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>> MÂM XOAY:

Giúp cho món ăn được chín đều mà không cần sự can thiệp nào khác (lật, đảo thức ăn).

• Mâm xoay có thể được sử dụng như là đĩa đựng thức ăn.

• Mâm xoay được điều khiển bởi trục xoay và giá đỡ.

• Mâm xoay có thể xoay theo cả hai hướng.

• Nếu mâm xoay không hoạt động, kiểm tra lại vị trí của trục xoay và giá đỡ.

• Mâm xoay, trục xoay, giá đỡ có thể tháo dỡ dễ dàng.

>> DỪNG MÂM XOAY:

Mâm xoay để quay các đĩa thức ăn (đảm bảo thức ăn không bị chạm vào khoang lò trước khi quay). Khi 
bạn tắt lò thì mâm xoay cũng ngừng quay, lúc này bạn có thể lấy thức ăn ra, bạn nhớ khuấy thức ăn trước 
khi dùng.

>> GIÁ ÐỠ MÂM XOAY:

Không nên xoay giá đỡ mâm xoay bằng tay, vì có thể làm hỏng hệ thống này. Nếu nó không hoạt động 
trơn tru, hãy kiểm tra lại bánh xe của giá đỡ.

>> NHÃN CHỈ TỐC ÐỘ GIÃ ÐÔNG:

Vị trí nhãn dán như hình mô tả.

1/ MÔ TẢ CHUNG.

Nhãn sản phẩm Trục xoay Mâm xoayGiá đỡ Nhãn chỉ tốc độ 
giã đông
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Chương trình của lò vi sóng không hiệu quả như 
mong muốn.    

Làm sạch lỗ thông hơi phía dưới thiết bị và 
chawch chắn rằng bạn đã sử dụng dụng cụ 
nấu thích hợp.

Khi hoạt động phát ra tia lửa. Kiểm tra vị trí của giá đỡ mâm xoay.
Loại bỏ thức ăn và mỡ bám ở trong lò.
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- Nếu bạn mở cửa trước khi chương trình kết thúc, sau khi đóng cửa, bạn nhấn nút  để tiếp tục 
chương trình.
- Nếu bạn muốn lấy thức ăn trước khi chương trình kết thúc, nhấn nút  2 lần để xóa bỏ chương trình.

Khuyến cáo:
- Nếu bạn đợi hơn 3 phút để nhấn nút  sau khi đã cài đặt chương trình, chương trình sẽ bị hủy bỏ 
(đồng hồ sẽ hiển thị).

4/ BẢO TRÌ VÀ LÀM SẠCH.

Khuyến cáo: 
Bạn nên làm sạch lò thường xuyên và lấy hết thức ăn còn dính bên trong và bên ngoài lò. 
Bạn có thể sử dụng xà phòng và khăn ướt. Nếu thiết bị không được giữ sạch nó sẽ ảnh hưởng tới hoạt 
động của lò vi sóng.

- Nếu cửa lò bị hỏng thì nó phải được sửa trước khi cho lò hoạt động trở lại.
- Không làm sạch lò bằng hơi nước.
- Không dùng chất tẩy rửa có tính ăn mòn, cồn hoặc dung môi để làm sạch lò, vì chúng có thể làm hỏng lò.
- Trong trường hợp lò có mùi khó chịu bạn hãy đặt một cốc nước chanh hoặc dấm vào trong lò khoảng 2 
phút, sau đó dùng khăn khô lau khoang lò.

- Mâm xoay có thể tháo ra để làm sạch. Nếu bạn lấy trục xoay của mâm xoay ra thì bạn không được để 
nước vào phần động cơ ở đó.
Và khi bạn đặt lại mâm xoay, trục xoay và giá đỡ mâm xoay vào trong lò thì phải đặt chúng đúng vị trí.
- Nếu thiết bị có bất kỳ hỏng hóc nào:
Bạn hãy kiểm tra cửa xem có bị méo mó không.
Nếu lò không hoạt động, thì trước khi gọi cho thợ sửa chữa:

+ Kiểm tra nguồn điện.
+ Kiểm tra cửa đã đóng khít chưa.
+ Kiểm tra chương trình của bạn.

Khuyến cáo: Bạn không nên cố gắng tự sửa lò vi sóng. 
Rất nguy hiểm nếu để một người không giỏi chuyên môn tự sửa chữa. Chỉ có kỹ thuật viên đã
được đào tạo và giỏi chuyên môn mới có thể sửa được lò vi sóng của bạn.

5/XỬ LÝ SỰ CỐ.
 

Hiện tượng Cách khắc phục

Khi thời gian vẫn đếm ngược mà các chức năng 
không hoạt động, mâm xoay không quay, đèn không 
sáng và thức ăn không nóng.

Nhấn phím  khoảng 5 giây.

Lò vi sóng gây ra tiếng ồn trong quá trình vận hành. Ðiều chỉnh chân đế trước của lò. 
Làm sạch các bánh xe của giá đỡ mâm xoay.

Nước ngưng tụ trên cửa kính của lò. Dùng khăn khô lau sạch nước trên kính.

Mâm xoay không quay. Vệ sinh đệm mâm xoay và giá đỡ.

-5

2/ MÔ TẢ BẢNG ÐIỀU KHIỂN.

Sau khi cắm điện cho lò vi sóng, màn hình hiển thị  và hai dấu chấm 
nhấp nháy.

Cài đặt đồng hồ:

» Nhấn nút  trong 5 giây. Bốn số không sẽ sáng lên và tiếng bíp 
thông báo để cài đặt giờ.

» Xoay núm chọn  để hiển thị thời gian hiện tại.

» Nhấn nút  để xác nhận thời gian vừa cài đặt.

Ðồng hồ đã được cài đặt xong.

Màn hình hiển thị: 
Hiển thị thời gian, loại thức ăn và chức năng, số phút/số giây hoặc trọng lượng 
thực phẩm đã cài đặt.

Núm chọn  :
Ðể chọn loại thức ăn hoặc chức năng.

Núm chọn  : 
Ðể chọn thời gian chương trình hoặc trọng lượng.

Nút "AUTO"  : 
Tự động cài đặt thời gian chương trình theo trọng lượng và loại thức ăn.

Nút " " : 
Ðể chọn chức năng thích hợp.

Nút nướng/Pizza  : 
Ðể chọn chức năng: Nướng hoặc vi sóng + nướng hoặc pizza.

Nút  : 
Ðể giữ ấm món ăn.

Nút  : 
Ðể tạm dừng (một lần nhấn) hoặc hủy bỏ (2 lần nhấn) chương trình. 
Cũng dùng phím này để cài đặt chế độ khóa.

Nút  : 
Ðể dừng quay mâm xoay.

Nút  : 
Ðể khởi động chương trình.
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Cài đặt công suất lò vi sóng.

Công suất Ứng dụng

 Giã đông  150W
Giã đông tất cả các thực phẩm đông lạnh hoặc nấu những 
món ăn nhẹ hay những loại thức ăn cần nhiều thời gian.

 Hầm    500W

Nấu cá và gia cầm.
Ðể kết thúc chương trình bắt đầu với việc cài đặt mức công 
suất cao, chẳng hạn như các loại đậu, đậu lăng và thực phẩm 
hàng ngày. (Muốn cài đặt mức công suất này bạn chỉ cần sử 
dụng các phím chức năng).

 Ðun nóng     700W Ðể đun sôi tất cả các món ăn tươi hoặc đông lạnh, các món 
ăn nấu sẵn.

 Nấu ở nhiệt độ cao   900W Nấu rau và súp

Công suất tối đa của lò vi sóng: 900W

Khi bạn chọn loại thức ăn, lò vi sóng sẽ tự động cài đặt mức công suất phù hợp.

» Màn hình hiển thị và các nút chọn hướng dẫn bạn lựa chọn:

Loại thức ăn:

                                             

Các biểu tượng hiển thị trên màn hình.

Ðồ uống      Cá Thịt lợn, 
thịt bê, 
gà tây

Thịt bò, 
thịt cừu

Rau Gia cầm Các món ăn 
đông lạnh được 
chế biến sẵn

Ðồ tươi để 
sẵn sàng 
thực hiện các 
món ăn
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Làm sạch và bảo dưỡng đĩa Pizza.

- Ðĩa được phủ một lớp chống dính vì thế không cần cho dầu vào trước khi sử dụng.

- Không cắt thức ăn trực tiếp lên đĩa pizza vì có thể làm hỏng lớp chống dính.
- Ðĩa Pizza có thể được rửa trong máy rửa bát.

- Dùng nước nóng, miếng rửa xốp, dung dịch rửa để rửa đĩa pizza, không sử dụng miếng rửa bằng kim 
loại hoặc bột xà phòng.

- Không đặt đĩa pizza lên vỉ nướng, có thể gây ra những hỏng hóc khó khắc phục cho thiết bị.
- Không đặt đĩa pizza trong lò nướng truyền thống, bếp gas, bếp điện hay các loại lò khác hoặc trên bất 
kỳ bề mặt bếp.
- Ðĩa pizza có thể được làm nóng trước nhưng không quá 2 phút.
- Không đặt dụng cụ nấu vào trong đĩa pizza nóng vì nhiệt độ cao có thể làm hỏng.
- Nếu bạn muốn nấu một vài món đồng thời với chức năng pizza, bạn hãy để lò nguội khoảng 10 phút 
giữa các món ăn để cho kết quả tốt hơn.

Các chương trình liên kết.

Bạn có thể liên kết 2 chương trình khác nhau, liên kết các chương trình sẵn có: Vi sóng hoặc nướng hoặc 
vi sóng+nướng hoặc pizza hoặc giữ ấm.

Ví dụ: Liên kết chương trình giã đông 10 phút theo cách sau: Ðun sôi ở chức năng vi sóng + nướng 
khoảng 20 phút.

1. Thực hiện như cài đặt chương trình giã đông thông thường.
- Nhấn nút  và chọn chức năng giã đông.
- Cài đặt thời gian cho chương trình (ví dụ: 10 phút).

2. Thay vì nhấn nút  khởi động, hãy cài đặt chương trình tiếp theo:
- Nhấn nút  4 lần để lựa chọn chức năng nướng + vi sóng.
- Cài đặt thời gian bằng cách thêm thời gian vi sóng + nướng (ví dụ: 20 phút) và thời gian giã đông.

3. Nhấn nút  khởi động.
Chương trình liên kết vi sóng + nướng sẽ tự động bắt đầu và kết thúc là chương trình giã đông.

Trong khi lò đang hoạt động.
- Ban có thể thay đổi thời gian của chương trình bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng nút "AUTO".
- Bạn có thể dừng hoặc quay mâm xoay bằng cách nhấn nút  .
- Bạn có thể thay đổi loại thức ăn hoặc chức năng bằng cách nhấn nút  2 lần và chương trình sẽ 
sẵn sàng cài đặt lại.
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Chức năng pizza.

Với chức năng PIZZA bạn có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng nấu cho 
một món ăn ưa thích và bạn có thể nấu chúng thật ngon, giòn và có màu nâu 
vàng như sử dụng lò nướng truyền thống. Sử dụng chức năng Pizza cùng với 
đĩa Pizza, khi chọn chức năng nướng + vi sóng đồng thời.
Ðĩa pizza có một lớp vỏ đặc biệt hấp thụ vi sóng thông qua đáy của nó, lan 
tỏa hơi nóng từ phía dưới đáy để nấu hoặc làm nóng đĩa, giúp món ăn đạt 
được yêu cầu về màu sắc và độ giòn trong khi nướng.

Có 2 phương pháp nướng:
» Không làm nóng trước: Bằng cách sử dụng chức năng Pizza bạn có thể 
nướng và nấu hầu hết thức ăn tươi hoặc đông lạnh. Món ăn Pizza không cần 
làm nóng trước, bánh vẫn giòn như được làm trong lò nướng truyền thống.
» Làm nóng trước: Món ăn Pizza có thể được làm nóng trước bằng cách nhấn 
vào nút  tối đa 2 phút. Phương pháp này để nấu hoặc nướng thức ăn như 
thịt, cá và thức ăn đông lạnh.

Khuyến cáo:
• Bạn nên bỏ thực phẩm ra khỏi túi kim loại hoặc nhựa trước khi nấu hoặc làm 
nóng chúng với chức năng Pizza.
• Nên để thời gian nấu ngắn hơn và thêm nếu cầu thiết.
• Với những loại thức ăn có vỏ hoặc được bao bọc bên ngoài như khoai tây và 
xúc xích bạn phải gọt vỏ trước khi nấu.
• Thịt phải được làm tan đông và làm khô trước khi dùng chức năng Pizza.
• Hãy chú ý tới màu của món Pizza.
• Hãy cẩn thận khi lấy thức ăn ra khỏi lò vì có thể rất nóng.
• Không nên ăn ngay thức ăn  (ví dụ: như món bánh táo) vì chúng có thể hơi 
ấm ở bề mặt trong khi ở giữa thì vẫn còn nóng.
• Không được nấu hoặc làm nóng trứng với chức năng pizza.
• Nếu bạn muốn nấu một vài món ăn liên tiếp với chức năng pizza, bạn hãy 
để lò nguội trong vòng 10 phút giữa các món để có kết quả tốt hơn.

Ví dụ: Ðể nấu pizza đông lạnh (350g). Ðặt pizza đông lạnh trực tiếp vào trong 
đĩa pizza, đặt đĩa pizza vào giữa mâm xoay.

Thực hiện như sau:

1. Nhấn nút  3 lần. Biểu tượng  sẽ hiển thị.

2. Cài đặt thời gian 6 phút.

3. Nhấn nút  khởi động.
Mâm xoay sẽ quay và đèn trong lò sẽ bật sáng.
Hãy sử dụng găng tay khi lấy bánh từ trong lò ra.
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Thời gian chương trình (hoặc đồng hồ)  

Loại thức ăn và chức năng được chọn sẽ hiển thị nhấp nháy trên màn hình.

Chức năng:            

Giã đông Hâm nóng Nấu Nấu kép

Chương trình tự động theo trọng lượng  .

3/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

» Sau khi cắm điện và cài đặt đồng hồ cho lò vi sóng.
» Mở cửa, đặt thức ăn vào bên trong khoang lò, đóng cửa lò lại.
Nếu cửa chưa đóng chặt, lò sẽ không hoạt động.
Có 2 núm chọn được sử dụng cho các chương trình khác nhau.

Thứ tự thực hiện:

• Loại thức ăn               

• Chức năng  

Sau đó, chọn chương trình:

• Thời gian của chương trình  

• Trọng lượng của thức ăn   

• 3 tiếng bíp sẽ thông báo chương trình kết thúc. Tiếng bíp sẽ được nhắc lại trong vòng 10 phút cho đến 
khi bạn mở cửa lò.

• Nếu bạn muốn dừng mâm xoay, nhấn phím  trước khi bắt đầu chương trình hoặc trong quá trình nấu.

• Nếu muốn thay đổi chương trình khi lò đang hoạt động, nhấn nút  2 lần để hủy bỏ cài đặt.
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Các chương trình vi sóng.

Bạn có thể chọn các chương trình dưới đây:
Chương trình nấu nhanh: 

» Cài đặt thời gian nấu (ví dụ 2 phút) bằng nút chọn  .

» Chức năng & sẽ hiển thị nhấp nháy trên màn hình để thông báo chương trình 
nấu nhanh (900W) đã được cài đặt. 

» Nhấn nút  khởi động.

Chương trình tự động theo trọng lượng.
Nhấn nút "AUTO", thời gian của chương trình sẽ được tự động tính toán. 

» Chọn loại thức ăn(ví dụ: cá)

» Nhấn một trong các nút , , hoặc (ví dụ: chọn )

» Biểu tượng 50g sẽ nhấp nháy; cài đặt trọng lượng thức ăn bằng cách xoay nút .  

(ví dụ: 500g)

» Nhấn nút  . Mức công suất thích hợp được cài đặt, thời gian chương trình tự động 
được hiển thị (ví dụ: 5 phút). 

Chương trình tự động theo chức năng.

» Nhấn nút " " để chọn chức năng mong muốn, (ví dụ: Nhấn nút " " 4 lần để chọn 
chức năng hâm nóng. Biểu tượng  hiển thị trên màn hình)

» Cài đặt thời gian nấu mong muốn (ví dụ: 7 phút), bằng nút .

» Nhấn nút  khởi động.

Chức năng hâm nóng.

» Nhấn nút  màn hình hiển thị 10:00, biểu tượng  sẽ sáng lên.

Bạn có thể rút ngắn thời gian với nút chọn .

» Nhấn nút  khởi động, món ăn của bạn được hâm nóng trong 10 phút. 

Giã đông.

Bạn có thể giã đông tất cả các loại thực phẩm đông lạnh một cách nhanh chóng. 
Ðể đảm bảo chất lượng, bạn nên sử dụng chức năng này với thức ăn có trọng lượng 
tối đa là 500g. Muốn giã đông thực phẩm có trọng lượng trên 500g, bạn sử dụng phím 
chức năng trên bảng điều khiển.

Ðể giã đông nhanh loại thực phẩm: Thịt lợn, thịt gia cầm, cá, rau và đồ uống. 

» Nhấn nút  chưc năng giã đông một lần: Biểu tượng  sẽ hiển thị trên màn hình.

Ðể giã đông nhanh loại thực phẩm: Thịt bò, bánh mỳ và bánh nướng, bánh ngọt. 

» Nhấn nút  chưc năng giã đông hai lần: Biểu tượng  sẽ hiển thị trên màn hình 
và chờ cho đến khi biểu tượng  nhấp nháy.
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» Nhấn nút  để cài đặt trọng lượng của thức ăn (tối đa: 500g)
» Nhấn nút  khởi động.
Thời gian giã động sẽ được tự động tính toán dựa trên trọng lượng của thực phẩm.
Thời gian cần thiết có thể phụ thuộc vào nhiệt độ của thực phẩm (thời gian giã 
đông được tính toán cho thức ăn đông lạnh ở nhiệt độ -180C).
Thời gian giã đông sẽ hiển thị và chương trình bắt đầu.
Khi sử dụng chức năng giã đông, 1 tiếng bíp sẽ thông báo một nửa chương 
trình đã xong (lò vẫn tiếp tục hoạt động). Ðể đạt được kết quả tốt nhất, hãy lật, 
xoay thức ăn, sau đó đóng cửa lò và nhấn nút  để tiếp tục nửa còn lại của 
chương trình.

Vỉ nướng.

Phải đảm bảo rằng khay nướng luôn ở giữa mâm xoay.
Không nên sử dụng đĩa kim loại với: Vỉ nướng, chức năng nướng + vi sóng 
hoặc chức năng quạt + vi sóng.
Tuy nhiên, bạn có thể hâm nóng thức ăn trong khay nhôm nếu bạn đặt đĩa vào 
giữa khay.

Chức năng nướng.
Cho phép bạn nấu các món thịt. Nó có thể được sử dụng trước hoặc sau khi nấu.
Sau khi nuớng, bạn nên dùng găng tay để lấy thức ăn ra và nhớ chỉ sử dụng 
các loại đĩa bằng sứ hoặc bằng thủy tinh chịu nhiệt để dùng trong lò.
Có 2 chức năng nướng:
Nướng ở nhiệt độ cao  và nướng ở nhiệt độ thấp  . Sử dụng chức năng 

 để nướng thịt và cá. Sử dụng chức năng  để nướng các món ăn nhẹ.

Khuyến cáo: Trong quá trình nướng các dụng cụ sẽ bị làm nóng vì thế hãy để 
xa tầm tay trẻ em.

Các bước thực hiện chương trình nướng.

Sử dụng 2 mức nướng   .
» Nhấn nút  một lần để chọn nướng ở nhiệt độ thấp  . Nhấn nút  hai 
lần để chọn nướng ở nhiệt độ cao  .
» Nhấn nút  .

Chức năng vi sóng + nướng.

Chức năng này sử dụng vi sóng và nướng cùng một lúc, giúp nấu nướng 
nhanh hơn. 
Chức năng vi sóng + nướng .

» Nhấn nút  bốn lần để chọn chức năng vi sóng + nướng.
» Mức công suất vi sóng cùng với nướng sẽ được cài đặt.
» Nhấn nút  để chọn thời gian mong muốn (ví dụ 10 phút).
» Nhấn nút  khởi động.


