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1

Tröôùc tieân chuùng toâi Coâng Ty TNHH thieát bò nhaø beáp Baùch Hôïp – Nhaø phaân phoái
cuûa MALLOCA xin chaân thaønh caûm ôn quyù khaùch haøng ñaõ tín nhieäm choïn söû duïng caùc saûn
phaåm cuûa chuùng toâi. Ñeå giuùp cho quyù khaùch haøng thao taùc söû duïng vaø baûo quaûn loø nöôùng
moät caùch deã daøng vaø an toaøn, chuùng toâi raát mong quyù khaùch daønh chuùt thôøi gian ñoïc kyõ
caåm nang naøy tröôùc khi söû duïng.
 Caåm nang söû duïng naøy ñöôïc Coâng ty TNHH Thieát Bò Nhaø Beáp Baùch Hôïp dòch vaø
bieân soaïn laïi,döïa treân cô sôû catalogue goác cuûa nhaø saûn xuaát.(Khoâng hoaøn toaøn gioáng
100% vôùi catalogue goác )
 Caùch söû duïng töø trong caåm nang ñöôïc Coâng ty söû duïng theo ngoân ngöõ phaùt aâm cuûa
ngöôøi mieàn Nam Vieät Nam. Nhaèm giuùp cho ngöôøi söû duïng deã hieåu nhaát.
 Caåm nang naøy raát caàn thieát cho quyù khaùch tröôùc khi laép ñaët vaø söû duïng loø nöôùng
ñieän
 Quí khaùch haõy giöõ caåm nang naøy ñeå khi caàn thì noù seõ giuùp baïn deå daøng trong caùc
thao taùc vaø vaän haønh loø nöôùng.
 Quí khaùch caàn ñöôïc tö vaán tröïc tieáp xin vui loøng lieân heä vôùi Phoøng baùn haøng vaø
Chaêm soùc khaùch haøng cuûa MALLOCA theo ñòa chæ ghi ôû phía treân. Chuùng toâi raát
haân haïnh ñöôïc phuïc vuï quyù khaùch.
Phaàn I: Giôùi thieäu caùc boä phaän cuûa loø nöôùng vaø caùc chöùc naêng söû duïng
Phaàn II: Caùch laép ñaët vaø baûo quaûn
Phaàn III: Caùch thao taùc vaø söû duïng
Phaàn IV: Baûo trì vaø söûa chöõa

TRAÂN TROÏNG
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PHAÀN I : GIÔÙI THIEÄU CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA LOØ NÖÔÙNG VAØ CHÖÙC
NAÊNG SÖÛ DUÏNG
A. Caáu taïo: Chuùng toâi chæ giôùi thieäu moät soá caáu taïo cô baûn ñeå giuùp cho vieäc vaän

haønh loø nöôùng ñöôïc ñuùng vaø deã daøng

1. Bảng điều khiển
2. Đèn chiếu sáng trong lò
3. Vỉ nướng
4. Khay nướng/hứng dầu mỡ
5. Cửa lò

B. Caùc chöùc naêng söû duïng:

1. Baûng ñieàu khieån vaø hieån thò:

: Phím tắt/mở lò
: Phím cài đặt thời gian nướng, hẹn giờ nướng
: Phím cài đặt nhiệt độ nướng
: Phím cài đặt giờ
: Khóa bàn phím
: Phím điều chỉnh (tăng) giờ, nhiệt độ, chức năng nướng.
: Phím điều chỉnh (giảm) giờ, nhiệt độ, chức năng nướng.
: Phím xác nhận, bắt đầu/dừng chương trình nướng
2. Chức naêng nöôùng:
-Löïa choïn cheá ñoä nöôùng töông thích vôùi moùn aên caàn nöôùng nhö sau:
Nướng tuần hoàn : công suất 1050 – 1250W , có thể cài đặt nhiệt độ từ 1100C trở
lên, thời gian nướng lâu nhất 90 phút. Thích hợp để nướng bánh bông lan, bánh quy…
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Nöôùng ñoái löu kết hợp tuần hoàn và quạt: công suất 2450 - 2850W , có thể cài
đặt nhiệt độ từ 1100C trở lên, thời gian nướng lâu nhất 90 phút. Thích hợp với những
loại thức ăn cần nướng lâu như mì lasagna, gà, bánh mì ngọt…
Nướng dưới kết hợp quạt : công suất 2050 - 2450W , có thể cài đặt nhiệt độ từ
110 C trở lên, thời gian nướng lâu nhất 90 phút. Thích hợp để nướng pizza, thức ăn có
bề mặt lớn.
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Nöôùng ñoái löu keát hôïp quaït : công suất 2400 - 2850W, có thể cài đặt nhiệt độ
từ 1100C trở lên, thời gian nướng lâu nhất 90 phút. Thích hợp để nướng thực phẩm
đóng gói sẵn như thực phẩm đông lạnh hoặc nấu chin.
Nöôùng ñối lưu: công suất 2400 - 2850W, có thể cài đặt nhiệt độ từ 1100C trở lên,
thời gian nướng lâu nhất 90 phút.
Nöôùng treân kết hợp quạt : công suất 1350 - 1650W, có thể cài đặt nhiệt độ từ
110 C trở lên, thời gian nướng lâu nhất 90 phút. Thích hợp để nướng thịt xiên, xúc
xích, sườn cừu.
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Nướng trên : công suất 1350 - 1650W, có thể cài đặt nhiệt độ từ 1100C trở lên,
thời gian nướng lâu nhất 90 phút. Thích hợp với những thực phẩm chỉ cần nướng bề
mặt như beefsteak, bò phi lê, hamburger,…
Raõ ñoâng thöïc phaåm : : công suất 1350 - 1650W , quaït tuaàn hoaøn khoâng khí ôû
nhieät ñoä phoøng giuùp cho thöïc phaåm raõ ñoâng nhanh hôn (khoâng söû duïng baát cöù nguoàn
nhieät naøo).








MOÄT SOÁ LÖU YÙ CHO PHAÀN (I)
Baïn neân ñoïc kyõ vaø hieáu heát veà caùc chöùc naêng cuûa loø nöôùng tröôùc khi söû duïng
Choïn caùc chöùc naêng nöôùng (nhieät ñoä, thôøi gian, cheá ñoä nöôùng…) phaûi phuø hôïp vôùi
vaät caàn nöôùng beân trong loø ñeå vieäc nöôùng hoaøn thaønh theo yù muoán cuûa mình.
Chuùng toâi luoân caûnh baùo veà ñoä noùng cuûa beà maët loø vaø ñieän aùp cao cuûa loø trong
khi nöôùng (khoâng ñöôïc chaïm tay vaøo maët kính cuûa loø hoaëc cho treû em ñeán gaàn loø
khi ñang vaän haønh)
Cuùp nguoàn ñieän (cuùp CB) khi ñaõ hoaøn taát quaù trình nöôùng
Chæ veä sinh lau chuøi loø khi ñaûm baûo raèng loø ñaõ nguoäi haún vaø ñaõ ñöôïc cuùp nguoàn
ñieän cung caáp
Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc xòt nöôùc vaø khoâng duøng caùc chaát taåy röûa ñeå röûa loø
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PHAÀN II : CAÙCH LAÉP ÑAËT VAØ BAÛO QUAÛN LOØ NÖÔÙNG
A. LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG:
COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC KHI LAÉP ÑAËT

1. Ñaây laø loø ñöôïc thieát keá ñeå laép ñaët aâm vaøo trong tuû beáp, khoâng ñaët noåi treân maët baøn
beáp
2. Vieäc laép ñaët chæ thöïc hieän khi ñaõ hoaøn taát vieäc thi coâng tuû beáp vôùi vò trí laép ñaët loø coù
kích thöôùc phuø hôïp theo yeâu caàu kyõ thuaät cuûa loø
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3. Nguoàn ñieän cung caáp coù tieáp maùt:
Ñaây laø moät yeâu caàu raát quan troïng trong coâng taùc chuaån bò cho vieäc laép ñaët.
Noù phaûi thoûa maõn caùc yeâu caàu sau:
Nguoàn cung caáp: coù daây daãn ñieän phaûi đñủ lôùn phuø hôïp vôùi toång coâng suaát cuûa loø
2850W. Neân söû duïng daây daãn cöùng loõi ñoàng loaïi toát coù tieát dieän cuûa ruoät daây = 2.5mm2
trôû leân.
 Phía ñaàu cuûa nguoàn cung caáp: nhaát thieát phaûi söû duïng 1 CB (Aptomat) = 30A ñeå
caáp ñieän cho loø nöôùng. Tuyeät ñoái khoâng duøng giaéc caém (chaân caém) ñeå noái vaøo
daây cung caáp ñieän cuûa loø. Vì loø nöôùng coù coâng suaát lôùn neân nhaát thieát phaûi söû
duïng ñaáu noái qua 1CB (Aptomat).
 Daây tieáp maùt (mass): Nhaát thieát phaûi coù vò trí ñeå ñaáu noái daây tieáp maùt cho loø nöôùng
vì trong quùa trình nöôùng doøng ñieän roø cuûa loø raát cao
 Chuùng toâi khuyeán caùo quyù khaùch haøng neân söû duïng moät nguoàn cung caáp ñieän rieâng
ñeå söû duïng cho loø nöôùng. Khoâng neân söû duïng chung vôùi nguoàn cung caáp cho caùc
thieát bò khaùc
 Vieäc thi coâng ñöôøng daây caáp ñieän cho loø nöôùng phaûi ñöôïc thöïc hieän trong quaù trình
xaây döïng nhaø, tröôùc khi laép ñaët heä thoáng tuû beáp

1.
2.

3.

4.
5.

THÖÏC HIEÄN LAÉP ÑAËT LOØ
Chæ thöïc hieän laép ñaët loø khi taát caû caùc coâng taùc chuaån bò ñaõ neâu ôû phía treân ñöôïc thi
coâng hoaøn taát ñuùng theo yeâu caàu kyõ thuaät
Khi thaùo kieän (bao bì) ñöa loø nöôùng vaøo laép ñaët caàn coù söï kieåm tra baèng tröïc quan
beân ngoaøi: maët tröôùc, xung quanh, phía treân cuûa loø nöôùng, daây ñieän nguoàn, vò trí noái
daây tieáp maùt
Ñöa loø vaøo vò trí laép ñaët treân tuû beáp
 Chuù yù: Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc duøng tay naém cöûa loø ñeå di chuyeån hoaëc khieâng loø
vaøo vò trí laép, vieäc laøm naøy seõ laøm hö hoûng caùnh cöûa loø hoaëc beå kính cuûa maët loø.
Hai beân hoâng cuûa loø nöôùng coù vò trí ñeå khieâng hay di chuyeån loø.
Kieåm tra caên chænh cho loø naèm ñuùng vò trí treân tuû beáp vaø thaêng baèng
Laép raùp loø nöôùng vaøo khung tuû như hình minh họa
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6.
7.
8.
9.

Ñaáu noái ñieän cung caáp cho loø thoâng qua CB (Aptomat) ñuùng theo yeâu caàu kyõ thuaät
Ñaáu noái daây tieáp maùt cho loø
Toång kieåm tra toaøn boä coâng taùc tröôùc khi ñoùng CB caáp ñieän vaøo loø
Môû cuûa loø , Ñoùng CB caáp ñieän vaøo loø ñeå kieåm tra theo caùc noäi dung sau :
* Kieåm tra vieäc ñaáu noái ñieän qua CB .

B. BẢO QUẢN LÒ NƯỚNG:
- Loø nöôùng laø thieát bò duøng ñeå cheá bieán thöùc aên neân noù phaûi ñöôïc baûo quaûn
trong moâi tröôøng ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà veä sinh .
- Vieäc söû duïng loø phaûi ñuùng muïc ñích laø cheá bieán caùc moùn aên nöôùng. Khoâng duøng
loø ñeå naáu hay laøm vaät chöùa ñöïng ñoà duøng.
- Cuùp CB caáp ñieän vaøo loø khi khoâng söû duïng.
- Vieäc lau chuøi loø sau khi nöôùng:
+ Môû cöûa loø trong khoaûng thôøi gian chôø cho loø nguoäi ñeå bay heát muøi gia vò nöôùng .
+ Chæ tieán haønh lau chuøi khi ñaûm baûo loø ñaõ nguoäi haún vaø CB (Aptomat) ñaõ ñöôïc
cuùp.
+ Duøng khaên lau baèng vaûi meàm, nhuùng nöôùc noùng vaét khoâ vaø lau nhieàu laàn caû trong
vaø ngoaøi loø cho ñeán khi saïch. Khoâng duøng caùc duïng cuï lau coù tính laøm xöôùc caùc beà
maët loø nhö mieáng chaø xoong noài, buøi nhuøi coù sôïi cöùng ……
+ Khoâng ñöôïc söû duïng caùc chaát taåy röûa coù tính Axit ñeå lau chuøi loø seõ laøm hö hoûng
phaàn men beân trong loø vaø lôùp nitôrat baïc phuû treân beà maët kính cuûa loø. Coù theå söû
duïng dung dòch nöôùc röûa cheùn pha vôùi nöôùc noùng deå veä sinh loø.
+ Duøng moät khaên khoâ saïch lau laïi laàn cuoái khi hoaøn taát coâng taùc veä sinh vaø ñoùng
chaët cöûa loø khoâng cho buïi vaø coân truøng vaøo beân trong loø.
MOÄT SOÁ LÖU YÙ CHO PHAÀN (II)
- Thieát bò naøy chỉ ñöôïc duøng ñể naáu thöùc aên chöù khoâng ñöôïc söû duïng cho muïc ñích
khaùc.
- Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiểu năng trí tuệ, hoặc những người
không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc
hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.
- Neáu söû duïng sai muïc ñích (chaúng haïn laøm phoøng gia nhieät) coù theå nguy hieåm.
- Nhaø cung cấp sẽ khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi hö hoûng neáu söû duïng sai chöùc
naêng cuûa loø.
- Löu yù:
* Cuùp nguoàn ñieän (CB) tröôùc khi laøm veä sinh hoaëc coâng taùc baûo trì.
* Ñöøng bao giôø chaïm thieát bò neáu tay chaân baïn bò öôùt.
* Ñöøng bao giôø vaän haønh thieát bò khi ñi chaân traàn.
* Ñöøng ñeå treû em hay ngöôøi khoâng coù naêng löïc söû duïng thieát bò.
* Tröôøng hôïp lô ñeãnh khoâng chuù yù khi môû baûn leà cöûa loø, tay baïn coù theå bò ñau.
* Neáu thieát bò hoûng hay vaän haønh khoâng thích hôïp thì cuùp CB vaø baùo ngay cho trung
taâm baûo haønh Malloca.
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Chæ coù nhaân vieân kyõ thuaät cuûa Malloca hoaëc caùc ñaïi lyù ñöôïc Malloca uûy quyeàn môùi
ñöôïc söûa chöõa hoaëc thay theá phuï kieän neáu coù hö hoûng, neáu khoâng coù theå aûnh höôûng
ñoä an toaøn cuûa thieát bò.
- Than cuûi hoaëc caùc nhieân lieäu deã chaùy töông töï khoâng ñöôïc duøng vôùi thieát bò naøy
- Cöûa hoaëc beà maët beân ngoaøi seõ noùng khi thieát bò laøm vieäc
- Thieát bò phaûi ñöôïc noái tieáp ñaát(mass)

- Ñaáu noái nguoàn daây daãn beân ngoaøi vaø thay theá daây nguoàn chöõ Y
 Ñaáu noái nguoàn: thieát bò nhaát thieát phaûi ñöôïc ñaáu noái qua 1 aptomat (CB) cung
caáp nguoàn töông ñöông: 30A
 Khoâng ñöôïc söû duïng caùc loaïi phích caém khoâng ñuû tieâu chuaån chaát löôïng.
 Vieäc thay theá daây nguoàn: phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi nhaân vieân kyõ thuaät cuûa
trung taâm baûo haønh.

PHAÀN III: CAÙC THAO TAÙC SÖÛ DUÏNG LOØ NÖÔÙNG
CAØI ÑAËT GIÔØ ÑÒA PHÖÔNG
Sau khi baät CB hoaëc noái ñieän, maøn hình hieån thò 0:00, phần hiển thị giờ nhấp nháy,
thực hiện cài đặt như sau
Ví duï : Baïn muoán caøi ñaët giôø ñòa phöông laø 8:30
- Nhaán phím
đhoặc
ñể điều chỉnh 8 giờ
- Nhaán phím

ñể chuyển sang cài đặt phuùt, phần hiển thị phút nhấp nháy

- Nhaán phím

đhoặc

- Nhaán phím

ñeå xaùc nhaän.

ñể điều chỉnh 30 phút

Muốn điều chỉnh giờ sau khi đã cài đặt, thực hiện như sau
Ví dụ : Bạn muốn cài đặt lại giờ địa phương là 9:30
- Nhaán và giữ phím

cho đến khi phần hiển thị giờ nhấp nháy

- Nhaán phím

đhoặc

ñể điều chỉnh 9 giờ

- Nhaán phím

ñể chuyển sang cài đặt phuùt, phần hiển thị phút nhấp nháy

- Nhaán phím

đhoặc

- Nhaán phím

ñeå xaùc nhaän.

ñể điều chỉnh 30 phút

Nếu không muốn màn hình hiển thị giờ, ấn phím
CHÖÙC NAÊNG NÖÔÙNG BAÙN TÖÏ ÑOÄNG
Ví duï : Baïn muoán nöôùng thòt trong voøng 40 phuùt ôû nhieät ñoä 190oC với chức năng
nướng đối lưu kết hợp quạt, thöïc hieän nhö sau
để mở lò
- Nhấn giữ phím
- Màn hình hiển thị thời gian, nhiệt độ và chức năng nướng
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- Nhấn phím
thị

đhoặc

để chọn chức năng nướng cho đến khi màn hình hiển

- Nhấn phím
- Nhaán phím

để cài đặt thời gian nướng
đhoặc
ñể điều chỉnh 40 phút

- Nhấn phím

để cài đặt nhiệt độ nướng

- Nhaán phím

đhoặc

- Nhấn phím

ñể xác nhận

ñể điều chỉnh 190oC

CHÖÙC NAÊNG NÖÔÙNG TÖÏ ÑOÄNG
Ví duï : Hieän taïi ñang laø 8:00, baïn muoán loø baét ñaàu thöïc hieän nöôùng thòt luùc 9:30
trong voøng 40 phuùt ôû nhieät ñoä 190oC với chức năng nướng đối lưu kết hợp quạt, thöïc
hieän nhö sau
để mở lò
- Nhấn giữ phím
- Màn hình hiển thị thời gian, nhiệt độ và chức năng nướng
đhoặc
để chọn chức năng nướng cho đến khi màn hình hiển
- Nhấn phím
thị
- Nhấn phím
- Nhaán phím

để cài đặt thời gian nướng
đhoặc
ñể điều chỉnh 40 phút

- Nhấn phím

để cài đặt nhiệt độ nướng

- Nhaán phím

đhoặc

- Nhấn phím
hiện tại

2 lần để cài đặt hẹn giờ nướng, màn hình hiển thị AUTO và giờ

- Nhaán phím

đhoặc

- Nhaán phím
- Nhaán phím

ñể điều chỉnh 190oC

ñể điều chỉnh 9 giờ

ñể chuyển sang cài đặt phuùt
đhoặc

ñể điều chỉnh 30 phút

- Nhấn phím
ñể xác nhận. Lúc này màn hình hiển thị AUTO và thời gian lò
bắt đầu hoạt động
KHOÙA PHÍM NGAÊN NGÖØA TREÛ EM
Duøng khoùa naøy ñeå ngaên ngöøa nhöõng hoaït ñoäng khi khoâng coù söï giaùm saùt cuûa ngöôøi
lôùn ñoái vôùi treû em.
Ñeå caøi ñaët nhaán giữ phím
trong voøng 3 giaây cho ñeán khi ñeøn oå khoùa phaùt saùng.
Ñeå huûy khoùa phím, thöïc hieän nhö treân cho ñeán khi ñeøn oå khoùa taét.
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CHÖÙC NAÊNG TAÏM DÖØNG VAØ HUÛY CHÖÔNG TRÌNH
để tạm dừng

Muốn kiểm tra thức ăn bên trong lò trong khi nướng, nhấn nút
chương trình.

.

Muốn tiếp tục cho lò hoạt động đến hết thời gian cài đặt, nhấn nút
Muốn hủy chương trình trong khi lò đang hoạt động, nhấn nút

.

PHAÀN IV: BAÛO TRÌ VAØ SÖÛA CHÖÕA
A. Baûo trì loø:
1. Veä sinh loø sau moãi laàn nöôùng:
(Xem phaàn II muïc B – Baûo quaûn loø nöôùng)
2. Baûo trì ñònh kyø:
Loø nöôùng laø thieát bò ñöôïc laép ñaët coá ñònh trong tuû beáp neân vieäc baûo trì ñònh kyø chæ
coøn phuï thuoäc vaøo 2 noäi dung chính sau :
 Veä sinh lau chuøi haøng ngaøy vaø sau moãi laàn nöôùng nhö ñaõ neâu ôû treân
 Kieåm tra ñònh kyø (1 naêm/laàn) ñoái vôùi heä thoáng caáp ñieän cho loø nhö: CB, daây
nguoàn vaø heä thoáng tieáp maùt cho loø.Vieäc laøm naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi chuyeân
vieân kyõ thuaät coù nghieäp vuï veà ñieän. Quùy khaùch coù theå söû duïng dòch vuï naøy cuûa nhaø
cung caáp MALLOCA.
B. Söûa chöõa – Thay theá phuï tuøng:
- Loø nöôùng laø thieát bò chuyeân duøng, ñöôïc thieát keá vaø hoaït ñoäng theo moät qui trình
ñoäc laäp cho töøng model. Neân vieäc söûa chöõa loø khi coù caùc söï coá hö hoûng phaûi ñöôïc
thöïc hieän bôûi caùc kyõ thuaät vieân cuûa chính nhaø cung caáp MALLOCA hoaëc caùc ñaïi lyù
ñöôïc MALLOCA uûy quyeàn. Quyù khaùch khoâng neân töï söûa chöõa hoaëc nhôø thôï khoâng
coù chuyeân moân ñeå söûa chöõa loø khi gaëp söï coá.
- Khi phaûi thay theá phuï tuøng. Ñaây laø thieát bò chuyeân duøng neân vieäc thay theá phuï
tuøng khi caàn thieát phaûi do chính nhaø cung caáp thöïc hieän
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