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1 Núm chức năng lò
2 Chỉ báo nguồn điện
3 Bộ lập trình điện tử
4 Núm nhiệt độ

5 Chỉ báo nhiệt độ
6 Nướng
7 Đèn bếp lò
8 Quạt
9 Giá đỡ kệ, có thể tháo rời
10 Biển thông số
11 Vị trí kệ

1 Phụ kiện bếp lò
• Kệ dây

Dùng cho dụng cụ nấu, hộp thiếc làm bánh,
thịt quay.

• Khay nướng
Dùng cho bánh nướng và bánh quy.

• Chảo Nướng / Quay
Để nướng và quay hoặc làm chảo gom mỡ.

4. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU
Cảnh báo
Tham khảo các chương về An Toàn.

1 Vệ sinh ban đầu
• Tháo tất cả các phụ kiện và kệ đỡ có thể tháo

ra (nếu có).
• Làm sạch thiết bị trước lần sử dụng đầu tiên.

Tham khảo chương "Bảo quản và vệ
sinh".

2 Đặt thời gian
Quý vị phải đặt thời gian trước khi vận
hành bếp lò.

Khi quý vị kết nối thiết bị với nguồn điện hoặc
sau khi mất điện, đèn chỉ báo chức năng Thời
Gian trong Ngày nhấp nháy.
Bấm nút + hoặc - để đặt thời gian chính xác.

Sau khoảng năm giây, đèn ngừng nhấp nháy và
màn hình hiển thị thời gian trong ngày quý vị đặt.

Để thay đổi thời gian, hãy bấm đi bấm
lại  cho đến khi đèn chỉ báo chức
năng Thời Gian trong Ngày nhấp nháy.
Quý vị không được đặt chức năng Thời
Gian Hoạt Động  hay Thời Gian Kết
Thúc  cùng lúc.

3 Làm nóng sơ bộ
Làm nóng sơ bộ thiết bị trống để đốt hết lượng
mỡ còn lại.
1. Đặt chức năng  và nhiệt độ tối đa.
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2. Để thiết bị vận hành trong một giờ.
3. Đặt chức năng  và nhiệt độ tối đa.
4. Để thiết bị vận hành trong mười phút.
5. Đặt chức năng  và nhiệt độ tối đa.

6. Để thiết bị vận hành trong mười phút.
Phụ kiện có thể trở nên nóng hơn bình thường.
Thiết bị có thể tỏa ra mùi và khói. Điều này là
bình thường. Chắc chắn rằng có đủ luồng khí.

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY
Cảnh báo
Tham khảo các chương về An Toàn.

1 Bật tắt thiết bị
1. Xoay núm điều khiển chức năng bếp lò để

chọn chức năng bếp lò.
Chỉ báo nguồn điện phát sáng trong khi thiết
bị vận hành.

2. Xoay núm điều khiển nhiệt độ để chọn nhiệt
độ.
Chỉ báo nhiệt độ phát sáng trong khi nhiệt
độ thiết bị tăng lên.

3. Để tắt thiết bị, hãy xoay núm chức năng bếp
lò và núm nhiệt độ về vị trí Tắt.

2 Chức năng bếp lò
Chức năng bếp lò Ứng dụng

Vị trí tắt Thiết bị tắt.

Đèn Để bật đèn bếp lò mà không bật chức năng nấu.

Nấu Bình Thường Để nướng và quay ở một mức bếp lò. Các bộ phận gia nhiệt trên
cùng và dưới cùng vận hành cùng lúc.

Nhiệt Trên Cùng Để hoàn thành các món đã nấu chín. Chỉ bộ phận gia nhiệt trên
cùng vận hành.

Nhiệt Phía Dưới Để nướng bánh với phần đáy bánh giòn hoặc cứng giòn. Chỉ bộ
phận gia nhiệt phía dưới vận hành.

Nướng Để nướng số lượng nhỏ thực phẩm dẹt ở giữa kệ. Để làm bánh
mì nướng.

Nướng Nhanh Để nướng số lượng lớn thực phẩm dẹt. Để làm bánh mì nướng.
Bộ phận nướng đầy đủ vận hành.

Nướng Tuabin Để nấu các miếng thịt lớn. Bộ phận nướng và quạt bếp lò vận
hành liên tiếp và lưu thông khí nóng xung quanh thức ăn.

Nướng bằng Kỹ
Thuật Đối Lưu

Thực Sự
Để quay hoặc quay và nướng thức ăn với cùng nhiệt độ nấu,

trên nhiều kệ, mà không làm bay mùi vị.

Thiết Lập cho
Bánh Pizza

Để làm pizza, quiche hoặc bánh pa-tê. Bộ phận nướng và đáy
cung cấp nhiệt trực tiếp và quạt lưu thông khí nóng để nấu chín

mặt trên pizza hoặc phần trong bánh pa-tê.



CÁC CHỨC NĂNG ĐỒNG HỒ
1 Bộ lập trình điện tử

hr min

1 2 3
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1 Đèn chỉ báo chức năng
2 Hiển thị thời gian
3 Đèn chỉ báo chức năng
4 Nút +
5 Nút chọn
6 Nút -

Chức năng đồng hồ Ứng dụng
Thời gian trong

ngày
Để đặt, thay đổi hoặc kiểm tra thời gian trong ngày.

Chuông Hẹn Phút Để đặt thời gian đếm ngược. Chức năng này không gây ảnh
hưởng đến hoạt động của bếp lò.

Thời Gian Hoạt
Động

Để đặt thời gian mà thiết bị phải vận hành.

Thời Gian Kết Thúc Để đặt thời gian mà thiết bị phải tắt.
Quý vị có thể dùng Thời Gian Hoạt
Động  và Thời Gian Kết Thúc 
cùng lúc để đặt thời gian phải bật, rồi
sau đó tắt thiết bị. Trước tiên hãy đặt
Thời Gian Hoạt Động  , sau đó Thời
Gian Kết Thúc  .

6.2 Thiết lập chức năng đồng hồ
1. Đối với Thời Gian Hoạt Động  và Thời

Gian Kết Thúc  , hãy đặt chức năng bếp
lò và nhiệt độ. Điều này không cần thiết đối
với Chuông Hẹn Phút  .

2. Bấm đi bấm lại nút Chọn cho đến khi đèn
chỉ báo cho chức năng đồng hồ cần thiết
nhấp nháy.

hr minhr min

3. Bấm + hoặc - để đặt thời gian cho chức
năng đồng hồ cần thiết.
Màn hình hiển thị đèn chỉ báo cho chức
năng đồng hồ quý vị đã đặt. Khi hết thời
gian đặt, đèn chỉ báo nhấp nháy và tín hiệu
âm thanh kêu trong hai phút.

Với chức năng Thời Gian Hoạt Động 
và Thời Gian Kết Thúc  , thiết bị tự
động tắt.

4. Bấm nút để dừng tín hiệu.
5. Xoay núm chức năng bếp lò và núm nhiệt

độ về vị trí tắt.
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