HƯỚNG DẪN SỪ DỤNG
LÒ NƯỚNG ÂM TỦ 533.02.001

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Danh sách các phụ kiện:
1- Bảng điều khiển

8-Vỉ nướng

2-Tay nắm

9- Gía đỡ

3-Cửa lò

10-Đèn lò

4-Khóa an toàn

11-Vùng nướng bằng khí nóng đa chiều

5-Khay nướng

12-Quạt trong lò

6-Vùng nướng phía dưới

13-Cửa thoát khí

7-Vùng nướng phía trên
PHẦN 2: CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT VÀ SỪ DỤNG
2.1. CHỌN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG
Có rất nhiều điểm cần chú ý khi lựa chọn một nơi lắp đặt dành cho lò nướng của bạn. Đảm bảo rằng bạn
phải lưu ý đến những lới khuyên dưới đây để ngăn chặn bất kỳ vấn đề và tình huống nguy hiểm có thể
xảy ra sau đó!


Khi lựa chọn một nơi lắp đặt lò nướng, nên lưu ý rằng không có vật liệu dễ cháy quanh khu vực
gần chỗ lắp đặt, chẳng hạn như rèm cửa, dầu, vải vv.



Nội thất xung quanh lò phải được làm bằng vật liệu chịu nhiệt nhiều hơn 50° C của nhiệt độ
phòng.



Những yêu cầu thay đổi đối với tủ âm tường và quạt thông gió trên thiết bị âm tủ cũng như chiều
cao tối thiểu từ lò nướng được thể hiện trong hình 1. Theo đó, quạt thông gió nên có chiều cao tối
thiểu là 65 cm.

2.2 Lắp đặt lò nướng âm tủ:

Chèn lò nướng vào tủ bằng cách đẩy về phía trước. Mở cửa lò và chèn 2 vít vào các lỗ hổng
trên khung lò nướng. Trong khi khung lò chạm vào bề mặt gỗ, hãy thắt chặt các vít.
Kích thước và vật liệu tủ của lò phải được cài đặt chính xác và có khả năng chống tăng nhiệt
độ. Để cài đặt được chính xác, bộ phận điện hoặc cách điện phải được ngăn chặn. Bộ phận cách điện cần
phải được trang bị để đảm bảo rằng chúng không thể được gỡ bỏ bằng cách sử dụng bất kỳ công cụ nào.

Cài đặt thiết bị lò nướng trong khu vực gần một tủ lạnh hoặc một tủ đông không được khuyến khích. Nếu
không, hiệu suất của các thiết bị nói trên sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do phát ra nhiệt. Sau khi tháo bao bì lò
nướng, hãy chắc chắn rằng lò nướng không bị làm vỡ. Trong trường hợp bạn nghi ngờ bất kỳ thiệt hại
đốivới thiết bị, không sử dụng nó; thay vào đó phải liên hệ với dịch vụ có ủy quyền.
2.3. Hệ thống dây điện và sự an toàn của lò nướng âm tủ
Các hướng dẫn dưới đây phải được tuân theo kho sử dụng hệ thống dây điện:


Các cáp nối đất phải được kết nối thông qua các ốc vít với dấu nối đất. Dây cáp kết nối phải được
thể hiện trong hình 6. Nếu không có ổ cắm nối đất phù hợp với quy định trong môi trường cài đặt,
hãy gọi Trung tâm tư vấn ngay lập tức.



Các ổ cắm nối đất phải nằm gần thiết bị. Không bao giờ sử dụng một dây mở rộng.



Các dây cáp không nên kết nối với bề mặt nóng của sản phẩm.



Trong bất kỳ trường hợp thiệt hại đối với các dây cấp, hãy gọi trung tâm tư vấn. Các dây cáp phải
được thay thế bởi các dịch vụ ủy quyền.



Đấu dây cho thiết bị này phải được thực hiện bởi các dịch vụ ủy quyền. Loại cáp H05VV-F phải
được sử dụng.



Hệ thống dây điện bị lỗi có thể làm hỏng thiết bị.



Thiết bị này được sử dụng với hiệu điện thế 220-240V ~ Nếu như sử dụng nguồn điện có hiện
điện thế nằm ngoài phạm vi ở trên, hãy gọi dịch vụ ủy quyền ngay lập tức.



Các nhà sản xuất tuyên bố rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại thiệt hại và tổn thất
phát sinh nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn!

Chức năng rã đông

Đèn cảnh báo cửa lò sẽ được bật, quạt bắt đầu khởi động.
Để sử dụng chức năng rã đông, lấy thức ăn đông lạnh và
đặt nó trong lò trên kệ trong khe thứ ba từ dưới lên. Bạn
nên đặt một khay nướng dưới thực phẩm rã đông, để
hứng đỡ nước do sự tan chảy của nước đá. Chức năng này
sẽ không làm chín thức ăn của bạn, nó sẽ chỉ giúp để rã
đông thực phẩm

Chức năng nướng bằng khí nóng đa chiều
Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng bằng khí nóng đa chiều và
quạt sẽ bắt đầu hoạt động.
Chức năng nướng bằng khí nóng đa chiều phân tán nhiệt trong lò. Tất cả các loại thực phẩm trên
tất cả các kệ sẽ được nấu chín đều. Nên làm nóng lò nướng khoảng 10 phút

Chức năng nướng tĩnh nhiệt
Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt
đầu hoạt động.
Chức năng nấu tĩnh phát ra nhiệt, đảm bảo thức ăn được nướng đều ở vùng nướng phía trên và
phía dưới. Đây là chức năng lý tưởng để làm bánh ngọt, bánh nướng, bánh mì nướng, món
lasagne và pizza. Nên làm nóng lò nướng trong 10 phút và tốt nhất nên sử dụng một kệ tại một
thời điểm trong chức năng này.
Chức năng quạt thông gió
Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt
đầu hoạt động.
Chức năng này rất lý tưởng để nướng bánh. Nên sử dụng vùng nướng phía trên và phía dưới trong
lò nướng mà sẽ tạo ra một chế độ nướng nhẹ. Nên làm nóng lò nướng khoảng 10 phút

Chức năng nướng pizza

Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt
đầu hoạt động.
Quạt thông gió và chức năng nướng bằng điện trở dưới là lý tưởng cho các thực phẩm nướng
trong một thời gian ngắn như bánh pizza.
Trong khi quạt thông gió phân tán nhiệt của lò, vùng nướng bên dưới đảm bảo việc nướng bánh

Chức năng nướng chậm
Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt
đầu hoạt động.
Chức năng này được sử dụng để nướng thức ăn, hãy sử dụng kệ phía trên của lò. Nhẹ nhàng phủ
dầu lên vỉ nướng để ngăn chặn các vết bám từ thực phẩm và để thực phẩm ở giữa vỉ nướng. Luôn
để một khay bên dưới để hứng bất kỳ giọt dầu mỡ nào. Nên làm nóng lò nướng khoảng 10
phút.
Cảnh báo: Khi nướng, cửa lò nướng phải được đóng và nhiệt độ lò nướng nên được điều chỉnh
đến 1900C.
Chức năng nướng nhanh
Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt
đầu hoạt động.
Chức năng được sử dụng để nướng nhanh hơn và bao phủ một diện tích bề mặt lớn hơn, chẳng
hạn như nướng thịt, sử dụng các kệ trên của lò. Nhẹ nhàng phủ dầu lên vỉ nướng để ngăn chặn
các vết bám từ thực phẩm và đặt thực phẩm ở giữa vỉ nướng. Luôn đặt một khay bên dưới để
hứng lấy bất kỳ giọt dầu hoặc mỡ nào. Nên làm nóng lò nướng khoảng 10 phút.
Cảnh báo: Khi nướng, cửa lò nướng phải được đóng và nhiệt độ lò nướng nên được điều chỉnh
đến 1900C.
Chức năng nướng kết hợp
Nhiệt độ và hệ thống báo hiệu đèn của lò sẽ được bật lên, vùng nướng phía trên và dưới sẽ bắt
đầu hoạt động.
Các chức năng được sử dụng để nướng nhanh hơn đối với các loại thực phẩm dày hơn và bao phủ
một diện tích bề mặt lớn hơn. Hai vùng nướng phía trên và phía dưới sẽ được cung cấp năng
lượng cùng với quạt thông gió để đảm bảo chức năng nấu ăn.
Sử dụng các kệ trên của lò. Nhẹ nhàng phủ dầu lên vỉ nướng để ngăn chặn các vết bám của thực

phẩm và đặt thực phẩm ở giữa vỉ nướng. Luôn đặt một khay bên dưới để bắt bất kỳ giọt dầu hoặc
mỡ nào. Nên làm nóng lò nướng khoảng 10 phút.
Cảnh báo: Khi nướng, cửa lò nướng phải được đóng và nhiệt độ lò nướng nên được điều chỉnh
đến 1900C.

Chức năng vệ sinh
Thiết lập chức năng và nhiệ độ lò nướng của bạn để kích hoạt chức năng vệ sinh. Đổ 200-250 ml
nước (khoảng 1 cốc) trên thành lò. Chức năng vệ sinh hoạt động khoảng 20 phút và chuẩn bị lò
nướng của bạn làm sạch dễ dàng.
Tùy thuộc vào mật độ của nước, mà các vết bám bẩn của thực phẩm có thể xuất hiện. Để ngăn
chặn điều này, các chức năng có thể được vận hành bằng cách đưa nước vào nồi cạn hoặc khay
nhỏ.
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG


Sử dụng nắp đậy thức ăn sẽ làm giảm thời gian nấu ăn.



Giảm thiểu lượng chất lỏng hoặc chất béo để giảm thời gian nấu ăn.



Khi chất lỏng bắt đầu sôi lên, giảm nhiệt độ. Cửa lò không nên mở thường xuyên trong
thời gian nấu ăn.

3.1 Nút điều khiển cửa lò

NÚM VẶN BÊN TRÁI
Ấn và giữ: chế độ tắt – mở
Ấn: chế độ ngưng nấu
Vặn phải: chế độ khóa
Vặn trái: chế độ quay lại/ Trở về thanh menu

NÚM VẶN BÊN PHẢI
Ấn: Khởi động chương trình nấu
Vặn sang phải: Tăng nhiệt độ
Vặn sang trái: Giảm nhiệt độ

5. Cách sử dụng sản phẩm:
Trên màn hình chính
Chức năng lò nướng
- Xoay núm vặn sang trái/ phải để lựa
- Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên
chọn thực đơn
phải/ trái.
- Nhấn múm vặn bên phải để lựa chọn
- Có thể được lựa chọn bằng cách nhấn núm
vặn bêm phải.
-

Nhiệt độ
Chức năng gia nhiệt
- Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn
- Có thể được kích hoạt bằng cách xoay núm
bên phải/ trái.
vặn bên trái/ phải.
- Có thể được lựa chọn bằng núm vặn bên
- Có thể cài đặt bằng cách nhấn núm vặn bên
phải
phải.
-

Thời gian nấu
- Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn
bên phải/ trái.
- Có thể được lựa chọn bằng núm vặn bên
phải

Kết thúc thời gian nấu
- Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên
phải/ trái.
- Có thể được lựa chọn bằng núm vặn bên phải

Trên màn hình hiển thị thông tin
Trên màn hình hiển thị hình ảnh
- Chế độ nấu sẽ được bắt đầu trong 10 giây
- Thời gian nấu
hoặc khi núm vặn bên phải được nhấn,
- Nhiệt độ
- Núm vặn bên trái được xoay về bên trái
- Chề độ bắt đầu và kết thúc nấu
thì sẽ trở về màn hình hiển thị vừa chọn
- Thông tin chức năng nấu được hiển thị
-

-

Trên màn hình hiển thị hình ảnh
- Núm vặn bên trái được nhấn sẽ kết thúc chế độ nướng.
- Núm vặn bên phải được nhấn sẽ bắt đầu và tiếp tục nướng.
- Nhiệt độ có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên trái/phải.
- Trong khi chức năng nướng được kích hoạt, núm vặn bên trái được xoay về bên trái để cài đặt chế
độ nướng, nhiệt độ và thời gian nấu
Để dừng chức năng nướng và trở về menu, núm vặn bên trái được nhấn, sau đó núm vặn bên trái
được xoay sang trái.

CHẾ ĐỘ NƯỚNG TỰ ĐỘNG
Trên màn hình menu chính
Chức năng lựa chọn thực phẩm:
- Xoay núm vặn bên trái/ phải để điều
- Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm
khiển menu
vặn bên phải sang trái/ phải.
- Nhấn núm vặn bên phải để lựa chọn.
- Có thể được lựa chọn bằng cách nhấn núm
vặn bên phải.

Tên thực phẩm
Trọng lượng thực phẩm
- Có thể được thay đổi bằng cách xoay -Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên
núm vặn bên phải sang trái/ phải
phải sang trái/ phải.
- Có thể được lựa chọn bằng cách nhấn - Có thể thay đổi bằng cách nhấn núm vặn phải.
núm vặn bên phải

Kết thúc thời gian nấu
Trên màn hình hiển thị thông tin:
- Có thể được thay đổi bằng cách xoay
- Chế độ nấu ăn được bắt đầu trong 10 giây
núm vặn bên phải sang trái/ phải
hoặc núm vặn bên phải được nhấn.
- Có thể được lựa chọn bằng cách nhấn
- Núm vặn bên trái được xoay sang trái để trở
núm vặn bên phải
về màn hình hiển thị vửa chọn.
- Để đạt được hiệu quả nấu ăn tốt nhất, khay
nướng phải được đặt trên kệ hiển thị trên
màn hình

Trên màn hình hiển thị hình ảnh:
Núm vặn bên trái được nhấn sẽ kết thúc chế độ nướng.
- Núm vặn bên phải được nhấn sẽ bắt đầu và tiếp tục nướng.
- Để dừng chế độ nướng và trở về menu chính, núm vặn bên trái được nhấn, sau đó núm vặn bên
trái được xoay sang trái.
-

Mục yêu thích:
Vào cuối giai đoạn nấu ăn trong thực đơn nấu ăn nơi thời gian nấu ăn được thiết lập bởi
người sử dụng, một câu hỏi "save to favories" được hiển thị trên màn hình. Để giúp đỡ cho điều
này, người dùng có thể tạo ra công thức nấu ăn cho riêng mình và lặp lại chức năng đó bất cứ lúc
nào.
Để tạo ra các thiết lập nấu ăn yêu thích bất kỳ, các chức năng chỉnh sửa bên dưới nên được dùng.

Để bắt đầu chức năng được xác lập bởi người sử dụng, nên thực hiện các bước sau:
Trên màn hình hiển thị chính
Chức năng yêu thích
- Xoay núm vặn bên trái/ phải để điều
- Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm
chỉnh thực đơn.
vặn bên phải sang trái/ phải.
- Nhấn núm vặn bên phải để lựa chọn thực
- Có thể được lựa chọn bằng cách nhấn núm
đơn.
vặn phải.
- Thông tin về cái đặt của chức năng yêu thích
được hiển thị như hình bên dưới:
-

Trên màn hình khởi động/ chọn lại
Kết thúc thời gian nấu:
- Bằng cách xoay núm vặn bên phải sang
- Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên
trái/ phải để điều khiển chức năng khởi
phải sang trái/ phải.
động hay chọn lại.
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên
- Chức năng khởi động có thể được lựa
phải.
chọn bằng cách nhấn núm vặn bên phải.
-

Trên màn hình hiền thị thông tin:
-

-

Chế độ nướng được bắt đầu trong 10
giây hoặc khi núm vặn bên phải được
nhấn.
Núm vặn bên trái được xoay sang trái để
trở về màn hình được cài đặt vừa chọn.
Để đạt được hiệu quả nấu ăn tốt nhất,
khay nướng phải được đặt trên kệ trên
màn hình hiển thị.

Trên màn hình hiền thị hình ảnh:
- Núm vặn bên trái được nhấn để kết thúc chức
năng nướng.
- Núm vặn bên phải được nhấn để khởi động
và tiếp tục chế độ nướng.
- Để kết thúc chế độ nướng và trở về màn hình
hiển thị chính, núm vặn bên trái được nhấn
và xoay sang trái.

-

-

Trên màn hình hiển thị
Chế độ nấu yêu thích
Xoay sang trái/ phải núm vặn phải để
- Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm
điều khiển
vặn bên phải sang trái/ phải.
- Nhấn núm vặn phải để lựa chọn menu
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên
phải.
- Thông tin về cài đặt chế độ nấu yêu thích
được hiển thị như hinh dưới:
-

Trên màn hình chế độ khởi động/ chọn lại
Chức năng lò nướng
- Bằng cách xoay núm vặn bên phải sang
- Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên
trái/ phải, chế độ khởi động hay chọn lại
phải sang trái/ phải.
được điều khiển.
- Có thể thay đổi bằng cách nhấn núm vặn phải
- Chế độ chọn lại có thể được chọn bằng
cách nhấn núm vặn phải
-

Nhiệt độ
Chức năng gia nhiệt
- Có thể được thay đổi bằng cách xoay
- Có thể được kích hoạt hoặc không kích hoạt
núm vặn bên phải sang trái/ phải.
bằng cách xoay núm vặn bên phải sang trái/
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn
phải.
bên phải
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên
phải
-

-

Thời gian nấu nướng:
Kệ trong lò:
- Có thể được thay đổi bằng cách xoay
- Có thể được thay đổi bằng cách xoay núm
núm vặn bên phải sang trái/ phải
vặn bên phải snag trái/ phải
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn
- Có thể được chọn bằng cách nhấn núm vặn
bên phải
bên phải
- Để đạt được hiệu quả nấu ăn tốt nhất, thông
tin hiển thị kệ trong lò rất quan trọng
-

Chức năng vệ sinh:
Với chức năng vệ sinh, thức ăn thừa thức ăn khô bên trong khoang lò được làm mềm bằng hơi nước.
Để thực hiện vệ sinh, một ly nước được đổ vào các kệ lò nướng và sẽ được đặt tại
dưới đáy của lò nướng.
Để thực hiện chức năng vệ sinh, nên thực hiện các bước sau:
Trên màn hình hiền thị chính
Trên màn hình hiển thị chức năng lựa chọn:
- Có thể được thay đổi bằng cách xoay Núm vặn bên phải được nhấn đế lựa chọn chức năng
núm vặn bên phải sang trái/ phải
vệ sinh.
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn
bên phải
-

Thời gian vệ sinh
Kết thúc thời gian vệ sinh
- Có thể được cài đặt trong khoảng thởi
- Có thể thay đổi bằng cách xoay núm vặn bên
gian từ 30-60 phút bằng cách xoay núm
phải sang trái/ phải
vặn bên phải sang trái/ phải.
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn bên
- Có thể lựa chọn bằng cách nhấn núm vặn
phải.
bên phải
-

Trên màn hình hiền thị thông tin
Trên màn hình hiền thị hình ảnh:
- CHức năng vệ sinh được khởi động trong
- Núm vặn bên trái được nhấn để kết thúc
10 giây hoặc khi núm vặn bên phải được
chương trình vệ sinh.
nhấn.
- Núm vặn bên phải được nhấn để khởi động
- Núm vặn bên trái được xoay thì sẽ trở về
và tiếp tục chức năng nướng.,
lại hiển thị cài đặt vừa chọn
- Để kết thúc chức năng vệ sinh và trở về màn
hình menu, núm vặn bên trái được nhấn sau
đó núm vặn bên trái được xoay sang trái.

Chế độ cài đặt:
Trên màn hình chính:
- Xoay núm vặn bên phải sang phải/trái để điều khiển giữa các menu.
Nhấn núm vặn bên phải để lựa chọn cài đặt menu.

Trên màn hình hiển thị ngôn ngữ
- Ngôn ngữ có thể được thay đổi bằng
cách xoay núm vặn bê n phải
- -Chức năng ngôn ngữ có thể được cài đặt
bằng cách nhấn núm vặn bên phải
-

Trên màn hình hiển thị độ sáng
-Màn hình hiển thị độ sáng có thể được thay đổi theo
mức độ từ 0-4 bằng cách xoay núm vặn bên phải.
- Độ sáng màn hình có thể được lựa chọn bằng cách
nhấn núm vặn bên phải

Trên màn hình hiển thị ngày
Trên màn hình hiển thị thời gian
-Ngày có thể được thay đổi bằng cách xoay núm
- Có thể được điều khiển bằng cách xoay núm
vặn bên phải
vặn bên phải.
- Ngày có thể được thiết lập bằng cách nhấn núm
- Thời gian có thể được thiết lập bằng cách
vặn bên phải.
nhấn núm vặn bên phải.
- Ngày có thể được thiết lập dựa trên ngày, tháng
- Thời gian có thể được thiết lập dựa trên phút
năm
và giờ.

Trên màn hình hiển thị chế độ âm thanh lò
nướng
- Bằng cách xoay núm vặn bên phải, 3 chế
độ cài đặt âm thanh khác nhau được thiết
lập.
- Chế độ âm thanh có thể được thiết lập
bằng cách nhấn núm vặn bên phải
-

Trên màn hình hiển thị chế độ phiên bản phẩn
mềm
Chỉ phiên phản phần mềm được hiển thị dưới dạng
thông tin.

Khóa chính an toàn:
Chế độ an toàn được sử dụng để tránh thay đổi cài đặt của lò mộ cách vô ý. Để kích hoạt hoặc không kích
hoạt chế độ an toàn, núm vặn bên trái được xoay sang trái trong 3 giây.
Khi chế độ an khóa an toàn được kích hoạt, chỉ có nút "ON / OFF" có thể được kích hoạt, nhưng các nút
khác không được.
PHỤ KIỆN CỦA LÒ NƯỚNG

Vỉ nướng: Được sử dụng cho vỉ nướng hoặc để các thùng chứa khác nhau hơn là các khay nấu nướng
trên đó.
Khay nướng cạn: Được dùng để nướng bánh như bánh flan..
Khay nướng sâu: Được dùng để nấu các món hầm.
*Thiết bị tự quay thịt
Nắp vặn hố
xiên thịt
Tay nắm

Khay
nướng
trên giá
đầu tiên

Khay
nướng
trên giá
thứ ba

