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Xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn trước khi lắp đặt và vận hành lò vi sóng. 

Giữ lại sổ tay hướng dẫn để tham khảo sau này. 
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1. Không tìm cách vận hành lò vi sóng khi cửa đang mở vì việc vận hành khi cửa đang 

mở có thể dẫn đến phơi nhiễm có hại với năng lượng vi sóng. Tuyệt đối không đập 

hay làm xáo trộn hệ thống khóa liên động an toàn. 

2. Không đặt bất kỳ vật gì giữa mặt trước lò vi sóng và cửa hoặc để chất bẩn hoặc dư 

chất tẩy rửa tích tụ trên các bề mặt bít kín. 

3. Không vận hành lò vi sóng nếu lò bị hư hỏng. Ghi nhớ đặc biệt là phải đóng cửa lò 

vi sóng đúng cách và không có hư hỏng nào 

a. với Cửa (bị cong), 

b. Các bản lề và then cửa (bị gãy hoặc lỏng), 

c. Các vòng đệm cửa và bề mặt bít kín. 

4. Chỉ những người là nhân sự sửa chữa đủ năng lực mới được điều chỉnh hoặc sửa 

chữa lò vi sóng. 
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Tiêu thụ điện năng: 
220V/60Hz, 1400W (Vi sóng) 

1050W (Nướng) 

Đầu ra công suất vi sóng: 900W 

Tần số vận hành: 2450MHz 

Các kích thước bên ngoài: 303mm(C)×504mm(R)×400mm(S) 

Kích thước khoang lò: 197mm(C)×340mm(R)×338mm(S) 

Công suất lò vi sóng:  23 Lít 

Độ làm chín đều: Hệ thống phẳng 

Trọng lượng tịnh:  Xấp xỉ 12 kg 

 

Nếu lò không vận hành: 

1. Kiểm tra xem lò vi sóng có được cắm điện đảm bảo không. Nếu không, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ 

cắm, đợi 10 giây và cắm lại thật chắc. 

2. Kiểm tra xem cầu chỉ mạch có ngắt không hay bộ ngắt mạch nguồn có nhảy không. Nếu những yếu 

tố này dường như đang tốt, thì hãy thử ổ cắm điện bằng một thiết bị khác. 

3. Kiểm tra để đảm bảo bảng điều khiển được lập trình chính xác và bộ hẹn giờ được đặt. 

4. Kiểm tra để đảm bảo cửa đã đóng chắc bằng hệ thống khóa an toàn cửa. Nếu không, thì năng 

lượng vi sóng sẽ không lưu thông vào trong lò. 

NẾU KHÔNG PHẢI DO CÁC VẤN ĐỀ TRÊN CẦN HIỆU CHỈNH THÌ HÃY LIÊN LẠC VỚI MỘT CÔNG 

NHÂN KỸ THUẬT ĐỦ NĂNG LỰC. KHÔNG TÌM CÁCH TỰ ĐIỀU CHỈNH HOẶC SỬA CHỮA LÒ VI 

SÓNG. 

 

1. Đảm bảo đã gỡ bỏ mọi vật liệu đóng gói bên trong cửa. 

2. CẢNH BÁO: Kiểm tra lò xem có bị hư hỏng gì không chẳng hạn như cửa không thẳng hoặc bị 

cong, vòng đệm cửa và bề mặt bít kín bị hỏng, bản lề và then cửa bị gãy hoặc bị lỏng và các vết 

lõm bên trong khoang lò hoặc trên cửa. Nếu có bất kỳ hư hỏng nào, thì không được vận hành lò và 

hãy liên lạc với thợ sửa chữa đủ năng lực.  

3. Lò vi sóng này phải được đặt trên bề mặt vững và bằng phẳng đủ để đỡ trọng lượng của lò và thực 

phẩm nặng nhất có thể nấu trong lò.  

4. Không được đặt lò nơi có nguồn nhiệt nóng, hơi ẩm hoặc độ ẩm cao hoặc gần các chất dễ cháy. 

5. Để vận hành đúng, thì lò phải có đủ lưu lượng khí. Cho phép đặt cách trần 20cm và phía sau cách 

tường 10 cm và cách hai bên 5cm. Không phủ hoặc chặn các khoảng hở trên thiết bị. Không tháo 

chân. 

6. Đảm bảo dây nguồn không bị hư hỏng và không luồn dây điện bên dưới lò hoặc đi dây trên bất kỳ 

QQUUYY  CCÁÁCCHH  

TTRRƯƯỚỚCC  KKHHII  BBẠẠNN  GGỌỌII  DDỊỊCCHH  VVỤỤ  

LLẮẮPP  ĐĐẶẶTT  
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bề mặt nóng hoặc sắc nào. 

7. Ổ cắm phải sẵn sàng có thể tiếp cận được để có thể dễ dàng rút phích cắm trong trường hợp khẩn 

cấp. 

8. Không sử dụng lò ngoài trời. 

 

Thiết bị này phải được tiếp đất. Lò được trang bị một dây có dây điện tiếp đất và một phích cắm tiếp 

đất. Lò phải được cắm vào bên ổ cắm điện tường được lắp đặt và tiếp đất phù hợp. Trong trường hợp 

ngắn mạch điện, thì tiếp đất giảm rủi ro điện giật bằng cách cung cấp một dây thoát điện. Chúng tôi 

khuyến cáo rằng nên sử dụng một mạch điện riêng cho lò. Việc sử dụng điện cáo áp rất nguy hiểm và 

có thể dẫn đến cháy hoặc các sự cố khác gây hỏng lò. 

CẢNG BÁO Việc sử dụng phích cắm tiếp đất không đúng cách có thể dẫn đến rủi ro giật điện. 

Ghi chú 

1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tiếp đất hoặc các chỉ dẫn về điện, hãy hỏi ý kiến thợ điện hoặc 

công nhân sửa chữa có năng lực. 

2. Nhà sản xuất hoặc đại lý không chịu trách nhiệm đối với hư hỏng lò hoặc thương tổn con người do 

việc không tuân thủ các quy trình kết nối điện. 

Hệ thống dây điện trong cáp nguồn được đánh dấu phù hợp với mã màu sau đây: 

Xanh lá cây và vàng = TIẾP ĐẤT  

Xanh nước biển = TRUNG TÍNH 

Nâu = CÓ ĐIỆN 

 

Việc lò vi sóng vận hành có thể gây ra nhiễu đài, TV hoặc các thiết bị tương tự. 

Khi xảy ra nhiễu vô tuyến, có thể giảm hoặc loại bỏ nhiễu này bằng cách thực hiện các biện pháp sau 

đây: 

1. Vệ sinh cửa và bề mặt bít kín của lò. 

2. Định hướng lại ăng-ten thu của đài hoặc vô tuyến. 

3. Đặt lại lò vi sóng với ăng-ten thu nhận. 

4. Di chuyển lò vi sóng xa ăng-ten thu nhận. 

5. Cắm điện lò vi sóng vào một ổ cắm khác sao cho lò vi sóng và ăng-ten thu nhận trên các mạch 

điện nhánh khác nhau. 

 

Khi sử dụng thiết bị điện, phải tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản sau đây: 

CẢNH BÁO: Để giảm rủi ro bị bỏng, điện giật, cháy, thương tổn hoặc phơi nhiễm năng lượng vi sóng 

CCHHỈỈ  DDẪẪNN  TTIIẾẾPP  ĐĐẤẤTT  

NNHHIIỄỄUU  VVÔÔ  TTUUYYẾẾNN  

CCHHỈỈ  DDẪẪNN  AANN  TTOOÀÀNN  QQUUAANN  TTRRỌỌNNGG    
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quá mức: 

1. Hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị: 

2. Chỉ sử dụng thiết bị này cho công dụng dự kiến như mô tả trong sổ tay hướng dẫn này. Không sử 

dụng hóa chất hoặc hơi nước có tính ăn mòn trong thiết bị. Loại lò vi sóng này được thiết kế đặc 

biệt để cấp nhiệt, nấu hoặc sấy thực phẩm. Lò vi sóng không được thiết kế để sử dụng công 

nghiệp hoặc thí nghiệm. 

3. Không được vận hành lò vi sóng khi lò trống. 

4. Không vận hành thiết bị này nếu dây điện hoặc phích cắm điện bị hỏng, nếu thiết bị làm việc không 

đúng chức năng hoặc nếu thiết bị hư hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây nguồn bị hỏng, thì phải thay bằng 

cùng loại dây của nhà sản xuất hoặc bởi đại diện dịch vụ của nhà sản xuất hoặc nhân sự có năng 

lực tương đương để tránh rủi ro. 

5. CẢNH BÁO: Chỉ cho phép trẻ em sử dụng lò vi sóng mà không giám sát khi trẻ em đủ khả năng sử 

dụng lò tuân thủ đầy đủ các chỉ dẫn một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm của việc sử 

dụng không đúng cách. 

6. CẢNH BÁO: Rất nguy hiểm cho bất kỳ ai không được đào tạo thực hiện công việc sửa chữa liên 

quan đến tháo rời nắp lò bảo vệ khỏi phơi nhiễm năng lượng vi sóng 

7. Để giảm rủi ro cháy trong khoang lò: 

a. Khi đun nóng thực phẩm trong vật đựng bằng nhựa hoặc bằng giấy, hãy quan sát trên lò về 

khả năng có thể cháy. 

b. Hãy loại bỏ dây buộc khỏi túi giấy hoặc nhựa trước khi đặt túi vào trong lò. 

c. Nếu quan sát thấy khói, hãy tắt công tác hoặc rút phích căm điện của thiết bị và để cửa đóng 

để dập tắt ngọn lửa. 

d. Không sử dụng khoang nấu cho mục đích bảo quản. Không để lại các sản phẩm giấy, dụng cụ 

nấu hoặc thực phẩm bên trong khoang khi không sử dụng. 

8. CẢNH BÁO: Không được đun nóng chất lỏng hoặc thực phẩm khác trong các vật đựng bít kín vì 

có thể gây nổ. 

9. Việc đun nóng bằng vi sóng đồ uống có thể gây sôi phun trào chậm, do đó hãy thận trọng khi xử lý 

vật chứa. 

10. Không sấy khô thực phẩm trong lò vi sóng. Dầu nóng có thể gây hỏng các bộ phận của lò và dụng 

cụ, thậm chí có thể gây bỏng. 

11. Không đun nóng trứng nguyên vỏ hoặc trứng đã luộc nguyên vỏ trong lò vi sóng vì có thể gây nổ 

ngay cả khi việc hâm nóng vi sóng đã kết thúc. 

12. Hãy châm thủng thực phẩm có phần vỏ dầy như khoai tây, bí, táo nguyên quả và hạt dẻ trước khi 

nấu. 

13. Cần khuấy hoặc lắc bình sữa và bình cho trẻ ăn và kiểm tra nhiệt độ trước khi cho ăn để tránh bị 

bỏng. 

14. Dụng cụ nấu ăn có thể bị nóng do nhiệt truyền từ thực phẩm được đun nóng. Có thể cần đến đồ 

nhấc nồi để xử lý dụng cụ. 

15. Phải kiểm tra các dụng cụ để đảm bảo dụng cụ phù hợp với lò vi sóng. 

16. CẢNH BÁO: Rất nguy hiểm cho bất kỳ ai không được đào tạo thực hiện công việc sửa chữa liên 

quan đến tháo rời nắp lò bảo vệ khỏi phơi nhiễm năng lượng vi sóng  

17. Sản phẩm này là thiết bị Nhóm 2 Loại B ISM. Định nghĩa Nhóm 2 bao gồm tất cả các thiết bị ISM 

(công nghiệp, khoa học và y tế) trong dó năng lượng tần số vô tuyến được chủ ý tạo ra và/hoặc sử 

dụng ở dạng bức xạ điện từ để xử lý vật liệu, và thiết bị ăn mòn bằng tia lửa điện. Đối với thiết bị 

Loại B là những thiết bị phù hợp để sử dụng trong cơ sở dân dụng hoặc trong các cơ sở trực tiếp 

kết nối với mạng nguồn điện hạ áp cung cấp cho các tòa nhà được sử dụng cho mục đích dân 
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dụng. 

18. Thiết bị này không có ý định để sử dụng bởi những người (bao gồm trẻ em) suy giảm sức khỏe, 

giác quan hoặc tâm thần, hay người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi những người này được 

giám sát hoặc hướng dẫn về sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về an toàn. 

19. Trẻ em phải được giám sát nhằm đảm bảo chúng không chơi với thiết bị. 

20. Lò vi sóng chỉ được sử dụng độc lập. 

21. CẢNH BÁO: Không lắp đặt lò trên nóc bếp hoặc thiết bị sinh nhiệt khác. Nếu lắp đặt như vậy có thể 

làm hỏng và phiếu bảo hành sẽ mất hiệu lực.  

22. Bề mặt tiếp tiếp cận có thể nóng trong quá trình vận hành. 

23. Không đặt lò vi sóng trong tủ.  

24. Cửa hoặc bề mặt ngoài của lò vi sóng có thể bị nóng khi thiết bị đang vận hành. 

25. Nhiệt độ các bề mặt tiếp cận có thể cao khi thiết bị đang vận hành. 

26. Thiết bị phải được đặt dựa vào tường. 

27. Thiết bị không để được sử dụng bởi trẻ em hoặc người suy giảm sức khỏe, giác quan hoặc tâm 

thần, hay người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi những người này được giám sát hoặc 

hướng dẫn 

28. Giám sát trẻ em không để chúng chơi với thiết bị 

29. CẢNH BÁO: Nếu cửa hoặc vòng đệm cửa bị hỏng, thì không được vận hành lò cho đến khi lò 

được sửa chữa bởi một người đủ năng lực. 

30. Các chỉ dẫn này chỉ ra ràng các thiết bị không có ý định để sử dụng bởi một phương tiện hẹn giờ 

bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng rẽ. 

31. Lò vi sóng chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng và không phục vụ mục đích thương mại.  

32. Tuyệt đối không tháo rời giá đỡ khoảng cách phía sau hoặc hai bên, vì giá đỡ này để đảm bảo 

khoảng cách tối thiểu từ tường để lưu thông không khí.  

33. Hãy đảm bảo bàn quay chắc trước khi di chuyển thiết bị để tránh hư hỏng. 

34. Thận trọng: Nguy hiểm nếu để một người không có chuyên môn sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị 

do những trường hợp tháo rời nắp bảo vệ bức xạ vi sóng. Quy tắc này áp dụng cho việc thay dây 

điện cũng như hệ thống chiếu sáng. Trong trường hợp này, hãy gửi thiết bị đến trung tâm dịch vụ. 

35. Lò vi sóng chỉ được thiết kế cho mục đích rã đông, nấu hoặc hầm thức ăn.  

36. Hãy dùng găng tay để lấy thực phẩm ra khỏi lò. 

37. Thận trọng! Hơi nước sẽ thoát ra, khi mở nắp hoặc giấy gói. 

38. Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở nên và những người suy giảm sức khỏe, giác 

quan hoặc tâm thần, hay người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, nếu những người này được giám 

sát hoặc hướng dẫn về sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ về các mối nguy hại liên quan. 

Không để trẻ em chơi với thiết bị. Không để trẻ em vệ sinh và bảo dưỡng trừ khi trẻ em đủ 8 tuổi 

trở lên và được giám sát. 

39. Nếu có khói thoát ra, hãy tắt công tác hoặc rút phích căm điện của thiết bị và để cửa đóng để 

dập tắt ngọn lửa. 
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1. Trẻ em phải được giám sát nhằm đảm bảo chúng không chơi với thiết bị. 

2. Sắp xếp thực phẩm cẩn thận. Đặt các phần dầy nhất hướng về bên ngoài đĩa. 

3. Theo dõi thời gian nấu. Nấu trong khoảng thời gian ngắn nhất như quy định và nấu thêm nếu cần. Thực 

phẩm nấu quá kỹ có thể bốc khói hoặc cháy. 

4. Đậy thực phẩm khi đang nấu. Nắp sẽ ngăn ngừa thực phẩm bắn và giúp chín đều 

5. Lật thực phẩm trong khi nấu để giúp chính nhanh hơn đối với thực phẩm như thịt gà và hăm-bơ-gơ. Các 

loại thực phẩm lớn như thịt quay phải lật ít nhất một lần. 

6. Hãy xếp lại thực phẩm như chả sau một nửa thời gian nấu từ đỉnh tới đáy và từ chính giữa đĩa ra bên 

ngoài.  

 

1. Chất liệu lý tưởng của dụng cụ vi sóng là trong suốt với vi sóng, cho phép năng lượng đi qua vật đựng 

và đun nóng thực phẩm. 

2. Vi sóng không thể xuyên qua kim loại, vì vậy không sử dụng dụng cụ bằng kim loại hoặc các đĩa có vành 

kim loại. 

3. Không sử dụng các sản phẩm giấy tái sinh khi nấu bằng vi sóng, vì giấy tái sinh có thể chứa các mảnh 

kim loại nhỏ gây phóng điện và/hoặc cháy. 

4. Đĩa tròn/ô-van không phải hình vuông/chữ nhật được ưu tiên sử dụng vì thực phẩm tại các góc có xu 

hướng bị nấu kỹ. 

5. Các dải hẹp phoi nhôm có thể được sử dụng để tránh nấu quá kỹ những phần tiếp xúc. Nhưng hãy thận 

trọng không sử dụng quá nhiều và duy trì khoảng cách 1 inch (2,54 cm) giữa phoi và khoang lò. 

Danh sách sau đây là hướng dẫn chung giúp bạn chọn dụng đúng dụng cụ. 

ĐỒ NẤU VI SÓNG  NƯỚNG  KẾT HỢP  

Kính chịu nhiệt  Có Có Có 

Thủy tinh không chịu nhiệt Không Không Không 

Gốm chịu nhiệt Có Có Có 

Đĩa nhựa an toàn vi sóng  Có Không Không 

Giấy gói thịt gà Có Không Không 

Khay kim loại Không Có Không 

Giá kim loại Không Có Không 

Lá nhôm & vật đựng nhôm Không Có Không 

 

 

 

 

CCÁÁCC  NNGGUUYYÊÊNN  TTẮẮCC  NNẤẤUU  LLÒÒ  VVII  SSÓÓNNGG  

HHƯƯỚỚNNGG  DDẪẪNN  DDỤỤNNGG  CCỤỤ  
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1. Hệ thống khóa an toàn cửa 

2. Cửa sổ lò 

3. Tấm đế 

4. Bảng điều khiển 

5. Bộ phận ra nhiệt vỉ nướng 

6. Giá kim loại 

 

TTÊÊNN  BBỘỘ  PPHHẬẬNN  
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 MÀN HÌNH THAO TÁC TRÌNH ĐƠN 

 Thời gian nấu, điện, bộ chỉ báo hoạt động và thời 
gian đồng hồ được hiển thị.  

 AUTO COOK 

 Ấn chọn trình đơn nấu tự động bao gồm tự động rã 
đông. 

 OK / WEIGHT ADJUST  

 Ấn để chỉ rõ trọng lượng thực phẩm hoặc số lần phục 
vụ. 

 PRESET 

 Chức năng preset cho phép bạn đặt thực phẩm vào 
bên trong lò và lập trình để khởi động nấu lần sau đó. 

 Các phím NUMBER: 10 Min / 1Min / 10Sec 

 Chạm để đặt đồng hồ, thời gian nấu. 

 INVERTER MICRO. 

 Ấn để chọn mức công suất vi sóng. 

 NƯỚNG 

 Ấn để đặt chương trình nấu bằng vỉ nướng. 

 COMBI. (Combi.1 và Combi.2) 

 Nấu bằng vi sóng và công suất vỉ nướng kết hợp.  

 CLOCK 

 Chạm để đặt đồng hồ số. 

 TRÌNH ĐƠN NHANH THÔNG MINH  

 Khử trùng 

 Khử mùi 

 Rã đông 

 RETURN/CANCEL 

 Chức năng này xóa tất cả các thiết lập trước đó 
trước khi thiết lập một chức 
năng khác. 

 ＋30sec 

 PAUSE/CANCEL 

 Chạm để dừng chương 
trình nấu hoặc xóa tất cả 
các thiết lập trước đó trước 
khi khởi động nấu. 

 Cũng dùng chức năng này 
để đặt khóa trẻ em. 

 START/QUICK START  

 Chạm nút một số lần để đặt 
thời gian nấu và nấu ngay 
lập tức ở mức công suất tối 
đa.  

 Chạm để khởi động chương trình nấu. 

 

BBẢẢNNGG  ĐĐIIỀỀUU  KKHHIIỂỂNN  
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Thiết lập đồng hồ 

Với lò sẵn sàng để đặt vào, thì hãy chạm nút CLOCK một lần hoặc hai lần để đặt đồng hồ số theo chu 

trình 12 hoặc 24 giờ. VÍ DỤ: Giả sử bạn muốn đặt thời gian đồng hồ lò về 8:30  

1. Hãy chọn đặt đồng hồ chu trình 24 hoặc 12 giờ bằng cách chạm vào CLOCK.  

2. Ấn 10phút rồi nhập “8:00”. 

3. Ấn 1phút, 10 giây rồi nhập “8:30” 

4. Ấn CLOCK rồi xác nhận thiết lập. 

 

＋30sec  

Kết hợp nấu vi sóng, vỉ nướng, ấn + 30 giây một lần, bạn có thể thêm thời gian trong 30 giây 

(lên tới 99 phút đến 50 giây)  

 

Express Cooking  

Tính năng này cho phép bạn khởi động lò nhanh ở công suất cao. Thời gian nấu lâu nhất là 10 phút. 

Giả sử bạn muốn đặt 2 phút để khởi động nhanh. 

1. Đóng cửa lò. Nếu cần, ấn nút RETURN/CANCEL một lần để thiết lập lại hệ thống. 

2. Ấn START/QUICK START nhiều lần cho đến khi hiển thị 2:00. 

 

Microwave Cooking  

Thời gian nấu lâu nhất là 99 phút và 50 giây (99：50). 

Giả sử bạn muốn nấu trong 5 phút ở mức 60% công suất.  

1. Nếu cần, ấn nút RETURN/CANCEL một lần để thiết lập lại hệ thống. 

2. Ấn nút INVERTER MICRO. để đặt công suất P-60. 

Ấn INVERTER MICRO. Mức công suất 

1× 100%(P100) 

2× 80%(P-80) 

3× 60%(P-60) 

4× 40%(P-40) 

5× 20%(P-20) 

6× 0%(P-00) 

3. Ấn phím NUMBER để nhập thời gian nấu cho đến khi thời gian nấu chính xác “5:00” hiển thị. 

4. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 

 

Nấu vỉ nướng 

Thời gian nấu lâu nhất là 99 phút và 50 giây (99：50). 

Giả sử bạn muốn lập trình nấu vỉ nướng trong 5 phút. 

1. Nếu cần, ấn nút RETURN/CANCEL một lần để thiết lập lại hệ thống. 

2. Ấn nút GRILL. 

3. Ấn phím NUMBER để nhập thời gian nấu “5:00”.  

4. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 

Combination Cooking 

Thời gian nấu lâu nhất là 99 phút và 50 giây (99：50). 

CCÁÁCCHH  TTHHIIẾẾTT  LLẬẬPP  CCÁÁCC  ĐĐIIỀỀUU  KKHHIIỂỂNN  LLÒÒ  
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Combi. 1 (CO-1) 

Giả sử bạn muốn đặt nấu kết hợp 1 trong 25 phút. 

1. Nếu cần, ấn nút RETURN/CANCEL một lần để thiết lập lại hệ thống. 

2. Ấn nút COMBI. một lần. 

3. Ấn phím NUMBER để nhập thời gian nấu “25:00”. 

4. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 

Combi. 2 (CO-2) 

Giả sử bạn muốn đặt nấu kết hợp 2 trong 12 phút. 

1. Nếu cần, ấn nút RETURN/CANCEL một lần để thiết lập lại hệ thống. 

2. Ấn nút COMBI. hai lần.  

3. Ấn phím NUMBER để nhập thời gian nấu “12:00 CH”. 

4. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 

 

Trình đơn nhanh thông minh 

 

Khử trùng 

1. Ấn nút STERILIZE. 

2. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 

 

Khử mùi 

1. Ấn nút DEODORIZE. 

2. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 

 

Defrost 

Có hai kiểu rã đông: rã đông trọng lượng và rã đông tốc độ. 

Weight Defrost 

Lò cho phép rã đông thực phẩm dựa vào trọng lượng bạn nhập vào. Thời gian và công suất rã đông 
được điều chỉnh tự động sau khi trọng lượng được lập trình. Thực phẩm có trọng lượng trong phạm vi 
từ 100g đến 1800g. 

1. Ấn nút DEFROST một lần  

2. Ấn OK và WEIGHT ADJUST để nhập trọng lượng. 

3. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 

Rã đông tốc độ 

Thời gian nấu lâu nhất là 99 phút và 50 giây (99：50). 

Lò cho phép rã đông thực phẩm nhanh chóng dựa vào thời gian bạn nhập vào. 

1. Ấn nút DEFROST. 

2. Ấn các phím NUMBER để nhập thời gian nấu. 

3. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 

 

Multistage Cooking 

Bạn có thể lập trình lò lên tới 3 trình tự nấu tự động. 

Giả sử bạn muốn đặt chương trình nấy sau đây 

Microwave Cooking 

↓ 

Nấu vi sóng (với mức công suất thấp) 
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1. Nếu cần, ấn nút RETURN/CANCEL một lần để thiết lập lại hệ thống. 

2. Nhập một kỳ của chương trình nấu vi sóng. 

3. Nhập một kỳ khác của chương trình nấu vi sóng. 

4. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 

Lưu ý: Thiết lập nhiều hơn trong giới hạn vi sóng, vỉ nướng và kết hợp. 

 

Chức năng thiết lập trước 

Chức năng thiết lập trước cho phép lò khởi động trong lần tiếp theo. 

Giả sử bây giờ đồng hồ đang chạy ở 11:10 và bạn muốn lò bắt đầu nấu ở 11:30. 

1. Nếu cần, ấn nút RETURN/CANCEL một lần để thiết lập lại hệ thống. 

2. Hãy nhập một chương trình nấu. 

3. Ấn nút PRESET. 

4. Ấn các phím số để nhập thời gian thiết lập trước “11:30”. 

5. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 

Lưu ý:  

1. Khi đạt đến thời gian thiết lập sẵn, hệ thống sẽ tự động khởi động chương trình nấu thiết lập sẵn. 

2. Sau khi khởi động chức năng thiết lập trước, hãy ấn PRESET để kiểm tra thời gian đặt trước, ấn 

PAUSE/CANCEL để hủy chức năng này. 

3. Không thể đặt rã đông trước. 

 

Child lock  

Sử dụng chức năng này để ngăn ngừa việc trẻ nhỏ vận hành lò không có kiểm soát. Đồng hồ báo 

CHILD LOCK sẽ hiển thị màu xanh và lò không thể vận hành lò khi CHILD LOCK đang đặt. 

 Để đặt chức năng CHILD LOCK: Ấn và giữ nút PAUSE/CANCEL lâu hơn 3 giây, âm thanh bíp và 

các đèn chỉ thị khóa sáng. Bất kỳ chức năng nào khác đều không làm việc trừ chức năng khóa trẻ 

em.  

 Để hủy chức năng CHILD LOCK: Ấn và giữ nút PAUSE/CANCEL lâu hơn 3 giây cho đến khi đèn 

chỉ thị khóa tắt. Tất cả các chức năng hoạt động trở lại. 

 

 

Đồng hồ báo hỏng (E - 1) 

E - 1: ở chế độ vi sóng tần suất thay đổi, nếu trong quá trình làm việc trong năm giây không phát hiện 

được tín hiệu phản hồi (dạng xung), hệ thống sẽ dừng làm việc và còi sẽ liên tục phát âm thanh cảnh 

báo và hiển thị "E - 1"; Cho đến khi khắc phục xong sự cố, hãy ấn nút "PAUSE/CANCEL", hệ thống 

quay trở về chế độ chờ bình thường. 

 

 

Auto cook  

Đối với thực phẩm hoặc chế độ nấu sau đây, không nhất thiết phải lập trình thời gian và công suất nấu. 

Chức năng này đủ để chỉ rõ loại thực phẩm bạn muốn nấu cũng như trọng lượng thực phẩm.  

Bạn có thể cần lật thực phẩm vào giữa thời gian nấu để có thể nấu chín đồng đều. 

1. Chạm   hoặc    để chọn trình đơn A-1 ~ A-13. 

2. Chạm “OK” hoặc “WEIGHT ADJUST” để nhập trọng lượng thực phẩm. 

3. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 
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Auto Cook Code/Menu  

 

Mã Thực phẩm 1. Kết quả nấu tự động phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như điện áp, hình dạng 

và kích thước của thực phẩm, sở 

thích cá nhân về độ chín của một số 

loại thực phẩm nhất định và thậm chỉ 

cách bạn đặt thực phẩm trong lò. Nếu 

bạn thấy kết quả phần nào không hài 

lòng, hãy điều chỉnh thời gian nấu 

một chút tương ứng. 

2. Đối với mì ống hãy thêm nước sôi 

trước khi nấu. 

3. Đối mục 8~14 lò sẽ dừng trong khi 

nấu để bạn lật thực phẩm và sau đó 

đóng cửa, ấn nút START/QUICK 

START để tiếp tục nấu lại. 

1 A-1  Tự động hâm lại   

2 A-2  Chè/Cà phê  (mỗi 200ml) 

3 A-3  Canh      (mỗi 300ml) 

4 A-4  Cháo 

5 A-5  Bánh Pizza  

6 A-6   Mỳ ống   

7 A-7   Bỏng ngô   

8 A-8   Thịt đùi nướng   

9 A-9   Thịt xông khói nướng   

10 A-10  Thịt lợn dần viên nướng   

11 A-11 Thịt bò nướng   

12 A-12  Thịt gà miếng nướng   

13 A-12  Cá miếng nướng   

14 A-14 Rã đông tự động   

 

Rã đông tự động  

Lò có thể rã đông thịt, thịt gia cầm và hải sản. Thời gian và công suất rã đông được điều chỉnh tự động 

sau khi trọng lượng được lập trình. Trọng lượng thực phẩm đông trong phạm vi từ 100g đến 1800g. 

VÍ DỤ: Giả sử bạn muốn rã đông 600g tôm. 

1. Hãy đặt tôm cần rã đông vào lò. 

2. Ấn     hoặc   để chọn A-14. 

3. Ấn OK hoặc WEIGHT ADJUST để chọn trọng lượng 600g. 

4. Đóng cửa lò và ấn nút START/QUICK START. 

Lưu ý: Giữa thời gian nấu hệ thống sẽ phát ra âm thanh nhắc bạn lật thực phẩm và tạm dừng cho đến 

khi bạn ấn nút START/QUICK START để đi vào giai đoạn rã đông tiếp theo, và hệ thống sẽ bắt đầu làm 

việc lại. 
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1. Hãy tắt lò và rút phích cắm khỏi ổ cắm trên tường trước khi vệ sinh. 

2. Hãy giữ phía bên trong lò sạch sẽ. Khi thực phẩm bị bắn hoặc chất lỏng bị tràn bám vào thành 

lò, hãy lau bằng giẻ ẩm. Có thể sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nếu lò quá bẩn. Tránh sử dụng bình xịt 

hoặc chất tẩy mạnh vì có thể làm bẩn, tạo vệt hoặc làm mờ bề mặt cửa. 

3. Phải vệ sinh bề mặt ngoài của lò bằng vải ẩm. Để ngăn ngừa làm hỏng các bộ phận vận hành 

bên trong lò, không cho phép để nước ngấm vào trong các khe hở thông gió. 

4. Lau chùi cửa và cửa sổ cả hai bên, các vòng bít cửa và các bộ phận gần kề liên tục bằng vải 

ẩm để loại bỏ các chất bị tràn hoặc bị bắn. Không được sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn. 

5. Không phép để bảng điều khiển bị ướt. Hãy vệ sinh bằng vải mềm, ẩm. Khi vệ sinh bảng điều 

khiển hãy để cửa lò mở để tránh vô tình bật lò lên. 

6. Nếu hơi nước tích tụ bên trong hoặc xung quanh bên ngoài cửa lò, hãy lau bằng vải mềm. Điều 

này dễ xảy ra khi lò vi sóng vận hành ở điều kiện độ ẩm cao. Và rất bình thường. 

7. Phải vệ sinh sàn lò thường xuyên. Lau chùi đơn giản bề mặt đáy lò bằng chất tẩy rửa nhẹ. 

8. Loại bỏ mùi của lò bằng cách đặt một cốc nước vắt chanh rồi để cả quả vào trong một cái bát 

sâu có thể sử dụng được cho lò vi sóng, để 5 phút. Lau kỹ và lau khô bằng vải mềm. 

9. Khi cần phải thay đèn lò, hãy hỏi ý kiến đại lý để được thay đèn lò. 

10. Phải vệ sinh lò thường xuyên và loại bỏ bất kỳ cặn thực phẩm nào. Việc không giữ lò sạch sẽ có 

thể dẫn đến hỏng bề mặt gây ảnh hưởng xấu tuổi thọ của thiết bị và có thể gây các tình trạng 

nguy hiểm. 

11. Xin vui lòng không tiêu hủy thiết bị trong thùng rác sinh hoạt, thiết bị phải được tiêu hủy tại trung 

tâm tiêu hủy đặc biệt theo quy định của chính quyền. 

12. Khi lò vi sóng có chức năng nướng được sử dụng lần đầu, có thể tạo ra khói và mùi nhẹ. Đây là 

một hiện tượng bình thường, vì lò được chế tạo từ thép tấm sơn phủ bằng dầu bôi trơn và lò 

mới sẽ tạo khói và mùi do cháy dầu bôi trơn. Hiện tượng này sẽ không còn sau một thời gian sử 

dụng. 

13. Khi lò vi sóng có chức năng nướng được sử dụng lần đầu, có thể tạo ra khói và mùi nhẹ. Đây là 

một hiện tượng bình thường, vì lò được chế tạo từ thép tấm sơn phủ bằng dầu bôi trơn và lò 

mới sẽ tạo khói và mùi do cháy dầu bôi trơn. Hiện tượng này sẽ không còn sau một thời gian sử 

dụng. 
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