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AN TOÀN
Lưu giữ hướng dẫn sử dụng với thiết bị. Nếu bán hoặc cho thiết bị cho một
người khác, bảo đảm cũng chuyển hướng dẫn cho người sử dụng. Đọc kỹ
hướng dẫn sử dụng khi sử dụng và lắp đặt thiết bị.
Lắp đặt điện cung cấp cho lò phải có ngắt mạch (CB) phù hợp với qui định lắpđặt
hiện hành.
 Lò phải được lắp đặt bởi người được uỷ quyền phù hợp với hướng dẫn của nhà
sản xuất và theo sơ đồ. Nếu thiết bị có phít cắm, phít cắm phải tiếp cận được.
 Lắp đặt điện phải được tính toán cho công suất tối đa trên bảng thông tin kỹ thuật
và ổ cắm điện phải có kết nối đất điều tiết.
 Nếu dây điện hư hỏng, phải được thay thế bởi dịch vụ hậu mãi hoặc những người
có chuyên môn để tránh nguy hiểm.
 Bảo đảm thiết bị phải được rút phit ra khỏi ổ cắm trước khi thay bóng đèn để tránh
sốc điện.
 Không sử dụng các sản phẩm vệ sinh có tính ăn mòn hoặc thanh cạo bằng kim
loại để vệ sinh cửa lò, vì sẽ làm trầy bề mặt và khiến mặt kính vỡ.
 Không chạm vào các thanh nhiệt bên trong lò
 Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có khiếm
khuyết về thể chất, giác quan cũng như tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu
biết nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn có liên quan đến việc sử dụng thiết bị
một cách an toàn và hiểu những nguy hiểm có liên quan.
 Thiết bị được thiết kế chỉ sử dụng gia dụng. Không sử dụng với mục đích công
nghiệp và thương mại.
Chỉ sử dụng để nấu nướng thực phẩm.
 Không cố thay đổi các đặc tính của thiết bị. Có thể gây nguy hiểm.
 Để gắn khay hoặc thanh dẫn, theo hướng dẫn ở phần sử dụng dụng/phụ kiện.
 Trong khi vệ sinh bằng nhiệt phân, các bề mặt trở nên nóng hơn khi sử dụng bình
thường, tránh xa tầm với của trẻ em.
 Trước khi vệ sinh bằng nhiệt phân, lấy tất cả các vật dụng nấu nướng
 Không đặt các vật nặng lên trên cửa lò và đảm bảo rằng trẻ em không leo trèo
hoặc ngồi lên.
 Đảm bảo lò được tắt trước khi vệ sinh.
 Sau khi sử dụng lò, đảm bảo tất cả các điều khiển ở vị trí tắt.
 Không sử dụng lò như tủ đựng thức ăn hoặc cất giữ phụ kiện sau khi sử dụng
 Không sử dụng hơi nước hoặc thiết bị có áp suất cao để vệ sinh thiết bị (lý do an
toàn thiết bị điện).
 Cửa lò luôn luôn đóng khi hoạt động, với tất cả các chương trình, kể cả nướng.
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0. NHẬN DIỆN
Nhận diện model lò “a”, “b”, “c” bằng cách so sánh bảng điều khiển như minh hoạ.
1. LẮP ĐẶT

1.1
1.2

Tháo bao bì. Tháo tất cả các vật liệu bao bì bảo vệ
Kết nối. Luôn lưu ý bản thong số kỹ thuật (1.2.1) và kích thước tủ kệ mà lò sẽ
được đặt vào (1.2.2, 1.2.3).
Thiết bị phải được kết nối với nguồn điện có điện 1 pha có dây trung tính
(màu xanh da trời) (1.2.4). Gắn lò vào tủ kệ ở vị trí trung tâm (1.2.5). Bảo đảm
không có dây điện thừa ở phần trên (1.2.6).
Siết chặt bằng 2 vít có kèm theo (1.2.7). Tủ kệ hoặc bề mặt phải chịu nhiệt.
Thời gian phải được cài đặt để kết thúc lắp đặt (model “c”).

2. SỬ DỤNG
2.1

2.2

Cài đặt thời gian. Model kỹ thuật số
Khi bật lò, màn hình nhấp nháy (2.1.1). Cài đặt thời gian bằng cách nhấn nút
(2.1.2). Giờ sẽ tự động xác nhận sau vài giây.
Lưu ý: Thời gian cần được cài đặt lại nếu mất điện.
Thay đổi thời gian
khi lò nướng bật lên, nhấn
trong vài giây đến khi
thời gian nhấp nháy, điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn
vài giây. Giờ sẽ tự động xác nhận.

2.3

Chức năng chuông báo

2.4

. Điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn
(2.3.1).
Sau vài giây, thời gian sẽ tự động xác nhận và đếm ngược bắt đầu. Tiếng bíp
vang lên khi đếm ngược kết thúc. Nhấn bất kỳ nút nào để tắt tiếng bíp.
Trước khi sử dụng lò mới lần đầu tiên, làm nóng lò không tải (không có thực

2.5
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. Khi lò được bật lên, nhấn

(2.2.1) trong
hai lần đến vị trí

phẩm bên trong và vặn điều khiển về
trong 30 phút ở 250°C). Có thể sẽ
có khói hoặc mùi khó chịu (Điều này bình thường được gây ra bởi lò làm
nóng dầu mỡ bám…). Ki nguội xuống, vệ sinh bằng cách lau bên trong bằng
vải ẩm.
Phụ kiện. Tuỳ vào model mà có khay sâu (2.5.1), khay tiêu chuẩn (2.5.2) và
vỉ thu hồi chất dịch (2.5.3) có chức năng riêng biệt. Cũng có thể kết hợp khay
với vỉ thu hồi chất dịch (2.5.4) thành một bộ. Tất cả những phụ kiện hoặc bộ
có thể được sử dụng trực tiếp gắn vào thanh dẫn kéo riêng (2.5.5) hoặc
thanh dẫn kéo toàn bộ (2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9). Nếu có khay kéo riêng, có
thể sử dụng riêng biệt hoặc hoặc chung với các khay (3 loại) (2.5.10). Vỉ
nướng đơn được sử dụng độc lập (2.5.11). Nếu có thanh dẫn lồng, lấy khay
ra trước khi gắn vào lò (2.5.12). Thanh lồng kéo ra tự động tuỳ thuộc vào
trọng lượng khay khi lò mở ra (2.5.13). Thực phẩm luôn được đặt trên khay
2

2.6
2.7

trên thanh dẫn lồng (2.5.14). Lưu ý vị trí của vỉ khi gắn vào. Có chốt chặn
trượt ở cạnh (2.5.15).
Vị trí phụ kiện. Phụ kiện có thể được gắn vào 5 vị trí khác nhau. Tuỳ theo
model, vị trí đặt khay sẽ hiển thị trên màn hình
Nấu nướng thực phẩm. Đặt thực phẩm vào lò. Chọn phụ kiện hoặc nhiều
phụ kiện được sử dụng và vị trí khuyến cáo cho các phụ kiện hoặc tham khảo
bảng nấu nướng. Đóng cửa lò.

NẤU NƯỚNG
2.8

Chọn chức năng nấu nướng. Vặn nút chọn chức năng và chọn chức năng
nấu nướng mong muốn tuỳ theo model (2.8)
Nhiệt quạt truyền thống. Với bất kỳ món ăn nào. Nhiều loại thức ăn có
thể được nấu cùng lúc mà không trộn lẫn mùi vị.
Nhiệt quạt. Nhiệt được sinh ra bằng thanh nóng trung tâm. Không có
chức năng xả đông, có thể sử dụng chức năng ở 35°C.
Nướng trên kèm quạt. Làm vàng thực phẩm, phân phối nhiệt đồng đều.
Nướng thanh nhiệt trên công suất cao. Làm vàng mì, trứng rán phồng
và nước sốt.
Nướng công suất thấp. Với hamburger, nướng thực phẩm có bề mặt
nhỏ.
Lý tưởng với bánh pizza. Quạt phân bổ đồng đều nhiệt ở phần đáy.
Xả đông. Nhanh chóng xả đông bất kỳ thực phẩm nào.
Chức năng khuyếch đại. Làm nóng lò nhanh.
Chức năng công thức món ăn.
Chức năng ECO (Tiết kiệm). Với bánh mì, bánh, bánh có tráng nước sốt
hoặc thịt nạc.

2.9
2.10

Thay đổi nhiệt độ. Vặn nút chọn nhiệt độ đến cài đặt mong muốn (2.9.1)
Tắt lò. Trong mọi trường hợp, khi quá trình nấu nướng hoàn tất, vặn nút
chức năng và nhiệt độ về vị trí 0.
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CHỨC NĂNG THỜI GIAN
2.11

Chọn thời gian nấu nướng
nhiệt độ mong muốn. Nhấn

(Model “c”). Chọn chức năng nấu nướng và
cho đến khi
bắt đầu nhấp nháy (2.11.1).

Điều chỉnh thời gian nấu nướng bằng cách nhấn
(2.11.2). Sau vài
giây, thời gian sẽ tự động xác nhận và đếm ngược bắt đầu. Khi thời gian kết
thúc đến, lò sẽ kêu tiếng bíp. Để tắt tiếng bíp, nhấn bất kỳ nút nào và lò sẽ tắt.
Đồng hồ bình thường (Model “b”): Vặn nút xoay ở giữa sang phải và chọn
phút (2.11.3).
Nếu ưa chuộng lò hoạt động không giới hạn thời gian, vặn sang
2.12

Chọn thời gian kết thúc:

(2.11.4)

(Model “c”) Chọn chức năng nấu nướng, nhiệt

độ và thời gian nấu nướng, Nhấn
cho đến khi
bắt đầu nhấp nháy
(2.11.1). Điều chỉnh thời gian thời gian kết thúc nấu nướng bằng cách nhấn

2.13

. Khởi động nấu nướng được trì hoãn do vậy sẽ kết thúc ở thời gian
hiển thị. Khi đến thời gian kết thúc, lò sẽ vang tiếng bíp. Nhấn bất kỳ nút nào
để dừng tiếng bíp.
Tắt tự động. Nếu quên tắt lò nướng, nó sẽ tự động tắt sau một thời gian nhất
định.

CHỨC NĂNG KHÁC
2.14

(Nút) chức năng khoá
(Model “c”). Nhằm tránh trẻ em can thiệp vào thiết
bị. Nhấn đồng thời các nút ở màn hình ký hiệu
khi ký hiệu bật
lên cho đến khi ký hiệu

hiển thị.

3. BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH
3.1
3.2

7

Vệ sinh phụ kiện. Các phụ kiện an toàn trong máy rửa chén. Rửa bằng tay,
sử dụng chất tẩy rửa bình thường. Ngâm nước để dễ dàng vệ sinh hơn.
Model vách phẳng. Chức năng AquaSliding. Đây là hệ thống giúp dễ dàng
hơn để vệ sinh lò bằng hơi nước. Mất 35 phút và được thực hiện như sau:
- Khởi động với lò âm ấm
- Lấy tất cả phụ kiện và thanh ray ra.
- Xịt 200ml nước vào vách trong lò. Nhiều nước quá gây tràn.
- Tuỳ vào model, chọn chức năng
a/ AquaSliding và đợi đến khi hoàn tất.
b/
truyền thống ở 150°C trong 10 phút. Sau thời gian này, giảm nhiệt độ
xuống tối thiểu (35°C – 75°C tuỳ model) và duy trì trong 25 phút. Không thực
hiện theo hướng dẫn có thể gây ngưng đọng ở cửa
 Tắt lò
 Mở cửa lò cẩn thận, tránh tiếp xúc với hơi nước
 Cuối chu kỳ, lau nước và vết bẩn bám bằng khan rửa chén. Chu kỳ được
sử dụng để hỗ trợ vệ sinh nhưng sẽ mất tác dụng nếu không thực hiện theo
thời gian khuyến cáo.
4

3.4

Vệ sinh mặt kính. Tuỳ loại model. Vệ sinh bên ngoài mặt kính bằng khan
mềm có thấm chất vệ sinh kính.
Vệ sinh bên ngoài lò. Sử dụng chất vệ sinh trung tính. Lau khô lò kỹ bằng
vải mềm.

Bảng nấu nướng tham khảo
Thực phẩm

Thịt &
gia cầm

3.3

4. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
Có thể tự xử lý các tình huống sau:

4.6

: Hỏng cảm biến nhiệt

Thời gian

Không tự cố sửa chữa. Gọi dịch vụ kỹ thuật.
5. MÔI TRƯỜNG

Khác

: Mất điện khi nấu nướng
: Lò tự động tắt vì đã hoạt động nhiều giờ (4.7.2)

Không

Heo; 1.5kg

85 – 95’

Không

Cừu; 1.2kg

45 – 50’

Không

Gà tây; 4kg

115 – 125’

Không

50 – 60’

Không

30 – 40’

Không

15 – 19’

Không

Cá tuyết;1.5kg

7 – 9’

Có

Tôm hùm; 1kg

4 – 5’

Có

13 – 17’

Có

7 – 9’

Có

Pizza

18 – 22’

Có

Bánh mì

18 – 22’

Không

Bông lan

15 – 19’

Có

Kem Flan

30 – 40’

Không

Ớt chuông
nhồi; 1.25kg
Cà chua nhồi;
4 người ăn

Cá; 1kg

Xả đông

Lò được thiết kế với ý thức bảo vệ môi trường
Chỉ làm nóng lò khi cần thiết (Xem bảng)
Sử dụng khay làm bánh bằng kim loại sậm màu khi có thể.
Khi nấu nướng thời gian lâu, tắt lò tắt lò 5 hoặc 10 phút trước thời gian kết thúc nấu
nướng

Không
25 – 30’

Bột lên men

Cuối vòng đời hoạt động, thiết bị không được huỷ bỏ như rác thải gia
đình. Phải được đưa đến trung tâm thu giữ chất thải đặc biệt cho
mục đích này. Huỷ thiết bị gia dụng riêng biết để tránh ảnh hưởng
tiêu cực có thể lên môi trường và sức khoẻ và khuyến khích tái chế
để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.
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Làm nóng

50 – 60’

Cá thu;1.5kg

: Hỏng phần mềm

Vị trí

Bò; 1.5kg

Gà; 1.2kg
Rau củ

4.2
4.3
4.4
4.5

Lò không nóng lên. Kiểm tra đã cắm phít và bật lên và xem cầu chì có bị
cháy. Chọn cài đặt nhiệt độ cao hơn
Đèn bên trong không hoạt động. Thay bóng hoặc thay cầu chì.
Có khói khi nấu nướng. Bớt nhiệt độ xuống hoặc vệ sinh lò.
Tiếng bíp vang lên. Đã đạt nhiệt độ cài đặt. Chu kỳ nấu nướng hoàn tất.
Lò có tiếng ồn sau khi nấu nướng. Bình thường, quạt vẫn hoạt động cho
đến khi nhiệt độ bên trong và bên ngoài giảm xuống.
Cảnh báo lỗi.

Cá & hảI sản

4.1

Chương trình & °C
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Không

Phụ kiện

