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BẢN DỊCH 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG   

BẾP HỒNG NGOẠI LIỀN LÒ NƯỚNG 

MODEL: VT66100I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý quan trọng: 

 Khách hàng cần giữ lại quyển hướng dẫn theo thiết bị giúp hỗ trợ trong quá 

trình sử dụng, tham chiếu bộ hướng dẫn sử dụng gốc theo máy cho hướng 

dẫn sử dụng chi tiết, sơ đồ điện hoặc các phần kĩ thuật 

 Như tất cả các thiết bị gia dụng khác, khách hàng cần thực tập để làm quen  

 

 

TRUNG TÂM BẢO HÀNH 

 

748 La Thành – Giảng Võ – Ba Đình - Hà Nội 
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THÔNG SỐ KĨ THUẬT  

Tên thiết bị Bếp hồng ngoại liền lò  

Model VT66100I 

Màu sắc Inox 

Loại bếp Độc lập 

Lò hồng ngoại 4 lò 

Lò nướng Điện 

Bảng điều khiển Cơ 

Kích thước 60mm 

Điện 220~240v 

  

 

 

Đọc các hướng dẫn sau đây một cách kỹ lưỡng sẽ giúp bạn sử dụng thiết bị an toàn 

và hiệu quả nhất 

Hãy giữ quyển hướng dẫn theo máy để tiện cho việc sử dụng sau này hoặc 

đến khi thao tác thành thạo 
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1. AN TOÀN CHUNG 

Nhà sản xuất khuyến cáo những người không được sử dụng thiết bị bao 

gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi, những người có vấn đề về thần kinh, thiểu năng 

trí tuệ, không biết chữ và kí hiệu 

Thiết bị được sản xuất phục vụ nhu cầu trong nhà gồm: Bếp ở cửa hàng, 

gia đình, nhà hàng và khách sạn nhỏ 

Sử dụng sai mục đích và công năng của thiết bị sẽ dẫn đến tổn hại thiết bị, 

giảm tuổi thọ và không được bảo hành bởi nhà sản xuất 

Cửa của thiết bị phải luôn được đóng nhằm tránh những rủi ro va chạm 

Bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để có thể sử dụng thiết bị hiệu 

quả nhất 

Cảnh báo 

 Quan trọng: Phải đấu nối dây tiếp địa cho thiết bị 

 Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm nếu thiết bị không được đấu nối 

dây tiếp địa đúng tiêu chuẩn, đây là yếu tố quan trọng liên quan đến an  

toàn 

 Đảm bảo thiết bị phải được đứng cân bằng 

 Không được dùng chân tay ướt khi điều chỉnh thiết bị 

 Không được để trực tiếp thiết bị dưới mưa nắng, thiết bị được thiết kế 

để dùng trong nhà 

 Khi thiết bị có trục trặc cần gọi đến trung tâm bảo hành 

 Việc sửa chữa hoặc thay thế phụ kiện nên được thực hiện bởi kĩ thuật 

viên của chính hãng nhằm nâng cao tuổi thọ và hiệu suất làm việc của 

thiết bị 

 Trẻ em không nên đến gần và điều khiển thiết bị 

 Không nên dùng vật sắc nhọn để vệ sinh thiết bị 

 Khi vệ sinh phải tắt nguồn điện, để nguội 
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Lưu ý 

Bếp 

 Không nên để trẻ nhỏ điều khiển bếp cũng như chơi gần bếp khi nấu 

 Không được sờ vào vùng trong lò nấu ngay khi vừa tắt bếp, vùng này còn rất 

nóng 

 Cẩn thận khi nấu dầu và mỡ vì có thể gây cháy 

 Không được để đồ nhựa hoặc giấy bạc lên lò nấu 

 Sau mỗi lần nấu, cần chờ bếp nguội rồi vệ sinh sạch sẽ, tránh cặn bám vào 

bếp lâu ngày sẽ không vệ sinh được 

 Không nấu trực tiếp lên lò nấu 

 Để nồi nấu vào trung tâm lò nấu để quá trình nấu đạt hiệu quả cao 

 Không được dùng mặt bếp để chặt thái thay thớt 

 Không nên để đồ nặng lên mặt bếp, không chứa đồ trên mặt bếp 

 Không dùng tay chân ướt để điều khiển thiết bị 

 Không nên dùng chân trần khi điều khiển thiết bị 

 Tắt nguồn điện khi không sử dụng, bảo trì, vệ sinh hoặc khi có sự cố 

 

Sửa chữa hoặc thay thế phụ kiện nên được thực hiện bởi kĩ thuật viên có 

chuyên môn nhằm nâng cao tuổi thọ và hiệu suất làm việc của thiết bị 

 

 Không dùng vật sắc nhọn để cọ rửa lò nấu 

 Tắt nguồn điện trong mọi sự cố và gọi trung tâm bảo hành gần nhất để được 

hỗ trợ 

       Lò nướng 

 Không để trẻ em đến gần khi thiết bị đang hoạt động 

 Không mở cửa lò nướng khi có trẻ em đến gần 

 Không nên dựa vào cánh cửa của thiết bị hoặc để trẻ em chơi với thiết bị 

 Nên sử dụng găng tay chuyên dụng khi dùng lò nướng để tránh bỏng tay 

 Khi nấu các thực phẩm có chất dầu mỡ nên theo dõi lò vì có thể gây cháy 

bên trong lò 

 Nên vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng 
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2. LẮP ĐẶT 

Đảm bảo thiết bị phải được đứng cân bằng 

Thiết bị có thể được đặt độc lập hoặc xen kẽ với nội thất tủ bếp. Tuy nhiên cần 

đảm bảo những yêu cầu sau 

 750mm: Khoảng cách tối thiểu với tủ  trên hoặc bất kỳ vật nào nằm ngang 

phía trên bếp (ảnh B) Khoảng cách này có thể giảm xuống 650mm nếu 

phía trên là tum hút mùi 

 150mm: Khoảng cách tối thiểu nếu thiết bị đặt độc lập cần cách tường ( 

ảnh C) hoặc xen kẽ nội thất (ảnh A) - ( phần nội thất đặt gần thiết bị phải 

chịu được nhiệt độ tối thiểu 90ºC) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đấu nối ga 

Không dùng các loại ga khác so với loại ga đã được chỉ định trên sản phẩm 

 

Đấu nối điện 

Phải đấu nối dây tiếp địa cho thiết bị 

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm nếu thiết bị không được đấu nối dây 

tiếp địa đúng tiêu chuẩn, đây là yếu tố quan trọng liên quan đến an  toàn 
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3. BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

 

 

 

 

1 – Núm bật / tắt bếp – lò dưới cùng bên trái 

2 – Núm bật / tắt bếp – lò trên cùng bên trái 

3 – Núm đặt nhiệt độ cho lò nướng 

4 – Núm đặt thời gian cho lò nướng 

5 - Núm chọn chức năng nướng 

6 – Núm bật / tắt bếp – lò trên cùng bên phải 

7 – Núm bật / tắt bếp – lò dưới cùng bên phải 

 

4. SỬ DỤNG THIẾT BỊ 

  Sử dụng bếp 

 

Bật bếp: Chọn núm bật bếp tương ứng với lò cần nấu. Xoay núm theo chiều kim 

đồng hồ để bật bếp và điều chỉnh cấp độ nấu từ 1 đến 3. 

 

 

 

 

 

 

Tắt bếp: Chọn núm tắt bếp tương ứng với lò cần tắt. Xoay núm ngược chiều kim 

đồng hồ về mức 0 

 Lưu ý: Không được sờ vào vùng trong lò nấu ngay khi vừa tắt bếp, vùng này còn 

rất nóng 

0 Tắt bếp 

 Nhiệt nhỏ - giữ ấm 

1 Hầm rau củ, nấu chậm 

 Nấu súp…. 

2 Chiên nhỏ lửa 

 Nướng thịt cá 

3 Nhiệt to, làm nóng, nấu, chiên nhanh 
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Lưu ý: Lựa chọn nồi phù hợp 

 

 

 

 

Thông tin sau sẽ giúp bạn lựa chọn nồi nấu đạt hiệu quả nhất khi sử dụng bếp 

 Nồi inox: Nên sử dụng 

 Nồi nhôm: Nên dùng loại có trọng lượng nặng 

 Nồi gang: Có thể dùng được nhưng không nên dùng nhiều vì dễ gây xước 

mặt bếp, bắt nhiệt chậm và ít 

 Nồi đồng / nồi đá: Dùng loại nồi  nặng. Sử dụng tốt 

 Nồi gốm / tráng men: Dùng tốt, dùng loại đáy phẳng 

 Nồi gốm kính: Không nên sử dụng vì bắt nhiệt kém 

 

Sử dụng lò nướng 

Lò nướng điện đa năng: Được điều khiển bằng một bộ chọn tính năng (núm) cho 

phép bạn thiết lập được nhiều thực đơn nướng đa dạng.  

Chức năng: 12 

 

 

 

           Nhiệt độ: 50~250ºC                                      Thời gian: 10~120 phút  
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5.  HƯỚNG DẪN NẤU  

Một số lời khuyên hữu ích để tiết kiệm điện 

Lò có thể được tắt một vài phút trước khi việc nấu ăn kết thúc, nhiệt độ còn lại sẽ đủ 

để hoàn tất việc nấu ăn. Mở cửa lò càng ít càng tốt, để kiểm tra nhiệt độ nấu ăn, hãy 

nhìn qua cửa lò ( đèn của lò thường xuyên sáng) 

 

 

Làm nóng lò trước 

Rã đông 

Nướng giàn nhiệt đôi ở trên có quạt 

Nướng giàn nhiệt đôi ở trên 

Nướng giàn nhiệt trên 

Nướng truyền thống với giàn nhiệt dưới 

Nướng truyền thống có quạt 

Nướng đối lưu 

Nướng truyền thống với 2 giàn nhiệt 

Nướng pizza 

Đèn lò 

Nướng ECO 
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Lời khuyên chung 

Nó có thể được điều chỉnh ở những nhiệt độ khác nhau 

Nấu hay quay truyền thống 

Làm nóng thông hơi khi làm bánh, bích quy 

Nếu bạn lựa chọn làm nóng thông hơi, tốt nhất hãy nấu món quay hay làm bánh trên 

những giá khác nhau để chuẩn bị toàn bộ thực đơn điều này giúp tiết kiệm thời gian 

và điện 

Nướng 

Để nướng, lò nên được làm nóng trước trong khoảng 5 phút. Khi nướng nhiệt độ đi 

từ trên xuống dưới. Điều này phù hợp với thịt mà không quá dày và bánh mì. Thịt và 

cá nướng nên được quét nhẹ một lớp dầu và thường được đặt trên giá mà sau đó 

được trượt về vị trí gần hơn hoặc xa hơn từ bộ phận nướng tỷ lệ với độ dày của thịt. 

Thời gian nấu ăn có thể thay đổi phụ thuộc vào trạng thái đồ ăn, tính chất đồng đều 

của đồ ăn và số lượng đồ ăn 

Nướng bánh 

Sự lưu thông khí trong lò đảm bảo sự phân phối nhiệt độ nóng tức thời và đồng đều. 

Làm nóng lò trước là không cần thiết 

6. VỆ SINH  

Bếp 

 Trước khi vệ sinh phải để bếp nguội hẳn 

 Sử dụng nước rửa chuyên dụng cho mặt kính và gốm kính 

 Không nên để chất dễ tan chảu gần lò nấu như đường, nhựa 

Lò nướng 

 Lò phải được vệ sinh sau mỗi lần sử dụng 

 Để cho lò nguội và bạn có thể dễ dàng loại bỏ lắng đọng chất béo bằng vải 

xốp hoặc vải ẩm và nước xà phòng ấm. Nếu cần thiết có thể vệ sinh lò bằng 

sản phẩm chuyên dụng 

 Không dùng vải có thể gây mài mòn hoặc xốp mà có thể là lớp men hỏng mà 

không thể sửa chữa được 

 Đối với những vết bẩn khó làm sạch, sử dụng chất tẩy không gây mài mòn 

thông thường hoặc sản phẩm chuyên dụng hoặc sử dụng một chút giấm 


