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1. LẮP ĐẶT  

 

TRƯỚC KHI KẾT NỐI  
 

 Kiểm tra có hư hỏng gì đối với thiết bị trong quá trình vận chuyển (cửa bị mẽ, đệm 
vỡ…) Nếu có hư hỏng, liên lạc với nhà cung cấp trước khi sử dụng.  

 Kiểm tra điện thế. Trường hợp điện áp thấp (200 – 210V), tư vấn kỹ thuật điện.  
 

LẮP ĐẶT  
 
 Thiết bị phải được đặt trên bề mặt thao tác ở độ cao tối thiểu là 85cm so với sàn.  

 Đặt lò trên bề mặt bằng, nằm ngang, tránh xa nguồn phát nhiệt hoặc hơi nước.  
 Để khoảng cách vừa đủ cách tường: 7,5cm với bề mặt bên trong, 30cm phía trên thiết 

bị và 7,5 cm phía sau thiết bị.  
 Bảo đảm không có vật dụng nào đặt trên thiết bị có thể cản trở thong gió phía sau của 

lò.  
 Bảo đảm phít cắm và ổ cắm có thể tiếp xúc sau khi lắp đặt.  

 Không sử dụng thiết bị ngoài trời.  
 

KẾT NỐI ĐIỆN  
 
 Nguồn điện được kết nối tiếp đất theo qui định an toàn  

 Kết nối nguồn điện nên có thiết bị tiếp xúc cho người sử dụng, tách biệt thiết bị với 
nguồn điện chính.  

 Không cắm phít thiết bị nếu dây điện bị hỏng. Trường hợp dây hỏng, lien lạc với nhân 
viên kỹ thuật có chuyên môn.  

 

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

 
Điện thế/tần số:  230V/50Hz  
Công suất:   700W  

 

3. CẢNH BÁO AN TOÀN  

 
 Thiết bị được thiết kế chỉ sử dụng gia dụng cho nấu nướng, hâm nóng và xả đông 

thực phẩm. Trường hợp sử dụng không tương thích, nhà sản xuất từ chối mọi trách 
nhiệm .  

 Để tránh hư hỏng thiết bị, không thao tác khi thiết bị trống hoặc không có khay.  
 Trước khi sử dụng, kiểm tra vật đựng có phù hợp để sử dụng trog lò vi sóng không (Ví 
dụ: thuỷ tinh chịu nhiệt, sành sứ…)  

 Không đặt bất cứ vật gì chặn lổ phía trước, vì có thể làm hỏng thiết bị.  
 Không khuyến cáo sử dụng vật đựng bằng kim loại, muỗng, nĩa, dao, vật đính kèm 

kim loại hoặc nẹp của các bao đựng xả đông. Tuy nhiên, đôi khi cũng có thể hâm nóng 
đực phẩm chế biến sẵn trong vật đựng bằng nhôm thấp (tối đa 4cm), không nắp.  

Tuy nhiên thời gian hâm nóng sẽ lâu hơn. Trường hợp này, vật đựng được đặt ở giữa 
đĩa thuỷ tinh và không nhỏ hơn 1cm cách vách kim loại hoặc cửa.  

 Lưu ý với trẻ em:  
- Khi hâm nóng bình sữa không núm vú, lắc đều chất lỏng và kiểm tra nhiệt độ 

trước khi cho trẻ dùng.   

- Nhắm tránh bỏng, luôn đảo đều thực phẩm và kiểm tra nhiệt độ thực phẩm trước 
khi cho trẻ dùng.  
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9. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG  

 

Hiện tượng Xử lý 

Thiết bị không khởi động  
Kiểm tra kết nối điện của thiết bị. Bảo đảm cửa lò 
được đóng kỹ.  

Thiết bị ồn. Bàn xoay không 
quay đúng.  

Vệ sinh bánh lăn và khu vực xoay bên dưới bàn xoay. 
Bảo đảm bánh lăn được định vị đúng cách.  

Hơi nước trên cửa  Lau ngưng tụ bằng vải.  

Thực phẩm không nóng lên 
trong chương trình vi song  

Bảo đảm vật dụng nấu phù hợp với lò vi song và mức 
công suất thích hợp  

Thiết bị phát tia lửa  
Vệ sinh kỹ thiết bị: loại mỡ, thành phần thực phẩm… 
Lấy ra các vật dụng kim loại trên vách lò. Không sử 

dụng vật dụng kim loại với vĩ.  

Đèn không hoạt động  Gọi dịch vụ thay bóng.  

 

10. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ  

 
 Lò nên được vệ sinh thường xuyên, bề mặt có thể bị hỏng và sẽ làm giảm tuổi thọ của 

thiết bị, cũng như có thể gây nguy hiểm.  
 Luôn rút phít cắm trước khi vệ sinh.  
 Dùng vải ẩm vệ sinh bên trong cũng như ngoài lò, khung và bên trong cửa luôn được 

giữ sạch sẽ.  
 Không để nước lọt vào lưới thông gió.  

 Không sử dụng chất tẩy có tính ăn mòn, cồn hoặc dung môi vì có thể làm hỏng thiết bị.  
 Không làm ướt bảng điều khiển. Vệ sinh bằng vải ẩm nhẹ.  

 Rửa bàn xoay và vòng xoay bằng nước có xà phòng ấm hoặc trong máy rửa chén.  
 Nếu lò quá bẩn và có mùi, đun sôi nước với nước cốt chanh trong tách khoảng 5 phút. 

Vệ sinh vách lò với nước và lau khô bằng vải mềm.  
 

11. QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ.  

 
Không huỷ thiết bị như rác thải dân dụng  

 
Vật liệu bao bì  

Vật liệu bao bì có thể tái sử dụng. Hãy bỏ bao bì ở nơi thu hồi thích hợp để tái sử dụng  
 

Trước khi bỏ thiết bị  
1. Rút phít cắm ra khỏi ổ điện  
2. Cắt dây điện và bỏ phít cắm  

Lưu ý:  
Tủ lạnh có chứa chất làm lạnh và gas trong bình. Chất làm lạnh và gas phải được huỷ 

bỏ một cách chuyên nghiệp vì nó gây hại cho mắt hoặc phát lửa. Bảo đảm các ống 
dòng lạnh không hư hỏng trước khi bỏ.  

 

- Ký hiệu chỉ rằng thiết bị không được xử lý ở các thùng rác thông 
thường như rác thải gia dụng.  

- Đem đến trung tâm thu hồi đặc biệt. Thiết bị gia dụng tái chế sẽ 
ngăn hệ quả tiêu cực đến sức khoẻ và môi trường, đồng thời tiết 
kiệm năng lượng và nguồn tài nguyên.  

- Để biết thêm thông tin, liên hệ với chính quyền địa phương hoặc 
cửa hàng mua thiết bị.  
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NẤU  

 

1. Đặt thực phẩm vào trong lò và đóng cửa lại.  
2. Nhấn nút “Funct/chức năng” 2 lần. Biểu tượng cài đặt giờ “00:00” nhấp nháy.  

3. Nhấn nút  hoặc  để điều chỉnh nấu mong muốn.  
4. Nhấn nút khởi động/dừng để xác nhận.  

Nấu khởi động.  
 
Lưu ý:  

 
Khi nấu, có thể tăng hoặc giảm thời gian bằng cách nhấn nút  hoặc  

 
 

 

NẤU CHẬM   
 

1. Đặt thực phẩm vào nồi, đóng nắp lại.  
2. Nhấn nút “Funct/chức năng” 3 lần, biểu tượng cài đặt thời gian “00:00” nhấp nháy.  

3. Nhấn nút  hoặc  để điều chỉnh thời gian nấu mong muốn dựa trên thời gian cài 
đặt.  

4. Nhấn nút khởi động/dừng để xác nhận.  
Nấu khởi động.  
 

Lưu ý:  
 

Khi nấu, có thể tăng hoặc giảm thời gian bằng cách nhấn nút  hoặc  
 

XẢ ĐÔNG  

 
1. Đặt thực phẩm vào nồi, đóng nắp lại.  
2. Nhấn nút “Funct/chức năng” 4 lần, BIỂU TƯỢNG CÀI ĐẶT TRỌNG LƯỢNG “100g” 

nhấp nháy.  
3. Nếu muốn cài đặt lại trọng lượng thay vì trọng lượng đã cài đặt trước, nhấn nút  

hoặc .  
4. Nhấn nút khởi động/dừng để xác nhận.  

Xả đông khởi động.  
 

Lưu ý:  
 
Không thao tác lò vi sóng khi không có thực phẩm bên trong, có thể gây quá nóng và 

làm hỏng ống dẫn vi sóng.  
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Lưu ý:  
 

 Chỉ cho phép trẻ thao tác thiết bị sau khi hướng dẫn sử sụng và cảnh báo nguy cơ có 
thể xảy ra nếu sử dụng không đúng cách.  

 Không được hâm nóng hoặc nấu trứng còn nguyên vỏ, luộc hoặc nướng vì có nguy 
cơ nổ và gây bỏng nghiêm trọng hư hỏng không thể sữa chữa được với thiết bị.  

 Khi hâm nóng chất lỏng. điểm sôi có thể đạt đến mà không có bong bóng hơi như 
thường thấy trên bề mặt. Để tránh sôi quá hoặc nguy cơ bỏng, đợi khoảng 20 giây 

trước khi lấy vật đựng ra khỏi thiết bị dung thiết bị lấy ra để tránh chất lỏng bắn ra thình 
lình.  
 Trường hợp hâm nóng một ít thực phẩm (Ví dụ: xúc xích hoặc bánh), đặt một ly nước 

bên cạnh thực phẩm (Tránh khô thực phẩm).  
 Thời gian quá lâu có thể làm khô thực phẩm và làm cháy, không sử dụng cùng thời 

gian như khuyến cáo nấu như lò nướng truyền thống.  
 Kiểm tra thường xuyên khi nấu hoặc hâm nóng thực phẩm trong vật đựng sử dụng  1 

lần làm bằng nhựa, giấy hoặc bằng vật liệu dễ bắt lửa vì có nguy cơ cháy.  
 Nếu thấy có khói, giữ nguyên cửa đóng, tắt lò và ngắt kết nối khỏi nguồn điện.  

 Không sử dụng lò khi cửa mở. Nếu cửa hoặc miếng đệm hỏng, không sử dụng lò cho 
đến khi lò được sửa chữa bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên môn.  

 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 liên 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.  

 Trẻ em luôn được canh chừng để bảo đảm chúng không chơi đùa với thiết bị.  
 

4. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN  

 

 Trong hầu hết mọi trường hợp, khuyến cáo bọc/che thực phẩm lại: thực phẩm ngon 
hơn và giữ cho lò sạch sẽ. Tuy nhiên, trước khi nấu nướng hoặc hâm bất kỳ thực phẩm 
nào có chất lỏng trong chai hoặc hộp đựng, phải tháo nắp che để tránh rủi ro nổ.  

 Đặt phần dày nhất của thực phẩm hướng ra phía ngoài đĩa.  
 Luôn kiểm tra thời gian nấu nướng. Sử dụng thời gian thấp nhất khuyến nghị, them 

thời gian nếu cần thiết. Nấu nướng quá lâu có thể sinh khói và bắt lửa.  
 

5. GIAO THOA SÓNG  

 

Sử dụng lò vi sóng có thể gây giao thoa sóng radio, TV hoặc các thiết bị tương tự. Việc 
này có thể giảm hoặc bị loại bỏ bằng cách sau:  

1. Vệ sinh cửa lò và bề mặt đệm cửa.  

2. Điều chỉnh lại ăn ten Radio hoặc TV.  
3. Đổi vị trí của lò vi song hoặc Radio/TV.  

4. Di chuyển lò ra khỏi bộ tiếp sóng. 
5. Kết nối lò và bộ tiếp sóng ở các ổ cắm khác nhau.  
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6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬT DỤNG  

 

 Bảo đảm các vật dụng phù hợp cho sử dụng với lò.  
 Các vật liệu xuyên sóng là lý tưởng, vì cho phép năng lượng đi qua hộp đựng làm 

nóng thực phẩm.  
 Không sử dụng vật dụng làm bằng giấy tái chế, vì có thể có chứa thành phần kim loại, 

gây phát tia lửa/cháy.  
 Không sử dụng vật dụng bằng kim loại hoặc chén đĩa có hoa văn kim loại.  

 Đĩa tròn hoặc Ôvan được khuyến cáo hơn là đĩa vuông hoặc đa giác vì thực phẩm ở 
các góc có thể quá chín.  
 

7. MÔ TẢ THIẾT BỊ  

 

 

 

 
1. Hệ thống khoá cửa an toàn  

2. Đế bàn xoay  
3. Thanh dẫn sóng  

4. Nút mở cửa  
5. Bảng điều khiển  

6. Đèn màu  
7. Trục xoay  
8. Đĩa xoay  

 
A. Nút tăng  

B. Nút giảm  
C. Nút chức năng  

D. Nút khởi động/dừng  
E. Màn hình hiển thị  

F. Đồng hồ/thời gin nấu  
G. Hâm nóng  
H. Nấu  

I. Xả đông  
J. Đồng hồ  

 

 
 Đế bánh xoay: Không cố vặn đế bánh xoay bằng tay, vì có thể làm hỏng hệ thống trục. 

Nếu không xoay đúng cách, bảo đảm rằng không bị cản trở bởi vật gì dưới bàn xoay.  
 

8. CHỨC NĂNG  

 

NHẬN ĐỊNH CHUNG  
 
 Khi lò được cắm điện lần đầu tiên, có tiếng nhạc ngắn.  

 Cửa vòm cần được mở rồi đóng lại một lần trước khi sử dụng.  
 Trong khi nấu, đèn đỏ sẽ hiển thị trên lò. Khi chương trình buộc phải dừng, đèn đỏ sẽ 

nhấp nháy cho đến khi nhấn nút khởi động/dừng trở lại.  
 Sau khi chương trình kết thúc, tín hiệu âm thanh vang lên với đèn xanh hiển thị trên lò.  
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CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ  
 

Đây là đồng hồ 24 giờ, khi lò được cắm phít lần đầu tiên, “12:00” và “ ” sẽ hiển thị.  
1. Nhấn nút  và  đồng thời trong 3 giây, biểu tượng giờ sẽ nhấp nháy.  

2. Nhấn nút  hoặc  để cài đặt giờ.  
3. Nhấn nút khởi động/dừng một lần, biểu tượng phút sẽ nhấp nháy.  
4. Nhấn nút  hoặc  để cài đặt phút.  

5. Nhấn nút khởi động/dừng để xác nhận  
 

 
BẬT/TẮT ÂM THANH  

 
Bật chức năng này, giai điệu ngắn sẽ vang lên.  

Ở tình trạng chờ, nhấn nút khởi động/dừng trong 5 giây, chức năng giai điệu sẽ bị huỷ 

với “S OFF” hiển thị, nhấn nút khởi động/dừng 5 giây nữa, sẽ hiển thị “S ON”.  

 

KHỞI ĐỘNG NHANH  
 
Chức năng cho phép cài đặt nấu nướng nhanh, chỉ với nút khởi động nhanh.  

1. Đặt thực phẩm vào lò, đóng nắp lại.  
2. Nhấn nút khởi động nhanh một lần, lò sẽ khởi động tự động trong 30 giây để đạt 

công suất lớn nhất.  
Lưu ý: Khi nấu nướng, có thể tăng hoặc giảm thời gian bằng nút  hoặc .  

 

CHỨC NĂNG  
    

 

Nhấn nút “Chức năng”  1 lần  2 lần  3 lần  4 lần  

Cài đặt trước  03:00  00:00  00:00  100g  

Thời gian nấn nướng  00:00 – 60:00   

Công suất  500W  700W  500W   

Trọng lượng tối thiểu – tối đa   100-1500 

 

CÀI ĐẶT HÂM NÓNG  

 

1. Đặt thực phẩm vào lò và đóng nắp lại.  
2. Nhấn nút “Funct/Chức năng” một lần, biểu tượng cài đặt phút nhấp nháy.  
3. Nếu muốn cài đặt thời gian nấu mong muốn thay vì thời gian cài đặt trước, nhấn nút 

 hoặc  để điều chỉnh khi thời gian cài đặt trước nhấp nháy.  
4. Nhấn nút khởi động/dừng để xác nhận.  

Hâm nóng khởi động  
Lưu ý:  

 
Khi nấu, có thể tăng hoặc giảm thời gian bằng cách nhấn nút  hoặc  

 
 

 
 
 

 


