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1. THÔNG TIN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG  
 
HƯỚNG DẪN AN TOÀN – ĐỌC KỸ VÀ LƯU GIỮ CHO SỬ DỤNG VỀ SAU  



 
Lưu ý:  
 
Khi nhận thiết bị, tháo bao bì ra ngay. Kiểm tra tổng thể. Lưu ý các vấn đề có liên 
quan hoặc có sự khiếm khuyết nào do sơ xuất trong quá trình vận chuyển. Trước 
khi khởi động thiết bị, đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt để làm quen nhanh với các chức 
năng hoạt động của thiết bị. Lưu giữ hướng dẫn sử dụng kèm theo thiết bị. Nếu thiết 
bị được bán lại sau đó hoặc chuyển nhượng cho người khác, bảo đảm rằng người 
chủ mới nhận được hướng dẫn sử dụng.  
 
Làm quen với những khuyến cáo trước khi lắp đặt và sử dụng lò, vì sự an toàn của 
bản thân và những người khác.  
 

- Trước khi sử dụng lò lần đầu tiên, đun nóng khi lò rỗng trong vòng 15 phút. 
Lưu ý rằng phòng được thông gió đầy đủ.  

- Lò được thiết kế cho sử dụng cá nhân trong gia đình. Lò không có thành 
phần    …..ami-ăng.  
- Thiết bị chỉ nhầm sử dụng cho hộ gia đình cơ bản. Không sử dụng cho mục 

đích thương mại hoặc công nghiệp, hoặc bất kỳ mục đích nào khác theo thiết 
kế.  

- Không thay đổi hoặc cố thay đổi bất kỳ đặc tính nào của thiết bị. Có thể gây 
nguy hiểm cho an toàn cá nhân.  

- Không đặt lá thiếc tiếp xúc trực tiếp với sàn lò vì việc tăng nhiệt độ có thể hư 
hại lớp men.  

- Không đặt vật nặng lên cửa lò mở, và bảo đảm rằng trẻ em không được leo 
trèo hay ngồi lên cửa.  

- Không sử dụng lò như tủ đựng thức ăn hoặc lưu trữ vật dụng sau khi sử 
dụng.  

- Sau khi sử dụng lò, bảo đảm rằng tất cả các nút điều khiển ở vị trí tắt (dừng).  
-  Lò phải được tắt khi vệ sinh bên trong.  
- Trước khi tháo cửa kính, để cho thiết bị nguội xuống.  

 

 Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ 8 tuổi hoặc lớn hơn, và bởi những người có 
khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần, hoặc những người không có kinh nghiệm 
hoặc hiểu biết, nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn trước cách sử dụng 
thiết bị an toàn và hiểu được những nguy cơ có thể xảy ra. Trẻ em không được chơi 
đùa với thiết bị. Vệ sinh và bảo trì không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự 
giám sát.  
 
- Trẻ em phải được giám sát để tránh chơi đùa với thiết bị.  
 
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN AN TOÀN  
 



Lưu ý: Thiết bị và các phụ kiện sẽ nóng trong thời gian sử dụng. Cẩn thận không 
chạm vào các thanh đốt bên trong lò. Trẻ em dưới 8 tuổi không được phép đến gần 
lò trừ khi luôn được giám sát.  
 

- Thiết bị được thiết kế để nấu nướng khi cửa đóng.  
- Trước khi vệ sinh nhiệt phân, lấy ra tất cả các phụ kiện. 
- Trong khi vệ sinh, các bề mặt có thể trở nên ấm hơn dưới điều kiện sử dụng 

bình thường. Khuyến cáo để trẻ em tránh xa với thiết bị.  
- Không sử dụng chất tẩy rửa dạng xịt.  
- Trước khi tháo nắp lưng thiết bị, thiết bị phải được ngắt điện. Sau khi vệ sinh, 

gắn lại lưng thiết bị đúng vị trí theo hướng dẫn.  
- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc mút kim loại cứng để vệ 

sinh cửa lò kính, vì có thể làm trầy bề mặt và có thể làm vỡ kính.  
 

 Lưu ý:  
 
Bảo đảm thiết bị được ngắt nguồn điện trước khi thay bóng đèn để tránh nguy cơ 
sốc điện. Thay bóng đèn chỉ khi lò nguội xuống. Tháo nắp che và đèn, sử dụng găng 
tay cao su, sẽ giúp thực hiện dễ dàng hơn.  
 

 Ổ cắm điện phải dễ thao tác sau khi lắp đặt.  
Có thể ngắt thiết bị khỏi nguồn điện khi sử dụng phích cắm hoặc bằng cách gắn 
công tắc trên hệ thống điện cố định theo qui định lắp đặt.  
Nếu dây điện bị hư hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, dịch vụ hoặc người 
có chuyên môn để tránh nguy hiểm.  
 

- Thiết bị có thể lắp đặt dưới mặt bếp hoặc âm tủ kệ theo sơ đồ hướng dẫn lắp 
đặt.  

- Định vị lò nướng vào trong tủ kệ, sao cho có khoảng cách tối thiểu là 10mm 
giữa thiết bị và cách vách xung quanh. Vật liệu làm tủ kệ phải chịu nhiệt (hoặc 
được phủ bằng vật liệu chịu nhiệt). Để ổn định tốt hơn, gắn lò với 2 con vít 
qua 2 cái lổ có sẵn ở vách bên.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
 



 

 
Vật liệu bao bì có thể tái chế. Tái chế nhằm góp phần bảo vệ môi trường 
bằng cách gửi nó cho những nơi tiếp nhận của thành phố vì mục đích 
này.  

 
- Thiết bị cũng chứa nhiều vật liệu có thể tái chế. Do vậy được đánh dấu với 

logo này để cho biết thiết bị đã qua sử dụng không được để lẫn với các loại 
rác khác. 

- Việc tái chế thiết bị do nhà sản xuất tổ chức sẽ diễn ra trong điều kiện tốt 
nhất. Tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương hoặc đại lý bán lẻ để tìm 
điểm trả hàng cho các thiết bị đã qua sử dụng gần nhà bạn nhất. Chúng tôi 
cảm ơn sự giúp đỡ của bạn trong việc bảo vệ môi trường. 

 
 
2. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 CHỌN VỊ TRÍ  
 
Sơ đồ trên xác định kích thước tủ kệ để có thể đựng lò.  



Lò có thể lắp đặt cả dưới mặt bàn thao tác (mặt bếp) hoặc tủ kệ dạng đứng (kệ mở 
hoặc kệ đóng) với kích thước phù hợp để lắp đặt âm.  
Lò sẽ tối ưu hoá tuần hoàn không khí giúp tăng hiệu quả nấu nướng đáng kể và kết 
quả vệ sinh nếu thực hiện hướng dẫn sau:  
 Đặt giữa lò nướng vào tủ kệ sao cho đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 10mm giữa 
thiết bị và xung quanh tủ kệ.  
 Vật liệu đỡ giữ phải chịu nhiệt hoặc được phủ lớp vật liệu cách nhiệt.  
 Để ổn định tốt hơn, gắn lò vào tủ kệ với 2 vít thông qua lổ có sẵn ở vách bên cạnh 
(Hình 1).  
 
 BỘ LẮP ĐẶT ÂM  
 
Thực hiện:  

1. Tháo nắp che vít bằng cao su để tiếp cận lỗ đính kèm.  
2. Khoan 1 lỗ vào vách tủ kệ để tránh nứt gỗ.  
3. Gắn lò bằng 2 vít.  
4. Lắp lại nắp che vít bằng cao su (Cũng được sử dụng để làm nhẹ đi việc đóng 

cửa lò)  
★ Nếu tủ kệ mở, khoảng hở phải tối đa 70mm.  
 

 
 
 
 KẾT NỐI ĐIỆN  
 
Thiết bị phải được lắp đúng để đảm bảo an toàn điện. Khi gắn và thao tác bảo trì, 
thiết bị phải được rút phích ra khỏi lưới điện, cầu chì phải được tắt hoặc tháo ra.  
Kết nối điện phải được thực hiện trước khi thiết bị lắp đặt vào vị trí của nó.  
Bảo đảm rằng:  



- Lắp đặt điện phải đủ định mức.  
- Dây điện phải ở tình trạng tốt.  
- Đường kính dây điện tương ứng với yêu cầu lắp đặt.  

Lò phải được kết nối với dây điện (chuẩn) gồm 3 dây dẫn tiết diện 1.5 mm� (1 dây 
nóng, 1 dây nguội và 1 dây tiếp đất) với nguồn điện 220 – 240 V, điện 1 pha với ổ 
cắm điện theo tiêu chuẩn CEI 60083 hoặc với thiết bị ngắt cực theo qui định lắp đặt.  
 
Lưu ý:  
 

Dây an toàn (Xanh – vàng) được kết nối với với đầu  của thiết bị và phải được cài 
đặt nguồn tiếp đất.  
Thiết bị được ngắt điện khỏi nguồn điện sau khi lắp đặt.  
Thiết bị có thể ngắt điện bằng cách sử dụng ổ điện có thể tiếp cận hoặc kết hợp 
công tắc gắn trên dây theo qui định lắp đặt.  
Cầu chì lắp đặt phải là 16 Ampe.  
Nếu dây điện bị hỏng, nên được thay thế bởi nhà sản xuất, dịch vụ hoặc người có 
chuyên môn để tránh nguy hiểm.  
 
★ Lưu ý:  
 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự cố nào xảy ra do không có, sai sót hoặc 
tiếp đất không đúng.  
Nếu việc kết nối điện ở khu dân cư yêu cầu có bất kỳ thay đổi nào để kết nối thiết bị, 
cần liên lạc với thợ điện chuyên nghiệp.  
Nếu lò có vấn đề bất kỳ khía cạnh nào, tháo phích thiết bị hoặc tháo cầu chì tương 
ứng với lò kết nối  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MÔ  TẢ THIẾT BỊ  
 
 PHỤ KIỆN  
 
 Vỉ an toàn chống lật (Hình 1)  
 
Vỉ được sử dụng để đựng tất cả các loại đĩa có thực phẩm 
để nướng vàng. Có thể được sử dụng như vỉ nướng (Đặt 
trực tiếp lên trên). 
 



 
 Đĩa đa chức năng (Hình 2)  
 
Gắn vào các vị trí kệ dưới vỉ, nó sẽ hứng dịch và mỡ từ 
quá trình nướng. Có thể sử dụng chứa một nửa thể tích 
nước để hấp.  
Tránh đặt thịt quay lên khay hứng vì luôn có lượng lớn vết 
bắn lên vách lò.  
 
 MÔ TẢ LÒ  
 

 
     Chọn chức năng            Nhắc phút         Chọn nhiệt độ  
 
Lưu ý:  
 
Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng cho nhiều model. Có một số ít khác nhau về chi tiết 
và thiết bị có thể hiển thị giữa thiết bị và mô tả nhìn thấy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  SỬ DỤNG THIẾT BỊ   
 
 SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐỒNG HỒ CÀI ĐẶT  
 
Sử dụng đồng hồ cài đặt sẽ dừng tự động lò nướng sau khi thời gian nấu nướng 
hiển thị  
 



 
 
- Vặn nút tới thời gian mong muốn (tính phút)  
  Ví dụ: 40 phút (Hình 1)  
 
 
 
Khi hết thời gian, đồng hồ cài đặt hiển thị “0 phút” và lò sẽ tắt 
(Hình 2)  
 
 
Nếu muốn sử dụng lò mà không cần đồng hồ cài đặt, vặn nút về  

“ ” (Hình 3)  

 
 
 NẤU NƯỚNG NGAY  
 
 

Đồng hồ cài đặt phải ở vị trí “ ” (Hình 1) 
 
 
 
- Vặn nút chọn chức năng tới bất kỳ vị trí nào.  

   Ví dụ: Vị trí “ ” (Hình 2)  
 
 
 
- Vặn nút chọn nhiệt độ đến nhiệt độ khuyến nghị cho công thức 
nấu.  
   Ví dụ: 200°C (Hình 3)  
 
Sau đó, lò bắt đầu nóng; đèn chọn nhiệt độ LED sáng lên và tắt khi nhiệt độ được 
điều chỉnh.  
 
Lưu ý: Chú ý đến các loại đĩa có bề mặt chống dính, để nguội xuống trước khi vệ 
sinh bằng tay với chất tẩy rửa. Không sử dụng mút cọ. Không cắt bằng dao hoặc 
dao cắt Pizza; thay vào đó, sử dụng vật dụng bằng silicon hay bằng nhựa.  
 NẤU NƯỚNG NGAY VỚI THỜI GIAN LẬP TRÌNH  
 



 
- Vặn đồng hồ cài đặt đến thời gian mong muốn.  
   Ví dụ: 40 phút (Hình 1)  
 
 
 
- Vặn nút chọn chức năng tới bất kỳ vị trí nào  

  Ví dụ: Vị trí “ ” (Hình 2)  
 
 
- Vặn nút chọn nhiệt độ đến nhiệt độ khuyến nghị cho công thức 
nấu.  
   Ví dụ: 200°C (Hình 3) 

 
Sau đó, lò bắt đầu nóng lên; đèn báo nhiệt độ LED sáng lên. Khi nấu nướng kết 
thúc, nút đồng hồ cài đặt ở vị trí 0 và lò tắt.  
 
Lưu ý: Không có tín hiệu âm thanh ở cuối chu kỳ nấu nướng.  

Ở cuối chu kỳ nấu nướng, chỉnh lại đồng hồ cài đặt đến “ ”, chọn chức năng và 
chọn nhiệt độ đến đến vị trí dừng.  
 
Lưu ý:  
Sau chu kỳ nấu nướng, quạt làm nguội vẫn tiếp tục chạy một thời gian, nhằm đảm 
bảo độ ổn định của lò nướng tối ưu.  
Có thể thay đổi hoặc huỷ đồng hồ cài đặt bất cứ lúc nào trong quá trình đếm ngược.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  CHẾ ĐỘ NẤU NƯỚNG CỦA LÒ    
 

Ký hiệu Diễn giải chức năng 
 



 

Đèn lò: quan sát nấu nướng mà không cần mở cửa. Đèn bật lên cho 
tất cả các chức năng nấu nướng.  

 

Xả đông: tuần hoàn không khí ở nhiệt độ phòng làm cho dung dịch 
kết lại từ xả đông thực phẩm đông lạnh bay hơi nhanh hơn (không 
sử dụng nhiệt). Đây là phương pháp nhẹ nhàng và nhanh, tăng tốc 
xả đông và và bay hơi dung dịch kết lại từ xả đông thực phẩm chế 
biến sẵn, sản phẩm có nhiều kem…  

 

Đáy: nhiệt chỉ đến tử phần thấp của lò, Sử dụng lựa chọn này để 
làm vàng phần dưới của thực phẩm. Chức căng này khuyến nghị 
với các công thức nấu nướng chậm hoặc làm nóng thức ăn.  

 

Truyền thống: thanh nhiệt phía trên và dưới của lò phát ra và làm 
nóng thực phẩm đồng bộ. Một kệ đơn có thể được sử dụng để quay 
hoặc nấu thực phẩm đúng cách.  

 

Truyền thống kèm quạt: thanh nhiệt trên và dưới kèm quạt. Thực 
phẩm được nấu nướng nhanh và đều nhờ vào quạt nhiệt hỗ trợ.  

 

Nướng nhiệt độ thấp: với phương pháp nấu nướng này, chỉ phần 
bên trong và thanh nhiệt nướng bên trên phát ra, truyền nhiệt theo 
hướng xuống phía dưới thực phẩm.  

 

Nướng nhiệt độ cao: phần bên trong và ngoài của thanh nhiệt phía 
trên hoạt động đồng thời. Khuyến nghị nấu nướng số lượng lớn.  

 

Nướng nhiệt cao kèm quạt (vách sau): phần bên trong và bên ngoài 
thanh nhiệt phía trên hoạt động đồng thời cùng với quạt. Khuyến 
nghị nấu nướng với lượng lớn thịt.  

 
Khuyến nghị tiết kiệm năng lượng 
 
Tránh làm nóng lò trước 
Giữ cửa lò đóng suốt quá trình nấu nướng.  
 
6.    BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH THIẾT BỊ    
 
 VỆ SINH MẶT NGOÀI  
 
Để vệ sinh cửa lò, sử dụng sản phẩm rửa cửa với vải mềm  
Không sử dụng sản phẩm làm sạch có tính ăn mòn hoặc miếng cạo kim loại để vệ 
sinh mặt cửa kính, vì có thể làm trầy bề mặt và làm kính vỡ.  
 
 
 
 
 THAY ĐÈN LÒ  
 
Lưu ý:  
Bảo đảm rằng thiết bị được ngắt kết nối từ nguồn điện trước khi thay bóng nhằm 
tránh nguy cơ sốc điện, Thay bóng chỉ khi thiết bị nguội xuống.  
 



Bên trong lò.   
Bóng đèn được gắn trên trần của khoang lò.  

- Mở vít cửa sổ theo chiều kim đồng hồ 
(Hình 1) 

- Thay bóng khác cùng loại:  
25 – 40W  
   220 – 240V  
   300°C  
   Halogen  
   Thay bóng rồi gắn lại cửa sổ và kết nối lò. 
Lưu ý: Để tháo cửa sổ, dung găng tay cao 
su, giúp tháo dễ dàng hơn.  

 
7.    XỬ LÝ SỰ CỐ     
 
Nếu nghi ngờ về chức năng đúng của lò, không nhất thiết có nghĩa là trục trặc. Kiểm 
tra một số điểm sau:  
 

HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XỬ LÝ 

Lò không nóng  
 Lò chưa kết nối với nguồn điện 
 Cầu chì không hoạt động  
 Nhiệt độ lựa chọn quá thấp  

> Kết nối lò  
> Thay cầu chì, kiểm tra cường độ 16A 
> Tăng nhiệt độ được chọn  

Khoá nhấp nháy   Vấn đề cơ chế cửa  > Gọi dịch vụ  

Đèn không hoạt động  
 Bóng hỏng  
 Lò chưa được kết nối hoặc 
cầu chì bị cháy  

> Thay bóng  
> Kết nối lò hoặc thay cầu chì  

Chu kỳ vệ sinh nhiệt 
phân không khởi 
động 

 Cửa chưa đóng đúng  
 Hệ thống khoá có khiếm 
khuyết 

> Kiểm tra cửa đóng  
> Gọi dịch vụ  

Quạt làm mát tiếp tục 
hoạt động sau khi lò  
dừng  

 Quạt tiếp tục hoạt động sau khi 
nấu nướng  

> Mở cửa lò để làm nguội lò nhanh hơn.  

 
Lưu ý:  

- Sửa chữa lò nên được thực hiện bởi người có chuyên môn 
- Sửa chữa không chuẩn có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng  
- Nếu sự can thiệp xử lý không đủ, hãy liên lạc dịch vụ kỹ thuật.  

 
 
 
 
 
 
8. DỊCH VỤ HẬU MÃI      
 
 



 GỌI DỊCH VỤ  
 
 
Bất kỳ sửa chữa nào liên quan tới 
thiết bị, phải được thực hiện bởi 
người có chuyên môn được ủy 
quyền của thương hiệu. Khi gọi, vui 
lòng cung cấp những tham chiếu 
hoàn chỉnh của thiết bị (model, loại, 
số sê ri). Thông tin này hiển thị trên 
bảng thông tin kỹ thuật trên thiết bị.  
 
 
 
 
 
 
 


