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CHỨC NĂNG NƯỚNG + VI SÓNG  
 
Chức năng cho phép sử dụngđồng thời chức năng nướng và vi sóng, giúp nấu 
nướng nhanh. Có thể sử dụng bất ngăn nướng nào với chức năng vi sóng.  
 
Lập trình chức năng nướng      Hiển thị 

 Chọn chức năng nướng (trung bình hoặc cao) cộng với chức 
năng vi sóng.  

Nhấn nút  để chọn ngăn nướng mong muốn: 1, 2, 3.  
Sử dụng nút +/- để giảm công suất, ví dụ: -2-  

Nhấn nút  và biểu tượng thời gian nấu nướng bắt đầu nhấp 
nháy. Sử dụng nút +/- để chọn thời gian nấu nướng kết hợp vi 
sóng và nướng.  
Ví dụ: 20 phút.  

Xác nhận bằng nút , lò bật lên và chương trình bắt đầu.  

 

 
 

 
Nấu nướng với khởi động trễ:  

Sau khi cài đặt thời gian chương trình, xác nhận bằng cách nhấn nút  và nhấn 

nút  hai lần rồi nút +/- để cài đặt thời gian kết thúc nấu nướng mong muốn, ví dụ: 
13:50.  

Các nhận bằng nút . Lò sẽ bật lên vào thời gian mong muốn.  
 
Lưu ý:  
 

Thời gian nấu nướng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn  và +/-.  
 
HƯỚNG DẪN NẤU NƯỚNG CHỨC NĂNG VI SÓNG + NƯỚNG  
 
Sử dụng đĩa phù hợp với lò vi sóng, chịu nhiệt, ưa chuộng là sành sứ (ít bắn tung 

toé hơn là đĩa thuỷ tinh)  

Đặt thực phẩm trên đĩa và đặt trên vỉ ở ngăn 1. Trở (lật) thực phẩm ở giữa chương 

trình.  

Nếu có thể, nấu nướng mà không có lớp mỡ bên ngoài để tránh phát sinh khói và 

bắn mỡ. Để làm mềm thịt, nêm nếm gia vị sau khi nấu nướng, bọc thực phẩm bằng 

giấy nhôm và để khoảng 10 phút.  

 

Thực phẩm  Lượng (g) Chương trình Thời gian (phút) 
Vai cừu (có xương)  1300  200W + ngăn 3  40 – 45’  

Sườn không xương  800  200W + ngăn 3 18 – 23’  
Gà  1200  500W + ngăn 3  25 – 27’  

Gà tây  800  300W + ngăn 3  35 – 40’  

Thịt heo nướng  1000  300W + ngăn 3  35 – 40’  
Thịt bê nướng  1200  300W + ngăn 2  50 – 55’ 
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Lập trình chức năng nướng      Hiển thị 

Nhấn nút  rồi nút +/- cho đến khi đến chức năng nướng, ví 
dụ: nướng vừa.  

Màn hình sáng lên. Nhấn nút  để chọn ngăn 1, 2 hoặc 3 
bằng nút +/-.  

Nhấn nút , biểu tương thời gian bắt đầu nhấp nháy trên 
màn hình.  
Nhấn nút +/- để điều chỉnh thời gian chương trình, ví dụ: 10 
phút.  

Xác nhận bằng cách nhấn nút .  
Lò bật lên và chương trình bắt đầu.  

 

 
 

 
Nấu nướng với khởi động trễ:  

Sau khi cài đặt thời gian chương trình, xác nhận bằng cách nhấn nút  và nhấn 

nút  hai lần rồi nút +/- để cài đặt thời gian kết thúc nấu nướng mong muốn, ví dụ: 
13:50.  

Các nhận bằng nút . Lò sẽ bật lên vào thời gian mong muốn.  
 
Lưu ý:  
 

Thời gian nấu nướng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn  và +/-.  
 
HƯỚNG DẪN NẤU NƯỚNG BẰNG CHỨC NĂNG NƯỚNG  
 
Thực phẩm  Lượng Thời gian (Phút) 

Bánh pudding, xúc xích (Châm lổ bằng nĩa) 4 – 6 miếng 22 – 30’ 
Thịt heo cắt khúc  4 miếng  27 – 32’  

Thịt cừu cắt khúc  4 miếng  15 – 17’  

Sườn bò  800g  23 – 25’  
Thịt xông khói  4 – 6 lát  18 – 25’  
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1. MÔ TẢ THIẾT BỊ  

 
 
 

 Bảng điều khiển  
 

 Khoang lò  
 

 Đĩa xoay  
 

 Tay cầm cửa  
 

 
 
 Đĩa xoay: (Hình 1) Giúp việc nấu thực 
phẩm đồng đều mà không cần can thiệp 
vào.  
 
Đĩa xoay bất kỳ theo hai hướng. Nếu không 
xoay, kiểm tra các bộ phận được đặt đúng 
vị trí chưa.  
 
Không cố xoay bằng tay vì có nguy cơ 
làm hỏng hệ thống xoay.  
 
Đĩa xoay có thể được sử dụng như 1 cái 
đĩa. Để lấy ra, cầm đĩa ở vùng tiếp cận 
trong khoang.  
 
 Trục xoay: (Hình 2) làm đĩa xoay  
 
 Vòng bánh lăn: (Hình 3) Các bánh lăn 
phải được đặt đúng vị trí  
Trường hợp xoay kém, kiểm tra có vật lạ 
dưới bánh xe không 
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN  
 

 
 

 
Nút Khởi động/dừng cho phép khởi động chương trình, gián đoạn hoặc dừng 
chương trình trong khi nấu nướng.  

 Nút đồng hồ cho phép điều chỉnh thời gian và thời gian nấu nướng  

 Nút nhiệt độ cho phép điều chỉnh công suất và nhiệt độ.  

 
Nút cộng/trừ (+/-) cho phép chọn loại chương trình, tang hoặc giảm thời gian, 
thời gian nấu nướng, cũng như công suất và nhiệt độ.  

 
 Nút hướng dẫn nấu nướng cho phép chọn loại thực phẩm với chức năng tự 
động.  

 
Nút khởi động/dừng cho phép khởi động hoặc dừng nấu nướng và khoá bảng 
điều khiển. 

 
Nút dừng bàn xoay cho phép dừng xoay bàn xoay, trường hợp với những 
món ăn chiếm toàn bộ không gian lò.  

 HIển thị khoá trẻ em.  
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Rã đông cá, thịt và rau củ  
 
Thực phẩm  Lượng (g)  Thời gian (Phút) 

Cá: nguyên con/filê/cắt khúc  

100  1 – 2  

200  3 – 5  

400  5 – 7  

500  7 – 9  

750  12 – 14  

1000  17 – 19  

Gà tây/heo/bê/bò/gia cầm (cắt lát/miếng…)  

100  1 – 2  

200  3 – 5  

400  5 – 7  

500  7 – 9  

750  12 -14  

1000  17 -19  

1250  23 – 25  

1500  28 – 30  

1750  34 – 36  

2000  39 – 41  

Bông cải/cà rốt/ nấm/rau củ hỗn hợp…  

500  7 – 9  

750  12 -14  

1000  17 -19  

 
Rã đông trái cây  
 
Thực phẩm  Lượng (g) Thời gian (Phút) 
Dâu tây  

250  

7 – 9’  

Mâm xôi/ anh đào  6 – 8’  

Việt quất/ phúc bồn  5 – 7’  

 
 CHỨC NĂNG NƯỚNG  
 
Chức năng cho phép nấu nướng và làm vàng thực phẩm như bánh và thịt. 
 
Lưu ý:  
 
Khi sử dụng chức năng nướng, phải bảo vệ tay khi lấy thực phẩm ra và sử dụng vật 

dụng nấu nướng chịu nhiệt như sành sứ.  

Có hai chức năng nướng: trung bình và cao ở 3 ngăn cho mỗi chức năng: 1, 2, 3 

Theo qui định chung, khuyến cáo sử dụng ngăn 3 để nướng thịt và cá, ngăn 1, 2 với 

chức năng nướng (vừa và cao_ cộng với chế độ vi sóng để nướng và và giòn.  

Cho vỉ nướng vào theo độ cao của vật dụng nấu nướng hoặc thực phẩm. 
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Thời gian cần thiết được tính toán tự động. Thời lượng chương trình hiển thị trên 
màn hình và chương trình xả đông bắt đầu.  
 
Lưu ý:  
 
Thời gian xả đông được tính toán tự động trên cơ sở trọng lượng thực phẩm. Thời 

gian có thể thay đổi, tuỳ thuộc vào nhiệt độ ban đầu của thực phẩm (Trên cơ sở 

nhiệt độ đông lạnh của thực phẩm ở -18°C).  

 

Đối với thực phẩm có trọng lượng trên 350g (Ngoại trừ bánh mì), tiếng bíp vang lên 

giữa chương trình xả đông tự động, báo đã đến lúc trở thực phẩm để đạt được hiệu 

quả tốt nhất và “turn” hiển thị trên màn hình. Sau khi trở thực phẩm, đóng cửa và 

nhấn nút để tiếp tục chương trình xả đông.  

 

Với chức năng xả đông tự động, thời gian xả đông không thể thay đổi được.  

 

Với những thực phẩm không hiển thị trong khuyến cáo về loại thực phẩm, sửdu5ng 

chức năng vi sóng 200W hoặc d1. Tham khảo bảng khuyến cáo thời gian chương 

trình.  

 
HƯỚNG DẪN RẢ ĐÔNG  
 
Rả đông bột  
 

Thực phẩm Lượng Thời gian Khuyến cáo 

Bột nhào 400 g 1 – 3 phút 
Đặt lên khăn giấy bếp và lật lại giữa 
chừng khi rả đông  

 
Rả đông hải sản có vỏ ngoài  
 

Thực phẩm Lượng Thời gian Khuyến cáo 
Sò điệp  500g  5 – 7 phút  

Đặt trên đĩa, trộn đều giữa thời gian rả 
đông.  

Tôm bóc vỏ  100g  1 – 2 phút  

Tôm nguyên con  200g  2 – 4 phút  

Tôm càng    
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MÀN HÌNH  
 
Màn hình hướng dẫn lập trình với các loại cài đặt khác nhau: Thời gian, thời gian lập 

trình, công suất vi sóng (Watt), trong lượng thực phẩm (Gram), dừng bàn xoay, 

hướng dẫn nấu nướng.  

 

 
 

 An toàn trẻ em   Vi sóng  

 Hướng dẫn nấu nướng   Nướng  

 Chức năng nấu nướng   Bàn xoay  

 Thời gian   Thời gian lập trình  

 Nhiệt độ/công suất/ trọng lược thực 
phẩm  

Đèn báo kết thúc nấu nướng  

 Đèn báo thời gian nấu nướng  
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2. SỬ DỤNG THIẾT BỊ  
 
CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN  
 

Sau khi kết nối thiết bị hoặc sau khoảng thời gian mất điện dài, “12:00” sẽ nhấp nháy 

trên màn hình.  

 
Cài đặt thời gian trên đồng hồ  Hiển thị 

 

Cài đặt thời gian bằng cách sử dụng nút +/- rồi xác nhận bằng nút  

 
Thay đổi thời gian  Hiển thị  

Nhấn nút  rồi nút  hai lần. Thời gian sẽ nhấp nháy.  
Cài đặt thời gian mới (Vi dụ: 7:30), sử dụng nút +/-.  

Xác nhận bằng cách nhấn nút .  
Tiếng bíp vang lên xác nhận thời gian mới đã được cài đặt.  

 
 
SỬ DỤNG MỨC CÔNG SUẤT  
 

Mức công suất Sử dụng với 

1000W/900W  
Hâm nóng thức uống, nước, món ăn chứa nhiều nước nhanh.  
Nấu các món ăn chứa nhiều nước (súp, sốt, cà chua…) 

800W/700W  Nấu rau củ quả tươi hoặc đông lạnh.  
600W  Làm chảy sô cô la  

500W  
Nấu cá và hải sản. Nấu đậu khô ở nhiệt độ thấp. hâm lại hoặc 
nấu món có trứng, dễ vỡ.  

400W/300W  Nấu nhiệt độ thấp các thực phẩm có bơ sữa, mứt.  

200W  Rả đông. Làm mềm bơ, kem.  
100W  Rả đông bột có chứa kem.  

 
Công suất đầu ra của lò là 1000W.  
 
LẬP TRÌNH  
 
Thiết bị được kết nối và thời gian chính xác đã được cài đặt.  

Mở cửa bằng tay cầm. Đặt thực phẩm vào bên trong rồi đóng cửa lại.  

Nếu cửa không được đóng đúng cách, thiết bị sẽ không hoạt động.  

Mở cửa trong quá trình nấu nướng không huỷ chương trình hiện tại, chỉ đơn giản là 

dừng. Để khởi động lại lò, đóng cửa và nhấn .  
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Nếu xả đông các miếng thịt hoặc cá lớn mà không cần xoay bàn xoay, sử dụng 

chức năng ngừng bàn xoay. Trường hợp này, nhớ khuấy đều thực phẩm thường 

xuyên.  

Xả đông thịt hoặc cá bằng cách đặt lên một đĩa úp ngược và đặt trên một đĩa khác. 

Sẽ làm cho chất dịch thực phẩm chảy ra. Nếu vẫn còn lien kết với thực phẩm, cần 

làm nóng hơn.  

Không bao giờ tái đông thực phẩm xả đông, trừ khi được nấu chín.  

 
Thời lượng chương trình xả đông:  
 
Thời gian chương trình xả đông được tính toán trên cơ sở thực phẩm đông lạnh ở  

-18°C. Cho thời gian xả đông cần thiết, nhưng thời gian thực tế có thể thay đổi, tuỳ 

thuộc vào độ dày, hình dáng, kích cỡ và bao bì của thực phẩm.  

 
Chọn chương trình:  
 
Có các chương trình xả đông tự động sau đây:  

D1:  Tương đương ở mức công suất 200W. Chọn d1 nếu muốn xả đông thực 

phẩm hoặc số lượng không có ở chương trình d2.  

 Lập trình thời gian xả đông mong muốn.  

 Tham khảo bảng thời gian xả đông khuyến nghị.  

D2:  Xả đông thịt, gia cầm, cá và rau củ.  

CHỨC NĂNG XẢ ĐÔNG  
Chọn chương trình xả đông tương ứng với loại và lượng thực phẩm cần xả đông và 
chức năng tự động sẽ lập trình thời gian xả đông cần thiết.  
 
Xả đông tự động     Hiển thị 

Chọn chức năng xả đông  
Màn hình tương ứng sẽ sang lên và hiển thị “d1”  

Xác nhận bằng cách nhấn .  
Nhấn nút +/- để chọn, ví dụ d2.  

Xác nhận bằng cách nhấn .  
Đối với chương trình xả đông d1, thời lượng sẽ nhấp nháy trên 
màn hình.  
Đối với chương trình xả đông d2, “100g” (Trọng lượng xả đông 
tối thiểu) hiển thị trên màn hình.  
Nhấn nút +/- để chọn thời gian (d1) hoặc trọng lượng (d2), ví dụ 
700g.  

Xác nhận bằng cách nhấn .  
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HƯỚNG DẪN NẤU NƯỚNG TỰ ĐỘNG  
 

Pizza tươi  

Chức năng P01 cho phép làm nóng và nướng vàng Pizza tươi. 
Nấu nướng được thực hiện ở chế độ vi sóng.   
Lấy Pizza ra khỏi bao bì và đặt trực tiếp lên đĩa đựng Pizza đặc 
biệt trên đĩa xoay.  

Pizza đông lạnh  

Chức năng P02 cho phép làm nóng và nướng vàng Pizza đông 
lạnh có trọng lượng từ 125 – 650g. Trọng lượng lập trình nên tuỳ 
thuộc vào trọng lượng thực tế của Pizza.  
Nấu nướng thực hiện bằng sử dụng chế độ vi sóng và nướng.  
Lấy Pizza ra khỏi bao bì và đặt trực tiếp lên đĩa đựng Pizza đặc 
biệt trên đĩa xoay. 

 
 
 
XẢ ĐÔNG  
 
Sử dụng lò vi sóng xả đông rau củ đông lạnh, cho phép tiết kiệm nhiều thời gian. Để 

xả đông thực phẩm, dung chức năng xả đông, cài đặt mức công suất 200W.  

 
Lưu ý:  
 
Các miếng thịt và cá nhỏ có thể nấu nướng ngay sau khi xả đông. Với các miếng 

lớn như thịt tảng, cá nguyên con, sẽ vẫn để xả đông nhẹ ở cuối chương trình xả 

đông.  

Khuyến cáo để ngoài nhiệt độ môi trường tối thiểu bằng thời gian chương trình xả 

đông để có nhiệt độ đồng đều.  

 

Thực phẩm đóng tuyết sẽ mất thời gian lâu hơn để xả đông. Trường hợp này, nên 

tăng thời gian xả đông.  

 
Khuyến cáo:  
 
Thời gian xả đông tuỳ thuộc vào loại thiết bị. Cũng tuỳ thuộc vào hình dáng, kích cỡ, 

nhiệt độ ban đầu và chất lượng thực phẩm.  

Hầu hết, thực phẩm nên được lấy ra khỏi bao bì. Lưu ý lấy ra các nẹp kim loại ở bao 

bì.  

Ở giữa chương trình xả đông, các miếng thực phẩm nên được trở lại, khuấy đều và 

tách rời ra nếu đông dính lại với nhau.  
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Nhấn nút  khi cửa đóng để gián đoạn chương trình. Để huỷ chương trình, nhấn 

nút .  

Để nhập chương trình thứ hai sau khi kết thúc chương trình thứ nhất, mở cửa 

và đóng trở lại.  

Ba tiếng bíp vang lên báo kết thúc mỗi chương trình và thời gian hiển thị trở lại trên 
màn hình sau một phút.  
 
Lưu ý:  
Nếu cửa để mở, đèn sẽ tắt sau 3 phút.  

Để loại độ ẩm, thiết bị được trang bị chức năng thông gió trễ.  

Thông gió cho lò tiếp tục chức năng sau khi kết thúc chương trình. Sẽ tắt tự động.  

 

KHOÁ TRẺ EM  
 
Có thể cài đặt khoá trẻ em để tránh can thiệp thao tác lò.  
 
Lập trình  Hiển thị 

Nhấn và giữ nút  trong 5 giây cho đến khi hiển thị  ở phía 
trên, bên trái màn hình.  
Hai tiếng bíp vang lên, xác nhận lò vị khoá tạm thời.  
Không chương trình nào có thể thực hiện được 
Để huỷ:  
Thực hiện theo tiến trình tương tự.  

Nhấn và giữ nút  trong 5 giây khi cửa mở. Biểu tượng  biến 
mất và thời gian hiển thị.  
Hai tiếng bíp xác nhận tiến trình.   

 

 
CHỨC NĂNG ĐỒNG HỒ  
 
Lập trình  Hiển thị 

Nhấn nút   và sau đó nút .  
Điều chỉnh thời gian bằng sử dụng nút +/-; Ví dụ: 1 phút. Xác nhận 

lựa chọn bằng cách nhấn . Màn hình hiển thị thời gian trở lại và 
đếm ngược bắt đầu.  

 

 
BÀN XOAY  
 
Nếu nghĩ rằng kích cở món  ăn có thể ngăn hoạt động của bàn xoay, lập trình chức 
năng dừng bàn xoay sau khi chọn nấu nướng.  
 
Lưu ý: Dừng bàn xoay chỉ có thể khi chọn chương trình sử dụng chức năng vi 
sóng.  
 
Lập trình  Hiển thị 
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Nhấn nút . Chọn mức công suất vi song dung nút +/-.  
Nhấn nút STOP TURNTABLE/DỪNG BÀN XOAY và  bàn xoay 
dừng quay.  
Để huỷ chức năng, lập lại tiến trình trên.   

 
Lưu ý:  
 
Khi sử dụng chức năng DỪNG BÀN XOAY, phải trở vật dụng nấu và khoáy 
thực phẩm giữa chừng chương trình.  
 
HÂM THỰC PHẨM Ở HAI NGĂN  
 
Khi sử dụng chức năng vi sóng 500W, có thể hâm nóng 2 đĩa thực phẩm cùng lúc. 

Đặt một đĩa lên bàn xoay và đĩa còn lại đặt ở ngăn 3.  

 
Lưu ý:  
 
Che đậy thực phẩm bằng màng bọc thực phẩm hoặc bằng đĩa úp ngược. Thời gian 

chương trình như bên dưới để hâm thực phẩm đông lạnh hoặc thực phẩm trữ ở 

nhiệt độ phòng.  

 

Loại thực phẩm  Số lượng Thời gian nấu 

Thực phẩm có kết cấu đồng đều (Súp, đậu rau…)  2 đĩa 200g 4 – 6 phút  
Thực phẩm có kết cấu không đồng đều như ra-gu, 
đồ hầm, bánh bao… 

2 đĩa 300g 6 – 8 phút 

 
ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG TỐI  
 
Lập trình  Hiển thị 

Nhấn nút  rồi nhấn giữ nút  trong vài giây cho đến khi “CO” 
hiển thị.  

Điều chỉnh độ sáng tối bằng nút +/- và xác nhận bằng nút .  

 

 
CHỨC NĂNG VI SÓNG  
 
Lập trình công suất tối đa 1000W  Hiển thị 

Nhấn nút , rồi nút + để chọn chức năng công suất tối đa 1000W.  
Ký hiệu vi sóng và 1000W hiển thị trên màn hình.  

Nhấn nút  để xác nhận.  
Ký hiệu nhiệt độ chương trình nhấp nháy trên màn hình và khuyến 
nghị 30 giây mỗi lần.  
Nhấn nút +/- để điều chỉnh thời gian chương trình. Ví dụ: 10 phút.  

Xác nhận bằng nút .  
Lò bật lên và chương trình bắt đầu.  

 

 
Lập trình mức công suất   Hiển thị 
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Nhấn nút , rồi +/- cho đến khi chức năng vi sóng hiển thị.  
800W hiển thị trên màn hình.  
Có thể giảm hoặc tăng mức công suất (Tối thiểu 100W/Tối đa 

1000W) bằng cách nhấn nút và nút +/-. Ví dụ: 650W  

Xác nhận mức công suất bằng cách nhấn nút .  

Rồi nhấn  để điều chỉnh thời gian chương trình.  
Biểu tượng thời gian chương trình nhấp nháy trên màn hình. Sử 
dụng nút +/- để nhập thời gian chương trình mong muốn.  

Xác nhận bằng nút .  
Lò bật lên và chương trình bắt đầu.  

 

Lưu ý:  
 
Nếu cửa được mở trong quá trình nấu nướng, lò sẽ dừng và thời gian còn lại nhấp 

nháy trên màn hình. Để tiếp tục chương trình, đơn giản chỉ đóng cửa lại và nhấn nút 

.  

Thời gian chương trình có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút  và 

+/-.  

 
NẤU NƯỚNG TỰ ĐỘNG  
 
Với chức năng “Hướng dẫn nấu nướng”, thời gian và chế độ nấu nướng được lập 

trình tự động tuỳ theo loại thực phẩm và trọng lượng. Cài đặt nấu nướng tự động có 

sẵn trong “Hướng dẫn nấu nướng”.  

P01: Pizza tươi  

P02: Pizza đông lạnh.  

 
Lập trình thời gian nấu nướng tự động theo trọng lượng thực 
phẩm    

Hiển thị 

Nhấn  rồi nhấn  để chọn hướng dẫn nấu nướng.  
P01 nhấp nháy trên màn hình.  
Chọn chương trình (P01, P02) tuỳ vào loại thực phẩm cần nấu 

nướng bằng cách nhấn +/- rồi xác nhận bằng nút nhấn .  
Ví dụ: (P02) Pizza đông lạnh.  
Trọng lượng tối thiểu nhấp nháy trên màn hình (Ở đây là 125g)  
Điều chỉnh trọng lượng (Ví dụ 450g) sử dụng nút +/- 

 Xác nhận bằng cách nhấn .  

 

Thời gian chương trình cần thiết được tính toán tự động, ví dụ 8 phút 52 giây. Thời 

gian hiển thị trên màn hình. Chương trình bắt đầu.  

Khi chọn chương trình P01, thời gian mặc định là 12 phút hiển thị; có thể thay đổi 

thời gian nấu nướng bằng nút +/-.  


