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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất:
220V/50Hz, 1400W(Nấu vi sóng), 1000W(Nướng)
230-240V/50Hz, 1400W(Nấu vi sóng), 1000W(Nướng)

Công suất vi sóng định mức: 900W
Tần số hoạt động: 2450MHz
Kích thước bên ngoài: 389mm(H)X594mm(W)X385mm(D)
Kích thước khoang lò: 214mm(H)X342mm(W)X360mm(D)
Dung tích khoang lò: 25 Lít
Khối lượng tịnh: Xấp xỉ 17,6kg

Kiểu phích cắm & chiều dài dây nguồn
Phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu (Thị trường Việt 
Nam/Thái Lan/Indonesia), phích cắm tiêu chuẩn Anh 
(thị trường Malaysia); 1010MM

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH 
NGUY CƠ TIẾP XÚC VỚI NĂNG 

LƯỢNG VI SÓNG
1. Không vận hành lò vi sóng khi cửa mở vì cửa mở có thể dẫn đến sự tiếp xúc có hại với năng 
    lượng vi sóng điện từ. Điều quan trọng là bạn không nên cố gắng bẻ và làm hỏng khóa liên động 
    an toàn của lò.

-

2. Không đặt bất kì vật cản nào ở phía trước lò hoặc cửa lò, không để bụi bẩn hoặc chất tẩy rửa 
    còn dư tích tụ trên bề mặt lò vi sóng và bề mặt gioăng cửa.
3. Không cố gắng vận hành nếu lò vi sóng bị hỏng. Một điều vô cùng quan trọng là bạn nên đóng 
    cửa lò đúng cách và không làm hỏng những bộ phận dưới đây

a)Cửa lò (bị cong vênh),
b)Bản lề và chốt cửa (bị gãy hoặc bị lỏng),
c)Gioăng cửa và bề mặt gioăng cửa.

4. Không nên tự điều chỉnh hoặc sửa chữa lò vi sóng, trừ khi việc này được thực hiện bởi nhân 
viên dịch vụ bảo dưỡng có trình độ.

NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng các thiết bị điện, bạn nên tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện cơ bản, bao gồm 
những điều dưới đây: CẢNH BÁO-- Để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, cháy nổ, bị 
thương hoặc tiếp xúc với năng lượng điện từ quá mức:

1. Đọc toàn bộ chỉ dẫn an toàn trước khi sử dụng và cất hướng dẫn này để tham khảo trong tương lai.
2. Chỉ sử dụng thiết bị này đúng mục đích như mô tả trong hướng dẫn. Không sử dụng hóa chất ăn mòn 

hoặc bốc hơi bên trong thiết bị. Lò vi sóng được thiết kế chuyên dụng để hâm nóng, nấu hoặc sấy 
khô thực phẩm. Lò vi sóng không được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm.

3. Không vận hành lò vi sóng khi lò trống.
4. Không vận hành thiết bị nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, thiết bị sẽ không hoạt động đúng cách 

nếu bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây điện nguồn bị hỏng, dây mới phải được thay thế bởi nhà sản xuất  
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hoặc đại lý dịch vụ hoặc nhân viên bảo dưỡng có trình độ để tránh gây nguy hiểm.

5. CẢNH BÁO --Chỉ cho phép trẻ em sử dụng lò vi sóng mà không có sự giám sát khi đã có hướng dẫn 
đầy đủ để trẻ có thể sử dụng lò một cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm của việc sử dụng 
không đúng cách.

6. CẢNH BÁO --Khi thiết bị đang vận hành ở chế độ kết hợp, vì nhiệt lượng tỏa ra là rất lớn nên trẻ em 
chỉ nên sử dụng lò dưới sự giám sát của người lớn

7. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn trong khoang lò:
Khi hâm nóng thực phẩm trong hộp nhựa hoặc giấy, hãy kiểm tra lò thường xuyên để theo dõi 
nguy cơ bén lửa trong khoang lò.

Tháo hết dây buộc túi giấy hoặc túi nhựa trước khi đặt túi vào lò nướng.
Nếu quan sát thấy khói, hãy tắt lò hoặc rút phích cắm của thiết bị và hãy để ý tới lò vì nó có thể bốc 
cháy

Không sử dụng khoang lò cho mục đích dự trữ. Không để các sản phẩm giấy, dụng cụ nấu ăn hoặc 
thực phẩm trong khoang lò khi không sử dụng.

Lò vi sóng được thiết kế chuyên dụng để hâm nóng thức ăn và đồ uống. Việc dùng lò để làm khô quần 
áo hoặc các miếng đệm ấm, dép, bọt biển, vải ẩm hoặc vật dụng tương tự có thể dẫn đến nguy cơ bị 
thương, bén lửa hoặc hỏa hoạn.

8. CẢNH BÁO --Không nấu chất lỏng hoặc thực phẩm trong hộp kín vì có thể dẫn đến nguy cơ phát nổ.

9. Dùng lò vi sóng để làm nóng đồ uống có thể dẫn đến sự sôi chậm, do đó bạn cần cẩn thận khi cầm hoặc 
bưng vật chứa nước.

10. Không chiên thức ăn trong lò vi sóng vì dầu nóng có thể làm hỏng lò hoặc gây bỏng da.
11. Không nên làm nóng trứng còn nguyên vỏ hoặc trứng luộc trong lò vi sóng vì chúng có thể nổ ngay cả 

khi lò đã tắt.

12. Chọc thủng các thực phẩm có vỏ dày như khoai tây, bí đỏ, táo và hạt dẻ trước khi nấu.

13. Bạn nên khuấy hoặc lắc và kiểm tra nhiệt độ sữa trong bình pha sữa hoặc bình cho bé trước khi dùng 
để tránh gây bỏng.

14. Vật đựng có thể bị nóng do được truyền nhiệt từ thực phẩm. Bạn nên dùng găng tay khi lấy thực phẩm 
ra khỏi lò.

15. Vật đựng thực phẩm nên được kiểm tra để đảm bảo rằng có thể phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.

16. CẢNH BÁO --Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn tự thực hiện bất kì hành động sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết 
bị, kể cả việc loại bỏ màng chắn vệ chống tiếp xúc với năng lượng vi sóng.

17. Lò vi sóng này tuân thủ tiêu chuẩn EN 55011/CISPR 11, theo tiêu chuẩn này, lò thuộc loại B nhóm 2. 
Thiết bị nhóm 2: nhóm 2 chứa tất cả các thiết bị RF ISM trong đó năng lượng tần số điện từ trong dải tần 
số 9 kHz đến 400 GHz được tạo ra và sử dụng có chủ đích hoặc chỉ được sử dụng cục bộ, dưới dạng 
bức xạ điện từ, cảm ứng và/hoặc điện dung, để xử lý vật liệu, cho mục đích kiểm tra / phân tích hoặc để 
truyền năng lượng điện từ. Thiết bị loại B là thiết bị phù hợp để sử dụng tại các vị trí trong môi trường 
dân cư và trong các cơ sở được kết nối trực tiếp với mạng lưới cung cấp điện áp thấp, cung cấp cho các 
tòa nhà được sử dụng cho mục đích nội địa.

18. Thiết bị này không dành cho người (bao gồm trẻ em) bị giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh 
thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm giám sát và hướng 
dẫn sử dụng thiết bị an toàn.
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19. Trẻ em nên được giám sát để chắc chắn rằng chúng không sử dụng thiết bị này để chơi.

20. Lò vi sóng được khuyến cáo lắp âm tường.
21. CẢNH BÁO --Không đặt lò vi sóng trên bếp hoặc một thiết bị tỏa nhiệt khác, nếu không lò vi sóng có thể 

bị hỏng và nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành thiết bị.

22. Lò vi sóng có thể lắp trong tủ bếp.

23. Cửa hoặc bề mặt bên ngoài có thể bị nóng khi lò vi sóng hoạt động.
24. CẢNH BÁO --Các bộ phận bên ngoài của lò có thể bị nóng khi lò đang vận hành. Bạn nên để trẻ nhỏ 

tránh xa.

25. Trong quá trình sử dụng, thiết bị sẽ trở nên nóng. Bạn cần cẩn thận để tránh gây áp lực lên các bộ phận 
làm nóng bên trong lò ở chế độ nấu vi sóng hoặc nướng.

26. Nhiệt độ của các bề mặt có thể tiếp cận được có thể cao trong khi thiết bị đang hoạt động.
27. Thiết bị không nên được sử dụng bởi trẻ em hoặc người bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh 

thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn.

28. CẢNH BÁO --Nếu cửa lò hoặc gioăng cửa lò bị hỏng, bạn không nên sử dụng lò cho đến khi lò được 
sửa bởi một nhân viên dịch vụ có đủ trình độ.

29. Không vận hành thiết bị bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
30. Lò vi sóng được thiết kế để chỉ sử dụng trong hộ gia đình, không sử dụng lò cho mục đích thương mại.

31. Không tháo giá đỡ giữ khoảng cách ở phía sau và hai bên lò vi sóng, giá đỡ này giúp giữ khoảng cách 
tối thiểu giữa lò và tường để đảm bảo lưu thông không khí.

32. Vui lòng giữ vững đĩa xoay bên trong khoang lò trước khi di chuyển lò nhằm tránh bị hư hỏng.
33. THẬN TRỌNG --Sẽ rất nguy hiểm khi sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị bởi một người không đủ trình 

độ chuyên môn vì trong những trường hợp này nắp lò sẽ được tháo ra để đảm bảo bảo vệ chống lại 
bức xạ vi sóng. Điều này cũng tương tự với việc thay dây điện nguồn hoặc đèn trong khoang lò. Trong 
trường hợp lò vi sóng gặp vấn đề, vui lòng gửi thiết bị đến trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng của 
chúng tôi.

34. Lò vi sóng chỉ dùng cho mục đích rã đông, nấu và hấp thức ăn.

35. Hãy sử dụng găng tay để lấy thực phẩm ra khỏi lò.
36. Thận trọng! Hơi nước sẽ bốc lên rất nhiều khi bạn mở nắp vật đựng hoặc mở giấy bạc bọc thực phẩm.

37. Thiết bị này có thể được sử dụng cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị giảm khả năng thể chất, 
giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn 
liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em 
không được nghịch thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị trừ khi đủ 8 tuổi trở lên và 
được giám sát.

38. Nếu thiết bị bốc khói, hãy tắt lò hoặc rút phích cắm và đóng cửa lò để dập tắt lửa.

  HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 
1. Hãy đảm bảo rằng tất cả các vật liệu đóng gói bên trong cửa đều được tháo bỏ.
2. CẢNH BÁO --Kiểm tra lò vi sóng xem có bất kỳ hư hỏng nào không, chẳng hạn như cửa bị lệch hoặc 

cong vênh, gioăng cửa và bề mặt cửa bị hư hại, bản lề cửa và chốt khóa bị gãy hoặc lỏng lẻo, và có vết 
lõm bên trong khoang lò hoặc trên cửa. Nếu có bất kỳ hư hỏng nào, vui lòng không vận hành lò vi sóng 
ngay và liên hệ với nhân viên dịch vụ đủ trình độ chuyên môn.

3. Lò vi sóng phải được đặt trên một bề mặt phẳng và vững chắc để chịu được trọng lượng của lò và khối 
lượng thực phẩm tối đa có thể được nấu trong khoang lò.
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4. Không đặt lò vi sóng ở vị trí tạo nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt, hoặc nơi có độ ẩm cao hoặc gần các vật 
liệu dễ cháy.

5. Không vận hành lò vi sóng mà không có đĩa xoay thủy tinh, vòng quay đĩa và trục quay đĩa được lắp ở 
vị trí đúng và thích hợp.

6. Đảm bảo rằng dây điện nguồn không bị hư hại và dây không bị luồn dưới lò hoặc đi dây trên bất kỳ bề mặt 
nóng hoặc sắc nhọn nào.

7. Ổ cắm phải đặt ở vị trí dễ với tới để có thể dễ dàng rút phích cắm ra khỏi ổ trong trường hợp khẩn cấp.
8. Không sử dụng lò vi sóng ngoài trời.

Hướng dẫn lắp đặt lò vi 
sóng âm tủ 25L
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  HƯỚNG DẪN NỐI ĐẤT 
Thiết bị phải được nối đất đúng cách. Lò vi sóng được trang bị dây dẫn điện có dây tiếp đất với phích cắm 
điện. Phích cắm phải được cắm với nguồn điện được lắp đặt và nối tiếp đất đúng cách. Trong trường hợp 
xảy ra hiện tượng đoản mạch, nối tiếp đất sẽ hạn chế nguy cơ chập điện bằng cách truyền dòng điện 
xuống đất thông qua dây thoát. Chúng tôi khuyến cáo quý khách sử dụng một mạch điện riêng cho lò vi 
sóng. Sử dụng nguồn điện cao thế rất nguy hiểm và có thể dẫn tới cháy hoặc tai nạn khác gây nên hư hại 
cho lò vi sóng.
CẢNH BÁO --Việc nối đất không đúng cách có thể dẫn tới nguy cơ chập và giật điện. 
Lưu ý:
1. Xin vui lòng tham khảo tư vấn của kỹ sư điện hoặc nhân viên dịch vụ nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi 

nào về các hướng dẫn nối đất hoặc các chỉ dẫn về điện.

2. Nhà sản xuất và đại lý phân phối sẽ không chịu trách nhiệm đối với những hư hại cho lò vi sóng hoặc 
những thương tích ở người bởi việc không tuân thủ quy trình nối điện.

Dây điện trong dây dẫn chính được quy định bởi các màu sắc như sau:
Xanh lá cây và vàng = DÂY NỐI ĐẤT 
Xanh dương = DÂY MÁT
Nâu = DÂY NÓNG

  TÁC ĐỘNG GÂY NHIỄU RADIO 
Hoạt động của lò vi sóng có thể gây nhiễu sóng cho radio, ti vi hoặc các thiết bị tương tự. Quý khách có 
thể làm giảm hoặc loại bỏ hiện tượng trên bằng cách thực hiện các biện pháp sau:

1. Lau sạch cửa và bề mặt gioăng cửa của lò vi sóng.
2. Điều chỉnh hướng của ăng-ten của radio hoặc ti vi.
3. Thay đổi vị trí của lò so với thiết bị thu phát.
4. Chuyển lò vi sóng ra xa vị trí đặt thiết bị thu phát.
5. Cắm lò vi sóng vào một ổ cắm khác để lò vi sóng không cùng nhánh điện với thiết bị thu phát.

TRƯỚC KHI GỌI ĐẾN TRUNG TÂM 
                  DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 
Trước khi gọi điện cho trung tâm dịch vụ khách hàng, vui lòng kiểm tra những trường hợp bên dưới:

Kiểm tra để đảm bảo rằng lò vi sóng đã được cắm điện chắc chắn. Nếu không, rút phích cắm ra khỏi 
ổ, chờ 10 giây, và cắm lại.
Kiểm tra cầu chì xem có bị cháy hoặc mạch bị đoản mạch hay không. Nếu mạch điện hoạt động bình 
thường, thử mạch điện với thiết bị điện khác.

Kiểm tra để đảm bảo rằng bảng điều khiển được thiết lập đúng cách và đồng hồ đếm giờ đã được thiết 
lập.
Kiểm tra để đảm bảo rằng cửa lò đã được đóng chắc chắn bằng hệ thống khóa an toàn. Nếu không, 
năng lượng sóng điện từ sẽ không lưu thông trong khoang lò.

NẾU KHÔNG CÁCH NÀO KỂ TRÊN KHẮC PHỤC ĐƯỢC SỰ CỐ, VUI LÒNG LIÊN HỆ KỸ SƯ ĐIỆN 
CÓ ĐỦ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN. VUI LÒNG KHÔNG TỰ Ý SỬA CHỮA LÒ VI SÓNG.
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NHỮNG NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG
LÒ VI SÓNG

1. Sắp xếp thực phẩm cẩn thận. Đặt phần dày nhất hướng ra phía ngoài của đĩa đựng.
2. Theo dõi thời gian nấu. Nấu ở mức thời gian ngắn nhất được chỉ dẫn và sau đó nấu thêm nếu cần thiết. 

Thực phẩm bị nấu quá lâu có thể bốc khói và bốc cháy.

3. Đậy thực phẩm khi nấu để tránh thực phẩm bắn ra bên ngoài và giúp thực phẩm chín đều hơn.
4. Đối với các loại thực phẩm như thịt gà hoặc hamburger, lật thực phẩm một lần trong quá trình nấu để 

đẩy nhanh tốc độ nấu. Những loại thực phẩm lớn như thịt nướng cần được lật mặt ít nhất một lần.

5. Đảo thực phẩm như thịt viên trong quá trình nấu từ đáy lên trên và từ giữa ra bên ngoài đĩa đựng.

NHỮNG VẬT DỤNG ĐƯỢC SỬ 
DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG

1. Năng lượng sóng điện từ không thể xuyên qua kim loại. Chỉ sử dụng các vật đựng phù hợp để sử dụng 
trong lò vi sóng. Hộp đựng thực phẩm hoặc đồ uống bằng kim loại không được phép sử dụng trong lò vi 
sóng, trừ khi hộp đựng đó được nhà sản xuất chỉ định kích thước và hình dạng phù hợp cho việc nấu 
trong lò vi sóng.

2. Năng lượng sóng điện từ không thể xuyên qua kim loại. Vì vậy không nên sử dụng các vật đựng làm từ 
kim loại hoặc các vật đựng có trang trí kim loại.

3. Không sử dụng các sản phẩm làm từ giấy tái chế trong lò vi sóng vì chúng có thể chứa các mảnh kim 
loại nhỏ gây ra tia lửa hoặc bén lửa gây cháy.

4. Chúng tôi khuyến cáo quý khách sử dụng các loại đĩa hình tròn hoặc hình bầu dục thay vì các loại đĩa 
hình vuông hoặc chữ nhật, vì thực phẩm ở các góc thường bị chín quá.

5. Bạn có thể dùng màng bọc nhôm nhỏ và phẳng để bọc thực phẩm để tránh bị quá lửa ở mặt tiếp xúc. 
Lưu ý không sử dụng quá nhiều lớp và cần giữ khoảng cách khoảng 1 inch (2,54cm) giữa màng bọc 
bằng nhôm và khoang lò.

Danh sách dưới đây là chỉ dẫn giúp quý khách lựa chọn đúng các vật đựng sử dụng được trong lò vi sóng.

VẬT ĐỰNG NẤU VI SÓNG NƯỚNG NẤU KẾT HỢP
Kính chịu nhiệt Được Được Được
Kính không chịu nhiệt Không được Không được Không được
Gốm chịu nhiệt Được Được Được
Đĩa nhựa an toàn với lò vi sóng Được Không được Không được
Khăn giấy dùng trong bếp Được Không được Không được
Khay kim loại Không được Được Không được
Giá kim loại Không được Được Không được
Màng bọc nhôm và vật đựng 
bằng nhôm Không được Được Không được
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CẤU TẠO SẢN PHẨM
1. Hệ thống khóa cửa an toàn
2. Cửa lò
3. Vòng quay đĩa
4. Trục quay đĩa
5. Nút nhấn mở cửa
6. Bảng điều khiển
7. Tấm chắn sóng
   (Vui lòng không tháo bỏ tấm 

chắn sóng bằng mica)   
8. Đĩa xoay thủy tinh
9. Giàn nướng
10.Giá kim loại

  Lắp đặt đĩa xoay 

Tâm đĩa (nằm ở mặt dưới)

Đĩa xoay thủy tinh

Vòng quay đĩa

Trục quay đĩa
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  BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

Nút Thao tác Ý nghĩa thao tác

Nấu vi sóng Nhấn nhanh Nhấn để cài đặt mức công suất 
nấu vi sóng

Nướng/
Kết hợp Nhấn nhanh

Nhấn để cài đặt chế độ nướng

Nhấn để cài đặt chế độ kết hợp 
nấu vi sóng và nướng

Auto Menu 
(Thực đơn 
nấu tự động)

Nhấn nhanh Nhấn để chọn thực đơn tự động

Clock/Weight 
(Đồng hồ/Khối 
lượng)

Nhấn nhanh
Nhấn nhanh để cài đặt đồng hồ

Nhấn để cài đặt khối lượng thực 
phẩm hoặc khẩu phần

+/- Nhấn nhanh Sử dụng để cài đặt thời gian

Stop/Clear 
(Dừng/Xoá 
chương 
trình)

Nhấn nhanh

Nhấn một lần để tạm dừng nấu

hoặc

hai lần để huỷ nấu hoàn toàn.

Cũng được sử dụng để cài đặt 
khoá trẻ em

Start/+30 
(Khởi 
động/+30)

Nhấn nhanh

Nhấn để khởi động chương trình 
nấu và rã đông
Chỉ cần nhấn nút nhiều lần để 
thiết lập thời gian nấu và nấu 
ngay ở mức công suất tối đa

  HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 
Khi cắm phích điện thiết bị lần đầu, sẽ có một tiếng bíp và màn hình sẽ hiển thị “1:00” và “       ”.
Trong quá trình cài đặt, cứ sau khoảng 30 giây, lò sẽ trở lại chế độ chờ.
Trong quá trình nấu, nếu bạn nhấn nút STOP/CLEAR một lần, chương trình nấu sẽ được tạm dừng, 
sau đó hãy nhấn nút START/+30 để tiếp tục nấu. Tuy nhiên, khi bạn nhấn nút STOP/CLEAR hai lần, 
chương trình nấu sẽ bị hủy bỏ.

Sau khi kết thúc quá trình nấu, màn hình sẽ hiển thị End (hoàn thành) và bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp 
sau mỗi hai phút cho đến khi bạn nhấn nút hoặc mở cửa lò.

Khi cài đặt thời gian nấu hoặc thời gian đồng hồ, nhấn nút + hoặc - để tăng hoặc giảm nhanh 
thời gian.

Hệ thống điều khiển điện tử của lò vi sóng có tính năng làm nguội. Đối với bất kỳ chế độ nấu có thời 
gian nấu trên 2 phút, khi chương trình nấu được tạm dừng hoặc chuyển vào trạng thái dừng, quạt lò 
sẽ hoạt động tự động khoảng 3 phút để làm nguội lò để kéo dài tuổi thọ của lò.
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THIẾT LẬP ĐỒNG HỒ

Đồng hồ có thể cài đặt theo định dạng 12 hoặc 24 giờ. Bạn có thể thiết lập thời gian đồng hồ theo định dạng 
12 hoặc 24 giờ bằng cách nhấn nút CLOCK/WEIGHT ở chế độ chờ.

1. Ở chế độ chờ, nhấn nút CLOCK/WEIGHT nhiều lần để chọn đồng hồ 12 giờ hoặc 24 giờ.
2. Nhấn nút +/- để thiết lập số giờ.
3. Nhấn nút CLOCK/WEIGHT một lần.
4. Nhấn nút +/- để thiết lập số phút.
5. Nhấn nút CLOCK/WEIGHT một lần để xác nhận.
LƯU Ý: Trong quá trình nấu, bạn có thể kiểm tra thời gian đồng hồ hiện tại bằng cách nhấn vào nút 

CLOCK/WEIGHT.

TÍNH NĂNG NẤU NHANH

Sử dụng tính năng này để tiện thiết lập chương trình nấu vi sóng thực phẩm ở công suất 100%. Ở chế độ 
chờ, chỉ cần nhấn nút START/+30 nhiều lần để thiết lập thời gian nấu (mỗi lần nhấn sẽ tăng 30 giây và tối 
đa 10 phút). Lò vi sóng sẽ bắt đầu hoạt động tự động ở mức công suất tối đa. Trong suốt quá trình nấu 
nhanh, bạn có thể tăng thêm thời gian nấu bằng cách nhấn nút START/+30.

NẤU VI SÓNG 
1. Ở chế độ chờ, nhấn nút MICROWAVE nhiều lần để chọn mức công suất nấu.
2. Nhấn nút +/- để thiết lập thời gian nấu. Thời gian nấu tối đa là 95 phút.
3. Nhấn nút START/+30 để khởi động.

Nhấn nút MICROWAVE nhiều lần để chọn mức công suất:
Nhấn nút MICROWAVE Công suất nấu (Hiển thị) Công suất vi sóng

Một lần 100% (P100) 900W
Hai lần 90% (P-90) 810W
3 lần 80% (P-80) 720W
4 lần 70% (P-70) 630W
5 lần 60% (P-60) 540W
6 lần 50% (P-50) 450W
7 lần 40% (P-40) 360W
8 lần 30% (P-30) 270W
9 lần 20% (P-20) 180W

10 lần 10% (P-10) 90W
LƯU Ý: Trong quá trình nấu, bạn có thể kiểm tra mức công suất bằng cách nhấn nút MICROWAVE.

TÍNH NĂNG NƯỚNG

Tính năng nướng đặc biệt hữu ích với các lát thịt mỏng, bít tết, sườn, thịt nướng, xúc xích và các miếng 
thịt gà.

1. Ở chế độ chờ, nhấn nút GRILL/COMBI một lần.
2. Nhấn nút +/- để thiết lập thời gian nấu. Thời gian nấu tối đa là 95 phút.
3. Nhấn nút START/+30 để xác nhận.
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NẤU VI SÓNG+NƯỚNG

Kết hợp 1: 30% thời gian nấu vi sóng, 55% thời gian nướng và 15% lò sẽ dừng hoạt động ở một chu kỳ.

Kết hợp 2: 40% thời gian nấu vi sóng, 15% thời gian lò sẽ dừng hoạt động và 45% thời gian nướng ở một 
chu kỳ.

1. Ở chế độ chờ, nhấn nút GRILL/COMBI hai lần hoặc ba lần để chọn "Co-1" hoặc "Co-2".
2. Nhấn nút +/- để thiết lập thời gian nấu. Thời gian nấu tối đa là 95 phút.
3. Nhấn nút START/+30 để xác nhận.

LƯU Ý: Trong quá trình nấu, bạn có thể kiểm tra loại kiểu kết hợp bằng cách nhấn vào nút GRILL/COMBI.

RÃ ĐÔNG NHANH

1. Ở chế độ chờ, nhấn nút AUTO MENU 8 lần. Màn hình hiển thị "A-8" và " "
2. Nhấn nút +/- để thiết lập thời gian rã đông. Thời gian dài nhất là 95 phút và 95 giây.
3. Nhấn nút START/+30 để khởi động.

LƯU Ý: Trong quá trình rã đông, hệ thống sẽ tạm dừng và phát âm thanh để nhắc bạn lật thực phẩm, sau 
đó, nhấn nút START/+30 để tiếp tục rã đông.

CÀI ĐẶT NHIỀU CHẾ ĐỘ NẤU 

Lò vi sóng có thể được cài đặt tối đa 3 chương trình tự nấu. Giả sử bạn muốn cài đặt chương trình nấu ăn 
như dưới đây:

               Nấu vi sóng
                        

      Nấu vi sóng (ở mức công suất thấp hơn)
1. Nhập chương trình nấu vi sóng thứ nhất. Không nhấn nút START/+30.
2. Nhập chương trình nấu vi sóng thứ hai.
3. Nhấn nút START/+30 để khởi động.
LƯU Ý: Tính năng nấu nhanh, thực đơn nấu tự động và rã đông nhanh không thể cài đặt được trong 
chương trình cài đặt nhiều chế độ nấu.

KHOÁ TRẺ EM

Khóa trẻ em giúp ngăn trẻ em vận hành lò nướng khi không được người lớn giám sát.

Để thiết lập: Ở chế độ chờ, nhấn và giữ nút STOP/CLEAR trong 3 giây, bạn sẽ nghe thấy một tiếng bíp, lò 
sẽ tự động chuyển vào chế độ khoá trẻ em và đèn báo khoá sẽ sáng. Ở trạng thái khóa, tất cả các nút nhấn 
đều vô hiệu.
Để hủy thiết lập: Nhấn và giữ nút STOP/CLEAR trong 3 giây, bạn sẽ nghe thấy một tiếng bíp và chỉ báo 
sẽ tắt.

Nhấn phím COMBI. Tính năng kết hợp Thời gian nấu
Nấu vi sóng Nướng

Hai lần C-01 30% 55%
Ba lần C-02 40% 45%
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THỰC ĐƠN NẤU ĂN

Đối với thực phẩm sau đây, bạn nên sử dụng thời gian và công suất để đạt kết quả nấu tốt hơn.

Loại thực phẩm Chức năng 
nấu

Công 
suất

Khối lượng/
Phần

Thời gian 
nấu

Đồ uống/cà phê Vi sóng 100%
1 tách 1:30
2 tách 2:40
3 tách 3:50

Bỏng ngô Vi sóng 100% 100 g 2:00~3:00

Tự hâm nóng 
cơm

Vi sóng 100%

200 g 1:30
300 g 2:00
400 g 2:30
500 g 3:00
600 g 3:30
700 g 4:00
800 g 4:30

Khoai tây Vi sóng 100%
230 g 5:00
460 g 8:00

Hâm nóng Pizza Nướng/
Đối lưu 100%

150 g 0:50
300 g 1:20
450 g 1:50

Gà
Chế độ 
nướng kết 
hợp 2

100%

800 g 30:00
1000 g 33:00
1200 g 36:30
1400 g 39:00

TÍNH NĂNG NẤU TỰ ĐỘNG

Đối với một số loại thực phẩm và chế độ nấu dưới đây, bạn không cần phải thiết lập thời gian và công suất 
nấu. Tính năng nấu tự động có thể chỉ ra món mà bạn muốn chế biến, cũng như trọng lượng hoặc phần 
thực phẩm mà bạn sẽ chế biến.
1. Ở chế độ chờ, nhấn nút AUTO MENU nhiều lần để chọn loại thức ăn theo ý muốn.
2. Nhấn nút CLOCK/WEIGHT nhiều lần để thiết lập trọng lượng hoặc phần thực phẩm.
3. Nhấn nút START/+30 để khởi động.
Tính năng nấu tự động:
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Menu Khối lượng/Phần Hiển thị 1. Đối với thịt gà, lò sẽ tạm dừng 
để nhắc bạn có thời gian lật mặt 
thịt để thịt có thể chín đều. Sau 
khi lật thịt, hãy nhấn START/+30 
để tiếp tục nấu đến khi thịt chín.

2. Thành phẩm của việc nấu tự 
động bằng lò vi sóng phụ thuộc 
vào các yếu tố như mức dao 
động điện áp, hình dạng và kích 
thước của thực phẩm, sở thích 
cá nhân của bạn về độ mềm của 
một số loại thực phẩm và thậm 
chí còn phụ thuộc vào cách mà 
bạn đặt thức ăn vào lò. Nếu bạn 
chưa hài lòng về thức ăn được 
chế biến tự động, vui lòng điều 
chỉnh thời gian nấu cho phù 
hợp.

A-1
Gà

800 g 800 g
1000 g 1000 g
1200 g 1200 g
1400 g 1400 g

A-2 Bỏng ngô 99 g 99 g

A-3 Cà phê

1 cup 1
2 cups 2

3 cups 3

A-4 Khoai tây nướng
1 1
2 2

A-5
Mì Spaghetti

100 g 100 g
200 g 200 g
300 g 300 g

A-6 Tự hâm nóng

200 g 200 g
300 g 300 g
400 g 400 g
500 g 500 g
600 g 600 g
700 g 700 g
800 g 800 g

A-7    Pizza

150 g 150 g
300 g 300 g
450 g 450 g

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục

Không thể khởi động lò 
vi sóng

1 Dây điện nguồn không được 
cắm chặt vào ổ điện

Rút phích cắm. Sau đó cắm lại sau 
10 giây.

2 Cầu chì bị ngắt hoặc dây điện 
bị đoản mạch

Thay cầu chì hoặc chỉnh lại bộ phận 
ngắt mạch điện（được thực hiện bởi 
nhân viên dịch vụ có đủ trình độ 
chuyên môn từ nhà sản xuất）

3 Ổ cắm điện có vấn đề Thử ổ cắm bằng một thiết bị điện khác

Lò vi sóng không nóng 4 Cửa không được đóng kín Đóng kín cửa lò

Đĩa xoay thủy tinh phát
ra tiếng ồn khi lò vi sóng 
hoạt động

5 Các bộ phận của đĩa xoay 
thủy tinh hoặc đáy lò bị bẩn

Tham khảo chương “Vệ sinh”để làm 
sạch các bộ phận của lò vi sóng
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VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG 
1. Tắt lò vi sóng và rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh lò.
2. Luôn giữ cho phần bên trong lò vi sóng sạch sẽ. Khi thực phẩm bị trào và dính vào thành lò, hãy lau sạch lò 

bằng một miếng vải ẩm. Bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa trung tính nếu lò vi sóng quá bẩn. Tránh sử dụng 
bình xịt và các chất tẩy rửa mạnh khác vì chúng có thể làm mờ hoặc phai màu bề mặt cửa.

3. Bề mặt ngoài của lò vi sóng cần được lau sạch bằng một miếng vải ẩm. Để tránh gây hư hại cho các 
bộ phận hoạt động bên trong lò, không để nước rỉ qua các lỗ thông khí.

4. Lau thường xuyên cả hai bên mặt lò và mặt cửa, gioăng cửa và các vùng xung quanh bằng một 
miếng vải ẩm để loại bỏ các vết bẩn hoặc phần thực phẩm bị trào dính. Không sử dụng chất tẩy 
rửa có tính bào mòn.

5. Không sử dụng các dụng cụ làm sạch bằng hơi nước.

6. Không để bảng điều khiển bị ướt. Hãy lau sạch bảng điều khiển bằng một miếng vải ẩm và mềm. Khi 
vệ sinh bảng điều khiển, hãy mở cửa lò để tránh làm lò vi sóng vô tình hoạt động.

7. Nếu hơi nước tích tụ ở bên trong hoặc xung quanh vùng bên ngoài cửa lò, hãy lau sạch bằng một mảnh 
vải mềm. Hiện tượng này có thể xảy ra khi lò vi sóng hoạt động trong điều kiện thời tiết ẩm và điều này 
là hoàn toàn bình thường.

8. Thỉnh thoảng bạn cần tháo rời đĩa xoay thủy tinh để vệ sinh. Rửa sạch đĩa thủy tinh với nước xà phòng 
ấm hoặc dùng máy rửa chén dĩa.

9. Vòng quay đĩa và đáy lò vi sóng cần được vệ sinh thường xuyên để tránh tiếng ồn quá mức. Hãy lau 
sạch đáy lò bằng chất tẩy rửa trung tính. Vòng quay đĩa có thể được rửa trong nước xà phòng ấm hoặc 
máy rửa chén. Khi tháo vòng quay đĩa ra khỏi khoang lò để vệ sinh, cần đảm bảo rằng vòng quay này 
được lắp lại đúng vị trí cũ.

10. Loại bỏ mùi trong lò vi sóng bằng cách pha một cốc nước với nước cốt chanh và vỏ chanh trong một 
bát lớn có lòng sâu và sử dụng được trong lò vi sóng. Quay bát nước trong lò vi sóng trong vòng 5 phút, 
sau đó lau sạch và lau khô lại bằng một miếng vải mềm.

11. Nếu đèn trong lò vi sóng bị hỏng, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng để được thay mới.

12. Lò vi sóng cần được vệ sinh thường xuyên và các vụn thức ăn cần được lau sạch. Việc không giữ vệ 
sinh lò có thể dẫn tới hư hỏng cho bề mặt lò, ảnh hưởng đến tuổi thọ của lò và còn có thể gây nguy 
hiểm.

13. Xin vui lòng không thải bỏ loại thiết bị này trong thùng rác thải gia dụng. Sau khi không sử dụng nữa, 
thiết bị phải được xử lý ở trung tâm xử lý rác thải chuyên dụng tại chính quyền địa phương.

14. Trong lần sử dụng tính năng nướng đầu tiên, bạn có thể sẽ thấy khói và mùi nhẹ bốc ra từ lò vi 
sóng. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường, do lò vi sóng được làm từ các tấm thép được 
bôi trơn bằng dầu. Trong lần sử dụng đầu tiên này, lò vi sóng sẽ sản sinh mùi khi đốt cháy dầu 
bôi trơn. Hiện tượng này sẽ biến mất sau một thời gian sử dụng.
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Trung tâm Dịch vụ khách hàng
Thailand
Consumer Care Tel : (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Office Tel : (+66 2) 7259100
Office Fax : (+66 2) 7259299
Email : customercarethai@electrolux.com

Malaysia
Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.
Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, PJ33,
No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya, Selangor.
Office Tel : (+60 3) 7843 5999
Office Fax : (+60 3) 7955 5511
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28,
Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521
Email : malaysia.customercare@electrolux.com

Indonesia
Hotline service: 08041119999 
PT. Electrolux Indonesia 
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan,
Gambir Jakarta Pusat 10160 
Email:customercare@electrolux.co.id
SMS & WA : 0812.8088.8863

Philippines
Consumer Care Center Toll Free : 1-800-10-845-CARE(2273)
Consumer Care Hotline : (+63 2) 845-CARE(2273)
Electrolux Philippines, Inc.
Unit B 12F Cyber Sigma Bldg,Lawton Avenue, 
McKinley West,Taguig, Philippines 1634
Trunkline:  +63 2 737- 4757
Website : www.electrolux.com.ph
Email : wecare@electrolux.com

Việt Nam
Trung tâm chăm sóc khách hàng miễn phí: 
1800-58-88-99 
ĐT: (+84 28) 3910 5465
Công ty TNHH Electrolux Việt Nam
Phòng 1, 2, Tầng 10, Cao ốc Sofic Tower- Số 10 
Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Singapore Consumer Care Centre, Tel : (+65) 67273699
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
351 Braddell Road
#01-04, 351 On Braddell
Singapore 579713
Email : customer-care.sin@electrolux.com

HONG KONG
SERVICE HOTLINE: (+852) 3193 9888
DCH ELECTRICAL APPLIANCES SERVICE 
CENTRE
4/F, DCH BUILDING, 20 KAI CHEUNG ROAD,
KOWLOON BAY, HONG KONG
EMAIL: customercare@dch.com.hk
WEBSITE: www.electrolux.com.hk

Tuân theo quy định về giới hạn hàm lượng cho phép của một số chất hóa học 
nguy hiểm và bị hạn chế.
(Tuân thủ RoHS)
(Theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT, Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 2011)

RoHS
Compliant
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