


 

 

LỜI CẢM ƠN 

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của chúng tôi. 

Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ thích sử dụng nhiều tính năng và lợi ích mà sản 

phẩm cung cấp.Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy nghiên cứu kỹ toàn bộ 

Hướng dẫn sử dụng này. Giữ bản hướng dẫn này để tham khảo lần sau. Đảm 

bảo rằng những người khác sử dụng sản phẩm cũng quen với các hướng dẫn 

này. 

 

CẢNH BÁO 

 Khi bật lò lần đầu tiên, nó có thể tạo ra mùi khó chịu. Điều này là do 

chất kết dính được sử dụng cho các tấm cách điện bên trong lò. 

Quý khách vui lòng chạy sản phẩm trống mới với chức năng nấu ăn 

thông thường ở nhiệt độ 250 ℃ trong vòng 90 phút để làm sạch các 

tạp chất dầu bên trong lò. 

 Trong lần sử dụng đầu tiên, lò hoàn toàn bình thường khi có khói và 

mùi nhẹ. Nếu nó xảy ra, bạn chỉ cần chờ cho đến khi hết mùi trước 

khi cho thức ăn vào lò. 

 Quý khách vui lòng sử dụng sản phẩm trong môi trường mở. 

 Thiết bị và các bộ phận của lò trở nên nóng trong quá trình sử dụng. 

Cần phải cẩn thận để tránh chạm vào các bộ phận đang nóng. 

Tránh xa tầm với của trẻ em dưới 8 tuổi trừ khi được giám sát liên 

tục. 

 Nếu bề mặt lò bị nứt, hãy tắt thiết bị để tránh bị điện giật. 

 Thiết bị này có thể được trẻ em từ 8 tuổi trở lên sử dụng và những 

người bị giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc 

thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng 

dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và biết các mối nguy hiểm có 

liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị này. Trẻ em không 

được vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát. 
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 Trong quá trình sử dụng, thiết bị sẽ rất nóng. Cần phải cẩn thận để 

tránh chạm vào các bộ phận đang nóng bên trong lò. 

 Cấm trẻ em đến gần lò nướng khi lò đang hoạt động, đặc biệt là khi 

đang bật chế độ nướng. 

 Đảm bảo rằng thiết bị được tắt trước khi thay đèn lò để tránh bị điện 

giật. 

 Các phương tiện để ngắt kết nối phải được kết hợp bằng dây cố 

định theo thông số kỹ thuật của dây điện. 

 Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa 

với thiết bị. 

 Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị giảm 

khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm 

và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm giám sát hoặc 

hướng dẫn sử dụng thiết bị vì sự an toàn của họ. 

 Các bộ phận có thể tiếp xúc có thể trở nên nóng trong quá trình sử 

dụng. Cần phải để xa tầm tay của trẻ em. 

 Ngắt kết nối tất cả các cực có nghĩa là phải được kết hợp bằng dây 

cố định theo quy tắc đấu dây. 

 Nếu dây nguồn bị hỏng thì dây phải được thay thế bởi nhà sản xuất, 

đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương để tránh 

gây nguy hiểm. 

 Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn cao hoặc vật dụng kim 

loại sắc nhọn để làm sạch kính cửa lò vì chúng có thể làm trầy xước 

bề mặt mà có thể dẫn đến vỡ kính. 

 Không sử dụng máy vệ sinh bằng hơi nước. 

 Các thiết bị không được dự định để vận hành bằng bộ hẹn giờ bên 

ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt. 

 Các hướng dẫn cho các lò có kệ phải có hướng dẫn chi tiết cho việc 

lắp đặt đúng các kệ. 
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HƯỚNG DẪN AN TOÀN 
• Chỉ sử dụng lò nướng khi bạn đang mặc đồ gì đó ở chân. Không được chạm 

vào lò nướng bằng tay hoặc • chân ướt. 

• Đối với lò nướng: Không được mở cửa lò thường xuyên trong khi đun nấu. 

• Thiết bị phải được lắp đặt bởi một kỹ thuật viên được ủy quyền và đưa vào sử 

dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể do vị 

trí và lắp đặt bị lỗi bởi các nhân viên không được ủy quyền. 

• Khi cửa hoặc ngăn kéo của lò mở không được để lại bất cứ thứ gì trên đó, bạn 

có thể làm mất cân bằng thiết bị hoặc làm hỏng cửa. 

• Một số bộ phận của thiết bị có thể giữ nhiệt trong một thời gian dài; bạn cần 

phải chờ cho đến khi nónguội trước khi chạm vào các điểm trực tiếp tiếp xúc với 

nhiệt. 

• Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, bạn nên tắt thiết bị. 

LẮP LÒ VÀO NHÀ BẾP 

Lắp lò vào khoảng trống có trong bếp; lò có thể được đặt bên dưới nơi bày thức 

ăn để nấu nướng hoặc vào một tủ thẳng đứng. Sử dụng hai lỗ cố định trong 

khung để cố định lò bằng cách vặn vít vào vị trí đó. Để xác định vị trí các lỗ cố 

định, mở cửa lò và nhìn vào bên trong. Để lò thông gió đầy đủ, các phép đo và 

khoảng cách phải hợp lý khi cố định lò. 

CHÚ Ý 

Nếu lò hoạt động đúng cách, nhà bếp phải phù hợp. Các bảng điện của thiết bị 

nhà bếp ở gần lò phải được làm bằng vật liệu chịu nhiệt. Đảm bảo rằng keo của 

tủ bếp được làm bằng gỗ có thể chịu được nhiệt độ ít nhất là 120 ºC. Nhựa 

hoặc keo không thể chịu được nhiệt độ như vậy sẽ làm tan chảy và biến dạng 

thiết bị, một khi lò đã được đặt trong tủ bếp, các bộ phận điện phải được cách 

nhiệt hoàn toàn. Đây là yêu cầu an toàn về mặt pháp lý. Tất cả các thiết bị bảo 

vệ phải được cố định chắc chắn chúng thể bị tháo rời khi không sử dụng các 

dụng cụ đặc biệt. Tháo mặt sau của tủ bếp để đảm bảo dòng không khí lưu 

thông đầy đủ xung quanh lò. Ngăn bên lò sưởi phải có khoảng trống phía sau ít 

nhất 45 mm. 

CAM KẾT TUÂN THỦ 

Khi bạn tháo lò, hãy chắc chắn rằng nó không bị hư 

hỏng trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu bạn có bất kỳ 

nghi ngờ gì, không sử dụng nó: liên hệ với một người 

có trình độ chuyên môn. Giữ vật liệu đóng gói như túi 

nhựa, polystyrene, hoặc đinh ra khỏi tầm với của trẻ 

em bởi vì đây là những thứ gây nguy hiểm cho trẻ 

em. 
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MÔ TẢ SẢN PHẨM 
  K1               Nút nhắc nhở                                    Nút bắt đầu              K 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ký kiệu Mô tả chức năng 

 Đèn lò: Cho phép người sử dụng quan sát quá trình nấu mà không cần mở cửa. Đèn lò 

sẽ sáng đối với tất cả các chức năng nấu ăn. 

 

Rã đông: Sự lưu thông không khí ở nhiệt độ phòng cho phép làm tan thức ăn đông 

lạnh nhanh hơn (không sử dụng bất kỳ nhiệt nào). Đó là một cách nhẹ nhàng nhưng 

nhanh chóng để tăng tốc độ rã đông và tan đông các món ăn làm sẵn và sản phẩm 

kem, vv 

 

Một thiết bị được đặt ở đáy lò cung cấp một nhiệt lượng tập trung hơn cho thực phẩm 

mà không cần phải rán. Điều này rất lý tưởng cho các món ăn nấu chậm như thịt hầm, 

món hầm, bánh ngọt và bánh pizza đạt độ giòn mong muốn. Có thể cài đặt nhiệt độ 

trong khoảng 60-120
O
C. Nhiệt độ mặc định là 60

O
C. 

 
Nấu ăn thông thường: Lò sưởi ở trên và ở dưới đều hoặ động để nướng đối lưu 

Có thể cài đặt nhiệt độ trong khoảng 50-250
O
C. 

Nhiệt độ mặc định là 220
O
C. 

Đây là chức năng tùy chọn có thể hoạt động cùng với động cơ quay để nướng thịt 

 

Quạt: Sự kết hợp của quạt và cả hai bộ phận làm nóng cung cấp nhiều nhiệt hơn, tiết 

kiệm lên đến 30-40% năng lượng. Các món ăn có màu nâu nhạt ở bên ngoài và vẫn 

còn ẩm ở bên trong. Lưu ý: Chức năng này thích hợp để nướng hoặc quay những 

miếng thịt lớn ở nhiệt độ cao hơn. Có thể cài đặt nhiệt độ trong khoảng 50-250
O
C. 

Nhiệt độ mặc định là 220
O
C.. 

 Vỉ nường: Thiết bị nướng bên trong bật và tắt để duy trì nhiệt độ. 

Có thể cài đặt nhiệt độ trong khoảng 180-240
O
C. 

Nhiệt độ mặc định là 210
O
C. 

Đây là chức năng tùy chọn có thể hoạt động với động cơ quay để nướng thịt. 

 Vỉ nướng đôi: Bộ phận làm nóng bên trong và bộ phận làm nóngở phía trên lò cùng 

hoạt động. Có thể cài đặt nhiệt độ trong khoảng 180-240
O
C. Nhiệt độ mặc định là 

210
O
C. Đây là chức năng tùy chọn có thể hoạt động với động cơ quay để nướng thịt. 

 Vỉ nướng đôi cùng với quạt: Thiết bị bức xạ bên trong và thiết bị ở trên cùng hoạt động 

với quạt. Có thể cài đặt nhiệt độ trong khoảng 180-240
O
C. Nhiệt độ mặc định là 210

O
C. 

 

Đối lưu: Một thiết bị xung quanh quạt đối lưu cung cấp nguồn nhiệt bổ sung cho chế độ 

nấu ăn kiểu đối lưu. Ở chế độ đối lưu, quạt sẽ tự động bật để cải thiện lưu thông không 

khí bên trong lò và thậm chí có thể tạo ra nhiệt ngay cả khi nấu. Có thể cài đặt nhiệt độ 

trong khoảng 50-240 C. Nhiệt độ mặc định là 180 C. 

 

 

Nút hẹn giờ Nút tạm dừng 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
1. Cài đặt thời gian 

Sau khi kết nối thiết bị với nguồn điện, ký hiệu "0:00" sẽ hiển thị trên màn hình. 

1> Nhấn "  ", số giờ sẽ nhấp nháy. 

2>Xoay "K2" để điều chỉnh số giờ, (thời gian phải nằm trong khoảng 0-23). 

3>Nhấn "  ", số phút sẽ nhấp nháy. 

4>Xoay "K2" để điều chỉnh cài đặt phút, (thời gian phải nằm trong khoảng 0--

59). 

5>Nhấn "  " để kết thúc cài đặt hẹn giờ. ":" sẽ nhấp nháy và thời gian sẽ hiển 

thị. 

Lưu ý: Đồng hồ là 24 giờ. Sau khi bật nguồn, nếu không được cài đặt, đồng hồ 

sẽ hiển thị "0:00". 

2. Cài đặt chức năng 

1> Xoay "K1" để chọn chức năng nấu mà bạn yêu cầu. Ký hiệu liên quan sẽ 

sáng lên. 

2> Xoay "K2" để điều chỉnh nhiệt độ. 

3> Nhấn " " để xác nhận bắt đầu nấu. 

4> Nếu bước 2 bị bỏ qua, nhấn " " để xác nhận bắt đầu nấu và thời gian mặc 

định là 9 giờ, nhiệt độ mặc định sẽ hiển thị trên đèn LED 

CHÚ Ý: 

1> Số bước cho thời gian điều chỉnh của các nút bấm như sau: 

0--0:30phút: bước 1 phút        0:30--9:00 giờ: bước 5 phút 

2> Số bước cho việc điều chỉnh nhiệt độ là 5
o
 C, và chức năng nướng là 30

o
 C. 

Nếu không nhấn "

 

" trong vòng 3 giây, lò sẽ

 trở lại thời gian trước đó để tiếp tục nấu. 

4> Xoay "K2" để điều chỉnh nhiệt độ khi bắt đầu nấu. Đồng hồ chỉ thị liên quan 

sẽ sáng lên. 

Sau đó nhấn "  " để bắt đầu nấu. Nếu không nhấn "  " trong 3 giây, lò sẽ 

trở về nhiệt độ trước đó để tiếp tục nấu. 

3. Cài đặt đèn 

1> Xoay "K1" để chọn chức năng liên quan, sau đó biểu tượng tương ứng sẽ 

được bật. 

2> Nhấn nút "     " để bắt đầu, "0:00" và biểu tượng đèn "   " sẽ sáng lên, ":" sẽ 

nhấp nháy. 

4. Chức năng quan sát 

Trong các trạng thái sau, bạn có thể sử dụng chức năng quan sát, sau 3 giây 

trở về trạng thái hiện tại. 
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3> Xoay núm "K1" để điều chỉnh thời gian nướng khi bắt đầu nướng.  Sau đó

 nhấn " " để xác nhận. 



 

1> Trong trạng thái làm việc, nếu đã cài đặt thời gian hẹn giờ, nhấn nút "  "  

để xem thời gian hiện tại; nếu đã cài đặt chức năng nhắc nhở, nhấn nút "  "  

để xem thời gian nhắc nhở. 

2> Trong trạng thái nhắc nhở, nếu đã cài đặt thời gian hẹn giờ, nhấn nút "  "  

để xem thời gian hiện tại. 

3> Ở trạng thái hiển thị thời gian hẹn giờ, nếu đã cài đặt chức năng hẹn giờ, 

nhấn nút "  " để xem thời gian được hẹn giờ 

 

5. Chức năng khóa trẻ em 

Để khóa: nhấn "  "  và "  "  đồng thời trong 3 giây, sẽ có âm "bíp" dài 

và "  " sẽ sáng. 

Bỏ khóa: nhấn "  "   và "  " đồng thời trong 3 giây, sẽ có một tiếng "bíp" dài 

cho biết khóa trẻ em đã được bỏ. 

Lưu ý: Trong khi lò hoạt động, nếu bạn muốn ngừng nấu, nhấn nhanh nút dừng. 

Không được nhấn lâu vào nút dừng. 

 
6. Chức năng nhắc nhở: 

Chức năng này sẽ giúp nhắc nhở bạn bắt đầu nấu ăn trong một thời gian nhất 

định từ 0:01 đến 9:59. 

Chỉ khi lò ở chế độ chờ thì mới có thể cài đặt chế độ nhắc nhở. Xem bên dưới 

để cài đặt chế độ nhắc nhở: 

1

> Nhấn nút cài đặt nhắc nhở "  "; 

2

> 

Xoay "K2" để cài đặt giờ nhắc nhở. (Thời gian phải nằm trong khoảng 0--

9). 

3

> Nhấn lại nút cài đặt nhắc nhở "  " một lần nữa; 

4

> 

Xoay "K2" để cài đặt thời gian nhắc nhở theo phút. (Thời gian phải nằm 

trong khoảng 0--59). 

5

> Nhấn "  " để xác nhận cài đặt. Thời gian sẽ đếm ngược. 

 

Lưu ý: Chuông của lò sẽ phát ra âm thanh 10 lần sau khi thời gian trở về 0 giờ. 

Bạn có thể hủy chế độ nhắc nhở trong khi cài đặt bằng cách nhấn nút dừng; 

Sau khi đã đặt chế độ nhắc nhở, bạn có thể hủy bằng cách nhấn nút dừng hai 

lần 

7. Chức năng Bắt đầu/Tạm dừng/Hủy 

1> Nếu thời gian nấu đã được đặt, nhấn "  " để bắt đầu nấu. Nếu việc nấu bị 

tạm dừng, nhấn  

"  " để tiếp tục nấu. 
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2> Trong quá trình nấu, nhấn "  " một lần để tạm dừng nấu. Nhấn "  " hai lần 

để hủy nấu. 

 

8. Chức năng tiết kiệm năng lượng 

1> Trong trạng thái chờ và trạng thái nhắc nhở, nhấn "  " trong ba giây, màn 

hình LED sẽ tắt và chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng. 

2> Nếu không hoạt động trong 10 phút dưới trạng thái chờ, màn hình LED sẽ tắt 

và chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng. 

3> Trong chế độ tiết kiệm năng lượng, nhấn phím bất kỳ hoặc xoay bất kỳ núm 

nào có thể thoát khỏi chế độ tiết kiệm năng lượng. 

 

9. Chức năng hẹn giờ 

1> Để sử dụng chức năng hẹn giờ, phải cài đặt đồng hồ trước. Sau đó, trong 

cách cài đặt  đồng hồ, phải cài đặt thời gian hẹn giờ mà lò bắt đầu nấu (a> Nhấn 

nút cài đặt đặt hẹn giờ" ";  

b> Xoay "K2" để cài đặt thời gian hẹn theo giờ. Thời gian phải nằm trong 

khoảng 0-23. c> Nhấn nút cài đặt hẹn giờ "  " lại lần nữa; d> Xoay "K2" để cài 

đặt thời gian hẹn giờ theo phút. Thời gian phải trong vòng 0--59.), Nhưng không 

nhấn đồng hồ lần này. Tiếp theo, xoay núm "K1" để chọn chức năng. 

2> Nhấn nút "  " để đặt thời gian nấu và nhiệt độ. Sau đó xoay núm "K1" để 

điều chỉnh thời gian và "K2" để điều chỉnh nhiệt độ. 

3> Nhấn nút "  "  để kết thúc cài đặt nấu ăn và đồng hồ sẽ hiển thị trên màn 

hình với ký hiệu hẹn giờ "       " luôn sáng. Nhưng không có tín hiệu chức năng 

khác được hiển thị. Có thể kiểm tra thời gian hẹn giờ bằng cách nhấn "  ", 3 

giây sau màn hình sẽ hiển thị lại đồng hồ. 

4> Tại thời điểm hẹn giờ, việc nấu ăn sẽ tự động bắt đầu sau khi chuông tín 

hiệu vang lên. Ký hiệu hẹn giờ "  " sẽ hiện ra và các chỉ báo khác sẽ hoạt 

động bình thường. 

 
Chú ý: 
1. Đèn, rã đông, mày dò không thể hẹn giờ. 

2. Trong trạng thái hẹn giờ, nhấn nút hủy một lần, thời gian và nhiệt độ của 

menu hẹn giờ sẽ được hiển thị với biểu tượng menu sáng liên tục. Nhấn lần 

nữa, màn hình trở lại đồng hồ hoặc nhấn nút bắt đầu để trở về trạng thái hẹn 

giờ. 

3. Chức năng nhắc nhở không được áp dụng trong khi hẹn giờ. 
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10. Chú ý 

1> Đèn lò sẽ bật cho tất cả các chức năng. 

2> Khi chương trình nấu ăn đã được cài đặt và không nhấn nút "  " trong vòng 

5 phút, thời gian hiện tại sẽ được hiển thị hoặc quay trở lại trạng thái chờ. 

Chương trình cài đặt sẽ không được áp dụng. 

3> Chuông tín hiệu sẽ phát ra âm thanh một lần khi nhấn có hiệu quả, nếu nhấn 

không có hiệu quả thì sẽ không có phản hồi. 

4> Chuông tín hiệu sẽ rung năm lần để nhắc bạn khi nấu xong. 

 

PHỤ KIỆN 

 
 
XIÊN NƯỚNG: 

Tốc độ trung bình của động cơ làm nóng đều thực phẩm. 

Đồng thời, nó có thể đảm bảo độ dinh dưỡng của thực phẩm. 

 
 
 
 
Kệ dây kim loại: Dùng để đặt vỉ nướng, 

đĩa, chảo bánh cùng với các vật dụng để 

quay và nướng. 

 

 

 

Giá đỡ thanh trượt: Các thanh giá đỡ ở bên 

phải và bên trái của lò có thể tháo ra để vệ 

sinh thành lò. (chỉ dành cho các mẫu cụ thể) 

 

 

 

 

 

Chảo vạn năng: dùng để nấu một lượng thực 

phẩm lớn ví dụ như moist cake, bánh ngọt, 

thực phẩm đông lạnh,... hoặc để thu thập chất 

béo và nước ép thịt. 
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CẢNH BÁO VỊ TRÍ KỆ 
 

Đảm bảo các kệ lò hoạt động một cách an toàn, bắt buộc phải đặt đúng vị trí các 

kệ giữa các thanh bên. Kệ và chảo chỉ có thể được sử dụng giữa lớp đầu tiên 

và lớp thứ năm. 

Việc sử dụng các kệ theo đúng hướng dẫn sẽ đảm bảo rằng trong quá trình 

tháo hoặc khay một cách cẩn thận, các vật dụng nấu ăn nóng không bị trượt ra 

ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

SỬ DỤNG PHỤ KIỆN XIÊN NƯỚNG  

Các xiên nướng hoạt động kết hợp với thiết bị nướng để làm nóng đều thực 

phẩm. 

Đồng thời, nó có thể đảm bảo độ dinh dưỡng của thực phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

THAY BÓNG ĐÈN 

Quá trình thay bóng đèn như sau 

1> Ngắt nguồn điện khỏi ổ cắm hoặc ngắt aptômát của ổ cắm điện của thiết bị.  

2> Tháo nắp đèn thủy tinh bằng cách xoay ngược chiều 

kim đồng hồ (lưu ý, nó có thể khó vặn) và thay thế bóng 

cũ bằng một cái mới cùng loại. 

3> Xoay nắp đèn thủy tinh trở lại vị trí ban đầu. 

 

CHÚ Ý: Chỉ sử dụng bóng đèn halogen 25-40W/220V-240V , T300°C. 

 

 

 

 
 

 

hoặc
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CỐ ĐỊNH LÒ NƯỚNG VỚI TỦ  

 

1. Đưa lò vào tủ sao cho phù hợp. 

2. Mở cửa lò. 

3. Cố định lò với tủ bếp cùng với hai giá đỡ 

"A" khớp với các lỗ trong khung lò và khớp 

với hai vít "B". 

 

 

LỖ THÔNG GIÓ 

 

Khi nấu xong, nếu nhiệt độ của lỗ thông gió cao hơn 70 độ, quạt làm mát sẽ tiếp 

tục hoạt động. Quạt làm mát sẽ không ngừng hoạt động cho đến khi nhiệt độ 

xuống dưới 60 độ. 

 

 

 

                                                  Lỗ thông gió 

 

 

 

KẾT NỐI VỚI LÒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L

N
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LẮP ĐẶT 

 
CHÚ Ý: Số lượng phụ kiện đi kèm phụ thuộc vào thiết bị cụ thể đã mua. 
  

   
 
Ghi chú:   
1.Chỉ có độ lệch dương được chấp nhận cho tất 
cả kích thước. 

 
2.Tủ không bao gồm công tắc nguồn hoặc ổ 
điện . 

  

555
20

595

595

560

570
min. 560

606

600

80
250100
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VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ 
 
Để cho lò luôn ưa nhìn và an toàn, phải giữ cho thiết bị luôn sạch sẽ. Thiết kế 

hiện đại của thiết bị tạo điều kiện cho việc bảo trì ở mức tối thiểu. Các bộ phận 

của thiết bị tiếp xúc với thực phẩm phải được lau chùi thường xuyên. 

Trước khi bảo trì và lau chùi, hãy ngắt kết nối với nguồn điện. 

 Đặt tất cả các điều khiển ở vị trí OFF. 

 Đợi đến khi bên trong thiết bị không nóng và vệ sinh thiết bị lúc hơi ấm dễ 

hơn dễ hơn khi thiết bị   ấm. 

 Làm sạch bề mặt của thiết bị bằng vải ẩm, bàn chải mềm hoặc miếng bọt biển 

mịn và sau đó lau khô. 

Trong trường hợp lò quá bẩn, sử dụng nước nóng với sản phẩm làm sạch 

không mài mòn. 

 Để làm sạch kính cửa lò, không sử dụng các chất tẩy rửa có tính ăn mòn 

hoặc vật dụng kim loại sắc nhọn vì chúng có thể làm trầy xước bề mặt kính 

hoặc có thể dẫn đến vỡ kính. 

 Không bao giờ để lại các chất có tính axit (nước chanh, giấm) trên các bộ 

phận bằng thép không gỉ. 

 Không sử dụng máy làm sạch áp lực cao để vệ sinh thiết bị. Các khay nướng 

có thể được rửa sạch bằng chất tẩy rửa nhẹ. 

 

Thiết bị này được đánh dấu theo Chỉ thị Châu Âu 2012/19/EU về Thiết bị điện 

và điện tử phế thải (WEEE). 

Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được xử lý đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn 

chặn các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người, 

nếu không có thể dẫn đến việc xử lý chất thải của sản phẩm này không đúng 

cách. Ký hiệu trên sản phẩm cho biết rằng sản phẩm này có thể không được xử 

lý như chất thải sinh hoạt. Thay vào đó, nó sẽ được bàn giao cho điểm tập trung 

rác thải để tái chế thiết bị điện và điện tử. Việc xử lý phải được thực hiện theo 

các quy định về môi trường của địa phương để xử lý chất thải. Để biết thêm 

thông tin chi tiết về việc xử lý, phục hồi và tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ 

với văn phòng thành phố địa phương, dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt của bạn 

hoặc cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.  
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