
Bản dịch 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LẮP ĐẶT
Model: RFN3151PN/E

LÒ NƯỚNG ĐA NĂNG DÙNG ĐIỆN

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

Bản dịch cho phần hướng dẫn sử dụng, phần kỹ thuật và sơ đồ được thể hiện chi
tiết trong bản đa ngôn ngữ kèm theo lò.
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1. AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO CHUNG

CẢNH BÁO 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
khách 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 đóng nhằm tránh những rủi ro va chạm

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 rất quan trọng liên quan đến an toàn

 Đảm bảo thiết bị phải được đứng cân bằng

 Không được dùng tay chân ướt khi điều khiển thiết bị

 Không nên dùng chân trần khi điều khiển 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 điện đến trung tâm bảo hành

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

 Trong quá trình sử dụng thiết bị có thể bị nóng bên trong và bên ngoài nên lưu ý
không được sờ chạm

 Trẻ em không nên đến gần và điều khiển thiết bị

 Nếu có cháy không được phun nước vào mà phải tắt nguồn điện, dập đám cháy
bằng tấm chăn ẩm hoặc bọt xịt chuyên dụng

 Không nên dùng vật sắc nhọn để cọ rửa lò khoang lò

 Khi vệ sinh phải tắt nguồn điện, để nguội

 Không dùng xịt hơi để vệ sinh lò
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Lưu ý

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

 Không mở cửa lò nướng khi có trẻ em đến gần

 Phải đảm bảo đấu nối nguồn điện, dây cáp điện theo đúng tiêu chuẩn của nhà máy

Chúng tôi lưu ý khách hàng giữ quyển hướng dẫn sử dụng này trong quá
trình sử dụng cũng như mã s ản phẩm sau để tiện cho việc yêu cầu dịch vụ
sau bán hàng khi cần.

Số Series dán dưới thiết bị

Lưu ý quan trọng

 Thiết bị phải được lắp đặt bởi kĩ thuật viên chuyên nghiệp

 Thiết bị được thiết kế dùng trong bếp gia đình

 Khi có sự cố cần phải tắt nguồn điện đầu tiên

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

 Nên vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng

 Không nên để chất dễ cháy gần 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 trong lò

 Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn nên có thể tái chế khi cũ hoặc không sử
dụng

 Gọi trung tâm bảo hành khi có sự cố mà không tự khắc phục được

Cần thao tác đúng theo hướng dẫn sử dụng

Mọi thao tác sai có thể dẫn tới hỏng thiết bị hoặc thiếu an toàn cho người sử
dụng

Rosières sản xuất thiết bị này theo tiêu chuẩn sau: 89/109/EEC -
2006/95/EC - 2004/108/EC
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Thông số kĩ thuật

Tên sản phẩm Lò nướng đa năng

Model RFN3151PNE

Nhãn hàng Rosieres

Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ

Kiểu dáng Âm tủ

Dung tích lò 65 lít

Bảng điều khiển Điện tử

Chức năng 8

Điện 2100w/220~240v/50hz

Kích thước lò R595xS568xC595mm

Kích thước âm tủ R560xS560xC590/600mm

Màu sắc Đen

2.HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

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

LẮP ĐẶT ÂM TỦ
Cố định lò

Sử dụng bộ ốc vít đi kèm theo thiết bị

Mở cửa lò, nhìn thấy 4 lỗ ở các cạnh của lò

Dùng bộ ốc vít để cố định ở 4 vị trí trên
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ĐẤU NỐI ĐIỆN
Nhà sản xuất từ chối trách
nhiệm bảo trì bảo hành nếu
thiết bị lắp đặt sai qui cách

Cảnh báo

 Kiểm tra công suất điện,
nguồn điện, dây điện
trước khi lắp đặt nhằm
đảm bảo đúng yêu cầu
của thiết bị

 Thiết bị phải được đấu nối
điện qua ổ cắm có dây
tiếp địa

 Thiết bị phải được đấu nối
với dây tiếp địa là bắt buộc
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3.VỆ SINH LÒ

Tuổi thọ của thiết bị sẽ được kéo dài nếu được vệ sinh thường xuyên và đúng cách. Chờ lò nguội

mới được vệ sinh. Không dùng chất ăn mòn, vật nhọn để vệ sinh lò. Chỉ nên dùng nước rửa

chuyên dụng cho nhà bếp

 Chờ lò nguội mới được vệ sinh

 Không được dùng chất ăn mòn, vật nhọn để vệ sinh

 Chỉ nên dùng nước rửa chuyên dụng cho nhà bếp

 Không được lót giấy bạc trong thành lò

Bộ phận kính

Nhà sản xuất gợi ý vệ sinh bằng giấy mềm, lau phần kính nhẹ nhàng với miếng vải ẩm,
nếu mỡ cặn bẩn, có thể dùng nước rửa thiết bị bếp

Viền lò

Lau rửa khi bẩn

Dụng cụ lò

Vệ sinh thường xuyên,
không dùng chất ăn mòm

Khay

Vệ sinh sau mỗi lần dùng
như bình thường, có thể rửa
bằng máy rửa bát

Đèn lò

Tắt điện nguồn và chờ nguội
khi cần vệ sinh
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4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BẢNG ĐIỀU KHIỂN

1. Chuông báo 5. Màn hình hiển thị

2. Đồng hồ 6. Điều chỉnh tăng giảm

3. Thời gian nấu 7. Cài đặt nhiệt độ

4. Thời gian kết thúc 8.Cài đặt chức năng

CHỨC NĂNG

Chức
năng

Cách dùng Tắt chức năng Mục đích Tại sao cần

Im lặng Trên màn hình hiển
thị. Chọn biểu tượng

Điều chỉnh về mức 0 Cho bạn tắt âm
thanh của chuông
báo

Khi bật chế độ này,
lò nướng sẽ im
lặng ngay cả khi
vận hành cho đến
khi kết thúc chu
trình nấu

Đồng hồ

Trên màn hình hiển
thị. Chọn biểu tượng

Sử dụng phím + / -
để cài đặt thời gian

Điều chỉnh về mức 0 Cho phép bạn cài
đặt đồng hồ trên
thiết bị

Để cài đặt thời gian

Lưu ý: Cài đặt thời
gian khi bạn mới
lắp đặt lò hoặc khi
đồng hồ hiển thị tắt
( Đồng hồ nhấp
nháy 12.00)
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Cài đặt
thời gian

nấu

Sau khi chọn chức
năng nấu và nhiệt độ

Hãy chọn thời gian
nấu.

Trên màn hình hiển
thị chọn biểu tượng

để cài đặt thời gian
nấu bằng cách sử
dụng phím + / -

Điều chỉnh cài đặt
về vị trí 0

Cho phép bạn cài
đặt thời gian nấu

Dành cho việc cài
đặt các món ăn
mong muốn

Kết thúc
thời gian

nấu

Sau khi chọn chức
năng nấu, nhiệt độ
và thời gian nấu

Hãy chọn thời gian
kết thúc

Trên màn hình hiển
thị chọn biểu tượng

để cài đặt thời gian
kết thúc bằng cách
sử dụng phím + / -

Khi thời gian nấu kết
thúc, lò sẽ tự động
tắt và chuông báo
kêu trong vài giây

Cho phép bạn đặt
thời gian kết thúc
nấu món ăn mà
bạn mong muốn

Chức năng này
thường được sử
dụng cùng lúc với
chức năng cài đặt
thời gian nấu

Ví dụ: Nấu món ăn
trong 45 phút và kết
thúc lúc 12:30. Như
vậy thời gian nấu
sẽ tự động bắt đầu
vào lúc 11:45

Nhắc
nhở

Trên màn hình hiển
thị. Chọn biểu tượng

Sử dụng phím + / -
để cài đặt thời gian

Cài đặt thời gian từ
00:00.

Bằng cách sử dụng
phím + / -

Lò sẽ phát ra
chuông báo vào
cuối thời gian cài
đặt.

Trong suốt quá
trình vận hành,
màn hình hiển thị
thời gian còn lại

Cho phép người
dùng sử dụng lò
như chuông báo
thức ngay cả khi lò
tắt

Khóa trẻ
em

Trên màn hình hiển
thị. Chọn biểu tượng

Chọn biểu tượng
sau đó giữ phím +
trong 5 giấy. Đèn
báo STOP tắt

Lò không thể hoạt
động khi kích hoạt
chức năng này

An toàn khi trẻ nhỏ
ở gần lò



Bản dịch Tiếng Việt - 10

CHƯƠNG TRÌNH NƯỚNG

Biểu
tượng

Nhiệt độ cài
đặt sẵn

Cài đặt trong
khoảng Mô tả chức năng

ĐÈN: Bật đèn lò

40ºC 40ºC ÷ 40ºC

RÃ ĐÔNG

Quạt sẽ cấp khí nóng vào thực phẩm đông lạnh
trong khoảng vài phút mà không bị mất hay biến
đổi protein của thực phẩm.

210ºC 50ºC ÷ 240ºC

NƯỚNG TOÀN KHOANG KẾT HỢP QUẠT

Chế độ này phù hợp để chế biến thịt gia cầm,
bánh ngọt, cá và rau, giúp nhiệt phân bổ vào
thực phẩm tốt hơn, thời gian nấu nướng cũng
nhanh hơn. Với chức năng này bạn có thể nấu
nhiều món cùng lúc mà không lo các món bị trộn
lẫn mùi. Khi nấu nhiều món cùng lúc nên tăng
thời gian thêm 10 phút

200ºC 150ºC ÷ 220ºC

NƯỚNG MẶT TRÊN KẾT HỢP QUẠT

Nướng giàn nhiệt trên kết hợp với quạt, giúp
cho nhiệt được phân bổ đều trong lò. Nếu
nướng thịt đỏ cần làm nóng lò trước, không cần
với thịt trắng. Chức năng này phù hợp cho
nướng thịt nguyên miếng hoặc gia cầm nguyên
con. Nên đặt thực phẩm ở giữa và trực tiếp
dưới giàn nhiệt. Lật thực phẩm giữa chu trình
nướng

210ºC 50ºC ÷ 230ºC

NƯỚNG MẶT DƯỚI KẾT HỢP QUẠT

Giàn nhiệt dưới và quạt sẽ hoạt động. Chức
năng này phù hợp để nướng bánh hoa quả,
bánh flans, tarts, pate. Chức năng này giúp cho
thực phẩm không bị khô và có màu vàng đẹp.
Nên để giá phía dưới đáy lò
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220ºC 50ºC ÷ 280ºC

NƯỚNG HAI MẶT

Giàn nhiệt trên và dưới sẽ hoạt động. Chức
năng này phù hợp cho các món nướng truyền
thống ( nướng thịt đỏ, bò, cừu, bánh mì hoặc
thực phẩm gói trong giấy nướng). Đặt thực
phẩm vào chính giữa lò.

L3 L1 ÷ L5

NƯỚNG

Giàn nhiệt trên sẽ hoạt động và bạn có thể điều
chỉnh nhiệt độ trong lò. Làm nóng lò trước 5
phút. Chức năng này sẽ làm thanh nhiệt nóng
và đỏ. Thực phẩm trắng nên để xa giàn nhiệt,
thời gian nướng sẽ kéo dài hơn một chút nhưng
chất lượng thực phẩm sẽ ngon hơn. Thịt đỏ và
cá fillets có thể đặt trực tiếp lên giá hoặc trên
khay và nên để ở nấc giá dưới

220ºC 50ºC ÷ Max NƯỚNG PIZZA

5. XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề Nguyên nhân Cách khắc phục

Lò không nóng Chưa cài đặt thời gian Cài đặt thời gian

Lò không nóng Khóa trẻ em đang bật Tắt khóa trẻ em

Lò không nóng Chức năng nấu và nhiệt độ

chưa cài đặt

Đảm bảo cài đặt cần thiết là

chính xác



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


