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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

Quan trọng! Hãy đọc toàn bộ bản hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị. Tài liệu và các 

phụ kiện được đặt bên trong máy. 

Văn bản trong hướng dẫn khớp với hình được đánh số. 

 

 

 

 

Quan trọng. 

 Hãy giữ bản hướng dẫn này kèm theo thiết bị. Nếu bạn bán hoặc chuyển 

nhượng lại thiết bị này cho người khác, hãy chắc rằng bạn cũng chuyển nhượng 

cả bản hướng dẫn. 

 Hãy đọc những hướng dẫn thật kĩ trước khi cài đặt và sử dụng thiết bị. Chúng 

được thiết kế để đảm bảo an toàn cho bạn và những người khác. 

 Lắp đặt điện cung cấp cho lò phải có ngắt mạch được cài đặt theo quy định cài 

đặt hiện hành của địa phương. Nếu lò nướng được cài đặt với phích cắm, phích 

cắm đó phải sử dụng được. 

 Lò nướng phải được cài đặt bởi một kĩ thuật viên theo tiêu chuẩn của nhà sản 

xuất. 

 Cài đặt điện phải tương ứng với công suất tối đa được chỉ thị trên bảng thông tin 

tham khảo và ổ điện phải được nối đất theo quy định. 

 Nếu dây điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi dịch vụ kĩ thuật hoặc bởi những 

kĩ thuật viên tiêu chuẩn để đề phòng rủi ro. 

 Hãy chắc rằng thiết bị được ngắt kết nối trước khi thay đèn lò nướng để tránh 

điện giật. 

 Không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có tính mài mòn hoặc miếng lau kim loại 

chùi rửa cửa lò nướng, điều này có thể làm trầy xước bề mặt kính. 

 Trong khi hoạt động, vài bộ phận sẽ nóng. Trẻ em dưới 8 tuổi không được không 

được lại gần thiết bị trừ khi được giám sát. 

 Không chạm vào các thành phần sinh nhiệt bên trong lò. 

AN TOÀN 
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2.16 Nhiệt lượng thừa. Chức năng này cho biết lò vẫn còn nóng khi đã tắt. Nhiệt kế sẽ 

xuất hiện trên màn hình trong khi nhiệt độ trong lò trên 60
o
C. 

2.17 Chức năng Master Chef. (“e”). Hệ thống nấu nướng thông minh. Hệ thống này tự 

động tính toán chu kì thời gian và nhiệt độ sử dụng cảm ứng điện để đo lường độ 

ẩm và sự biến đổi nhiệt độ. Có 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: 

Thu thập thông tin. Thiết bị xác định thời gian nấu nướng lý tưởng. Giai đoạn này 

trong khoảng 5 đến 40 phút, tùy món. Chọn  (Master Chef) trên bảng xoay chức 

năng (2.17.1) và chọn loại thực phẩm để nấu trong 6 món lò nướng đề xuất bằng 

cách vặn . Sau vài giây, lò sẽ tiến hành quá trình nấu (2.17.2). Bảng bên dưới cho 

thấy các loại thực phẩm và các mức đặt khay chính xác theo từng loại thực phẩm 

Loại thực phẩm       Cấp độ đặt khay 

Pizza 1 

Thịt bò nướng 2 

Gà 2 

Cá 2 

Các loại rau củ quả 2 

Mỡ động vật 1   

Ở giai đoạn này, màn hình luân phiên hiện các loại thực phẩm đã chọn và thời gian 

nấu còn lại (2.17.2, 2.17.3). 

Với chức năng Master Chef không cần yêu cầu làm nóng sơ trước. Chu kì nấu 

nướng phải được bắt đầu khi lò đang nguội. Nếu lò vẫn còn nóng từ lần sử dụng 

trước đó, hãy để nó nguội bớt. Biểu tượng nhiệt lượng thừa sẽ xuất hiện trên màn 

hình (2.17.4). 

Giai đoạn 2: 

Sau khi thu thập thông tin và tính toán thời gian nấu còn lại. Thời gian còn lại đến 

khi thực hiện tiến trình nấu sẽ xuất hiện trên màn hình (2.17.5). Khi thực phẩm đã 

sẵn sàng, lò sẽ tắt mà sẽ có tiếng beep, bấm . 

Quan trọng: 

Không mở cửa trong lúc nấu vì điều này có thể làm hỏng sự tính toán và thu thập dữ 

liệu. tiến trình nấu sẽ bị hủy và “door” sẽ xuất hiện trên màn hình (2.17.6). 
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High grill. Để làm vàng mì ống, bánh ngọt và sốt bechamel. 

Low grill. Dành cho hamburber, bánh mì nướng và thực phẩm có bề mặt nhỏ. 

High base beat. Nhiệt lượng được lan tỏa từ đáy lò. Thích hợp với paella hoặc pizza. 

Fanned base heat. Quạt phân bố nhiệt lượng đồng đều. Thích hợp cho bánh paella. 

Traditional heat. Dành cho bánh mì, bánh ngọt và các loại bánh kèm hoặc nhân thịt. 

Defrost. Nhanh chóng rã đông các loại thực phẩm bất kì. 

2.9 Chọn nhiệt độ. Lò đề nghị một nhiệt độ tối ưu khi bạn chọn chức năng nấu nướng, 

tiến trình nấu sẽ bắt đầu ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi nhiệt độ trong 3 giây 

nhiệt độ nhấp nháy, hoặc làm như sau:  bấm nút  (2.9.1). Nhiệt độ sẽ nhấp nháy. 

Thay đổi nhiệt độ bằng cách bặn núm  (2.9.2). Cách khác, bấm nút  cho đến 

khi  xuất hiện (2.9.3). Nhiệt độ sẽ nhấp nháy. Thay đổi bằng cách vặn  (2.9.4).   

Nếu nút   được bấm và giữ (a,b,e), nhiệt độ thực bên trong lò sẽ hiển thị trên màn 

hình. 

2.10 Tắt lò. Trong tất cả trường hợp, khi tiến trình nấu đã hoàn tất, vặn núm chọn chức 

năng  về 0 (2.10.1). 

CÁC CHỨC NĂNG THỜI GIAN 

2.11 Chọn thời gian nấu . Chọn chức năng nấu và nhiệt độ mong muốn. Bấm  hoặc 

 cho đến khi  bắt đầu nhấp nháy (2.11.1, 2.11.2). Điều chỉnh thời gian kết thúc 

nấu bằng cách vặn  (2.12.3, 2.12.4). Sau vài giây, thời gian sẽ tự động xác nhận 

và quá trình đếm ngược sẽ bắt đầu, sẽ có 1 tiếng beep phát ra. Để ngưng tiếng 

beep, bấm nút bất kì và lò. 

2.12 Chọn thời gian kết thúc : Chọn chức năng nấu, nhiệt độ và thời gian nấu. Bấm nút 

Bấm  hoặc  cho đến khi  bắt đầu nhấp nháy (2.12.1, 2.12.2). Điều chỉnh thời 

gian kết thúc nấu bằng cách vặn  (2.12.3, 2.12.4). Điểm bắt đầu nấu sẽ được dời 

lại nên nó kết thúc ngay lúc thời gian hiện ra. Khi đã đạt đến mốc thời gian cuối 

cùng, lò sẽ kêu beep. Để ngưng tiếng beep, bấm nút bất kì và tắt máy. 

2.13 Chế độ tự động tắt. Nếu bạn quên tắt lò, nó sẽ tự động tắt sau 1 khoảng thời gian 

cố định. Nếu nhiệt độ thấp hơn 100
o
C, lò sẽ tắt sau 10 giờ. Nếu nhiệt độ cao hơn 

100
o
C, lò sẽ tắt sau 3 tiếng. 

2.14 Chức năng Celeris. Dùng để làm nóng sơ lò, vặn núm chọn sang  và nhập nhiệt 

độ mong muốn, lò sẽ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ đã chọn. Khi lò đã đạt đến 

nhiệt độ đó, cho thực phẩm vào và chọn chức năng nấu cùng thời gian nấu. 

2.15 Khóa trẻ em. Dùng để ngăn cản con trẻ chơi giỡn với thiết bị. bấm cùng lúc nút  

và  cho đến khi  xuất hiện (2.15.1). Để mở khóa, lắp lại hành động trên. 
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 Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi hoặc những người bị khiếm 

khuyết chức năng tâm lý tâm thần hoặc thể chất hoặc thiếu kiến thức và kinh 

nghiệm nếu họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn 

để tránh những rủi ro liên quan. Trẻ em không được đùa giỡn với thiết bị. Việc vế 

sinh và bảo trì thiết bị không nên đẻ trẻ em thực hiện khi không có sự giám sát. 

 Thiết bị này được chỉ thiết kế cho mục đích gia dụng. không sủe dụng cho mục 

đích thương mại hoặc công nghiệp. Chỉ sử dụng duy nhất cho mục đích nấu 

nướng. 

 Không được cố gắng tùy chỉnh đặc tính sản phẩm. Điều này rất nguy hiểm. 

 Để lắp khớp các khay hoặc ray trượt, làm theo những chỉ dẫn trong phần Use/ 

Accessories (Cách dùng/ Phụ kiện). 

 Trong quá trình làm sạch nhiệt phân, bề mặt trở nên nóng hơn bình thường. Để 

xa tầm tay trẻ em. 

 Trước khi làm sạch nhiệt phân, loại bỏ tất cả đồ dùng nấu nướng và phần tràn. 

 Không để vật nặng nằm trên cửa lò và hãy chắc rằng trẻ em không ngồi hoặc 

trèo lên nó. 

 Nếu bảng điều khiển dành cho những thiết bị khác có thể khớp với thiét bị này, 

chỉ có các bếp được nhà sản xuất khuyến cáo là được sử dụng. 

 Hãy luôn chắc rằng lò được tắt trước khi vệ sinh. 

 Sau khi sử dụng lò, hãy chắc rằng tất cả các chức năng điều khiển đều được tắt. 

 Không sử dụng lò như một tủ đựng thịt hoặc nơi lưu trữ các phụ kiện sau khi sử 

dụng. 

 Không sử dụng thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước hoặc áp lực cao. 

 Cửa lò nên luôn đóng khi làm hoạt động trong tất cả chương trình, kể cả nướng. 
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Để tìm ra lò nướng của bạn là mẫu nào (“a”, “b”, “c”, “d”, “e”), so sánh bảng điều khiển 

thực tế với hình minh họa. 

 

 

 

1.1 Tháo bao bì. Loại bỏ các thành phần đóng gói bảo vệ sản phẩm. 

1.2 Kết nối chính. Hãy luôn tham khảo dữ liệu trong bảng tham khảo (1.2.1) và thông số 

đo của chạn bếp nơi đặt lò (1.2.2, 1.2.3). 

Thiết bị phải được kết nối với nguồn điện với 1 dây trung tính 1 pha (màu xanh 

dương) được bảo đảm (1.2.4). Lắp lò vào khoảng trống và cân giữa (1.2.5). Hãy 

chắc rằng không có quá nhiều dây điện ở phần trên (1.2.6). Vặn vít vào vị trí lắp với 

2 con ốc được cấp sẵn (1.2.7). Những món đồ nội thất lắp vào hoặc bề mặt của 

chúng phải chịu được nhiệt. Phải cài thời gian để kết thúc quá trình cài đặt. Sau 1 

giai đoạn không hoạt động, máy sẽ chuyển sang chế độ chờ, độ sáng màn hình sẽ 

giảm hoặc màn hình sẽ tắt tùy mẫu máy. 

 

 

 

2.1 Cài đặt thời gian. Khi mở lò, màn hình sẽ nhấp nháy (2.1.1, 2.1.2). Điều chỉnh thời 

gian vặn núm  (2.1.3, 2.1.4). Thời gian sẽ tự động xác nhận sau 3 giây, hoặc nếu 

bạn bấm 1 trong 2 nút  (2.1.5) hoặc  (2.1.6). 

Lưu ý: Thời gian sẽ cần được khởi động lại nếu sự cố ngắt điện xảy ra. 

2.2 Thay đổi thời gian . Với lò đã tắt, bấm  cho đến khi hiện ra  (2.2.1), hoặc 

bấm và giữ  trong vài giây (2.2.2). Màn hình sẽ nhấp nháy. Điều chỉnh bằng cách 

vặn  (2.2.3, 2.2.4). Giờ giấc sẽ tự động xác nhận sau vài giây. 
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2.3 Chức năng âm thanh . Bấm  hoặc  tới khi  xuất hiện (2.3.1, 2.3.2). Điều 

chỉnh thời gian vặn  (2.3.3). Thời gian sẽ tự động xác nhận sau vài giây và chu 

trình đếm ngược sẽ bắt đầu. Một tiếng bip sẽ vang lên khi đếm ngược kết thúc. 

Bấm nút bất kì để ngưng. 

2.4 Trước khi lần đầu tiên sử dụng một lò mới , hãy làm nóng nó lên mà không có gì 

bên trong (không có thực phẩm và điều khiển chuyển sang  trong 30’ ở 250
o
C). 

Lò có thể sản sinh ra khói và mùi hôi (điều này là bình thường và được gây ra bởi 

quá trình đun nóng các dư lượng tạp chất). Khi nhiệt độ lò đã hạ xuống, hãy làm 

sạch sơ bằng cách lau lò bằng 1 miếng vải ẩm. 

2.5 Phụ kiện. Tùy từng mẫu có khay sâu (2.5.1), khay bằng (2.5.2) và vỉ nướng đa năng 

(2.5.3) tách biệt nhau. Bạn cũng vẫn có thể sử dụng kết hợp với vỉ nướng đa năng 

(2.5.4) thành 1 bộ. Tất cả các phụ kiện hoặc bộ phụ kiện có thể sử dụng trực tiếp 

hoặc gắn lên vỉ nướng 1 phần hoặc vỉ nướng toàn phần (2.5.6, 2.5.7, 2.5.8). Nếu bạn 

có khay một phần, bạn có thể sử dụng tách biệt hoặc sử dụng chung với nhiều khay 

(3 loại) (2.5.9). Vỉ nướng đơn được sử dụng tách biệt (2.5.10). Nếu bạn có rãnh trượt, 

lấy các khay ra trước khi lắp đặt các rãnh vào lò (2.5.11). Cá rãnh trượt tự động mở 

rộng theo trọng lượng của khay khi lò được mở (2.5.12). Thực phẩm phải luôn được 

đặt  trong một khay đặt trên rãnh trượt (2.5.13). Hãy nhớ vị trí của các vỉ nướng khi 

lắp chúng vào. Có các gờ chống trượt ở các cạnh (2.5.14). 

2.6 Các vị trí phụ kiện. Các phụ kiện có thể lắp vào 5 vị trí khác nhau

. 

2.7 Nấu nướng thực phẩm. Đặt thực phẩm vào lò. Chọn phụ kiện hoặc bộ phụ kiện để 

sử dụng và những vị trí đã khuyến cáo, hoặc tham khảo trong bảng nấu nướng. 

Đóng cửa lò. 

NẤU NƯỚNG. 

2.8 Chọn chức năng nấu . Vặn núm chọn  và chọn chức năng mong muốn tùy theo 

từng mẫu. 

Traditional fanned heat. Dành cho loại thực phẩm bất kì. Có thể nấu nhiều món 

cùng lúc mà không lo lẫn mùi giữ các thực phẩm với nhau. 

Turbo plus. Nhiệt lượng được sinh ra bởi yếu tố trung tâm. Trên mẫu “f”, chức năng 

được sử dụng để rã đông, cài đặt nhiệt độ đến 35
o
C. 

Master Chef. Hệ thống nấu nướng thông minh. 

Fanned high grill. Chức năng này làm vàng thực phẩm, phân bố nhiệt lượng đồng 

đều. Lý tưởng để nướng thịt kích cỡ lớn. 


