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LOẠI
THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH VÀ 
NHIỆT ÐỘ

THỜI 
GIAN 

 THỰC 
HIỆN

VỊ TRÍ 
KHAY   
ÐỰNG

LÀM 
NÓNG 

LÒ

SỬ DỤNG 
KHAY
VÀ GIÁ 
ÐỰNG

Th
ịt 

lợ
n 

và
 g

ia
 c
ầm

Thịt bò
1,5 Kg  190º C  210º C

50 - 60 
phút  1 Không

Thịt lợn
1,5 Kg  150º C  180º C

85 - 95 
phút  2 Không

Thịt cừu
1,2 Kg  200º C  220º C

40 – 50 
phút  2 Không

Thịt gà tây
4 Kg  170º C  190º C

115 - 
125 phút  1 Không

Thịt gà
1,25 Kg  210º C  230º C

50 – 60 
phút  1 Không

R
au

, c
ủ 

qu
ả Ớt đỏ

1,25 Kg  190º C  210º C
30 – 40 

phút  2 Không

Khoai tây nhồi
4 miếng  200º C  220º C

15 – 19 
phút  2 Không

C
á 

và
  H

ải
 s
ản

Cá meluc bỏ lò
1,5 Kg  210º C  230º C

 7 -  9 
phút  2  Có

Tôm hùm bỏ lò
1 Kg  220º C  240º C

4 - 5 
phút  4  Có

Cá bỏ lò
1 Kg  200º C  220º C

13 - 17 
phút  2  Có

Cá tuyết bỏ lò
1,5 Kg  210º C  220º C

7  -  9 
phút  2  Có

Lo
ại

 th
ực

 p
hẩ

m
 k

há
c

Pizza  200º C  220º C
18  - 22 

phút  1  Có

Bánh mì  200º C  220º C
18  - 22 

phút  2 Không

Bánh xốp  190º C  210º C
15  - 19 

phút  2  Có

Bánh fl an  130º C  150º C
 30  - 40 

phút  1 Không

Rã đông 
thực phẩm  75º C  2 Không

 BẢNG HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CHỨC NĂNG THỰC HIỆN MÓN ĂN
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Chú ý: Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sách hướng dẫn sử dụng luôn đi kèm với thiết bị. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. 
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AN TOÀN

• Việc lắp đặt lò nướng phải do nhân viên kỹ thuật của hãng thực hiện theo đúng sơ đồ và hướng dẫn của 
nhà sản xuất.

• Nguồn điện sử dụng phải là điện một pha - trung tính phù hợp với tiêu chuẩn của nhà sản xuất đề ra.

• Khi dây điện bị hỏng, việc thay thế dây điện phải do nhân viên kỹ thuật  thực hiện. 

• Thiết bị phải được ngắt điện trước khi tiến hành thay thế đèn trong lò nướng, tránh gặp sự cố về điện.

• Không sử dụng các chất tẩy rửa hoặc vật dụng thô ráp để vệ sinh lò nướng.

• Không để trẻ nhỏ đến gần nò nướng. 

• Không chạm tay vào các bộ phận có chức năng làm nóng bên trong lò nướng.

AN TOÀNAN TOÀN
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XỬ LÝ SỰ CỐ

>> NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ THỂ TỰ KHẮC PHỤC ÐƯỢC MỘT SỐ SỰ CỐ XẢY RA ÐỐI VỚI LÒ NƯỚNG.

3.1 Lò nướng không bật lên được: Kiểm tra lại phích cắm và kiểm tra đồng hồ cài đặt giờ.

3.2 Khói bay ra khi nướng: Ðiều chỉnh nhiệt độ thấp xuống/ hoặc vệ sinh Lò nướng (như đã hướng dẫn 
ở mục 2.3)

3.3 Lò nướng phát ra tiếng ồn khi  món ăn đã thực hiện xong: Ðiều này hoàn toàn bình thường, tiếng 
ồn là do quạt gió vẫn hoạt động cho đến khi nhiệt độ bên trong Lò và bên ngoài Lò nướng giảm xuống.

3.4 Lò nướng không hoạt động: Ký hiệu  nhấp nháy. Vặn núm lựa chọn chức năng về vị trí 0 và cài đặt 
lại thời gian (như đã hướng dẫn ở mục 1.3)

3.5 Lò nướng không hoạt động: Ký hiệu  nhấp nháy. 

Lò nướng đang hoạt động, tự động tắt.

Vặn núm lựa chọn chức năng về vị trí 0 và cài đặt lại thời gian (như đã hướng dẫn ở mục 2.3)

3.6 Lò nướng không hoạt động: Ký hiệu  nhấp nháy. Vặn núm lựa chọn chức năng về vị trí 0 và tắt chức 
năng Khoá an toàn (như đã hướng dẫn ở mục 1)

3.7 Lò nướng không hoạt động: Ký hiệu  nhấp nháy. Khắc phục bằng cách nhấn bất kỳ nút điều khiển.

Chú ý: Người sử dụng không nên tự  sửa chữa thiết bị. Hãy gọi đến Trung tâm bảo hành của hãng để được 
tư vấn và trợ giúp.

XỬ LÝ SỰ CỐ
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1.1 Phụ kiện đi kèm: Tùy thuộc vào model lò nướng, phụ kiện đi kèm cũng được trang bị khác nhau, gồm 
có khay đựng tiêu chuẩn  (hình 1.1.1), một khay đựng sâu lòng  (hình 1.1.2) và một giá đỡ chuẩn 

 (hình 1.1.3) có chức năng riêng biệt. Giá đỡ và khay đựng tiêu chuẩn có thể kết hợp với nhau  (hình 
1.1.4) tạo thành một bộ. Giá đỡ có thể điều chỉnh trượt, kéo phù hợp với kích thước của khay đựng  
(hình 1.1.6, 1.1.7) dễ dàng đặt vào hay dịch chuyển khỏi lò nướng. Cả hai đều có chức năng chống lật 
(hình 1.1.9)

1.2 Vị trí khay đựng và giá đỡ: Giá và khay đựng có thể điều chỉnh được ở 5 vị trí khác nhau.

1.3 Cài đặt thời gian: 

Ðồng hồ điện tử: Nhấn nút  (hình 1.3.1). Nhấn nút  và  để điều chỉnh thời gian theo ý muốn (hình 
1.3.2). Sau vài giây ký hiệu  ngừng nhấp nháy (hình 1.3.4).

Ghi chú: Thời gian cần được cài đặt lại khi mất điện hoặc thay đổi giờ.

1.4 Thực hiện món ăn: Lựa chọn khay đựng, phù hợp với loại thức ăn cần nướng. Ðặt thức ăn vào khay 
đưa vào lò và đóng cửa lò lại.

>> ÐỐI VỚI LÒ NƯỚNG MỚI SỬ DỤNG LẦN ÐẦU TIÊN: 

Trước tiên làm nóng lò (không có thức ăn) bằng cách vặn núm điều khiển đến vị 
trí  ở nhiệt độ 2500C với thời gian là 30 phút. Khói và mùi khó chịu xuất hiện 
(khói và mùi là do lớp dầu mỡ bôi trơn bên trong lò bị làm nóng lên). Khi lò nướng 
nguội, dùng khăn ẩm lau sạch lớp dầu mỡ bên trong lò. 
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1.5 Lựa chọn chức năng nướng:  xoay núm điều khiển đến các mức độ  
   (tùy theo từng Model) để lựa chọn chức năng nướng cho phù hợp với món 

ăn. Khi đó đèn báo hiệu sẽ bật sáng. 

1.6 Lựa chọn nhiệt độ: Ðể lựa chọn nhiệt độ trong lò, xoay núm điều khiển. Ðèn báo hiệu sẽ tắt khi đạt 
được nhiệt độ cần thiết.

>> CHỨC NĂNG CÀI ÐẶT THỜI GIAN

1.7 Cài đặt đồng hồ trên bảng điện tử (đối với những Model có đồng hồ điện tử): Nhấn vào nút , 
ký hiệu  nhấp nháy (hình 1.3.5). Ðiều chỉnh thời gian tăng, giảm bằng việc nhấn nút  và  (hình 1.3.6). 
Sau vài giây ký hiệu  ngừng nhấp nháy. (hình 1.3.7)

Chú ý: Khi thời gian nướng đã kết thúc, vặn núm lựa chọn chức năng và nhiệt độ về vị trí 0. Mở cửa lò 
nướng, để khói và hơi nóng thoát ra ngoài.

BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG 
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2.1 Vệ sinh phụ kiện: Dùng miếng mút rửa bát hoặc khăn bông và xà phòng thông thường để vệ sinh 
phụ kiện đi kèm.

2.2 Vệ sinh khay đựng và giá đỡ: Tháo khay đựng và giá đỡ ra khỏi lò nướng (hình 2.1.1, 2.1.2) (hình 
2.1.3, 2.1.4), (hình 2.1.5) dùng miếng mút rửa bát hoặc bàn chải mềm pha chút xà phòng để vệ sinh.

2.3 Vệ sinh bên trong lò nướng: Bật đèn bên trong lò (hình 2.2.1, 2.2.3). Vệ sinh hai mặt bên của khoang 
lò: Dùng khăn bông thấm nước ấm pha chút xà phòng hoặc giấm để vệ sinh. Nên vệ sinh khi lò còn ấm. 

2.4 Vệ sinh mặt trên của khoang lò: Khi bị dính thức ăn lên mặt trên của khoang lò, hãy dùng khăn bông 
thấm nước ấm pha chút xà phòng hoặc giấm để vệ sinh. 

2.5 Vệ sinh phía ngoài lò nướng: Sử dụng các sản phẩm tẩy rửa trung tính để vệ sinh, sau đó dùng khăn 
bông mềm lau khô.

Chú ý: 1. Tắt lò nướng trước khi vệ sinh 2. Không xả nước vào bên trong lò nướng.


