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Cách Hoạt Động Của Lò Vi Sóng
Vi sóng là một dạng năng lượng tương tự sóng radio
và sóng truyền hình và ánh nắng bình thường. Thông
thường, các vi sóng tản ra ngoài khi chúng đi qua khí
quyển và biến mất mà không có hiệu ứng gì.
Tuy nhiên, lò vi sóng có một manhetron được thiết kế
để sử dụng năng lượng có trong vi sóng. Điện, cung cấp
cho ống manhetron, được sử dụng để tạo ra năng lượng
vi sóng.

4 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN
8 TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
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thủy tinh, sứ và giấy, những vật liệu làm ra đĩa ăn an toàn
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Vi sóng không làm nóng chén đĩa, mặc dù chén đĩa cuối
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lượng vi sóng được chuyển hoàn toàn
thành nhiệt khi nó đi vào thức ăn, không
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN
Vui lòng lữu giữ để lại để tham khảo. Xin đọc và tuân thủ tất cả các hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để tránh
nguy hiểm từ cháy nổ, điện giật, sát thương thân thể, hoặc hỏng hóc khi sử dụng lò vi sóng. Hướng dẫn này chưa
hoàn toàn bao quát được toàn bộ các điều kiện tiềm ẩn có thể sảy ra. Xin vui lòng liên hệ với đại lý dịch vụ của bạn
hoặc nhà sản xuất nếu bạn còn có khúc mắc chưa hiểu rõ.

CẢNH BÁO
Đây là biểu tượng cảnh báo an toàn. Biểu tượng này cảnh báo bạn khỏi nguy hiểm tiềm ẩn có thể gây sát thương
hoặc tử vong cho bạn và người khác. Tất cả các thông điệp an toàn sẽ được chỉ dẫn ngay sau biểu tượng cảng báo an
toàn cùng với những từ “CẢNH BÁO” hoặc là “CHÚ Ý”. Nghĩa của những từ này như sau:

CẢNH BÁO
Biểu tượng này sẽ cảnh báo bạn khi xuất hiện những hành động nguy hiểm hoặc không đảm bảo an toàn có thể gây sát
thương hoặc tử vong.

THẬN TRỌNG
Biểu tượng này sẽ cảnh báo bạn khi xuất hiện những hành động nguy hiểm hoặc không đảm bảo an toàn mà có thể
gây sát thương hoặc hư hỏng tài sản.

CẢNH BÁO
1 Không chạm vào, hoặc điều chỉnh hay sửa chữa cửa, bảng điều khiển, công tắc khóa liên động an toàn hoặc

•

bất kỳ bộ phận nào của lò. Sẽ nguy hiểm đối với bất kỳ ai tiến hành bảo trì hoặc sửa chữa liên quan đến việc
tháo bất kỳ nắp nào chống tiếp xúc với năng lượng vi sóng. Chỉ kỹ thuật viên bảo trì đủ tiêu chuẩn mới được
tiến hành sửa chữa.
Không giống các thiết bị khác, lò vi sóng là thiết bị có dòng điện và điện áp cao. Sử dụng hoặc sửa chữa không
đúng có thể gây ra tổn thất tiêu hao năng lượng vi sóng qua mức hoặc điện giật.

2 Không được sử dụng lò để sấy ẩm. Việc đó có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng về an toàn. (ví dụ Vận hành
lò vi sóng bằng giấy báo, quần áo, đồ chơi ẩm, vật nuôi, thiết bị điện di động, v.v.)

• Những trường hợp gây hư hỏng nặng có thể dẫn đến cháy, nổ, hay đột tử vì điện giật.
3 Sản phẩm không được khuyến khích sử dụng đối với người già và trẻ em. Trẻ em chỉ được sử dụng khi đã
•

được hướng dẫn đầy đủ, hiểu được mức độ nguy hiểm khi sử dụng không đúng cách và có thể sử dụng được
lò vi sóng một cách an toàn.
Sử dụng không đúng có thể gây những nguy hiểm như : cháy nổ, giật điện hay gây bỏng.

4 Các bộ phận bên ngoài có thể nóng lên trong quá trình sử dụng. Vì vậy, nên để tránh xa trẻ em.
• Trẻ em rất dễ bị bỏng.
5 Không hâm nóng đồ ăn lỏng hoặc thức ăn khác trong hộp đóng kín vì chúng rất dễ nổ tung. Bỏ giấy gói bằng
•

nhựa ra khỏi thức ăn trước khi nấu hoặc làm rã đông. Chú ý trong một vài trường hợp thức ăn có thể bọc một
lớp màng nhựa để hâm nóng hoặc nấu.
Hộp kín có thể sẽ bị nổ tung.

6 Đảm bảo sử dụng các phụ kiện phù hợp tùy theo từng chế độ vận hành, xem hướng dẫn trên trang 9.
• Việc sử dụng không đúng cách có thể làm hỏng lò vi sóng hoặc các bộ phận của lò,và có thể gây phát lửa hoặc cháy nổ.
7 Trẻ nhỏ không được phép chơi đùa với các thiết bị hoặc tay nắm cửa lò.
• Trẻ em có thể bị thương.
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8 Sẽ rất nguy hiểm đối với bất kì ai tiến hành bảo trì hoặc sửa chữa liên quan đến việc tháo bất kỳ nắp chống
tiếp xúc với năng lượng vi sóng. Chỉ kĩ thuật viên bảo trì đủ tiêu chuẩn mới được tiến hành sửa chữa.

9 Khi thiết bị hoạt động trong chế độ kết hợp, trẻ em chỉ được sử dụng khi có sự giám sát của người lớn vì lò
sinh nhiệt cao.

THẬN TRỌNG
1 Bạn không thể vận hành lò khi cửa lò mở vì khóa liên động an toàn được lắp đặt trong trong cơ chế cửa. Cần
hết sức chú ý không được bậy, xáo trộn khóa liên động an toàn.

• Việc này có thể gây ra nguy hiểm do phát thải năng lượng vi sóng quá mức. (Khóa liên động an toàn sẽ ngừng tất cả
hoạt động nấu nướng khi cửa lò mở)

2 Không đặt bất cứ vật gì (như khăn lau bếp, khăn ăn,) giữa mặt trước của lò và cửa lò hoặc không được để thức
ăn hoặc cặn của các chất vệ sinh tích tụ trên bề mặt làm bít kín cửa lò.

• Nó gây ra nguy hiểm do phát thải năng lượng vi sóng quá mức.

3 Không được vận hành lò vi sóng khi đang bị hỏng. Việc đóng cửa lò đúng cách rất quan trọng và nó sẽ không
•

gây ra các hư hỏng như: (1) cửa (bị uốn cong), (2) các bản lề và chốt cửa (gẫy hoặc hỏng hóc), (3) miếng bít cửa
và bề mặt kín bít.
Có thể gây nguy hiểm do phát thải năng lượng vi sóng quá mức.

4 Phải đảm bảo cài đặt đúng thời gian nấu, khối lượng thức ăn nhỏ cần được nấu hoặc hâm nóng trong thời gian
ngắn hơn.

• Việc nấu quá kỹ có thể gây ra cháy đồ ăn và dẫn tới hỏng lò vi sóng.
5 Khi hâm nóng thức ăn dạng lỏng như canh, nước xốt và đồ uống trong lò vi sóng:
* Tránh sử dụng hộp đựng có vách thẳng với cổ hẹp.
* Không nên để quá nóng.

•

* Khuấy độ ăn dạng lỏng trước khi đặt hộp đựng vào trong lò vi sóng và đặt lại giữa lúc đang hâm nóng.
* Sau khi hâm nóng, để nguyên đồ ăn trong lò vi sóng một lúc; khuấy hoặc đảo đồ ăn lại một cách cẩn thận và
kiểm tra nhiệt độ của nó trước khi ăn để tránh bị bỏng (đặc biệt, đồ ăn đựng trong chai và bình thức ăn của
trẻ nhỏ).
Phải cẩn thận khi cầm hộp thức ăn. Nhiệt vi sóng của đồ uống có thể dẫn đến đun sôi phun trào chậm mà không
nổi bong bóng. Việc này có thể gây ra hiện tượng chất lỏng có thể đột ngột sôi tràn.

6 Lỗ thoát khí nằm ở trên cùng, dưới cùng hoặc mặt bên của lò. Đừng bịt kín lỗ thoát khí!
• Việc sử dụng không đúng có thể gây ra hư hỏng hoặc làm giảm chức năng nấu của lò.
7 Không nên vận hành lò vi sóng khi chưa đặt thực phẩm cần chế biến ở trong lò. Tốt nhất là để một cốc nước
trong lò khi không sử dụng. Nước sẽ hấp thụ sạch sẽ tất cả năng lượng vi sóng nếu lò đột nhiên khởi động.

• Sử dụng không đúng có thể dẫn đến làm hỏng lò vi sóng.

8 Không nên nấu thức ăn được bọc trong khăn giấy, trừ nhứng món ăn được liệt kê trong sách hướng dẫn.
•

Không được dùng báo để đặt cùng với khăn giấy khi nấu ăn.
Việc sử dụng không đúng có thể gây nổ hoặc cháy.
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9 Không sử dụng hộp bằng gỗ và gốm có mạ kim loại (như đồng, hoặc bạc). Tháo bỏ các ốc vít kim loại. Kiểm
tra các dụng cụ phù hợp sử dụng với lò vi sóng.

• Chúng có thể bị nung nóng và cháy thành than. Các vật dụng kim loại nói riêng cũng có thể bị cong trong lò vi sóng,
gây ra hư hỏng nghiêm trọng.

10 Không sử dụng các sản phẩm giấy tái chế.
• Chúng có thể chứa các chất bẩn gây phát lửa hoặc là cháy nổ khi sử dụng trong lúc đun nấu.
11 Không nên rửa khay và giá đỡ bằng cách ngâm trong nước sau khi nấu. Điều này có thể gây gãy, vỡ.
• Việc sử dụng không đúng có thể làm hỏng lò vi sóng của bạn.
12 Đặt lò sao cho mặt trước của lò vi sóng phải cách bề mặt ít nhất 8 cm để tránh bị lật đổ.
• Việc đặt lò không đúng cách sẽ gây thương tích cho người và làm hỏng lò vi sóng.
13 Trước khi đun, bỏ vỏ của khoai tây, táo hay bất cứ loại hoa quả, hoặc rau củ nào khác.
• Chúng có thể gây cháy nổ.
14 Không nên nấu trứng khi còn vỏ. Trứng còn vỏ và trứng đun sôi cả quả không nên nấu trong lò vi sóng vì
chúng có thể bị nổ, thậm chí có thể làm lò vi sóng ngừng gia nhiệt.

• Áp suất sẽ tăng lên trong trứng và gây nổ.

15 Không nên đặt chảo nhiều mỡ/ dầu ăn trong lò vi sóng.
• Việc này có thể khiến đồ ăn lỏng sôi tràn đột ngột
16 Nếu thấy xuất hiện khói, tắt công tắc hoặc ngắt kết nối lò với nguồn điện và giữ cửa lò ở trạng thái đóng để
ngăn lửa cháy..

• Có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng như cháy nổ hoặc điện giật.
17 Khi thức ăn được hâm nóng hoặc nấu trong hộp dùng 1 lần làm từ nhựa, giấy hoặc vật liệu dễ cháy, phải
kiểm tra lò vi sóng một cách thường xuyên.

• Thức ăn của bạn có thể bị tràn, đổ do biến dạng của hộp, gây ra cháy.
18 Nhiệt độ của bề mặt lò có thể lên cao khi lò vi sóng đang hoạt động. Không nên chạm vào cửa lò vi sóng, tủ
•

phía ngoài, phía sau, khoang lò, linh kiện và các đĩa khi đang ở chế độ nướng, chế độ sóng vi sóng, và chế độ
nấu tự động, đảm bảo chúng không còn nóng trước khi rửa.
Khi lò nóng lên ,sẽ gây nguy cơ bị phỏng nếu không đeo găng tay.

19 Lò vi sóng nên được vệ sinh thường xuyên và loại bỏ thức ăn dư thừa nào.
• Sai xót bảo trì, làm vệ sinh có thể dẫn tới biến dạng bề mặt. Điều này gây ảnh hưởng xấu tới tuổi thọ lò và dễ gây
nguy hiểm.

20 Nếu đang làm nóng bất cứ vật gì, thì lò cũng sẽ nóng trong suốt thời gian sử dụng, vì vậy phải cẩn thận để
tránh chạm tay và các vật nóng bên trong lò.

• Hiện tượng này dễ gây phỏng.
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21 Tuân theo đúng hướng dẫn sử dụng nhà sản xuất đưa ra về sản phẩm bỏng ngô . Kiểm tra liên tục lò vi sóng
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khi đang nổ ngô. Nếu như hạt bắp không nổ sau thời gian dự tính, thì không nên tiếp tục nổ ngô nữa. Không
dùng túi giấy mầu nâu để gói bỏng ngô. Không được cố gắng nổ hết những hạt còn lại.
• Việc nấu quá lâu có thể làm cháy hạt bắp.

22 Thiết bị này cần được nối đất.
Nếu như dây cấp nguồn bị hư hỏng, thì phải được thay thế bởi bên sản xuất, đại lý bán hàng hoặc người có
chuyên môn để tránh những mối nguy hiểm tiềm ẩn.
• Việc sử dụng không đúng có thể gây hư hỏng điện nghiêm trọng.

23 Không nên dùng đồ cọ rửa thô ráp hoặc đồ cạo rửa bằng kim loại để vệ sinh kính của cửa lò.
• Chúng có thể làm xước bề mặt, hoặc cũng có thể gây vỡ kính.

24 Không nên dùng lò vi sóng để phục vụ cho mục đích cung cấp thực phẩm thương mại.
• Việc sử dụng không đúng cách có thể làm hỏng lò vi sóng của bạn.

25 Lò vi sóng cần phải được vận hành cùng với cửa trang trí mở .

• Nếu như cửa bị đóng khi lò đang hoạt động, thì luồng không khí sẽ có xu hướng xấu đi, gây ra cháy hoặc hỏng lò vi
sóng.

26 Có thể nối dây bằng cách dùng phíc cắm hay lắp công tắc cố định vào dây theo nguyên tắc đấu dây.
• Việc sử dụng công tắc hoặc ổ cắm điện không đúng có thể dẫn tới giật điện hoặc cháy nổ.

27 Lò vi sóng nên được đặt tại một nơi riêng biệt.
28 Thiết bị này không được khuyến khích sử dụng với những người (bao gồm cả trẻ nhỏ) : có sức khỏe yếu, suy
yếu giác quan hoặc các chức năng thần kinh, hay thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức, trừ khi có người chịu
trách nhiệm giám sát, hướng dẫn cách sử dụng an toàn.

29 Trẻ nhỏ cần được trông nom, giám sát để không chơi đùa với lò vi sóng.
30 Thiết bị không được thiết kế để vận hành bằng bộ đếm thời gian bên ngoài hay bộ điều khiển riêng biệt.
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TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
Mở thùng và lắp đặt
Bằng cách làm theo các bước đơn giản ở hai trang này, bạn sẽ có thể nhanh chóng kiểm tra xem lò vi sóng có vận hành
đúng cách hay không. Vui lòng chú ý đặc biệt đến hướng dẫn về nơi lắp đặt lò vi sóng. Khi mở thùng lò vi sóng, hãy nhớ
tháo tất cả phụ kiện và bao bì ra. Kiểm tra để đảm bảo rằng lò vi sóng không bị hư hại trong quá trình giao hàng.

1 Mở thùng lò vi sóng và đặt nó lên một bề mặt bằng phẳng.

Khay Thủy Tinh

Vòng xoay

Giá

2 Đ
 ặt lò vi sóng ở vị trí cao bạn chọn có chiều cao trên 85cm

nhưng đảm bảo có khoảng trống ít nhất 20 cm ở trên cùng và
10 cm ở phía sau để thông khí tốt.
M
 ặt trước của lò vi sóng phải cách cạnh của bề mặt ít nhất
8cm để không bị đổ. Lỗ thoát khí nằm ở trên cùng hoặc mặt
bên của lò. Việc làm nghẽn lỗ thoát khí có thể làm hư lò.

THẬN TRỌNG
• KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG Lò vi sóng NÀY CHO MỤC ĐÍCH CUNG CẤP
THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI.

3 C ắm lò vi sóng vào ổ cắm gia đình chuẩn. Đảm bảo rằng lò vi sóng của bạn là thiết bị duy nhất nối với ổ cắm đó.
Nếu lò vi sóng không hoạt động đúng cách, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện và sau đó cắm lại.

4 Mở cửa lò vi sóng bằng cách kéo tay nắm cửa. Đặt vòng xoay bên trong lò vi sóng và đặt khay thủy tinh lên trên cùng.

5 Đ
 ổ đầy vật đựng an toàn với vi sóng bằng 300 ml (1/2 pint) nước.
Đặt vào KHAY THỦY TINH và đóng cửa lò. Nếu bạn có nghi ngờ về
loại vật đựng nào để sử dụng vui lòng tham khảo trang 10. H.

Trước khi sử dụng
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6 Ấ n nút DỪNG/XÓA, và ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH một lần để
đặt thời gian nấu là 30 giây.

GlÂY

7 M
 ÀN HÌNH HIỂN THỊ sẽ đếm ngược từ 30 giây. Khi nó đạt đến 0,
sẽ có tiếng BÍP. Mở cửa lò và kiểm tra nhiệt độ nước.
Nếu lò vi sóng vận hành thì nước sẽ ấm.
Cẩn thận khi tháo vật đựng vì nó có thể nóng.

LÚC NÀY Lò vi sóng CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC LẮP ĐẶT.

8 P hải khuấy hoặc lắc thức ăn trong bình sữa và hộp thức ăn trẻ em và kiểm tra nhiệt độ trước khi ăn, để tránh bị phỏng.

Phương pháp sử dụng các phụ kiện ở từng chế độ
Vi sóng

Nướng

Nấu nướng kết hợp

Giá

Khay Thủy Tinh

Thận trọng: Hãy nhớ sử dụng phụ kiện có tham khảo hướng dẫn nấu.

Được chấp nhận
Không Được Chấp Nhận

10 Trước khi sử dụng

Đồ dùng an toàn có thể sử dụng trong lò vi sóng
Không được sử dụng đồ dùng kim loại hoặc viền kim loại trong lò vi sóng không thể xuyên
qua kim loại

Chúng sẽ dội lại khi gặp vật thể kim loại trong lò và dẫn đến hồ quang điện, một hiện tượng nguy hiểm tương tự
tia chớp. Hầu hết đồ dùng phi kim kháng nhiệt đều an toàn cho sử dụng trong lò vi sóng. Tuy nhiên, một số có thể
chứa những vật liệu khiến chúng không thích hợp khi sử dụng làm đồ nấu ăn cho lò vi sóng. Nếu bạn nghi ngờ về
một đồ dùng cụ thể, có một cách đơn giản để xem có thể sử dụng nó trong lò vi sóng hay không.
Đặt đồ dùng đang đề cập kế bên tô thủy tinh đổ đầy nước trong lò vi sóng. Vận hành lò vi sóng có công suất CAO
trong 1 phút. Nếu nước nóng lên nhưng đồ dùng vẫn nguội khi chạm vào, thì đồ dùng đó an toàn đối với vi sóng.
Tuy nhiên, nếu nước không thay đổi nhiệt độ nhưng đồ dùng lại nóng lên, thì vi sóng được đồ dùng hấp thụ và đồ
dùng đó không an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng. Bạn có thể có nhiều vật dụng trong tay trong nhà bếp ngay lúc
này có thể sử dụng làm thiết bị nấu ăn trong lò vi sóng. Hãy đọc kỹ danh sách kiểm tra sau đây.

Dĩa ăn
Nhiều loại chén dĩa an toàn đối với vi sóng. Nếu nghi ngờ, hãy tham khảo tài liệu của nhà sản xuất hoặc thử bằng
lò vi sóng.

Đồ thủy tinh
Đồ thủy tinh kháng nhiệt và an toàn đối với vi sóng. Đây có thể gồm có mọi nhãn hiệu đồ dùng nấu ăn bằng thủy
tinh chịu được vi sóng. Tuy nhiên, không được sử dụng đồ thủy tinh mỏng, chẳng hạn như ly thủy tinh không quai
hoặc ly uống rượu, vì những thứ này có thể bể khi thức ăn nóng lên.

Vật đựng bằng plastic
Có thể sử dụng những vật này để giữ thức ăn cần hâm nóng nhanh. Tuy nhiên, không được sử dụng chúng để giữ
thức ăn cần thời gian đáng kể trong lò vì thức ăn nóng sẽ làm biến dạng hoặc làm tan chảy vật đựng plastic.

Giấy
Dĩa và vật đựng bằng giấy thuận tiện và an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng, miễn là thời gian nấu không lâu và
thức ăn cần nấu có ít mỡ và hơi ẩm. Khăn giấy cũng rất hữu dụng để gói thức ăn và lót khay nướng có thức ăn có mỡ
chẳng hạn như thịt muối cần nấu. Nói chung, tránh sử dụng các sản phẩm giấy có màu vì màu có thể tan chảy.
Một số sản phẩm giấy tái chế có thể chứa các chất độc có thể gây ra hồ quang điện hoặc cháy khi sử dụng trong lò vi
sóng.

Túi nấu ăn bằng plastic
Miễn là chúng được sản xuất đặc biệt cho nấu ăn, túi nấu ăn là an toàn đối với vi sóng. Tuy nhiên, hãy nhớ rạch túi
để hơi nước có thể thoát ra. Không được sử dụng túi plastic bình thường để nấu trong lò vi sóng, vì chúng sẽ tan
chảy và biến dạng.

Đồ dùng nấu ăn bằng plastic cho lò vi sóng
Có nhiều đồ dùng nấu ăn cho lò vi sóng với kích thước và hình dạng khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp,
bạn có thể sử dụng những vật dụng bạn có sẵn thay vì mua thêm thiết bị nấu ăn mới.

Đồ gốm, đồ đá và sứ
Vật đựng làm bằng những vật liệu này thường được sử dụng an toàn trong lò vi sóng, nhưng phải kiểm tra để đảm
bảo.

THẬN TRỌNG
• Một số vật dụng có hàm lượng chì hoặc sát cao không thích hợp sử dụng làm đồ dùng nấu ăn.
• Phải kiểm tra đồ dùng để đảm bảo chúng thích hợp cho sử dụng trong lò vi sóng.

Trước khi sử dụng
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Bảng điều khiển

Chi tiết

1CÔNG THỨC NẤU
Công thức nấu ăn cho phép bạn nấu nhiều món
ăn yêu thích bằng cách lựa chọn loại thực phẩm và
trọng lượng của chúng. Xem phần “ Công thức nấu“
trang 15.

2 HÂM TỰ ĐỘNG
Xem trang 17 “Hâm tự động”.
3 NƯỚNG GIÒN LẠI
Xem trang 18 “Nương giòn lại”.

4 RÃ ĐÔNG VÀ NƯỚNG

1
2
4
6

Xem trang 19 “Rã đông và nướng”.

3
5
7

5 NƯỚNG TỰ ĐỘNG
Xem trang 20 “Nướng tự động”.
6 RÃ ĐÔNG NHANH
Xem trang 21 “Rã đông nhanh”.
7 RÃ ĐÔNG TỰ ĐỘNG
Xem trang 22 “Rã đông tự động”.

8 CHẾ ĐỘ NẤU
• Xác định hình thức nấu ăn.
• Cài đặt thời gian, nhiệt độ và mức công suất.
• Khi đang nấu với chế độ tự động hay bằng tay, bạn
có thể tăng hoặc giảm thời gian nấu ăn tại một thời
điểm bất kỳ bằng cách xoay tròn (ngoại trừ chế độ
rã đông).

8

9 DỪNG/XÓA

9

:

Dừng hoặc hủy tất cả các lệnh trừ thời gian của ngày.
: KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH
• Để bắt đầu nấu thực phẩm đã được chọn, hãy ấn
nút này một lần.
• Tính năng khởi động nhanh cho phép bạn cài đặt
khoảng thời gian 30 giây với công suất nấu ăn cao
khi nhấn nút khởi động nhanh.

12 Trước khi sử dụng

Cài đặt đồng hồ

Khóa bảo vệ

Bạn có thể đặt đồng hồ 12 giờ hoặc 24 giờ. Ví dụ dưới
đây sẽ hướng dẫn bạn cách đặt 14:35 với đồng hồ
24 giờ.

Dưới đây là các bước hướng dẫn sử dụng chốt khóa bảo vệ.

1 Cắm lò vi sóng lần đấu.
“24H” sẽ hiện lên trên màn hình.
Ấn nút KHỞI ĐỘNG/ KHỞI ĐỘNG NHANH để xác
nhận cho đồng hồ 24h.
(Nếu bạn muốn thay đổi lựa chọn khác sau khi đặt
đồng hồ thì bạn phải rút lò vi sóng ra và cắm lại).

2 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU cho đến khi màn hình hiển thị

“14:00”.
Ấn nút KHỞI ĐỘNG/ KHỞI ĐỘNG NHANH để xác nhận.

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.
2 Ấn và giữ nút DỪNG/ XÓA cho đến khi màn hình hiển thị chữ
“CHILD LOCKED” và biểu tượng" " kèm theo tiếng bíp.
Chế độ KHÓA BẢO VỆ được cài đặt thành công.
Nếu ấn bất kỳ nút nào, màn hình đều hiển thị chữ màn hình
hiển thị chữ “CHILD LOCKED” và biểu tượng" ".

3 Để hủy chế độ KHÓA BẢO VỆ, ấn và giữ nút DỪNG/

XÓA cho đến khi màn hình không hiển thị chữ “CHILD
LOCKED” kèm theo tiếng bíp, tức là đã thực hiện mở
khóa thành công.

3 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU khi màn hình hiển thị “14:35”.
Ấn nút KHỞI ĐỘNG/ KHỞI ĐỘNG NHANH.
Đồng hồ bắt đầu đếm:

Lò của bạn có một chức năng an toàn để ngăn việc
vô tình vận hành lò. Sau khi đặt khóa bảo vệ, bạn
không thể sử dụng bất kỳ chức năng nào và không
thể nấu.
Tuy nhiên, con của bạn vẫn có thể mở cửa lò.

Khởi động nhanh
• K hi lò vi sóng được cắm lần đầu bạn phải đặt lại
đồng hồ.
•N
 ếu đồng hồ (hoặc màn hiển thị) hiển thị ký tự lạ,
bạn hãy rút phích cắm điện ra sau đó cắm lại và
thực hiện đặt lại đồng hồ.

Trong ví dụ sau đây, tôi sẽ chỉ cho bạn cách đặt 2 phút
nấu với công suất cao (900 W).

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.
2 Ấn nút KHỞI ĐỘNG/ KHỞI ĐỘNG NHANH bốn lần để
chọn 2 phút với công suất cao (900 W).

Lò vi sóng của bạn sẽ khởi động khi bạn nhấn xong
lần thứ tư.

3 Sau khi ấn nút KHỞI ĐỘNG/ KHỞI ĐỘNG NHANH,

bạn có thể tăng thêm thời gian nấu lên đến 99 phút
59 giây bằng cách vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU.

Tính năng KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH cho phép
bạn đặt khoảng thời gian 30 giây nấu công suất cao
(900 W) bằng cách ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG
NHANH.

CÁCH SỬ DỤNG
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4 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU cho tới khi xuất hiện số “5:00”.

Nấu ăn bằng lò vi sóng

Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH.

Ví dụ sau sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu thức ăn ở mức
720W trong vòng 5 phút.

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.
2 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU lựa chọn Vi sóng.
Sau đó màn hình hiển thị biểu tượng : “

”.

Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH để xác
nhận chế độ.

3 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU cho tới khi xuất hiện số “720 W”.

• Lò vi sóng của bạn có 5 chế độ cài công suất nấu.
Công suất nấu cao nhất là được lựa chọn tự động
và khi vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU là sẽ lựa chọn các
cấp độ công suất khác nhau.
• Thức ăn được nấu sẽ được đặt trong đồ chuyên
dụng cho lò vi sóng.
• Vui lòng không sử dụng
những thiết bị dưới đây.

Giá

 n nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH để xác
Ấ
nhận công suất nấu.

Cấp độ vi năng lượng
Lò vi sóng của bạn được trang bị 5 cấp độ nguồn để mang lại cho bạn khả năng linh hoạt và kiểm soát tối đa khi nấu.
Bảng bên dưới minh họa các ví dụ về thức ăn và cấp độ nguồn nấu khuyên dùng của chúng để sử dụng với lò vi sóng này.

CẤP ĐỘ NGUỒN

Đầu Nguồn Ra

SỬ DỤNG

900 W

• Đun Nước
• Đun nóng thịt bò bằm
• Nấu thịt gia cầm, cá, rau củ cắt khúc
• Nấu các khoanh thịt mềm

720 W

• Hâm lại (Thức ăn lỏng)
• Nướng thịt và gia cầm
• Nấu nấm và sò
• Nấu thức ăn có bơ và trứng

TRUNG BÌNH
(MED)

540 W

• Hâm lại (Khoai tây hầm, Thịt cắt lát, Thức ăn
ăn liền)
• Chuẩn bị trứng
• Nấu kem sữa bột ngô
• Chuẩn bị gạo, súp

TRUNG BÌNH THẤP
(MED-LOW)

360 W

• Nấu Tan Tất Cả
• Nấu tan bơ và sô-cô-la
• Nấu các khoanh thịt ít mềm hơn

THẤP
(LOW)

180 W

• Làm mềm mơ và phô mai
• Làm tan kem
• Làm nở bột mì

CAO
(HIGH)
TRUNG BÌNH CAO
(MED-HIGH)

Phụ gia

Dĩa an toàn đối với vi
sóng

14 CÁCH SỬ DỤNG

Nướng

Nấu nướng kết hợp

Ví dụ dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách nướng trong 12
phút.

Ví dụ dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách lập chương trình
cho lò vi sóng công suất 360W để chọn nấu nướng kết
hợp trong 25 phút.

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.

2 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU để lựa chọn nướng.

Màn hình sẽ hiển thị “
”.
Ấn nút KHỞI ĐỘNG/ KHỞI ĐỘNG NHANH để xác
nhận nướng.

2 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU để chọn nấu nướng kết hợp
“.
““
Màn hình sẽ hiển thị biểu tượng: “
Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH để xác
nhận Nấu nướng kết hợp.

3 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU cho đến khi màn hình hiển thị “
12:00 ”.

3 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU cho đến khi màn hình hiển thị
“360W”.

Ấn nút KHỞI ĐỘNG/ KHỞI ĐỘNG NHANH để xác
nhận công suất.

4 Ấn nút KHỞI ĐỘNG/ KHỞI ĐỘNG NHANH.
4 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU cho đến khi màn hình hiển thị
“25:00”.

THẬN TRỌNG
Luôn sử dụng gang tay khi bỏ thức ăn và các phụ
tùng sau khi nấu bởi lò vi sóng và các phụ tùng
sau khi nấu sẽ rất là nóng.

5 Ấn nút KHỞI ĐỘNG/ KHỞI ĐỘNG NHANH.

•N
 ướng sẽ giúp món ăn được vàng đẹp và giòn
nhanh hơn.
•Đ
 ể đạt được hiệu quả tốt nhất,
sử dụng giá đỡ:

Giá

• Lò vi sóng của bạn có tính năng nấu kết hợp cho
phép bạn có thể nấu bằng bộ gia Nhiệt và Vi sóng.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ mất ít thời gian nấu
hơn.
• B ạn có thể đặt ba mức công suất của vi sóng (180W,
270 W VÀ 360 W) trong chế độ nấu kết hợp.
• Tính năng này giúp tạo màu vàng đẹp cho món ăn
và thức ăn giòn nhanh hơn.
• Để đạt được hiệu quả tốt nhất
sử dụng giá đỡ:

Giá

CÁCH SỬ DỤNG

Thời gian nấu

Công thức nấu

Ví dụ sau đây cho bạn thấy làm thế nào để thay đổi
chương trình nấu ăn trong thời gian dài hơn hoặc ngắn
hơn.

Ví dụ sau đây sẽ cho bạn thấy làm thế nào để nấu ăn
0,6 kg khoai tây nướng.

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.
2 Thiết lập chương trình nấu ăn theo yêu cầu đặt
trước. Chọn trọng lượng của thực phẩm.

3 Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH.
Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU.
Thời gian nấu sẽ tăng hoặc giảm.
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1 ấn nút DỪNG/XÓA.
2 Ấn nút Công thức nầu.
Sau đó màn hình hiển thị biểu tượng : “

”.

3 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU nấu cho tới khi xuất hiện
“2 Baked potatoes”.

Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH để xác
nhận danh mục.

4 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU cho tới khi xuất hiện từ “0.6 kg”.
Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH.
• Nếu như bạn thấy thực phẩm của bạn chín quá
hoặc vẫn còn sống khi mà bạn cài đặt lại chương
trình, bạn có thể tăng hoặc giảm thời gian bằng
cách điều chỉnh CHẾ ĐỘ NẤU.

K hi nấu bạn có thể tăng hoặc giảm thời gian nấu
bằng cách vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU.

• Bạn có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời gian nấu
(trừ chế độ rã đông) tại bất kỳ điểm nào bằng
cách chuyển CHẾ ĐỘ NẤU.

• Danh mục công thức nầu được lập trình.
• Công thức nầu cho phép bạn nấu những món ăn
yêu thích bằng cách lựa chọn loại thực phẩm và
trọng lượng của chúng.
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Hướng dẫn công thức nấu
Tên món
1.Rice/Pasta (Mỳ gạo)
- Khối lượng : 0.1 ~ 0.3 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : Nhiệt độ phòng
- Dụng cụ : Bát chuyên dụng cho lò vi
sóng (Nồi thủy tinh sâu)

Công thức chế biến
Thành phần
Gạo
Bơ, dạng lỏng
Hành,bột nạo
Nước dùng gà hoặc
Rau thơm và muối

100 g
30 g
50 g
250 ml

200 g
40 g
75 g
500 ml
Gia vị

300 g
50 g
100 g
750 ml

Cho gạo và bơ dạng lỏng vào trong một cái bát sâu và lớn (3 L) và trộn
đều. Đổ nước dùng gà hoặc nước đun sôi và thêm rau thơm và muối.
Bao và mở lỗ thông khí bằng vải bọc.
Đặt tô vào lò vi sóng. Chọn danh mục và trọng lượng, nhấn nút bắt đầu.
Sau khi nấu, khuấy đều và để khoảng 5 ~ 10 phút.
Thành phần cho mì ống
Mì ống
100 g
Nước
400 ml
Muối

200 g
800 ml
Gia vị

300 g
1200 ml

Cho mì ống và nước sôi với muối trong một cái bát sâu và lớn (3 L).
Đặt tô vào lò vi sóng. Chọn danh mục và trọng lượng, bấm nút bắt đầu.
Sau khi nấu ăn, chờ khoảng 1 ~ 2 phút. Rửa sạch mì ống với nước lạnh.
2. Baked potatoes (Khoai tây bỏ lò)
- Khối lượng : 0.2 ~ 1.0 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : Nhiệt độ phòng
- Dụng cụ : Giá thấp

Chọn củ khoai tây vừa phải (khoảng 200 ~ 220 g một củ) rửa sạch và để
khoai tây ráo nước. Cắt khoai tây bằng dĩa ăn Đặt khoai tây trên giá thấp.
Chọn nút bấm và bắt đầu nướng. Sau khi nướng xong, ủ trong lá khoảng
10 phút.

Thành phần.
3. Stuffed zucchini (Bí nhồi thịt)
- Nhiệt độ thực phẩm : Nhiệt độ phòng 4 khoanh bí xanh, mỗi khoanh 200 g \ 500 g bò xay
2 thìa dầu oliu\muối và hạt tiêu để tạo vị
- Dụng cụ : Đĩa thủy tinh chịu nhiệt
Cắt đầu bí xanh tạo hình nón và lấy hạt, chú ý không đục vào thịt hoặc da.
Nhồi bí xanh với thịt bò băm và đậy nắp vào. Đặt bí xanh nhồi lên đĩa thủy tinh
chịu nhiệt và phết dầu ô liu. Chọn chức năng và khối lượng, ấn nút khởi động.
4. Gratin dauphinois
Thành phần
(Món nướng mảnh vụn bánh mỳ)
1 kg khoai tây \ 1 tép tỏi \ 20 g bơ
- Nhiệt độ thực phẩm : Nhiệt độ phòng 100 g pho mát cứng \ 300 g kem
nhục đậu khấu, muối và hạt tiêu để nêm gia vị
- Dụng cụ : Khay nướng chuyên dụng
20 x 20 cm trên giá thấp
Khoai tây bóc vỏ và rửa sạch sau đó cắt lát 5 mm.
Chà bên trong đĩa nướng với bơ và tỏi đinh hương.
Đặt một nửa phần khoai tây trong đĩa nướng cho gia vị. Cho gia vị vào
phần khoai tây còn lạisau đó cho kem và pho mát lên trên.
Đặt món nướng lên giá thấp. Lựa chọn danh mục và nhấn bắt đầu.

CÁCH SỬ DỤNG
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Hâm tự động
Ví dụ sau đây hướng dẫn cách nấu 0,3 kg món ăn đông
lạnh.

4 Vặn nút chế độ nấu cho đến khi hiển thị “0.3 kg”.
Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH.
Khi nấu bạn có thể tăng giảm thời gian nấu bằng
cách xoay nút chế độ nấu.

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.
2 Ấn nút Hâm Tự động.
Sau đó màn hình hiển thị biểu tượng : “

3 Vặn nút chế độ nấu cho đến khi hiển thị

“ 2 Chilled meal”.
Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH
để xác nhận loại món ăn.

“.

• Các món hâm tự động đã được lập trình.
• Hâm tự động cho phép bạn nấu hầu hết các thức
ăn yêu thích bằng cách chọn loại thức ăn và khối
lượng.

Hướng dẫn hâm tựđộng
Tên món

Công thức chế biến

1. Soup / Sauce (Xúp / Nước sốt)
- Khối lượng : 0,2 ~ 0,8 Kg
- Nhiệt độ thực phẩm : Nhiệt độ phòng
- Dụng cụ : Bát chuyên dụng cho lò vi sóng

Đổ súp/nước sốt vào bát chuyên dụng cho lò vi sóng. Bọc bằng gói nhựa.
Đưa thức ăn vào lò.
Sau khi hâm, khuấy đều và đậy nguyên trong 3 phút. Rồi sau đó lại khuấy
lại.

2. Chilled meal (Món ăn đông lạnh)
- Khối lượng : 0,3 ~ 0,6 Kg
- Nhiệt độ thực phẩm : ướp lạnh
- Dụng cụ : Khay chuyên dụng

Dùng xiên chọc xuyên qua màng. Đưa thức ăn vào lò.
Sau khi hâm nóng, ủ trong 2 phút.
Lưu ý:
Có thể khuấy được: Như Mỳ ý sốt bò hầm.
Không khuấy được: Như Lasagne, Pa-tê.
- Đối với thức ăn đựng trong túi, xuyên qua phần thịt và phần gạo/mỳ
sợi vài lần.
- Đối với thức ăn khuấy được, khuấy nếu cần.

3. Beverage (Đồ uống)
Đổ đồ uống vào cốc chuyên dụng cho lò vi sóng. Đặt cốc vào giữa lò.
Sau khi hâm nóng, khuấy 2 ~ 3 lần.
- Khối lượng : 1 ~ 3 cốc
Khi hâm nóng 2 cốc, đặt các cốc đều nhau từ trọng tâm của lò.
- Nhiệt độ thực phẩm : Nhiệt độ phòng
- Dụng cụ : C
 ốc chuyên dụng cho lò vi sóng
4. Frozen muffin (Muffin đông lạnh)
- Khối lượng : 1 ~ 4 miếng
- Nhiệt độ thực phẩm : Tủ lạnh
- Dụng cụ : Khăn giấy

Đặt khăn giấy vào tâm lò.
Đặt bánh xốp nướng vào tâm khăn giấy.
Khi hâm nóng nhiều hơn 1 bánh xốp nướng, xắp xếp các miếng đều từ tâm
lò và đều nhau.
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nướng giòn lại
Ví dụ sau đây hướng dẫn cách nấu 0,5 kg mỳ lasagna.

hiện “0.5 kg”.
Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH.
Khi nấu bạn có thể tăng giảm thời gian nấu bằng
cách vặn nút chế độ nấu.

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.
2 Ấn nút nƯỚNG GIÒN LẠI.

Sau đó màn hình hiển thị biểu tượng : “

4 Vặn nút chế độ nấu cho đến khi màn hình xuất

“.

3 Vặn nút chế độ nấu cho đến khi màn hình xuất hiện
“2 Lasagna”.

Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH để xác
nhận lại món ăn.

• Các món nướng giòn lại đã được lập trình.
• Nướng Giòn Lại cho phép bạn nấu hầu hết các
thức ăn yêu thích bằng cách chọn loại thức ăn và
khối lượng.

Hướng dẫn nướng giòn lại
Tên món

Công thức chế biến

1. Cordon bleu (Bánh cordon bleu)
- Khối lượng : 0,2 ~ 0,8 Kg
- Nhiệt độ thực phẩm : ướp lạnh
- Dụng cu : Đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá

Đặt Cordon bleu còn lại (100 ~ 150 g/miếng) lên đĩa thủy tinh chịu nhiệt
trên giá.

2. Lasagna (Mỳ lasagna)
- Khối lượng : 0,2 ~ 0,8 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : ướp lạnh
- Dụng cụ : Đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá

Cắt mỳ lasagna còn lại thành miếng nhỏ (200 ~ 250 g/miếng).

3. Bread (Bánh mỳ)
- Khối lượng : 0,1 ~ 0,3 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : Tủ lạnh
- Dụng cụ : Đĩa thủy tinh chịu nhiệt
4. Pie/Tart (Pa tê / Bánh nhân hoa quả)
- Khối lượng : 0.2 ~ 0.8 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : ướp lạnh
- Dụng cụ : Đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá

Chọn chức năng và khối lượng, ấn nút khởi động.

Đặt thức ăn lên đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá.
Chọn chức năng và khối lượng, ấn nút khởi động.
Đặt đông lạnh bánh mỳ (50 ~ 100 g/miếng) lên trên đĩa thủy tinh chịu nhiệt.
Chọn menu và khối lượng, ấn nút khởi động.

Pa-tê/bánh nhân hoa quả còn lại thành các miếng nhỏ.
(200 ~ 250 g/miếng) Đặt thức ăn lên đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá.
Chọn chức năng và khối lượng, ấn nút khởi động.

CÁCH SỬ DỤNG
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Rã đông và nướng
4 Vặn nút chế độ nấu cho đến khi màn hình xuất

Ví dụ sau đây hướng dẫn cách nấu 0,4 kg tôm.

hiện “0,4 kg”.

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.
2 Ấn nút Rã đông VÀ nướng.
Sau đó màn hình hiển thị biểu tượng : “

“.

5 Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH.
Khi nấu bạn có thể tăng giảm thời gian nấu bằng
cách vặn nút chế độ nấu.

3 Vặn nút chế độ nấu cho đến khi màn hình xuất
hiện “2 Shrimp.

Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH để xác
nhận lại món ăn.
• Chương trình rã đông & nướng đã được lập trình.
• Chương trình rã đông và nướng cho phép bạn
nấu hầu hết các thức ăn yêu thích bằng cách chọn
loại thức ăn và khối lượng.

Hướng dẫn rã đông và nướng
Tên món

Công thức chế biến

Chọn miếng cá hồi đông lạnh nặng 200g và dày 2,5 cm.
1. Salmon fillet (Cá hồi phi lê)
- Khối lượng : 0,2 ~ 0,6 kg
Phết dầu lên bề mặt cá.
- Nhiệt độ thực phẩm : Tủ lạnh
Đặt thức ăn lên đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá.
- Dụng cụ : Đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá
Chọn chức năng và khối lượng, ấn nút khởi động. Khi xuất hiện tiếng
“bíp”,lật thức ăn và ấn khởi động để tiếp tục nấu.
2. Shrimp (Tôm)
- Khối lượng : 0,1 ~ 0,4 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : Tủ lạnh
- Dụng cụ : Đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá

Phết dầu lên bề mặt tôm đông lạnh.
Đặt thức ăn lên đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá.
Chọn chức năng và khối lượng, ấn nút khởi động.
Khi xuất hiện tiếng “bíp”, lật thức ăn và ấn khởi động để tiếp tục nấu.

3. Hamburger patties (Bánh mì kẹp thịt)
- Khối lượng : 1 ~ 4 miếng
- Nhiệt độ thực phẩm : Tủ lạnh
- Dụng cụ : Đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá

Chọn hamburger patties đông lạnh. Mỗi miếng có khối lượng 100 g và
dày 1 cm.
Phết dầu lên bề mặt bánh.
Đặt bánh lên đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá.
Chọn chức năng và khối lượng, ấn nút khởi động.
Khi xuất hiện tiếng “bíp”, lật bánh và ấn khởi động để tiếp tục nấu.

4. Chicken legs (Chân gà)
- Khối lượng : 0,2 ~ 0,6 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : Tủ lạnh
- Dụng cụ : Đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá

Phết dầu lên bề mặt chân gà đông lạnh.
Đặt thức ăn lên đĩa thủy tinh chịu nhiệt trên giá.
Chọn chức năng và khối lượng, ấn nút khởi động. Khi xuất hiện tiếng
“bíp”, lật thức ăn và ấn khởi động để tiếp tục nấu.
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Nướng tự động
5 Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH.

Ví dụ sau đây hướng dẫn cách nấu 0,4kg thịt gà.

Khi nấu bạn có thể tăng giảm thời gian nấu bằng
cách vặn nút chế độ nấu.

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.
2 Ấn nút Nướng tự động.
Sau đó màn hình hiển thị biểu tượng : “

“.

3 Vặn nút chế độ nấu cho đến khi màn hình xuất
hiện “2 Chicken pieces”.

Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH để xác
nhận lại món ăn.

• Chế độ nướng tự động đã được lập trình.
• Nướng tự động cho phép bạn nấu hầu hết các
thức ăn yêu thích bằng cách chọn loại thức ăn và
khối lượng.

4 Vặn nút chế độ nấu cho đến khi màn hình xuất
hiện “0.4 kg”.

Hướng dẫn nướng tự động
Tên món

Công thức chế biến

1. Roast Chicken (Gà nướng)
- Khối lượng : 0,8 ~ 1,8 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : ướp lạnh
- Dụng cụ : Dĩa an toàn đối với vi sóng

Rửa và để khô da gà. Phết dầu lên gà. Bó chặt chân bằng dây cotton.
Đặt gà lên vỉ nướng chuyên dụng trong lò vi sóng.
Lật thức ăn khi có tiếng “bíp”.
Sau khi nướng, bọc thức ăn bằng lá nhôm mỏng trong 10 phút.

2. Chicken pieces (Gà cắt miếng)
- Khối lượng : 0,2 ~ 0,6 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : ướp lạnh
- Dụng cu : Giá

Rửa và để khô da. Phết dầu lên miếng gà.
Đặt lên trên giá.
Khi xuất hiện tiếng “bíp”, lật thức ăn.
Sau khi nấu, bọc thức ăn bằng lá nhôm mỏng trong 2 phút.

3. Roast beef (Thịt bò nướng)
- Khối lượng : 0,5 ~ 2,0 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : ướp lạnh
- Dụng cụ : Giá

Cắt thành miếng có độ dày 3 ~ 4 cm. Phết dầu lên thịt bò.
Đặt trên giá.
Khi xuất hiện tiếng “bíp”, lật thức ăn.
Sau khi nấu, bọc thức ăn bằng lá nhôm mỏng trong 10 phút.

4. Roast pork (Thịt lợn nướng)
- Khối lượng : 0.5 ~ 2.0 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : ướp lạnh
- Dụng cu : Giá

Cắt thịt thành miếng có độ dày 3 ~ 4 cm.
Phết dầu lên miếng thịt. Đặt trên giá.Đặt trên giá.
Khi xuất hiện tiếng “bíp”, lật thức ăn.
Sau khi nấu, bọc thức ăn bằng lá nhôm mỏng trong 10 phút.
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Rã đông nhanh
Trong ví dụ sau đây tôi sẽ chỉ cho bạn cách rã đông
0,5 kg thịt bằm.

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.
Trọng lượng thức ăn bạn sắp rã đông. Hãy nhớ loại
bỏ bất kỳ dây buộc hoặc bao kim loại nào; sau đó đặt
thức ăn vào lò vi sóng và đóng cửa lò.

2 Ấn nút RÃ ĐÔNG NHANH.
Sau đó màn hình hiển thị biểu tượng : “

”, “

Trong khi rã đông lò vi sóng của bạn sẽ phát ra tiếng
“BÍP”, lúc đó hãy mở cửa lò, lật thức ăn lên và tách ra
để đảm bảo rã đông đều. Lấy ra bất kỳ phần nào đã rã
đông hoặc đậy chúng lại để làm chậm tốc độ rã đông.
Sau khi kiểm tra hãy đóng cửa lò và ấn nút Khởi
Động/Khởi Động Nhanh để tiếp tục rã đông.
Lò vi sóng sẽ dừng rã đông (ngay cả khi có tiếng
bíp) trừ phi cửa lò mở.

”.

Lò vi sóng sẽ tự động khởi động.

Hướng dẫn rã đông nhanh
Tên món

Công thức chế biến

1. Minced meat (Băm nhỏ thịt)
- Khối lượng : 0.5 kg
- Nhiệt độ thực phẩm : Tủ lạnh
- Dụng cụ : Dĩa an toàn đối với vi sóng

Lấy thịt ra hẳn khỏi bao đựng.
Đặt thịt bằm vào một cái dĩa an toàn đối với vi sóng.
Khi có tiếng bíp, lấy thịt bằm ra khỏi lò vi sóng, lật thịt bằm lên và để lại vào lò vi
sóng.
Nhấn vào start (bắt đầu) để tiếp tục.
Vào lúc kết thúc chương trình, hãy lấy thịt bằm ra khỏi lò vi sóng, đậy bằng
giấy bọc và để 5~15 phút hoặc cho đến khi rã đông hẳn.
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Rã đông tự động
Nhiệt độ và mật độ thức ăn có thể khác nhau, tôi khuyên bạn kiểm tra thức ăn trước khi bắt đầu nấu. Đặc biệt chú ý đến
những khớp bắt lớn ở thịt và gà, một số thức ăn có thể không được rã đông hoàn toàn trước khi nấu. Ví dụ như cá được
nấu nhanh đến nỗi đôi khi bắt đầu nấu khi vẫn còn đông một chút lại tốt hơn. Chương trình BÁNH MÌ thích hợp cho việc
rã đông những thứ nhỏ như bánh mì tròn hoặc một ổ bánh mì. Những thứ này cần có thời gian chờ để rã đông ở giữa.
Trọng lượng thức ăn bạn sắp rã đông. Hãy nhớ loại bỏ bất kỳ dây buộc.
hoặc bao kim loại nào; sau đó đặt thức ăn vào lò vi sóng và đóng cửa lò.

Ví dụ sau sẽ hướng dẫn bạn cách làm rã đông 0,8 kg thịt
gia cầm đông lạnh.

1 Ấn nút DỪNG/XÓA.
2 Ấn nút Rã đông tự động.
Sau đó màn hình hiển thị biểu tượng : “

”.

5 Trong khi rã đông lò vi sóng của bạn sẽ phát ra tiếng
“bíp”, lúc đó hãy mở cửa lò, lật thức ăn lên và tách
ra để đảm bảo rã đông đều. Lấy ra bất kỳ phần nào
đã rã đông hoặc đậy chúng lại để làm chậm tốc độ
rã đông. Sau khi kiểm tra hãy đóng cửa lò và ấn nút
KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH để tiếp tục rã
đông.

Lò vi sóng sẽ dừng rã đông (ngay cả khi có tiếng
bíp) trừ phi cửa lò mở.

3 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU cho tới khi xuất hiện từ
“2 Poultry”.

Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH để xác
nhận loại thức ăn.

4 Vặn nút CHẾ ĐỘ NẤU cho tới khi xuất hiện “0.8 kg”
cho khối lượng thức ăn đông lạnh.

Ấn nút KHỞI ĐỘNG/KHỞI ĐỘNG NHANH.

• Lò vi sóng của bạn có bốn thiết lập rã đông vi
sóng:
- THỊT, GIA CẦM, ,CÁ và BÁNH MÌ; mỗi phân
loại rã đông có các thiết lập nguồn khác nhau.
• Thức ăn được nấu sẽ được đặt trong đồ chuyên
dụng cho lò vi sóng.
• Vui lòng không sử dụng
những thiết bị dưới đây.

Giá
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Hướng dẫn rã đông tự động
* Phải đựng thức ăn cần rã đông trong một vật đựng chống vi sóng thích hợp và để không đậy nắp trên mâm xoay thủy
tinh.
* Nếu cần, đậy những phần thịt hoặc gia cầm nhỏ bằng các tấm giấy nhôm phẳng. Việc này sẽ ngăn những phần mỏng
ấm lên trong quá trình rã đông.
Đảm bảo lớp giấy này không chạm vào vách lò.
* Tách những thứ như thịt băm, thịt chặt, xúc xích và thịt muối ra càng sớm càng tốt.
Khi có tiếng bíp, lấy thức ăn ra khỏi lò vi sóng, lật thức ăn lên và để lại vào lò vi sóng. Lúc này hãy lấy những phần
đã rã đông ra. Tiếp tục rã đông những miếng còn lại.
Chờ cho đến khi rã đông hoàn toàn.
Tên món

Thức ăn

1. Meat (Thịt)
- Khối lượng : 0.1 ~ 4.0 kg
- Dụng cụ : Dĩa an toàn
đối với vi sóng

- Thịt bò bằm, Thịt bò phi lê, Thịt cục để hầm, Thịt thăn bò, Thịt om, Thịt
mông, Hamburger bò. Thịt cừu cắt nhỏ, Thịt nướng xoay tròn, Xúc xích, Thịt
cắt lát (2 cm).
- Quay thực phẩm đến khi co tiếng bíp.
- Sau khi rã đông, đậy một lớp giấy nhôm trong 5 ~ 15 phút.

2. Poultry (Gia cầm)
- Khối lượng : 0.1 ~ 4.0 kg
- Dụng cụ : Dĩa an toàn
đối với vi sóng

- Gà nguyên con, Chân, Ức, Ức gà tây (dưới 2,0 kg).
- Quay thực phẩm đến khi co tiếng bíp.
- Sau khi rã đông, đậy một lớp giấy nhôm trong 20 ~ 30 phút.

3. Fish (Cá)
- Khối lượng : 0.1 ~ 4.0 kg
- Dụng cụ : Dĩa an toàn đối với vi
sóng

- Phi lê, Thịt bò, Cá nguyên con, Hải sản.
- Quay thực phẩm đến khi co tiếng bíp.
- Sau khi rã đông, đậy một lớp giấy nhôm trong 10 ~ 20 phút.

4. Bread (Bánh mì)
- Khối lượng : 0.1 ~ 0.5 kg
- Dụng cụ : Khăn giấy

- Bánh mì cắt lát, Bánh mì ổ, Bánh mì baguette, v.v.
- Sau khi rã đông, chờ 1 ~ 2 phút.
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Để ý đến mọi thứ
Công thức nấu ăn trong sách được chuẩn bị cẩn thận, nhưng sự thành công của bạn trong việc chuẩn bị thức ăn
còn tùy vào mức độ chú ý của bạn đối với thức ăn khi nấu. Luôn quan sát thức ăn khi nấu. Lò vi sóng được trang
bị một đèn tự động bật sáng khi lò hoạt động để bạn có thể nhìn thấy bên trong và kiểm tra tiến độ của thức
ăn. Phải nghĩ đến các hướng dẫn được cung cấp trong công thức nấu ăn để đảo, khuấy, vân vân như các bước
khuyên dùng tối thiểu. Nếu thức ăn có vẻ không được nấu đều, chỉ cần thực hiện điều chỉnh cần thiết khi bạn cho
là thích hợp để giải quyết vấn đề.

Những nhân tố ảnh hưởng đến thời gian nấu
Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thời gian nấu. Nhiệt độ của các thành phần được sử dụng trong công thức nấu
ăn tạo ra một khác biệt lớn về thời gian nấu. Ví dụ như, một cái bánh ngọt làm bằng bơ, sữa và trứng đông lạnh
sẽ mất thời gian lâu hơn đáng kể khi nướng so với một cái bánh có thành phần ở nhiệt độ phòng. Mọi công thức
nấu ăn trong sách này đều có ghi thời gian nấu ăn khác nhau. Nói chung, bạn sẽ thấy rằng thức ăn vẫn chưa được
nấu chín ở đầu dưới của phạm vi thời gian, và đôi khi bạn có thể muốn nấu lâu hơn thời gian tối đa được cung
cấp, tùy vào sở thích cá nhân. Nguyên tắc chi phối của sách này là tốt nhất nên thực hiện theo công thức nấu ăn
với thời gian nấu ăn trong sách. Khi bị nấu quá thức ăn sẽ bị hư không còn ngon. Một số công thức nấu ăn, đặc
biệt là công thức cho bánh mì, bánh ngọt, và kem sữa bột ngô, khuyên lấy thức ăn ra khỏi lò khi chúng còn hơi tái.
Đây không phải là nhầm lẫn. Khi để chờ, thường đậy nắp, những thức ăn này sẽ tiếp tục chín bên ngoài lò vì nhiệt
bị giữ lại bên trong phần ngoài của thức ăn dần di chuyển vào trong. Nếu thức ăn được để lại trong lò cho đến khi
chín hết, thì phần bên ngoài sẽ trở nên chín quá hoặc thậm chí bị cháy. Bạn sẽ ngày càng khéo hơn trong việc ước
tính cả thời gian nấu lẫn thời gian chờ đối với những loại thức ăn khác nhau.

Mật độ thức ăn
Thức ăn nhẹ, xốp chẳng hạn như bánh ngọt và bánh mì chính nhanh hơn thức ăn nặng, đặc chẳng hạn như thịt
rô ti và thức ăn trong xoong. Bạn phải cẩn thận khi nấu thức ăn xốp bằng lò vi sóng để đảm bảo cạnh bên ngoài
không bị khô và giòn.

Chiều cao của thức ăn
Phần trên của thức ăn dày, đặc biệt là rô ti, sẽ chín nhanh hơn phần dưới. Do đó, nên lật thức ăn dày trong khi nấu
ăn, đôi khi phải làm vài lần.

Hàm lượng hơi ẩm trong thức ăn
Vì nhiệt tạo ra từ vi sóng có xu hướng làm bốc hơi hơi ẩm, thức ăn tương đối khô như rô ti và một số rau củ phải
được rưới nước hoặc đậy lại để giữ ẩm trước khi nấu.

Hàm lượng xương và mỡ của thức ăn
Xương dẫn nhiệt và mỡ chín nhanh hơn thịt. Phải cẩn thận khi nấu các miếng thịt có xương hoặc mỡ để đảm bảo
chúng chín đều và không bị chín quá.

Số lượng thức ăn
Số vi sóng trong lò không đổi bất kể có bao nhiêu thức ăn được nấu. Do đó, bạn càng đặt nhiều thức ăn vào lò,
thời gian nấu càng lâu. Hãy nhớ giảm thời gian nấu ít nhất một phần ba khi dùng nửa công thức nấu ăn.

Hình dạng thức ăn
Vi sóng chỉ xuyên qua khoảng 2 cm thức ăn, phần trong của thức ăn dày được nấu khi nhiệt được tạo ra từ bên
ngoài đi vào bên trong. Chỉ có cạnh bên ngoài của thức ăn được nấu chín bằng năng lượng vi sóng; phần còn lại
được nấu bằng sự dẫn nhiệt. Hình dạng xấu nhất có thể đối với thức ăn được nấu trong lò vi sóng là hình vuông
dày. Các góc sẽ cháy lâu trước khi ở giữa ấm lên Thức ăn mỏng tròn và thức ăn hình vòng chín tốt trong lò vi sóng.

Đậy
Nắp đậy giữ lại nhiệt và hơi nước khiến cho thức ăn chín nhanh hơn. Dùng nắp hoặc lớp giấy trong suốt chịu được
vi sóng có góc gấp lại để ngăn bị tách ra.
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Làm nâu
Thịt và gia cần được nấu mười lăm phút trở lên sẽ ngã màu hơi nâu bằng mỡ của chính nó. Thức ăn được nấu
trong thời gian ngắn hơn có thể được thoa một lớp sốt làm nâu chẳng hạn như sốt worcestershire, nước tương
hay nước sốt thịt nướng để có màu ngon mắt. Vì lượng sốt làm nâu tương đối nhỏ được thêm vào thức ăn nên
hương vị ban đầu của công thức sẽ không thay đổi.

Đậy bằng giấy chống mỡ
Giấy chống mỡ ngăn ngừa hiệu quả sự rơi vãi và giúp thức ăn giữ nhiệt. Nhưng vì nó đậy không chặt bằng nắp
hoặc lớp giấy kiếng, nó khiến cho thức ăn hơi mất nước.

Sắp xếp
Các loại thức ăn riêng lẻ chẳng hạn khoai tây nướng, bánh ngọt nhỏ và hors d’oeuvres sẽ nóng đều hơn nếu được
đặt vào lò cách nhau khoảng cách bằng nhau, tốt hơn là theo hình tròn. Không được chất thức ăn lên nhau.

Khuấy
Khuấy là một trong những kỹ thuật nấu bằng lò vi sóng quan trọng nhất. Trong quá trình nấu truyền thống, thức
ăn được khuấy để kết dính. Tuy nhiên, thức ăn nấu bằng lò vi sóng được khuấy để tản và tái phân bổ nhiệt. Luôn
khuấy từ bên ngoài vào trong vì phần bên ngoài thức ăn nóng trước.

Lật
Thức ăn lớn và dày chẳng hạn như rô ti và gà nguyên con phải được lật lên để phần trên cùng và dưới cùng chín
đều. Cũng nên lật thịt gà chặt cục.

Đặt những phần dày hơn ra bên ngoài
Vì sóng được hướng vào phần bên ngoài của thức ăn, nên đặt những phần thịt, gia cầm và cá dày hơn ra cạnh
ngoài của dĩa nướng. Bằng cách này, những phần dày hơn sẽ nhận được nhiều năng lượng vi sóng nhất và thức
ăn sẽ chín đều.

Bọc
Có thể đặt các tấm giấy nhôm (chặn vi sóng) lên các góc hoặc cạnh của thức ăn hình vuông hay chữ nhật để ngăn
những phần này bị quá chín. Không được sử dụng quá nhiều giấy nhôm và đảm bảo giấy này cố định với dĩa nếu
không nó có thể gây ra ‘hồ quang điện’ trong lò.

Đảo
Có thể đảo thức ăn dày và đậm đặc để phần bên dưới và giữa thức ăn có thể hấp thụ vi sóng.

Chọc
Thức ăn trong vỏ, da hoặc màng có khả năng nổ trong lò trừ phi chúng được chọc thủng trước khi nấu.
Những thức ăn đó gồm có lòng đỏ và lòng trắng trứng gà, con trai và sò và rau củ cũng như trái cây nguyên quả.

Kiểm tra xem đã chín chưa
Thức ăn chín rất nhanh trong lò vi sóng, nên kiểm tra thường xuyên. Một số thức ăn được để lại trong lò vi sóng
đến khi chín hẳn, những hầu hết thức ăn, kể cả thịt và gia cầm, được lấy ra khỏi lò khi vẫn chưa chín hết và để chín
hẳn trong thời gian chờ. Nhiệt độ bên trong của thức ăn sẽ tăng từ 50F (30C) đến 150F (80C) trong thời gian chờ.

Thời gian chờ
Thức ăn thường được để 3 đến 10 phút sau khi lấy ra khỏi lò vi sóng. Thông thường thức ăn được đậy trong thời
gian chờ để giữ nhiệt trừ phi chúng được cho là sẽ khô bề mặt (ví dụ như một số loại bánh ngọt và bích quy). Việc
chờ cho phép thức ăn chín hẳn và cũng giúp hương vị được kết hợp và phát triển.

26 Đặc đi ểm th ức ăn Nấu bằng Vi sóng / Thắc Mắc và Giải Đáp

Lau Chùi Lò Vi Sóng
1 Giữ sạch sẽ cho bên trong của lò
 hững phần rơi rớt của thức ăn hoặc chất lỏng bị đổ dính vào thành lò và giữa mối hàn và bề mặt cửa. Tốt
N
nhất là lau sạch chỗ đổ ngay bằng khăn ẩm. Mảnh vụn và thức ăn đổ sẽ hấp thụ năng lượng vi sóng và kéo
dài thời gian nấu. Dùng khăn ẩm để lau sạch mảnh vụn rơi giữa cửa và khung. Điều quan trọng là phải giữ
cho khu vực này được sạch để đảm bảo mối hàn kín. Loại bỏ mảnh vụn có mỡ bằng vải có xà phòng sau đó
vắt và lau khô. Không được sử dụng chất tẩy mạnh hoặc chất tẩy ăn mòn. Có thể rửa khay kim loại bằng tay
hoặc trong máy rửa chén.

2 Giữ sạch sẽ cho bên ngoài của lò
Lau sạch bên ngoài của lò bằng xà phòng và nước sau đó bằng nước sạch và lau khô bằng vải mềm hoặc
khăn giấy. Để ngăn hư hỏng cho các bộ phận vận hành bên trong lò, không được để nước chảy vào các
đường ống thông khí. Để lau bảng điều khiển, hãy mở cửa để ngăn lò không vô tình khởi động, và lau bằng
vải ẩm sau đó lau khô ngay bằng vải khô. Ấn nút DỪNG/XÓA sau khi lau sạch.
 ếu hơi nước tích tụ bên trong hoặc xung quanh bên ngoài của cửa lò, hãy lau bảng điều khiển bằng vải mềm.
3 N
Điều này có thể xảy ra khi lò vi sóng được vận hành ở điều kiện có độ ẩm cao và không có biểu hiện hư hỏng
thiết bị.

4 P hải giữ sạch cho cửa và mối hàn cửa. Chỉ sử dụng nước xà phòng ấm, vắt sau đó lau khô hoàn toàn.

KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC VẬT LIỆU MÀI MÒN, CHẲNG HẠN NHƯ BỘT TẨY HOẶC TẤM THÉP HAY PLASTIC.
Dễ bảo trì các bộ phận kim loại hơn nếu lau thường xuyên bằng vải ẩm.

5 Không được sử dụng máy rửa bằng hơi nước.

Thắc Mắc và Giải Đáp
Thắc Mắc

Giải Đáp

Khi đèn của lò không sáng thì có vấn đề gì?

Có thể có vài nguyên nhân khiến đèn lò không sáng. Bóng đèn bị cháy.
Cửa còn mở.

Năng lượng vi sóng có đi qua được màn hình
quan sát ở cửa hay không?

Không. Các lỗ, hoặc cổng được thiết kế để cho phép ánh sáng đi
qua; chúng không cho phép năng lượng vi sóng đi qua.

Tại sao có tiếng bíp khi chạm vào một nút trên
Bảng Điều Khiển?

Tiếng bíp dùng để đảm bảo rằng thiết lập được nhập vào chính
xác.

Liệu lò vi sóng có bị hư không nếu nó vận hành
mà không có thức ăn?

Có Không được vận hành lò mà không có thức ăn hay không có
khay thủy tinh.

Tại sao đôi khi trứng nổ?

Khi nướng, chiên, hoặc luộc trứng, lòng đỏ có thể nổ vì hơi nước
tích lại bên trong màng lòng đỏ. Để ngăn việc này, chỉ cần chọc
thủng lòng đỏ trước khi nấu. Không được nấu trứng nguyên vỏ
trong lò vi sóng.

Tại sao cần có thời gian chờ sau khi nấu xong
bằng lò vi sóng?

Sau khi nấu xong bằng lò vi sóng, thức ăn tiếp tục chín trong thời
gian chờ. Thời gian chờ này giúp thức ăn chín đều. Khoảng thời
gian chờ phụ thuộc vào mật độ của thức ăn.

Tại sao lò vi sóng của tôi luôn nấu nhanh hơn
thời gian trong sách hướng dẫn nấu ăn?

Hãy tham khảo lại sách hướng dẫn nấu ăn để đảm bảo bạn làm
theo đúng hướng dẫn, và để xem nguyên nhân có thể gây ra
khác biệt về thời gian nấu ăn. Thời gian hướng dẫn nấu ăn và thiết
lập nhiệt độ là những gợi ý, dùng để giúp tránh nấu quá, vấn đề
thường gặp nhất trong việc làm quen với lò vi sóng. Những khác
biệt về kích thước, hình dạng, trọng lượng và kích cỡ của thức ăn
cần thời gian nấu ăn lâu hơn. Hãy tự đánh giá cùng với những đề
nghị trong sách hướng dẫn nấu ăn để kiểm tra điều kiện thức ăn,
như bạn làm với bếp truyền thống.

Thông số kĩ thuật 27

Thông số kĩ thuật
ML2881C

Đầu Nguồn Vào

220 V~ 50 Hz

Đầu ra

900 W (tiêu chuẩn đánh giá IEC60705)

Tần Số Vi Sóng

2450 MHz

Kích Thước Bên Ngoài
Mức Tiêu Thụ
Năng Lượng

510 mm (Rộng) X 308 mm (Cao) X 465 mm (Sâu)
Tối Đa

2550 wat

Vi Sóng

1350 wat

Nướng

1250 wat

Kết Hợp

Tối đa 2550 wat

