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HƯỚNG DẪN AN TOÀN 

 

 KHUYẾN NGHỊ AN TOÀN 

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG, ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁI QUÁT  

Thiết bị của  Quý Khách hàng  được thiết kế với mục đích sử dụng gia đình cơ bản 

như nấu nướng, hâm nóng và xả đông thực phẩm, thức uống. Chỉ sử dụng thiết bị 

với mục đích miêu tả trong hướng dẫn. Nó được sử dụng trong môi trường như nhà 

bếp hoặc trong phòng có cùng đặc tính tương tự. Nhà sản xuất từ chối  trách nhiệm 

trong trường hợp sử dụng không đúng cách.  

 Trẻ em dưới 8 tuổi nên tránh xa trừ khi có sự giám sát thường xuyên.  

 Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị.  

 Để thiết bị và dây điện tránh xa trẻ dưới 8 tuổi.  

 

 LẮP ĐẶT  

Lắp đặt hoặc đặt lò phù hợp với hướng dẫn lắp đặt được chỉ dẫn. Xem phần LẮP 

ĐẶT THIẾT BỊ.  

 Thiết bị phải được đặt nơi kệ tủ. 

 Không được che khuất lỗ thông gió của thiết bị.  

 Nếu thiết bị bị che phủ hoặc chạm với các vật liệu dễ bắt lửa bao gồm màn, khăn 

che thì đó là nguy cơ cháy trong quá trình sử dụng.  

 Tránh dây điện ra khỏi bề mặt có nhiệt và không phủ bất kỳ vật gì lên lò.  

 

 SỬ DỤNG  

Thiết  bị và những linh kiện liên quan có thể bị nóng trong quá trình sử dụng.  

Chất lỏng và thực phẩm khác không nên được làm nóng trong hộp đựng kín vì có 

thể nổ.  

 Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ 8 tuổi trở lên hoặc những người suy kém thể 

chất, thiểu năng hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, nếu có được sự giám sát và 

hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những 

mối nguy có liên quan.  

 Thiết bị và những linh kiện kết nối có thể bị nóng lên trong quá trình sử dụng.  

 Không để trẻ em dưới 8 tuổi gần lò nếu không có sự giám sát  thường xuyên.  
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 Không được đặt bất cứ vật gì lên thiết bị trong quá trình sử dụng.  

 Bảo đảm rằng các vật dụng nấu phải phù hợp sử dụng trong lò.  

 Phải luôn sử dụng găng tay  để lấy đĩa thức ăn trong lò. Một số đĩa hấp thu nhiệt 

của thức ăn, do đó rất nóng.  

 Đối với lò vi sóng và lò vi sóng  có chức năng quạt đối lưu, khuyến cáo không sử 

dụng vật dụng nấu bằng kim bằng kim loại.   

 Để tránh hư hỏng thiết bị, không bao giờ thao tác khi máy trống hoặc không có đĩa 

xoay.  

 Trong trường hợp vật nấu ít, nhỏ (xúc xích, bánh croissant…) đặt một 1 ly nước 

cạnh thực phẩm.  

 Hâm nóng thức uống trong lò vi sóng, có thể gây ra việc nước sôi bắn ra chậm và 

bất ngờ, do vậy lưu ý khi xử lý vật đựng.  

 Thức ăn đựng bình sữa, ca chứa thức ăn cho trẻ nên được lắc hoặc khuấy đều và 

kiểm tra nhiệt độ trước khi dung để tránh bỏng. Không hâm nóng bình sữa có núm ở 

phía trên (nguy cơ nổ). 

 Khuyến cáo  tránh làm nóng trứng còn nguyên vỏ  trứng luộc nguyên trứng trong 

lò vi sóng  bởi có hoặc thể gây nổ ngay cả ngay sau khi nấu.  

 Không nên sử dung màng nhôm bọc thực phẩm. Không che lò với màng nhôm.  

 Khi hâm nóng thực phẩm trong hộp đựng bằng nhựa hoặc giấy, theo dõi thực 

phẩm đun nấu có nguy cơ tự bốc cháy.  

Nếu bốc khói, hãy tắt lò và rút điện thiết bị giữ cửa đóng để dập tắt lửa.  

 Nhà sản xuất khuyến cáo một số vật  dụng nấu nướng không nên dung vì có thể 

gây nguy hiểm và bị thương.  

 Không sử dụng khoang lò vi song với mục đích cất giữ. Không để bánh mì, bánh… 

bên trong lò.  

 

 VỆ SINH 

Không duy trì bảo trì máy trong điều kiện sạch sẽ dẫn tới việc làm hỏng bề mặt có 

thể ảnh hưởng bất lợi đến tuổi thọ của thiết bị và có thể có hệ quả nguy hiểm.  

Lật lò lại và tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm trên tường trước khi vệ sinh.  

Thiết bị này phát sinh ra nguồn năng lượng vi sóng và  có dòng hiệu điện thế cao, do 

đó không tháo vỏ ra.  

Điều đó rất nguy hiểm cho mọi người hơn là một người chuyên môn:  
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o Tháo vỏ bảo vệ của thiết bị, có thể làm lộ nguồn năng lượng vi sóng.   

o Tháo vỏ bảo vệ của thiết bị, ngay cả khi đã ngắt kết nối, cũng có thể gây sốc 

điện khi tiếp xúc với dòng điện cao thế.  

 Vệ sinh và bảo trì không được thực hiện bởi trẻ trừ khi trên 8 tuổi và có sự giám 

sát.  

 Thiết bị nên vệ sinh thường xuyên và khi bất kỳ có vết bám thực phẩm.  

 Không sử dụng vật  dụng vệ sinh có tính ma sát, xù xì hoặc hoặc vật kim loại cứng 

để vệ sinh cửa lò vì nó có thể làm trầy bề mặt dẫn đến nứt vỡ.  

 Không sử dụng các chất tẩy rửa bằng hơi nước.  

 Viền khung cửa phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng không bị hư 

hỏng. Nếu các bộ phận này bị hư hỏng, không tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến khi 

được nhân viên kỹ thuật kiểm tra.  

 Đến khi cần thiết phải thay bóng đèn trong lò, vui lòng liên lạc với Đại lý để được 

thay thế.  

 Khi ngắt điện nguồn,  không kéo dây điện ra mà phải rút bằng phích cắm.  

 Nếu dây điện bị hư hỏng, phải được thay thế bởi nhà cung cấp, dịch vụ Đại lý hoặc 

những người có khả năng tương đương để tránh nguy hiểm.  

 

 SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH  

 Nhà sản xuất sẽ không có trách nhiệm với việc sử dụng không đúng cách.  

 Sử dụng thiết bị chỉ với mục đích được trình bày trong cẩm nang.  

 Hãy xem những hướng dẫn và điều kiện an toàn chung được liệt kê trong phần 

này. 

 Thiết bị được nhằm sử dụng cho nhu cầu gia đình.  

 Lò vi sóng không được dùng  để sấy khô thực phẩm hay quần áo. Tương tự như 

vậy, không được dùng để làm nóng giày dép, đệm lót, tấm xốp, vải ẩm ướt, hoặc 

những vật dụng tương tự. Nó cũng không được dùng để khử trùng, những ứng dụng 

này có thể làm hỏng thiết bị và nguy cơ dẫn đến những tình huống nguy hiểm.  
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1. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ  

 
1.1 THÁO BAO BÌ  
 
Khi nhận thiết bị, tháo bao bì ngay. Kiểm tra tổng thể. Tháo tất cả các bộ phận bảo 
vệ.  
 
1.2 CHỌN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT ÂM TỦ  
 
Thiết bị được lắp đặt dưới bàn thao tác, như minh hoạ trong sơ đồ lắp đặt.  
Không sử dụng thiết bị ngay (Đợi khoảng 1 – 2 giờ) sau khi di chuyển từ nơi lạnh 
sang nơi nóng, vì ngưng tụ có thể gây trục trặc.  
Đặt lò vào giữa tủ kệ và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 10mm giữa thiết bị và xung 
quanh ngăn kệ. Vật liệu chứa thiết bị phải chịu nhiệt (hoặc bao phủ bằng chất liệu 
chịu nhiệt).  
Để ổn định tốt hơn, gắn lò vào tủ kệ với 2 vít xuyên qua lổ cho mục đích này.  
 
1.3 KẾT NỐI ĐIỆN  
 
Lưu ý: Lắp đặt phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên môn.  
 
Thiết bị phải được kết nối đúng để bảo đảm an toàn điện. Kết nối điện phải được 
thực hiện trước khi lắp vào vị trí.  
 
Lưu ý:  
 

- Lắp đặt điện có đủ điện thế (10 ampe) 
- Nếu việc lắp đặt điện trong gia đình có yêu cầu thay đổi đấu nối với thiết bị, 

hãy gọi nhân viên kỹ thuật.  
- Trong quá trình bải trì, thiết bị phải được ngắt điện với nguồn điện, cầu chì 

phải được ngắt hoặc tháo ra.  
 
Dây an toàn (Xanh lá – vàng) được kết nối với đầu cuối của thiết bị và phải được 
tiếp đất.  
 
Nếu thiết bị có trục trặc, tháo phít điện hoặc cầu chì ra.   
 
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn hoặc sự cố nào gây ra bởi 
kết nối sai hoặc không tiếp đất đúng.  
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2. GIỚI THIỆU   

 
2.1 PHỤ KIỆN  
 
Đĩa xoay  
 
Đĩa xoay đảm bảo nấu thực phẩm đồng bộ mà không cần can thiệp.  
Đĩa xoay theo hai hướng. Nếu không xoay, kiểm tra tất cả các bộ phận đều được 
lắp đúng.  
Có thể được sử dụng như một cái đĩa để nấu.  
Việc xoay được điều khiển bằng trục xoay và bánh đế lăn  
Nếu lấy bánh đế lăn và trục xoay ra, bảo đảm không để nước vào lổ xoay mô tơ.  
Lưu ý lắp lại trục xoay, bánh đế lăn và đĩa xoay thuỷ tinh.  
Không cố xoay đĩa xoay bằng tay vì có thể làm hỏng hệ thống xoay. Nếu đĩa không 
xoay bình thường, lưu ý không có vật gì dưới đĩa xoay.  
 
2.2 MÀN HÌNH (KÝ HIỆU)  
 
1: Dừng đĩa xoay  
2: Xả đông  
3: Đồng hồ  
4: Lưu nhớ 1  
5: Lưu nhớ 2  
6: Lưu nhớ 3  
7: Nấu vi sóng  
8: Hiển thị công suất (Watt)  
9: Hiển thị thời gian nấu, công suất hoặc 
đồng hồ.  

 
2.3 BẢNG ĐIỀU KHIỂN  
 

 
Nút chọn xoay (+ hoặc -)  
Lập trình thời lượng và thời gian  

 

Nút vi sóng  
Cài đặt công suất mong muốn: 250W – 350W 
– 500W – 700W – 900W  

 
Nút xả đông  
Thao tác chức năng xả đông (150W)  

 
Nút đồng hồ  
Cài đặt thời gian trên đồng hồ  

- -  
Nút lưu nhớ  
Ghi nhớ chương trình nấu  

 

Nút dừng  
Dừng hoặc huỷ chương trình khi thao tác 
(Nhấn 1 lần: DỪNG; nhấn 2 lần: HUỶ)   

 
Nút dừng đĩa xoay  
Dừng đĩa xoay và khởi động lại  

 
Nút khời động  
Khởi động bất kỳ chương trình nào  

 
Nút mở cửa lò  
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3. CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ    

 
3.1 CÀI ĐẶT  
 
Khi bật thiết bị hoặc sau khi mất điện, màn hình nhấp nháy 00:00.  

- Cài đặt đồng hồ bằng cách vặn nút chọn.  
- Xác nhận bằng cách nhấn nút đồng hồ.  

Nếu không xác nhận, đồng hồ sẽ lưu tự động sau vài giây.  
 
3.2 THAY ĐỔI THỜI GIAN  
 
Nhấn nút đồng hồ.  
Thời gian sẽ nhấp nháy. Theo hướng dẫn cài đặt.  
Thiết bị được cắm phít và đồng hồ được cài đặt.  
 
 
 

4. THAO TÁC NẤU     

 
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VI SÓNG  
 
Vi sóng được sử dụng nấu là song điện từ. Được tìm thấy bình thường trong môi 
trường xung quanh dưới hình thức sóng radio, đèn hoặc tia hồng ngoại.  
Tần số ở biên độ 2450 MHz.  
Đặc tính:  

- Phản xạ với kim loại.  
- Xuyên qua tất cả mọi vật liệu.  
- Thẩm thấu bởi các phân tử nước, mỡ và đường.  
- Khi thực phẩm đặt vào vi song, các phân tử chuyển động nhanh, khiến nó 

nóng lên.  
- Độ sâu thẩm thấu của vi sóng là khoảng 2.5cm. Nếu thực phẩm dày hơn, 

phần giữa thực phẩm sẽ được nấu bằng dẫn nhiệt như nấu bình thường.  
Lưu ý rằng vi sóng gây ra hiện tượng nhiệt đơn giản bên trong thực phẩm và không 
gây hại cho sức khoẻ.  
 
4.1 NẤU NHANH BẰNG VI SÓNG  
 
Chọn thời gian nấu bằng cách vặn nút chọn.  
Công suất tối đa 900W (Công suất cao) được lập trình trực tiếp. Ký hiệu nấu hiển thị 
trên màn hình.  
Nhấn nút khởi động để bắt đầu nấu.  
Khi thiết bị dừng, ba tiếng bíp báo kết thúc chương trình và vẫn tiếp tục cho đến khi 
cửa mở hoặc hoặc nhấn bất kỳ nút nào.  
Nếu thực phẩm quá lớn để có thể xoay trong lò, nhấn nút dừng đĩa xoay để tắt đĩa 
xoay trước hoặc trong chương trình.  
Nếu có lỗi trong chương trình, nhấn nút dừng hai lần để dừng nấu.  
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4.2 NẤU VI SÓNG  
 
Chọn chức năng (Công suất nấu):  

- Nhấn lien tục nút vi sóng cho đến khi đến mức công suất mong muốn (Ví dụ: 
nhấn hai lần = 700W, hâm nóng)  

- Vặn nút chọn (Ví dụ: 2 phút) để lập trình thời gian nấu.  
- Nhấn nút khởi động để bắt đầu nấu.  

 
Có 5 chức năng nấu:  
 
CÔNG SUẤT CAO 900W: Nấu rau củ, súp. Làm nóng tất cả chất lỏng.  
HÂM NÓNG Ở 700W: Hâm nóng thực phẩm lỏng và cứng, cũng như thịt nguội hoặc 
đông lạnh.  
NẤU SÔI Ở 500W: Nấu cá hoặc gà.  
Kết thúc chương trình được bắt đầu mức công suất cao như đậu, hoặc các món có 
sữa.  
CÔNG SUẤT THẤP 350W: Kết thúc chương trình với cài đặt mức công suất cao có 
thể quá chin bên ngoài như thịt bê hoặc heo nướng.  
RẤT THẤP Ở 250W: Nấu các món mềm hoặc nấu từ từ.  
 
4.3 XẢ ĐÔNG Ở 150W 
 
Chức năng được sử dụng để xả đông tất cả các loại thực phẩm, chương trình nấu 
thực phẩm mềm hoặc nấu từ từ.  

- Nhấn nút xả đông  
- Lập trình thời gian xả đông bằng cách vặn nút chọn  
- Nhấn nút khởi động để bắt đầu xả đông.  

 
4.4 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT  
 
Có thể liên kết hai chương trình với các chức năng: Vi sóng và xả đông  
Ví dụ: Liên kết chương trình 10 phút xả đông và sau đó chương trình nấu vi sóng 
nhanh 5 phút.  
Trước hết, lập trình chương trình xả đông bằng cách nhấn 1 lần nút xả đông. Ký 
hiệu tương ứng hiển thị.  
Cài đặt xả đông 10 phút bằng cách vặn nút chọn, rồi lập trình công suất cao bằng 
cách nhấn nhiều lần nút vi sóng cho đến khi ký hiệu tương ứng hiển thị.  
Rồi vặn nút chọn đến thời gian lập trình tổng thể, ví dụ 15 phút (Số phút công suất 
cao được cộng vào số phút xả đông đầu tiên để hiển thị thời gian tổng thể)  
Nhấn nút khởi động để bắt đầu nấu liên kết  
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5. CÁC CHỨC NĂNG   ĐẶC BIỆT  

 
NÚT LƯU NHỚ 1 – 2 – 3  
 
Chức năng lưu nhớ cho phép lưu 3 chương trình sử dụng thường xuyên giúp có thể 
thao tác đơn giản bằng cách nhấn nút lưu nhớ.  
Có thể lưu nhớ bất kỳ chương trình nào mong muốn.  
 
5.1 LƯU NHỚ 1 CHƯƠNG TRÌNH  
 
Lập trình khởi động ngay:  

- Nhấn nút vi sóng để chọn, ví dụ: nấu nhanh (900W)  
- Lập trình thời gian, ví dụ : 2 phút với nút chọn  

- Thay vì nhấn nút khởi động, nhấn một trong các nút lưu nhớ, ví dụ:  
Tiếng bíp vang lên xác nhận chương trình thói quen đã được lưu.  
Có thể lưu nhớ them hai chương trình nữa bằng cách nhấn nút lưu nhớ 2 và 3.  
 
5.2 KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH LƯU  
 

- Nhấn nút lưu nhớ 1, 2 hoặc 3; ví dụ:  
- Nhấn nút khởi động để bắt đầu chương trình  

 
5.3 NÚT DỪNG ĐĨA XOAY  
 
Nếu thực phẩm lớn không thể xoay bên trong lò, nhấn nút dừng đĩa xoay trước hoặc 
trong chương trình 
Ký hiệu tương ứng hiển thị trên màn hình. Đĩa xoay dừng xoay.  
Để kích hoạt chức năng đĩa xoay, nhấn lại nút dừng đĩa xoay.  
 
LƯU Ý  
 
Trong chương trình:  
 

- Để thay đổi lựa chọn chức năng hoặc thực phẩm, nhấn hai lần nút dừng và 
khởi động lại chương trình  

- Nếu mở cửa trước khi kết thúc chương trình, đóng cửa và nhấn nút khởi 
động để tiếp tục chương trình.  

- Ở chức năng xả đông, trở thực phẩm giữa chừng để hiệu quả tốt hơn. Đóng 
cửa và nhấn nút khởi động để khởi động lại thiết bị.  

- Nếu lấy thực phẩm trước khi kết thúc chương trình, nhấn nút dừng hai lần để 
xoá chương trình.  
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6. VỆ SINH   

 
VỆ SINH BỀ MẶT BÊN TRONG VÀ NGOÀI  
 
Sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn, cồn hoặc dung môi không được khuyến cáo 
vì sẽ làm hỏng thiết bị.  
Sử dụng mút ẩm và ít xà phòng.  
Nếu lò có mùi hoặc bẩn, nấu sôi một tách nước với nước chanh vắt hoặc giấm trong 
2 phút trong lò và vệ sinh vách với ít chất tẩy lỏng.  
Đĩa xoay có thể dễ dàng tháo ra vệ sinh. Để tháo ra, nhấc lên. Nếu lấy giá đỡ bánh 
lăn cùng với trực xoay, bảo đảm không để nước lọt vào lổ trục mô tơ.  
Nhớ đặt lại trục, giá đỡ bánh lăn và đĩa xoay.  
 

7. TRỤC TRẶC & XỬ LÝ   

 
Có thể tự xử lý một số vấn đề nhỏ:  
 

Thiết bị ồn. Bàn xoay không xoay đúng  
Vệ sinh bánh lăn và khu vực bên dưới 
bàn lăn.  
Bảo đảm bánh lăn đặt đúng vị trí.  

Hơi nước trên cửa  Lau ngưng tụ với vải.  

Đánh lửa từ thiết bị.  
Vệ sinh thiết bị: loại bỏ mỡ, mảng 
bám…Lấy vật kim loại ra khỏi vách lò.  
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HÌNH ẢNH THAM KHẢO    
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