LÒ NƯỚNG ĐIỆN
TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model sản phẩm: EOT40DBD

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Giữ để tham khảo thêm.

CHỈ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH DÂN DỤNG

NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG:
Khi sử dụng các thiết bị điện, quý khách cần tuân thủ những chú ý an toàn cơ bản, bao gồm những
điều sau:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị và giữ để tham khảo sau.
Không chạm vào các bề mặt nóng của lò.
Cần có sự giám sát chặt chẽ khi thiết bị được sử dụng bởi trẻ nhỏ hay khi đặt ở gần trẻ nhỏ.
Để tránh bị điện giật, không để bất kỳ bộ phận nào của lò nướng trong nước hoặc các chất
lỏng khác.
Không để dây treo trên cạnh bàn hoặc mặt bàn, hoặc chạm vào các bề mặt nóng.
Không vận hành thiết bị khi dây bị hư hỏng hoặc gặp các trục trặc về thiết bị. Nếu thiết bị
gặp trục trặc hoặc bị hư hỏng trong bất kỳ trường hợp nào, hãy mang thiết bị đến Trung tâm
bảo hành gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế.
Việc sử dụng phụ kiện đính kèm không được nhà sản xuất thiết bị khuyến cáo có thể gây nguy
hiểm hoặc thương tích.
Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng, hoặc trước khi làm sạch. Để nguội khi tháo dỡ
hay lắp đặt các bộ phận hay trước khi làm sạch.
Để ngắt kết nối, chuyển chế độ hẹn giờ về “0”.
Không làm sạch bằng miếng cọ rửa kim loại. Các bộ phận của lò có thể làm vỡ miếng cọ
rửa và chạm vào các bộ phận điện, gây ra nguy cơ giật điện.
Thức phẩm quá lớn hay đồ dùng kim loại không được đưa vào trong một chiếc lò nướng
điện vì nó có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
Đặc biệt cẩn trọng trong việc sử dụng thùng chứa không được cấu tạo từ kim loại hoặc thủy
tinh.
Không đặt bất cứ vật liệu gì khác vào trong lò như: thùng carton, nhựa, giấy hoặc bất cứ vật liệu
nào khác tương tự.
Không đặt bất cứ phụ kiện nào ngoài danh sách phụ kiến được kiến nghị của nhà sản
xuất, kể cả khi không sử dụng lò.
Luôn luôn dùng găng tay hoặc tay cầm để di chuyển thức ăn trong lò nướng đang nóng.
Thiết bị này không nên được vận hành bằng bộ công tắc điều khiển từ xa có hẹn giờ.
Thiết bị này có một cửa kính cường lực an toàn. Kính cường lực cứng hơn kính thường
và ít có nguy cơ bị vỡ hơn. Tuy nhiên, kính cường lực vẫn có thể bị vỡ, nhưng các mảnh
vỡ không có tính sát thương. Tránh làm trầy xước bề mặt cửa hoặc làm mẻ các cạnh. Nếu
cửa lò có bất kỳ vết xước hay mẻ nào, liên hệ ngay với dịch vụ chăm sóc khách hàng của
chúng tôi trước khi sử dụng lò.
Không sử dụng lò ngoài trời.
Không sử dụng thiết bị cho mục đích khác.
Thiết bị này CHỈ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH DÂN DỤNG.
Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng thể chất, giác quan
hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về
sự an toàn của họ giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị.
Trẻ em nên được giám sát để chắc chắn rằng chúng không sử dụng thiết bị này để chơi.
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NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
•
•

Khối lượng của thực phẩm trên khay đựng thức ăn/ giá nướng không được quá 3,5kg.
Không đặt thức ăn ở một bên của khay đựng thức ăn hoặc giá nướng. Thức ăn chỉ nên được đặt
bằng phẳng trên khay hoặc giá.

THẬN TRỌNG
•
•
•

•
•
•
•
•

Nếu lò được đặt quá sát tường, tường có thể sẽ bị cháy hoặc ố vàng. Hãy chắc chắn rằng rèm
cửa không tiếp xúc với lò.
Không đặt bất cứ thứ gì giữa đáy lò và bề mặt bàn mà lò được đặt lên; những vật như vậy có thể
bị cháy.
Khi khởi động lò nướng, hãy giữ ít nhất một khoảng trống 10cm ở tất cả các mặt của lò để cho
phép lưu thông không khí đầy đủ. Nên có ít nhất một khoảng trống 30cm giữa mặt trên của lò và
mặt dưới của tủ.

Bề mặt phía sau của các thiết bị nên được đặt dựa vào tường.
Không che bất kỳ bộ phận nào của lò nướng bằng miếng kim loại. Điều này có thể gây ra hiện
tượng quá nhiệt của lò nướng.
Không đặt bất cứ thứ gì lên lò trong khi sử dụng. Nhiệt có thể gây biến dạng, nứt,…
Không đặt bất kỳ vật liệu dễ cháy nào trên lò trong quá trình hoạt động, điều này có thể gây cháy.
Không đặt dụng cụ nấu ăn hoặc nướng các món ăn trên cửa kính, điều này có thể khiến thiết bị
rơi xuống.
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THẬN TRỌNG
•
•

•
•

•

Nhiệt độ của cửa lò hoặc bề mặt bên ngoài có thể nóng lên khi lò hoạt động. Nhiệt độ của các bề
mặt tiếp xúc có thể nóng lên khi lò hoạt động.
Các bộ phận kim loại và cửa lò bằng kính sẽ trở nên cực kỳ nóng trong quá trình sử dụng, hãy
cẩn thận không chạm vào chúng khi mở và đóng cửa lò.

Nguồn AC phải được lấy từ ổ cắm có dây phù hợp. Cắm phích cắm hoàn toàn vào ổ cắm, nếu
không, nó sẽ trở nên nóng bất thường.
Không sử dụng ổ cắm đèn điện. Không bao giờ cắm nhiều phích cắm vào cùng một ổ cắm.

•
•

BỀ MẶT THIẾT BỊ SẼ RẤT NÓNG SAU KHI SỬ DỤNG. LUÔN LUÔN đeo găng tay bảo vệ hoặc
tay cầm khi chạm vào lò đang nóng hoặc các món ăn và thực phẩm nóng, hoặc khi di chuyển giá
nướng, chảo hoặc khay nướng.
Luôn sử dụng tay cầm khay đựng thức ăn khi di chuyển khay.
Chạm vào những vật này sẽ gây bỏng nặng.

•

Khi lò nóng, không cho nước vào cửa kính, điều này có thể dẫn đến làm vỡ kính.
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•

Khi rút dây, luôn luôn giữ phích cắm. Không bao giờ kéo dây vì làm như vậy có thể làm đứt dây.

THẬN TRỌNG

•

Khi sử dụng lò nướng, không đặt thiết bị gần lò hơi hoặc nguồn nhiệt độ cao khác hoặc hướng
quạt điện vào lò vì nó có thể khiến lò không thể kiểm soát nhiệt độ chính xác. Không dùng dây
nguồn cũng không xử lý thiết bị bằng tay ướt. Luôn rút phích cắm sau khi sử dụng. Bất kỳ trục
trặc nào với phích cắm được cắm vào ổ cắm đều có thể gây nguy cơ hỏa hoạn.

•

Khi các khay đựng thức ăn văng dầu như gà nướng, nên đặt 2 tấm lá nhôm lên khay để giảm bớt
việc văng dầu.
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NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG:
Khi sử dụng các thiết bị điện, quý khách cần tuân thủ những chú ý an toàn cơ bản, bao gồm
những điều sau:
1. Đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng.
2. Không chạm vào các bề mặt nóng của lò. Sử dụng tay cầm hoặc các núm điều
chỉnh.
3. Cần có sự giám sát chặt chẽ khi thiết bị được sử dụng bởi trẻ nhỏ hay khi đặt ở gần
trẻ nhỏ.
4. Để tránh bị điện giật, không để bất kỳ bộ phận nào của lò nướng trong nước hoặc
các chất lỏng khác.
5. Không để dây treo trên cạnh bàn hoặc mặt bàn, hoặc chạm vào các bề mặt nóng.
6. Không vận hành thiết bị khi dây bị hư hỏng hoặc gặp các trục trặc về thiết bị, hãy
mang đến Trung tâm bảo hành gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế.
7. Việc sử dụng phụ kiện đính kèm không được nhà sản xuất thiết bị khuyến cáo có thể
gây nguy hiểm hoặc thương tích.
8. Khi vận hành lò, giữ tối đa ít nhất 10 cm của không gian xung quanh lò, để lò lưu
thông khí đầy đủ trong quá trình hoạt động.
9. Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng, hoặc trước khi làm sạch. Để nguội khi
tháo dỡ hay lắp đặt các bộ phận hay trước khi làm sạch.
10. Để ngắt kết nối, để chế độ điều khiển ở vị trí STOP, sau đó rút phích cắm. Luôn luôn
giữ phích cắm rồi mới rút khỏi ổ cắm, không được cầm dây, kéo phích cắm khỏi
nguồn điện.
11. Không đặt hay che bất cứ vật gì trên khay nướng bằng vật liệu kim loại, có thể gây
ra hiện tượng quá nhiệt.
12. Không làm sạch bằng miếng cọ rửa kim loại. Các bộ phận của lò có thể làm vỡ
miếng cọ rửa và chạm vào các bộ phận điện, gây ra nguy cơ giật điện.
13. Thức phẩm quá lớn hay đồ dùng kim loại không được đưa vào trong một chiếc lò
nướng điện vì nó có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
14. Khả năng đánh lửa có thể xảy ra nếu lò được phủ bằng hoặc chạm vào vật liệu dễ
cháy, bao gồm rèm cửa, vải, tường, và những thứ tương tự trong khi hoạt động. Vì
vậy không đặt bất kỳ vật liệu dễ cháy nào khi lò đang hoạt động.
15. Đặc biệt cẩn trọng trong việc sử dụng thùng chứa không được cấu tạo từ kim loại
hoặc thủy tinh.
16. Không đặt bất cứ vật liệu gì khác vào trong lò như: thùng carton, nhựa, giấy hoặc bất
cứ vật liệu nào khác tương tự.
17. Không dùng bất cứ phụ kiện nào không đúng của nhà sản xuất khuyến cáo khi
không sử dụng lò.
18. Luôn luôn dùng găng tay hoặc tay cầm để di chuyển thức ăn trong lò nướng.
19. Thiết bị này có một cửa kính cường lực an toàn. Kính cường lực cứng hơn kính
thường và ít có nguy cơ bị vỡ hơn. Tuy nhiên, kính cường lực vẫn có thể bị vỡ,
nhưng các mảnh vỡ không có tính sát thương. Tránh làm trầy xước bề mặt cửa
hoặc làm mẻ các cạnh. Nếu cửa lò có bất kỳ vết xước hay mẻ nào, liên hệ ngay với
dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi trước khi sử dụng lò.
20. Không sử dụng lò ngoài trời.
21. Không sử dụng thiết bị cho mục đích khác.
22. Thiết bị này CHỈ SỬ DỤNG CHO HỘ GIA ĐÌNH.
23. Nhiệt độ của cửa lò hoặc bề mặt bên ngoài có thể nóng lên khi lò hoạt động.
24. Khi sử dụng lò, tránh bị thương bởi các cạnh lò sắc nhọn.
25. Bề mặt tiếp xúc có thể nóng lên khi lò hoạt động.
26. Không đặt dụng cụ nấu ăn hoặc đĩa nướng lên cửa kính.
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THẬN TRỌNG: SAU KHI SỬ DỤNG, BỀ MẶT CỦA LÒ SẼ NÓNG. LUÔN LUÔN sử dụng găng tay
hoặc tay cầm khi chạm vào lò, thức ăn và dĩa thức ăn, hay khi di chuyển giá đỡ hoặc dĩa đựng.

HÃY LƯU LẠI NHỮNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY
THẬN TRỌNG: ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ CHÁY HOẶC ĐIỆN GIẬT, CHỈ VẬN HÀNH THIẾT
BỊ KHI KHAY NƯỚNG ĐƯỢC ĐẶT TRONG LÒ
Xin vui lòng đọc và giữ những hướng dẫn sử dụng này. Những hướng dẫn này sẽ giúp quý khách tận dụng được hết các
chức năng của Lò nướng điện để đạt được kết quả như mong đợi và các món ăn như được nấu bởi các chuyên gia.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LẮP ĐẶT DÂY DIỆN ĐẶC BIỆT
Sử dụng dây điện ngắn hơn sẽ giảm thiểu rủi ro do vướng hoặc vấp vào so với việc sử dụng
dây điện dài.
Dây điện nối dài vẫn có sẵn và có thể được dùng nếu quý khách cẩn thận khi sử dụng.
1.

Công suất chịu tải của dây điện nối dài ít nhất phải bằng công suất chịu tải của thiết
bị.
2. Một dây điện nối dài nối với dây nguồn phải được bố trí sao cho nó không bị treo trên
mặt bàn hoặc cạnh bàn nơi trẻ em có thể kéo lên hoặc vô tình vấp phải.
3. Dây điện nguồn bị hư hỏng cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch
vụ, hoặc một người có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG
1. Mở kiện hàng.
2. Kiểm tra danh sách phụ kiện.
3. Chọn một vị trí phù hợp cho thiết bị trên một bề mặt phẳng gần với ổ điện nhưng cách

xa thiết bị tỏa nhiệt hoặc các khu vực nơi mỡ hoặc nước có thể bắn vào.
4. Cắm vào ổ điện thích hợp.
Chúng tôi khuyên quý khách nên vận hành lò ở nhiệt độ TỐI ĐA trong khoảng
15 phút để loại bỏ bất kỳ loại dầu nào còn sót lại sau khi vận chuyển.
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Hướng dẫn vận hành
BẢNG ĐIỀU KHIỂN
MÀN HÌNH HIỂN THỊ
Hiển thị thời gian cài đặt hoặc nhiệt độ và chức năng lò nướng.

1.
Nhấn phím này để KHỞI ĐỘNG lò nướng.

2.
Nhấn phím này một lần để DỪNG lò. Nhấn phím này hai lần để XÓA cài đặt hiện tại của lò. Nhấn và giữ phím này
trong 3 giây để kích hoạt/hủy kích hoạt KHÓA TRẺ EM.
3.
Nhấn phím này để chọn chức năng Nhiệt độ phía trên + Nhiệt độ phía dưới + Đối lưu.

4.
Nhấn phím này để chọn chức năng Nhiệt độ phía trên + Đối lưu.
5.
Nhấn phím này để chọn chức năng Nhiệt độ phía dưới.

6.
Nhấn phím này để chọn chức năng Nhiệt độ phía trên + Nhiệt độ phía dưới.

7.
Nhấn phím này để chọn chức năng Nhiệt độ phía trên + Nhiệt độ phía dưới + Đối lưu + Quay.

8.
Nhấn phím này để chọn chức năng Nhiệt độ phía trên + Quay.

Nhấn phím này để chuyển đổi giữa cài đặt Hẹn giờ và Nhiệt độ. Phạm vi hẹn giờ là 1 --- 480 phút, phạm vi nhiệt độ là
40 --- 230°C.
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5.

Đây là một lựa chọn trong thực đơn TỰ ĐỘNG nấu bằng cách sử dụng gia nhiệt trên + dưới 160 C trong 15 phút.

6.

Đây là một lựa chọn trong thực đơn TỰ ĐỘNG nấu bằng cách sử dụng gia nhiệt trên + dưới 180 C trong 20 phút.

7.
Đây là một lựa chọn trong thực đơn TỰ ĐỘNG nấu bằng cách sử dụng gia nhiệt trên + dưới 190 C trong 20 phút.

8.

Đây là lựa chọn trong thực đơn TỰ ĐỘNG nấu bằng cách sử dụng gia nhiệt trên + dưới 160 C trong 25 phút.

9.

Đây là một lựa chọn trong thực đơn TỰ ĐỘNG nấu bằng cách sử dụng gia nhiệt trên + dưới 170 C trong 8 phút.

10.

Đây là một lựa chọn trong thực đơn TỰ ĐỘNG sử dụng đối lưu nhiệt trên + dưới 210 C trong 20 phút.

11.

Đây là một lựa chọn trong thực đơn TỰ ĐỘNG nấu bằng cách sử dụng gia nhiệt trên + dưới + đối lưu ở 210 C trong
30 phút.

12.

Đây là một lựa chọn trong thực đơn TỰ ĐỘNG nấu bằng cách sử dụng gia nhiệt trên + dưới + đối lưu ở 210 C trong
30 phút.

13.

Đây là một lựa chọn trong menu TỰ ĐỘNG nấu bằng cách sử dụng gia nhiệt trên + dưới 220 C trong 50 phút.

14.

Nhấn phím này, sau đó lò sẽ kích hoạt chức năng Khóa Trẻ em. Khi phím này được bật, để tắt chức năng Khóa
Trẻ em, bấm và giữ phím DỪNG trong 3 giây.
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CÁC HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ
LUÔN LUÔN THÁO PHÍCH CẮM VÀ LÀM NGUỘI LÒ TRƯỚC KHI LÀM SẠCH
Hãy lau bên trong thành lò bằng miếng bọt biển ẩm, miếng cọ rửa bằng vải hoặc nylon và chất tẩy nhẹ nếu muốn.
KHÔNG SỬ DỤNG MIẾNG RỬA CHÉN BẰNG THÉP HOẶC DỤNG CỤ CHÀ HAY CHÀ XÁT THÀNH LÒ BẰNG
DỤNG CỤ KIM LOẠI, BỞI VÌ HÀNH ĐỘNG NÀY CÓ THỂ GÂY THIỆT HẠI CHO CẤU TẠO BÊN TRONG.
Rửa tất cả các phụ kiện trong nước nóng hoặc trong máy rửa chén. Lau cửa sạch bằng miếng bọt biển ẩm và lau khô
bằng giấy hoặc miếng vải. Làm sạch bên ngoài với miếng bọt biển ẩm. KHÔNG SỬ DỤNG DỤNG CỤ CHÀ VÌ NHƯ
VẬY CÓ THỂ THỂ GÂY THIỆT HẠI CHO CẤU TẠO BÊN NGOÀI.
KHÔNG SỬ DỤNG DỤNG CỤ CHÀ HOẶC MIẾNG RỬA CHÉN BẰNG THÉP CHO KHAY DẦU, VÌ NHƯ VẬY SẼ
GÂY THIỆT HẠI CHO LÒ NƯỚNG.
LÀM KHÔ TẤT CẢ CÁC BỘ PHẬN VÀ BỀ MẶT THẬT KỸ TRƯỚC KHI CẮM PHÍCH LÒ VÀO VÀ SỬ DỤNG.
Thiết bị này đòi hỏi ít bảo trì. Nó không bao gồm các bộ phận mà người dung có thể tự sửa chữa được. Đừng cố gắng
tự sửa chữa nó. Liên hệ với kỹ thuật viên sửa chữa thiết bị có chuyên môn trong trường hợp cần bảo dưỡng sản phẩm.

CÁC HƯỚNG DẪN LÀM SẠCH
1. Luôn rút phích cắm và để nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh hoặc di chuyển lò.
2. Làm sạch khay đựng thực phẩm, giá đỡ kim loại, tay cầm của khay đựng thực phẩm và khay nướng
sau mỗi lần sử dụng. Khay nướng phải ở vị trí như trước khi sử dụng.
3. Làm sạch bên trong Lò nướng và tất cả các bộ phận có thể tháo rời bằng chất tẩy rửa không mài mòn
nhẹ và miếng cọ rửa bằng nhựa sau mỗi lần sử dụng. Rửa sạch và lau khô. Đừng chà quá mạnh vì bề
mặt bên trong của lò có thể bị trầy xước.
4. Làm sạch cửa kính lò nướng và bên ngoài lò nướng bằng nước lau kính hoặc chất tẩy nhẹ và miếng
vải ẩm hay miếng cọ rửa bằng nhựa. Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc miếng chà vì chúng có thể làm
trầy lớp sơn.
5. Rửa sạch và lau khô bằng vải sạch. Để khô trước khi đóng cửa kính của lò.
CÁC HƯỚNG DẪN ĐỂ CẤT GIỮ
Rút phích cắm của thiết bị, để nguội và làm sạch trước khi cất giữ. Cất giữ Lò nướng trong hộp của nó ở
nơi khô ráo, sạch sẽ. Không bao giờ cất giữ thiết bị trong khi nó vẫn còn nóng hoặc vẫn cắm phích.
Không bao giờ quấn dây chặt quanh thiết bị.
Không đặt bất kỳ áp lực nào lên dây khi nó đang cắm vào thiết bị, vì điều này có thể khiến dây bị sờn và
đứt.
CHI TIẾT KỸ THUẬT:
Model sản phẩm:
EOT40DBD
Điện áp:
220-240V 50/60Hz
Công suất
2100W
Dung tích:
40 lít
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1、Housing
2、Door handle
3、Door glass
4、Oven feet
5、Front panel
6、Control panel
7、Switch knob
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8、Wire rack
9、Tray handle
10、Bake tray
11、Rotisserie handle
12、Rotisserie fork
13、Crumb tray

11

2

