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Bản dịch

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT & SỬ DỤNG
LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG

MODEL: RMGS28PN

Như tất cả các thiết bị gia dụng khác, người sử dụng cần thực tập
để làm quen dần và có thể sử dụng thiết bị một cách hiệu quả nhất

Bản dịch mang tính chất tham khảo. Chi tiết quí khách vui lòng
tham chiếu quyển HDSD đa ngôn ngữ đi kèm theo thiết bị
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MỤC LỤC

1. An toàn và cảnh báo chung

2. Hướng dẫn lắp đặt

3. Vệ sinh

4. Các bộ phận của lò

5. Hướng dẫn sử dụng

6. Khắc phục sự cố
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Thông tin thiết bị

Tên sản phẩm Lò vi sóng có nướng

Model RMGS28PN

Nhãn hàng Rosieres

Xuất xứ Trung Quốc

Kiểu dáng Âm tủ

Dung tích 28 lít

Điện 1450w

Nguồn điện 230v/50Hz

Kích thước lò Xem hình

Kích thước âm tủ Xem hình

Màu sắc Đen
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1. AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO CHUNG

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG SẢN PHẨM

Chúng tôi lưu ý khách hàng giữ quyển hướng dẫn sử dụng này trong quá trình sử

dụng cũng như mã sản phẩm để tiện cho việc yêu cầu dịch vụ sau bán hàng khi cần

Số Series dán dưới thiết bị

Lò vi sóng chỉ vận hành đúng chức năng khi cánh cửa được đóng đúng cách

Nếu cảnh cửa lò bị hỏng tuyệt đối không vận hành lò và cần liên hệ với trung tâm

bảo hành

Thiết bị nếu không được sửa chữa bởi kĩ thuật viên có chuyên môn, điều này sẽ làm

ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị và dẫn tới nhiều tình huống nguy hiểm

CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

 Nhằm hạn chế việc hư hỏng, cháy nổ đối với lò vi sóng, người sử dụng cần

tuân thủ theo những hướng dẫn dưới đây:

 Chất lỏng và một số loại thực phẩm khác không được làm nóng trong hộp vì

dễ dẫn đến cháy nổ

 Việc bảo hành và sửa chữa sản phẩm phải được thực hiện bởi kĩ thuật viên

có chuyên môn

 Trẻ em không được sử dụng thiết bị. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên khi sử dụng thiết

bị phải có sự giám sát của người lớn

 Sử dụng đúng các loại dụng cụ phù hợp cho lò vi sóng ( bát, đĩa, hộp …)

 Cần vệ sinh khoang bên trong lò sau mỗi lần sử dụng

 Đọc kỹ các cảnh báo khi sử dụng thiết bị

 Khi sử dụng lò vi sóng để làm nóng thực phẩm trong hộp nhựa, hộp giấy cần

để ý tới thiết bị vì có khả năng sinh ra lửa

 Khi thiết bị hoạt động nếu có khói bốc ra, hãy tắt thiết bị hoặc ngắt kết nối

nguồn điện để xử lý và dập tắt lửa

 Không sử dụng lò để chứa đồ
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 Tháo dây buộc hoặc nắp hộp nhựa, giấy trước khi cho thực phẩm vào lò vi

sóng

 Việc lắp đặt thiết bị phải tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất

 Không nên hâm nóng trứng còn nguyên vỏ vì chúng có thể phát nổ ngay cả

khi chu trình hâm nóng bằng lò vi sóng đã kết thúc

 Thiết bị chỉ sử dụng cho mô hình: Gia đình, bếp ăn nhân viên, văn phòng, nhà

hàng, khách sạn, nhà nghỉ, khu căn hộ…..

 Nếu dây nguồn bị hỏng cần thay thế bởi kĩ thuật viên có chuyên môn

 Không đặt thiết bị ngoài trời, gần chỗ có nước, nơi ẩm ướt…..

 Nhiệt độ xung quanh bên ngoài thiết bị có thể sẽ cao khi thiết bị vận hành.

Tuyệt đối không được che bất kì lỗ thông hơi nào của lò

 Việc không vệ sinh lò thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới: Tuổi thọ thiết bị, hiệu

quả sử dụng và đặc biệt là dẫn đến nhiều tình huống cháy nổ nguy hiểm

 Cần lưu ý khi hâm nóng bình sữa hoặc lọ thức ăn của trẻ em: Nên lắc, quấy

đều và kiểm tra nhiệt độ trước khi hâm nóng

 Việc hâm nóng đồ uống bằng lò vi sóng của thể dẫn tới hiện tượng sôi trào

 Thiết bị không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em): Không đủ nhận

thức, không hiểu chữ, kí hiệu

Cảnh báo: Bề mặt tiếp xúc có thể sẽ rất nóng trong quá trình
thiết bị hoạt động
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2. LẮP ĐẶT

Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi kĩ thuật viên có chuyên môn nhằm đảm
bảo an toàn khi sử dụng cũng như theo yêu cầu của nhà sản xuất nhằm đảm
bảo tuổi thọ của sản phẩm

Thiết bị lắp đặt âm tủ

 Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn

 Mở cánh cửa thiết bị và lấy hết toàn bộ phụ kiện đi kèm ra

 Đảm bảo phần nội tủ thất đã tạo khe thoáng thoát nhiệt cho thiết bị

 Không đặt thiết bị bên cạnh bất kì nguồn nhiệt nào ( radio, tivi, tủ lạnh…..)

Đấu nối điện

 Kiểm tra nguồn điện xem có tương thích với nguồn điện yêu cầu của thiết bị

 Yêu cầu lắp đường tiếp địa cho lò

Nhà sản xuất không có trách nhiệm đối với bất kể hư hỏng nào nếu việc lắp
đặt không tuân thủ theo đúng chỉ dẫn

3. VỆ SINH

Hãy chắc chắn rằng quý khách đã rút phích cắm của lò vi sóng ra khỏi nguồn điện

trước khi bắt đầu vệ sinh

1/ Lau sạch phần bên trong lò sau khi sử dụng bằng khăn ẩm

2/ Làm sạch các phụ kiện bằng cách sử dụng xà phòng và nước theo cách thông

thường

3/ Trong trường hợp khung cửa, gioăng cửa bị bẩn, cần làm sạch một cách cẩn thận

bằng miếng vải ẩm

4/ Không được dùng chất mài mòn hoặc miếng lau chùi bằng kim loại để vệ sinh cửa

kính của lò vì chúng có thể làm xước bề mặt và gây vỡ kính

5/ Mẹo nhỏ khi vệ sinh thiết bị: Để làm sạch khoang lò bên trong nơi tiếp xúc trực

tiếp với thực phẩm – Đặt nửa quả chanh vào một chiếc bát và thêm 300ml nước,

nấu ở mức năng lượng cao nhất trong vòng 10 phút. Sau đó dùng một miếng vải

mềm khô lau sạch khoang lò
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4. CÁC BỘ PHẬN CỦA LÒ

Cấu tạo lò vi sóng

A – Bảng điều khiển E – Cửa kính quan sát

B – Trục xoay F – Cửa lò

C – Vòng xoay G – Chốt khóa

D – Đĩa xoay

Phụ kiện đi kèm lò vi sóng bao gồm: 1 đĩa xoay, 1 vòng xoay, 1 sách hướng dẫn sử

dụng

Lắp đặt đĩa xoay

a/ Không được lật đĩa xoay xuống. Không được để

bất cứ vật gì cản trở vòng xoay của đĩa

b/ Cả đĩa xoay và cụm vòng xoay phải luôn được

dùng khi vận hành lò

c/ Đồ ăn, hộp đựng đồ ăn phải luôn được đặt giữa

đĩa xoay

d/ Nếu đĩa xoay và cụm vòng xoay bị vỡ, cần báo

trung tâm bảo hành ngay

Giá xoay
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5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Cài đặt đồng hồ

Khi lò được kết nối với nguồn điện, màn hình LCD sẽ hiển thị “0:00”. Sẽ phát ra tiếng

bíp

1/ Chạm 2 lần, chỉ số giờ sẽ nháy đèn

2/ Chạm hoặc             để điều chỉnh số giờ, thời gian cài đặt từ 0 đến 23

3/ Chạm chỉ số phút sẽ nháy đèn

4/ Chạm hoặc để điều chỉnh số phút, thời gian cài đặt từ 0 đến 59

5/ Chạm để kết thúc quá trình cài đặt đồng hồ. Sẽ nháy đèn và nút thời gian

sẽ sáng đèn

Hiển thị thời gian, chức năng
được chọn

Chọn chức năng

Rã đông

Tăng / Giảm

Bắt đầu ( xác nhận lệnh)

Cài đặt thời gian

Dừng chương trình

Mở cửa lò
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Lưu ý:

1/ Nếu đồng hồ không được cài đặt, chức năng đồng hồ sẽ không hoạt động khi

được kích hoạt

2/ Trong suốt quá trình cài đặt đồng hồ, nếu chạm nút , lò sẽ tự động quay trở

về trạng thái trước đó

Chức năng vi sóng

Chạm , màn hình sẽ hiển thị “P100” và biểu tượng sáng đèn.

Để chọn mức công suất nấu muốn mong muốn “P100”, “P80”, “P50”, “P30”, “P10”.

Chạm           liên tục hoặc chạm hoặc . Sau đó xác nhận bằng phím

Tiếp tục chạm hoặc để đặt thời gian nấu từ 0:05 đến 95:00. Chạm nút

để bắt đầu nấu

Ví dụ: Muốn sử dụng 80% công suất vi sóng để nấu trong thời gian 20 phút, bạn có

thể vận hành lò theo các bước sau:

1/ Chạm          1 lần, màn hình sẽ hiển thị “P100”

2/ Chạm          một lần nữa hoặc chạm              hoặc            để lựa chọn 80% công

suất vi sóng

3/ Chạm           để xác nhận và màn hình hiển thị “P80”

4/ Chạm hoặc          để điều chỉnh thời gian nấu cho tới khi lò hiển thị “20:00”

5/ Chạm nút để bắt đầu nấu

Lưu ý: Ở bước điều chỉnh thời gian nấu sẽ được mã hóa như sau

0 - - - 1 phút : 5 giây

1 - - - 5 phút : 10 giây

5 - - - 10 phút : 30 giây

10 - - - 30 phút : 1 phút

30 - - - 95 phút : 5 phút
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Hiển thị trên màn hình Công suất vi sóng

P100 100%

P80 80%

P50 50%

P30 30%

P10 10%

Chức năng nướng

Chạm         , màn hình sẽ hiển thị “P100” và biểu tượng          sáng đèn.

Để chọn chức năng nướng, chạm         liên tục cho đến khi trên màn hình xuất hiện

“G” và biểu tượng sáng đèn. Sau đó xác nhận bằng phím

Tiếp tục chạm       hoặc để đặt thời gian nướng từ 0:05 đến 95:00. Chạm nút

để bắt đầu nấu

Hiển thị trên màn hình Công suất vi sóng Công suất nướng

G - 100%

Để nướng thực phẩm ngon hơn: Khi nửa số thời gian cài đặt trôi qua, lò sẽ phát ra

chuông báo hiệu yêu cầu bạn có thể lật thực phẩm – Điều này là hoàn toàn bình

thường

Hãy mở cửa lò, lật thực phẩm, đóng cửa lò và chạm để tiếp tục nấu
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Chức năng vi sóng kết hợp nướng

Chức năng này sẽ làm tăng hương vị của món ăn.

Ví dụ: Bạn có thể chọn chức năng vi sóng để làm chín sơ thực phẩm trước, sau đó

là chức năng nướng để thực phẩm có màu vàng xém ngon hơn

Chạm         , màn hình sẽ hiển thị “P100” và biểu tượng          sáng đèn.

vĐể chọn chức năng vi sóng kết hợp nướng, chạm         liên tục cho đến khi trên

màn hình xuất hiện “C-1 hoặc C-2” và 2 biểu tượng cùng sáng đèn. Sau đó

xác nhận bằng phím

Tiếp tục chạm       hoặc       để đặt thời gian từ 0:05 đến 95:00. Chạm nút để

bắt đầu nấu

Hiển thị trên màn hình Công suất vi sóng Công suất nướng

C-1 55% 45%

C-2 36% 64%

Ví dụ: Muốn sử dụng 55% công suất vi sóng để nấu và 45% công suất nướng trong

thời gian 10 phút, bạn có thể vận hành lò theo các bước sau:

1/ Chạm một lần, màn hình hiển thị “P100”

2/ Chạm một lúc hoặc chạm hoặc cho đến khi trên màn hình hiển

thị C-1

3/ Chạm           để xác nhận,

4/ Chạm          hoặc         để điều chỉnh thời gian nấu cho tới khi lò hiển thị “10:00”

5/ Chạm           để bắt đầu nấu

Lưu ý: Nếu nửa số thời gian trôi qua, lò sẽ phát ra tiếng kêu 2 lần, điều này là hoàn

toàn bình thường
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Chức năng vi sóng nhanh

1/ Trong trạng thái chờ, chạm để bắt đầu chức năng vi sóng nhanh với công

suất 100% ,mỗi lần chạm          thời gian sẽ tăng 30 giây, thời gian cài đặt tối đa 95

phút

Chức năng rã đông

Rã đông theo khối lượng

1/ Chạm          một lần, màn hình hiển thị “dEF1” và 2 biểu tượng cùng sáng

đèn

Chạm              để xác nhận

2/ Chạm hoặc           để lựa chọn khối lượng thực phẩm từ 100 đến 2000g

3/ Chạm            để bắt đầu rã đông. Với lựa chọn này lò sẽ tự động tính toán thời

gian phù hợp

Rã đông theo thời gian

1/ Chạm          hai lần, lò sẽ hiển thị “dEF2” và 2 biểu tượng                cùng sáng đèn

Chạm              để xác nhận

2/ Chạm              hoặc           để lựa chọn thời gian rã đông

3/ Chạm            để bắt đầu rã đông

Chương trình nấu tự động ( theo menu 8 món)

1/ Trong trạng thái chờ.Chạm liên tục để lựa chọn các danh mục trên màn hình

từ “A-1” đến “A-8”, cho các món pizza, thịt,rau, mỳ, khoai tây, cá, rau và ngô. Lúc này

2 biểu tượng                   cùng sáng đèn

2/ Chạm để xác nhận

3/ Chạm hoặc để lựa chọn khối lượng mặc định theo như bảng danh mục

4/ Chạm nút             bắt đầu nấu
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Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng “ Chương trình tự động – Auto Menu” để nấu 350g cá

1/ Chạm nút          đến “A-6” trên màn hình

2/ Chạm nút            để xác nhận

3/ Chạm nút             hoặc             để lựa chọn khối lượng của cá cho tới khi trên màn

hình hiển thị “350”

4/ Chạm nút              để bắt đầu nấu

Bảng thực đơn dành cho chương trình tự động

Chương trình Khối lượng nấu Hiển thị trên màn hình

A-1 200g 200

Pizza 400g 400

250g 250

A-2 350g 350

Thịt 450g 450

200g 200

A-3 300g 300

Rau 400g 400

A-4 50g (với 450g nước lạnh) 50

Mỳ 100g (với 800g nước lạnh) 100

200g 200

A-5 400g 400

Khoai tây 600g 600

250g 250

A-6 350g 350

Cá 450g 450



14

1 cốc ( 120ml ) 120

A-7 2 cốc ( 240ml ) 240

Nước quả 3 cốc ( 360ml ) 360

A-8 50g 50

Ngô 100g 100

Chức năng hẹn giờ

1/ Chạm một lần, đèn LED hiển thị 00:00

2/ Chạm hoặc           để nhập thời gian chính xác ( Thời gian hẹn giờ tối đa là

95 phút)

3/ Chạm           để xác nhận cài đặt

4/ Khi kết thúc thời gian hẹn giờ, chuông báo sẽ kêu 5 lần

Nếu đồng hồ được cài đặt theo thời gian 24 giờ, đèn LED sẽ hiển thị thời gian hiện

tại

Lưu ý: Giờ trong chức năng hẹn giờ khác với hệ giờ 24 tiếng

Chức năng rã đông kết hợp nấu

Sẽ có tối đa 2 chức năng được thiết lập cho chương trình nấu kết hợp: Rã đông-

nướng hoặc rã đông-vi sóng. Trong thiết lập này, chức năng rã đông cần được ưu

tiên thiết lập trước

Ví dụ: Nếu bạn muốn rã đông thực phẩm trong thời gian 5 phút và sau đó nấu ăn với

80% công suất vi sóng trong 7 phút, hay theo thao tác dưới đây

1/ Trong trạng thái chờ.Chạm hai lần. Màn hình hiển thị :dEF2” và 2 biểu

tượng cùng sáng đèn

2/ Chạm            hoặc         để chọn thời gian rã đông cho đến khi hiển thị “5:00”

3/ Chạm           một lần. Màn hình sẽ hiển thị “P100” và biểu tượng sáng đèn

4/ Chạm một lần nữa. Màn hình hiển thị “P80”
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5/ Chạm            để xác nhận

6/ Chạm            hoặc          để điều chỉnh thời gian nấu cho tới khi đến “7:00”

7/ Chạm             để bắt đầu nấu và sẽ có tiếng kêu 1 lần cho lựa chọn rã đông đầu

tiên, thời gian rã đông bắt đầu đếm ngược – tiếng kêu lần 2 cho lựa chọn thứ 2. Khi

chu trình hoàn tất, chuông báo sẽ lặp lại 5 lần. Trên màn hình hiển thị “ End ”

Chức năng theo yêu cầu

1/ Nếu lò đang ở trạng thái vi sóng, nướng kết hợp, chạm đèn lò sẽ sáng trong

vòng 3 giây. Sau 3 giây, lò trở về trạng thái cũ

2/ Nếu lò trong trạng thái nấu, chạm để kiểm tra thời gian và  thời gian sẽ hiển

thị trong 3 giây

Chức năng khóa trẻ em

Khóa: Trong trạng thái chờ, chạm           trong 3 giây, sẽ có tiếng kêu báo hiệu hiệu

chức năng khóa đã được kích hoạt và thời gian hiện tại sẽ được hiển thị nếu như lò

đã được thiết lập thời hian, nếu không màn hình sẽ hiển thị “0:00”. Biểu tượng khóa

sẽ bật sáng

Mở khóa: Khi lò đang ở trạng thái khóa, chạm          trong 3 giây, sẽ có tiếng kêu báo

hiệu chức năng khóa đã được mở. Biểu tượng khóa sẽ không sáng đèn

Lưu ý:

1/ Nếu mở cửa trong khi lò đang hoạt động, sau khi đóng cửa phải chạm nút

để tiếp tục nấu

2/ Khi một chương trình đã đư ợc cài đặt, sẽ không được chạm             trong 1 phút.

Màn hình sẽ hiển thị thời gian hiện tại. Chương trình sẽ bị hủy

3/ Tiếng kêu báo hiệu chỉ phát ra bạn chạm các nút một cách dứt khoát, nếu không

các chức năng sẽ không được kích hoạt

4/ Khi chương trình nấu kết thúc chuông báo sẽ phát ra 5 lần
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Mở cửa lò

Chạm nút             , cửa lò sẽ mở

Chức năng này sẽ không hoạt động nếu đang lò đang được cài đặt khóa trẻ em

Trong trường hợp mất điện, dùng miếng hút chân không ( phụ kiện đi theo lò) dính

vào cửa lò và mở cửa bằng cách kéo ra

6. KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Lò vi sóng gây nhiễu sóng

TV

Bộ tiếp sóng của radio và TV có thể bị nhiễu sóng

khi lò hoạt động. Hiện tượng này là bình thường

Đèn sáng lờ mờ Khi nấu ở công suất thấp, đèn trong lò có thể sáng

lờ mờ. Điều này là bình thường

Hơi nước bị đọng trên cánh

cửa, hơi nóng thoát ra

ngoài

Khi nấu, hơi nước thoát ra từ thực phẩm. Hầu hết sẽ

thoát qua lỗ thoát khí, nhưng một số sẽ đọng lại trên

bề lạnh như cửa lò.

Lò hoạt động mà không có

thực phẩm bên trong

Không được để lò hoạt động mà không có thực

phẩm bên trong. Điều này rất nguy hiểm.

Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục

1/ Dây điện không được

cắm chắc chắn vào nguồn

Rút phích cắm rồi cắm lại

vào nguồn sau 10 giây

Lò không hoạt động 2/ Cháy cầu chì hoặc

Aptomat tự ngắt

Thay cầu chì hoặc bật lại

Aptomat ( Việc này cần phải

thực hiện bởi kĩ thuật viên có

chuyên môn)

3/ Ổ cắm điện gặp sự cố Sử dụng thiết bị điện khác

để kiểm tra ổ cắm điện

Lò không nóng 4/ Không đóng kín cửa Đóng lại cánh cửa cho thật

chặt

Đĩa xoay kêu to khi

lò hoạt động

5/ Kiểm tra lại đĩa xoay và

cụm vòng xoay

Các hiện tượng bình thường
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