HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP
535.04.001

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản
phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận.
Nếu bạn sử dụng đúng cách, sản phẩm của bạn sẽ đem lại
cho bạn nhiều năm sử dụng với sự tiện ích cao.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG
(a) Đừng cố gắng vận hành lò nếu cửa lò còn đang mở bởi vì năng lượng vi
sóng có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Điều quan trọng nhất là
phần khóa an toàn không bị làm hỏng hoặc chèn ép.
(b) Không được để vật gì giữa phần trước lò và cửa hoặc sỏi hoặc cặn bẩn đóng
trên bề mặt mép lò.
(c) CẢNH BÁO: Nếu phần cửa hoặc ron cửa bị hư hỏng, lò không nên được
vận hành cho đến khi được sửa chữa bởi người có chuyên môn.

PHỤ LỤC
Nếu thiết bị không được duy trì ở trạng thái sạch sẽ, bề mặt của nó sẽ bị hủy hoại
dần và tuổi thọ máy sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến những tình trạng nguy hiểm sau
này.

Thông số kỹ thuật
Model:

535.04.001 (HC-KT45A)

Điện áp tiêu chuẩn:

230-240V~50Hz

Công suất đầu vào (Vi sóng):

1600W

Công suất đầu ra (Vi sóng):

900W

Công suất đầu vào (Nướng):

1700W

Công suất đầu vào (Tối đa):
Dung tích lò:

3200W
44L

Đường kính đĩa xoay:

 360mm

Kích thước phủ bì:

595 x 454 x 568 mm

Trọng lượng tịnh:

Xấp xỉ 36 kg
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VẬT DỤNG
Vui lòng đọc hướng dẫn "Những loại vật liệu có thể
sử dụng hoặc nên tránh trong lò vi sóng". Sẽ luôn
có những loại vật liệu phi kim loại có thể không an

CẢNH BÁO AN TOÀN
Nguy cơ thương tổn cá nhân
Sẽ rất nguy hiểm cho những người
không đủ chuyên môn thực hiện
công tác sửa chữa liên quan đến
việc tháo rời phần vỏ máy của lò vì
nó sẽ dẫn đến việc phát tán năng
lượng vi sóng ra bên ngoài.
.

toàn khi sử dụng trong lò vi sóng.
Nếu thấy nghi ngờ, bạn có thể kiểm tra vật dụng đó
theo các bước như sau.
Cách kiểm tra vật dụng:
1. Đặt vào trong thành lò 1 cốc nước lạnh (250ml)
cùng với những vật dụng như bảng dưới.
2. Nấu ở mức năng lượng tối đa trong 1 phút.
3. Cẩn thận cảm nhận vật dụng đó. Nếu nó ấm,
đừng nên sử dụng chung với lò vi sóng.
4. Không được nấu thử quá thời gian 1 phút.

Những loại vật liệu có thể sử dụng trong lò vi sóng
Vật dụng

Ghi chú

Giấy nhôm

Chỉ dùng để bao bọc. Một miếng giấy nhỏ có thể được sử dụng để bao
bọc từng miếng thịt nhằm tráng hiện tượng nướng quá chín. Hiện tượng
hồ quang điện có thể xảy ra nếu phần giấy nằm sát thành lò. Giấy nhôm
nên nằm cách tối thiểu 1 inch (2.5cm) đối với thành lò.
Theo chỉ dẫn từ nhà sản xuất. Đáy hộp phải nằm cách tối thiểu 3/16 inch
(5mm) so với đĩa xoay của lò. Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến
việc đĩa xoay bị vỡ.

Hộp đựng lõm
đáy/có chân đỡ

Chén dĩa sứ
Lọ thủy tinh
Đồ thủy tinh
Túi chuyên
dụng cho lò
Ly tách bằng
nhựa
Khăn giấy
Giấy giả da
Đồ nhựa

Bọc nhựa
Nhiệt kế

Chỉ dùng loại chuyên dụng cho lò vi sóng theo hướng dẫn của nhà sản
xuất. Không được sử dụng loại bị nứt hoặc sứt mẻ.
Luôn tháo nắp. Chỉ dùng để hâm nóng thức ăn. Hầu hết các lọ thủy tinh
không có khả năng chịu nhiệt và dễ vỡ khi dùng với nhiệt độ cao.
Chỉ dùng loại có khả năng chịu nhiệt trong lò. Cần đảm bảo không có tạp
chất kim loại bên trong. Không được sử dụng loại bị nứt hoặc sứt mẻ.
Theo chỉ dẫn từ nhà sản xuất. Không được buộc bằng dây kim loại.
Tạo rãnh / khoảng hở nhỏ để hơi có thể thoát ra.
Chỉ dùng với trường hợp nấu ngắn/làm nóng. Không được rời mắt khỏi
lò khi sử dụng với những vật dụng này.
Sử dụng để bọc thức ăn khi hâm lai và thấm dầu mỡ. Chỉ nên sử dụng
với thời gian nấu ngắn và không được rời mắt khỏi lò.
Sử dụng như lớp bọc để tránh bắn dầu mỡ.
Chỉ dùng loại chuyên dụng cho lò vi sóng theo hướng dẫn của nhà sản
xuất. Nên có dán nhãn "Microwave Safe". Một vài hộp đựng bằng nhựa
có thể trở nên mềm, khi thực phẩm bên trong nóng. Nên cần phải có
khe hở/vết rạch để thông khí trực tiếp cho hộp đựng.
Chỉ dùng loại chuyên dụng cho lò vi sóng. Dùng để bọc thực phẩm khi
nấu.để giữ lại độ ẩm. Không được để bọc nhựa dính vào thực phẩm.
Chỉ dùng loại chuyên dụng cho lò vi sóng (loại cho thịt và kẹo).
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Giấy dầu

Sử dụng như lớp bọc để tránh bắn dầu mỡ và giữ lại độ ẩm.
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Những loại vật liệu cần tránh trong lò vi sóng
Vật dụng
Khay nhôm
Hộp carton với
tay cầm kim loại
Đồ kim loại hoặc
viền kim loại
Dây cột kim loại
Túi giấy
Hộp xốp
Đồ gỗ

Ghi chú
Có thể gây phóng hồ quang điện. Chỉ dùng để chuyển đồ vào lò.
Có thể gây phóng hồ quang điện. Chỉ dùng để chuyển đồ vào lò.
Kim loại sẽ chắn vi sóng tác dụng lên thực phẩm. Viền kim loại có
thể gây phóng hồ quang điện
Có thể gây phóng hồ quang điện và cháy nổ.
Có thể gây cháy nổ trong lò.
Hộp xốp có thể chảy ra và gây nhiễm bẩn cho thực phẩm bên trong
khi lò vận hành ở nhiệt độ cao.
Gỗ có thể khô lại khi sử dụng trong lò và dẫn đến nứt vỡ.
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CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG LÒ CỦA BẠN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
ĐIỆN TRỞ NƯỚNG
ĐÈN BÊN TRONG LÒ
LEVER
CỬA KÍNH
BẢN LỀ
TRỤC XOAY
VỈ NƯỚNG
ĐĨA NƯỚNG
KHAY NƯỚNG 1
KHAY NƯỚNG 2
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KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NÚM VẶN CHỌN CHƯƠNG TRÌNH
NÚT KHÓA / MỞ KHÓA
NÚT CHỌN CỘNG THÊM 30s THỜI GIAN NẤU
NÚT START/OK
NÚT TRỞ LẠI / TẠM DỪNG / DỪNG HẲN
NÚT CHỌN CHỨC NĂNG

9

1. CÀI ĐẶT THỜI GIAN
Khi lò được kết nối với nguồn điện, màn hình sẽ hiển thị “0:00” và sẽ có âm thanh báo 1 lần

a) Xoay nút
đến phần hiển thị “Clock” trên màn hình, sau đó nhấn nút “
kích hoạt chức năng cài đặt thời gian. Các ký tự thời gian sẽ nhấp nháy.
b) Xoay nút “

” để

“ để chọn và điều chỉnh lần lượt giờ – phút – giây.

c) Sau khi cài đặt hoàn tất, nhấn nút “
trình cài đặt.

1
0

” để xác nhận kết quả và hoàn thành quá

2. NẤU BẰNG VI SÓNG.
a) Xoay nút
tới “MICROWAVE”, sau đó nhấn nút “
“ để kích hoạt chức năng vi sóng.
“1:00” sẽ nhấp nháy trên màn hình, mức năng lượng 900W được mặc định sẵn.
b) Xoay nút
c) Nhấn nút “

để điều chỉnh mức độ năng lượng vi sóng (từ 100W đến 900W)
“ để xác nhận mức vi sóng đã cài đặt.

d) Tiếp theo đó nhập thời gian nấu mong muốn bằng cách xoay nút
để điều chỉnh (0:05
đến 90:00). Thời gian nấu tối đa tùy thuộc vào mức năng lượng đã được cài đặt. Khi
mức năng lượng là 900W, thời gian tối đa là 30 phút và với các mức năng lượng khác
thời gian nấu tối đa là 90 phút.
e) Nhấn “

“ để bắt đầu quá trình nấu.

Chú ý: Khoảng thay đổi khi điều chỉnh các mức thời gian như sau
0-1 phút : 5 giây
1-5 phút : 10 giây
5-15 phút : 30 giây
15-60 phút : 1 phút
60 phút trở lên : 5 phút
Bảng mức năng lượng vi sóng
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3. CHƯƠNG TRÌNH RÃ ĐÔNG
Lò nướng có sẵn 2 chương trình rã đông. Bạn chỉ có thể chọn chương trình và cài đặt khối
lượng cho thực phẩm, thời gian đã được cài đặt mặc định.
a) Xoay nút

tới “DEFROST” sau đó nhấn “

“ để kích hoạt chức năng rã đông. Màn

hình sẽ hiển thị “D1” và “D2”.
b) Xoay nút

để chọn chương trình rã đông mong muốn.

c) Nhấn “
“ để xác nhận, khi chương trình rã đông đã được chọn, xoay nút
khối lượng cho thực phẩm.
d) Nhấn “

“ để bắt đầu rã đông.

Chương trình
D1
D2

để chọn

Chủng loại
Thịt lợn, thị gia cầm và
hải sản
Bánh mì, bánh ngọt và
hoa quả

Ghi chú
Nếu bạn nghe thấy tiếng “Beep” trong quá
trình nấu, lò nướng dừng hoạt động. Xoay
thực phẩm và nhấn nút
để tiếp tục
quá trình rã đông.

Chú ý: Lò của bạn sẽ báo 3 lần và đây là tình trạng bình thường. Để việc rã đông có hiệu
quả tốt hơn, bạn nên trở hoàn toàn bề mặt thực phẩm, đóng kín cửa lò và nhấn nút
để tiếp tục rã đông. Nếu bạn không thực hiện quá trình này, lò nướng sẽ tạm dừng hoạt
động.
4.
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CHƯƠNG TRÌNH NẤU TỰ ĐỘNG
Lò nướng của bạn có tất cả 13 chương trình nấu nướng tự động. Bạn chỉ có thể chọn
chương trình và cài đặt khối lượng của thực phẩm. Mức năng lượng, thời gian và nhiệt độ
đã được cài đặt mặc định.
a) Xoay nút

đến “MENU”, sau đó nhấn nút “

“ để kích hoạt chức năng nấu tự động.

b) Xoay nút
c) Nhấn nút “
xoay nút
d) Nhấn nút “

để chọn danh sách các chương trình tự động.
“ để xác nhận chương trình đã chọn, sau khi đã chọn chương trình nấu,
để chọn khối lượng thực phẩm cần nấu.
“ để bắt đầu nấu nướng.

Nếu bạn nghe thấy tiếng “Beep” trong quá trình nấu, xoay thực phẩm trong
lò. Sau đó lò nướng sẽ tự động thực hiện tiếp các giai đoạn tiếp theo.

Nếu bạn nghe thấy tiếng “Beep” trong quá trình nấu, xoay thực phẩm trong
lò. Sau đó lò nướng sẽ tự động thực hiện tiếp các giai đoạn tiếp theo.
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Nếu bạn nghe thấy tiếng “Beep” trong quá trình nấu, xoay thực phẩm trong
lò. Sau đó lò nướng sẽ tự động thực hiện tiếp các giai đoạn tiếp theo.

 Chương trình với ký hiệu * là chương trình có kèm chức năng làm nóng trước.
Trong quá trình làm nóng trước, thời gian nấu sẽ tạm dừng và biểu tượng
“Preheating” sẽ sáng. Sau khi đã làm nóng xong, bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông
báo và biểu tượng “Preheating” nhấp nháy.

 Chương trình với ký hiệu ** là chương trình chỉ sử dụng chức năng vi sóng.

5. CÁC CHỨC NĂNG NƯỚNG
1) Xoay nút
đến “HOT UP” sau đó nhấn nút “
“ để kích hoạt.
Các lựa chọn : “GRILL”, “CONVECTION”, “GRILL FAN”, “BOTTOM CONV” sẽ xuất hiện trên
màn hình.
2) Xoay nút
để chọn các chương trình nướng cần thiết, sau đó nhấn nút “
nhận lựa chọn.
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“ để xác

6. CHỨC NĂNG COMBIN
1) Xoay nút
đến “COMBIN ” sau đó nhấn nút “
“ để kích hoạt.
Các lựa chọn : “MW GRILL”, “MW CONV.”, “MW GRILL FAN”, “MW BOTTOM CONV” sẽ
xuất hiện trên màn hình.
2) Xoay nút
“

để chọn các chương trình nướng kết hợp vi sóng cần thiết, sau đó nhấn nút

“ để xác nhận lựa chọn.
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7. CHỨC NĂNG KHÓA AN TOÀN TRẺ EM

KHÓA: trong trường hợp muốn khóa bảng điều khiển, nhấn và giữ nút “
” trong khoảng
3 giây, sẽ có một tiếng “Beep” dài báo hiệu chức năng khóa an toàn đã được kích hoạt.

MỞ KHÓA: trong trường hợp muốn mở khóa bảng điều khiển, nhấn và giữ nút “
” trong
khoảng 3 giây, sẽ có một tiếng “Beep” dài báo hiệu chức năng khóa an toàn đã được kích
hoạt.

8. CHỨC NĂNG CỘNG THÊM THỜI GIAN 30s
1. Ở trạng thái bình thường, khi nhấn nút “ +30s.” để nấu với chức năng vi sóng trong thời
gian 30 giây.
2. Trong khi lò đang hoạt động với chức năng vi sóng / nướng hay nướng kết hợp vi sóng,
khi nhấn “ +30s.” thời gian nấu sẽ được cộng thêm 30 giây, mỗi lần nhấn nút thời gian
sẽ chỉ tăng thêm 30 giây. Tổng thời gian cộng thêm trong quá trình nấu không thể nhiều
hơn thời gian giới hạn.

CHÚ Ý: Thời gian không thể được cộng thêm trong trường hợp đang sử dụng các chương
trình nấu nướng tự động.
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