe theo chiều cao khác nhau của các thanh trượt. 
Vật dụng dài, dao kéo nên đặt trên kệ để chúng không cản 
trỏ vòng quay của các cánh tay phun  
Kệ có thể được gấp lại hoặc bỏ ra khi không cần thiết. 

Vị trí bánh xe trên/ dưới 

Khay gập ly tách 
Để xếp tốt hơn  nồi và chảo, các khay 
gập có thể gập lại theo hình bên phải. 

Khay gập giỏ dưới 

Để xếp tốt hơn  nồi và chảo, các khay 
gập có thể gập lại theo hình bên phải.

Wh 

Dao kéo nên được đặt trong giá dao kéo tách rời nhau ở các vị trí thích hợp và đảm bảo các dụng cụ không xếp lồng với nhau, 

Để rửa sạch tốt nhất, hãy đặt các dụng cụ bằng bạc vào giỏ đảm bảo rằng: 

■ Chúng không xếp lồng với nhau.
■ Đồ dùng bằng bạc được đặt với mặt lồi hướng lên.
■ Dụng cụ dài ở giữa

Xếp bát đĩa vào giỏ phía trên    Xếp bát đĩa vào giỏ phía dưới 

KHAY MUỖN NĨA/DAO KÉO 
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 Bảng chương trình rửa 

Chú ý  ( ) có nghĩa là cần phải cho chất làm bóng.

 

Intensive Bát đĩa, nồi, chảo bẩn, có cặn 
thức ăn bám khô 

Rửa trước(50℃) 

Rửa（60℃）

 Xả 
Rửa sạch（65℃）

Sấy khô 

 

5/25g 160 1.5 18.5 

Normal Đĩa, ly, cốc, chén và chảo ít 
bẩn. 

Rửa trước(45℃) 
Rửa (55 ℃) 
Xả (65 ℃)  
Sấy khô 

5/25g 180 1.25 15 

ECO 
(*EN 50242) 

Đây là chương trình tiêu chuẩn, nó phù 
hợp để làm sạch các bộ đồ ăn tiêu 
chuẩn, ít bẩn và là chương trình có hiệu 
quả kết hợp tiết kiệm nước và năng 
lượng. 

Rửa trước 
Rửa (45 ℃) 
Xả (65℃)  
Sấy khô 

5/25g 185 0.93 11 

Glass Bát đĩa, đồ bằng sứ nhẹ, ly 
cốc thủy tinh ít bẩn. 

 Rửa trước 
Rửa(40℃) 
(60℃) 
Sấy 

5/25g 120 0.85 14.5 

90 min Đồ rửa ít bẩn và không cần 
hiệu quả sấy khô. 

Rửa(65℃) 
Sấy khô (65℃) 
Sấy 30g 90 1.35 12.5 

Rapid 
Chương trình rửa ngắn, cho 
bát đĩa ít bẩn, rửa nhanh. 

Rửa (45 ℃) 
Xả 
Xả (55 ℃) 

20g 40 0.75 11.5 

Khởi động một chương trình rửa 

1.Xếp đồ cần rửa vào giỏ trên và dưới. Xếp vào giỏ phía dưới trước rồi mới đến giỏ phía trên
2.Đổ vào chất tẩy rửa ( xem phần muối, chất tẩy rửa và chất làm bóng)
3.Cắm phích cắm vào ổ điện (220-240) VAC 50Hz, ổ cắm là 10A 250VAC, Chắc chắn rằng áp
suất nước đủ mạnh
4. Mở cửa, nhấn nút ON/OFF, màn hình hiển thị sẽ sáng lên.
5. Nhấn nút (P) Program, chương trình lần lượt sẽ hiển thị theo thứ tự sau đây:

Intensive-> Normal-> ECO-> Glass-> 90 Min-> Rapid
Nếu bạn chọn chương trình rửa nào thì chương tình đó sẽ sáng lên, sau đó nhấn nút khởi động, 
đóng cửa lại máy sẽ chạy sau khoảng 10 giây. 

* EN 50242: Phù hợp theo tiêu chuẩn EN 50242, như sau:

Dung lượng: 14 bộ 
Bố trí giỏ trên: bánh xe trên đường ray 
Cài đặt bộ phận trợ xã: 6 
Pl:0.49w; Po:0.45w. 

6. BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH RỬA

Chương 
trình 

Thông tin 
về chương trình chọn lựa 

Mô tả về chương 
trình 

Chất tẩy rửa 
Trước/chính 

Thời gian Công suất 
(Kwh) 

Nước 
(Lít) 

Chất 
làm 

bóng 

 MỞ THIẾT BỊ (Mở nguồn) 
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1 Bạn có thể thay đổi chương trình rửa khi máy rửa bát mới chạy được một lúc. Nếu để lâu hơn, các chất tẩy 
rửa sẽ được xả vào hết trong lồng rửa. Nếu trong trường hợp này bạn phải đổ lại chất tẩy rửa xem lại phần 
“Cho vào chất tẩy rửa”.  

2 Mở cửa,máy sẽ tạm dừng, nhấn nút chương trình và giữ hơn 3 giây, sau đó bạn có thể thay đổi 
chương trình, thiêt lập chương trình rửa theo mong muốn.(xem thêm phần hướng dẫn bắt đầu một 
chương trình rửa). 

Chú ý: Nếu bạn mở cửa trong quá trình rửa, máy sẽ tạm dừng. Màn hình hiển thị sẽ ngừng nhấp nháy và chuông báo sẽ phát 
 ra sau mỗi phút trừ khi bạn đóng cửa lại,sau đó máy sẽ tiếp tục làm việc sau 10 giây. 

Đồ dùng bị bỏ sót có thể cho vào bất cứ lúc nào trước khi chất tẩy rửa được phân phối.

Mở hé cửa để máy tạm dừng 

  Sau khi cánh tay phun ngừng hoạt động, bạn có thể mở 

cửa hoàn toàn. 

 Thêm chén đĩa bị bỏ sót 

Đóng cửa 

Máy rửa chén sẽ khởi động sau 10 giây

Khi kết thúc chu trình rửa, âm báo sẽ kêu trong 8 giây rồi ngừng. Nhấn nút ON/OFF để tắt máy, tắt vòi cấp nước và mở cửa 
máy. Đợi vài phút trước khi nhấc đồ dùng ra khỏi máy để tránh khi đồ dùng vẫn còn nóng và dễ bị vỡ. Đồ được rửa cũng sẽ 
khô tốt hơn. 

Tắt máy rửa chén 
Đèn chương trình bật nhưng không nhấp nháy, chỉ trong trường hợp này chương trình đã kết 
thúc 
1.Tắt máy rửa chén bằng cách nhấn nút ON/OFF
2.Tắt vòi nước

Mớ cửa cẩn thận 
Bát đĩa vừa rửa xong, đang còn nóng rất nhạy cảm với va đập. Hãy để khoảng 15 phút cho nguội trước khi nhấc ra khỏi máy 

Mở của máy, mở hé và đợi vài phút trước khi nhấc đồ dùng ra khỏi máy. Như vậy đồ dùng sẽ nguội bớt và khô hơn 

Nếu bạn thấy bên trong máy rửa bát ướt, điều đó là bình thường: Hãy lấy bát đĩa từ ngăn rửa phía dưới trước, sau đó lấy ở 
ngăn trên điều này để tránh cho nước nhỏ giọt từ ngăn trên xuống bát đĩa ở ngăn phía dưới. 

1 

2 

3 

4 

5 

Cảnh báo: Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn mở cửa khi máy 
dang chạy, bởi vì nước nóng trong máy có thể khiến 
bạn bị bỏng. 

THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH RỬA 

Bỏ sót đồ dùng cần rửa: 

Kết thúc chu trình rửa 
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Bộ lọc ngăn không cho thức ăn thừa hoặc các vật dụng khác vào bên trong máy bơm. Đôi khi các 
cặn bã có thể gây tắt bộ lọc. Nên cần thiết phải vệ sinh bộ lọc thường xuyên. 

 
Hệ thống lọc bao gồm bộ lọc thô, phẳng (Bộ lọc chính) Và bộ lọc 
vi lọc (Bộ lọc mịn). 

 

Thực phẩm và rác sẽ bị giữ lại bởi 1 lưới đặt biết dưới cánh 
tay phun dưới. 

 
Các vật dụng lớn, chẳng hạn như các mảnh xương hoặc thủy tinh, có 
thể làm tắt cống và sẽ bị mắc trong bộ lọc thô. Để bỏ rác trong bộ lọc 
này, nhẹ nhàng ép trên đỉnh của bộ lọc này và nhắc nó ra (cẩn thận 
áp lực ép vừa đủ để không bị gãy) 

 

 

 
 Bộ lọc này giữ đất và chất cặn thức ăn trong thùng đựng nước thải 
và ngăn nó khỏi bị bám bẩn trên bát đĩa trong 1 chu kỳ rửa. 
 
THÁO BỘ LỌC

Bộ lọc loại bỏ hiệu quả các hạt thực phẩm từ nước rửa, cho phép nó được tái chế trong chu kỳ. Để có hiệu suất và kết 
quả tốt nhất, bộ lọc phải được làm sạch thường xuyên. Vì lý do này, nên loại bỏ các hạt thức ăn lớn bị mắc kẹt trong 
bộ lọc sau mỗi chu trình rửa bằng cách rửa bộ lọc hình bán nguyệt và cốc dưới vòi nước chảy. Để tháo bộ lọc, tay 
cầm cốc lọc kéo theo hướng lên trên. 

 

 
 
 

Bước 1 quay bộ lọc theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, 
 
 
 
 
 
 

Bước 2: Nâng lưới lọc lên 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                   Khi làm theo quy trình này từ bước 1 đến bước 2, hệ thống lọc sẽ được gở bỏ; khi 
làm theo bước từ Bước 2 đến Bước 1, hệ thống lọc sẽ được lắp lại.

Bộ lọc tinh 3 

Bộ lộc thô 2 

2 
Bộ lọc chính 1 

1 

3 

Máy rửa chén không nên hoạt động mà không có bộ lọc. 
Việc thay thế bộ lọc có thể giảm hiệu suất mức độ thiết bị và gây hại bát đĩa và 
vật dùng. 

1 

2 

7. BẢO DƯỞNG VÀ VỆ SINH 
 

HỆ THỐNG LỌC 
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Chú ý: 
- Kiểm tra các bộ lọc để chặn sau mỗi lần sử dụng máy rửa chén.
- Bằng cách tháo bộ lọc thô, bạn có thể loại bỏ hệ thống bộ lọc. Loại bỏ bất kỳ tàn dư thực phẩm và làm sạch bộ lọc dưới vòi nước.

Toàn bộ bộ lọc nên được làm sạch mỗi tuần một lần. 

Vệ sinh bộ lọc 
Để làm sạch bộ lọc thô và bộ lọc mịn, sử dụng bàn chải làm sạch. Lắp lại các bộ phận của bộ lọc như trong hình trên trang cuối 
và lắp lại toàn bộ cụm lọc trong máy rửa chén, đặt nó vào vị trí  và ấn xuống dưới. 

Bảng đ iều khiển có thể  được làm sạch bằng cách sử  dụng mộ t miếng vả i  ẩm nhẹ .  Sau khi làm sạch, đảm bảo 

khô hoàn toàn. 

Đố i  vớ i  bên ngoài ,  sử  dụng mộ t  loạ i  sáp đánh bóng thiế t  b ị  tố t . 

Không bao giờ  sử  dụng các vậ t  sắc nhọn,  miếng cọ  rửa hoặc chấ t  tẩy rửa mạnh trên bấ t  kỳ bộ  phận nào của máy 
rửa chén.  

Làm sạch cửa 

Để làm sạch các cạnh xung quanh cửa, bạn chỉ nên sử dụng một miếng vải mềm, ấm. 
Để tránh nước xâm nhập vào khóa cửa và các bộ phận điện, không sử dụng bất kỳ loại 
chất tẩy rửa nào. 

Bảo vệ chống đóng băng 
Vui lòng thực hiện các biện pháp chống sương giá trên máy rửa chén vào mùa đông. Mỗi lần sau chu trình giặt, hãy vận hành 
như sau 

1. Cắt nguồn điện cho máy rửa chén.
2. Tắt nguồn cấp nước và ngắt kết nối đường ống nước ra khỏi van nước.
3. Xã nước từ đường ống vào và van nước. (Sử dụng chậu để thu nước)
4. Nối lại ống dẫn nước vào van nước.

5. Bỏ bộ lọc ở dưới cùng của bồn và sử dụng miếng bọt biển để thấm nước trong thùng đựng nước thải.

  . Nếu máy rửa chén của bạn không thể hoạt động vì 

đóng  băng, vui lòng liên hệ với hệ với phòng dịch vụ. 
. 

Làm sạch cánh tay phun nước 
Cần phải vệ sinh cánh tay phun nước thường xuyên vì hóa chất 
nước cứng sẽ làm tắc nghẽn vòi phun và vòng bi. 
Để tháo cánh tay phun phía trên, giữ đai ốc, xoay cánh tay theo 
chiều kim đồng hồ để tháo nó ra. 

Để tháo cánh tay phun phía dưới, kéo cánh tay phun lên trên. 

Rửa cánh tay phun trong xà phòng và nước ấm và sử dụng bàn 
chải mềm để làm sạch các lổ phun. Lắp lại sau khi rửa kỹ.

Khi lau sạch bộ lọc, đừng khóa. Nếu không, bộ lọc có thể bị méo và hiệu suất rửa có 
thể giảm.  

Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch bảng điều khiển cửa vì nó có thể làm 
hỏng khóa cửa và các thành phần điện. 
Các chất mài mòn hoặc một số khăn giấy không nên được sử dụng vì có nguy cơ làm 
trầy xước hoặc để lại các đốm trên bề mặt thép không gỉ. 

CHĂM SÓC MÁY RỬA CHÉN 
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 GIỮ GÌN HÌNH DÁNG MÁY 
 

Sau mỗi lần rửa Khi không sử dụng  máy trong thời gian dài 
Sau mỗi lần rửa, tắt nguồn cấp nước cho thiết bị và để 
cửa hơi mở để hơi ẩm và mùi không bị kẹt bên trong 

Rút phích cắm 
Trước khi vệ sinh hoặc thực hiện bảo trì, luôn rút phích 
cắm ra khỏi ổ cắm. 

Không chất hòa tan (dung môi) hay mài 

Để làm sạch các bộ phận bên ngoài và cao su của máy rửa 
chén, không sử dụng dung môi hoặc các sản phẩm làm sạch 
mài mòn. 

Chỉ sử dụng một miếng vải với nước xà phòng ấm. 

Để loại bỏ các đốm hoặc vết bẩn trên bề mặt bên trong, hãy 
sử dụng một miếng vải được làm ẩm bằng nước một ít giấm 
hoặc một sản phẩm làm sạch được chế tạo riêng cho máy 
rửa chén. 

Bạn nên chạy chu trình rửa với máy rửa chén trống và 
sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, tắt nguồn cấp nước 
và để cửa thiết bị hơi mở. Điều này sẽ giúp niêm phong 
cửa tồn tại lâu hơn và ngăn mùi hôi hình thành trong thiết 
bị. 

Di chuyển thiết bị 
Nếu thiết bị phải được di chuyển, cố gắng giữ nó ở vị trí 
thẳng đứng. 

 

Bịt kín 
 
Một trong những yếu tố khiến mùi hôi hình thành trong 
máy rửa chén là thức ăn vẫn bị giữ lại trong các chổ bịt 
kín. Làm sạch định kỳ bằng miếng bọt biển ẩm sẽ ngăn 
điều này xảy ra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                      CHÚ Ý:  Việc lắp đặt đường ống và thiết bị điện 

nên được thực hiện bởi kỹ 
thuật chuyên môn. 

 
 
 
 
 

 
        Vị trí lắp đặt của máy rửa chén phải ở gần nơi hiện có nguồn nước và ống thoát nước và dây nguồn. 
        Một bên của bồn rửa chén nên được chọn để tạo điều kiện cho việc kết nối các ống thoát nước của  
        máy rửa chén. 
 
        Lưu ý: vui lòng kiểm tra các phụ kiện lắp đặt đi kèm (Móc và ốc vít ... ) 
 

 

 
Nguy hiểm sốc điện 
Ngắt kết nối nguồn điện trước 
khi lắp đặt máy rửa chén. 
 
 Có thể dẫn đến tử vong hoặc 
điện giật. 

● Installation preparation 

7. BẢO DƯỞNG VÀ VỆ SINH 
 

8. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 
 

CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT 
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45 1± 0.1 T 

436 J "+ 7A 

J 

540± 0.1 

566± 0.1 

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt. 
 Minh họa bên dưới về kích thước tủ và vị trí lắp đặt của máy rửa chén 
 Cần chuẩn bị trước khi di chuyển máy rửa chén đến nơi lắp đặt. 

1. Chọn một nơi gần bồn rửa để thuận tiện cho việc lắp đặt ống xả và ống thoát nước
 (xem hình 1). 

2. Nếu máy rửa chén được lắp đặt ở góc tủ, cần có một khoảng trống
 (minh họa trong hình 2) khi cửa được mở. 

【Hình1】 

. 
 Kích thước tủ nhỏ hơn 5mm giữa đỉnh 
 của máy rửa chén và tủ và 
 cửa ngoài liên kết với tủ 

【Hình 2】 

Không gian tối thiểu khi cửa được mở: 

● Kích thước tấm ốp tủ và lắp đặt
1. Tấm ốp cửa (Hình 3)

589 

1-  ¢  1  1   (1IB1

【Hình 3】 

Tấm ốp cửa máy rứa chén 
với kích thước minh họa 

(ĐVT: mm) 
) 

A-A

0 ) 
90 90 

0

/ 

0
' 

820m 0

/ 
580m

/
Electrical, drain 
water supply ' 80

f --- -
entrance

10

/ Space between 
cabinet bottom and 
floor 

Dishwasher 

Cabinet 

Door of 
dishwasher 

Minimum space of 50mmJ 

I 0 I MAXI 
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2. Định vị và lắp lắp móc và vít cho cửa máy rửa chén và tấm ốp cửa (xem hình 4a). Cố định bảng vào
cửa ngoài bằng vít và bu lông (Xem hình 4b).

(Hình4a】 
Lắp đặt tấm ôp cửa

【hình 4b】 

Lắp đặt tấm ốp cửa 

I ,,., 

 '    \ \  

Mở bỏ 4 vít ngắn trên cửa  Vặn 4 vít dài định vị cửa và tấm ốp o
r
:
 
®

"

"

®

:
\
 
"
'
J 

. r l0• •fm w-
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● Điều chỉnh độ căng của lò xo cửa
Các lò xo cửa được đặt tại nhà máy với độ căng thích hợp cho cửa ngoài. 
Nếu lắp đặt tấm ốp, bạn sẽ phải điều chỉnh độ căng của lò xo cửa. Xoay vít điều chỉnh để điều 
khiển bộ điều chỉnh làm căng hoặc giãn cáp thép (xem hình 5). 

Độ căng của lò xo cửa là chính xác 
khi cửa vẫn nằm ngang ở vị trí mở 
hoàn toàn,chưa tăng đến gần với sự 
nâng nhẹ của một ngón tay. 

【Hình 5】

● KẾT NỐI ỐNG THOÁT

Đặt ống thoát nước vào ống thoát nước có đường kính tối thiểu 40mm hoặc để nó chảy vào bồn, đảm bảo tránh 
uốn cong hoặc uốn cong nó. Đầu ống phải thấp hơn 1000mm. 

Lắp ống thoát theo hình A, B 

Mặt tủ bếp 

A 

B 

φ 40mm 

 Mặt trước 

Chú ý: 
Đầu ống phải thấp 
hơn 1000mm. 

Ống thoát 
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1. Lắp ốp cửa vào cửa ngoài của máy rửa chén bằng các giá đỡ/vít được cung cấp. Theo sơ đồ theo máy.
2. Điều chỉnh độ căng của lò xo cửa bằng cách sử dụng tua vít  xoay theo chiều kim đồng hồ để làm chặt lò xo (trái và phải).

(Hình minh họa 2)
3. Nối ống đầu vào với nguồn nước.
4. Nối ống thoát nước. Tham khảo sơ đồ. (Hình 6)
5. Kết nối dây nguồn.
6. Dán dải ngưng tụ (chống hơi nước) dưới bề mặt dưới tù của tủ.
7. Đặt máy rửa chén vào vị trí. (Hình minh họa 4)
8. Cân bằng máy rửa chén. Chân phía sau có thể được điều chỉnh từ phía trước của máy rửa chén bằng cách xoay

vít ở giữa đế của máy rửa chén (Hình minh họa 5A). Để điều chỉnh chân trước, xoay chân trước cho đến khi máy rửa
chén  được cân bằng (Hminh   họa 5B).

9. Máy rửa chén phải được cố định tại chỗ. Bằng 02 cách sau:
A. Cố định lên mặt tủ: Đặt móc cài vào khe của hai bên và cố định nó vào bề mặt trên tủ    (Hình minh họa 6).
B. Nếu mặt trên cùng là mặt đá granit hoặc marble: Cố định vít hai bên hông. (Hình minh họa 7).

【Hình 7】

● CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT MÁY RỬA CHÉN
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 Máy rửa chén phải được cân bằng để máy hoạt động tốt. 
1.Sử dụng thước đo độ thăng bằng trên cửa và khay của máy để kiểm tra.
2.Điều chỉnh độ cân bằng của máy rửa chén bằng cách điều chỉnh ba chân cân bằng riêng biệt.
3. Khi cân bằng máy rửa chén, vui lòng chú ý không để đầu máy rửa chén bị lật.

【Hình 8】
 Minh họa điều chỉnh chân 
 CHÚ THÍCH: 
 Chiều cao điều chỉnh tối đa của chân là 50 mm. 

Vui lòng xem nhãn RATTING để biết điện áp định mức và kết nối máy rửa chén với nguồn điện phù hợp. Sử dụng cầu chì 10 
amp, cầu chì mạch trễ hoặc bộ ngắt mạch được đề xuất và chỉ cung cấp mạch riêng cho thiết bị này/ 

KẾT NỐI ĐIỆN 

Đảm bảo điện áp và tần số của nguồn tương ứng với các điện áp trên bảng định mức. Chỉ cắm  

phích cắm vào ổ cắm điện được nối đất đúng cách. Nếu ổ cắm điện mà thiết bị phải được kết nối 

không phù hợp với phích cắm, hãy thay thế ổ cắm, thay vì sử dụng ổ nối điện hoặc tương tự vì  

chúng có thể gây ra quá nhiệt và bỏng. 

KẾT NỐI AN TOÀN VỚI NGUỒN NƯỚC 

Thiết bị phải được kết nối với đường ống nước bằng bộ ống mới. Các bộ vòi cũ không nên được sử 
dụng lại. Áp lực nước phải nằm trong khoảng 0,04 MPa đến 1 MPa. Nếu áp lực dưới mức tối thiểu,  
hãy tham khảo Phòng Dịch vụ của chúng tôi để được tư vấn. 
1. Lấy ống cấp nước đặt phía sau máy rửa chén.
2. Vặn các vít của vòi cung cấp an toàn vào vòi bằng ren 3 / 4inch.
3. Bật nước đầy đủ trước khi khởi động máy rửa chén.

Vì sự an toàn cá nhân: 
Không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm bộ 
chuyển đổi với thiết bị này. 
 Trong mọi trường hợp, không được cắt hoặc loại 
bỏ dây tiếp đất 
 Kết nối từ dây nguồn. 

Check level Front to 

Spirit level 

Check level side to side

KẾT NỐI NGUỒN ĐIỆN 
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An toàn nguồn nước 

Đây là hệ thống van an toàn ngăn ngừa rò rỉ nước, nếu ống cấp nước bị rò rỉ trong suốt quá trình rửa thì van an toàn 

sẽ ngắt nguồn nước. Không được ngâm ống cấp nước hoặc van an toàn trong nước vì dây cáp điện của van nằm  

ở trong ống cấp nước. Nếu ống cấp nước hoặc van an toàn bị hư, tháo phích cắm ra khổi ổ cắm điện ngay lập tức.  

Không nới rộng hoặc thu ngắn ống cấp nước bởi vì nó có chứa các bộ phận điện. 

NGẮT NGUỒN CẤP NƯỚC 

1. Tắt nước.

2. Giải phóng áp lực nước bằng cách ấn nút xả áp. Điều này làm giảm áp lực nước và bảo vệ bạn, và căn phòng khỏi bị bắn

tung tóe.

3. Rút ống  cấp nước an toàn từ vòi ..

KẾT NỐI NGUỒN NƯỚC LẠNH
 

Kế t  nố i  ống cấp nước lạnh vớ i  đầu nố i  3/4 ( inch)  có ren và đảm bảo rằng nó được gắn chặ t  vào v ị  t r í .  

Nếu các ống nước còn mớ i  hoặc chưa được  sử  dụng t rong mộ t  thờ i  g ian dài ,  hãy để  nước chảy để  đảm bảo 
rằng nước t rong và không có tạp chấ t .  Nếu biện pháp phòng ngừa này không được thực hiện,  có nguy cơ  

nước  đầu vào có thể  b ị  chặn và làm hỏng thiế t  b ị .  

VỊ TRÍ ĐẶT THIẾT BỊ 
Đặt thiết bị ở vị trí mong muốn. Mặt sau phải tựa vào bức tường phía sau nó, và hai bên, dọc theo các tủ hoặc tường liền kề.  
Máy rửa chén được trang bị ống cấp nước và ống thoát nước có thể được đặt ở bên phải hoặc bên trái để thuận tiện cho việc 
lắp đặt đúng cách. 

Cách thoát nước thừa trong ống mền: 
Nếu bồn rửa cao hơn 1000 so với sàn, nước thừa trong ống không thể thoát trực tiếp vào bồn. Sẽ cần thiết để thoát nước thừa từ 
vòi vào một cái bát hoặc thùng chứa thích hợp được giữ bên ngoài và thấp hơn bồn rửa. 

Thoát nước: 
Nối ống thoát nước. Ống thoát nước phải được lắp đúng cách để tránh rò rỉ nước. Đảm bảo rằng ống nước đầu vào không bị 
xoắn hoặc vắt. 

Nối dài ống thoát 
 Nếu bạn cần nối dài ống thoát nước, hãy đảm bảo sử dụng ống thoát nước tương tự. 
 Không dài hơn 4 mét; nếu không thì có thể làm giảm hiệu quả làm sạch của máy rửa chén 

Kết nối syphon 
Đặt ống thoát nước vào ống thoát nước có đường kính tối thiểu 40mm hoặc để nó chảy vào bồn, đảm bảo tránh uốn cong 
hoặc uốn cong nó. Đầu ống phải thấp hơn 1000mm. 

Cần kiểm tra những điều sau đây trước khi khởi động máy rửa chén 
1 Máy rửa chén được cân bằng và cố định/kết nối đúng cách 

2 Van nước vào được mở 

3 Có sự rò rỉ tại các kết nối của ống dẫn không 

4 Dây điện kết nối đúng cách 

5 Nguồn điện được bật 

6 Các ống nước vào và ống thoát nước có bị thắt nút không 

7 Tất cả các vật liệu đóng gói và in ấn nên được lấy ra khỏi máy rửa chén 

Sau khi lắp đặt, hãy chắc chắn để giữ hướng dẫn này. 
Nội dung của hướng dẫn này rất hữu ích cho người dùng. 

KHỞI ĐỘNG MÁY RỬA CHÉN 
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TRƯỚC KHI GỌI PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

Vui lòng kiểm tra thông tin theo bảng lỗi hướng dẫn sau: 

 VẤN ĐỀ NGUYÊN NHÂN  KHẮC PHỤC 
 Cầu chì bị đứt hoặc bị 

nga                                   ngắt điện 

Chưa bật nguồn 
điện 

Áp lực nước thấp 

Đóng cửa không 
đúng cách. 

 Thay cầu chì. Rút các thiết bị khác chia sẻ cùng 
  một  mạch với máy rửa chén 

 Hãy chắc chắn rằng máy rửa chén được bật và 
 cửa  được đóng chặt. 
 Đảm bảo dây nguồn được cắm đúng vào ổ cắm . 

 Kiểm tra xem nguồn cấp nước được kết nối 
 đúng  cách và nước được bật. 

 Hãy chắc chắn đóng cửa đúng cách và đóng chặt.

Ống nước bị xoắn 

Hệ thống lọc bị tắt 

Khoang rửa bị 
tắt 

  Chất tẩy không phù
    hợp 

Kiểm tra lại đường ống nước 

Kiểm tra bộ lọc thô 
xem phần  "Làm sạch bộ lọc") 

Kiểm tra bồn rửa nhà bếp để đảm bảo nó thoát nước tốt. 
Nếu vấn đề là bồn rửa nhà bếp không thoát nước, bạn có thể cần 
thợ sửa ống nước thay vì nhân viên phục vụ cho máy rửa chén 

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa dành cho máy rửa chén nếu có bọt,  
hãy mở máy rửa chén cho bọt chảy ra. Thêm nước lạnh vào 
khoang rửa. Đóng và chốt máy rửa chén, sau đó chọn bất kỳ chu 
kỳ. Sau đó rửa ngâm để ráo nước. 
Lặp lại nếu cần thiết.

Tràn chất làm bóng Luôn luôn lau sạch ngay lập tức. 

 Sử dụng chất tẩy rửa 

có màu. 

Chất khoán trong 
nước cứng 

Không chạy máy sau 
khi thêm muối. 

 Muối vào chu kỳ rửa 

Hãy chắc chắn rằng chất tẩy rửa là chất không 
có màu. 

 Dùng  một miếng mút để làm sạch bên trong máy (nhớ 
  Mang găng tay) không sử dụng những chất nhiều bọt hơn 
 Chất tẩy cho máy rửa chén. 

 

 Chạy chương trình rửa nhanh sau khi thêm 
muối (không rửa với bát đĩa).

. 

Nắp ngăn chứa 
muối không đóng 
chặt 

Vòi phun bị đập 
vướng vào đồ 
dùng 

Đồ sành sứ không 
ổn định trong khoan 
máy 

Có thể do lắp đặt 
hoặc do mặt cắt của 
đường ống. 

 Kiểm tra lại nắp và đóng thật chặt. 

 Tạm dừng chương trình và sắp xếp lại vật dụng 

 Tạm dừng chương trình và sắp xếp lại vật dụng, 
 đồ sành sứ. 

Điều này không ảnh hưởng đến chức năng rửa 
chén. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ với thợ sửa ống 
nước.

Đồ dùng không chống ăn 
mòn. 

 

Tiếng gỏ trong 
ống nước 

9. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

Máy rửa chén 
không khởi động 
được 

Nước không 
bơm 

Bọt trong 
khoang rửa 

Vết bẩn trong 
khoang rửa 

Vết bẩn gỉ sét 
trên dao kéo 

Vết trắng trong 
bề mặt phía 
trong

Tiếng gỏ trong 
khoang rửa 

Tiếng lạch cạch 
trong khoang 
rửa

VẤN ĐỀ 
KỸ THUẬT

VẤN 
ĐỀ 
CHUNG

TIẾNG 
ỒN
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VẤN ĐỀ NGUYÊN NHÂN  KHẮC PHỤC
       Không xếp đồ dùng 

đúng cáh. 

Chương trình không 
đủ mạnh. 

Không đủ chất tẩy 
rửa. 

Có đồ dùng vướng 
vòng quay tay phun 

Bộ lọc được lắp không 
đúng cách.  

Kết hợp của nước 
mền và quá nhiều 
chất tẩy. 

Đồ bằng nhôm cạo 
xác vào bát đĩa. 

Xem chú thích " Xếp vật dụng vào máy rửa chén ". 

Chọn chương trình INTENSIVE (Chuyên 
sâu). Xem bảng chương trình rửa 

 Dùng nhiều chất tẩy hơn, hoặc thay đổi chất tẩy 

Sắp xếp lại vật dụng để không vướng tay phun 

Vệ sinh hoặc điều chỉnh bộ lọc 

Sử dụng ít chất tẩy nếu nước rửa của bạn đã mền 
và chọn chương trình ngắn để rửa đồ thủy tinh 

Sử dụng chất làm sạch có tính ăn mòn nhẹ để làm sạch 

 vết bám. 

  

Lấy bát đĩa ra quá 
sớm 

Chọn chương trình 
không thích hợp 

 Sử dụng dao kéo 
 chất lượng thấp 

Sắp xếp lại đúng hướng dẩn. 

Tăng lượng chất làm bóng. 

Không lấy bát đĩa ra ngay khi mới vừa rữa xong. Hé 
mở cửa đễ thoát hơi nước. Lấy đồ dùng ra khỏi máy 
khi thấy chúng hơi ấm. Giở ở giỏ dưới trước để tránh 
nước rơi từ giỏ trên.  

Trong chương trình rửa ngắn nhiệt độ rửa thấp, 
điều này cũng làm giảm việc rửa sạch. Chọn 
chương trình rửa lâu hơn.  

Dao kéo hoặc bát đĩa loại này không phù hợp với 
máy rửa bát. 

Khi gặp những  trục trặc trên thiết bị sẽ hiển thị mã cảnh báo: 

Mã Lổi  Nguyên Nhân 

E1 Thời gian vào lâu. 
Van nước chưa được mở, hoặc ít nước 
hoặc áp suất thấp. 

E4 Tràn. Máy bị rò rỉ nước . 

Đồ dùng chận vòi 
phun chất tẩy 

Sap lại đồ dùng đúng vị trí 

 

Nếu tràn, tắt nguồn cấp nước chính trước khi gọi dịch vụ bảo hành. 
Nếu có nước trong khoang do rò rỉ cần phải loại bỏ ngay trước khi khởi 
động lại máy  

Bát đĩa không 
sạch 

Vẩn đục trên 
thủy tinh 

Vết bẩn đen trên 
bát đĩa 

Chất tẩy rửa sót 
trong ngăn 

Bát đĩa không 
khô 

Sắp xếp không 
chính xác 

Quá ít chất làm 
bóng 

MÃ LỔI  THƯỜNG GẶP 

Rửa không  
đạt yêu cầu

Sấy không  
đạt yêu cầu
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Cao: 
Rộng : 
Sâu : 

Áp lực nước: 
Công suất nguồn: 
Công suất rửa: 

815mm 
598 mm 
550mm(Khi đóng cửa)

0.04-1.0MPa 
Xem tem sản phẩm 
14 bộ đồ ăn Âu 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 



S ắp xếp bát đĩa theo tiêu chuẩn En50242: 

1.Giỏ trên Tách 

Đĩa tách 

IN 

Ly

Bát ăn nhỏ 

Tô trung  

2.Giỏ dưới: 
Tô/bát lớn 

Đĩa tráng 
miệngIN 

t Đĩa ăn

Đĩa soup

 
Đĩa oval 

3.Giỏ dao muỗn 
nĩa:

_
.
_
-,.
_
_
_
I(  

■ ILi I LI!

' J � i c - � - , _ • 
--n----1---  -a----

: . .  

'  -,. 
I

., 

C=====i 
f> 

=::) 

5 Thìa tráng miệng 

6 Thìa ăn

 7 Nĩa ăn 

1 Thìa súp 

2 Nĩa

3 Dao

4 Thìa trà ( ' ! ! ) = =  8 Thìa canh 

  e 
EN 5 0242: Ðây là chương trình kiểm tra chạy 
thử, các thông tin của phần kiểm tra so sánhtheo 
EN 50.242, như sau:
Công suất: 14 Bộ đồ ăn Âu. 
Vị trí giỏ phía trên: Vị trí thấp hơn
Chương trình: ECO
Thiết lập mức nước làm bóng : Mức 6
Cài đặt mức làm mềm nước: H3



Bảng máy rửa chén gia dụng theo tiêuu chuẩn EU 1059/2010: 

Bảng máy rửa chén gia dụng theo Chỉ thị EU 1059/2010:

 A + + + (Năng suất cao nhất) to D (Năng suất thấp nhât) 

 Tiêu thụ năng lượng “266” kWh mỗi năm, dựa trên 280 chu trình làm sạch tiêu chuẩn bằng cách sử dụng nước lạnh 
và tiêu thụ của các chế độ năng lượng thấp. Tiêu thụ năng lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng thiết bị. 

  Lượng nước tiêu thụ 10080 lít l ít mỗi  năm, dựa trên 280 chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn. Tiêu thụ nước thực 
tế sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng thiết  bị. 

 A (Năng suất cao nhất) to G (Năng suất thấp nhất) 

  Chương trình này phù hợp để  làm sạch bộ đồ ăn bẩn thông thường và đó là 
chương trình hiệu quả nhất về mặt t iêu thụ năng lượng và nước kết hợp cho loạ i 
bộ đồ ăn đó. 

Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu và các chỉ thị trong phiên bản hiện tại khi giao hàng: 

- LVD 2006/95 / EC

- EMC2004 / 108 / EC

- ErP 2009/125 / EC

Các giá trị trên đã được đo lường theo tiêu chuẩn trong các điều kiện hoạt động được chỉ định. Kết quả có thể thay đổi 
lớn theo số lượng và ô nhiễm của bát đĩa, độ cứng của nước, 

lượng chất tẩy rửa, vv 

Hướng dẫn này dựa trên các tiêu chuẩn và quy tắc của Liên minh Châu Âu.

Thông số kỹ thuật 

Nhà sản xuất TOMATE 

Model TOM 6014 

Công suất rửa 14 

Tiết kiệm năng lượng A++ 

Tiêu thụ năng lượng mỗi năm 
nnnnnnăm 

266 kWh 

Tiêu thụ năng lượng của chu kỳ tiêu chuẩn 0.93 kWh 

Tiêu thụ điện năng chế đố tắt 0.45 W 

Tiêu thụ điện năng chế đố chờ 0.49 W 

Tiêu thụ nước mỗi năm 3080 liter 

Năng suất sấy A 

Qui trình làm sạch tiêu 
chuẩn 

ECO 45℃ 

Thời lượng chương trình làm sạch tiêu chuẩn 185 min 

Mức độ ồn 4 9 dB(A) re 1 pW 

 Lắp đặt Dưới 

Có thể âm tủ Có 

Chiều cao 81.5 cm 

Chiều rộng 59.8 cm 

Chiều sâu(có đầu nối) 55 cm 

Tiêu thụ điện năng 1760-2100 W 

Điện áp định mức/tần số 220-240 V~ / 50 Hz

Áp suất nước/Áp suất dòng chảy 0.4-10 bar = 0.04-1 MPa 

NOTE： 



PRODUCT FICHE 
Nhãn hiệu TOMATE 
Kiểu TOM 6014 
Năng suất rửa 14 
Tiết kiệm năng lượng A++ 
A+++ (Cao nhất) – D (Thấp nhất) 
Tiêu thụ năng lượng hằng năm 266 

. Tiêu thụ năng lượng 258 kwh mỗi năm, dựa trên 280 chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn bằng cách sử dụng 
nước lạnh và mức tiêu thụ của các chế độ năng lượng thấp. Tiêu thụ năng lượng thực tế sẽ phụ thuộc 
vào cách sử dụng thiết bị 

Tiêu thụ năng lượng của chương trình tiêu chuẩn 0,93 
Tiêu thụ điện năng chế độ tắt 0,45 
Tiêu thụ chế độ điện năng bên trái(bên trái) 0,49 
Tiêu thụ nước hằng năm 3080 litre 
. Tiêu thụ nước 3080 l mỗi năm, dựa trên 280 chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn. Tiêu thụ nước thực tế 
sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng thiết bị 
Hiệu suât sấy A 
A (Cao nhất) – G (Thấp nhất) 
Chương trình rửa tiêu chuẩn ECO 45°C 
Các Eco Eco 45 °, là chu trình làm sạch tiêu chuẩn mà thông tin trong nhãn và fiche liên quan. Chương trình này phù 
hợp để làm sạch bộ đồ ăn bẩn thông thường, và nó là chương trình hiệu quả nhất về mặt kết hợp tiêu thụ năng lượng 
và nước 

Thời lượng chương trình rửa và nước 185 

Mức độ ồn 49 

Kiểu BUILT-IN 

Kích thích sản phẩm(WxDxH) 598x550x815mm 
Tiêu thụ năng lượng 1760-2100 W 
Vôn 220-240 V
Tần số 50Hz 



TOMATE VIETNAM CO., LTD 

HO CHI MINH OFFICE & SHOWROOM 
4th Floor, Gia Cat Building 
316 Le Van Sy Street, Ward 1, 
Tan Binh Dist. HCMC 

Tel : 028-2247 38 77, 028-3991 30 83 
Email: info@songsonco.com 

www.tomate.com.vn 

I-CARE CALL CENTER

Ph: 1900 55 88 84 

E: info@tomate.com.vn 


