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Lưu ý:  
 
Dữ liệu kỹ thuật lò nướng có thể nhìn thấy ngay cả lò được lắp đặt hoàn chỉnh. 
Thông tin có thể nhìn thấy bằng cách mở cửa lò.  
 
Thiết bị chỉ nhằm mục đích sử dụng gia dụng. Nhà sản suất không chịu trách nhiệm 
cho bất cứ thiệt hại hoặc hư hỏng nào gây ra bởi việc sử dụng sai hoặc không phù 
hợp.  
 
Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người có khuyết tật về 
thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu được 
giám sát và hướng dẫn lien quan đến thiết bị một cách an toàn và hiểu những nguy 
hiểm có thể xảy ra. Trẻ em không được đùa với thiết bị. Vệ sinh và bảo trì không 
nên được thực hiện bởi trẻ con mà không có sự giám sát.  
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Trẻ em không được vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát. Không 
đặt tấm kim loại, nồi chảo hoặc các vật tương tự vào đáy bên trong của lò để nấu 
nướng. Tác động nhiệt của thanh nhiệt bên dưới khiến phần dưới của lò quá tải 
nhiệt làm hỏng và kể cả những hệ quả nghiêm trọng (nguy cơ cháy).  
 
LẦN ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG LÒ  
 

 

Vệ sinh lò kỹ với nước xà phòng và xả 
kỹ. Lấy hết ra thanh đỡ bên trong khỏi 
vách lò, thực hiện như minh hoạ.  
Cho lò hoạt động khoảng 30 phút ở 
nhiệt độ tối đa để đốt cháy các vết dầu 
mở có thể gây mùi khó chịu khi nấu 
nướng.  
Không sử dụng cây nạo kim loại hoặc 
nhám để vệ sinh cửa kính vì có thể làm 
trầy mặt kính gây vỡ. 
Lưu ý:  
Không sử dụng chất vệ sinh dạng xịt để 
vệ sinh thiết bị.  
Vì lý do an toàn, trước khi vệ sinh lò, 
luôn rút phít cắm khỏi ổ điện.  
Không sử dụng các chất có thành phần 
a xít hoặc kiềm để vệ sinh lò (Chanh, 
giấm, muối, cà chua…). Không sử dụng 
các chất có Clo, các chất ăn mòn để vệ 
sinh bề mặt có lớp sơn của lò.  

TẤM XÚC TÁC TỰ VỆ SINH  
 

 

 
Vách lò phẳng được gắn tấm xúc tác tự 
vệ sinh che bên trong vách lò.  
Tấm đặc biệt này được móc lên vách 
trước khi gắn thanh ỡ bên cạnh.  
Tấm được tráng một lớp men xúc tác 
đặc biệt dạng tổ ong siêu nhỏ để làm ô 
xy hoá và làm bốc hơi dần dần các vết 
bắn dầu mỡ ở nhiệt độ nấu nướng trên 
200°C.  
Nếu lò không được vệ sinh sau khi nấu 
nướng thực phẩm nhiều dầu mỡ, hoạt 
động lò trống (không tải) khoảng 60 
phút ở nhiệt độ tối đa.  
Không rử hoặc vệ sinh tấm xúc tác này 
bằng các chất ăn mòn, có thành phần a 
xít hoặc kiềm.  
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
 
Lò được thiết kế với ý thức bảo vệ môi trường.  
 
Tôn trọng môi trường. Chỉ làm nóng trước lò khi cần thiết (xem bảng). Sử dụng 
hộp thiếc làm bánh sậm màu khi có thể. Với thời gian nấu nướng lâu, tắt lò 5 hoặc 
10 phút trước khi kết thúc thời gian nấu nướng.  
 
Quản lý chất thải thiết bị điện và điện tử.  
 

Ký hiệu chỉ rằng thiết bị không được xử lý ở các thùng rác thông thường như rác 
thải gia dụng.  
 
CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN  
 

 

Đèn lò (Bật lên khi lò đang sử 
dụng)  

 

Quạt xả đông. Nhiệt độ cài đặt 
ở 0°C.  

 

Thanh nóng dưới. Cài đặt nhiệt 
độ từ 50°C đến tối đa.  

 

Thanh nóng bên dưới + quạt. 
Cài đặt nhiệt độ từ 50°C đến tối 
đa. 

 

Thanh nóng trên và dưới. Cài đặt 
nhiệt độ từ 50°C đến tối đa. 

 

Thanh nóng đôi bên trên + quạt 
(Nướng vùng rộng). Cài đặt 
nhiệt độ từ 50°C đến 200°C.  

 

Thanh nóng trên và dưới + quạt. 
Cài đặt nhiệt độ từ 50°C đến tối 
đa.  

Thanh nóng đôi bên trên 
(Nướng vùng rộng). Cài đặt 
nhiệt độ từ 50°C đến 200°C. 

 

Thanh nóng tuần hoàn + quạt. 
Cài đặt nhiệt độ từ 50°C đến tối 
đa.  

Thanh nóng đôi bên trên + quạt 
Cài đặt nhiệt độ từ 50°C đến 
200°C. 

 

Thanh nóng bên trên, nướng 
công suất thấp, nhỏ. Cài đặt 
nhiệt độ từ 50°C đến 200°C.  

Thanh nóng bên dưới + thanh 
nóng tuần hoàn có quạt. Cài đặt 
nhiệt độ từ 50°C đến tối đa. 

 
Lưu ý: Các phần tiếp cận có thể sẽ rất nóng. Tránh xa trẻ em.  
 
Bảng hướng dẫn vị trí thực phẩm tuỳ theo chức năng, nhiệt độ và thời gian 
nấu  
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
 

 

NẤU NƯỚNG TRUYỀN THỐNG  
 

    
 
Nấu nướng truyền thống sử dụng 
nhiệt trên và dưới để nấu món ăn.  
Đặt thực phẩm vào lò chỉ khi đạt đến 
nhiệt độ nấu nướng, ví dụ khi đèn báo 
nhiệt tắt đi.  
Nếu muốn tăng nhiệt phía trên hoặc 
dưới vào cuối chu kỳ nấu nướng, cài 
đặt điều khiển nhiệt độ sang phải. 
Khuyến cáo mở hé cửa một chút trong 
khi nấu nướng.  

 

NẤU NƯỚNG QUẠT      
 
Với loại nấu nướng này, quạt định vị sau lung lò cho phép tuần hoàn không khí nóng 
trong lò, tạo nên nhiệt đồng bộ. Cách nấu nướng này nhanh hơn nấu nướng truyền 
thống. Cách này thích hợp với việc nấu nhiều hơn 1 khay, đặc biệt với các loại thực 
phẩm khác nhau (cá, thịt…)  
 

XẢ ĐÔNG   
 
Chọn chức năng nấu nướng quạt và cài đặt nhiệt về 0, quạt sẽ làm không khí lạnh 
tuần hoàn bên trong lò. Cách này để xả đông nhanh thực phẩm đông lạnh  
Không quan trọng phải làm nóng lò trước, nhưng khuyến cáo thực hiện như vậy khi 
nấu nướng bột bánh.  
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NẤU NƯỚNG BẰNG VỈ NƯỚNG  
 

      
 
Sử dụng vỉ nướng để nướng hoặc làm vàng 
thực phẩm.  
Một số lò có trang bị mô tơ điện, xiên quay. Đặc 
kệ có thực phẩm được nấu lên ở ngăn 1 hoặc 2 
tính từ đỉnh. Làm nóng lò trước khoảng 5 phút. 
Điều chỉnh nhiệt độ ở khoảng 50°C – 200°C  

QUẠT LÀM NGUỘI (Nếu có)  
 
Quạt định vị ở phần trên của lò và tạo ra tuần hoàn không khí mát trong lò và thông  
ra cửa lò.  
Quạt bật lên khi nhiệt độ vỏ lò bên ngoài đạt 60°C.  
Quạt bật lên ở lò khi nhiệt độ ở 200°C, quạt bắt đầu hoạt động sau khoảng 10 phút.  
Quạt tắt khi nhiệt độ vỏ ngoài xuống dưới 60°C.  
 

 

ĐIỀU NHIỆT  
 
Sử dụng điều nhiệt để 
cài đặt nhiệt độ cần 
thiết. Điều nhiệt có thể 
điều chỉnh từ 50° 
250°C 

 

NÚT CHỌN  
 
Sử dụng để điều chỉnh 
nhiệt trong vật đựng hoặc 
đĩa gốm thuỷ tinh. Tăng 
cài đặt từ 0 – 6 hoặc 0 – 
11 để nâng nhiệt độ.  

 

ĐIỀU CHỈNH NHIỆT 
TỪ 0 – 11  

 

ĐỒNG HỒ BÁO  
Có thể cài đặt đồng hồ 
báo âm thanh cho thời 
gan nấu nướng 60 phút. 
Trước tiên vặn nút theo 
chiều kim đồng hồ, rồi 
vặn ngược lại đấn thời 
gian báo mong muốn.  

 

ĐỒNG HỒ THỜI GIAN NẤU NƯỚNG  
Trước tiên vặn nút chọn nấu nướng đến chức năng nấu nướng mong 
muốn và điều nhiệt đến nhiệt độ nấu nướng mong muốn.  
Rồi cài đặt thời gian kết thúc nấu nướng, vặn đồng hồ thời gian nấu nướng 
sang phải đến thời gian mong muốn. Trước tiên vặn nút hoàn toàn theo 
chiều kim đồng hồ rồi vặn ngược lại đến thời gian báo mong muốn. Âm 
thanh vang lên ở cuối giai đoạn nấu nướng được lập trình và lò tự tắt. Để 
chỉ cài đặt khởi động nấu nướng, vặn đồng hồ thời gian nấu nướng sang 

trái đến ký hiệu .  

 
KẾT THÚC LẬP TRÌNH THỜI GIAN NẤU NƯỚNG VỚI ĐỒNG HỒ MÔ HÌNH  
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Cài đặt đồng hồ  
Nhấn nút điều khiển và vặn ngược chiều kim đồng hồ để cài đặt 
đồng hồ. Trước tiên, vặn nút chọn nấu nướng đến chức năng nấu 
nướng mong muốn, và điều nhiệt đến nhiệt độ nấu nướng mong 
muốn. Rồi cài đặt kết thúc thời gian nấu nướng. Vặn đồng hồ nấu 
nướng sang trái đến thời gian mong muốn. Âm thanh vang lên ở 
cuối chu kỳ nấu nướng được lập trình thời gian và lò sẽ tự tắt. 

Nhấn nút đồng hồ thời gian để tắt âm thanh  

Chỉ cài đặt khởi động nấu nướng, để nút vặn vào vị trí bàn tay .  

 
 
 
 
 
 
 
 
ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ 6 NÚT  
 

 

Cài đặt đồng hồ  
 

Nhấn nút thời lượng  và nút kết thúc nấu 

nướng  cùng lúc. Nhấn nút +/- để cài đặt thời 
gian.  

 
THAO TÁC TAY  
 
Để khởi động nấu nướng mà không cài đặt kết thúc thời gian nấu nướng, nhấn nút 

bàn tay .  
 
CHỈ CÀI ĐẶT THỜI LƯỢNG NẤU NƯỚNG Ở CHẾ ĐỘ BÁN TỰ ĐỘNG  
 
Để cài đặt thời lượng nấu nướng, nhấn nút thời lượng và nhấn nút +/- để cài đặt 
thời lượng nấu nướng. Âm thanh vang lên khi thời gian nấu nướng kết thúc, và lò sẽ 
tự tắt. Vặn nút điều nhiệt và nút chọn về về vị trí 0 rồi nhấn nút bàn tay.  
 
CHỈ CÀI ĐẶT THỜI GIAN KẾT THÚC NẤU NƯỚNG Ở CHẾ ĐỘ BÁN TỰ ĐỘNG  
 

Để cài đặt thời gian kết thúc nấu nướng, nhấn nút kết thúc nấu nướng  và nhấn 
nút +/- để cài đặt thời gian muốn lò tắt. Âm thanh vang lên khi đồng hồ hết thời gian 
và lò tự tắt. Vặn nút điều nhiệt và nút chọn về vị trí 0 và nhấn nút bàn tay.  
 
THAO TÁC HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG  
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Để cài đặt thời gian kết thúc nấu nướng, nhấn nút thời lượng  và nút +/- để cài 

đặt thời lượng nấu nướng. Nhấn nút kết thúc nấu nướng  và nhấn nút +/- để cài 
đặt thời gian muốn lò tắt.  
Khi kết thúc cài đặt thời gian này, ký hiệu AUTO nhấp nháy và âm thanh vang lên. 
Nhấn bất kỳ nút nào để tắt âm thanh.  
 
ĐỒNG HỒ BÁO GIỜ  
 
Nhấn nút đồng hồ báo giờ và nút +/- để cài đặt thời lượng nấu nướng mong muốn. 
Âm thanh vang lên khi thời gian nấu nướng kết thúc. Nhấn bất kỳ nút nào để tắt âm 
thanh.  
 
LỖI LẬP TRÌNH  
 
Không thể lập trình thời gian nấu nướng khởi động sớm hơn thời gian hiển thị trên 
đồng hồ. Nếu cố thực hiện, âm thanh sẽ vang lên và tín hiệu AUTO nhấp nháy. Chỉ 
cần thay đổi thời lượng hoặc thời gian nấu nướng để điều chỉnh lỗi.  
HUỶ CHƯƠNG TRÌNH NẤU NƯỚNG  
 
Để huỷ chương trình nấu nướng, đơn giản chỉ nhấn nút bàn tay.  
 
THAY BÓNG ĐÈN  
 

 

Lưu ý: Bóng đèn phải có những đặc 
tính chính xác như sau:  
 
a. Chịu nhiệt lên đến 300°C.  
b. Nguồn điện: xem V/Hz trên bảng 
thong tin kỹ thuật.  
c. Công suất 25W.  
d. Kết nối E 14 
Trước khi tiến hành, ngắt kết nối thiết bị 
với nguồn điện để tránh nguy cơ sốc 
điện:  
- Để tránh hư hỏng, đặt một miếng vải 
trong lò.  
- Tháo nắp che thuỷ tinh bóng.  
- Tháo bóng đèn cũ và thay bóng mới.  
- Gắn lại nắp che thuỷ tinh và lấy miếng 
vải ra.  
- Kết nối thiết bị với nguồn điện.  

 
THÁO CỬA LÒ  
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Cửa có thể được tháo ra nhanh chóng 
và dễ dàng. Thực hiện như sau:  
- Mở cửa hoàn toàn.  
- Nhấc 2 cần gạt như minh minh hoạ.  
- Đóng cửa ở vị trí dừng đầu tiên (do 2 
cần gạt được dựng lên)  
- Nâng cửa lên trên và kéo ra khỏi vị trí  
Để lắp lại cửa, lắp bản lề vào vị trí và hạ 
2 cần gạt xuống.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT  
 

 
 

Lắp cân bằng  
 
Lò có thể được lắp dưới mặt bàn thao tác hoặc trong trong tủ kệ đứng. Hình ảnh 
minh hoạ kích thước lắp đặt.  
Bảo đảm rằng vật liệu xung quanh chịu nhiệt. Cân bằng lò vào giữa so với vách 
cạnh tủ xung quanh và gắn vào vị trí bằng vít lục giác chìm có đính kèm.  
Gắn bạc lót có đính kèm vào vị trí.  
Sử dụng 4 vít có đính kèm để xiết chặt bạc lót vào tủ kệ, lưu ý không quá chặt kẻo 
vỡ bạc lót.  
Xem hình ảnh đính kèm kết hợp lò nướng với bếp hỗn hợp hoặc gas, điện.  
 
KẾT NỐI ĐIỆN  
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Trước khi kết nối lò với nguồn điện, phải bảo đảm:  
- Nguồn cấp điện tương ứng với qui cách trên bảng thông số ở phía trước lò    
- Nguồn cấp điện được tiếp nối đất.  
- Dây điện không nên vượt quá 50°C hơn môi trường xung quanh ở bất kỳ điểm nào 
dọc theo chiều dài dây dẫn.  
Phít cắm hoặc công tắc phải dễ dàng tiếp cận khi thiết bị được lắp đặt.  
Thiết bị rất nóng khi sử dụng. Cẩn thận không chạm vào thanh nhiệt bên trong lò.  
Nếu lò có thiết bị dò nhiệt độ thịt, chỉ sử dụng được khuyến cáo với lò.  
Các ngăn nấu nướng khác nhau nơi vỉ nướng và khay hứng mỡ được đặt như được 
minh hoạ trong hướng dẫn.  
 



10 
 

 
 

 
 
  



11 
 

 

 

Exclusive 

Marketing & Distribution 

HANOI 
Villa B24, Trung Hoa - Nhan Chinh, Thanh Xuan 
District 
ph : [84-4] 3726 0276    f: [84-4] 3846 5705 

HCMC 
307H Nguyen Van Troi Street, Ward 1, Tan 
Binh District 
ph : [84-8] 3844 9665    f: [84-8] 3997 6764 
 
DA NANG 
125 Dien Bien Phu Street, Chinh Gian Ward, 
Thanh Khe District 
ph : [84-511] 3645144 - 3645145   f: [84-511] 
3645146 


