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Cảm ơn bạn đã chọn thiết bị của chúng tôi. Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc

các cảnh báo và hướng dẫn trong hướng dẫn này. Điều sẽ giúp bạn sử dụng dễ dàng

hơn và cũng kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Giữ lại cuốn hướng dẫn này để tham

khảo thêm khi cần thiết.
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CẢNH BÁO AN TOÀN CHUNG

Xin vui lòng đọc tất cả các cảnh báo và hướng dẫn được viết trong hướng dẫn này một

cách cẩn thận...

Đọc hướng dẫn sử dụng cẩn thận để sử dụng thiết bị chính xác và an toàn. Hãy giữ tài

liệu hướng dẫn sử dụng này để bạn có thể cần lại lần nữa cũng như bất kỳ người nào

khác có thể sử dụng thiết bị một cách chính xác và an toàn.

!Al Đảm bảo rằng thiết bị được đóng gói chắc chắn và sản phẩm được giao đến không 

bị hư hỏng. Nếu bạn xác định bất kỳ vấn đề, không được lắp đặt thiết bị.

Việc lắp đặt thiết bị nên được thực hiện bởi nhân viên dịch vụ ủy quyền. Bất kỳ thất 

bại hoặc vấn đề gây ra cho  những người ngoài nhân viên dịch vụ ủy quyền không 

được tính trong phạm vi bảo hành.Việc không lắp đặt điện mà thiết bị sẽ được kết nối 

hoặc không đáp ứng các điều kiện an toàn có thể dẫn đến thương tích cá nhân do giật 

điện trong khi hoạt động. Do đó, điều quan trọng là việc lắp đặt thiết bị sẽ được thực 

hiện bởi nhân viên dịch vụ ủy quyền vì là chuyên gia trong lĩnh vực. Ngoài ra, nhà sản 

xuất không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại hoặc thương tích 

có thể xảy ra.

Cẩn thận không để vật liệu bảo vệ đóng gói (nylon,polystyrene,v.v.) sau khi bao bì 

được mở ở những nơi trẻ em có thể tiếp cận.

Trong quá trình tháo thiết bị khỏi bao bì, luôn sử dụng khe hở trên thiết bị trên thiết 

bị, không nhấc lò bằng tay nắm.

l/i\l Nếu có bất kỳ vết nứt nào tồn tại trên bề mặt, hãy tắt công tắc thiết bị để tránh rủi ro điện giật.

11.\l Thiết bị nóng trong quá trình hoạt động . Cần cẩn thận để tránh va chạm vào các yếu tố  nóng trong lò.
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Thiết bị này chỉ nên được sử dụng cho sử dụng nấu ăn trong gia đình. Không sử dụng 
thiết bị của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Trong khi thiết bị đang chạy, nó trở nên 
hotin tỷ lệ thuận trong việc sử dụng. Do đó, cần chú ý để chạm vào những nơi có thể 
truy cập của thiết bị. Điều đặc biệt cần đảm bảo là trẻ dưới 8 tuổi tránh xa thiết bị. Các 
điều kiện sử dụng an toàn nên được thông báo cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên cũng như 
người khuyết tật như thể chất, thính giác hoặc tinh thần và thậm chí chúng cần được 
theo dõi. Cần ngăn chặn rằng trẻ em chơi với thiết bị. Các phần có thể truy cập của vỉ 
nướng có thể nóng trong khi nó đang được sử dụng. Tránh xa tầm tay trẻ em.

� Flammable objects should not be placed in device. Never try to place materials which have 

� 
volume bigger than the pots within oven or to cook them.

&

Trước khi hoạt động thiết bi, đảm bảo rằng mọi liên lạc với khu vực nóng bất kỳ cửa kẹt 
cáp nào đều không tồn tại. Khi thiết bị được vận hành lần đầu tiên, nó sẽ phát ra một 
số mùi và khói và tình trạng này sẽ chấm dứt sau một thời gian ngắn. Điều này là do các 
vật liệu cách nhiệt của thiết bị di tản độ ẩm mà chúng gây ra. Do đó, trong lần vận hành 
đầu tiên, không nên nấu nướng trong lò và thiết bị phải được vận hành trong điều kiện 
không tải trong 60 phút.

While making cooking, do not leave oven by itself against the possibilities like rising dough 
or overheating.

 Never use vapor-inhibitor for cleaning and maintenance after use. Door inner glassshould 

be removed from its place as specified in manual and should be refitted after cleaning as 
specified in manual again. (See Page: 42).

Không chạm vào thiết bị bằng tay ướt hoặc ẩm trong khi thiết bị đang chạy. Không sử 
dụng thiết bị trừ khi bạn mang giày đế cao su (sandal).
Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong thiết bị của bạn, hãy tắt cầu chì cung cấp năng lượng 
cho thiết bị hoặc ngắt kết nối cáp cung cấp của thiết bị khỏi ổ cắm trên tường và thông 
báo cho dịch vụ được ủy quyền.
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Các vật dễ cháy không nên được đặt trong thiết bị. Đừng đặt vật có khối lượng lớn 
hơn nồi trong trong lò hoặc để nấu

Trong khi nướng, đừng để lò nướng tự chống lại các khả năng như bột nhào hoặc quá 
nóng.
Đừng sử dụng chất ức chế hơi để làm sạch và bảo trì sau khi sử dụng. Cửa kính bên 
trong phải được tháo ra khỏi vị trí của nó như được chỉ định trong hướng dẫn sử 
dụng và nên được trang bị lại sau khi làm sạch như được chỉ định trong hướng dẫn 
sử dụng một lần nữa. (Xem Trang: 42).



Đừng cố  tự sửa chữa thiết bị vì lỗi của thiết bị chỉ có thể được loại bỏ bởi nhân viên 

dịch vụ ủy quyền. Đừng quên rằng loại can thiệp này có thể làm mất hiệu lực bảo 

hành. Khi nhân viên dịch vụ ủy quyền đến, kiểm tra xem phụ tùng gốc bộ phận được 

sử dụng hay không nếu cần thiết.

Thiết bị này đã được đánh dấu theo Chỉ thị EC số 2002/96 / EC liên quan đến Thiết bị 
điện tử thải và điện tử (WEEE). Bằng cách xử lý sản phẩm này một cách chính xác, 

bạn có thể loại bỏ các kết quả tiêu cực có thể có đối với môi trường và sức khỏe con 

người có thể gây ra từ chất thải.

Các thiết bị đã cũ và hết hạn sử dụng không được thải trực tiếp vào thùng rác. Các bộ 

phận có thể tái sử dụng và có lợi có thể tồn tại trong các bộ phận điện và điện tử.Hơn 

nữa, các chất có thể gây nguy hiểm cho môi trường tự nhiên có thể tồn tại trong các bộ 

phận điều khiển thiết bị và được gửi đến trung tâm xử lý khi chúng quá cũ.

Sau khi tham khảo ý kiến nhà sản xuất, đảm bảo rằng các bộ phận điện hoặc điện tử 

sẽ được đánh giá lại bằng cách đưa chúng đến các trung tâm xử lý trong thành phố.

Không sử dụng tay nắm cửa lò để di chuyển thiết bị, 
chẳng hạn như tháo thiết bị ra khỏi bao bì.
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THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Trong khi gắn thiết bị vào vị trí (dưới  hoặc trên thiết bị khác), hãy lắp thiết bị bằng cách vặn nó
vào bốn lỗ có thể nhìn thấy khi nắp mở
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KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT 

560+/-1.S mm 

600 +0-2.S mm 

565 +0-2.5 mm 

KÍCH THƯỚC  SẢN PHẨM 

Dài (Cao) 

597mm 

Nắm vào khe đễ nâng hoặc di chuyển sản phẩm 

Lắp đặt theo dung 

sai cho phép 

Sâu 

547mm 

EVE-LEVEL MONTAGE UNDERCOUNTER MONTAGE 
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Để lưu thông hiệu quả nhất, lò nướng phải được lắp đúng vị trí với kích thước được chỉ định 

trong bản vẽ ở trên. Bảng điều khiển phía sau của tủ nên được loại bỏ khỏi vị trí của nó và nó 

phải được đảm bảo rằng không khí có thể lưu thông thoải mái. Một khoảng cách tối thiểu. 

70mm  giữa lò và tường.

Lắp đặt lò dưới bếp. 

Nếu lò nướng phải được kết hợp với bếp, 

các hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng 

của thiết bị bếp cũng cần được tuân theo. 
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Quan trọng! Tủ bếp phải phù hợp để lò nướng tích hợp hoạt động chính xác. Các tủ liền kề 
nhau nên chống nóng. Nếu các đơn vị tủ liền kề là vỏ gỗ, chất kết dính được sử dụng phải có 
khả năng chống lại nhiệt độ 90 ° C. Các chất dẻo hoặc chất kết dính không chịu được nhiệt độ 
này có thể được tách ra khỏi nhau hoặc bị biến dạng. Theo các quy tắc an toàn, thiết bị phải 
được định vị theo cách sao cho không bao giờ tiếp xúc với các bộ phận điện sau khi lắp đặt. Tất 
cả các bộ phận bảo vệ phải được lắp theo cách mà chúng không thể được tháo ra khỏi vị trí của 
chúng trừ khi có các công cụ cần thiết. 

Kết nối với nguồn điện chính chỉ nên được thực hiện bởi thợ điện có chuyên môn theo quy định.

& CẢNH BẢO! THIẾT BỊ PHẢI ĐƯỢC NỐI ĐẤT

Kiểm tra xem  nguồn điện và ổ cắm có tuân theo công suất tối đa của thiết bị được ghi trên nhãn thông số 
kỹ thuật hay không. Lắp phích cắm vào ổ cắm nối đất 3 chân. Ổ cắm này nên được kết nối một cách chính 
xác. Nếu sản phẩm này không được cung cấp kèm theo phích cắm, hãy cắm phích cắm phù hợp với nguồn 
điện được ghi trên nhãn thông số kỹ thuật. Cáp nối đất có màu vàng / xanh. Nếu phích cắm được trang bị 
trên các thiết bị không phù hợp với đầu ra, hãy nhờ một chuyên gia chuyên nghiệp điều chỉnh phích cắm. 

Đảm bảo rằng cáp phù hợp với nguồn điện của thiết bị

CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA DÂY NGUỒN SỬ DỤNG TRONG SẢN PHẨM

� 
L

 ===::J§��======::::i-1.1@ 
I. N 20 mm. _. 

220-24QV ~ hướng dẫn vận hành trên: Sử dụng cáp ba dây
loại HOSER-F / HOSRN-F (3 X 1,5 mm2). Đầu cáp nối đất dài
20 mm (vàng-xanh) được kết nối với thiết bị.

Một công tắc cb tuân theo loại điện áp cao LOẠI  III nên được lắp vào nguồn điện theo cách cho 
phép cắt hoàn toàn kết nối.
YCáp màu vàng / xanh không nên được điều khiển bằng công tắc. Công tắc một pha được sử 
dụng cho phích cắm hoặc kết nối nguồn chính phải ở vị trí có thể truy cập dễ dàng trong khi 
thiết bị được đặt.

QUAN TRỌNG! Nhiệt độ của dây nguồn chính không bao giờ vượt quá 50 ° C so với nhiệt độ 
phòng. An toàn điện của thiết bị chỉ có thể được đảm bảo nếu được kết nối với nguồn điện 
nối đất chính xác theo quy định trong quy tắc an toàn điện. 
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QUAN TRỌNG! Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do thiếu nối 
đất

Khi bất kỳ quy trình làm sạch và bảo trì nào được thực hiện trong lò hoặc trước khi tháo lò ra 
khỏi tủ, nguồn điện cho thiết bị phải luôn được cắt bằng cách ngắt kết nối hoặc tắt công tắc.

Nếu dây nguồn  bị hỏng, hãy thay thế như sau:

Tháo dây chính và thay thế bằng dây mới, cách điện Cáp 
(loại HOSRR-F) cách điện theo các tính năng nguồn của 
thiết bị  L
Cáp nối đất màu vàng / xanh xấp xỉ. 20 mm
dài hơn các cáp khác và được kết nối với kết nối
; Cáp trung tính màu xanh phải được kết nối với đầu kết 
nối được đánh dấu bằng chữ N.
 Cáp  màu đen (có thể là màu nâu hoặc đỏ) nên được kết 
nối với đầu kết nối "L". 
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SỬ DỤNG THIẾT BỊ LẦN ĐẦU

• Tháo tất cả các khay và giá đỡ dây ra khỏi lò.
• Đặt cài đặt 'nhiệt độ' thành tối đa (cao nhất).
• Đặt nút chức năng thành chức năng BOTTOM và TOP (và nếu có, + FAN).
• Chạy lò trong 60 phút trong trạng thái này.
• Trong thời gian này, mùi một lần có thể được giải phóng khỏi vật liệu cách nhiệt và các
yếu tố làm nóng của lò. Nếu tình huống này xảy ra, chỉ cần chờ cho mùi và khói phát tán
trước khi đặt thức ăn vào lò nướng.
• Lặp lại bước này cho các bộ phận nướng.
• Khi các bước này được hoàn thành, làm sạch bên trong lò bằng vải mềm ẩm và lau khô
bằng vải khác.

CẢNH BÁO: Vui lòng rửa cẩn thận các phụ kiện của sản phẩm như khay, giá đỡ dây, vv trước
khi sử dụng lần đầu tiên.
QUAN TRỌNG: Luôn luôn giữ tay cầm cửa lò ở giữa để mở.(Hình 6)

Figure 6 

TIPS: TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Thông tin dưới đây sẽ giúp bạn sử dụng thiết bị của mình một cách sinh thái và tiết kiệm năng

lượng.

• Sử dụng các DỤNG CỤ nấu ăn có màu sẫm hoặc tráng men dẫn nhiệt tốt hơn trong lò.

• Thường xuyên mở cửa lò trong khi nấu khiến không khí lạnh tràn vào lò mỗi lần và do đó mất

năng lượng.

Vì vậy, không mở cửa lò trừ khi cần thiết.

• Nhiệt dư do nấu ăn có thể được sử dụng cho thực phẩm tiếp theo.

• Ít nhất 10 phút làm nóng trước phải được thực hiện cho tất cả các loại nấu ăn.

• Thực phẩm đông lạnh nên được làm rả đông trước khi nấu.

• Tắt lò vài phút trước khi hoàn thành thời gian nấu.
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oven Definition

1. oven Hand\e

2.
oven g\ass cover
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3. ,rav

4. Gri\\

s. oven gasket

6. contra\ board

1.

s.
Function butto

i

n

ti

9.
Externa\ defin 

n 

on

10.
\nside definitio

e

11. Lower heating
e

\
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e

e
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Upper heating 
t

12. oven \amP

13. Signa\ \amP

14. oven Rack
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1. Tay cầm
2. Kính cường lực
3. Khay nướng
4. Vỉ nướng
5. Miếng đệm (Gioăng)
6. Bảng điều khiển
7. Nút chức năng
8.Khung ngoài
9.Khung trong
10. Thiết bị làm nóng (Bên
dưới)
11. Thiết bị làm nóng (Bên
trên)
12. Đèn
13. Đèn tín hiệu

14. Khe lắp vỉ/khay nướng



Thông số kỹ thuật ELEKTRiKLi

FIRIN TEKNiK OZELLiKLERi 

TOM 241 TOM 234 TOM 230 

7 Chức Năng 9 Chức Năng 11 Chức Năng

SO-MAX 40-250
°

( 50 -250 °C 

130
°

c 130
°

c 130
°

c 

596x597x547 596x597x547 596x597x547 

64 It. 64 It. 64 It. 

A A A 

0,782 Kwh 0,782 Kwh 0,782 Kwh 

220-240 V 220-240 V 220-240 V

50 - 60 Hz. 50 - 60 Hz. 50 - 60 Hz. 

1100W 1100W 1100W 

1200W 1200W 1200W 

1500W 1500W 1500W 

1600W 1600W 1600W 

26W 26W 26W 

l0W- 18 W l0W- 18 W 10W- 18W 

15 W-25 W 15 W-25 W 15 W-25 W 

T2.6 T2.4 T2.3 

Function (Chức năng)

Temperature Range (Nhiệt độ)

Rờ le nhiệt độ an toàn

Kích thước lò (W x D x H) (mm)

Dung tích

Mức năng lượng

Năng lượng tiêu thụ (Conventional)

Dòng điện

Tần số
Công suất vùng nướng (bên trên)

Công suất vùng nước (bên dưới)

Công suất bộ phận nướng

Động cơ làm nóng

Động cơ motor quạt

Công suất quạt giải nhiệt

Công suất đèn

Timer 

Công suất tối đa 2351 W - 2369 W 2851 W - 2869 W 2851 W- 2869 W 

MAX: 285
°

C 

10 



NHÃN SẢN PHẨM

TThông tin trong bảng dữ liệu sản phẩm được cung cấp theo Quy định được ủy quyền của Ủy
ban (EU) số 65/2014 về Chỉ thị bổ sung của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng 2010/30 / EU

và (EU) Số 66/2014 bổ sung Chỉ thị của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng 2009/125 /

ECInformation for domestic ovens

TOMATE  

TOM 230 - TOM 234 - TOM 241 

Thương hiệu

Mã hàng

Loại lò nướng

Khối lượng thiết bị
Number of cavities 
Nguồn nhiệt trên mỗi khoang (electricity or gas)
Dung tích mỗi khoang
Tiêu thụ năng lượng (điện) cần thiết để làm nóng
tiêu chuẩn trong một khoang của lò nung điện trong
một chu kỳ ở chế độ thông thường trên mỗi khoang
(năng lượng cuối cùng của điện)

Tiêu thụ năng lượng cần thiết cần nóng một tải tiêu
chuẩn trong khoang của lò được đốt nóng bằng
điện trong một chu kỳ ở chế độ cưỡng bức quạt trên
mỗi khoang (năng lượng cuối cùng)
Chỉ số hiệu quả năng lượng trên mỗi khoang

Mức tiết kiệm năng lượng

Symbol 

M 

V 

EC electric cavity 

EC electric cavity 

EEicavity 

Unit 

kg 

L 

kWh/cycle 

kWh/cycle 

ÂM TỦ
Value 

32,5 
1 

Electricity 

64 

0,782 

0,760 

95,4 

A 

Để xác định theo các yêu cầu thiết kế sinh thái, các phương pháp đo lường và tính toán của
các tiêu chuẩn Châu Âu sau đã được áp dụng: EN 60350-1
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CHỨC NĂNG LÒ NƯỚNG
Chuyển các nút điều khiển sang vị trí O để tắt lò của bạn

Lò nướng  TOM 241 

FUNCTION SELECTING 

BUTTON 
= 

= 

- 0 

"-M-~o~ 
- = 

,;, Cl 
= = 

- = 

- .2. 

*''' -,o,-

I I 

� 

� .....
•• 

� .....
•• 

� .....
•• 

..,,,,., 

c:::==:::J 

THERMOSTAT 

BUTTON 

·c
. 

50 

-0·· 
250\.... 

__ . ..
. 
125 

225 ·· . . .... · · '
. 150 

200 175 

50-MAX

50-MAX

50-MAX

50-MAX

50-MAX

50-MAX

MAX 

Tất cả các chức năng sẽ bắt đầu sau khi chọn

vượt quá nhiệt độ
Đèn chiếu sáng trong lò sẽ được chiếu sáng ở
tất cả các vị trí.

Khi nút được bật vào vị trí này, đèn chiếu sáng bên trong 

lò sẽ bật và đèn sẽ vẫn sáng như các vị trí tiếp theo.

Rã đông = quạt tản nhiệt:

Nó có thể được sử dụng để rã đông các loại thực phẩm 

đông lạnh với sự trợ giúp ở nhiệt độ trung bình rất nhanh 

và không làm mất giá trị dinh dưỡng của chúng.

Chức năng nướng Turbo:

Quạt hoạt động như kết hợp với Turbo Nóng ở phía 

trước của nó. Không khí được phân phối trong lò đồng 

nhất ở nhiệt độ được chọn trong khoảng từ 50 ° C đến 

MAX 0 C. Có thể thu được kết quả tuyệt vời mà không 

cần trộn mùi vị và mùi với nhiệt độ phù hợp được chọn

Chức năng nướng dưới + Quạt: Lò nướng được làm nóng 

bằng điện trở thấp hơn. Không khí được chọn ở nhiệt độ 
giữa S0 ° C và MAX ° C phân phối bên trong lò bằng quạt 

turbo. Chức năng này rất lý tưởng để khử trùng rau và trái 

cây, làm thức ăn đóng hộp và để nấu các món ăn mà bạn 

muốn nấu từ dưới lên.

Nướng đối lưu tự nhiên: Khi chức năng này được chọn, 

các điện trở thấp hơn và tăng cùng hoạt động cùng nhau. 

Đây là cách sử dụng lò nướng thông thường. Đó là lý 
tưởng cho nấu ăn bánh quy, bánh, bánh ngọt và các bữa 

ăn. Kết quả tuyệt vời có thể đạt được với nhiệt độ nấu 

phù hợp được chọn giữa S0 ° C và MAX 0 C.

Đối lưu tự nhiên + Chức năng quạt: Điện trở dưới và trên 

hoạt động cùng nhau khi chức năng này được chọn. Airto 

được chọn bởi quạt ở nhiệt độ giữa S0 ° C và MAX ° C có 
thể được lưu thông đồng nhất trong lò. Kết quả tuyệt vời 

có thể đạt được với nấu ăn phù hợp nhiệt độ được lựa 

chọn mà không pha trộn mùi vị và mùi.

Chức năng nướng trên + quạt: Không khí trong lò được 

làm nóng bằng điện trở trên được lưu thông bằng quạt; 

không khí được chọn bởi quạt ở nhiệt độ từ S0 ° C đến

MAX 0 C.

Chức năng nướng Grill

TChức năng này có thể được sử dụng để nấu các bữa ăn 

truyền thống (thịt, cá, thịt viên, thịt gà, v.v.).

MAX: 285
°

C 
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Chuyển các nút điều khiển sang vị trí O để tắt lò

LÒ NƯỚNG TOM 234

I = = - -= - - --rf- * ©) {r � 
- - Quay nút vặn sang tría hoặc phải đê chọn

   chức năng nướng.

-0-
, '= = - - - = = =

0 

0
8• •2 

7• •3 

5• •
•4 

5 

 . 

Chức năng  được hiển thị infeftindicator. Giá trị được điều

chỉnh theo nhà máy chức năng được hiển thị trên bộ phận đo

nhiệt độ (vì điều khiển nhiệt độ không được thực hiện ở vị trí
đèn và rã đông, nên không thấy bất kỳ giá trị nào trên chỉ báo

nhiệt độ).

' I , 

-,o,-

c:::==:::J 

* 
c:::==:::J 

� • 

40 -250
°

C 

�·... 40 -250
°

C 
•• 

c:::==:::J 

(Q) 40 -250
°

C •

..,,,.,., 

40 -250
°

C 

c:::==:::J-
..,,,.,., 

40 - 2so
0

c 

... 40 - 2so
0

c -�:-
c::::==:::J 

Khi nút được bật vào vị trí này, bên trong lò đèn chiếu 

sáng sẽ bật và đèn sẽ vẫn sáng như các vị trí tiếp theo.

Chức năng rã đông: Nó có thể được sử dụng để rã đông 

thực phẩm đông lạnh với sự trợ giúp của nhiệt độ trung 

bình rất nhanh và không làm mất giá trị dinh dưỡng của 

chúng.

Chức năng nướng Turbo: Quạt hoạt động như kết hợp 

với Turbo Nóng ở phía trước của nó. Không khí được 

phân phối trong lò đồng nhất ở nhiệt độ được chọn trong 

khoảng từ 40 ° C đến 250 ° C. Kết quả tuyệt vời có thể thu 

được mà không cần trộn mùi vị và mùi với nhiệt độ phù 
hợp được chọn.

Nướng đối lưu tự nhiên: Khi chức năng này được chọn, 

các điện trở thấp hơn và tăng cùng hoạt động cùng nhau. 

Đây là cách sử dụng lò nướng thông thường. Đó là lý 
tưởng để nấu bánh quy, bánh, bánh ngọt và các bữa ăn. 

Kết quả tuyệt vời có thể đạt được với nhiệt độ nấu phù 
hợp được chọn trong khoảng từ 40 ° C đến 250 ° C.

Nướng đối lưu tự nhiên + Chức năng quạt: Điện trở dưới 

và trên hoạt động cùng nhau khi chức năng này được 

chọn. Airto được chọn bởi quạt ở nhiệt độ từ 40 ° C đến 

250 ° C có thể được lưu thông đồng nhất trong lò. Kết quả 
tuyệt vời có thể đạt được với nấu ăn phù hợp nhiệt độ 
được lựa chọn mà không pha trộn mùi vị và mùi.

Chức năng nướng Turbo + Nướng dưới: Đó là chức năng 

chạy ở nơi mà nó nướng dưới cùng của bữa ăn để được 

nấu và nấu phía trên mà không khô. Điện trở thấp hơn 

hoạt động với quạt và turbo kháng xung quanh quạt. Nói 

chung, chức năng này được đặt tên là chức năng pizza vì 
nó được ưa thích trong việc làm bánh pizza.

Chức năng nướng + Gà nướng trên xiên: Chức năng này 

có thể được sử dụng để nấu các bữa ăn truyền thống

(thịt, cá, thịt viên, thịt gà, v.v.).

Chức năng Full-Grill + Gà nướng trên xiên: nướng  trên 

và dưới hoạt động cùng nhau trong chức năng này. Đây 

là chức năng phù hợp để trên vỉ nướng. 

Full-Grill + Chức năng quạt Turbo: Nó đảm bảo rằng nhiệt 

được cung cấp bởi vỉ nướng được lưu thông xung quanh  

bằng phương thức quạt (quạt turbo) ở phía sau lò nướng.
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Lò nướng: TOM 230

CHỨC NĂNG
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2) Nướng Đối lưu tự nhiên: Khi chức năng này được chọn, các điện trở trên và 

dưới hoạt động cùng nhau. Đây là việc sử dụng lò nướng tùy chỉnh. Đây là lý 
tưởng để nấu bánh, bánh nướng, bánh ngọt và thực phẩm. Kết quả tuyệt vời 

có thể đạt được bằng cách chọn giữa 50-250 ° C trong nhiệt độ nấu thích hợp

3) Rã đống = Quạt tản nhiệt:
Có thể được sử dụng để rã đông phẩm đông lạnh nhanh chóng với sự trợ giúp 

của quạt dưới nhiệt độ môi trường mà không làm mất protein

4) Chức năng nướng trên: Lò được làm nóng bởi điện trở trên và không khí 
được phân phối mạnh ở phần trên bên trong lò bằng cách được chọn giữa S0-

MAX ° C. Chức năng này là lý tưởng để nấu thức ăn từ đầu.

5) Chức năng nướng Grill:
Chức năng này có thể được sử dụng để nấu các món nướng truyền thống (thịt, 
cá, thịt viên, v.v.).

6) Chức năng nướng Full-Grill: Trong chức năng này, nướng  trên và  nướng 

dưới  hoạt động cùng nhau.

7) Chức năng nướng + quạt: Trong chức năng này, nhiệt do lò nướng cung cấp 

được lưu thông xung quanh thực phẩm bởi quạt nằm ở phần phía sau của lò 

(quạt turbo). Nó có thể được ưa thích để nướng thịt.

8) Chức năng Pizza: chức năng này cho phép nướng phần dưới của thức ăn mà 

không làm khô phần trên. Điện trở thấp hơn, quạt và turbo kháng xung quanh 

quạt hoạt động cùng nhau. Vì nấu ăn thường được ưa thích để nấu pizza, nó 
được gọi là chức năng của pizza.

9) Đối lưu tự nhiên +quạt: Khi chức năng này được chọn, các điện trở trên và 

dưới hoạt động cùng nhau. Đây là việc sử dụng lò nướng tùy chỉnh. Đó là lý 

tưởng để nấu bánh, bánh nướng, bánh ngọt và thực phẩm. Kết quả tuyệt vời có 

thể đạt được bằng cách chọn giữa 50-250 ° C trong nhiệt độ nấu thích hợp

10) Kích hoạt chức năng quạt: turbo và quạt hoạt động cùng lúc. Đây là 

chức năng cho phép nướng trong nhiều khay ngăn không cho mùi trộn lẫn.

11) Chức năng rả đông: 

Có thể được sử dụng để rả đông sản phẩm đông lạnh nhanh chóng với sự trợ 

giúp của quạt dưới nhiệt độ môi trường mà không làm mất protein

12) Chức năng giữ nóng:

Cung cấp thực phẩm nấu chín được giữ nóng cho đến khi đem ra. Lò nướng tự 

điều chỉnh đến 80 ° C và giữ cho thực phẩm nóng.
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l} Lò nướng:
* Nướng trên
* Nướng dưới
* Điện trở Turbo (có thể được sử dụng để nướng và có thể
được điều chỉnh bằng các chức năng nấu ăn)

* Đèn chiếu sáng bên trong lò; mở tất cả các chức năng; có thể  tắt
nếu  cần.



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Các nút điều khiển công suất và thiết lập yếu tố nhiệt. Xoay theo chiều kim

đồng hồ để kích hoạt lò nướng và đặt ở nhiệt độ nấu yêu cầu. Xoay ngược

chiều kim đồng hồ để giảm nhiệt độ nấu và tắt để tắt

MODEL: TOM 241 

0 

MODEL : TOM 234 

1-��=��E��1

I _� -
M
�+ ··O·' -�

'c
�+

�-' • '_ 

MODEL : TOM 230 

oc 
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150 
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09. .1 

8• •2 
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Kiểm soát nhiệt của lò nướng

Đèn báo sẽ bật cùng với bộ điều chỉnh nhiệt. Khi nhiệt bên trong lò đạt đến giá
trị cài đặt, bộ điều nhiệt sẽ cắt mạch và đèn sẽ tắt. Khi nhiệt giảm xuống dưới

giá trị cài đặt, bộ điều chỉnh nhiệt sẽ bật lại và đèn báo sẽ sáng.

Giá đỡ lò nướng:
Có hai loại giá đỡ bên khác nhau trong các sản phẩm tùy thuộc vào kiểu máy.

Trong các mô hình giá tích hợp, nó được phủ một lớp men dễ lau chùi và nó được

cố định trong cấu trúc bên trong của lò.

Các giá đỡ dây bên, có thể tháo rời khi cần, được làm bằng thép không gỉ và được

thiết kế để tháo ra khi cần thiết. Để tháo và lắp đặt giá đỡ dây, xem trang 106.
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Tùy thuộc vào kiểu máy của thiết bị bạn đã mua, có bộ hẹn giờ cơ học hoặc kỹ thuật số (lập

trình ) mà bạn có thể điều chỉnh thời gian nấu trên thiết bị. Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình

hiệu quả hơn bằng cách lập trình thời gian nấu và thời gian mà bạn muốn bữa ăn sẽ sẵn sàng

như nấu. Bạn có thể thiết lập thiết bị của mình bằng cách áp dụng các bước được mô tả dưới

đây.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

T2.3 

T2.4 

Tùy chọn này, ngoài tính năng thời gian có sẵn

trong các sản phẩm phân khúc cao hơn cho

phép lựa chọn nhiệt độ và chức năng trên sản

phẩm.

Với dòng cảm ứng cao cấp này, bạn có thể chọn

các chức năng bổ sung như {{giữ cho thực phẩm của bạn nóng, làm nóng nhanh "và bạn

có thể thấy chế độ, xem biểu tượng của chức năng trong lò. Một lần nữa, trong khi nấu,

tùy theo yêu cầu, bạn có thể bật / tắt đèn chiếu sáng bên trong. Thông tin sử dụng liên

quan đến lập trình viên này như sau;

Đây là bảng điều khiển điện tử. Lựa chọn thời

gian nấu và nhiệt độ nấu có thể được thực

hiện bằng cách chạm vào bảng điều khiển

điện tử.
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electronic substructure. 

Bạn có thể chọn cách nướng với bộ chọn vị trí đặc biệt hoạt động bằng cách thao

tác với bảngđiện tử. Bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy các lựa chọn bạn thực hiện trên

bảng điện tử.

OT-5000-14XFA1X-CT is an electronic oven timer. 

T2.6 The user entries are done by using 4-touch buttons 
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OT-5000-14XFA1X-CT là một bộ đếm thời gian lò
nướng điện tử. Các chỉ số thời gian của người dùng

được thực hiện bằng cách sử dụng các nút 4 chạm

trên bảng điều khiển.



T2.3 

Màn hình cảm ứng LCD là một lập trình kỹ thuật số có sẵn với các sản phẩm phân khúc cao và nó có tùy chọn

lựa chọn chức năng và nhiệt độ bên cạnh tính năng hẹn giờ. Với bảng điều khiển kỹ thuật số này, bạn có thể 
chọn các chức năng bổ sung như "giữ cho thực phẩm của bạn nóng, làm nóng nhanh" và bạn có thể thấy trên

màn hình chế độ xem biểu tượng của lựa chọn chức năng trong lò. Một lần nữa, tùy theo yêu cầu trong khi

nấu, bạn có thể bật / tắt đèn chiếu sáng. Thông tin sử dụng liên quan đến bảng điều khiển này như sau:

2 4 6 14 16 

1 3 5 
13 15 

1. &']    MỞ/TẮT THIẾT BỊ
2. miml TẠM DỪNG.

17 

18 

3. 

4. 
iii 

fi.Tj 

s. -==a

6. =

7. EJ

8. a

9. n

10.�

11.11

12.M!I

Màng hình hiễn thị:

CHỌN BỘ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ
HIỂN THỊ THỜI GIAN NƯỚNG

GIẢM TRÌNH DUYỆT  CHỌN.

TĂNG TRÌNH DUYỆT  CHỌN.

DÙNG ĐỂ CHỈNH CHỨC NĂNG.

DÙNG ĐỂ CHỈNH CHỨC NĂNG.

CHỌN LÀM NÓNG NHANH.

BẬT/TẮT KHÓA.

BẬT/TẮT ĐÈN.

BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH NƯỚNG

13. Thời gian: Cho biết thời gian nấu

14. Khóa: cho biết khóa có mở / đóng không

15. Hiển thị nhiệt độ: Cho biết nhiệt độ lò đã điều chỉnh

16. Trạng thái màn hình: Cho biết trạng thái của lò
17. Đồng hồ: Hiển thị thời gian trong ngày

18. Màn hình chức năng: Cho biết các chức năng nấu được chọn

19. Tạm dừng: Cho biết việc nấu ăn bị dừng lại

17 
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Kết hợp chế độ nướng và quạt có thể được chọn thông qua các phím dưới dạng màn hình cảm 

ứng trên màn hình. Thời gian nấu, thời gian kết thúc và nhiệt độ nấu có thể được điều chỉnh. 

Ngoài ra, còn có các chức năng như giữ nóng, hiển thị hẹn giờ thực, chỉ báo đếm ngược và tính 

năng khóa phím.

Mở thiết bị ON/OFF 

Ba Phím (ngoài khóa trẻ em) bật / tắt thiết bị. Trong khi chức năng ở trạng thái tắt, màn hình hoàn toàn trống.

Màn hình sẽ được bật bằng cách bấm phím Ba  trong 1 giây và đồng hồ sẽ xuất hiện trên màn hình. Bằng cách 

nhấn đồng thời các phím + và – cùng lúc, chúng được nhấn cho đến khi lựa chọn đồng hồ được kích hoạt. Sau 

đó,

bạn có thể đặt đồng hồ bằng cách sử dụng các phím "+" và "-". Để hoàn tất cài đặt đồng hồ (đồng hồ hoạt 

động), bạn phải đợi 7 giây cho đến khi các số nhấp nháy trên màn hình trở nên ổn định.

Lưu ý: Trong trường hợp mất điện, đồng hồ sẽ trở về 00:00 và bạn sẽ phải đặt nó trước.

Khi tắt thiết bi rY] không có nghĩa là cài đặt đồng hồ sẽ bị gián đoạn.

Lựa chọn chức năng nướng: Bạn có thể điều chỉnh phím chức năng bắng phím   E!I hoặc  IE3

Chức năng được chọn và nhiệt độ nấu của chức năng này sẽ nhấp nháy trên màn hình trong 7 giây. (Lưu ý: Trong một số chức
năng, không thể điều khiển nhiệt độ. Trong các chức năng này, chỉ báo nhiệt độ trống).

Khi chức năng được chọn, biểu tượng  r;:., sẽ ổn định. Tuy nhiên i@tii. điều đó cho thấy việc nấu ăn chưa bắt đầu
nhưng lò nướng đã sẵn sàng đang nhấp nháy..
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THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ :

Có thể thay đổi cài đặt nhiệt độ trên chỉ báo nhiệt độ bằng cách chạm vào phím Iii . Khi phím được chạm, đầu

tiên chỉ báo nhiệt độ bắt đầu nhấp nháy. Sau đó, nó có thể được thay đổi bằng cách sử dụng phím + và -

(1) Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt nhiệt độ vĩnh viễn cho chương trình này, hãy nhấn phím  Iii

trong khoảng 5 giây cho đến khi có tiếng nhạc chuông. Theo cách này, nhiệt độ tiêu chuẩn cho chương trình này

sẽ được thay đổi vĩnh viễn.

TẠM DỪNG, THAY ĐỔI VÀ KẾT THÚC

Nhấn phím llll trong khi nướng sẽ dừng quá trình nướng và phím sẽ bắt đầu nhấp nháy trên màn hình

WM. Phần khác của màn hình vẫn giữ nguyên. Toàn bộ hệ thống  lò và quạt turbo tạm thời dừng lại.  Nhấn

nút  11111 thêm một lần nữa để dừng nướng. Tất cả thông tin trên màn hình liên quan đến quá trình nấu ăn.

Nếu không, chỉ báo nhiệt độ hiển thị nhiệt độ còn lại (Xem Chỉ báo nhiệt còn lại).

Lưu ý: Sau khi quá trình nướng kết thúc, nhấn phím  Mil sẽ trở chức năng và cài đặt nhiệt độ trở lại trên màn

hình. Nhấn phím &DJ thêm 1 giây sẽ khởi động lại cùng một chương trình. Sử dụng các phím thích hợp được

giải thích ở đây để điều chỉnh các thông số nấu (Chức năng, Nhiệt độ, v.v.). Bằng cách nhấn phím &DJ quá trình

nấu sẽ được khởi động lại với các thông số đã thay đổi.

CHẾ ĐỘ NƯỚNG Manual (thủ công)

Sau khi chọn chức năng này khi nhấn phím  &DJ (tiếp tục) quá trình nấu bắt đầu với giá trị khả dụng trên chỉ

báo nhiệt độ. Nếu có, dấu hiệu biến mất và thời gian còn lại xuất hiện trên chỉ báo thời gian. TLò nướng tiếp

tục chạy cho đến khi đạt được thời gian nấu tối đa hoặc cho đến khi quá trình nướng kết thúc bởi người

dùng. (xem phần dừng, thay đổi và kết thúc).

Về nấu ăn bán tự động và hoàn toàn, vì nó sẽ được giải thích sau, trước khi bắt đầu nư và trước khi nhấn

phím  &DJ (tiếp tục) ; quá trình nướng kết thúc theo thông tin người dùng nhập vào

CHẾ ĐỘ NƯỚNG TỰ ĐỘNG:

Nướng tự động có nghĩa là quá trình nướng sẽ tự kết thúc theo các cài đặt trước khi nhấn phím   
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Chạm vào phímEifil ; Biểu tường- sẽ biến mất và quá trình nướng sẽ bắt đầu. Thời gian kết thúc 
của quá trình nướng được hiển thị trên màn hình hẹn giờ cùng vớ biểu tương Iii).

QUY TRÌNH NƯỚNG:05 phím trên màn hình cho biết nhiệt độ lò. Mỗi phím tương ứng với 1/5 nhiệt độ 
điều chỉnh. Mũi tên lên và xuống bên cạnh các phím sẽ nhấp nháy trong khi hệ thống nướng đang chạy.

KẾT THÚC QUY TRÌNH NƯỚNG TỰ ĐỘNG: Khi quá trình nướng kết thúc, chỉ báo nhiệt độ sẽ hiển thị nhiệt 
độ còn lại trong lò (nếu có). Biểu tượng:    sẽ nhấp nháy và chuông báo phát ra khi quá trình nấu 
hoàn thành.Chuông báo sẽ tiếp tục trong 7 phút nếu không dừng. Nhấn          sẽ kết thúc chuông báo.

 

CHẾ ĐỘ NƯỚNG BÁN TỰ ĐỘNG

Phương pháp này được sử dụng để nướng ngay bằng cách nhập thời gian mong muốn.. 
1. Chọn chức năng mong muốn. (Nếu cần}, thay đổi cài đặt nhiệt độ.
2. Nhân  phímllll . Biểu tượng Ill) sẽ nhấp nháy hiển thị thời gian
3. Điều chỉnh thời gian nấu bằng cách nhấn+hoặc -biểu tượng.1111 (sẽ hiển thị trên màn hình. Bạn sẽ 
nghe tiếng bíp khi thời gian 0:00.
4. Sau khi nhấn phím 5Iil , chế độ  ■----■  sẽ mất và hiển thị và thời gian nấu xuất hiện cùng lúc với biểu 
tượng a] .

CHẾ ĐỘ NƯỚNG TỰ ĐỘNG  HOÀN TOÀN:

Phương pháp này được sử dụng khi bạn cần sẵn bữa ăn lần tới. Vì vậy, phương pháp này còn được gọi là  
"Delayed Cooking" 
1. Xem lại các mục  từ 1 đến 3 được chỉ định trong tiêu đề SEMI-AUTOMATIC (Đặt thời gian nấu) .
2. Tương tự, nhấn phím Ill , bộ hẹn giờ sẽ nhấp nháy trên màn hình cùng với thời gian kết thúc quá 
trình nấu hiện tại, biểu tượng II) sẽ nhấp nháy.
3. Điều chỉnh thời gian kết thúc mong muốn bằng cách sử dụng các phím + hoặc - . Trong khi biểu tượng 

llllil vẫn còn trên màn hình trạng thái. Biểu tượng:                                       Điều này chỉ ra rằng quá trình 
nướng chậm được lên lịch và quá trình nấu sẽ không bắt đầu ngay. 

■  có thể biến mất. 
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HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ CÒN LẠI.

Khi quá trình nấu kết thúc, nếu nhiệt độ bên trong của lò cao hơn 60 độ, mũi tên xuống ở bên phải của thanh 

nhiệt độ sẽ nhấp nháy cứ sau hai giây. Ngoài ra, từ "HOT" sẽ xuất hiện trên chỉ báo nhiệt độ. Mỗi thanh trên 

chỉ báo nhiệt độ đại diện cho 60 độ. Cảnh báo này có thể nhìn thấy cho đến khi nhiệt độ xuống dưới 60 độ.

TỰ ĐIỀU CHỈNH: 

Bật / Tắt đèn: Đèn chiếu sáng bên trong lò bật khi chức năng mới được điều chỉnh hoặc khi quá trình nấu 
đang diễn ra. Nó tắt khi quá trình nấu kết thúc hoặc khi nhiệt độ còn lại chỉ báo biến mất khỏi màn hình.

Ngoại trừ chức năng giải pháp, nó có thể được bật / tắt bằng cách nhấn ■.

Làm nóng nhanh: Đôi khi cần làm nóng lò nhanh. Trong những trường hợp như vậy, điện trở turbo và / 

hoặc quạt turbo được kích hoạt bằng cách nhấn phím II để lò đạt được nhiệt độ yêu cầu rất nhanh. Biểu 

tượng II trên màn hình cho đến khi đạt được nhiệt độ yêu cầu. Sau đó, biểu tượng này sẽ biến mất và âm 

báo sẽ phát ra. 

Lưu ý: Trong một số chức năng nướng (hoặc) nếu 50 độ khác với nhiệt độ hiện tại hoặc nếu nhiệt độ mong 

muốn dưới 100 độ, không được làm nóng nhanh.

KHÓA TRẺ EM:

Khóa trẻ em có thể được kích hoạt bằng cách nhấn phím trong 1 giây cho đến khi biểu tượng D1 sxuất hiện 

hoặc nó có thể bị vô hiệu hóa bằng cách nhấn cho đến khi biểu tượng D1 biến mất khỏi màng hình. Khi 

khóa trẻ em được kích hoạt, không có phím nào hoạt động trừ phím Ill nguồn.

THIẾT LẬP CHUÔNG NHẮC:

Nhấn và thả phím       cho đến khi  hiển thị        nhấp nháy. Biểu tượng nhấp nháy sẽ kết thúc sau 7 giây và 

nhạc chuông báo  sẽ kêu trong 7 phút khi đạt đến thời gian điều chỉnh. Âm báo có thể được kết thúc bằng 

cách nhấn phím + hoặc -. 
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CÀI ĐẶT CHUÔNG BÁO:

NhẤN và thả phím  111'1 cho đến khi biểu tượng II nhấp nháy. Nhập thời gian bằng cách nhấn+và -. Nhấp

nháy sẽ kết thúc sau 7 giây. Âm báo sẽ đổ chuông trong 7 phút khi đến thời gian điều chỉnh. Âm báo kết thúc 

bằng cách nhấn phím + hoặc -.

HIỂN THỊ LỖI:

Khi bất kỳ trường hợp nào ngăn cản hoạt động của các chức năng bình thường có nguồn gốc, lò sẽ chuyển sang 
chế độ báo lỗi. Màn hình đang trong trạng thái chờ. Thời gian trong ngày và thông báo lỗi xuất hiện trên màn 

hình. Ngay cả khi lỗi được sửa, mã lỗi này vẫn xuất hiện trên màn hình cho đến khi nhấn phímlllll  Có tất cả 
8 thông báo lỗi.

Errl: Lỗi truyền thông

Err2: Ptl000 hở mạch

Err3: Pt100 chạm m

Err4: Quá nhiệt ở bộ phận hiển thị.
Errs: Quá nhiệt bô modul nguồn

ErrG: Lỗi cảm biến Sensor

Err7: Lỗi cảm biến nhiệt độ modul nguồn

Errs: Lỗi mô-đun nguồn chính, hệ thống nướng không nóng mặc dù vẫn hoạt động.

CÁC LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH: 

Mức độ âm báo : Có ba âm báo có sẵn trong lò. Nhấn phím - trong 5 giây. Âm hiện tại sẽ xuất hiện trên màn hình là 

"tn 1 (Cao)" hoặc "tn 2 (Trung bình)" hoặc "tn 3 (Thấp)". Khi nhấn âm hợp lệ, nó sẽ thay đổi sau 7 giây. "tn 1" là âm 

nhà máy mặc định. 

Kiểu âm thanh báo: 

Có ba âm báo có sẵn. Bằng cách nhấn 5 giây trên phím +, bạn có thể thấy nhạc chuông hiện tại "bt '' (nhạc chuông) 

hoặc" c "(âm bấm) hoặc" nt "(không có âm) trên màn hình. Có thể thay đổi nhạc chuông hiện tại bằng cách nhấn 7 

giây trên phím +. Cài đặt mặc định trên lò là "bt ''.

Tiết kiệm năng lượng tự động (APS): 

APS không được thiết lập tại nhà máy; nó có thể được sử dụng như một lựa chọn. Khi được thiết lập, điều 

khiển này sẽ tự động tắt nếu không có gì để hiển thị ngoài đồng hồ. Khi nhấn phím         trong hơn 5 giây, (trong 

khi không có quá trình nấu nào được kích hoạt), tùy chọn này được kích hoạt và thời gian trong ngày được hiển 

thị. Trong vài giây, PS ON chỉ ra rằng nó được đặt bằng âm báo. Tùy chọn này có thể được tắt bằng cách nhấn       

theo cách tương tự phím PS OFF trên màn hình.  
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T2.4 

TOUCH BUTTONS 

Phím điều chỉnh hẹn giờ Phím điều chỉnh nhiệt độ

- Giảm thời gian - Giảm nhiệt độ

El Menu  thời gian g Điều chỉnh nhiệt độ

- Tăng thời gian [U Tăng nhiệt độ

Hiển thị thời gian

Biểu tượng và mô tả hiển thị hẹn giờ:

Saucepan � 

111-il!lAuto 

Tình trạng nướng

Hiển thị: Đang nướng/ điều chỉnh chức năng

Nướng tự động

Hiển thị:  Đang hoạt động

Nhấp nháy: Hủy chức năng nướng tự động

mMeat Probe 
Kết nối đầu dò thịt:
 Hiển thị:  Đầu dò thịt được lắp

Tình trạng báo nhắc giờ

Bell 

E] Cooking Period 

ID  N
Hi

h

ể 
p
n th

 nh

ị : 
áy:

hẹ
  Bá
n gi

o 

ờ 
i

 nhắ
u ch

c nhở
nh h

 đượ
n gi

c thi
 

ết l
ang h

ậpấ đ ề ỉ ẹ ờ đ oạt động hoặc thời gian báo đã 

hết giờ

Chế độ điều chỉnh nấu bán tự động:

Nhấp nháy: Chế độ điều chỉnh thời gian nấu

đang hoạt động

Chế độ điều chỉnh tự động nướng:
Cooking Termination Time aJ Blinking: 

II  
Tình trạng khóa

Key Hiển thị: Khóa bảng điều khiển
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Nhấp nháy: Chế độ điều chỉnh thời gian kết
thúc nấu được kích hoạt

Hiển thị: Reminding timer is erected
Nhấp nháy: Báo điều chỉnh hẹn giờ đang hoạt
động hoặc thời gian báo đã hết giờ



HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ:

Thanh hiển thị nhiệt độ:

While cooking is being made 

Oventemperaturesmaller than 1/6 

of adjusted value. 

Không được thực hiện việc nướng: 
(nhiệt độ duy trì sau khi chỉ báo nấu)

Nhiệt độ lò nhỏ hơn 60 ° C

Oventemperatureis between 1/6 an Oventemperatureis between 60°C 

2/6 of adjusted value and l00°C 

Oventemperatureis between 2/6 

and 3/6 of adjusted value 

Oventemperatureis between 3/6 

and 4/6 of adjusted value 

Oventemperatureis between 4/6 

and 5/6 of adjusted value 

Oventemperatureis bigger than 

5/6 of adjusted value. 

Biểu tượng hiển thị nhiệt độ:: 

Nhiệt độ lò là từ 100°C đến 150°C 

Nhiệt độ lò là từ  150°C đến 200°C 

Nhiệt độ lò là từ  200°C đến 250°C 

Nhiệt độ lò lớn hớn 250°C 

D 
Tình trạng của điều khiển nhiệt (yếu tố làm nóng) 

• Sáng = lò đang hoạt động

• • Không sáng = lò không hoạt động

Tình trạng đạt đến nhiệt độ điều chỉnh 

+· •  Sáng = lò chưa đạt đến nhiệt độ điều chỉnh.

• Không sáng = lò đạt đến nhiệt độ điều chỉnh.
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Nhiệt độ lò là từ 60 ° C đến l00 ° C



Chức năng điều khiển:

NGUỒN MỞ:

Trong điều kiện bật nguồn, các chữ số của chỉ báo hẹn giờ nhấp nháy; lò không hoạt động.

Chức năng nấu được chọn (nếu có) được nhìn thấy trên bộ điều khiển chức năng (Xem:

4.2. Chọn chức năng nấu ăn). Chỉ báo nhiệt độ, giá trị nhiệt độ do nhà máy điều chỉnh là se

en. Lò nướng được kích hoạt bằng cách nhấn nút "M" hoặc nút hẹn giờ cộng và trừ đồng

thời và chuyển sang chế độ điều chỉnh đồng hồ. Đồng hồ được điều chỉnh bằng cách sử
dụng các nút điều chỉnh hẹn giờ (Xem: 4.3. Điều chỉnh đồng hồ).

Lưu ý: Trong khi nướng , lò sẽ không hoạt động trong thời gian gián đoạn năng lượng hơn

10 giây và nhiệt độ điều chỉnh và giá trị hẹn giờ sẽ bị xóa. Khi năng lượng trở lại, lò được

kích hoạt bằng cách nhấn nút "M" hoặc nút hẹn giờ cộng và trừ đồng thời.

LỰA CHỌN CHỨC NĂNG  NƯỚNG (MODEL TOM 234)

Bằng cách xoay Núm vặn chọn chức năng sang phải hoặc trái, chức năng nấu mong muốn

được chọn. Chức năng chọn lọc được hiển thị trong chỉ báo chức năng.

-
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Giá trị được điều chỉnh theo nhà máy của chức năng nấu được chọn được hiển thị trên

máy đo nhiệt độ (do điều khiển nhiệt độ không được thực hiện ở vị trí đèn và rã đông,

nên không thấy bất kỳ giá trị nào của chỉ báo nhiệt độ).   Biểu tượng          trên màn

hình không bao gồm vị trí O (tắt).

 f'.4 

ĐIỀU CHỈNH  ĐỒNG  HỒ
• 

Nút cộng và trừ được nhấn đồng thời, biểu tượng của nó nhấp nháy. Điều chỉnh đồng hồ
được thực hiện bằng cách sử dụng các nút tương tự. Sau khoảng 6 giây từ điều chỉnh, đồng

hồ điều chỉnh tự động kết thúc. Điều chỉnh đồng hồ chỉ có thể được thực hiện trong khi

không có chương trình tiếp tục.
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HẸN GIỜ

Đây là một tính năng báo động dựa trên thời gian độc lập với các chức năng của lò nướng. Để 

điều chỉnh nó, nút "M" được nhấn một lần (nếu đầu dò thịt được lắp, 2 lần) và biểu tượng II] 
bắt đầu nhấp nháy. Điều chỉnh được thực hiện bằng cách sử dụng các nút thời gian cộng và 
trừ. Thời gian báo động điều chỉnh tối đa là 23 giờ và 59 phút. Sau khoảng 6 giây từ điều 
chỉnh, điều chỉnh báo động được chấm dứt tự động hoặc bằng cách nhấn nút "M". Khi hết 
thời gian báo thức, báo động âm thanh bắt đầu,Biểu tượng l)snhấp nháy trên màn hình. Quá 
trình có thể được chấm dứt bằng cách nhấn vào bất kỳ nút nào. Báo động âm thanh sẽ không 
hoạt động trong vòng 7 phút nếu không nhấn nút nào; nhưng biểu tương  11:J ssẽ tiếp tục 
nhấp nháy cho đến khi bất kỳ nút nào được nhấn.
ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ NẤU

Nếu chức năng được chọn không phải là đèn hoặc vị trí rã đông (giá trị nhiệt độ do nhà máy 
điều chỉnh được nhìn thấy trên chỉ báo nhiệt độ), giá trị nhiệt độ có thể được điều chỉnh.

0 °

1 C) button is pressed and C symbol blinks on temperature
indicator. ° °

2. Điều chỉn
 

h nhiệt độ được thực hiện trong khoảng từ 40 ° C đến 250 ° C bằng cách sử dụng các nút +/- nhiệt độ . Giá trị nhiệt độ điều chỉnh được hiển thị trên máy đo nhiệt độ. Nếu chức 
năng nấu được thay đổi (nếu công tắc chọn chức năng được đưa đến một vị trí khác), việc điều 
chỉnh được thực hiện sẽ biến mất và giá trị nhiệt độ được điều chỉnh tại nhà máy của chức năng 
liên quan được hiển thị trên chỉ báo nhiệt độ..

THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THIẾT LẬP TẠI NHÀ MÁY

Giá trị nhiệt độ nấu được điều chỉnh tại nhà máy của các chức năng nấu (không bao gồm đèn và rã      
đông) là 200 ° C. Giá trị nhiệt độ này có thể được thay đổi vĩnh viễn đối với chức năng nấu ăn mong 
muốn. 1.Giá trị nhiệt độ được thay đổi bằng cách thực hiện theo hai bước đầu tiên của việc thay đổi giá trị
nhiệt độ secti trên.
2. Nhấn nút điều chỉnh nhiệt độ (0 C) cho khoảng. 3 giây. Âm thanh "Beep" được nghe thấy. Giá trị trên
chỉ báo nhiệt độ trở thành giá trị nhiệt độ được điều chỉnh của chức năng hoạt động và được lưu trong
bộ nhớ.
Ghi Chú: Để trả về giá trị nhiệt độ nấu được điều chỉnh tại nhà máy, đồng thời nhấn nút nhiệt độ cộng
và trừ cho khoảng. 3 giây; Âm thanh "Beep" được nghe thấy. Giá trị nhiệt độ nấu của các chức năng nấu
trở lại 200 ° C.

Nướng thủ công (Manual)

Khi chức năng  được chọn, việc nướng bắt đầu ngay lập tức. Giá trị nhiệt độ do nhà máy điều 
chỉnh của chức   năng (nếu có) được nhìn thấy trên chỉ báo nhiệt độ. Việc nấu tiếp tục cho đến 
khi công tắc chức năng được đưa vào một trong các vị trí 0 (tắt), 1 (đèn) hoặc 2 (rã đông) bằng 
cách sử dụng . Thời gian nấu tối đa là 10 giờ; vào cuối giai đoạn này, lò sẽ báo lỗi (Xem: 4.12. 
Chỉ báo lỗi). 
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1. Nhấn nút điều chỉnh nhiệt độ (0 C) và biểu tượng ° C nhấp nháy trên chỉ báo nhiệt độ. 



CHẾ ĐỘ NƯỚNG TỰ ĐỘNG

Nướng tự động là quy trình tự động nướng và kết thúc theo các điều chỉnh được thực hiện

sau khi chọn chức năng nấu (Xem: 4.8.1, 4.8.2 và 4.8.3).

CHẾ ĐỘ NƯỚNG BÁN TỰ ĐỘNG

Chương trình nướng bắt đầu ngay và tiếp tục theo thời gian nhập vào.
1. Chức năng nấu mong muốn được chọn và điều chỉnh nhiệt độ (nếu muốn và nếu có thể
trong chức năng này) được thực hiện.

2. Nhấn phím”M” 2 lần; biểu tượng  ltl] nhấp nháy.

3. Điều chỉnh thời gian nấu được thực hiện bằng cách sử dụng bộ đếm thời gian cộng (+)

và trừ (-) biểu tượng AUTO được nhìn thấy trên chỉ báo hẹn giờ.

5. Sau khoảng 6 giây từ khi nhấn nút,  biểu tương (a biến mất khỏi màng hình ; điều
chỉnh cài đặt hoàn tất.

NƯỚNG TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN

Đây là chương trình thiết lập khi không cần nướng thức ăn ngay, thêm vào đó, cài đặt

thời gian mong muốn kết thúc (thức ăn sẳn sàng) được thiết lập và thời gian bắt đầu

nướng sẽ được thiết lập theo đó. Do đó chương trình này còn được gọi là " Nướng Trể".

1. Thời gian nấu thiết lập  theo 3 bước đầu tiên như bán tự động..

2. Nút "M" được nhấn lại, biểu tượng tJ] bắt đầu nhấp nháy.

3. Thời gian chấm dứt nấu được điều chỉnh bằng các nút hẹn giờ và nút trừ. Biểu tượng f=t
biến mất khỏi màng hình,  chữ lliiilili...,.. xuất hiện liên tục. Điều này có nghĩa là chương trình
nướng đã được lập trình nhưng  chưa bắt đầu..

4. Sau khoảng 6 giây từ lần nhấn nút mới nhất, biểu tượng   ti) nhấp nháy biến mất,

thiết lập hoàn tất.

Note: Que thăm thịt không được gắng trong trường hợp nướng bán tự động.

Hiển thị nhiệt độ khi nấu

5 thanh trên chỉ báo nhiệt độ (mỗi thanh biểu thị 1/16 phần nhiệt độ được điều chỉnh) hiển

thị nhiệt độ lò hiện có (Xem: 3.5 Chỉ báo nhiệt độ). Trong khi lò đang cố gắng đạt được giá trị
nhiệt độ được điều chỉnh trong lần làm nóng đầu tiên, biểu tượng ♦ bật và biểu tượng này

biến mất khi đạt đến nhiệt độ cài đặt. B  i ể  u  t  ư  ợ  n  g  (iJ cho biết nhiệt độ lò đang

hoạt động. Trong qúa trình nướng, bộ phận làm nóng lúc hoạt động lúc ngắt để giữ nhiệt độ
cố định và trạng thái này có thể được quan sát bằng biểu tượng này.
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TỰ ĐỘNG TẮT:

When cooking terminates automatically, llililiW.ill symbol blinks on screen, oven heaters 
become inactive and alarm sounds. It is sufficient to press on any buttons to make alarm 
inactive, however, it is required to press on "M" button or timer plus and minus buttons 
simultaneously in order to make oven active manually (for giving energy to heaters); in this 

situation, IIQ1il disappears, oven is active and cooking continues manually. (This status is

displayed with f,.;n symbol on screen). Function switch should be brought into 'O' position if 
oven shall be switched off(ln this situation, ljl symbol shall disappear)!

If button pressings specified above are not made, audible alarm shall become inactive within 7 
minutes, however 

liil
_..illlshall continue to blink until it shall be pressed on "M" button or 

timer plus and minus buttons simultaneously and shall indicate that oven heaters are inactive. 

HỦY CHẾ ĐỘ TỰ DỘNG 

While proceeding an automatic cooking program (while there is symbol on screen), 

this process can be terminated without waiting for adjusted period by pressing on plus 
and minus buttons simultaneously. When this process is made, automatic cooking 
adjustments are deleted and ·· disappears from screen and oven heaters of selected 

function are active (This status is displayed with fJ:ft symbol on screen). Function switch should be

brought into 'O Nlft symbol shall disappear)!. 

HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ 

Nhiệt độ lò hiện tại được biểu thị bằng các vạch trên chỉ báo nhiệt độ (Xem: 3.5. Chỉ báo nhiệt 
độ). Nếu công tắc chọn chức năng ở một trong các vị trí O (tắt), 1 (đèn) và 2 (rã đông) và nếu 
nhiệt độ lò cao hơn 60 ° C, chữ "HOT" sẽ được nhìn thấy trên chỉ báo nhiệt độ.

PHÍM KHÓA 
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Khi chế độ tự động kết thúc, biểu tượng              nhấp nháy trên màn hình, lò nướng sẽ 
không hoạt động và âm thanh báo động. Chỉ cần nhấn vào bất kỳ nút nào để làm cho báo 
động không hoạt động, tuy nhiên, cần phải nhấn đồng thời nút "M" hoặc nút hẹn giờ và các 
nút +/- để làm cho lò hoạt  (để cung cấp năng lượng cho lò nướng); trong tình huống này, 
biểu tượng  mất đi, lò nướng đang hoạt động và nấu ăn tiếp tục.  (Trạng thái này được hiển 
thị với biểu tượng trên màn hình). Công tắc chức năng nên được đưa vào vị trí 'O' nếu tắt lò 
(trong trường hợp này, biểu tượng sẽ biến mất)! Nếu không nhấn nút được chỉ định ở trên, 
báo động âm thanh sẽ không hoạt động trong vòng 7 phút. Tuy nhiên, phút sẽ tiếp tục 
nhấp nháy cho đến khi nhấn vào nút "M" hoặc nút hẹn giờ cộng và trừ đồng thời và sẽ cho 
biết rằng lò nưởng không hoạt động.

Trong khi tiến hành chương trình nấu tự động (khi có biểu tượng trên màng hình) quá
 trình này có thể được chấm dứt mà không cần chờ thời gian điều chỉnh bằng cách nhấn đồng 
thời các nút cộng và trừ. Khi quá trình này được thực hiện, các điều chỉnh nấu tự động sẽ bị 
xóa và biểu tượng            biến mất khỏi màn hình và lò nướng với chức năng được chọn là kích 
hoạt (Trạng thái này được hiển thị với biểu tượngtrên màn hình). 
Chức năng chuyển đổi nên được đưa vào vị trí 'O' nếu tắt lò (Trong tình huống này, 
biểu tượng   sẽ biến mất)!. 

Có thể làm cho tất cả các phím cảm ứng (tổng cộng 6 phím ) không hoạt động bằng cách kích hoạt 
khóa phím. Trong khi khóa phím đang hoạt động (hiển thị      trên màn hình), các nút cảm ứng 
không hoạt động. Đễ thực hiện khóa nhấn nút + khoảng 2 giây để khóa kích hoạt và biểu tượng   
được nhìn thấy trên chỉ báo hẹn giờ. Quá trình tương tự trên được lặp lại để mở khóa; biểu 
tượng     sẽ biến mất khỏi màn hình. 
Chú ý! Lò có thể hoạt động theo vị trí của bộ chọn chức năng trong khi khóa phím được kích 
hoạt.

 



CHỌN ÂM BÁO

Trong khi bạn không cài đặt bất kỳ chế độ âm báo nào, nút trừ (-) bộ đếm thời gian được

nhấn khoảng. 2s, "Tone x" được nhìn thấy trên chỉ báo hẹn giờ (X = 1, 2 hoặc 3). Chọn tone

trong 3 âm thanh khác nhau bằng cách nhấn và nhả nút trừ (-) Timer hoặc âm thanh được

điều chỉnh lần cuối được nghe bằng cách giữ nút khi nhấn. Âm thanh điều chỉnh được ghi

vào bộ nhớ.

Chú ý: Tone 1 (Lớn nhất) được thiết lập tại nhà máy.

HIỂN THỊ LỖI

Khi tình trạng ngăn cản hoạt động bình thường của linh kiện điện tử xảy ra, dấu hiệu lỗi

được hiển thị. Nếu đang nấu, chương trình sẽ bị hủy và mã lỗi liên quan được hiển thị trên

chỉ báo nhiệt độ. Ngay cả khi lỗi xảy ra được loại bỏ, mã lỗi (0 C) vẫn tiếp tục duy trì trên chỉ
báo cho đến khi nhấn nút.

Error Code 

Erl 

Er2 

Er3 

Er4 

ErS 

Error Description 

Cảm biến nhiệt độ: mạch mở hoặc bị lỗi.

Lỗi cài đặt

Đầu dò thịt bị đoản mạch

Cảm biến nhiệt độ vượt quá 400 ° C

Thời gian nướng với đầu dò thịt và nướng  thủ công đã bị vượt

quá thời gian làm việc tối đa (10 giờ)
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T2.6  TOM 241
1. MÔ TẢ CHUNG

OT-5000-14XFA1X-CT là một bộ đếm thời gian lò nướng điện tử. người dùng được thực
hiện bằng cách sử dụng  4 PHÍM chạm trên màn hình điện tử.

1.1. Các tính năng chính  

• Điện áp hoạt động: : 230 Vac - 50/60 Hz 
• Chức năng  lập trìnhhẹn giờ.
• Hiển thị 24 giờ hoặc hiển thị 12 giờ với biểu tượng AM / PM.
• LED 7 đoạn hiển thị 9 biểu tượng khác nhau.
• Điều chỉnh thời gian nấu tối đa 10 giờ. Thời gian nấu chậm tối đa là 23 giờ 59 phút
• .Maximum adjustable alarm time is after 23 hours 59 minutes.

: Relay drag - 0,5W I Relay drawn <1W • Công suất ở chế độ chờ
• Công suất đầu ra tối đa: : 16A 250Vac 

• Hiệu suất nhiệt độ: T120

1.2. Kết nối điện và giá trị: 

Chức Năng

Đầu vào pha và trung tính 

Vĩ trí chỉnh lưu 

Giá trị 

230Vac ± 10% 

230Vac inlet 

Vị trí cảm biên nhiệt               230Vac inlet 
Rơle hẹn giờ NC (Normal 
off )           16A/250Vac 

Ký hiệu 

L/1 -N 

J7 

JS 

L/1 - 1A 

2-2A 16A/250Vac 

(Tùy chọn) Rơle hẹn giờ 
cắt trung tính Tiếp điểm NC 
(thường tắt)
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Kết nối

2x6.3mm faston 

1 x6.3mm faston 

1 x6.3mm faston 

2x6.3mm faston (ở role) 

2x6.3mm faston (ở role) 



1.3. Hiển thị và nút điều khiển trên màn hình cảm ứng: 

1 2 3 4 5 6 7 

==1 = 1 = 1=1= = 

@ (9 �D�� CD 

J1! 1111 M IM ��,i �

IUI Ll IU! IUI 0 

�� � 0 
L.=i::::i:==l=l=l=====r:::.J 

8 9 10 

> Hiển thị:          

1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

- Kích hoạt chỉnh lưu
- Khóa trẻ em
- Đồng hồ hiển thị thời gian
- Chuộng báo và âm lượng
- Cài đặt ánh sáng màn hình
- Hiển thị giờ theo AM/PM
- Kích hoạt/ngắt cảm biến nhiệt độ,
- Thời gian nướng 
- HIển thị giờ kết thúc
- Chuông báo

Nút điều khiển 

Nút (Menu Button): Mỗi lần nhấn vào nút này, khóa trẻ em, cài đặt thời gian (nếu không đặt 
thời gian nấu), cài đặt âm lượng báo thức và chế độ cài đặt độ sáng màn hình được kích hoạt 
theo thứ tự và biểu tượng liên quan được hiển thị trong khi cài đặt.

Nút chương trình (Program Button): EMỗi lần nhấn vào nút này, thời gian kết thúc nấu (nếu 
thời gian nấu được đặt) và các chế độ cài đặt âm lượng báo thức được kích hoạt theo thứ tự 
và biểu tượng liên quan được hiển thị trong khi cài đặt.

Nút Plus(+) Button: TChế độ cài đặt chương trình và menu được sử dụng để tăng giá trị hiển 
thị trên màn hình hoặc để kích hoạt nó. Trong khi thời gian được hiển thị, nó sẽ chuyển sang 
chế độ AM / PM nếu nhấn trong 5 giây. Trả về 24 giờ hiển thị theo cách tương tự.
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Nút Minus(-) Button: Các chế độ cài đặt chương trình và menu được sử dụng để giảm giá trị 
hiển thị trên màn hình hoặc để tắt nó. 

,�-:::-..:--. 

Biểu tượng (Thời gian trong ngày) được hiển thị và chú thích "TẮT" nhấp nháy trên màn 
hình hiển thị thời gian. Để sử dụng lò nướng, thời gian được đặt bằng cách sử dụng các nút 
"Plus (+)" và "Minus (-)". Theo thời gian được đặt, chế độ cài đặt kết thúc bằng cách chạm 
vào nút "Menu" hoặc chờ trong 5 giây và biểu tượng        (Thời gian trong ngày) biến mất 
trên màn hình. T

( 
L
1«�·1

THẬN TRỌNG! Bộ hẹn giờ tắt công tắc chức năng lò (lò nướng) vì lý do an toàn khi bật 
nguồn. Do đó, lò không thể vận hành. Ban đầu, thời gian nên được đặt trước để vận hành 
lò.

2. LỰA CHỌN ĐIỀU CHỈNH

Kích hoạt khóa phím, tùy chọn hiển thị 24 giờ hoặc 12 giờ, tùy chọn âm báo , tùy chọn cài 
đặt độ sáng màn hình. Các tùy chọn này được lưu trong bộ nhớ của hệ thống để không bị 
ảnh hưởng do cắt điện.

2.1. Đặc điểm phím khóa trẽ em

Bạn có thể ngăn việc nhấn vào nút không mong muốn bằng cách kích hoạt tính năng 
khóa phím. Để kích hoạt khóa phím, khi bạn không ở trong bất kỳ menu nào, tương ứng:

2.2 CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ: 

1. Để đặt thời gian ngày được đặt trước đó Chạm phím "Menu" 2 lần biểu tượng      (Day Time) 
nhấp nháy.

   2.  Thiết lập thời gian ngày chạm phím "Plus(+)" và "Minus(-)" 
    3.  Theo thời gian được đặt, chế độ cài đặt kết thúc bằng cách chạm vào nút "Menu" hoặc đợi 
trong 5 giây.

 CHÚ Ý: Không thể đặt thời gian ngày nếu bất kỳ cài đặt nào được thực hiện trước đó.

Chế độ cài đặt đồng hồ Tùy chọn 24h / 12h. Cài đặt mặc định là 24 giờ. Để chuyển sang chế độ 
12 giờ (AM / PM), when you are not in any menu và có đồng hồ trên màn hình, chạm vào "Plus 
(+)"   trong 5 giây và bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp khi chế độ thay đổi.  
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1. Khi chạm vào nút "Menu" một lần, biểu tượng    (Khóa phím) sẽ nhấp nháy. 
Hiển thị "OFF" xuất hiện trên màn hình.

2. Kích hoạt khóa trẻ em bằng cách chạm vào nút "Plus (+)". (Hiền thị "ON" xuất 
hiện trên màn hình. 
Để hủy kích hoạt khóa phím, làm tương tự.

1. Khi chạm phím "Menu",  biểu tượng   (Key Lock) nhấp nháy. ("ON" hiển thị 
trên màn hình)

2. Hủy khóa chạm phím "(-)" . ("OFF" hiển thị màn hình    (Key Lock) biến mất 
trên màn hình



Biểu tượng "AM" hoặc "PM" được hiển thị ở chế độ 12 giờ. Quá trình tương tự được thực hiện để 
chuyển sang chế độ khác.

2.3. Thiết lập âm báo:

Để thay đổi âm thanh, khi bạn không ở trong bất kỳ menu nào, tương ứng: 

1. Khi chạm vào nút "Menu" trong ba lần  biều tượng       (Âm lượng âm báo thức) nhấp nháy.

2. Cài đặt âm lượng bằng cách chạm phím "Plus(+)" và "Minus(-)"

3. Cài đặt âm thanh, chế độ cài đặt kết thúc bằng cách chạm vào nút "Menu" hoặc đợi trong 5

giây. Âm lượng mặc định là "b-01" và đó là âm lượng tối đa.

Lưu ý: Âm lượng đã đặt được hiển thị là "b-01, b-02 hoặc b-03" và biểu tượng liên quan sẽ biến 
mất ở cuối chế độ cài đặt

2.4. Thiết lập ánh sáng màn hình:
Để thay đổi ánh sáng màn hình, khi bạn không ở trong bất kỳ menu nào, tương ứng: 

1. Khi chạm phím "Menu" 4 lần, biểu tượng          (Screen Brightness Setting) nhấp nháy.
2. Cần đặt mức độ sáng 3 mức chạm phím  "(+)" và "(-)".
3. Cài đặt độ sáng màn hình, chế độ cài đặt kết thúc bằng cách chạm vào nút "Menu" hoặc đợi

trong 5 giây. Cài đặt mặc định là "d-03" và nó là mức sáng nhất.
CHÚ Ý: Độ sáng màn hình đã đặt được hiển thị là "d-01, d-02 hoặc d-03" và biểu tượng liên
quan sẽ biến mất ở cuối chế độ cài đặt.

3. CHẾ ĐỘ NƯỚNG

Nướng tự động  là hoàn thành tự động nấu bằng cách đặt hẹn giờ trong lò với chức năng nấu 
và cài đặt nhiệt độ.

3.2. Nướng bán tự động :

Phương pháp này được sử dụng khi muốn nấu ăn ngay và nhập thời gian nấu mong muốn.

1. Khi chạm phím "Program" , hiển thị         (Cooking Time) nhấp nháy .
2. Cài đặt thời gian bằng cách chạm phím "(+)" và "(-)". Sau khi cài đặt thời gian nấu, hiển thị

(Cooking Time) hiển thị trên màn hình cho đến khi cài đặt lại thời gian. Thời gian thấp hơn
một giờ được hiển thị dưới dạng phút: giây trên màn hình. Thời gian nấu tối đa là 10 giờ.

3. Đặt chức năng nấu và nhiệt độ bằng cách sử dụng chức năng và bộ điều chỉnh nhiệt
của lò.
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3.2. CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN 

Phương pháp này được sử dụng khi bạn muốn món ăn có sẵn vào thời gian mong 
muốn. Do đó, nó cũng được gọi là nấu chậm.

NOTE: While the alarm sounds, if the alarm is stopped by touching to any 
button other than the "Program" button, then "End" script does not disappear, 
but only the alarm is stopped. 

To cancel the automatic cooking time; 

1. When touched to "Program" button} ,i·lccooking Time) icon flashes.
2. The cooking time is decreased to 00:00 by touching the "Minus(-)" button. "End" script

disappears from the screen andF,] (Cooking Time) icon stays on the screen.
3. Pressed to menu button to return back to clock screen.

3.3. Reminder Timer: 

You can use the oven clock as an alarm or reminder timer. To set the alarm, respectively: 
.,- -. ... ', l\1. When touched to "Program" button for twice (if cooking time is set, then three times),!½--> 

(Alarm) icon flashes. 
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1. Bước 1 và bước 2 theo chế độ nướng bán tự động. Sau đó, trở về từ chế độ cài 
đặt sau khi đặt thời gian nướng.

2. 4. Khi chạm phím "Program" 2 lần, biểu tương     (Cooking Ending Time) nhấp 
nháy.

3. Thiết lập thời gian kết thúc chạm phím "Plus(+)" và "Minus(-)" biểu tương 
(Cooking Time)  và biệu tượng     (Cooking Ending Time) hiển thị màn hình.

4. Cài đặt chức năng nướng và nhiệt độ bằng cách sử dụng chức năng và bộ điều 
chỉnh nhiệt của lò.

Thời gian nấu bắt đầu,biểu tượng      (Cooking Ending Time) biến mất và biểu tượng                     
(Cooking Time) được tiếp tục hiển thị cùng với thời gian nấu còn lại.

SAU KHI NƯỚNG KẾT THÚC
1. Biểu tượng          (Cooking Time) nhấp nháy, "End" xuất hiện và âm báo bắt đầu và 

kéo dài 7 phút


























