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MỤC LỤC

Nguyên lý hoạt động của lò vi sóng
Sóng vi ba là một dạng năng lượng tương tự như
sóng phát thanh, truyền hình và ánh sáng ban
ngày bình thường. Thông thường sóng vi ba phát
tán trong không gian và
biến mất mà không để lại ảnh hưởng gì.
Còn trong lò vi sóng có ống magnetron, ống này sẽ
sử dụng điện năng để tạo ra năng lượng sóng vi
ba. Điện năng cung cấp cho ống magnetron được
sử dụng để để tạo ra năng lượng vi sóng.
Sóng vi ba được phát qua các khe hở bên trong lò
vi sóng. Bên trong lò còn được đặt sẵn 1 bàn
xoay. Sóng vi ba không thể đi xuyên qua lớp vỏ kim
loại của lò, nhưng nó có thể đi qua các chất liệu
thủy tinh, sứ, giấy và những vật liệu đủ tiêu chuẩn
sử dụng trong lò vi sóng.
Các đồ đựng thức ăn không bị đun nóng trực tiếp
bởi sóng vi ba, chúng chỉ bị làm nóng bởi nhiệt độ
do thức ăn truyền qua.

Thiết bị an toàn
Lò vi sóng là một thiết bị an toàn nhất trong số
các thiết bị điện gia dụng. Khi cửa lò mở, lò vi
sóng sẽ tự động dừng phát sóng vi ba. Năng
lượng sóng vi ba sẽ chuyển hóa hoàn toàn
thành năng lượng nhiệt khi nó tiếp xúc với thức
ăn và không để lại bất cứ một dạng năng lượng
nào có thể gây hại cho người dùng thức ăn nấu
bằng lò vi sóng.
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HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
ĐỌC KỸ VÀ GIỮ LẠI ĐỂ THAM KHẢO TRONG
TƯƠNG LAI
Xin hãy đọc và làm theo mọi hướng dẫn trước khi sử dụng lò vi sóng để phòng ngừa rủi ro cháy, điện giật, thương tích
cá nhân hoặc thiệt hại khi dùng lò vi sóng. Hướng dẫn này không bao gồm mọi điều kiện có thể xảy ra.
Luôn liên hệ với đại lý bảo hành hoặc nhà sản xuất của bạn về các vấn đề mà bạn không hiểu.

CẢNH BÁO
Đây là biểu tượng cảnh báo an toàn. Biểu tượng này cảnh báo bạn nguy hiểm tiềm tàng có thể gây tử vong hoặc
thương tích cho bạn và những người khác. Mọi thông báo an toàn sẽ kèm theo biểu tượng cảnh báo an toàn và các từ
"CẢNH BÁO" hoặc "THẬN TRỌNG". Các từ đó có nghĩa là:

CẢNH BÁO

Biểu tượng này sẽ cảnh báo cho bạn những nguy hiểm hoặc cách làm không an toàn có thể dẫn tới thương tích cơ thể
hoặc tử vong.

THẬN TRỌNG
Biểu tượng này sẽ cảnh báo cho bạn những nguy hiểm hoặc cách làm không an toàn có thể dẫn tới thương tích cơ thể
hoặc thiệt hại tài sản.

CẢNH BÁO
1

Không làm thay đổi hoặc tiến hành điều chỉnh hoặc sửa chữa cửa, đệm làm kín cửa, bảng điều khiển,

công tắc khóa chốt an toàn hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của lò, có thể dẫn đến việc phá bỏ màng bảo vệ
ngăn chặn rò rỉ năng lượng vi sóng.

quanh của lò vi sóng bị lỗi.
chữa.
•

Không bật lò vi sóng nếu đệm làm kín cửa và các bộ phận xung

Chỉ kỹ thuật viên bảo dưỡng có chuyên môn mới được phép tiến hành sửa

Không giống các thiết bị khác, lò vi sóng là thiết bị có điện áp cao và dòng diện lớn. Việc sử dụng hoặc sửa
chữa không đúng cách có thể dẫn đến tiếp xúc quá mức với năng lượng vi sóng hoặc bị điện giật.

2
•

3

Không sử dụng lò để khử ẩm, (ví dụ Không sử dụng lò vi sóng để sấy khô báo ẩm, quần áo, đồ chơi,
thiết bị điện, thú cưng hoặc trẻ em, v.v...)

Ðiều này có thể gây mất an toàn nghiêm trọng như gây cháy, bỏng hoặc tử vong do điện giật.
Những người thiểu năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần (bao gồm trẻ em), hoặc thiếu kinh nghiệm
và kiến thức không được sử dụng thiết bị này, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng

thiết bị từ người chịu trách nhiệm về an toàn cho họ.
em không chơi nghịch thiết bị.

•

4
•

5

Tre em (nhỏ) phải được giám sát nhằm đảm bảo các

Sử dụng không đúng cách có thể gây nhiều thiệt hại như hỏa hoạn, điện giật hoặc bỏng.
Các bộ phận tiếp xúc có thể rất nóng khi sử dụng. Nên để xa tầm với của trẻ nhỏ.
Trẻ có thể bị bỏng.
Không hâm nóng chất lỏng hoặc các thực phẩm khác trong hộp kín, do chúng có thể phát nổ. Tháo
lớp bọc nhựa khỏi thực phẩm trước khi nấu hoặc rã đông. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, thực
phẩm nên được bọc màng nhựa để hâm nóng hoặc nấu.

•

Chúng có thể phát nổ.
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8

Ðảm bảo sử dụng phụ kiện thích hợp cho mỗi chế độ vận hành.
Sử dụng không đúng có thể gây hư hỏng lò và phụ kiện lò, hoặc có thể tạo ra tia lửa hoặc gây cháy.
K hông để trẻ chơi với các phụ kiện hoặc bám vào tay cầm ở cửa.
Trẻ có thể bị thương.
Bất kỳ ai ngoài những người trình độ sẽ gặp nguy hiểm nếu thực hiện bảo dưỡng hoặc sửa chữa các

9

Khi thiết bị đang hoạt động ở chế độ kết hợp, trẻ em chỉ được sử dụng lò khi có người lớn giám sát do

10

Không dùng lò vi sóng khi lò đang bị hỏng. Điều đặc biệt quan trọng là phải đóng chặt cửa lò và không

6
•

7
•

chức năng liên quan tới phá bỏ màng bảo vệ ngăn chặn rò rỉ năng lượng vi sóng.
thiết bị tạo ra nhiệt.

bị hỏng hóc đối với: (1) cửa lò (cong vênh), (2) bản lề và chốt (vỡ hoặc lỏng), (3) đệm làm kín cửa và bề mặt
đệm này.

Điều này có thể dẫn đến tiếp xúc quá mức với năng lượng vi sóng.
11 Nếu cửa lò hoặc đệm làm kín cửa bị hỏng, không được dùng lò cho đến khi lò đã được một người có
•

năng lực sửa chữa.

12

Khi thiết bị này được cấp điện bằng dây điện nối dài hoặc thiết bị ổ cắm điện di động, thì dây điện nối dài

13

Chỉ cho phép trẻ em sử dụng thiết bị mà không được giám sát khi đã hướng dẫn đầy đủ cho trẻ để trẻ có

14

Thiết bị này và các bộ phận tiếp xúc sẽ nóng lên trong khi sử dụng. Cần cẩn trọng để tránh chạm vào các

hoặc thiết bị ổ cắm điện di động phải được đặt ở vị trí nhằm tránh bị bắn nước hay thấm hơi ẩm.
thể sử dụng lò một cách an toàn và hiểu được các nguy hiểm khi sử dụng không đúng cách.
bộ phận nóng. Cần giữ trẻ em dưới 8 tuổi tránh xa lò trừ khi được giám sát liên tục.

Trong khi sử dụng thiết bị sẽ nóng lên. Cần cẩn trọng để tránh chạm vào các bộ phận nóng bên trong lò.
16 Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh hoặc dao nạo sắc bằng kim loại để làm sạch cửa kính
15

của lò vì chúng có thể làm xước bề mặt, dẫn tới làm vỡ kính.

THẬN TRỌNG
1

Bạn không thể khởi động lò nếu để cửa mở do cơ chế khóa an toàn được tích hợp trong cửa lò. Tuyệt

•

Điều này có thể dẫn đến tiếp xúc quá mức với năng lượng vi sóng. (Khóa an toàn này sẽ tự động ngắt hết các

đối không tự ý điều chỉnh cơ chế khóa an toàn này.
chế độ nấu nếu cửa lò còn mở.)

2
•

3

Không để vật gì (ví dụ như khăn làm bếp, khăn ăn, v.v.) ở giữa mặt trước và cửa lò hoặc để thức ăn hoặc
bụi bẩn bám vào khe cửa.

Điều này có thể dẫn đến tiếp xúc quá mức với năng lượng vi sóng.
Xin hãy đảm bảo thời gian nấu được đặt chính xác, lượng thức ăn ít hơn cần thời gian nấu hoặc thời gian

hâm nóng ngắn hơn.

4

Để thời gian nấu quá dài có thể dẫn tới thức ăn bị bắt lửa, gây hỏng lò vi sóng của bạn.
Khi làm nóng các loại dung dịch, ví dụ: canh, súp và đồ uống trong lò,

•

Cẩn thận khi cầm vật đựng. Hâm nóng các loại đồ uống bằng lò vi sóng có thể dẫn tới hiện tượng sôi phun trào

5

Chỗ thoát hơi nằm ở mặt trên, mặt dưới hoặc bên cạnh lò. Không để vật gì cản trở lên đó.

•

* Tránh dùng các vật đựng có bề mặt thẳng đứng và cổ hẹp.
* Không để quá nhiệt.
* Khuấy đều dung dịch trước và khi được nửa thời gian đặt vật đựng vào trong lò.
* Sau khi gia nhiệt, để vật đựng tiếp tục trong lò một thời gian ngắn; khuấy hoặc lắc lại chúng cẩn thận và kiểm tra
nhiệt độ trước khi dùng để tránh bị bỏng (đặc biệt là đồ đựng trong bình bú hoặc hũ thức ăn của trẻ em).
chậm, vì thế phải cẩn thận khi cầm bình đựng.
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•

7
•

8

Làm vậy có thể làm hỏng lò của bạn hoặc kết quả nấu không như ý.
Không khởi động lò khi trong đó không có gì. Tốt nhất là để một cốc nước vào trong lò khi hông sử
dụng.

Nước sẽ hấp thụ hết năng lượng vi sóng một cách an toàn, nếu lò vô tình bị bật lên.
Sử dụng không đúng cách có thể dẫn tới hư hại lò của bạn.
Không nấu thức ăn bọc trong khăn giấy, trừ khi sách nấu ăn của bạn có hướng dẫn cho thức ăn bạn
đang nấu. Và không dùng báo thay cho khăn giấy trong khi nấu.
Sử dụng không đúng cách có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.
Không dùng đồ chứa bằng gỗ và đồ chứa bằng sứ có hình trang trí kim loại (ví dụ, vàng hoặc bạc). Luôn
luôn tháo dây buộc kim loại. Chỉ sử dụng dụng cụ nấu ăn thích hợp dùng cho lò vi sóng. Không được
phép dùng các đồ đựng kim loại cho đồ ăn và thức uống khi nấu bằng lò vi sóng.

•

Chúng có thể bị nóng và cháy. Ðặc biệt các vật dụng bằng kim loại có thể tạo tia lửa điện trong lò, dẫn đến hư
hỏng lò.

9
•

10
•

11
•

12
•

13
•

14
•

15
•

16
•

17
•

18
•

Không sử dụng các sản phẩm giấy tái chế.
Chúng có chứa các tạp chất có thể tạo ra tia lửa và/hoặc cháy khi nấu.
Không xối rửa khay hoặc giá đựng bằng cách đặt chúng vào nước ngay sau khi nấu. Khay hoặc giá có

thể bị vỡ hoặc hư hỏng.

Sử dụng không đúng cách có thể dẫn tới hư hại lò của bạn.
Ðảm bảo đặt lò sao cho phần trước của cửa được đặt thụt vào phía sau cạnh bề mặt đặt lò 8 cm trở lên
để tránh vô tình làm đổ thiết bị.

Việc sử dụng không đúng cách có thể gây thương tích hoặc hư hỏng lò.
Trước khi nấu, cần chọc thủng vỏ khoai tây, táo hoặc các loại trái cây hoặc rau củ tương tự.
Chúng có thể phát nổ.
Không nấu trứng còn nguyên vỏ. Không nên đun nóng trứng còn nguyên vỏ và trứng luộc cả quả trong lò
vi sóng, do chúng có thể bị nổ, ngay cả khi đã đun xong.

Áp suất sẽ hình thành bên trong quả trứng dẫn đến phát nổ.
Không chiên ngập dầu mỡ trong lò vi sóng.
Nếu không có thể dẫn đến sôi tràn dầu mỡ nóng ra ngoài.
Nếu phát hiện thấy khói (hoặc có khói tỏa ra), tắt hoặc rút phích cắm thiết bị và giữ cửa đóng để dập tắt
lửa.

Nếu không có thể gây thiệt hại nghiêm trọng như cháy hoặc điện giật.
Khi hâm nóng hoặc nấu thức ăn trong hộp dùng một lần làm bằng nhựa, giấy hoặc vật liệu dễ cháy khác,
phải luôn quan sát lò và kiểm tra thường xuyên.

Thực phẩm có thể bị đổ do hộp đựng bị biến dạng, dẫn đến nguy cơ cháy.
Nhiệt độ của các bề mặt tiếp xúc có thể cao khi lò hoạt động. Không chạm vào cửa lò, vỏ ngoài, vỏ sau,

khoang lò, phụ kiện và đĩa trong chế độ nướng, chế độ đối lưu và nấu tự động, trước khi chắc chắn rằng
chúng không còn nóng.

Khi các bề mặt này nóng, chúng có thể gây bỏng trừ khi bạn đeo găng tay dày.
Phải vệ sinh lò thường xuyên và loại bỏ mọi cặn thức ăn bám trong lò.
Nếu không vệ sinh lò sạch sẽ, bề mặt lò có thể bị xuống cấp, dẫn đến giảm tuổi thọ sản phẩm và gây ra các tình
huống nguy hiểm.

5
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Chỉ sử dụng đầu dò nhiệt được khuyến nghị dành cho loại lò này.
Bạn không thể đảm bảo nhiệt độ chính xác khi dùng đầu dò nhiệt độ không thích hợp.
Mẫu sản phẩm này không kèm theo đầu dò nhiệt.
Thiết bị này dành cho sử dụng trong hộ gia đình và các ứng dụng tương tự như:
Khu bếp cho nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng va các môi trường làm việc khác;
Nhà ở trong trang trại;
Khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ hoặc các nơi cư trú khác;
Phòng trọ phục vụ đồ ăn sáng.
Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người thiểu năng về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm

•
•

20
•
•
•
•
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và hiểu biết chỉ được phép sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một

K

cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra.
hông cho trẻ em chơi đùa với thiết bị này.
em không được làm sạch và bảo dưỡng thiết bị trừ khi các em 8 tuổi trở lên và được giám sát.

Trẻ

22

Lò vi sóng được thiết kế để hâm nóng thức ăn và đồ uống. Sấy khô thực phẩm hoặc quần áo và làm ấm

23
24

Thiết bị này không dành cho vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.
Làm theo hướng dẫn chính xác của mỗi nhà sản xuất đối với sản phẩm bỏng ngô của họ. Không để lò vi
sóng không được giám sát khi đang nổ bỏng ngô. Nếu bỏng ngô không nổ trong thời gian đề xuất, hãy
dừng nấu. Không bao giờ sử dụng giấy nâu để nổ bỏng ngô. Không cố nổ nốt những hạt còn sót lại.
Nấu quá lâu có thể dẫn tới ngô bị bắt lửa.
Thiết bị nảy phải được nối đất.
Các sợi dây nguồn có màu phù hợp với các mã màu sau đây:
XANH DƯƠNG ~ Trung tính
NÂU ~ Có dây điện
XANH LỤC & VÀNG ~ Nối đất
Khi màu của sợi dây trong dây nguồn của thiết bị không tương ứng với ký hiệu màu đánh dấu ở các điện

•

25

đệm sưởi, dép trong nhà, miếng xốp, khăn ướt hoặc vật dụng tương tự có thể dẫn đến nguy cơ thương
tích, bắt lửa hoặc hỏa hoạn.

cực trong phích cắm của bạn, thực hiện như sau:

Nối sợi dây màu XANH DƯƠNG với cực được đánh dấu bằng chữ N hoặc có màu ÐEN.
Nối sợi dây màu NÂU với cực được đánh dấu bằng chữ L hoặc có màu ÐỎ.
Nối sợi dây màu XANH LỤC & VÀNG HOẶC XANH LÁ LỤC với cực được
đánh dấu bằng chữ G hoặc có ký hiệu
.
Nếu dây nguồn bị hư hỏng, việc thay thế dây nguồn phải do nhà sản xuất, đại lý bảo hành hoặc nhân sự
có trình độ tương đương thực hiện để tránh các nguy hiểm có thể xảy ra.

•
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•
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Sử dụng không đúng cách có thể gây hư hỏng nghiêm trọng các bộ phận điện.
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu ăn thích hợp dùng cho lò vi sóng.
Không sử dụng lò này cho mục đích kinh doanh.
Sử dụng không đúng cách có thể dẫn tới hư hại lò của bạn.
Không đặt lò vi sóng trong một vỏ khép kín.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

7

Lò vi sóng này được thiết kế để đứng độc lập.
29 Kết nối điện bằng cách sử dụng phích cắm hoặc lắp công tắc trong hệ thống đường dây cố định phù hợp
•

với quy tắc đấu dây.

Sử dụng phích cắm hoặc công tắc không đúng cách có thể bị giật điện hoặc cháy.
30 Cửa hoặc bề mặt ngoài có thể nóng lên khi thiết bị hoạt động.
31 Để thiết bị và dây nguồn ngoài tầm với của trẻ em dưới 8 tuổi.
32 Thực phẩm trong bình sữa hoặc lọ đựng thức ăn cho trẻ sơ sinh phải được khuấy hoặc lắc đều và kiểm
•

tra nhiệt độ trước khi sử dụng để tránh bị bỏng.

33

Giữ sạch bên trong và bên ngoài lò vi sóng. Để biết thông tin chi tiết về cách vệ sinh lò, vui lòng tham
khảo phần nội dung "Cách Vệ sinh Lò vi sóng" ở trên.

Tuân theo yêu cầu lắp đặt đã dề ra, nếu không sẽ gây tác động nhiệt, dễ gặp nguy hiểm.
Không sử dụng thiết bị vệ sinh bằng hơi nước.
36
Thận trọng, bề mặt nóng
Khi biểu tượng này được sử dụng, có nghĩa là bề mặt có thể nóng lên trong khi sử dụng.
37 Không đặt đồ vật (quyển sách, hộp...) lên trên sản phẩm. Sản phẩm có thể bị quá nóng hoặc bắt lửa
34
35

hoặc đồ vật có thể bị rơi, gây thương tích cho người.
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TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
THÁO BAO BÌ & LẮP ĐẶT
Khi làm theo các bước cơ bản trong hai trang này, bạn sẽ có thể nhanh chóng kiểm tra liệu lò vi sóng có
hoạt động bình thường không. Xin đặc biệt chú ý tới hướng dẫn về nơi lắp đặt lò vi sóng. Khi mở hộp lò
iv sóng, xin hãy đảm bảo bạn đã lấy ra mọi phụ kiện và vật liệu đóng gói. Kiểm tra để đảm bảo rằng lò vi
sóng của bạn không bị hư hại trong khi vận chuyển.
1 Tháo bao bì cho lò vi sóng và đặt lên bề mặt phẳng.
ĐĨA THỦY TINH

VÒNG XOAY
* Không được tháo

Tấm Mica

CHÂN XOAY

tấm nhựa Mica

LƯU Ý
• Không tháo tấm mica trong khoang (tấm màu bạc) bên trong lò.
Tấm Mica được lắp ở vị trí đó để bảo vệ các bộ phận của lò vi
sóng tránh bị thức ăn bắn vào.
2 Ðặt lò tại độ cao bạn muốn, cách sàn tối thiểu 85cm
nhưng đảm bảo ít nhất 20 cm cách trần và 20 cm ở
cạnh và bên trái và phải để thoát khí. Mặt trước lò phải
cách mép bề mặt để lò ít nhất 8 cm để tránh bị lật.
Chỗ thoát hơi nằm ở mặt dưới hoặc bên cạnh lò.
Chặn chỗ thoát hơi có thể làm hỏng lò.
Nếu bạn dùng lò vi sóng trong một không gian kín hoặc
trong tủ, dòng không khí làm mát cho sản phẩm có thể
kém hơn. Điều này có thể làm giảm hiệu suất hoạt động
và thời gian sử dụng. Nếu có thể, xin hãy để lò vi sóng
ở trên mặt bàn hoặc kệ.

20 cm

20 cm

20 cm
20 cm

LƯU Ý
• KHÔNG SỬ DỤNG LÒ NÀY CHO MỤC ĐÍCH KINH DOANH.
3 Cắm phích điện vào ổ cắm chuẩn dùng cho điện gia đình. Đảm bảo rằng chỉ duy nhất lò vi sóng là
thiết bị điện kết nối với ổ cắm đó.
Nếu không khởi động đúng cách, hãy rút phích cắm ra rồi cắm lại vào.

4 Mở cửa lò bằng cách kéo tay cầm trên cửa. Đặt chân xoay vào
bên trong lò rồi đặt đĩa thủy tinh lên trên.
5 Đổ đầy vật đựng thích hợp dùng cho lò vi sóng khoảng 300
ml (1/2 pint) nước. Đặt lên trên đĩa thủy tinh rồi đóng cửa lò lại.
Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ gì về loại vật đựng có thể sử dụng,
vui lòng tham khảo các Dụng cụ thích hợp với lò vi sóng.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

6 Ấn nút DỪNG/XÓA, và ấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO một lần
để thiết lập thời gian nấu 30 giây.
7 MÀN HÌNH sẽ đếm ngược từ 30 giây.
Khi đếm tới 0, âm báo BÍP sẽ phát ra. Bạn có thể mở lò và kiểm
tra nhiệt độ nước.
Nếu nước ấm lên có nghĩa là lò hoạt động tốt.
Cẩn thận khi lấy vật đựng ra vì nó có thể đang còn nóng.
LÒ VI SÓNG CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC LẮP ĐẶT XONG
8 Thực phẩm trong bình sữa hoặc lọ đựng thức ăn cho trẻ sơ sinh
phải được khuấy hoặc lắc đều và kiểm tra nhiệt độ trước khi sử
dụng để tránh bị bỏng.
9 Độ nhạy của nút bấm có thể bị ảnh hưởng trong các trường hợp
sau:
• Chỉ nhấn phần bên ngoài của nút bấm.
• Dùng móng tay hoặc đầu ngón tay để nhấn nút.

LƯU Ý
Không sử dụng găng tay cao su hoặc găng tay dùng một lần.
Khi lau bảng điều khiển cảm ứng bằng khăn ướt, lau sạch nước còn dính trên bảng điều khiển
cảm ứng sau khi đã xong.

10 Cần đặt thời gian nấu ngắn hơn so với các lò vi sóng thông thường (700 W, 800 W) do sản phẩm có
công suất tương đối cao. Làm nóng sản phẩm quá mức có thể tạo ra hơi ẩm trên cửa.
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Bộ phận
HÂM NÓNG
Xem trang 14 "Hâm nóng"
MENU THƯỜNG DÙNG
Xem trang 15 "Menu thường dùng"
LÀM MỀM
Xem trang 18 "Làm mềm"
ĐUN CHẢY
Xem trang 19 "Đun chảy"
SỮA CHUA
Xem trang 19 "Sữa chua"
GIỮ ẤM
Xem trang 20 "Giữ ấm"
CÔNG SUẤT
Xem trang 13 "Công suất"
RÃ ĐÔNG INVERTER
Xem trang 21 "Rã đông Inverter"

/

THÊM / BỚT
Xem trang 12 "Thêm / Bớt"
• Chọn menu nấu.
• Đặt thời gian và khối lượng nấu.
• Trong khi nấu với chức năng tự động và chỉnh tay,
bạn có thể tăng hoặc giảm thời gian nấu tại bất kỳ
điểm nào bằng cách nhấn nút (trừ chế độ rã đông).
DỪNG / XÓA
• Dừng lại và xóa mọi thông tin đã nhập trừ thời gian
trong ngày.
KHỞI ĐỘNG / NHẬP VÀO
• Để bắt đầu nấu theo chế độ đã chọn, hãy nhấn nút
này một lần.
• Tính năng khởi động nhanh cho phép bạn đặt chế độ
nấu công suất CAO trong những khoảng thời gian 30
giây bằng cách chạm vào nút khởi động nhanh.
SMART DIAGNOSIS
• Khi bạn gọi tới trung tâm dịch vụ, hãy đưa loa của điện
thoại lên biểu tượng này khi được nhân viên trung tâm
dịch vụ chỉ dẫn, để giúp chẩn đoán các sự cố với lò
vi sóng.

HÌNH ẢNH HIỂN THỊ
Biểu tượng
Khi dùng Lò vi sóng, biểu tượng này hiển thị
trên màn hình.
Khi dùng chế độ Nấu Inverter / Hấp,
Biểu tượng này hiển thị trên màn hình.
Khi dùng chế độ Rã đông Inverter, biểu
tượng này hiển thị trên màn hình.
Khi bạn có thể đặt Thêm/Bớt, biểu tượng này
hiển thị trên màn hình.
Khi bạn có thể Khởi động Nấu, biểu tượng
này hiển thị trên màn hình.
Khi bạn có thể đặt Công suất Đầu ra, biểu
tượng này hiển thị trên màn hình.
Khi bạn có thể đặt Khối lượng, biểu tượng
này hiển thị trên màn hình.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

PHÍM CẢM ỨNG TRƯỢT

Khi sử dụng cảm ứng trượt, bạn có thể đặt hẹn
giờ nấu và khối lượng Rã đông.
Ví dụ: Để tăng thời gian nấu, vuốt nút cảm
ứng từ trái sang phải.
1. Chạm ngón tay vào gần
nút ( - ) của phím cảm
ứng trượt.
2. Thời gian sẽ tăng lên
khi bạn vuốt ngón tay
sang phải.

Ví dụ: Để giảm thời gian nấu, vuốt nút cảm
ứng từ phải sang trái.
1. Chạm ngón tay vào gần
nút ( + ) của phím cảm
ứng trượt.

CÁCH BẤM PHÍM CẢM
ỨNG ĐÚNG

1. Có thể sử dụng các nút (-), (+) ở hai đầu của
phím cảm ứng trượt như các phím cảm ứng
bình thường. Khi chạm vào phím này một lần
như trong hình, bạn có thể đặt thời gian Nấu
hoặc khối lượng Rã đông.

O
Chạm

1. Đặt thời gian
• 0~3 phút: Thời gian được đặt sẽ tăng hoặc
giảm 10 giây một lần.
• 3~20 phút: Thời gian được đặt sẽ tăng hoặc
giảm 30 giây một lần.
• 20~90phút: Thời gian được đặt sẽ tăng hoặc
giảm 1 phút một lần.
• Vận hành lò vi sóng: Thời gian còn lại sẽ
tăng hoặc giảm 10 giây một lần.
2. Cách đặt khối lượng rã đông cũng giống
như cách đặt thời gian nấu. Khối lượng sẽ
tăng hoặc giảm 0,1kg một lần.

Chạm

2. Bạn kéo sát ngón tay vào chính giữa phím cảm
ứng trượt như trong hình.

O
CÁCH BẤM PHÍM CẢM ỨNG SAI
Nếu bạn chạm vào phím này như sau, phím cảm
ứng trượt có thể sẽ không nhạy.
1. Chạm vào bên ngoài phím cảm ứng trượt.

X

2. Thời gian sẽ giảm
xuống khi bạn vuốt ngón
tay sang trái.

LƯU Ý
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2. Dùng móng tay hoặc đầu ngón tay để chạm
vào phím cảm ứng trượt.
3. Chạm vào phím cảm ứng trượt quá nhanh.

LƯU Ý
• Không sử dụng găng tay cao su hoặc găng tay
dùng một lần.
• Khi lau bảng điều khiển cảm ứng bằng khăn
ướt, lau sạch nước còn dính trên bảng điều
khiển cảm ứng.
• Khi đang ấn nút ( + ), ( - ) của bảng điều khiển
cảm ứng, dừng tăng hoặc giảm số, bấm lại.

12 TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

ĐẶT ĐỒNG HỒ

Khi lần đầu tiên cắm nguồn cho lò vi sóng hoặc khi
có điện trở lại sau khi mất điện, các số trên màn hình
được đặt lại về "12H".
Ví dụ: Để đặt 11:11
1. Mở cửa lò.
Nhấn ENTER để xác nhận
hiển thị đồng hồ 12 H.
(Bạn có thể nhấn nút + để
chọn chế độ 24H)
2. Nhấn nút + cho đến khi màn
hình hiển thị số "11:"

THÊM / BỚT
Bằng cách sử dụng nút ( - ) hoặc ( + ), bạn có thể
điều chỉnh chương trình HẸN GIỜ NẤU để nấu
thức ăn trong thời gian dài hơn hoặc ngắn hơn. Mỗi
lần bạn nhấn nút ( + ) thời gian nấu sẽ tăng thêm 10
giây. Mỗi lần bạn nhấn nút ( - ) thời gian nấu sẽ
giảm đi 10 giây. Thời gian tối đa có thể được là 99
phút 59 giây.
Ví dụ: Để điều chỉnh thời gian Nấu Tự động
(Ví dụ: 1 Phần ăn đĩa đồ ăn tối) trong thời gian
dài hơn, hoặc thời gian ngắn hơn.
1. Mở cửa lò.
Nhấn CLEAR.

3. Nhấn ENTER.

2. Nhấn nút REHEAT cho
đến khi màn hình hiển thị số
"3".

4. Nhấn nút + cho đến khi màn
hình hiển thị số "11:11"

3. Đóng cửa lò.
Nhấn nút START

5. Nhấn nút ENTER.

4. Vuốt nút ( + ) or ( - ) Thời
gian còn lại sẽ tăng hoặc
giảm 10 giây một lần.

NOTE
• Bạn cũng có thể đặt thời gian bằng cách sử dụng
Phím Cảm ứng trượt sau khi đóng cửa.
• Nếu bạn muốn đặt lại đồng hồ hoặc thay đổi tùy chọn,
bạn cần rút dây cắm nguồn và kết nối lại.
• Nếu bạn không muốn sử dụng chế độ đồng hồ, Xin hãy
nhấn nút DỪNG/XÓA, sau khi cắm nguồn cho lò vi sóng.

KHỞI ĐỘNG NHANH
Tính năng KHỞI ĐỘNG NHANH cho phép bạn đặt
chế độ nấu công suất CAO trong những khoảng
thời gian 30 giây bằng cách chạm vào nút KHỞI
ĐỘNG/NHẬP VÀO.
Ví dụ: Đặt thời gian nấu 2 phút ở công suất cao
1. Đóng cửa lò. Nhấn
STOP/CANCEL.
2. Chọn 2 phút ở công suất
cao.
Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO bốn lần
Lò vi sóng sẽ khởi động trước khi bạn nhấn
xong lần thứ tư.
Trong khi nấu bằng chế độ KHỞI ĐỘNG
NHANH, bạn có thể kéo dài thời gian nấu lên
đến 99 phút 59 giây bằng cách nhấn nút KHỞI
ĐỘNG/NHẬP VÀO liên tục.

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
Tiết kiệm điện năng nghĩa là tiết kiệm điện năng
bằng cách tắt màn hình. Tính năng này chỉ hoạt
động khi lò vi sóng ở chế độ chờ và màn hình sẽ tắt
đi.

LƯU Ý
• Khi sử dụng chế độ đồng hồ, màn hình sẽ vẫn bật.
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CÁCH SỬ DỤNG
VI SÓNG
(NẤU CHỈNH TAY)

Chức năng này cho phép bạn nấu thức ăn trong
thời gian mong muốn. Có tất cả 5 mức công suất.
Ví dụ dưới đây cho biết cách đặt mức công suất
800 W trong thời gian mong muốn.
Ví dụ: Để nấu thức ăn với công suất 800 W
trong 5 phút 30 giây
1. Mở cửa lò.
Nhấn CLEAR.
2. Nhấn nút POWER cho
đến khi màn hình hiển thị số
"800 W".
Lần đầu tiên màn hình hiển
thị 1000 W. Điều này cho
bạn biết lò được đặt ở công
suất CAO trừ khi bạn chọn
cài đặt công suất khác).
3. Nhấn ENTER.
4. Nhập 5 phút 30 giây bằng
cách nhấn nút "+" cho đến
khi màn hình hiển thị "5:30",
5. Đóng cửa lò.
Nhấn START.

Khi đã nấu xong, sẽ phát ra âm thanh. Trên màn
hình hiển thị từ Kết thúc. Trên màn hình vẫn hiển
thị từ "Kết thúc" và âm thanh vẫn phát ra cho đến
khi bạn mở cửa lò, hoặc nhấn bất kỳ nút nào.

LƯU Ý
• Nếu bạn không chọn mức công suất, lò sẽ hoạt
động ở công suất CAO. Để đặt chế độ nấu
CÔNG SUẤT CAO, hãy bỏ qua bước 2 ở trên.

CÁC MỨC CÔNG SUẤT LÒ
VI SÓNG
Lò vi sóng của bạn được trang bị năm mức công
suất mang lại cho bạn sự linh hoạt và kiểm soát tối
đa trong việc nấu nướng. Bảng bên cạnh sẽ mô tả
sơ lược các loại thức ăn nào có thể nấu ở các mức
công suất khác nhau.
• Bảng bên cạnh cho biết các cài đặt mức công
suất cho lò vi sóng.
BẢNG CÁC MỨC CÔNG SUẤT LÒ VI SÓNG
Mức công
suất

Sử dụng

• Đun sôi nước.
• Phi vàng thịt bò xay.
1000 W • Làm kẹo.
• Nấu thịt gia cầm thái miếng, cá và rau.
• Nấu thịt mềm thái miếng.
Cao

• Hâm nóng cơm, mì và rau.
• Hâm nóng nhanh thức ăn đã chuẩn bị.
800 W
• Hâm nóng bánh sandwich.
• Nấu các món trứng, sữa và phô mai.
• Làm bánh ngọt và bánh mì.
600 W • Làm tan chảy sô cô la.
• Nấu thịt bê.
• Nấu cá nguyên con.
• Làm bánh pudding và sữa trứng.
• Rã đông thịt gia súc, gia cầm và hải
sản.
400 W • Nấu các loại thịt cứng hơn thái miếng.
• Nấu sườn lợn và thịt quay.
• Làm hoa quả bớt lạnh.
• Làm mềm bơ.
200 W
• Giữ ấm món hầm và các món chính.
• Làm mềm bơ và kem phô mai.
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KHÓA TRẺ EM

Đây là tính năng an toàn độc đáo để tránh lò vô
tình bị bật lên. Khi đặt chế độ KHÓA TRẺ EM,
không thể thực hiện mọi thao tác nấu.

Nếu chế độ KHÓA TRẺ EM đã được đặt và bạn
chạm vào nút khác, màn hình sẽ hiển thị từ Loc.
Bạn có thể hủy chế độ KHÓA TRẺ EM theo quy
trình bên dưới.

setđộ
theKHÓA
child TRẺ
lock EM
Ví dụ: Để đặtTochế

To cancel
child
lock
Ví dụ: Để hủy
chế độthe
KHÓA
TRẺ
EM

1. Đóng cửa lò.
Nhấn STOP/CANCEL.
2. Nhấn và giữ nút
STOP/CANCEL cho đến khi
chữ "Loc" xuất hiện trên
màn hình và nghe thấy
tiếng bíp.
Nếu đã đặt thời gian, thời gian trong ngày sẽ
xuất hiện trên màn hình hiển thị sau 1 giây.

Nhấn và giữ nút STOP/CANCEL
cho đến khi chữ "Loc" biến
mất trên màn hình.

Sau khi tắt chế độ KHÓA TRẺ EM, lò vi sóng sẽ
hoạt động bình thường.

HÂM NÓNG
Menu lò vi sóng của bạn đã được lập trình sẵn để tự động làm nóng thức ăn. Hãy cho biết bạn muốn gì và
có bao nhiêu đồ ăn. Sau đó lò vi sóng sẽ làm nóng những đồ ăn bạn chọn.
Ví dụ : Để hâm nóng 0,3 kg bánh pizza

3. Nhấn nút + cho đến khi
màn hình hiển thị "0,3" kg.

1. Mở cửa lò. Nhấn CLEAR.

4. Đóng cửa lò.
Nhấn nút START.

2. Nhấn nút REHEAT cho
đến khi màn hình hiển thị số
"6".

HƯỚNG DẪN MENU HÂM NÓNG
Mã số

Menu

Giới hạn
khối lượng

Nhiệt độ
ban đầu

Phòng

1

Đồ uống

1 - 2 cốc
(1 cốc /
200 ml)

2

Món hầm

0,25 - 1,0 kg Trữ lạnh
(250 g /
1 phần ăn

3

Đĩa ăn

1

4

Bánh muffin

1-4
(75 - 80 g /
1 bánh
muffin)

Hướng dẫn

Dụng cụ

1. Cho thức ăn vào cốc dùng cho lò vi sóng.
2. Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.

Cốc dùng
cho lò vi
sóng

1. Cho thức ăn vào tô dùng cho lò vi sóng. Bọc
bằng màng bọc thực phẩm và thông hơi.
2. Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.
3. Sau khi nấu, để nguyên màng bọc thực phẩm
trong 3 phút.

Tô dùng cho
lò vi sóng

Trữ lạnh

1. Đặt thức ăn (0,4 - 0,5 kg thịt, gà, khoai tây
nghiền, rau, v.v.) vào đĩa dùng cho lò vi sóng.
Bọc bằng màng bọc thực phẩm và thông hơi.
2. Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu, nhấn
nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.
3. Sau khi nấu, để nguyên màng bọc thực phẩm
trong 3 phút.

Đĩa dùng
cho lò vi
sóng

Trữ đông

1. Cho thức ăn vào đĩa dùng cho lò vi sóng.
2. Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.

Đĩa dùng
cho lò vi
sóng
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Mã số

Menu

Giới hạn
khối lượng

Nhiệt độ
ban đầu

Hướng dẫn

Dụng cụ

5

Bánh nhân

0,2 - 0,6 kg
(150 - 200 g
/ miếng)

Trữ lạnh

1.Cắt phần bánh còn thừa thành miếng nhỏ.
2.Cho thức ăn vào đĩa dùng cho lò vi sóng.
3.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.

Đĩa dùng
cho lò vi
sóng

6

Pizza

0,2 - 0,5 kg

Trữ lạnh

1.Cho thức ăn vào đĩa dùng cho lò vi sóng.
2.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.

Đĩa dùng
cho lò vi
sóng

7

Cơm

0,1 - 0,3 kg

Trữ lạnh

1.Cho thức ăn vào tô dùng cho lò vi sóng. Bọc
bằng màng bọc thực phẩm và thông hơi.
2.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.
3.Sau khi nấu, để nguyên màng bọc thực phẩm
trong 3 phút.

Tô dùng cho
lò vi sóng

8

Món súp

0,25 - 1,0 kg Phòng
(250 g / 1
phần ăn

1.Cho thức ăn vào tô dùng cho lò vi sóng. Bọc
bằng màng bọc thực phẩm và thông hơi.
2.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.
3.Sau khi nấu, để nguyên màng bọc thực phẩm
trong 3 phút.

Tô dùng cho
lò vi sóng

MENU THƯỜNG DÙNG
Menu lò vi sóng của bạn đã được lập trình sẵn để tự động nấu thức ăn. Hãy cho biết bạn muốn gì và có bao
nhiêu đồ ăn. Sau đó lò vi sóng sẽ nấu những đồ ăn bạn chọn.
Ví dụ: Để nấu 0,3 kg Món Dum Aloo
1. Mở cửa lò.
Nhấn CLEAR.

3. Nhấn nút + cho đến khi màn
hình hiển thị "0,3 kg".

2. Nhấn POPULAR MENU
cho đến khi màn hình hiển
thị số "4".

4. Đóng cửa lò.
Nhấn START.

HƯỚNG DẪN MENU THƯỜNG DÙNG
Mã số

1

Menu
Súp gà

Giới hạn
khối lượng
1,0 kg

Nhiệt độ
ban đầu

Trữ lạnh

Hướng dẫn
Nguyên liệu
300 g chân gà
½ củ cà rốt gọt vỏ và cắt miếng lớn
1 củ khoai tây gọt vỏ và cắt miếng lớn
1 củ hành tây cắt miếng lớn
1 cây cần tây, cắt khúc 1 inch
3 chén nước dùng gà
½ thìa cà phê muối
¼ thìa cà phê bột tiêu
1.Rửa sạch chân gà, cắt thành miếng lớn và trần
qua.
2.Để tất cả nguyên liệu vào một chiếc tô dùng cho
lò vi sóng.
3.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu, nhấn nút
khởi động.

Dụng cụ
Tô dùng cho
lò vi sóng
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Mã số

Menu

Giới hạn
khối lượng

Nhiệt độ
ban đầu

2

Cà ri gà

1,5 kg

Phòng

3

Món cuốn lá
nho Dolma

1,0 kg

Phòng

Hướng dẫn

Dụng cụ

Nguyên liệu
400 g ức gà, cắt thành miếng vuông ¼ chén dầu ô liu
2 củ hành, xắt nhỏ
4 nhánh tỏi, băm nhỏ
1 củ gừng, gọt vỏ
1 thanh quế
2 quả ớt khô
1 thìa cà phê bột nghệ
400 g nước sốt cà chua
½ chén nước hoặc nước dùng
½ chén sữa chua không đường
1 thìa canh nước cốt chanh
Nêm muối và hạt tiêu
1.Cho tất cả nguyên liệu vào một tô sâu lòng lớn
dùng cho lò vi sóng và trộn đều. Bọc bằng màng
bọc thực phẩm và thông hơi.
2.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu, nhấn nút
khởi động.
3.Khuấy ít nhất hai lần trong khi nấu.

Tô dùng cho
lò vi sóng

Tô dùng cho
lò vi sóng

Nguyên liệu
1 nồi lá nho
200 g cơm trắng
500 g thịt bò xay
1 củ hành, xắt nhỏ
Nêm muối và hạt tiêu
½ chén nước
1.Cho cơm trắng, thịt bò xay, hành tây, muối và tiêu
vào một tô và trộn đều.
2.Đặt lá nho lên một mặt phẳng và múc 1 ½ thìa hỗn
hợp cơm trắng để vào giữa lá. Dùng lá nho cuốn
hỗn hợp này.
3.Đặt tất cả miếng cuốn lá nho vào một tô sâu lòng
lớn dùng cho lò vi sóng và thêm nước. Bọc bằng
màng bọc thực phẩm và thông hơi.
4.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu, nhấn nút
khởi động.
5.Sau khi nấu, dùng cùng với kem chua hoặc theo ý
thích.

4

Món Dum Aloo 0,1~0,3 kg

Phòng

Nguyên liệu
Aloo (khoai tây)
(loại nhỏ và đã muối)
Dầu
Thì là Ai Cập, hạt tiêu,
đinh hương
Hành nhào

0,1 kg

0,2 kg

0,3 kg

100 g

200 g

300 g

2 thìa canh 3 thìa canh 3 thìa canh
Theo yêu cầu
1 thìa canh 1 ½ thìa canh 1 ½ thìa canh

Gừng tỏi nhào

1 thìa canh 1 ½ thìa canh 1 ½ thìa canh

Cà chua nhuyễn

1 thìa canh 2 thìa canh

Sữa đông
Bột nghệ, bột ớt đỏ, muối,
Lá rau mùi

½ chén

1 chén

3 thìa canh
1 chén

Để nêm
Để trang trí

1.Cho khoai tây nhỏ đã muối vào cùng dầu ăn (½
lượng nêu trên theo khối lượng) vào một tô dùng
cho lò vi sóng và bọc lại.
2.Chọn menu và khối lượng, nhấn nút khởi động.
3.Khi có tiếng BÍP, thêm dầu ăn (phần một nửa còn
lại), thì là Ai Cập, hạt tiêu, đinh hương, hành
nhào, gừng tỏi nhào, cà chua nhuyễn. Sau đó
nhấn nút khởi động để tiếp tục nấu.
4.Khi có tiếng BÍP, thêm sữa đông, bột nghệ, bột ớt
đỏ, muối và lá rau mùi. Sau đó nhấn nút khởi
động để tiếp tục nấu.
5.Sau khi nấu, để nguyên trong 3 phút. Trang trí
bằng lá rau mùi.

Tô dùng cho
lò vi sóng
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Mã số

Menu

Giới hạn
khối lượng
1,0 kg

5

Cá viên và súp
cay thảo mộc
Thái

6

Thịt ba chỉ hầm 1,2 kg

Nhiệt độ
ban đầu

Phòng

Trữ lạnh

Hướng dẫn
Nguyên liệu
200 g cá lác, băm nhỏ
2 thìa canh bột cà ri mềm
4 quả cà tím Thái, cắt làm tư
1 quả ớt ta đỏ và 1 quả ớt ta vàng, 2 chùm tiêu tươi
xắt lát
¼ chén krachai, xắt lát mỏng
5 lá chanh, xé nhỏ
¼ chén húng quế ngọt
2 thìa cà phê nước mắm
1 thìa cà phê đường dừa
3 chén nước
1. Bóp cá thác lác với một chút muối và nước, cho
đến khi dính lại. Để sang một bên.
2.Cho viên cá và tất cả nguyên liệu vào một tô dùng
cho lò vi sóng.
3.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu, nhấn nút
khởi động.
Nguyên liệu
300 g thịt ba chỉ (ít mỡ)
4 hoa hồi
3 thanh quế, cắt khúc 1 inch
5 củ tỏi, băm nhỏ
2 thìa cà phê tiêu hạt
2 cái rễ rau mùi, đập dẹp
4 chén nước dùng heo
2 thìa cà phê đường dừa
2 thìa cà phê nước tương
2 thìa cà phê nước tương đen
2 thìa cà phê nước sốt gia vị
Vải thưa để bọc gia vị

Dụng cụ
Tô dùng cho
lò vi sóng

Tô dùng cho
lò vi sóng

1.Làm sạch thịt ba chỉ, cắt thành miếng khoảng 3
cm.
2.Cho thịt ba chỉ và tất cả nguyên liệu vào một tô
dùng cho lò vi sóng.
3.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu, nhấn nút
khởi động.

7

Mực xào với
bột cà ri

0,6 kg

Trữ lạnh

Nguyên liệu
300 g mực
½ củ hành tây, xắt nhỏ
2 quả ớt ta, xắt nhỏ
2 cây cần tây Trung Quốc, cắt khúc 5 cm
2 cây hành lá, cắt khúc 5 cm
2 thìa canh bột cà ri
1 quả trứng
3 thìa canh sữa đặc không đường
2 thìa canh dầu hào
2 thìa cà phê đường
2 thìa canh bột ớt mềm
2 thìa canh dầu ăn

Tô dùng cho
lò vi sóng

1.Bỏ đầu, xúc tu và túi mực của mực Bóc bỏ lớp da
lốm đốm. Thái thịt mực thành miếng dài và cắt
thành viên, trần qua.
2.Trộn tất cả nguyên liệu trừ rau và dầu ăn.
3.Cho hỗn hợp trên, rau, dầu ăn và mực vào một tô
dùng cho lò vi sóng.
4.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu, nhấn nút
khởi động. Khuấy ít nhất hai lần trong khi nấu.

8

Biryani rau củ

1,0 kg

Phòng

Tô dùng cho
Nguyên liệu
lò vi sóng
1 ½ chén cơm Basmati
400 g nước
2 chén hành tây băm nhỏ
1 quả cà chua, xắt nhỏ
1 chén rau củ (cà rốt, đậu, đậu Hà Lan, khoai tây), xắt
nhỏ
2 quả ớt xanh, băm nhỏ
1 thìa cà phê gừng tỏi băm nhuyễn
1 ½ thìa cà phê bột ớt đỏ
1 thìa cà phê rau mùi
1 thìa cà phê thì là Ai Cập
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Mã số

Menu

Giới hạn
khối lượng

Nhiệt độ
ban đầu

Hướng dẫn

Dụng cụ

Nguyên liệu
1 thìa cà phê Biryani masala
1 thanh quế
2 quả bạch đậu khấu
2 búp đinh hương
2 lá nguyệt quế nhỏ
1 thìa cà phê hạt thì là
Một bó lá rau mùi (ngò) và bạc hà thái nhuyễn
1 thìa canh dầu ăn
2 thìa canh bơ sữa trâu hoặc bơ đun chảy, muối
để nêm
1.Xào qua tất cả rau củ và gia vị trong chảo ít
dầu đến khi hơi vàng nâu.
2.Cho hỗn hợp rau củ đã xào qua vào một chiếc
tô sâu lòng lớn dùng cho lò vi sóng, thêm cơm
và nước. Bọc bằng màng bọc thực phẩm và
thông hơi.
3.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu, nhấn
nút khởi động. Khuấy ít nhất hai lần trong khi
nấu.

LÀM MỀM
Lò vi sóng sử dụng công suất thấp để làm mềm thực phẩm (bơ, kem phô mai và kem lạnh). Xem bảng sau đây.

Ví dụ : Để làm mềm 0,2 kg kem phô mai
1. Mở cửa lò. Nhấn CLEAR.

2. Nhấn nút SOFTEN cho đến
khi màn hình hiển thị số "2".
3.Nhấn nút + cho đến khi màn hình
hiển thị "0,2 kg".
4.Đóng cửa lò.
Nhấn START.

HƯỚNG DẪN MENU LÀM MỀM
Mã số

Menu

Giới hạn
khối lượng

Nhiệt độ
ban đầu

Hướng dẫn

Dụng cụ

1

Bơ

1 - 3 ea
Trữ lạnh
(100 - 150 g
/ mỗi miếng)

1.Bỏ lớp bọc và đặt lên đĩa dùng cho lò vi sóng.
2.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.
3.Bơ sẽ ở nhiệt độ phòng và có thể sử dụng cho
cho công thức món ăn.

Đĩa thích
hợp với lò vi
sóng

2

Kem phô mai

0,1 - 0,3 kg

Trữ lạnh

1.Bỏ lớp bọc và đặt lên đĩa dùng cho lò vi sóng.
2.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.
3.Kem phô mai sẽ ở nhiệt độ phòng và có thể sử
dụng cho cho công thức món ăn.

Đĩa thích
hợp với lò vi
sóng

3

Kem lạnh

2 / 4 cốc

Trữ đông

1.Mở nắp và bỏ lớp bọc.
2.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.
3.Kem sẽ được làm mềm để xúc viên dễ hơn.
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ĐUN CHẢY
Lò vi sóng sử dụng công suất thấp để đun chảy thực phẩm (bơ, phô mai và sô cô la). Xem bảng dưới đây.
Ví dụ : Để làm tan chảy 0,2 kg sô cô la
1.Mở cửa lò.
Nhấn CLEAR.
2. Nhấn nút MELT cho đến khi
màn hình hiển thị số "3".
3.Nhấn nút + cho đến khi màn
hình hiển thị "0,2 kg".
4.Đóng cửa lò.
Nhấn nút START.

HƯỚNG DẪN MENU ĐUN CHẢY
Mã số

Menu

Giới hạn
khối lượng

Nhiệt độ
ban đầu

Hướng dẫn

Dụng cụ

1

Bơ

1 - 3 ea
(100 - 150g/
mỗi miếng)

Trữ lạnh

1.Cho vào tô dùng cho lò vi sóng.
2.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.
3.Sau khi nấu, khuấy để làm tan chảy.

Bát thích
hợp với lò vi
sóng

2

Phô mai

0,2 - 0,4 kg

Trữ lạnh

1.Chỉ dùng phô mai đã chế biến. Bỏ lớp bọc và
cắt thành miếng vuông.
2.Cho vào tô dùng cho lò vi sóng.
3.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.
4.Sau khi nấu, khuấy để làm tan chảy.

Bát thích
hợp với lò vi
sóng

3

Sô cô la

0,1 - 0,3 kg

Phòng

1.Có thể dùng viên sô cô la nhỏ hoặc miếng sô
cô la nướng bánh cắt vuông.
2.Bỏ lớp bọc và đặt lên tô dùng cho lò vi sóng.
3.Đặt thức ăn vào lò vi sóng. Chọn menu và khối
lượng, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.
4.Sau khi nấu, khuấy để làm tan chảy.

Bát thích
hợp với lò vi
sóng

SỮA CHUA

Tính năng này cho phép bạn làm sữa chua bằng cách nhấn nút sữa chua.
Ví dụ : Để làm 0,6 kg sữa chua
1. Mở cửa lò.
Nhấn CLEAR.
2. Nhấn nút PROOF cho đến
khi màn hình hiển thị số "1".

3. Đóng cửa lò.
Nhấn nút START.
‘5h00 ’ sẽ hiển thị trên màn hình.
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HƯỚNG DẪN MENU SỮA CHUA
Mã số

1

Menu
Sữa chua

Giới hạn
khối lượng
0,6 kg

Nhiệt độ
ban đầu

Ấm

Hướng dẫn
Nguyên liệu
500 ml sữa tươi tiệt trùng
100 g sữa chua không đường tự nhiên

Dụng cụ
Bát thích
hợp với lò vi
sóng

1.Rửa thật sạch một tô có kích thước phù hợp
dùng cho lò vi sóng bằng nước nóng.
2.Rót 500 ml sữa vào tô.
3.Làm nóng tô sữa trong khoảng 1 phút 30 giây 2 phút 30 giây ở công suất cao đến nhiệt độ
40 - 50 °C.
4.Thêm 100 ml sữa chua vào tô và khuấy đều.
5.Bọc tô bằng màng bọc thực phẩm hoặc đậy nắp
và cho vào lò vi sóng. Chọn menu, nhấn nút
KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO.
6.Sau khi ủ, để vào tủ lạnh trong khoảng 5 tiếng.
7.Ăn cùng với mứt, đường hoặc hoa quả.
Lưu ý:
•Có thể sử dụng các loại sữa và sữa chua sau đây:

Sử dụng
Sữa Sữa chua

Không sử dụng
Sữa
Sữa chua

• Sữa
• Sữa 2%, 1%
• Sữa
• Sữa
béo hoặc không chua
tươi tiệt chua
thừa
béo
không
trùng
đường • Sữa nhiều canxi • Sữa
chua hết
tự nhiên • Sữa đậu nành
hạn
• Sữa thừa
• Sữa hết hạn
•Rửa kỹ tất cả dụng cụ bằng nước nóng và để
khô trước khi ủ sữa chua.
•Đảm bảo rằng sữa ở mức ấm (40-50°C) trước
khi ủ.
•Không lắc hoặc trộn sữa chua trong khi ủ vì làm
vậy có thể khiến sữa chua bị vỡ.
•Nếu lượng nguyên liệu nhiều hơn so với công
thức trên, hãy tăng thời gian ủ.

GIỮ ẤM
Chức năng giữ ấm để giữ thức ăn chín, nóng ở nhiệt độ để ăn. Luôn bắt đầu với thức ăn nóng. Sử dụng
dụng cụ thích hợp với lò vi sóng.
Ví dụ: Giữ nóng chỉnh tay
Để giữ ấm thức ăn ở mức cao trong 90 phút
1. Mở cửa lò.
Nhấn CLEAR.
2. Nhấn nút KEEP WARM cho
đến khi màn hình hiển thị
số "1".
3. Đóng cửa lò.
Nhấn nút START.
"1h30" sẽ hiển thị trên màn
hình.

Lưu ý:
Không bọc các đồ ăn giòn (bánh ngọt, bánh nhân,
bánh úp ngược, v.v.) trong khi giữ ấm. Cần bọc
đồ ăn ẩm bằng màng bọc thực phẩm hoặc nắp
đậy dùng cho lò vi sóng trong khi giữ ấm.
Lượng đồ ăn có thể giữ ấm là 1-3 suất ăn.
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RÃ ĐÔNG INVERTER
Bốn trình tự rã đông đã được đặt trước trong lò. Tính
năng RÃ ĐÔNG INVERTER là phương pháp rã đông
thực phẩm tốt nhất. Hướng dẫn nấu ăn sẽ chỉ cho bạn
biết trình tự rã đông nào được khuyên dùng cho loại
thực phẩm bạn đang rã đông.
Để thuận tiện hơn, chế độ RÃ ĐÔNG INVERTER kèm
theo cơ chế phát tiếng bíp có sẵn để nhắc bạn kiểm
tra, lật, phân chia và đặt lại thực phẩm để rã đông tốt
nhất. Sau đây là bốn mức rã đông.
(THỊT GIA SÚC/THỊT GIA CẦM/CÁ/BÁNH MÌ)
Ví dụ: Để rã đông 1,2kg thịt gia súc
1.Mở cửa lò.
Nhấn CLEAR.
2.Nhấn nút INVERTER
DEFROST cho đến khi
màn hình hiển thị "dEF1".
3. Nhấn nút + cho đến khi
màn hình hiển thị "1,2 kg".
4. Đóng cửa lò.
Nhấn nút START.
LƯU Ý:
Khi bạn nhấn nút KHỞI ĐỘNG/NHẬP VÀO, màn hình
sẽ thay đổi để đếm ngược thời gian rã đông. Lò vi
sóng sẽ phát ra tiếng bíp một lần trong quy trình RÃ
ĐÔNG.
Khi có tiếng bíp, hãy mở lò và bỏ những phần đã
được rã đông và lật thực phẩm lên.
Cho phần còn đông vào lò và nhấn nút KHỞI
ĐỘNG/NHẬP VÀO để tiếp tục quy trình rã đông.
• Bỏ lớp bọc hoặc bao bì ni lông của cá, sò, thịt gia
súc, thịt gia cầm. Nếu không, hơi nước hoặc nước
sẽ đọng lại trên lớp bọc và làm chín mặt ngoài của
thực phẩm.
• Đặt thực phẩm vào vật đựng nông hoặc giá đỡ đồ
nướng cho lò vi sóng để hứng nước rỏ ra.
• Thực phẩm vẫn hơi đông đá ở giữa khi lấy ra khỏi lò
vi sóng.
• Thời gian rã đông khác nhau tùy thuộc vào độ cứng
của thực phẩm trữ đông.
• Hình dạng thực phẩm ảnh hưởng tới thời gian rã
đông. Thực phẩm đóng gói dạng dẹt sẽ rã đông
nhanh hơn các khối to.
• Tùy vào hình dạng thực phẩm, thời gian rã đông có
thể nhiều hay ít.
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HƯỚNG DẪN MENU RÃ
ĐÔNG INVERTER
Danh mục

Thực phẩm để rã đông

Thịt bò
Thịt bò xay, Miếng bít tết tròn, Thịt
thái viên để hầm, Miếng thăn, Miếng
thịt hầm, Sườn nướng, Thịt mông
nướng, Nạc vai nướng, Nhân bánh
hamburger
THỊT GIA
Thịt cừu
SÚC
Sườn, thịt cuộn nướng
(dEF1)
Thịt heo
0,1-4,0 kg
Sườn, xúc xích nướng, sườn ram,
món sườn kiểu thôn dã.
Thịt cuộn nướng, xúc xích
Thịt bê
Cốt lết (0,5 kg, dày 20 mm) Lật thịt
lên khi có tiếng bíp.
Sau khi rã đông, để trong lò trong 5 15 phút.
Thịt gia cầm
Nguyên con, Cắt miếng, Ức (không
xương)
THỊT GIA Gà Cornish
CẦM
Nguyên con
(dEF2)
Gà tây
0,1-4,0 kg Ức
Lật thịt lên khi có tiếng bíp.
Sau khi rã đông, để trong lò trong 30
- 60 phút.
Cá
Phi lê, Cắt khúc
CÁ
Động vật có vỏ
(dEF3)
Thịt cua, Đuôi tôm hùm, Tôm, Sò
0,1-4,0 kg Lật lên khi có tiếng bíp.
Sau khi rã đông, để trong lò trong 5 10 phút.
Bánh mì cắt lát, Bánh mì ổ nhỏ,
Bánh mì baguette, v.v. Tách các
BÁNH MÌ miếng và lót khăn giấy hoặc đĩa
(dEF4)
phẳng giữa các miếng.
0,1-0,5 kg Lật lên khi có tiếng bíp.
Sau khi rã đông, để trong lò trong 1 2 phút.
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NHỮNG DỤNG CỤ THÍCH HỢP VỚI LÒ VI SÓNG
Tuyệt đối không đặt vào trong lò các vật dụng bằng kim loại hay các vật có mạ, tráng, trang trí bằng kim loại.
Vi sóng không thể đi xuyên qua kim loại. Chúng sẽ phản hồi ngược lại bên trong lò và gây ra hiện tượng phóng tia
lửa điện tương tự như sét rất nguy hiểm. Hầu hết các vật dụng chịu nhiệt phi kim đều có thể dùng được trong lò vi
sóng. Tuy nhiên cũng có một số vật liệu có thành phần không thích hợp với vi sóng. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ
nào về một dụng cụ nhất định, có một cách đơn giản để biết dụng cụ đó có thích hợp cho sử dụng trong lò vi sóng
không.
Đặt dụng cụ bạn đang nghi ngờ cạnh một bát thủy tinh đầy nước vào trong lò và sử dụng chức năng vi sóng. Bật lò
vi sóng với công suất CAO trong 1 phút. Nếu nước ấm lên nhưng dụng cụ vẫn không thay đổi nhiệt độ, thì dụng cụ
đó thích hợp với lò vi sóng. Tuy nhiên, nếu nước không thay đổi nhiệt độ mà vật dụng lại ấm lên chứng tỏ nó hấp
thụ vi sóng và không thích hợp để sử dụng trong lò. Trong bếp của bạn có thể có rất nhiều vật dụng thích hợp với
lò vi sóng. Bạn hãy kiểm tra theo danh sách sau.
Đĩa ăn
Hầu hết các đĩa ăn đều thích hợp với lò vi sóng. Nếu có nghi ngờ, bạn hãy xem trong phần hướng dẫn của nhà
sản xuất, hoặc tiến hành kiểm tra theo cách trên.
Đồ thủy tinh
Các đồ thủy tinh chịu nhiệt đều thích hợp với lò vi sóng. Các loại này bao gồm mọi nhãn hiệu đồ nấu thủy tinh chịu
nhiệt. Tuy nhiên, không nên dùng các vật dụng làm bằng thủy tinh mỏng như ly hoặc cốc uống rượu vì chúng có
thể vỡ nứt khi thức ăn được đun nóng.
Vật dụng bằng nhựa
Bạn có thể dùng các vật dụng này để hâm nóng thức ăn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không nên dùng để đun
nấu thức ăn trong thời gian lâu hơn, thức ăn quá nóng có thể làm cong vênh hoặc làm nhựa nóng chảy.
Giấy
Đĩa và đồ chứa làm bằng giấy rất tiện lợi và thích hợp sử dụng cho lò vi sóng khi thời gian nấu nhanh và với những
thức ăn khô và ít mỡ. Khăn giấy cũng có thể dùng để gói thức ăn hoặc để lót lên khay nướng khi bạn nấu những
thức ăn có nhiều mỡ, chẳng hạn như thịt lợn muối. Nhìn chung, không nên dùng giấy in màu để tránh màu ngấm
vào thực phẩm. Một số loại giấy tái chế có thể lẫn những tạp chất, không nên sử dụng các loại giấy này để tránh
phát sinh tia lửa điện trong lò.
Túi nấu ăn bằng nhựa
Chỉ dùng túi nhựa được sản xuất chuyên dùng cho nấu ăn thì đều phù hợp với lò vi sóng. Tuy nhiên, khi nấu trong
lò vi sóng bạn phải rạch một đường trên túi để hơi nước thoát ra ngoài. Tuyệt đối không dùng túi nylon hay túi
nhựa thông thường trong lò vi sóng bởi chúng rất dễ bị nóng chảy.
Vật dụng bằng nhựa chuyên dụng cho vi sóng
Có rất nhiều loại và kích cỡ được sản xuất chuyên dụng cho lò vi sóng. Nhìn chung, bạn có thể sử dụng các vật
dụng có sẵn thay vì phải mua các đồ dùng nhà bếp mới.
Đồ gốm sứ, đá tự nhiên
Những chất liệu này có thể sử dụng với lò vi sóng một cách an toàn, tuy nhiên bạn cũng nên kiểm tra trước.

THẬN TRỌNG

• Một số loại vật liệu có hàm lượng chì hoặc sắt cao sẽ không thích hợp cho lò vi sóng.
• Tốt nhất nên kiểm tra vật dụng để xem độ phù hợp của chúng với lò vi sóng.
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ĐẶC ĐIỂM THỰC PHẨM & QUÁ TRÌNH NẤU
BẰNG LÒ VI SÓNG
Luôn giám sát quá trình nấu ăn bằng lò vi sóng
Luôn giám sát thức ăn khi nấu bằng lò vi sóng Lò vi sóng này được trang bị một đèn sẽ tự động bật khi lò vận hành,
giúp bạn có thể dễ dàng quan sát bên trong và kiểm tra tiến độ nấu thức ăn. Những hướng dẫn trong công thức như
nâng lên hay khuấy chỉ là những bước đơn giản nhất được khuyên dùng. Nếu thực phẩm có vẻ nấu chưa chín đều,
hãy tự điều chỉnh gia giảm theo như bạn nghĩ là hợp lý.
Các yếu tố ảnh hưởng tới thời gian nấu
Rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tới lượng thời gian nấu. Nhiệt độ của các thành phần thực phẩm trong công thức
khiến cho thời gian nấu có thể khác nhau rất nhiều. Ví dụ, để làm bánh ngọt với bơ, sữa, trứng lạnh sẽ tốn nhiều thời
gian để nướng hơn là cũng chiếc bánh đó với các thành phần tương tự ở nhiệt độ
phòng. Một số công thức, đặc biệt là dành cho bánh mì, bánh ngọt và bánh sữa trứng, khuyến nghị lấy thực phẩm ra
khỏi lò khi chúng chưa chín hẳn.
Đây không phải lỗi sai. Khi để ra ngoài, thường là với một lớp phủ, những thực phẩm này sẽ tiếp tục tự chín bên ngoài
lò nhờ nhiệt độ ở lớp ngoài truyền dần vào bên trong. Còn nếu để thực phẩm trong lò tới khi tất cả đều chín hẳn thì bề
mặt ngoài dễ bị nấu quá ngưỡng và cháy. Bạn dần dần sẽ quen với cách ước chừng thời gian nấu trong lò và thời
gian để ra ngoài cho các loại thực phẩm khác nhau.
Độ đậm đặc của thức ăn
Với các đồ nhẹ, xốp như các loại bánh ngọt, bánh mỳ, thời gian nấu ngắn hơn các đồ nặng, đặc như thịt nướng hoặc
thịt hầm. Bạn phải chú ý canh chừng khi nấu các đồ xốp để viền ngoài của chúng không bị khô và nứt.
Chiều cao của thức ăn
Phần bên trên của một loại thực phẩm cao như thịt nướng, sẽ chín nhanh hơn phần bên dưới.
Vì thế nên đổi chiều thực phẩm vài lần khi trong khi nấu.
Hàm lượng ẩm của thức ăn
Do nhiệt chuyển hóa từ vi sóng có xu hướng làm bay hơi ẩm, nên cần rải một chút nước các loại thức ăn tương đối
khô như thịt nướng và một số loại rau tươi trước khi nấu hoặc bọc chúng lại để giữ độ ẩm.
Thành phần xương và chất béo trong thức ăn
Xương và chất béo được nấu chín nhanh hơn thịt. Cần chú ý khi nấu các miếng thịt có xương hoặc mỡ để tránh nấu
chín không đều hoặc nấu chín quá.
Lượng thức ăn
Số lượng vi sóng trong lò được duy trì không đổi cho dù bạn nấu lượng thức ăn bao nhiêu.
Vì thế, càng nhiều thức ăn trong lò thì thời gian nấu càng dài. Hãy nhớ giảm thời gian nấu đi ít nhất 1/3 khi giảm một
nửa lượng theo công thức.
Hình dạng thức ăn
Vi sóng chỉ đâm xuyên 2cm vào thức ăn, nên phần bên trong khối thực phẩm lớn sẽ được nấu nhờ nhiệt chuyển hóa
của phần ngoài truyền vào. Chỉ những mặt ngoài của thức ăn được nấu nhờ năng lượng vi sóng, phần còn lại nhờ
truyền nhiệt. Hình dạng nấu khó nhất với lò vi sóng là khối vuông dày.
Các góc sẽ bị cháy trước rất lâu khi bên trong thậm chí còn chưa ấm. Thức ăn có miếng tròn mỏng hoặc hình vòng sẽ
phù hợp nhất để nấu trong lò vi sóng.
Lớp phủ
Lớp phủ giữ nhiệt và hơi nước, khiến thức ăn chín nhanh hơn. Dùng nắp hoặc màng bọc dùng cho lò vi sóng bọc vào
các góc để tránh bị rách ra.
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Tạo màu vàng xém
Các loại thịt và gia cầm khi nấu từ 15 phút trở lên sẽ có màu vàng xém nhẹ do mỡ trong thức ăn. Với các loại thức ăn
cần nấu nhanh hơn có thể tạo lớp màu này nhờ phết thêm sốt tạo màu như như sốt Worcestershire, nước tương hay
sốt barbecue để tạo màu ngon mắt. Do chỉ thêm lượng nhỏ sốt vào món ăn nên hương vị theo thực đơn gần như
không đổi.
Bọc thực phẩm bằng giấy không thấm mỡ
Lớp phủ này không chắc bằng nắp đậy hoặc màng bọc nên thức ăn có thể hơi khô. Nhưng vì lớp phủ này không chắc
bằng nắp đậy hoặc màng bọc nên giấy này giúp thức ăn hơi khô.
Sắp xếp và khoảng cách thức ăn
Các loại thức ăn lẻ như khoai tây, bánh nhỏ, và món khai vị sẽ gia nhiệt đều hơn nếu đặt trong lò với khoảng cách
như nhau, tốt nhất là xếp thành 1 vòng tròn. Không bao giờ được xếp chồng lên nhau.
Khuấy
Khuấy là một trong những kỹ thuật nấu quan trọng với lò vi sóng. Với kiểu nấu ăn truyền thống, thức ăn được khuấy
với mục đích để đảo trộn. Tuy nhiên, các thức ăn nấu bằng lò vi sóng được khuấy để phân tán, dàn trải đều nhiệt.
Luộn khuấy từ ngoài vào trong vì bên ngoài thức ăn được gia nhiệt trước.
Trở mặt thức ăn
Những loại thực phẩm lớn, cao như sườn, thịt hoặc cả con gà nên được lật vài lần khi nấu. Cũng có thể chặt gà thành
nhiều miếng nhỏ hơn trước khi cho vào lò.
Đặt những miếng dày hơn bên ngoài
Do sóng vi ba sẽ đâm xuyên phần ngoài thức
ăn trước nên hãy đặt những phần thịt và cá dày hơn ra ngoài rìa đĩa xoay. Bằng cách này, chúng nhận được nhiều
năng lượng vi sóng hơn và thức ăn có thể chín đều.
Bao gói
Bao giấy nhôm (để chặn vi sóng) ở các góc hoặc mép của thức ăn hình khối vuông và chữ nhật để tránh những phần
này bị nấu quá. Không được dùng quá nhiều và đảm bảo rằng chúng được gắn chặt vào đĩa, nếu không có thể gây
phóng điện trong lò.
Nâng cao
Với các loại thực phẩm dày và đặc, cần được để cao hơn trong khoang lò để có thể hấp thu năng lượng từ cả bên
dưới và cạnh tốt hơn.
Chọc lỗ
Thực phẩm có vỏ, da hoặc màng rất dễ bị nổ nếu chúng không được chọc lỗ trước khi nấu Những thực phẩm bao
gồm lòng đỏ và lòng trắng trứng, sò, trai và cả củ quả trái cây.
Kiểm tra trong khi nấu
Với lò vi sóng, việc nấu ăn trở nên rất nhanh chóng, nên cần kiểm tra thực phẩm liên tục. Một vài loại nên để trong lò
tới khi quá trình nấu hoàn tất, những hầu hết các loại thực phẩm bao gồm cả thịt và gia cầm, nên lấy ra khi chưa chín
hẳn rồi để một chút thời gian cho tự chín thêm. Nhiệt độ bên trong khối thức ăn tăng khoảng từ 5℉ (3℃) đến 15℉
(8℃) trong thời gian chờ.
Thời gian chờ
Thức ăn thường được để thêm từ 3-10 phút sau khi lấy ra khỏi lò để tự chín thêm. Nên bao gói thức ăn lại trong thời
gian chờ để giữ nhiệt trừ khi bạn muốn để chúng khô (ví dụ, một số loại bánh ngọt, bánh quy). Quá trình này sẽ giúp
thức ăn chín kỹ và làm tăng hương vị cho món ăn.
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CÁCH VỆ SINH LÒ
1 Vệ sinh bên trong lò
Thức ăn có thể còn dính vào thành trong khoang lò hoặc giữa gioăng và cửa lò. Tốt nhất là hãy lau sạch bằng khăn
ẩm ngay sau khi nấu. Vụn bánh và thức ăn trào ra sẽ hấp thụ năng lượng vi sóng, làm cho thức ăn lâu chín hơn.
Dùng khăn ẩm lau sạch các vụn bánh rơi ở giữ cửa và khung lò. Điều quan trọng là phải giữ vệ sinh khu vực này để
đảm bảo cửa đóng chặt. Dùng khăn thấm xà phòng để rửa sạch dầu mỡ bắn ra rồi lau khô.
Không dùng chất tẩy rửa mạnh và chất ăn mòn. Có thể rửa khay kim loại bằng tay hoặc trong máy rửa chén.
2 Vệ sinh bên ngoài lò
Dùng nước xà phòng lau sạch phía bên ngoài lò, sau đó lau bằng nước sạch rồi lau khô bằng khăn vải mềm hoặc
khăn giấy. Để ngăn không gây hư hỏng các bộ phận vận hành bên trong lò, chú ý không cho nước lọt vào qua các
khe thông khí. Để lau bảng điều khiển, mở cửa lò để tránh vô tình ấn nút khởi động và lau bằng khăn ẩm sau đó lau
ngay bằng khăn khô. Ấn DỪNG/XÓA sau khi vệ sinh.
3 Nếu hơi nước tích tục bên trong hoặc xung quanh bên ngoài cửa lò, lau khô bằng vải mềm. Điều này có thể xảy ra
khi lò hoạt động trong điều kiện có độ ẩm cao và đây không phải do sản phẩm bị hỏng hóc.
4 Phải giữ sạch cửa lò và gioăng. Chỉ dùng nước xà phòng ấm để vệ sinh, lau sạch rồi lau thật khô.
KHÔNG SỬ DỤNG CÁC CHẤT ĂN MÒN, CHẲNG HẠN NHƯ BỘT TẨY HOẶC MIẾNG CỌ BẰNG THÉP HAY
NHỰA.
Có thể dễ dàng bảo dưỡng các bộ phận kim loại nếu dùng khăn vải ẩm lau thường xuyên.

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHẨN ĐOÁN THÔNG
MINH SMART DIAGNOSIS™
Sử dụng chức năng này nếu bạn cần chẩn đoán chính xác từ trung tâm dịch vụ LG khi sản phẩm bị
trục trặc hoặc lỗi. Chỉ sử dụng chức năng này để liên hệ với người đại diện dịch vụ, không dùng trong
khi hoạt động bình thường.
1. Khi trung tâm chăm sóc khách hàng hướng dẫn như vậy, bạn hãy đưa loa của điện thoại lên logo
Smart Diagnosis™ trên bộ điều khiển.

LƯU Ý

Max
m
10 m

• Không chạm vào bất kỳ nút nào khác.
2. Khi cửa mở, nhấn và tiếp tục giữ nút Clear (Xóa) trong 3 giây để chữ "Loc" hiện lên trên màn hình.
Tiếp tục giữ nút Xóa thêm 5 giây nữa cho đến khi số "5" xuất hiện trên màn hình. (vì thế sẽ cần giữ
nút Xóa trong 8 giây liên tục).
Sau đó sẽ phát ra tiếng chuông từ sau biểu tượng Smart Diagnosis.
3. Giữ yên điện thoại cho đến khi kết thúc truyền tải tiếng chuông. Màn hình sẽ đếm ngược thời gian.
4. Khi đã đếm ngược xong và tiếng chuông đã dừng, tiếp tục cuộc nói chuyện của bạn với người đại
diện trung tâm chăm sóc khách hàng, khi đó người này sẽ có thể trợ giúp bạn sử dụng thông tin đã
được truyền để phân tích.

LƯU Ý

• Để có kết quả tốt nhất, không di chuyển điện thoại trong khi đang truyền tải tiếng chuông.
• Nếu người đại diện trung tâm chăm sóc khách hàng không thể lấy được bản ghi dữ liệu chính
xác, họ có thể yêu cầu bạn thử lại.
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HỎI ĐÁP
GyIK

Válasz

Tại sao đèn trong lò không sáng?

Có một số lý do tại sao đèn trong lò không sáng. Có thể bóng đèn
bị cháy hoặc mạch điện không đóng.

Vi sóng có đi xuyên qua phần kính trước cửa
lò không?

Không. Những khe hở ở trên cửa lò chỉ để cho ánh sáng lọt ra
ngoài, vi sóng không đi qua đó.

Tại sao có tiếng BÍP khi chạm vào một nút trên
bảng điều khiển?

Tiếng BÍP để báo rằng đã hoàn thành cài đặt đúng cách.

Nếu bật lò trong tình trạng trống thì có gây ra
hỏng hóc không?

Có. Không được bật lò khi lò đang trống.

Tại sao đôi khi trứng lại nổ lụp bụp?

Khi bạn nướng, chiên hoặc luộc trứng, lòng đỏ có thể nổ do hơi
nước tích tụ trên trong màng lòng đỏ. Để tránh hiện tượng này, bạn
chỉ cần chọc thủng lớp màng lòng đỏ trước khi nấu. Không bao giờ
nấu trứng khi còn nguyên vỏ.

Tại sao cần phải chờ sau khi lấy thức ăn ra
khỏi lò?

Sau khi lấy ra khỏi lò, thức ăn sẽ tiếp tục chín trong thời gian chờ.
Lúc này thức ăn sẽ tự chín đều và hoàn toàn. Thời gian chờ phụ
thuộc vào độ đậm đặc của thức ăn.

Tại sao lò của tôi không nấu nhanh như trong
sách hướng dẫn nấu ăn đã nói?

Xin hãy kiểm tra lại sách hướng dẫn nấu ăn của bạn để đảm bảo
rằng bạn đã làm đúng theo hướng dẫn, và xem có lý do nào gây ra
thay đổi thời gian nấu. Thời gian nấu nấu và cài đặt nhiệt độ là các
gợi ý, giúp tránh bị nấu chín quá, đây là vấn đề phổ biến nhất khi
sử dụng lò này. Những khác biệt về độ lớn, hình dạng, khối lượng
và kích thước của thức ăn có thể kéo dài thời gian nấu. Hãy tự
đánh giá kết hợp với gợi ý theo sách hướng dẫn nấu ăn để kiểm tra
tình trạng thức ăn, cũng như khi bạn nấu ăn theo cách truyền
thống.

Tại sao xuất hiện từ "Cool" hoặc màn hình
vẫn hiển thị thời gian nấu sau khi đã nấu
xong?

Sau khi đã nấu xong, quạt có thể hoạt động để làm mát lò. Màn
hình sẽ hiển thị "Cool". Nếu bạn mở cửa hoặc ấn DỪNG/XÓA
một lần trước khi hết thời gian nấu, thời gian nấu còn lại sẽ hiển thị
trên màn hình. Đây không phải hỏng hóc.

Khi bật lò vi sóng, nếu bạn sử dụng các sản phẩm như đài, ti vi, mạng LAN không dây, Bluetooth, thiết bị y tế, thiết bị
không dây v.v. có sử dụng cùng tần số như lò vi sóng, lò vi sóng có thể bị ảnh hưởng từ những sản phẩm này. Sự ảnh
hưởng này không phải sự cố với vi sóng hay sản phẩm và không phải hỏng hóc. Vì thế, vẫn có thể sử dụng an toàn.
Tuy nhiên, thiết bị y tế cũng có thể bị ảnh hưởng, vì thế cần thận trọng khi sử dụng thiết bị y tế gần sản phẩm này.
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****

MS259

Công suất đầu vào

220 V~ 50 Hz

Công suất đầu ra lò vi sóng

Tối đa 1000 Watt (tiêu chuẩn định mưc IEC60705)

Tần suất vi sóng
Kích thước bên ngoài

2450 MHz
476 mm(Rộng) X 272 mm(Cao) X 360 mm(Sâu)

Vi sóng

1150 Watt

* Ở 1000 W và 800 W, công suất đầu ra sẽ giảm dần để tránh quá nóng.
Tần suất vi sóng: 2450 MHz +/- 50 MHz (Nhóm 2 / Hạng B) **
Các thiết bị Nhóm 2: nhóm 2 bao gồm tất cả các thiết bị ISM RF trong đó năng lượng tần số vô
tuyến trong dải tần 9 kHz đến 400 GHz được tạo ra có chủ đích và được sử dụng hoặc chỉ được
sử dụng dưới hình thức bức xạ điện từ, điện cảm và/hoặc ghép nối điện dung cho mục đích xử
lý vật liệu hoặc kiểm tra/phân tích.
Thiết bị Hạng B là các thiết bị phù hợp để sử dụng trong nhà và các công trình kết nối trực tiếp
với mạng lưới nguồn điện áp thấp cung cấp cho các công trình dùng cho mục đích sinh hoạt.
Bạn có thể tải hướng dẫn sử dụng về tại địa chỉ http://www.lg.com

