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QUI CÁCH (17L) 

Công suçt tiêu thý:    220 – 240V; 50 Hz; 1.080 W 

Công suçt vi sóng:    700 W     

Tæn số vên hành:   2.450 Hz  

Kích thþớc bên ngoài:   592mm (R) X 350mm (S) X 390mm (C)  

Kích thþớc khoang lò:   320mm (R) X 288mm (S) X 183mm (C)  

Trọng lþợng:    # 14.7 Kg  

 

QUI CÁCH (23L)  

Công suçt tiêu thý:    220 – 240V; 50 Hz; 1.280 W 

Công suçt vi sóng:    800 W  

Tæn số vên hành:   2.450 Hz  

Kích thþớc bên ngoài:   592mm (R) X 400mm (S) X 390mm (C)  

Kích thþớc khoang lò:   330mm (R) X 330mm (S) X 212mm (C)  

Trọng lþợng:    # 17.5 kg   

 

TRƯỚC KHI GỌI DỊCH VỤ  

1. Nếu lò không hoät động, màn hình không hiển thð:  

a/ Kiểm tra và bâo đâm rìng lñ đþợc kết nối với ổ cím điện chíc chín. Nếu có cím, 

tháo phít cím ra, đợi khoâng 10 giây rồi cím läi chíc chín.  

b/ Kiểm tra vð trí cæu chì bð cháy hoặc ngít điện, xem có hoät động tốt không. Kiểmtra 

ổ điện với các thiết bð khác.  

2. Nếu nguồn điện cûa lò không hoät động:  

a/ Kiểm tra xem đồng hồ cò đþợc cài đặt không.  

b/ Kiểm tra và bâo đâm rìng cửa đþợc đòng chíc chín. Nếu không, nëng lþợng vi 

sòng không lþu thong trong lñ.  

 

NẾU KHÔNG VÌ MỘT TRONG CÁC VẤN ĐỀ NÊU TRÊN THAY ĐỔI TÌNH HÌNH, LIÊN 

LẠC ĐẠI LÝ DỊCH VỤ ĐƯỢC UỶ QUYỀN.  

 

Lþu ý:  

Thiết bð đþợc sử dýng bới mýc đích gia dýng cho việc hâm nóng thực phèm và thức 

uống  bìng nëng lþợng điện tÿ và chî sử dýng trong nhà.   
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BẢO TRÌ LÒ VI SÓNG.  

1. Tít lò và rút phít cím ra khói ổ cím tþờng trþớc khi vệ sinh 

2. Giữ cho khoang lñ đþợc säch sẽ. Khi thực phèm bín ra hay dung dðch trào dính 

vào vách, lau với khën èm. Không khuyến cáo sử dýng chçt tèy rửa cò tính ën 

mòn và vêt dýng lau chùi thô ráp.  

3. Các mặt ngoài cûa lñ nênđþợc vệ sinh säch sẽ với khën èm. Để tránh hþ hóng 

với các phý kiện hoät động trong lñ, nþớc không đþợc thçm vào các khe thong 

gió.  

4. Không để Bâng điều khiển èm þớt. Vệ sinh bìng vâi èm, mềm. Không sử dýng 

chçt tèy rửa, chçt ën mñn hay chçt tèy däng xðt lên bâng điều khiển. 

5. Khi hơi nþớc tích tý bên trong và xung quanh bên ngoài cửa lò, lau bìng vâi 

mềm. Điều này có thể xây ra khi lò hoät động trong điều kiện độ èm cao.  

6. Thînh thoâng, cæn thiết lçy khay thuỷ tinh ra để vệ sinh. Rửa khay bìng nþớc çm 

hoặc trong máy rửa chén.  

7. Vñng bánh lën và sàn khoang lñ nên thþờng xuyên säch sẽ để tránh gây ồn thái 

quá. Đơn giân chî lau bề mặt đáy lñ với nþớc và chçt tèy nhẹ tồi lau khô. Vòng 

bánh lën cò thể đþợc rửa bìng nþớc hoặc máy rửa chén. Hơi nçu nþớng tích tý 

khi sử dýng đi sử dýng läi có thể ânh hþởng đến bề mặt đáy hoặc bánh lën.  

8. Tèy mùi trong lò bìng cách kết hợp một tách nþớc với nþớc và vó chanh đựng 

trong một cái chén sâu sử dýng đþợc trong lò vi song. Sau 5 phút, lau khô bìng 

vâi mềm.  

9. Khi cæn thiết thay đèn lñ, tham khâo đäi lý để thay.  
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6. Chức nëng lþu nçu:  

Chức nëng này cò thể lþu một vài chþơng trình nçu hữu ích tránh cài đặt läi thời gian và 

công suçt.  

a. Nếu không cài đặt lþu nhớ, nhçn “memory/lþu nhớ”, “1” sẽ hiển thð, nhêp liệu 

công suçt nçu và thời gian, nhçn “memory” læn nữa, chþơng trình cài đặt đþợc 

lþu. Nếu bän nhçn “Start” thay vì nút “memory”, lñ sẽ khởi động và chþơng trình 

cüng sẽ đþợc lþu.  

b. Nếu bçt kỳ chþơng trình lþu nào đã đþợc cài đặt, khi bän nhçn nút “memory”, 

“1” sẽ hiển thð, lò sẽ hoät động theo chþơng trình lþu nhớ sau khi bän nhçn nút 

“Start”.   

 

7. Vệ sinh:  

Chức nëng cò thể làm cho khoang lò và thực phèm nguội xuống và loäi bó mọi mùi nçu 

nþớng. Nhçn nút “Cooling/Fresh air (Làm mát/ Khí tþơi)”, quät sẽ chäy 1 phút (Thời 

điểm này, vi sóng và vî nþớng không hoät động), nhçn một læn, thời gian hoät động 

quät sẽ thêm 1 phút. Thời gian vệ sinh lâu nhçt là 15 phút.  

 

8. Khoá an toàn trẻ em.  

Nhçn nút “Pause/Cancel (Dÿng/Huỷ)” 3 læn để khoá lò.  

Nhçn nút “Pause/Cancel (Dÿng/Huỷ)” 3 læn nữa để mở läi lò và khôi phýc chức nëng 

hoät động.  

 

9. Pause/Cancel (Dÿng/Huỷ) 

a. Trong quá trình thao tác, nhçn nút “Pause/Cancel” sẽ dÿng hoät động.  

b. Nếu chþơng trình nào đþợc cài đặt trþớc đò , nhçn khởi động, nhçn nút này sẽ huỷ 

tçt câ các chþơng trình cài đặt.  
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NHIỄU VÔ TUYẾN ĐIỆN  

Lò vi sóng có thể làm nhiễu Radio, TV hoặc các thiết bð tþơng tự, Khi xây ra nhiễu 

sóng, có thể loäi bó hoặc giâm thiểu bìng một số cách thức sau:  

a. Vệ sinh cửa và gín chặt bề mặt lò.  

b. Đặt Radio, TV, „ càng xa càng tốt với lò vi song.  

c. Líp đặt ëng-ten hợp ký cho Radio, TV,„ để tiếp nhên sóng mänh.   

 

LẮP ĐẶT  

1. Bâo đâm tçt câ vêt liệu bao bì bên trong cửa đþợc tháo ra.  

2. Kiểm tra lò sau khi tháo bao bì phát hiện xem hþ hóng nhþ sau:  

- Cửa lò không chuèn  

- Cửa bð hóng  

- Bð mẽ hoặc lõm trên cửa và màn hình 

- Lõm trong khoang lò  

- Nếu phát hiện các lỗi trên, KHÔNG sử dýng lò.  

3. Trọng lþợng lò 17,5 kg và phâi đþợc đặt nơi cò bề mặt bìng phîng và đû ứng 

cáp chðu đþợc trọng lþợng này  

4. Lò phâi đþợc đặt xa nguồn có nhiệt độ cao và hơi nþớc. 

5. KHÔNG đặt bçt kỳ vêt gì trên nóc lò.  

6. KHÔNG tháo trýc xoay lò. 

7. Với bçt kỳ thiết bð nào, giám sát chặt chẽ là cæn thiết khi đþợc sử dýng bởi trẻ 

em.  

 

LƯU Ý – THIẾT BỊ PHẢI ĐƯỢC TIẾP ĐẤT  

1. Ổ cím phâi có dây tiếp đçt 

2. Lò cæn nguồn vào 1.3 KVA. Tham khâo với kỹ thuêt chuyên môn khi líp đặt.  

 

LƯU Ý: Lñ đþợc tự bâo vệ bởi nguồn điện 250V, cæu chì 10 Amp.  

 

LƯU Ý:Dåy điện đþợc xác đðnh màu nhþ sau:  

Xanh lá và vàng:   tiếp đçt  

Xanh da trời:   trung tính  

Nâu:     dåy cò điện  

Màu dåy điện cûa thiết bð có thể không tþơng ứng với đánh dçu màu trong ổ cím, tiến 

hành nhþ sau:  

Dây có màu xanh lá và vàng phâi đþợc kết nối với ổ cím nơi đánh dçu chữ E và ký hiệu 

tiếp đçt .  

Dây có màu xanh da trời phâi đþợc kết nối với ổ cím nơi đánh dçu chữ N hoặc màu 

đen.  

Dây có màu nâu phâi đþợc kết nối với ổ cím nơi đánh dçu chữ L hoặc màu đó.  

 



3 
 

HƯỚNG DẪN AN TOÀN CẦN LƯU Ý  

LƯU Ý:  

- Khi thiết bð hoät động ở chế độ kết hợp, trẻ em chî sử dýng lñ dþới sự giám sát 

cûa ngþời lớn vì sự phát sinh nhiệt (Chî với model có chức nëng nþớng) 

- Nếu cửa hoặc ron cửa lò bð hóng, không đþợc thao tác lñ cho đến khi đþợc sữa 

chữa bởi kỹ thuêt viên có chuyên môn  

- Nguy hiểm cho bçt kỳ ai nếu không phâi là kỹ thuêt viên có chuyên môn thực 

hiện bçt kỳ dðch vý nào hoặc các sữa chữa cò liên quan đến việc tháo vó bâo vệ 

lộ ra nëng lþợng vi sóng.  

- Chçt lóng và thực phèm khác không đþợc hâm nóng trong hộp kín vì có thể nổ.  

- Chî cho phép trẻ em sử dýng dþới sự giám sát cûa ngþời lớn cò hþớng dén 

tþơng thích một cách an toàn để tránh nguy hiểm khi sử dýng không đúng cách.  

- Lò phâi cò đû không gian cho sự lþu thong không khí. Khoâng cách 10 cm phía 

sau lò; 15 cm hai bên lò và 30 cm phía trên lò. Không tháo chân lò. Không chặn 

lþu thong không khí cûa lò. 

- Chî sử dýng vêt dýng nçu phù hợp với lò vi sóng.  

-  Khi hâm nóng thực phèm trong hộp nhựa hoặc giçy, để mít đến lò vì có thể bít 

lửa.  

- Nếu quan sát thçt khói, tít lò và rút phít cím ra và giữ cửa đòng để dêp lửa.  

- Hâm nóng thức uống có thể gây ra sôi phun trào chêm, do vêy phâi cèn thên khi 

cæm ním hộp dựng.  

- Thực phèm trong bình hoặc ca thức ën trẻ em nên đþợc khoáy và líc và kiểmtra 

nhiệt độ trþớc khi dung để tránh bóng.  

- Trứng còn nguyên vó và trứng luộc rồi không đþợc hâm nóng trong lò vi song vì 

có thể nổ, kể câ sau khi kết thúc hâm nóng.  

- Khi vệ sinh bề mặt cửa, ron cửa, khoang lò, sử dýng xà phñng không ën mñn 

hoặc chçt tèy rửa với mút hoặc vâi.  

- Lò phâi đþợc vệ sinh thþờng xuyên và làm säch vết bám thực phèm.  

- Không bâo trì lò ở điều kiện säch sẽ có thể làm hóng bề mặt ânh hþởng đế tuổi 

thọ thiết bð và có thể gây nguy hiểm.  

- Nếu dåy điện bð hóng, phâi đþợc thay thế bởi nhà sân xuçt, dðch vý đäi lý hoặc 

ngþời cò chuyên môn để tránh nguy hiểm.  
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4. Xâ đông tự động  

Chọn loäi thực phèm và trọng lþợng, tự động giúp bän điều chînh mức công suçt và 

thời gian.  

Ví dý: xâ đông 0.5 Kg thðt đông länh.  

a. Nhçn nút “Auto defrost/Xâ đông tự động” để chọn “d-1”  

b.  Vặn nút “Time setting.Weight” (Cài đặt thời gian. Trọng lþợng) để chọn trọng 

lþợng 0.5 Kg.  

c. Nhçn nút “Star/Khởi động”  

 

Trọng lþợng cûa thðt phâi dþới 2 Kg 

Trọng lþợng hâi sân phâi dþới 1 Kg 

Lþu ý: “d-1” nghïa là xâ đông thðt, “d-2” nghïa là xâ đông hâi sân.  

 

5. Thực đơn tự động 

Bän chî cæn chọn loäi thực phèm và trọng lþợng, lò sẽ tự động điều chînh công suçt và 

thời gian.  

Ví dý: Nçu tự động 0.4 Kg cá  

a. Nhçn nút “Auto menu/Thực đơn tự động” để chọn A-4 

b. Vặn nút “Time setting.Weight” (Cài đặt thời gian. Trọng lþợng) để cài đặt trọng 

lþợng 0.4 Kg.  

c. Nhçn nút “Start/Khởi động”   

 

Kg  

 

A-1  A-2  A-3  A-4  A-5  A-6  

Tự động  Rau  Mì  Cá  Thðt  Bánh mì  

1  0.1  0.1  1 phæn  0.2  0.2  0.1  

2  0.2  0.2  2 phæn  0.3  0.4  0.2  

3  0.3  0.3   0.4  0.6  0.3  

4  0.4  0.4   0.5  0.8  0.4  

5  0.5  0.5   0.6  1.0  0.5  

6  0.6  0.6   0.8  1.2   

7     1.0  1.5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần chạm  

Trọng lượng, thực đơn   
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HƯỚNG DẪN THAO TÁC  

1. Làm nóng với 1 nút nhçn  

Chî với 1 nút nhçn, bän có thể khởi động nçu nþớng, rçt thuên tiện và nhanh chòng để 

làm nòng 1 ly nþớc, „  

Ví dý: Làm nòng 1 ly nþớc  

a. Đặt ly nþớc lên bàn xoay rồi đòng cửa 

b. Nhçn nút “Start/Khởi động”, lñ sẽ hoät động 100% công suçt trong 1 phút.  

c. Bãn sẽ nghe 5 tiếng bíp khi kết thúc nçu.  

 

2. Làm nóng bìng vi sóng  

Chức nëng này cò 2 lựa chọn.  

1/ Làm nóng bìng vi sóng nhanh (100% công suçt)  

Ví dý: Làm nóng thực phèm với 100% công suçt trong 5 phút.  

a. Vặn nút “Time setting.Weight” (Cài đặt thời gian. Trọng lþợng) cho đến khi 

“5:00” hiển thð.  

b. Nhçn nút “Start/Khởi động” 

2/ Làm nóng bìng vi song thao tác tay  

Ví dý: Làm nóng thực phèm với 70% công suçt trong 10 phút.  

a. Nhçn nút “Micro/Vi sòng”, chọn công suçt 70%. 

b. Vặn nút “Time setting.Weight” (Cài đặt thời gian. Trọng lþợng) cho đến khi 

“10:00” hiển thð  

c. Nhçn nút “Start/Khởi động” 

Có 5 mức công suçt và thời gian thời gian nçu bìng vi sóng dài nhçt là 60 phút.  

 

Læn nhçn Công suçt ví sóng  Hiển thð  

1  100%  P100  

2  70%  P70  

3  50%  P50  

4  30%  P30  

5  10%  P10  

 

3. Nçu lửa chêm:  

Nçu lửa chêm có 2 loäi:  

S1 là nçu lửa chêm mức mänh (31.25% lửa vi sóng); S2 là nçu lửa chêm mức yếu 

(18.75% lửa vi sóng)  

Ví dý: Nçu thực phèm với lửa yếu trong 1 giờ. 

A. Nhçn nút “Slow/Nçu chêm”, chọn nút “S-2”  

B. Vặn nút mã hoá sang phâi tới “1H:00”  

C. Nhçn nút khởi động  

 Thời gian nçu lửa chêm dài nhçt là 3 giờ.  
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HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHUNG CHO SỬ DỤNG  

Liệt kê dþới đåy đối với thiết bð những nguyên tíc phâi thực hiện để bâo đâm hiệu quâ 

cho việc sử dýng lò:  

1. Luôn đặt khay thuỷ tinh, bánh lën ở đúng vð trí khi thao tác lò.  

2. Không sử dýng lò cho bçt lý do nào ngoài chế biến thực phèm, nhþ làm khô 

quæn áo, giçy hoặc bçt kỳ vêt phi thực phèm nào hoặc với mýc đích khử trùng.  

3. Không hoät động lò khi lò trống, có thể làm hóng lò.  

4. Không sử dýng khoang lò với mýc đích cçt giữ nhþ giçy, sách hþớng dén nçu 

ën,„ 

5. Không nçu bçt kỳ thực phèm nào cò màng bao xung quanh nhþ long đó trứng, 

khoai tây, gan gà„ mà không đåm thûng trþớc nhiều læn bìng nïa.  

6.  Không chèn bçt kỳ vêt gì trong khoâng không gian bên ngoài lò.  

7. Ở bçt kỳ thời điểm nào cüng không tháo các bộ phên ra khói lñ nhþ chån, các 

kết nối, ốc vít, „ 

8. Không nçu thực phèm trực tiếp trên khay thuỷ tinh. Đặt thực phèm lên trên/trong 

vêt dýng nçu hợp lý trþớc khi đặt vào lò.  

9. LƯU Ý – VẬT DỤNG NẤU KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG  

 Không sử dýng châo, đïa kim loäi có tay cæm kim loäi.   

 Không sử dýng bçt kỳ vêt dýng nào có khung kim loäi.  

 Không sử dýng giçy đþợc bọc lþới kim loäi. 

 Không  sử dýng đïa mêlamin vì chúng chứa vêt liệu hçp thý nëng lþợng vi sóng, 

có thể làm nứt hoặc cháy và làm chêm quá trình nçu.  

 Không sử dýng bộ đồ ën cûa Centura, Corelle vì nþớc men không phù hợp cho 

sử dýng vi sóng.  

 Không nçu trong hộp đựng đòng kín, nhþ chai dæu ën vì chúng cò thể nổ nếu 

làm nóng trong lò vi sóng.  

10. Vêt dýng cho lñ vi song nên đþợc sử dýng phù hợp với hþớng dén cûa nhà sân 

xuçt.  

11.  Không chiên rán thực phèm trong lò.  

12.  Lþu ý rìng lò vi sóng chî làm nóng thực phèm däng lóng trong vêt đựng hơn là 

chính hộp đựng nò. Do đò, kể câ níp cûa hộp đựng không nóng khi chäm vào 

khi đem ra khói lñ, nhþng thực phèm däng lóng sẽ thoát ra một lþợng hơi 

và/hoặc bín tung toé khi mở níp.  

13.  Luôn tự kiểm tra nhiệt độ cûa thực phèm nçu đặc biệt khi bän hâm nóng hay 

nçu thực phèm däng lóng cho em bé. Chúng tôi khuyến cáo không bao giờ 

dùng thực phèm däng lóng ngay sau khi ra khói lñ, để ít phút và nên khuçy thực 

phèm để nhiệt đồng đều.  

14. Thực phèm chứa hỗn hợp mỡ và nþớc nên để khoâng 30 – 60 giây trong lò sau 

khi tít lñ. Nhþ vêy để hỗn hợp bình ổn và tránh sôi bùng lên khi đặt muỗng vào 

thực phèm.  
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15.  Khi chuèn bð/ nçu thực phèm/ chçt lóng và nhớ rìng một số thực phèm ví dý 

nhþ bánh pudding (Noel), mứt và thðt xay đþợc làm nóng lên rçt nhanh. Khi hâm 

hoặc nçu thực phèm có nhiều chçt béo hoặc đþờng, không sử dýng vêt đựng 

bìng nhựa.  

16.  Vêt dýng nçu có thể nóng lên bởi vì nhiệt truyền qua tÿ thực phèm nòng. Điều 

này đặc biệt thêt nếu màn bọc che phía trên và tay cæm vêt dýng. Sử dýng 

miếng gang nhçc nồi để cæm vêt dýng.  

17. Để giâm rûi ro cháy trong khoang lò:  

a. Không nçu quá lâu thực phèm. Cèn thên quan sát lò nếu giçy, nhựa hoặc các 

vêt dung dễ bít lửa đþợc đặt trong lñ để thuên tiện cho nçu nþớng.  

b. Tháo lþới bọc khói bao bì trþớc khi đặt bao bì vào lò.  

c. Nếu vêt dýng trong lò có thể bít lửa, đòng cửa lò, tít lò, rút phít cím hoặc ngít 

điện ở cæu chì hoặc ngít mäch (CB).   

 

SƠ ĐỒ ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hệ thống khoá an toàn cửa  
2. Cửa lò  
3. Khe thoát hơi  
4. Vòng bánh lăn  
5. Khay thuỷ tinh  
6. Bảng điều khiển  
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màn hình hiển thị  

Vi sóng   

Vệ sinh    

Xả đông  tự động 

Thực đơn      

Cài đặt thờigian. 
 Trọng lượng      

Dừng/ Huỷ      Khởi động       

Bộ nhớ        

Nấu chậm         


