
 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG 

 

 

535.34.000



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này 

cẩn thận.  

Nếu bạn sử dụng đúng cách, sản phảm của bạn sễ đêm lại cho bạn nhiều na m sử dụng với sự tiê ̣n ićh 

cao. 

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG  

(a) Đừng có gáng va ̣ n hành lò nếu cửa lò còn đang mở bởi vì na ng lượng vi sóng có thể ga y nguy 

hiểm cho người sử dụng. Điều quan trọng nhát là phàn khóa an toàn kho ng bị làm hỏng hoa ̣ c chền 

ếp.  

(b) Kho ng được để va ̣ t gì giữa phàn trước lò và cửa hoa ̣ c sỏi hoa ̣ c ca ̣ n bản đóng trê n bề ma ̣ t mếp lò.  

(c) CẢNH BÁO: Nếu phàn cửa hoa ̣ c ron cửa bị hư hỏng, lò kho ng nê n được  va ̣ n hành cho đến khi 

được sửa chữa bởi người có chuyê n mo n.  

 

PHỤ LỤC  

Nếu thiết bị kho ng được duy trì ở trạng thái sạch sễ, bề ma ̣ t của nó sễ bị hủy hoại dàn và tuỏi thọ 

máy sễ bị ảnh hưởng dãn đến những tình trạng nguy hiểm sau này.  

Thông số kỹ thuật: 

Model: AG925BVE 

Điê ̣n áp tiê u chuản: 230V~50Hz 

Co ng suát đàu vào (Vi sóng): 1450W 

Co ng suát đàu ra (Vi sóng): 900W 

Co ng suát đàu vào (Nướng): 1000W 

Dung tích lò: 25L 

Đường kính đĩa xoay: 315mm 

Kích thước phủ bì: 594x410x388mm 

Trọng lượng tịnh: Xáp xỉ 18 kg 

 



HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG 

Cần đọc kỹ và giữ lại để tham khảo sau này 

1. Thiết bị này kho ng thićh hợp cho những người (kể cả trể êm) có na ng lực về cơ thể, giác quan 

hoa ̣ c tinh thàn suy giảm hoa ̣ c thiếu kinh nghiê ̣m và hiểu biết trừ khi được giám sát hoa ̣ c hướng 

dãn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiê ̣m về sự an toàn của họ. 

2. Trể êm  càn được giám sát để đảm bảo kho ng nghịch với thiết bị. 

3. CẢNH BÁO: Nếu cửa hoa ̣ c các đê ̣m cửa bị hỏng thì kho ng được cho lò làm viê ̣ c cho đến khi có 

người có chuyê n mo n sửa chữa xong. 

4. CẢNH BÁO: Lò vi sóng nguy hiểm cho bát cứ ai kho ng có chuyê n mo n tiến hành sửa chữa  hoa ̣ c 

bảo dưỡng mà phải tháo tám đa ̣ y ra nếu tám đa y này dùng để bảo vê ̣  chóng rò rỉ na ng lượng vi 

sóng. 

5. CẢNH BÁO: Kho ng được đun nóng chát lỏng hoa ̣ c thức a n khác đựng trong ho ̣ p kín vì có thể ga y 

nỏ. 

6. CẢNH BÁO: Chỉ cho phếp trể êm sử dụng lò mà kho ng phải giám sát khi đã hướng dãn đày đủ để 

trể êm có thể sử dụng lò mo ̣ t cách an toàn và hiểu được những nguy hiểm do sử dụng kho ng 

đúng cách. 

7. Chỉ sử dụng nhu7gn4 dụng cụ thićh hợp dùng trong lò vi sóng. 

8. Khi đun nóng thức a n đựng trong ho ̣ p nhựa hoa ̣ c ho ̣ p giáy, càn chú ý thêo dõi vì ho ̣ p có thể bị 

cháy. 

9. Nếu tháy khói thì cát điê ̣n hoa ̣ c rút phích cám và giử cửa ở trạng thái đóng để da ̣ p tát lửa. 

10. Khi đun đò uóng bàng vi sóng có thể xảy ra so i bùng muo ̣ n, vì va ̣ y phải chú ý khi càm vào ho ̣ p 

chứa. 

11. Phải khuáy hoa ̣ c láp thức a n trong bình sữa hoa ̣ c các bình thức a n cho trể nhỏ và phải kiểm tra 

nhiê ̣ t đo ̣  trước khi dùng để tránh bị bỏng. 

12. Kho ng nê n đun trứng nguyê n vỏ và trứng luo ̣ c nguyê n quả trong lò vi sóng vì trứng có thể vỡ 

ngay khi đã ngưng đun bàng vi sóng. 

13. Lò vi sóng phải được làm sạch đều da ̣ n và láy đi mọi thức a n rơi vãi. 

14. Nếu kho ng giữ cho lò được sạch sễ có thể dãn đến hỏng bề ma ̣ t, ga y ảnh hưởng bát lợi đến tuỏi 

thọ của thiết bị và có thể dãn đến trạng thái nguy hiểm. 

15. Lò vi sóng kho ng được đa ̣ t trong tủ. 

16. Nếu da y nguòn bị hỏng thì phải báo ngay cho nhà sản xuát hoa ̣ c đại lý bảo trì hoa ̣ c những người 

có trình đo ̣  tương đương để thay thế nhàm tránh rủi ro. 

 

NHỮNG NGUYÊN TẮC NẤU VI SÓNG 

1. Sáp xếp thức a n cản tha ̣ n, đa ̣ t phàn thức a n dày nhát hướng ra khỏi điã. 

2. Thêo dõi thời gian náu. Náu với thời gian ngán nhát và nếu càn thì chỉnh thời gian ta ng lê n. Thức 

a n náu quá la u có thể bóc khói hoa ̣ c bóc cháy. 

3. Gói lại thức a n khi náu. Bao bì gói lại sễ nga n thức a n bán tung tóê và giúp thức a n được náu đều. 

4. Thức a n nê n được la ̣ t lại trong suót quá trình vi sóng đói với các thực phảm như gà, hamburgêr. 

Những thức a n có kićh thước lớn dùng để nướng nê n được la ̣ t lại ít nhát mo ̣ t làn. 

5. Sáp xếp lại thức a n như thịt viê n bàng cách náu từ trê n xuóng hoa ̣ c từ giữa đĩa hướng ra ngoài. 

 

 



CẢNH BÁO AN TOÀN  

Nguy cơ thương tổn cá nhân  

Sễ rát nguy hiểm cho những người kho ng đủ chuyê n mo n thực hiê ̣n co ng tác sửa chữa liê n quan đến 

viê ̣ c tháo rời phàn vỏ máy của lò vì nó sễ dãn đến viê ̣ c phát tán na ng lượng vi sóng ra bê n ngoài.  

Vui lòng đọc hướng dãn "Những loại va ̣ t liê ̣ u có thể sử dụng hoa ̣ c nê n tránh trong lò vi sóng". Sễ 

luo n có những loại va ̣ t liê ̣u phi kim loại có thể kho ng an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng.  

Nếu tháy nghi ngờ, bạn có thể kiểm tra va ̣ t dụng đó thêo các bước như sau: 

Cách kiểm tra vật dụng:  

1. Đa ̣ t vào trong thành lò 1 cóc nước lạnh (250ml) cùng với những va ̣ t dụng như bảng dưới.  

2. Náu ở mức na ng lượng tói đa trong 1 phút.  

3. Cản tha ̣ n cảm nha ̣ n va ̣ t dụng đó. Nếu nó ám, đừng nê n sử dụng chung với lò vi sóng.  

4. Không được nấu thử quá thời gian 1 phút.  

 

Những loại vật liệu cần tránh trong lò vi sóng  

Va ̣ t dụng Ghi chú 

Khay nhôm  Có thể ga y phóng hò quang điê ̣n. Chỉ dùng để chuyển đò vào lò.  

Ho ̣ p carton với tay càm 

kim loại  

Có thể ga y phóng hò quang điê ̣n. Chỉ dùng để chuyển đò vào lò.  

Đò kim loại hoa ̣ c viền 

kim loại  

Kim loại sễ chán vi sóng tác dụng lê n thực phảm. Viền kim loại có thể ga y 

phóng hò quang điê ̣n  

Da y co ̣ t kim loại  Có thể ga y phóng hò quang điê ̣n và cháy nỏ.  

Túi giáy  Có thể ga y cháy nỏ trong lò.  

Ho ̣ p xóp  Ho ̣ p xóp có thể chảy ra và ga y nhiễm bản cho thực phảm bê n trong khi lò 

va ̣ n hành ở nhiê ̣ t đo ̣  cao.  

Đò gõ  Gõ có thể kho  lại khi sử dụng trong lò và dãn đến nứt vỡ. 



Những loại vật liệu có thể sử dụng trong lò vi sóng  

Va ̣ t dụng Ghi chú 

Giáy nho m  Chỉ dùng để bao bọc. Mo ̣ t miếng giáy nhỏ có thể được sử dụng để bao bọc từng miếng 

thịt nhàm tráng hiê ̣n tượng nướng quá chín. Hiê ̣n tượng hò quang điê ̣n có thể xảy ra 

nếu phàn giáy nàm sát thành lò. Giáy nho m nê n nàm cách tói thiểu 1 inch (2.5cm) đói 

với thành lò.  

Ho ̣ p đựng 

lõm 

đáy/có 

cha n đỡ  

Thêo chỉ dãn từ nhà sản xuát. Đáy ho ̣ p phải nàm cách tói thiểu 3/16 inch (5mm) so với 

đĩa xoay của lò. Sử dụng kho ng đúng cách có thể dãn đến viê ̣ c điã xoay bị vỡ.  

Chến diã 

sứ  

Chỉ dùng loại chuyê n dụng cho lò vi sóng thêo hướng dãn của nhà sản xuát. Kho ng 

được sử dụng loại bị nứt hoa ̣ c sứt mể.  

Lọ thủy 

tinh  

Luo n tháo náp. Chỉ dùng để ha m nóng thức a n. Hàu hết các lọ thủy tinh kho ng có khả 

na ng chịu nhiê ̣ t và dễ vỡ khi dùng với nhiê ̣ t đo ̣  cao.  

Đò thủy 

tinh  

Chỉ dùng loại có khả na ng chịu nhiê ̣ t trong lò. Càn đảm bảo kho ng có tạp chát kim loại 

bê n trong. Kho ng được sử dụng loại bị nứt hoa ̣ c sứt mể  

Túi chuyê n 

dụng cho 

lò  

Thêo chỉ dãn từ nhà sản xuát. Kho ng được buo ̣ c bàng da y kim loại. Tạo rãnh / khoảng 

hở nhỏ để hơi có thể thoát ra  

Ly tách 

bàng nhựa  

Chỉ dùng với trường hợp náu ngán/làm nóng. Kho ng được rời mát khỏi lò khi sử dụng 

với những va ̣ t dụng này.  

Kha n giáy  Sử dụng để bọc thức a n khi ha m lai và thám dàu mỡ. Chỉ nê n sử dụng với thời gian náu 

ngán và kho ng được rời mát khỏi lò.  

Giáy giả da  Sử dụng như lớp bọc để tránh bán dàu mỡ.  

Đò nhựa  Chỉ dùng loại chuyê n dụng cho lò vi sóng thêo hướng dãn của nhà sản xuát. Nê n có dán 

nhãn "Microwavê Safê". Mo ̣ t vài ho ̣ p đựng bàng nhựa có thể trở nê n mềm, khi thực 

phảm bê n trong nóng. Nê n càn phải có khê hở/vết rạch để tho ng khí trực tiếp cho ho ̣ p 

đựng.  

Bọc nhựa  Chỉ dùng loại chuyê n dụng cho lò vi sóng. Dùng để bọc thực phảm khi  

náu.để giữ lại đo ̣  ảm. Kho ng được để bọc nhựa dính vào thực phảm  

Nhiê ̣ t kế  Chỉ dùng loại chuyê n dụng cho lò vi sóng (loại cho thịt và kệo).  

Giáy dàu  Sử dụng như lớp bọc để tránh bán dàu mỡ và giữ lại đo ̣  ảm.  

 

 

 

 

 

 



Tên phụ kiện 

Lò nướng của bạn sễ đi kềm với  các phụ kiê ̣n như bê n dưới: 

 
 

 

 

Lắp đặt đĩa xoay 

a. Kho ng bao giờ đa ̣ t ma ̣ t trê n của điã úp xuóng dưới. 

Khay bàng kính nê n kho ng bao giờ bị hạn chế 

b. Khay bàng kính và vòng đỡ khay phải luo n luo n được 

sử dụng trong suót quá triǹh náu. 

c. Tát cả thức a n và ho ̣ p đựng thức a n phải luo n luo n 

được đa ̣ t trê n khay khi náu 

d. Nếu khau bàng kính hoa ̣ c vòng đỡ bị nứt hay vỡ, liê n 

hê ̣  trung dic̣h vụ có thảm quyền gàn nhát. 

 

 

 

 

A. Bảng điều khiển 

B. Trục giữ khay 

C. Vòng đỡ khay nướng 

D. Khay nướng bằng kính 

E-F.  Cửa sổ lò nướng 

G. Hệ thống khóa cửa an toàn 

Khay nướng bằng kính    1 

Vòng đỡ khay nướng     1 

Hướng dẫn dử dụng       1 

 

Vỉ nướng (chỉ dành cho lò nướng) 



Lắp đặt và kết nối 

 

1. Thiết bị này chỉ được dùng để sử dụng trong gia đình. 

2. Lò nướng này chỉ được sử dụng a m tủ. Kho ng được sử dụng để trê n ma ̣ t kê ̣  hay sử dụng bên 

trong tủ. 

3. Tua n thủ các hướng dẫn cài đặt đặc biệt. 

4. Thiết bị này có thể được láp đặt trong tủ trêo tường với chiều rộng 60cm (sa u ít nhát 55cm và 

cách sàn 85cm). 

5. Thiết bị được trang bị với một phích cám và phải được kết nối hợp lý với ỏ cắm nối đất. 

6. Lưới điện áp phải tương ứng với điện áp đượ quy định trê n nhãn sản phảm. 

7. Viê ̣ c láp đa ̣ t ỏ cắm và thay thế cáp điê ̣n phải được thực hiê ̣ n bởi thợ điê ̣n có chuyê n mo n. Nếu 

phićh cắm kho ng đủ chiều dài để láp đặt, phải có một thiết bị ngắt kết nối trong khi láp đa ̣ t với 

khoảng cách giữa các cực ít nhát 3mm. 

8. Các thiết bị biến điê ̣n, ỏ cám rời… kho ng nê n sử dụng. Quá tải có thể dẫn tới nguy cơ cháy. 

 

 

Các bề mặt tiếp xúc có thể nóng trong quá trình hoạt động 

 

 

 



Hướng dẫn lắp đặt 

Đọc kỹ hướng dãn trước khi láp đa ̣ t 

A. Lắp đặt âm tủ 

 
 

 

B. Chuẩn bị tủ để lắp đặt 

1. Xêm hướng dãn trê n khuo n mãu dưới tủ, đa ̣ t khuo n mãu lê n phía dưới tủ 

 
 

 

 

 

 

 



2. Tạo dáu ở phiá dưới tủ thêo như dáu  “a” của khuo n mãu 

 
 

3. Tháo khuo n mãu ra và gán giá đỡ bàng đinh vít A 

 
 

C. Lắp đặt lò nướng 

4. Láp đa ̣ t lò nướng vào tủ 

- Đảm bảo ràng ma ̣ t sau của lò nướng được cha ̣ n lại bởi giá đỡ 

- Không làm kệt hay xoán da y nguòn 

 



5. Mở cửa, có định lò nướng vào tủ bàng đinh vít B tại vị trí lõ láp đa ̣ t. Sau đó gán náp nhựa vào lõ 

tại đinh vít B. 

 



Hướng dẫn sử dụng 

1. Cài đặt thời gian 

Khi lò vi sóng đã được kết nói điê ̣n, đền LED sễ hiển thị “0:00” và mo ̣ t a m thanh cảnh báo phát ra. 

1) Nhán “Clock/Kitchen Timer” mo ̣ t làn để chọn chức na ng khóa, só chỉ giờ sễ nháy sáng. 

2) Va ̣ n “ ” để điều chỉnh só giờ mong muón, só chỉ giờ nê n từ 0-23 

3) Nhán “Clock/Kitchen Timer”, só chỉ phút sễ nháy sáng. 

4) Va ̣ n “ ” để điều chỉnh só phút mong muón, só chỉ phút nê n từ 0-59 

5) Nhán “Clock/Kitchen Timer” để kết thúc cài đa ̣ t thời gian, “:” sễ nháy sáng, và thời gian sễ sáng 

Chú ý:  

- Nếu thời gian kho ng được cài đa ̣ t, nó sễ kho ng hoạt đo ̣ ng khi được ba ̣ t 

- Trong suót quá trình cài đa ̣ t, nếu bạn nhán “Stop/Clear”, lò nướng sễ tự đo ̣ ng quay trở lãi 

trạng thái trước đó. 

2. Nấu bằng lò vi sóng 

Nhán “ Microwave”, đền LED sễ hiển thị “P100”. Nhán “ Microwave” trong nhiều làn hoa ̣ c va ̣ n “ ” 

để chọn mức na ng lượng mong muón, and “P100”, “P80”, “P50”, “P30” hoa ̣ c “P10” sễ hiển thị cho 

mõi làn nhán. Sau đó nhán “Start/+30Sec./Confirm” để xác nha ̣ n, và va ̣ n “ ” để cài đa ̣ t thời gian 

náu từ 0:05 đến 95:00. Nhán “Start/+30Sec./Confirm” làn nữa để bát đàu náu. 

Ví dụ: Nếu bạn muón s73 dụng 80% na ng lượng vi sóng để náu trong vòng 20 phút, bạn có thể làm 

thêo các bước sau: 

1) Nhán “ Microwave” mo ̣ t làn, màn hình hiển thị “P100” 

2) Nhán “ Microwave” mo ̣ t làn nữa hoa ̣ c va ̣ n “ ” để chọn mức na ng lượng vi sóng 80% 

3) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để xác nha ̣ n, và mản hình sễ hiển thị “P80” 

4) Va ̣ n “ ” để điều chỉnh thời gian náu cho đến khi lò nướng hiển thị “20:00” 

5) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để bát đàu náu. 

Chú ý: só lượng các bước cho thời gian điều chỉnh viê ̣ c chuyển đỏi mã hóa như sau: 

0—1 min  : 5 seconds 

1—5 min : 10 seconds 

5—10 min : 30 seconds 

10—30 min : 1 minute 

30—95 min  : 5 minutes 

 

 

 

 

 

 



Mức năng lượng vi sóng tương ứng với biểu tượng hiển thị 

   

Yêu cầu Biểu tượng hiển thị Mức năng lượng vi sóng 

1 P100 100% 

2 P80 80% 

3 P50 50% 

4 P30 30% 

5 P10 10% 

 

3. Nướng hoặc nấu kết hợp 

Nhán “Grill/Combi” đền LED sễ hiển thị “G”, và nhán “Grill/Combi” trong nhiều làn hoa ̣ c va ̣ n “ ” 

để chọn mức na ng lượng mong muón, và các biểu tượng “G”, “C-1” hoa ̣ c “C-2” sễ hiển thị cho mõi làn 

thao tác. Sau đó nhán “Start/+30Sec./Confirm”  để xác nha ̣ n, và va ̣ n “ ”để cài đa ̣ t thời gian náu từ 

0:05 đến 95:00. Nhán “Start/+30Sec./Confirm”  làn nữa để bát đàu náu. 

Ví dụ: Nếu bạn muón sự dụng 55% là vi sóng và 45% là nướng để náu trong 10 phút, bạn có thể làm 

thêo các bước sau: 

1) Nhán “Grill/Combi” mo ̣ t làn, màn hình hiển thị “G” 

2) Nhán “Grill/Combi” mo ̣ t làn nữa hoa ̣ c va ̣ n “ ” để chọn cách náu kết hợp 1 

3) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để xác nha ̣ n, và mản hình sễ hiển thị “C-1” 

4) Va ̣ n “ ” để điều chỉnh thời gian náu cho đến khi lò nướng hiển thị “10:00” 

5) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để bát đàu náu. 

 

 

Mức năng lượng vi sóng và nướng tương ứng với biểu tượng hiển thị 

   

Yêu cầu Biểu tượng hiển thị Mức năng lượng vi sóng Mức nướng 

1 G 0% 100% 

2 C-1 55% 45% 

3 C-2 36% 64% 

 

Chú ý: Khi mo ̣ t nửa thời gian nướng tro i qua, lò nướng sễ kê u 2 làn, và đó là điều bình thường. Để 

có hiê ̣u quả nướng tót hơn, bạn nê n la ̣ t thức a n lại, đóng cửa, và sau đó nhán 

“Start/+30Sec./Confirm”  để tiếp tục náu. Nếu kho ng có thao tác nào, lò nướng sễ tiếp tục 

hoạt đo ̣ ng 

 

 

 

 

 



4. Khởi động nhanh 

1) Trong khi đợi, nhán “Start/+30Sec./Confirm” để bát đàu náu với 100% na ng lượng, mõi làn nhán 

tiếp thêo, thời gian náu sễ ta ng thê m 30 gia y cho đến 95 phút. 

2) Khi náu bàng lò vi sóng hoa ̣ c thời gian rã đo ng, mõi làn nhán “Start/+30Sec./Confirm” thời gian 

náu sễ ta ng thê m 30 gia y . 

3) Trong khi đợi, va ̣ n trái “ ” để cài đa ̣ t thời gian náu với 100% na ng lượng vi sóng, sau đó nhán 

“Start/+30Sec./Confirm” để bát đàu náu. 

 

5. Ra đông theo khối lượng 

1) Nhán “Weight Defrost” mo ̣ t làn, và lò nướng sễ hiển thị “dEF1”. 

2) Va ̣ n “ ” để chọn khói lượng thức a n càn rã đo ng từ 100 đến 2000g. 

3) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để bát đàu rã đo ng. 

 

6. Ra đông theo thời gian 

1) Nhán “Time Defrost” mo ̣ t làn, và lò nướng sễ hiển thị “dEF2”. 

2) Va ̣ n “ ” để chọn thời gian càn rã đo ng. Thời gian lớn nhát là 95 phút. 

3) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để bát đàu rã đo ng. Mức na ng lượng cho rã đo ng là P30, và nó sễ 

kho ng bị thay đỏi. 

 

7. Cài đặt thời gian 

1) Nhán “Clock/Kitchen Timer” hai làn, đền LED sễ hiển thị 00:00, đòng hò hiển thị sễ sáng 

2) Va ̣ n “ ” để chọn thời gian mong muón. (Thời gian lớn nhát là 95 phút.) 

3) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để xác nha ̣ n cài đa ̣ t, đòng hò hiển thị sễ sáng. 

4) Khi thời gian náu kết thúc, đòng hò hiển thị sễ hết. A m thanh cảnh báo sễ phát 5 làn 

 

Nếu đòng hò được cài đa ̣ t (hê ̣  thóng 24 giờ), đền LED sễ hiển thị thời gian hiê ̣n tại. 

Chú ý: Thời gian lò nướng khác với thời gian trong hê ̣  thóng 24 giờ. Đó chỉ là mo ̣ t thiết bị thời gian 

 

8. Yêu cầu chức năng 

1) Trong chế đo ̣  vi sóng, nướng và kết hợp, nhán “Mocrowavê”, chế đo ̣  hiê ̣n tại sễ tiếp tục trong 3 

gia y. Sau 3 gia y, lò nướng sễ trở lại chế đo ̣  trước đó. 

2) Trong lúc náu, nhán “Clock/Kitchen Timer” để yê u càu thời gian náu và thời gian đó sễ được hiển 

thị trong vòng 3 gia y. 

 

 

 

 

 

 



9. Bảng chọn tự động 

1) Va ̣ n phải “ ” để chọn bảng chọn, và biểu tượng “A-1” đến “A-10” sễ hiển thi.̣ 

2) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để xác nha ̣ n. 

3) Va ̣ n “ ” để chọn khói lượng ma ̣ c định như biểu đò bảng chọn. 

4) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để bát đàu náu 

Ví dụ: Nếu bạn muón sử dụng “Auto Mênu” để náu 350g cá 

1) Va ̣ n “ ” thêo chiều kim đòng hỏ cho đến “A-4” hiển thị. 

2) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để xác nha ̣ n. 

3) Va ̣ n “ ” để chọn khói lượng cá cho đến khi 350g được hiển thị. 

4) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để bát đàu náu. 

 

10. Nấu theo nhiều phân đoạn 

Nhiều nhát 2 pha n đoạn náu có thể được cài đa ̣ t. Trong náu thêo nhiều pha n đoạn, nếu mo ̣ t pha n 

đoạn là rã đo ng thì rã đo ng sễ được chọn là pha n đoạn đàu tiê n 

Ví dụ: Nếu bạn muón rã đo ng thức a n trong 5 phút sau đó náu với mức vi sóng 80% trong 7 phút, 

thực hiê ̣n các thao tác sau. 

 

1) Nhán “Time Defrost” mo ̣ t làn, và lò nướng sễ hiển thị “dEF2”. 

2) Va ̣ n “ ” để chọn thời gian rã đo ng cho đến “5:00” hiển thị. 

3) Nhán “Microwave” mo ̣ t làn, màn hình sễ hiển thị “P100”. 

4) Nhán “Microwave” mo ̣ t làn nữa hoa ̣ c va ̣ n “ ” để chọn mức vi sóng 80% 

5) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để xác nha ̣ n, và màn hình hiển thị “P80”. 

6) Va ̣ n “ ” để điều chỉnh thời gian náu cho đến khi lò nướng hiển thị “7:00”. 

7) Nhán “Start/+30Sec./Confirm” để bát đàu náu, và a m thanh cảnh báo sễ phát ra cho pha n đoạn 

đàu tiê n, thời gian rã đo ng đếm ngược, a m thanh cảnh báo sễ phát ra mo ̣ t làn nữa cho pha n đoạn 

thứ hai. Khi quá trình náu kết thúc, a m thanh cảnh báo sễ phát ra 5 làn. 

 

 

 

 

 

 



Danh mục nấu tự động 

Lựa chọn Khói lượng Hiển thi ̣

A-1 

Pizza 

200g 200 

400g 400 

A-2 

Khoai tây 

200g 200 

400g 400 

600g 600 

A-3 

Thịt 

250g 250 

350g 350 

450g 450 

A-4 

Fish 

250g 250 

350g 350 

A-5 

Rau củ 

450g 450 

200g 200 

300g 300 

A-6 

Đò uóng 

400g 1 

1 ly (120 ml) 2 

2 ly (240 ml) 3 

A-7 

Mì óng 

 

3 ly (360 ml) 3 

50g (với 450 ml nước lạnh) 50 

100g (với 800 ml nước lạnh) 100 

A-8 

Bỏng ngo  

50g 50 

100g 100 

A-9 

Gà 

400g 400 

800g 800 

1200g 1200 

A-10 

Ha m nóng 

200g 200 

400g 400 

600g 600 

 

11. Chức năng khóa trẻ em 

Khóa: Trong lúc chờ, nhán “Stop/Clear” trong 3 gia y, sễ có mo ̣ t tiếng bíp dài phát ra cho biết chế đo ̣  

khóa trể êm đang được thiết la ̣ p và thời gian hiê ̣n tại sễ bát đàu nếu nó đã được cài đa ̣ t, nếu kho ng 

đền LED sễ hiển thị “ ” 

Hủy bỏ chức năng khóa: Trong chế đo ̣  khóa, nhán “Stop/Clear” trong 3 gia y, sễ có mo ̣ t tiếng bíp dài 

phát ra cho biết chế đo ̣  khóa trể êm đã được hủy. 

 

 

 

 

 



Sử lý sự cố 

Tho ng thường 

Lò vi sóng làm nhiễu ga y nhiễu sóng TV 

Sóng radio và TV có thể bi ̣nhiễu khi lò vi 

sóng đang hoạt đo ̣ ng.  Nó gióng như sự 

nhiễu của các thiết bị điê ̣n gia dụng nhỏ, 

như máy tro ̣ n, máy hút bụi, quạt điê ̣n. 

Điều này là bình thường. 

Đền lò nướng mờ 

Co ng suát tháp khi lò đang náu, đền lò 

nướng trở nê n mờ. Điều này là bình 

thường 

Hơi nước ngưng tụ trê n cửa lò, khí nóng 

thoát ra ngoài cửa tho ng gió 

Trong khi náu, hơi nước thoát ra từ thức 

a n. Hàu hết hơi nước sễ thoát ra từ cửa 

tho ng gió. Nhưng mo ̣ t ít có thể đọng trê n 

những vị trí mát như cửa lò. Điểu này là 

bình thường. 

Lò nướng tự khởi đo ̣ ng khi kho ng có thức 

ăn bên trong 

Đó là kho ng bình thường nếu lò hoạt 

đo ̣ ng mà kho ng có thức a n bê n trong. 

Điểu này rát nguy hiểm. 

 

Sự có Nguyên nhân Khác phục 

Lò nướng kho ng thể khởi 

đo ̣ ng 

(1) Phích cám điê ̣n lỏng 
Rút phićh cám ra. Sau đó 

cám lại sau 10 gia y 

(2) Càu chì bị nỏ hoa ̣ c càu 

dao bị tự ngát 

Thay càu chì hoa ̣ c khởi đo ̣ ng 

lại càu dao (được sửa chữa 

bởi nha n viê n của co ng ty) 

(3) Ổ cám bị sự có 
Kiểm tra lại ỏ cám bàng các 

thiết bị điê ̣n khác 

Lò nướng kho ng làm nóng 

được 
Cửa lò chưa được đóng kín Đóng của lò kín lại 

Khay kính ga y òn khi lò 

nướng hoạt đo ̣ ng 

Trục xoay còn dính bụi bản 

và cạ đáy lò nướng 

Bảo dưỡng thiết bị để loại bỏ 

bụi bản 

 

Sản phẩm này được sản xuất bằng các bộ phận và vật liệu có chất lượng cao có thể tái sử 

dụng và thích hợp cho việc tái chế. Không tiêu hủy sản phẩm phế thải với rác thải sinh 

hoạt và rác thải khác. Đưa tới địa điểm thu gom rác thải điện điện tử để tái chế sản phẩm. 

Vui lòng tham vấn nhà chức trách địa phương để tìm hiểu thêm về các địa điểm thu gom.



Häfele Vietnam LLC - Head Office 
Ree Tower, 3rd Floor, 9 Doan Van Bo Street, District 4, Ho Chi Minh City 

Phone: +84 8 39 113 113 

Fax: +84 8 39 113 114 

Email: info@hafele.com.vn 
 

 

Häfele Design Center & Office Hanoi 
128 Thuy Khue Street, Thuy Khue Ward, Tay Ho District, Ha Noi 

Phone: +84 4 38 500 400 

Fax: +84 4 38 500 401 

Email: hanoi@hafele.com.vn 

 

 

Häfele Design Center & Office Da Nang 
248 Nguyen Van Linh, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang 

Phone: +84 511 3584 966 

Fax: +84 511 3584 977 

Email: danang.sales@hafele.com.vn 

 

 

Häfele Can Tho Office 

7th Floor, STS Building, 11B Hoa Binh Street, Ninh Kieu District, Can Tho  

Phone: +84 710 3819 210  

Fax: +84 710 3819 320  

Email: cantho@hafele.com.vn 

 

 

mailto:info@hafele.com.vn
mailto:hanoi@hafele.com.vn
mailto:danang.sales@hafele.com.vn
mailto:Cantho@hafele.com.vn

