
 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng lò vi sóng FS MOV01 
 

Các phím điều khiển: 
 

1.  Display Screen: đèn nguồn, thời gian nấu, thời gian hiện tại được hiển thị trên màn  hình. 

2.  Power: Chức năng lò vi sóng. 

3.  Grill: Chức năng nướng. 

4.  Combi: Kết hợp chức năng vi sóng và  nướng. 

5.  Wei.Def: Chức năng rã đông theo khối  lượng. 

6.  Clock/Kitchen Timer: Cài đặt đồng hồ và thời gian  nấu. 

7.  Wei.Adj: Kết hợp chức năng rã đông và làm chín thức ăn theo khối  lượng. 

8.  Time : Điều chỉnh thời gian hoạt động. 

9.  Menu: Điều chỉnh chọn 1 trong 8 loại thực phẩm theo cài đặt của lò vi  sóng. 

10.  Stop/Cancel: Dừng và thoát chương trình đã thiết lập. 

11.  Start/Quick Start: khởi động chương trình hoặc thiết lập chế độ nấu nhanh của lò vi  sóng. 
 

Cách thiết lập các chế độ nấu, nướng: 
 

1.  Cài đặt đồng hồ (hiển thị thời gian thực): Có 2 chế độ 12h và  24h 

 Ấn và giữ nút “Clock/Kitchen Timer” từ 3s – 4s, màn hình hiển thị Hr-12 (chế độ 

12h), ấn tiếp nút “Clock/Kitchen Timer” một lần nữa nếu bạn muốn chuyển sang 

chế độ 24h. 

 Xoay núm Time/Menu để cài đặt giờ. 

 Ấn nút “Clock/Kitchen Timer”. 

 Xoay núm Time/Menu để cài đặt phút. 

 Ấn nút “Clock/Kitchen Timer” để thực hiện. 

 
2. Menu Cook (Time/Menu) 

 Xoay núm tròn ngược chiều kim đồng hồ, màn hình hiển thị Menu gồm 8 loại thực 

phẩm từ A1 -> A8. Khi muốn chọn 1 trong 8 loại thực phẩm đó, ta xoay núm tròn 

Menu để màn hình hiển thị về vị trí thực phẩm cần  chọn, 

 Ấn Wei.Adj để chọn khối lượng của thực phẩm cần làm  chín. 

 Ấn nút ”Start/Quick Start” để thực hiện cài  đặt. 

Chú ý: Các loại thực phẩm trong Menu đều thực hiện thao tác như trên, thời gian làm chín 

thức ăn được cài đặt mặc định theo khối lượng của thức  ăn. 

 
3. Chức năng lò vi sóng (Power) 



 

 

 Ấn nút ”Power” để cài đặt chế độ lò vi sóng (có 6 mức công suất từ P100 ->   P00). 
 

Ấn nút Power Công suất 

1 lần 100%(P100) 

2 lần 80%(P-80) 

3 lần 60%(P-60) 

4 lần 40%(P-40) 

5 lần 20%(P-20) 

6 lần 0%(P-00) 

 Xoay núm tròn để chọn thời gian. 

 Ấn nút Start/Quick Start để lò vi sóng bắt đầu hoạt  động. 

 
4. Chức năng nướng (Grill) 

 Ấn nút ”Grill” để cài đặt chế độ nướng. 

 Xoay núm tròn để chọn thời gian. 

 Ấn nút ”Start/Quick Start” để bắt đầu thực  hiện. 

 
5. Chức năng vi sóng kết hợp nướng  (Combi) 

 Ấn nút ”Combi” để cài đặt chế độ vi sóng kết hợp nướng. Chọn Co-1 hoặc  Co-2. 

 Xoay núm tròn để chọn thời gian. 

 Ấn nút ”Start/Quick Start” để bắt đầu thực  hiện. 

 
6. Chức năng nấu nhanh ( Start/Quick  Start) 

Thời gian nấu của chức năng này tối đa là 10 phút. Trong quá trình nấu, có thể ấn nút này 

lần nữa để thêm thời gian nấu. 

 
7. Chức năng rã đông ( Wei.Def) 

Cho phép bạn rã đông thức ăn theo khối lượng. Khối lượng cho phép từ 100g đến  1800g. 

 Ấn nút Wei/Def để chọn chức năng rã  đông 

 Ấn nút Wei/Adj để chọn khối lượng cần rã  đông. 

 Ấn nút Start/Quick Start để thực hiện chương  trình. 

 
8. Khóa phím điều khiển 

Để khóa bàn phím và màn hình, ấn và giữ phím Stop/Cancel trong 3s, màn hình hiển thị 

ký hiệu hình khóa màu đỏ hiện lên là được. Để mở khóa, thao tác tương tự như  trên. 



 

 

 


