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Hướng dẫn sử dụng an toàn
Hãy đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng và lưu giữ 
cẩn thận.
Thận trọng khi sử dụng sản phẩm để nấu ăn 
Kiểm tra xem sản phẩm có bị hư hỏng hay không.
Hãy kiểm tra lò của bạn trước khi sử dụng. Cụ thể như sau:
1.  Cửa lò và khoang lò không bị hư hỏng hay nứt vỡ. Nếu 

có hiện tượng hư hỏng hoặc nứt vỡ, không sử dụng lò.
2.  Lò phải được nối đất trước khi sử dụng Trong trường 

hợp bị rò điện, dây nối đất có thể tạo ra vòng lặp dòng 
điện để tránh bị điện giật. Phích cắm cấp nguồn phải 
cắm vào một ổ cắm lưỡng cực đơn pha có nối đất.

3.  Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm. Chỉ 
được phép sử dụng lò cho các mục đích đã nêu trong 
hướng dẫn này. 

Phòng ngừa 
Nghiêm cấm
1.  Nếu cửa lò hoặc chốt cửa bị hỏng, không sử dụng lò cho 

đến khi có kỹ thuật viên có trình độ sửa chữa hoàn thiện.
2.  Không làm hỏng khóa an toàn ở cửa lò, bao gồm bản lề cửa.
3.  Những người (bao gồm trẻ em) có sức khỏe kém, thiếu 

năng lực cảm quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh 
nghiệm và kiến thức không nên sử dụng sản phẩm trừ 
khi được giám sát hoặc được chỉ dẫn đầy đủ.

4.  Nên giám sát không để trẻ em chơi với sản phẩm.
5.  Chỉ có kỹ thuật viên chuyên nghiệp mới có thể sửa lò. 

Tự sửa chữa có thể gây nguy hiểm. Không tự thử tháo 
lắp, sửa chữa hoặc thay đổi lò.

6.  Khi lò hoạt động bất thường, không tiếp tục sử dụng.
7.  Không sử dụng sản phẩm khi phát hiện có vết hoặc khe 

nứt trên khay chứa nước, bởi vì nước rò rỉ ra ngoài có 
thể dẫn tới rò điện hoặc điện giật.

8.  Không sử dụng sản phẩm khi các lỗ ổ cắm bị lỏng hoặc dây 
cấp nguồn hay phích cắm bị hỏng. Các phụ kiện phải do nhà 
sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc người có trình 
độ tương đương thay thế để tránh nguy hiểm.

9.  Không chạm hoặc cắm/rút phích cắm nguồn khi tay ướt; 
nếu không có thể bị sốc điện.

10. Không nên gõ lên các bộ phận như bảng điều khiển, vỏ 
lò, khoang lò và cửa lò; nếu không sản phẩm có thể bị 
hư hỏng.

11. Không đặt sản phẩm và dây nguồn ở các vị trí ẩm ướt 
có nhiệt độ cao, ví dụ, ở gần bếp gas, khu vực có nguồn 
điện hoặc bồn rửa chén bát.

12. Lò được sử dụng để nấu ăn trong gia đình và không 
được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm trong phòng 
thí nghiệm hoặc các mục đích thương mại khác. Ngoài 
ra, không thể đặt sản phẩm trong tủ bát đĩa để sử dụng.

13. Không sử dụng dụng cụ cọ rửa thô hoặc bằng kim loại 
để vệ sinh kính của cửa lò; nếu không kính sẽ vỡ.

14. Sản phẩm sẽ không thể hoạt động nếu kết nối với bộ đếm 
giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa độc lập.

15. Không bịt ống dẫn khí và ống thoát khí; nếu không, có 
thể gây cháy. Hãy vệ sinh sản phẩm thường xuyên để 
tránh bụi bẩn và tạp chất bên ngoài bịt kín ống dẫn khí 
và ống thoát khí. 

Nguy hiểm
1.  Không đặt vật liệu dễ cháy xung quanh lò hoặc trong 

khoang lò; nếu không, có thể gây cháy.
2.  Nếu phát hiện có khói, tắt sản phẩm hoặc rút phích cắm 

cấp nguồn và đảm bảo dóng chặt cửa lò để ngăn cháy 
lan rộng. Nhấn Reset (Cài đặt lại), sau đó rút phích cắm 
cấp nguồn hoặc tắt công tắc điện chung trong phòng.

3.  Không sử dụng sản phẩm cho mục đích không được đề 
cập trong Sách hướng dẫn, ví dụ, sử dụng sản phẩm để 
sấy khô sách báo; nếu không, có thể gây ra cháy.

4.  Nếu không vệ sinh sản phẩm thường xuyên, bề mặt sản 
phẩm sẽ bị xuống cấp ảnh hưởng đến tuổi thọ sản phẩm 
và có thể dẫn tới nguy hiểm khi sử dụng.

5.  Tránh thực hiện các hoạt động có thể làm hỏng dây cắm 
và phích cắm cấp nguồn, chẳng hạn ngâm dây cắm và 
phích cắm cấp nguồn vào nước, để dây cắm và phích 
cắm nguồn tại một địa điểm có nhiệt độ cao, hoặc uốn, 
xoắn, ép hoặc buộc dây cắm. Dây cắm hoặc phích cắm 
nguồn bị hỏng có thể dẫn tới rủi ro như đoản mạch, điện 
giật và gây cháy. Không ngâm sản phẩm vào nước. 

Thận trọng an toàn
1.  Bề mặt lò có thể trở nên rất nóng trong và sau khi sử 

dụng. Nhiệt độ bề mặt vỏ lò, ống thoát khí, cửa lò và 
khoang lò tương đối cao. Không chạm vào các bộ phận 
này nếu không bạn có thể bị bỏng.

2.  Nếu khói trắng xuất hiện khi sử dụng chức năng nướng 
đối lưu lần đầu, lò không bị hỏng. Đó là do dầu bảo vệ 
các bộ phận của lò bay hơi tạo ra khói trắng do nhiệt độ 
cao.

3.  Nhiệt độ khay và thực phẩm trên khay rất cao khi bạn 
khuấy hoặc lật thức ăn trong khi nấu hoặc khi lấy thức 
ăn ra khỏi lò khi đã chín. Hãy sử dụng găng tay cách 
điện hoặc cái kẹp nồi để tránh bị bỏng.

4.  Nếu bạn cần mở cửa lò để khuấy, lật hoặc sắp xếp lại 
thực phẩm trong quá trình hấp bằng hơi nước, hãy lưu ý 
giữ khoảng cách; nếu không hơi nước nóng có thể dẫn 
tới bỏng mặt hoặc tay của bạn.

5.  Khi mở cửa lò, không kéo khay đựng thực phẩm dọc 
theo cửa lò. Cửa lò không thể chịu được trọng lượng 
vượt quá 3,5 kg. 

Các mục chỉ dẫn
1.  Trước khi sử dụng khay đựng thực phẩm bằng các vật 

liệu khác nhau, đầu tiên hãy xác nhận loại khay đó có 
thể chịu được nhiệt độ cao hay không. Khi nấu chín 
thức ăn bọc trong một gói nhựa hoặc gói giấy, hãy canh 
chừng bởi vì vật liệu này có thể gây cháy.

2.  Thực phẩm phải được đặt trong một loại khay phù hợp. 
Không đặt thực phẩm trực tiếp trong khoang lò để nấu 
ăn.

3.  Nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ bên trong lò sau khi nấu rất 
cao. Không vệ sinh lò ngay sau khi nấu. Hãy đảm bảo vệ 
sinh sản phẩm sau khi lò đã nguội; nếu không bạn có thể 
bị bỏng.

4.  Rút phích cắm cấp nguồn trước khi vệ sinh lò. Không sử 
dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn; nếu không sản phẩm 
sẽ bị hỏng hoặc bị ăn mòn.

5.  Thường xuyên lau sạch bụi ở phích cắm nguồn. Nếu 
không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, rút phích 
cắm ra khỏi nguồn điện. Không kéo dây điện khi rút 
phích cắm; giữ phích cắm khi rút khỏi nguồn điện. 

Nguồn điện
Sản phẩm phải sử dụng hệ thống cấp nguồn riêng. Hệ thống 
cấp nguồn đặc biệt để sử dụng lò cần được tách biệt khỏi 
các thiết bị khác. Nếu không sử dụng hệ thống này, thiết bị 
điện có thể gây nổ cầu chì. Kiến nghị sử dụng cầu chì từ 15 
ampe trở lên. Cầu chì công suất cao có thể không được sử 
dụng trong mạch điện.

Nối đất
Sản phẩm phải được nối đất trước khi sử dụng Trong trường 
hợp bị rò điện, dây nối đất có thể tạo ra vòng lặp dòng điện 
để tránh bị điện giật. Phích cắm nguồn của sản phẩm phải 
cắm vào một ổ cắm lưỡng cực đơn pha có nối đất. Lưu ý: 
Sử dụng phích cắm không đúng cách có thể dẫn tới sốc 
điện.

Quạt điện
Sau khi nấu xong, quạt điện bên trong lò sẽ tiếp tục chạy 
trong khoảng thời gian nhất định để làm mát khoang lò và 
các linh kiện điện tử bên trong lò. Đây là hiện tượng bình 
thường.
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Tiếng Việt
Hướng dẫn cài đặt và nấu ăn

Lắp đặt Sản phẩm
1.  Sản phẩm phải được đặt ở nơi cao hơn 85 cm so với 

mặt đất. Trong quá trình sử dụng bình thường, cần đảm 
bảo thông gió tốt xung quanh sản phẩm. Đảm bảo chế 
độ mở trên sản phẩm, có nghĩa là không đặt bất kỳ vật 
cản nào trên lò, bảo đảm khoảng cách không nhỏ hơn 5 
cm từ tường bên phải, một khoảng cách không nhỏ hơn 
10 cm từ tường bên trái và một khoảng cách không nhỏ 
hơn 10 cm từ tường phía sau. Không bịt kín lỗ thông hơi. 
Giữ sạch môi trường và ngăn chặn gián và côn trùng 
khác xâm nhập vào sản phẩm.

10 cm

5 cm

Màn hình

Khoảng trống 
sẵn có

10 cm

(a) Không bịt ống dẫn khí và ống thoát khí; nếu không, 
có thể gây cháy. Bảo dưỡng sản phẩm thường xuyên 
và ngăn chặn bụi bẩn và vật lạ từ bên ngoài thâm 
nhập vào ống dẫn khí và ống thoát khí.

(b) Không đặt sản phẩm ở các vị trí ẩm ướt có nhiệt độ 
cao, ví dụ, ở gần bếp gas, khu vực có nguồn điện 
hoặc bồn rửa chén bát.

(c)  Sản phẩm phải được đặt ở nơi bằng phẳng.
(d) Không tháo đế lò. Đặt sản phẩm ở vị trí chắc chắn.
(e) Không nên đặt vật có trọng lượng nặng trên cửa lò 

hoặc trên đỉnh lò.
(f) Không sử dụng sản phẩm này nếu độ ẩm trong nhà 

quá cao.
2.  Sản phẩm này chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng trong 

gia đình. Không thể đặt sản phẩm trong tủ bát đĩa để sử 
dụng.

3.  Không dùng khoang lò nhằm mục đích cất giữ đồ vật.

Thận trọng khi nấu ăn
1.  Hãy thận trọng khi lấy thực phẩm dạng lỏng nóng như 

súp, nước sốt và đồ uống ra khỏi lò. Lưu ý tới các vấn đề 
sau khi nấu ăn:
(a) Tránh hiện tượng quá nóng; nếu không chất lỏng có 

thể sôi đột ngột và sủi bọt dẫn tới bỏng khi bạn lấy 
thực phẩm ra khỏi lò.

(b) Khi bạn hâm nóng thức ăn dạng lỏng, chỉ nên để thức 
ăn khoảng tám mươi phần trăm Khay chứa; bởi vì 
một lượng nhỏ chất lỏng trong Khay chứa khi bị đun 
nóng rất dễ sủi bọt đột ngột khi sôi.

(c) Khuấy thức ăn trước hoặc trong khi làm nóng.
(d) Sau khi hâm nóng, để thức ăn trong lò một lát, khuấy 

nhẹ, sau đó, lấy thức ăn ra khỏi lò.
(e) Sau khi bạn dùng chai sữa hoặc hâm nóng thức ăn 

cho trẻ em, hãy khuấy thức ăn hoặc lắc chai, và kiểm 
tra nhiệt độ trước khi cho bé bú để tránh bé bị bỏng.

2.  Không được sử dụng nhiệt kế thông thường. Bạn 
phải dùng nhiệt kế thức ăn để kiểm tra hiệu quả nấu 
ăn. Nếu đo thức ăn chưa chín, đặt thức ăn vào lò lần 
nữa để nấu lại.

3.  Công thức nấu ăn cung cấp thời gian nấu ăn tham 
khảo cho bạn. Rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến 
thời gian nấu ăn, bao gồm khẩu vị, nhiệt độ thực phẩm 
ban đầu, số phần ăn, kích thước món ăn, hình dạng thực 
phẩm và các loại khay đựng thực phẩm. Nếu bạn đã 
quen với cách sử dụng sản phẩm, bạn có thể điều chỉnh 
thời gian nấu phù hợp bằng cách tham khảo các yếu tố 
trên.

4.  Khi sử dụng chức năng nướng đối lưu, bạn phải luôn 
luôn kiểm soát thời gian nấu và để ý đến món ăn đã 
được làm nóng. Thức ăn bị quá nóng có thể dẫn tới khói 
hoặc cháy.

Cảnh báo
(a) Nếu cửa lò hoặc chốt cửa bị hỏng, không sử dụng lò cho đến khi có kỹ thuật viên có trình độ sửa chữa hoàn thiện. 

Không làm hỏng khóa an toàn ở cửa lò, bao gồm bản lề cửa. Hãy gọi tới trung tâm dịch vụ tư vấn khách hàng của 
Panasonic hoặc liên hệ cửa hàng sửa chữa do Panasonic ủy quyền để sửa chữa sản phẩm.

(b) Chỉ có kỹ thuật viên chuyên nghiệp mới có thể sửa lò. Tự sửa chữa có thể gây nguy hiểm. Không tự thử tháo lắp, 
sửa chữa hoặc thay đổi lò.

(c) Không để trẻ em hoặc một người không hiểu biết cách dùng lò sử dụng lò mà không có sự giám sát, trừ khi họ đã 
được hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng và biết rằng việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến nguy hiểm.

(d) Không sử dụng dụng cụ cọ rửa thô hoặc bằng kim loại để vệ sinh kính của cửa lò; nếu không kính sẽ vỡ.

 Cẩn trọng! Bề mặt đang nóng.
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Nguyên tắc Làm nóng

Đặc điểm Thực phẩm
Phương pháp nấu: có liên quan chặt chẽ với đặc điểm của thực phẩm.

Kích thước
Thực phẩm có kích thước nhỏ nấu nhanh hơn thực 
phẩm có kích thước lớn.

Hình dạng
Kích thước giống nhau chín đều hơn. Để bù nhiệt 
cho thực phẩm có kích thước không đều, đặt miếng 
mỏng ở giữa đĩa và miếng dày hơn ở cạnh đĩa.

Nhiệt độ ban đầu
Thực phẩm ở nhiệt độ phòng sẽ được làm nóng 
nhanh hơn so với thực phẩm được bảo quản đông 
lạnh trong tủ lạnh.

Mật độ
Thực phẩm rỗng, xốp mất ít thời gian làm nóng hơn 
so với thực phẩm cô đặc.

Nguyên tắc Làm nóng

Hấp

Làm nóng 
bằng hơi 
nước tinh 

khiết

Sử dụng hơi nước để làm nóng và 
nấu chín thức ăn hoàn toàn. 
Ví dụ công thức nấu ăn: Cua hấp

Do hơi nước được tạo ra trong quá trình nấu,  
không sử dụng nắp đậy (bọc nhựa) trong 
khi hấp. Với một số món ăn riêng biệt cần 
sử dụng bọc nhựa, vui lòng tham khảo trong 
công thức nấu ăn.

Nướng đối 
lưu \ Lên men

Làm nóng 
bằng gia 
nhiệt đối 

lưu

Sử dụng gia nhiệt đối lưu để nấu 
ăn. 
Ví dụ công thức nấu ăn:

        
 Bánh quy kiểu      Bánh trứng
  phương Tây

Lấy thức ăn ra khỏi lò ngay sau khi làm 
nóng; nếu không lượng nhiệt dư còn lại sẽ 
làm đổi màu món ăn. Để duy trì nhiệt độ 
trong lò, không mở và đóng cửa lò trong quá 
trình nấu. Để tránh màu sắc món ăn sau khi 
nướng không đều, bạn có thể điều chỉnh vị 
trí để thức ăn hoặc xoay khay nướng giữa 
chừng. Do khí nóng tác động không đồng 
đều lên bề mặt thực phẩm, không sử dụng 
chức năng khí nóng cho các lớp trên.

Vị trí giá trên và/hoặc giá dưới khi hấp VỊ trí giá dưới cho nướng đối lưu
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Tiếng Việt
Kỹ thuật Nấu ăn

Định giờ
Trong mỗi công thức nấu ăn có cung cấp thời gian 
nấu khác nhau. Thời gian nấu khác nhau tùy thuộc 
vào kích thước thực phẩm, nhiệt độ ban đầu, và 
khẩu vị của từng người, điều này khó có thể kiểm 
soát được. Luôn đảm bảo nấu theo thời gian tối thiểu 
trong công thức hướng dẫn và kiểm tra độ chín của 
món ăn. Nếu thức ăn chưa chín, tiếp tục nấu. Sẽ dễ 
dàng hơn để nấu tiếp một món chưa chín kỹ. Với 
món ăn đã chín quá, ta không thể cứu vãn được nữa!

Khoảng cách
Các món ăn riêng, chẳng hạn như khoai tây nướng, 
bánh nướng và món khai vị sẽ được làm nóng đều 
nếu được đặt cách đều nhau trong lò. Nếu có thể, 
hãy xếp thực phẩm theo hình tròn.

Tương tự như vậy, khi đặt thức ăn trong một khay 
nướng hấp, xếp thức ăn theo vòng ngoài của khay 
nướng hấp, không xếp thức ăn thành hàng cạnh 
nhau. KHÔNG xếp chồng thức ăn lên nhau.

Châm lỗ
Da hoặc màng của một số loại thực phẩm tạo thành 
hơi nước có thể bốc hơi trong quá trình nấu. Nên 
chọc thủng, khía rãnh hoặc gọt bớt vỏ thực phẩm 
trước khi nấu để hơi nước có thể thoát ra.
Khoai tây cả củ - Dùng nĩa châm các lỗ nhỏ
Bánh mỳ kẹp xúc xích và xúc xích - Khía rãnh xúc 
xích đã hun khói và bánh mì. Châm lỗ đoạn xúc xích 
tươi bằng nĩa.

Dùng đường nâu
Để rút ngắn thời gian nấu hoặc nướng đối lưu thực 
phẩm và để có hiệu ứng màu sắc tốt nhất, hãy đảm 
bảo bạn tưới nước sốt tương đen hoặc nước sốt cay 
lên thực phẩm trước khi nướng. Đối với bánh mì hay 
bánh nướng nhanh, có thể sử dụng đường nâu trong 
công thức làm bánh thay vì dùng đường kính, hoặc 
rắc tiêu đen lên bề mặt bánh trước khi nướng.

Lật và đảo thức ăn
Đôi khi không thể phân phối nhiệt độ đồng đều chỉ 
bằng cách khuấy thức ăn. Để đảm bảo thức ăn chín 
đều, bạn có thể đảo hoặc lật thức ăn. Ví dụ, lật  thực 
phẩm trong khi nấu, lật phần thực phẩm có kích 
thước lớn như thịt, gà, hoặc xoay khay nướng hấp 
trong khi nướng.
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Lưu ý: Hình minh họa ở trên chỉ có tính chất tham khảo.

Đáy lò
1. Vệ sinh lò sau khi nấu xong và đáy lò đã nguội.
2. Không đặt thức ăn trực tiếp lên đáy lò Luôn đặt thức ăn trên khay nướng hấp.

Ống thoát nước

Khay nướng hấp (2 phần)
1. Khi dùng khay nướng hấp, khay phải được đặt 

trên giá.
2. Lấy khay ra bằng găng tay cách nhiệt sau khi sử 

dụng. Để tránh bị bỏng, không chạm vào khay 
bằng tay trần. 

3. Khi đặt khay nướng hấp trong lò để nấu ăn, 
không chạm vào ống thoát nước trong khoang lò.

4.  Để tránh làm hỏng cửa lò, không kéo rê khay trên 
cửa lò khi sử dụng.

5. Trọng lượng tối đa có thể đặt trên khay nướng 
hấp là 2,3 kg (bao gồm tổng trọng lượng thức ăn 
và đĩa đựng thức ăn).

6. Khi nấu thức ăn mà không cần dụng cụ đựng, 
hãy đặt tấm nướng hoặc giấy nhôm vào khay 
nướng hấp trước khi nấu.

7.  Hãy sử dụng giấy nhôm nếu phải nấu lâu. 

Khay chứa nước
1. Mực nước đầy là 600 ml.
2. Đổ đầy nước tinh khiết (không dùng nước 

khoáng).
3. Đảm bảo khay chứa nước được đóng chặt 

và đúng vị trí, nếu không nước sẽ bị rò rỉ ra 
ngoài.

4. Luôn vệ sinh sạch khay chứa nước.
5. Đổ đầy khay chứa nước, và đậy nắp, sau đó 

lắp vào phần phía trên bên phải của lò. 
(Xem trang 7.)

Khay chứa nước

Thực đơn nấu

Ống dẫn khí (Bên trái)

Bản lề cửa
Khi mở hoặc đóng cửa, không đặt 
ngón tay của bạn vào bên trong lò.

Tay nắm cửa

Ống thoát khí 
(Bên phải)

Ống thoát khí 
(Bên phải)

Khay vệ sinh

Bộ gia nhiệt đối lưu
Dây điện

Vị trí Giá dưới

Vị trí Giá trên

Phích cắm

Sơ đồ Tính năng

x 2

Nhãn cảnh báo
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Tiếng Việt

Lưu ý: Hình minh họa ở trên chỉ có tính chất tham khảo.

Bảng điều khiển
Lắp/Tháo Khay chứa nước:
Lắp Khay chứa nước: Giữ khay chứa nước 
nằm ngang, và lắp khay vào lò theo chiều dọc 
từ trên xuống bằng cách đặt khay chứa nước 
vào vị trí kẹp và gắn với ống dẫn nước.
Tháo: Giữ khay chứa nước và nâng lên theo 
chiều dọc để tháo khay chứa nước ra khỏi lò.

Phiếu thông tin nhận dạngỐng thoát hơi nước

Ống dẫn khí
(Không tháo ra)

Ống thoát khí

Lẫy khay 
chứa nước

Ống dẫn 
nước

Sơ đồ Tính năng (tiếp)

Khay hứng nước
1.  Trước khi sử dụng lò nướng, phải lắp khay hứng nước do khay này sẽ thu nước thừa từ thức ăn trong 

khi nấu.
2.  Cần tháo và vệ sinh khay hứng nước thường xuyên.
3.  Để tháo khay hứng nước, giữ khay bằng cả hai tay và ấn nhẹ về phía trước. Rửa bằng nước xà phòng 
ấm. Đặt lại khay hứng nước vào lò bằng cách ấn vào chân đế.

4.  KHÔNG DÙNG MÁY RỬA BÁT ĐỂ VỆ SINH KHAY HỨNG NƯỚC.

Khay hứng nước
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Hướng dẫn về Dụng cụ và Đồ dùng nhà bếp

1.  * Khi sử dụng chức năng Chiên rán Dinh dưỡng và Hấp đối lưu, bạn nên chọn các đồ dùng và phụ 
kiện nấu nướng theo yêu cầu Nhiệt đối lưu.

2. * Không sử dụng phụ kiện trong giai đoạn làm nóng trước khi nấu.

Khay chứa
Nướng đối lưu*

Lên men
Hấp

Đồ sơn mài

Khay chứa bằng 
nhôm và các kim 

loại khác
Lưu ý: 
Không được sử 
dụng khay thức 
ăn với tay cầm 
bằng nhựa.

Khay chứa bằng 
gỗ • tre • giấy

Lưu ý: 
Có thể sử dụng 
khay chứa bằng 
giấy đã qua xử lý 
chịu nhiệt.

Lưu ý: 
Không thể sử 
dụng khay chứa 
bằng giấy chưa 
qua xử lý chịu 
nhiệt.

Màng bọc bằng 
nhựa Màng bọc bằng 

nhựa sẽ bị nấu 
chảy ở nhiệt độ 
cao.

Giấy nhôm (Giấy 
nhôm gia dụng)

Khay chứa gel 
silica cách nhiệt

Khay chứa
Nướng đối lưu*

Lên men
Hấp

(Phụ kiện đi kèm)

Lưu ý:
Khi nấu thức ăn 
mà không cần 
dụng cụ đựng, 
hãy đặt tấm 
nướng hoặc giấy 
nhôm.

Lưu ý:
Khi nấu thức ăn 
mà không cần 
dụng cụ đựng, hãy 
đặt tấm nướng.

Khay chứa bằng 
thủy tinh chịu nhiệt

   

Khay chứa bằng 
thủy tinh không chịu 

nhiệt
Lưu ý: 
Có thể sử dụng 
cho quá trình lên 
men với nhiệt độ 
không đổi.

Khay chứa bằng 
thủy tinh chịu nhiệt Lưu ý: 

Có thể sử dụng 
cho quá trình lên 
men với nhiệt độ 
không đổi.

Khay chứa bằng 
thủy tinh không chịu 

nhiệt Lưu ý: 
Có thể sử dụng 
cho quá trình lên 
men với nhiệt độ 
không đổi.

Gốm • Sứ

Lưu ý: 
Có thể bị phân 
hóa màu sắc 
trong khay chứa 
khi màu sắc 
bên trong khay 
chứa khác nhau. 
Không sử dụng 
loại khay chứa 
đó.
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Tiếng Việt
Bảng điều khiển

 Cửa sổ Hiển thị:
A: Vị trí đặt phụ kiện
B: Khóa an toàn trẻ em
C: Biểu tượng Hoạt động Bình thường
Tính năng:

Ba chế độ hấp:
 Hấp - Nhiệt độ thấp  ...................  (Xem trang 10)
 Hấp - Nhiệt độ trung bình  ..........  (Xem trang 10)
 Hấp - Nhiệt độ cao .....................  (Xem trang 10)

Chiên rán Dinh dưỡng  ...............  (Xem trang 11)
Lên men ......................................  (Xem trang 12)
Nướng đối lưu  ......................  (Xem trang 13-14)
Hấp đối lưu ............................  (Xem trang 15-16)
Menu tự động  .......................  (Xem trang 24-27)

 Nút Khởi động/Thiết lập
 Nút dừng/Đặt lại
 Núm xoay

Tiếng bíp:
Khi nhấn nút chính xác, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp. Nếu bạn ấn một nút mà không nghe thấy tiếng bíp, lò không 
hoặc không thể nhận chỉ dẫn này. Lò sẽ phát ra tiếng bíp hai lần giữa các giai đoạn đã được lập trình. Lật, khuấy 
hoặc xếp lại thức ăn khi nghe thấy hai tiếng bíp trong khi nấu. Khi nấu xong, lò sẽ phát ra tiếng bíp 5 lần.

Lưu ý:
Sau 6 phút không hoạt động kể từ khi đặt chương trình nấu, bao gồm đóng và mở cửa lò, chương trình sẽ tự 
động hủy và trở về số “0”. Khi sử dụng lại lò sau khi rút phích cắm cấp nguồn và cắm lại, chương trình sẽ hiển 
thị thao tác cuối cùng.  

Tính năng Núm xoay

Thiết lập Thời gian
Để đặt thời gian nấu, hãy đếm ngược và đặt giờ.

Thiết lập Tính năng
Chọn tính năng mà bạn muốn.

Thiết lập Menu
Chọn menu mong muốn trong các chế độ nấu tự động.

Thiết lập Trọng lượng
Thiết lập trọng lượng trong chế độ menu nấu tự động.

Thiết lập Nhiệt độ
Thiết lập nhiệt độ khi nướng đối lưu và hấp đối lưu.
Lưu ý: Đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm. Sử dụng sản 
phẩm ở trạng thái đã làm nguội cho chế độ menu nấu tự động trên 
200°C. Sau 8 phút, nhiệt độ lò sẽ giảm xuống còn 200°C. Nhiệt độ 
nấu trên 200°C trong một thời gian, thời gian ủ ấm sẽ giảm xuống. 
Tuy nhiên, chất lượng món ăn sau khi nấu không bị ảnh hưởng.



C





A B

Lưu ý: Hình minh họa ở trên chỉ có tính chất tham khảo.
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Chế độ Hấp
Ba chế độ hấp, Hấp - Nhiệt độ thấp, Hấp - Nhiệt độ trung bình, Hấp - Nhiệt độ cao. Nấu ăn bằng hơi nước 
có thể giữ thức ăn mềm và không mất nước. Ví dụ: rau quả, hải sản và thực phẩm tương tự. Ngoài ra, có thể 
sử dụng chế độ này để hâm nóng thực phẩm đóng hộp hoặc thực phẩm đóng gói chân không.


Ví dụ: Chọn chế độ Hấp - Nhiệt độ thấp

Đặt khay nướng hấp và thức ăn 
vào ngăn dưới, sau đó chọn chế 
độ Hấp - Nhiệt độ thấp bằng 
cách xoay Núm xoay.

Lưu ý: Đổ đầy nước vào khay trước khi 
sử dụng.




Nhấn nút Thiết lập để chọn 
chế độ Hấp - Nhiệt độ thấp.




Ví dụ: 5 phút

Đặt thời gian nấu mong muốn 
bằng cách xoay Núm xoay.

(Thời gian thiết lập tối đa là 30 phút.)



Nhấn nút Bắt đầu. Lò sẽ bắt 
đầu nấu. Thời gian nấu xuất 
hiện trên cửa sổ hiển thị và bắt 
đầu đếm ngược.

Mức công suất Loại thực phẩm phù hợp
1 Hấp - Nhiệt độ thấp Trứng, Rau củ

2 Hấp - Nhiệt độ 
trung bình

Thịt, Màn thầu (chưa chín), 
Cá

3 Hấp - Nhiệt độ cao Màn thầu rã đông

Lưu ý:
1. Đổ đầy nước vào khay trước khi sử dụng. Thể tích 

khay chứa nước là 600 ml.
2. Thời gian hấp tối đa là 30 phút.
3. Biểu tượng “  “ sẽ nhấp nháy trên cửa sổ hiển thị.

4. Khi nấu thức ăn ở chế độ Hấp - Nhiệt độ cao, hãy 
đảm bảo dùng dụng cụ nấu ăn chịu nhiệt tốt (trên 
130°C). 

5. Hãy sử dụng tấm nướng trước khi nấu.
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Tiếng Việt
Chế độ Chiên rán Dinh dưỡng

Tính năng này có thể được sử dụng để chế biến các món như như khoai tây chiên ít hoặc không có dầu. Cách 
nấu này đảm bảo sức khỏe hơn so với cách chiên rán truyền thống, và phù hợp để chế biến cá philê chiên, chả 
giò, khoai tây chiên, v.v.


Chọn Chế độ Chiên rán Dinh 
dưỡng bằng cách sử dụng 
Núm xoay. (Có làm nóng trước)

* Làm nóng trước là cài đặt mặc định 
trong Chế độ Chiên rán Dinh dưỡng.




Nhấn nút Bắt đầu và bắt đầu 
hâm nóng thức ăn.




Sau khi hâm nóng, nút Hâm 
nóng trước sẽ dừng nhấp 
nháy. Nhanh chóng đặt khay 
nướng hấp và thức ăn lên tấm 
nướng hoặc giấy nhôm trên vị 
trí giá dưới.




Ví dụ: 5 phút

Đặt thời gian nấu mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay.

(Thời gian thiết lập tối đa là 1 giờ và 30 
phút.)




Nhấn nút Bắt đầu. Thời gian 
nấu xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị và bắt đầu đếm ngược.
Bạn có thể thay đổi thời gian nấu trong khi 
đang nấu. Sử dụng Núm xoay để tăng hoặc 
giảm thời gian nấu theo từng phút (tối đa 
10 phút). Xoay Núm xoay ngược chiều kim 
đồng hồ về 0 để dừng nấu.

Lưu ý: 
Để đảm bảo an toàn sản phẩm, bắt đầu nấu từ nhiệt độ mát khi sử dụng chế độ menu nấu tự động trên 230°C. 
Sau 8 phút, nhiệt độ lò sẽ giảm còn 200°C. Nếu sử dụng liên tục sản phẩm, thời gian ủ ấm sẽ giảm. Tuy nhiên, 
chất lượng món ăn sau khi nấu không bị ảnh hưởng.
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Ti
ến

g 
Vi
ệt

Chế độ Lên men
Chức năng lên men được sử dụng cho quá trình lên men bột, chẳng hạn như làm bánh pizza hoặc ủ bột để làm 
bánh mì.


Đặt khay nướng hấp với đồ 
dùng và thực phẩm vào ngăn 
dưới. Chọn Chế độ Lên men 
bằng cách sử dụng Núm xoay.




Nhấn nút Thiết lập. Chế độ 
Lên men được chọn.




Ví dụ: 30 phút

Đặt thời gian nấu mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay.

(Thời gian thiết lập tối đa là 12 giờ.)




Nhấn nút Bắt đầu. Thời gian 
nấu xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị và bắt đầu đếm ngược.
Bạn có thể thay đổi thời gian nấu trong khi 
đang nấu. Sử dụng Núm xoay để tăng hoặc 
giảm thời gian nấu theo từng phút (tối đa 
10 phút). Xoay Núm xoay ngược chiều kim 
đồng hồ về 0 để dừng nấu.

Lưu ý:
Nhiệt độ trong lò có thể thay đổi tùy thuộc nhiệt độ thức ăn và nhiệt độ phòng. Hãy điều chỉnh thời gian lên men 
theo tình hình thực tế.
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Tiếng Việt
Chế độ Nướng Đối lưu

Thiết lập chức năng nướng đối lưu:
Nhiệt độ của lò có thể nằm trong khoảng từ 100°C đến 230°C, phù hợp chế biến thịt nướng, cá và các món 
tráng miệng phương Tây như bánh ngọt, pizza, v.v... Đặt thức ăn vào tấm nướng hoặc giấy nhôm trực tiếp lên 
khay nướng hấp, chọn nhiệt độ và thời gian thích hợp, và bắt đầu nấu. Để thức ăn chín và đều màu, cần xếp lại 
thức ăn  hoặc xoay khay nướng hấp trong quá trình nấu.

Không hâm nóng trước:


Đặt khay nướng hấp và thức 
ăn lên tấm nướng hoặc giấy 
nhôm vào ngăn dưới, sau đó 
chọn Chế độ nướng đối lưu 
bằng cách sử dụng Núm xoay. 
(Không hâm nóng trước)




Nhấn nút Thiết lập để chọn 
Chế độ nướng đối lưu. 
(Không hâm nóng trước)




Ví dụ: 230°C

Đặt nhiệt độ nấu mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay.

(Phạm vi nhiệt độ từ 100°C đến 230°C. 
Nhiệt độ mặc định là 100°C.)




Nhấn nút Thiết lập. Đã chọn 
nhiệt độ mong muốn.




Ví dụ: 5 phút

Đặt thời gian nấu mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay.
(Thời gian thiết lập tối đa là 1 giờ và 30 
phút.)




Nhấn nút Bắt đầu. Thời gian 
nấu xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị và bắt đầu đếm ngược.
Bạn có thể thay đổi thời gian nấu trong khi 
đang nấu. Sử dụng Núm xoay để tăng hoặc 
giảm thời gian nấu theo từng phút (tối đa 
10 phút). Xoay Núm xoay ngược chiều kim 
đồng hồ về 0 để dừng nấu.
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Ti
ến

g 
Vi
ệt

Chế độ Nướng Đối lưu (tiếp)

Có làm nóng trước:


Chọn Chế độ Nướng đối lưu 
bằng cách sử dụng Núm xoay. 
(Có làm nóng trước)




Nhấn nút Thiết lập. Đã chọn 
Chế độ Nướng đối lưu. 
(Có làm nóng trước)




Ví dụ: 180°C

Đặt nhiệt độ nấu mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay.
(Phạm vi nhiệt độ từ 100°C đến 230°C. 
Nhiệt độ mặc định là 100°C.)




Nhấn nút Bắt đầu. Sẽ bắt đầu 
làm nóng. (Bạn có thể thay 
đổi nhiệt độ mong muốn bằng 
cách sử dụng Núm xoay trong 
khi nấu.)




Sau khi làm nóng, nút Làm 
nóng sẽ dừng nhấp nháy. 
Nhanh chóng đặt khay nướng 
hấp và thức ăn lên tấm nướng 
hoặc giấy nhôm vào ngăn 
dưới. 



 Ví dụ: 5 phút
Đặt thời gian nấu mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay.
(Thời gian thiết lập tối đa là 1 giờ 
và 30 phút.)




Nhấn nút Bắt đầu . Thời gian 
nấu xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị và bắt đầu đếm ngược.
Bạn có thể thay đổi thời gian nấu trong khi 
đang nấu. Sử dụng Núm xoay để tăng hoặc 
giảm thời gian nấu theo từng phút (tối đa 
10 phút). Xoay Núm xoay ngược chiều kim 
đồng hồ về 0 để dừng nấu.
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Tiếng Việt
Chế độ Hấp Đối lưu

Tính năng này kết hợp chế độ hấp và nướng đối lưu, bổ sung hơi nước trong khi nấu ở chế độ lò nướng để 
có bánh xốp hơn và thịt mềm ngọt hơn. Để thức ăn được chín và đều màu hơn, cần xếp lại thức ăn hoặc xoay 
khay nướng hấp trong quá trình nấu.

Không hâm nóng trước:


Đặt khay nướng hấp và thức ăn 
lên tấm nướng hoặc giấy nhôm 
vào ngăn dưới, sau đó chọn 
Chế độ Hấp đối lưu bằng cách 
sử dụng Núm xoay. (Không 
hâm nóng trước)

Lưu ý: Đổ đầy nước vào khay trước khi 
sử dụng.




Nhấn nút Thiết lập để chọn 
nhiệt độ mong muốn. 
(Không hâm nóng trước)




Ví dụ: 230°C

Đặt nhiệt độ nấu mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay.

(Phạm vi nhiệt độ từ 190°C đến 230°C. 
Nhiệt độ mặc định là 190°C.)




Nhấn nút Thiết lập. Đã chọn 
nhiệt độ mong muốn.




Ví dụ: 5 phút

Đặt thời gian nấu mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay.

(Thời gian thiết lập tối đa là 1 giờ.)



Nhấn nút Bắt đầu. Thời gian 
nấu xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị và bắt đầu đếm ngược.
Bạn có thể thay đổi thời gian nấu trong khi 
đang nấu. Sử dụng Núm xoay để tăng hoặc 
giảm thời gian nấu theo từng phút (tối đa 
10 phút). Xoay Núm xoay ngược chiều kim 
đồng hồ về 0 để dừng nấu.
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Ti
ến

g 
Vi
ệt

Chế độ Hấp Đối lưu  (tiếp)

Có làm nóng trước:


Chọn Chế độ Hấp đối lưu 
bằng cách sử dụng Núm xoay. 
(Có làm nóng trước)

Lưu ý: Đổ đầy nước vào khay trước khi 
sử dụng.




Nhấn nút Thiết lập. Đã chọn 
Nhiệt độ mong muốn. 
(Có làm nóng trước)




Ví dụ: 230°C

Đặt nhiệt độ nấu mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay.
(Phạm vi nhiệt độ từ 190°C đến 230°C. 
Nhiệt độ mặc định là 190°C.)




Nhấn nút Bắt đầu. Sẽ bắt đầu 
làm nóng. (Bạn có thể thay 
đổi nhiệt độ mong muốn bằng 
cách sử dụng Núm xoay trong 
khi nấu.)




Sau khi hâm nóng, nút Hâm 
nóng sẽ dừng nhấp nháy. 
Nhanh chóng đặt khay nướng 
hấp và thức ăn lên tấm nướng 
hoặc giấy nhôm vào ngăn 
dưới. 




Ví dụ: 5 phút

Đặt thời gian nấu mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay.
(Thời gian thiết lập tối đa là 1 giờ.)




Nhấn nút Bắt đầu. Thời gian 
nấu xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị và bắt đầu đếm ngược.
Bạn có thể thay đổi thời gian nấu trong khi 
đang nấu. Sử dụng Núm xoay để tăng hoặc 
giảm thời gian nấu theo từng phút (tối đa 
10 phút). Xoay Núm xoay ngược chiều kim 
đồng hồ về 0 để dừng nấu.
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Tiếng Việt
Chế độ Phun Hơi nước

Tính năng này cho phép bạn thêm nước cho thức ăn trong khi nấu ở chế độ nướng đối lưu (tối đa 3 phút). Thêm 
hơi nước trong khi nấu có thể tăng cường độ ẩm cho thực phẩm, do đó giúp làm mềm bề mặt thức ăn và khiến 
thịt mềm ngọt hơn.


Nấu ở chế độ Nướng đối lưu.




Để thêm hơi nước trong 1 phút, 
nhấn nút này trong 2 giây.

Lưu ý: Đổ đầy nước vào khay trước 
khi sử dụng.




Để thêm hơi nước trong 3 phút, 
nhấn nút này trong 3 giây. 

Ví dụ: Thêm hơi nước trong 1 phút ở chế độ Nướng đối lưu.

Tính năng “Phun hơi nước” trong khi nấu ăn:

Nấu ở chế độ Nướng đối lưu:
Khi nướng bánh phồng hoặc bánh mì, sau khi làm nóng, hãy thêm hơi nước khi bắt đầu nướng. Khi làm nướng 
bánh, sau khi làm nóng, hãy thêm hơi nước trong một nửa thời gian nướng.

Lưu ý:
1. Đổ đầy nước vào khay trước khi sử dụng.
2. Không có chế độ phun hơi nước trong khi làm nóng ở chế độ Nướng đối lưu.
3. Chế độ Nướng đối lưu ban đầu vẫn đếm ngược tiếp khi bắt đầu phun hơi nước.
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Ti
ến

g 
Vi
ệt

Chế độ Khóa an toàn Trẻ em

Tính năng này cho phép bạn ngăn trẻ em sử dụng lò; tuy nhiên, cửa lò vẫn có thể mở ra. 
Bạn có thể thiết lập Chế độ Khóa An toàn Trẻ em khi số “0” hiển thị trên màn hình.

Để thiết lập:

Nhấn 3 lần, " " xuất hiện trên 
cửa sổ hiển thị.

Để hủy:

Nhấn 3 lần, “ ” xuất hiện trên 
cửa sổ hiển thị.
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Tiếng Việt
Chế độ vệ sinh Dụng cụ

Chế độ Vệ sinh Dụng cụ
Tính năng này thích hợp để vệ sinh tất cả các loại bát đĩa, bao gồm cả chai sữa của em bé, v.v.


Đặt khay nướng hấp và thức 
ăn vào ngăn dưới, sau đó 
chọn chế độ Menu tự động 
bằng cách xoay Núm xoay.

Lưu ý: Đổ đầy nước vào khay trước khi 
sử dụng.




Nhấn nút Thiết lập và chọn 
Menu tự động.




Xoay Núm xoay cho tới khi số 
"17" xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị.




Nhấn nút Bắt đầu một lần.

Lưu ý:
1. Nhiệt độ cao xuất hiện khi sử dụng hơi nước để rửa bát đĩa. Tất cả bát đĩa phải chịu nhiệt (trên 130°C) trước 

khi sử dụng tính năng này.
2. Đổ đầy nước vào khay trước khi sử dụng.
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Chế độ Vệ sinh Lò

Khử mùi
Tính năng này thích hợp sử dụng khi Lò có mùi (cần 20 phút). Trước khi bảo dưỡng (vệ sinh lò), hãy bỏ tất cả 
thức ăn và dụng cụ ra khỏi lò.


Chọn Menu tự động bằng 
cách sử dụng Núm xoay.




Nhấn nút Thiết lập, và chọn 
Menu tự động.




Xoay Núm xoay cho tới khi số 
"18" xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị.




Nhấn nút Bắt đầu một lần.
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Tiếng Việt

Vệ sinh khoang lò 
Tính năng này thích hợp sử dụng để vệ sinh lò bẩn do dầu mỡ (cần 30 phút).


Chọn Menu tự động bằng 
cách sử dụng Núm xoay.

Lưu ý: Đổ đầy nước vào khay trước khi 
sử dụng.




Nhấn nút Thiết lập. Menu tự 
động được chọn.




Xoay Núm xoay cho tới khi số 
"19" xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị.




Nhấn nút Bắt đầu một lần.

Chế độ Vệ sinh Lò (tiếp tục)

Lưu ý:
1. Đổ đầy nước vào khay trước khi sử dụng.
2. Sau khi vệ sinh xong, mở cửa lò và lau sạch bằng vải ẩm. 
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ến
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ệt

Chế độ Vệ sinh Lò (tiếp tục)

Vệ sinh ống thông hơi
Tính năng này phù hợp để vệ sinh bồn bị cặn vôi quá 
mức do thường xuyên sử dụng hơi nước.
Chuẩn bị chất tẩy rửa với khoảng 3 g axit citric hòa 
tan hoàn toàn trong 30 ml nước, và đổ hỗn hợp trực 
tiếp vào khay vệ sinh của lò. 


Chọn Menu tự động bằng 
cách sử dụng Núm xoay.




Nhấn nút Thiết lập. Menu tự 
động được chọn.




Xoay Núm xoay cho tới khi số 
"20" xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị.




Nhấn nút Bắt đầu một lần.

Lưu ý:
Sau khi vệ sinh, hãy lau sạch chất cặn trong bồn rửa.

Khay vệ sinh
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Tiếng Việt

Sau khi sử dụng chế độ hấp, tính năng này sẽ bơm nước vào khay vệ sinh thông qua đường ống. Hãy lau khô 
lò sau khi làm nguội hoàn toàn. 


Làm sạch Khay chứa nước 
hoặc Tháo Khay chứa nước 
ra.




Chọn Menu tự động bằng 
cách sử dụng Núm xoay.




Nhấn nút Thiết lập. Menu tự 
động được chọn.




Xoay Núm xoay cho tới khi số 
"21" xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị.




Nhấn nút Bắt đầu một lần.

Chế độ Xả nước

Lưu ý:
Tính năng này có thể được sử dụng 3 lần liên tục. Để sử dụng lại, hãy chờ 10 phút.
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Ti
ến

g 
Vi
ệt

Tính năng này thiết lập quy trình bao gồm thực đơn món ăn thông thường với trọng lượng khác nhau. Tự động 
nấu mà không cần thiết lập cấp nguồn điện và thời gian. Số thực đơn sẽ xuất hiện trên cửa sổ hiển thị bằng 
cách sử dụng Núm xoay.

Để thiết lập “Menu tự động”, số “0” phải xuất hiện trên cửa sổ hiển thị.

Để thao tác số thực đơn từ 1 đến 8, mời xem hướng dẫn bên dưới:


Chọn Menu tự động bằng 
cách sử dụng Núm xoay.




Nhấn nút Thiết lập. Menu tự 
động được chọn.




Ví dụ: chọn số thực đơn 5 – 

Thịt gà hấp

Chọn số thực đơn mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay. 
(Xem trang 31.)




Nhấn nút Thiết lập. Đã chọn 
số thực đơn mong muốn.
Lưu ý: Nếu số thực đơn 2, 3, 4, 7 hoặc 8 
được chọn, bỏ qua bước 4 và 5.




Ví dụ: 600 g

Đặt trọng lượng nấu mong 
muốn bằng cách sử dụng Núm 
xoay.




Nhấn nút Bắt đầu. Thời gian 
nấu xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị và bắt đầu đếm ngược.

Cài đặt thực đơn nấu tự động 
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Tiếng Việt
Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)

Để thao tác số thực đơn 9, mời xem hướng dẫn bên dưới:

 Đặt khay nướng hấp với bát 
đựng bột Pizza vào ngăn 
dưới.

Lưu ý: Để xem cách thao tác với bột, 
mời xem trang 33.




Chọn Menu tự động bằng 
cách sử dụng Núm xoay.




Nhấn nút Thiết lập. Menu tự 
động được chọn.




Chọn số thực đơn mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay.




Nhấn nút Thiết lập và bột sẽ 
bắt đầu lên men.
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Hãy lấy khay nướng hấp sau 
khi lên men xong và có tiếng 
bíp.

 Sau khi lên men xong, lò sẽ phát ra tiếng bíp nếu bạn vẫn để bột trong lò.
 


Nhấn nút Bắt đầu và bắt đầu 
làm nóng thức ăn. Cán mỏng 
bột và rắc đều các thành phần 
khác.

Sau khi làm nóng, nút Làm 
nóng trước sẽ dừng nhấp 
nháy. Đặt khay nướng hấp và 
pizza lên tấm nướng vào ngăn 
dưới, sau đó đóng cửa lò.

* Sau khi bắt đầu làm nóng, quy trình sẽ tự động dừng nếu không có thao tác tiếp theo 
trong vòng 20 phút.

* Sau khi làm nóng xong, lò sẽ phát ra tiếng bíp nếu không có thao tác tiếp theo. 
 


Nhấn nút Bắt đầu. Thời gian 
nấu xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị và bắt đầu đếm ngược.

Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)
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Tiếng Việt

Để thao tác số thực đơn từ 10 đến 16, mời xem hướng dẫn bên dưới:

Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)


Chọn Menu tự động bằng 
cách sử dụng Núm xoay.




Nhấn nút Thiết lập. Menu tự 
động được chọn.




Ví dụ: Chọn số thực đơn 13 –

Cá rán

Chọn số thực đơn mong muốn 
bằng cách sử dụng Núm xoay. 
(Xem trang 35.)




Nhấn nút Thiết lập. Đã chọn 
số thực đơn mong muốn.

Lưu ý: Nếu số thực đơn đã chọn là 
10, 11, 12, 14, 15 hoặc 16, hãy bỏ qua 
bước 4 và 5.




Ví dụ: 400 g

Đặt trọng lượng nấu mong 
muốn bằng cách sử dụng Núm 
xoay.




Nhấn nút Bắt đầu và bắt đầu 
hâm nóng thức ăn.




Sau khi làm nóng, nút Làm 
nóng sẽ dừng nhấp nháy. 
Nhanh chóng đặt khay nướng 
hấp và thức ăn lên tấm nướng 
hoặc giấ y nhôm vào ngăn 
dưới. 




Nhấn nút Bắt đầu. Thời gian 
nấu xuất hiện trên cửa sổ hiển 
thị và bắt đầu đếm ngược.
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Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)

STT Thực đơn Trọng lượng/Suất ăn Phụ kiện và lắp đặt Trang tham 
chiếu

1 Cá hấp* 200 g 300 g 400 g 500 g Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 29

2 Trứng hấp* 1-4 suất ăn Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 29

3 Bánh bao hấp* 3-9 chiếc Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 30

4 Thực phẩm đông lạnh 
hấp* 3-9 suất ăn Khay nướng hấp/

Ngăn dưới Xem trang 30

5 Thịt gà hấp* 200 g 400 g 600 g 800 g Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 31

6 Rau củ tươi hấp* 200 g 300 g 400 g 500 g Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 31

7 Khoai lang hấp* 50-150 g Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 32

8 Sữa chua tự làm 200-800 g Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 32

9 Pizza tự làm 1 cái Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 33

10 Bánh phô mai* 7 inch Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 33

11 Bánh chuối nướng 2-3 suất ăn Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 34

12 Cá phi lê rán 6-9 phần Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 34

13 Cá rán 200 g 300 g 400 g 500 g Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 35

14 Thịt gà rán 250 g Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 35

15 Tôm chiên 300 g Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 36

16 Chả nem rán 8 cái Khay nướng hấp/
Ngăn dưới Xem trang 36

17 Chế độ Vệ sinh Dụng cụ *

Chức năng vệ sinh

Xem trang 19

18 Khử mùi Xem trang 20

19 Vệ sinh khoang lò * Xem trang 21

20 Vệ sinh ống thông hơi Xem trang 22

21 Xả nước Xem trang 23

Lưu ý:
1. Công thức được đánh dấu  “*” cần hấp. Hãy đổ đầy nước trước khi nấu.
2. Hãy đặt tấm nướng hoặc giấy nhôm vào khay nướng hấp trước khi nấu.

Bảng chuyển đổi đơn vị đo nguyên liệu có sẵn trong hướng dẫn này:

1 thìa cà phê gia vị dạng đặc = 5 g 1 thìa cà phê gia vị dạng lỏng = 5 ml

½ thìa cà phê gia vị dạng đặc = 3 g ½ thìa cà phê gia vị dạng lỏng= 3 ml

1 thìa canh gia vị dạng đặc = 15 g 1 thìa canh gia vị dạng lỏng = 15 ml
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Tiếng Việt
Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)

Cá hấp (200/300/400/500 g) 1

 Nguyên liệu
cá ...........................................  1 
Gừng (thái lát)  ......................  một ít
Rau thơm ...............................  một ít

 Gia vị
muối  ......................................  một ít
Tiêu ........................................  một ít
Nước tương có gia vị hoặc nước tương 
nguyên chất  ..........................  một ít

 Khay chứa
Đĩa chịu nhiệt, khay nướng hấp 
(ngăn dưới), khay chứa nước

 Phương pháp nấu
1. Rửa, loại bỏ ruột cá và khía nhẹ bằng dao.
2. Ướp muối và rắc hạt tiêu. Chờ khoảng 10 phút.
3. Đặt cá vào đĩa sâu lòng dài sau khi ướp với gừng 

và hẹ.
4. Đặt đĩa lên khay nướng hấp vào ngăn dưới.
5. Đổ đầy khay chứa nước.
6. Chọn Menu tự động số 1 và trọng lượng món ăn, 

sau đó nhấn bắt đầu.
7. Tưới nước tương có gia vị hoặc nước tương 

nguyên chất và dùng ngay lập tức.

Lưu ý:
Nếu thịt cá dày, hãy điều chỉnh thời gian nấu bằng 
cách thiết lập thủ công theo khẩu vị của bạn.

Trứng hấp (1- 4 suất ăn.) 2

 Nguyên liệu
trứng  ................................... 1 (50 g)
nước  ................................... 90 ml (40°C)
Nước sốt đậu nành loãng  ... ¼ thìa cà phê
Nước mắm  ......................... ¼ thìa cà phê
muối  .................................... một ít

 Gia vị
Dầu mè ................................ giọt

 Khay chứa
Bát súp, khay nướng hấp 
(ngăn dưới), khay chứa nước

 Phương pháp nấu
1. Trộn nước, nước sốt đậu nành loãng, nước mắm 

và muối với trứng đã đập vào bát và khuấy đều. 
Chia hỗn hợp vào bát và khuấy đều thành bọt. 

2. Đặt bát lên khay nướng hấp ở ngăn dưới.
3. Đổ đầy khay chứa nước.
4. Chọn Menu tự động số 2, nhấn bắt đầu.
5. Tưới dầu mè để dùng ngay lập tức.

Lưu ý:
1.  Nếu bạn dùng chế độ “Chế độ hấp - Nhiệt độ 

thấp”, thời gian đề xuất là 28-30 phút.
2.  Nguyên liệu được liệt kê trong công thức này 

chuẩn bị đủ cho một suất ăn. Nếu bạn muốn 
chuẩn bị nhiều phần ăn, hãy tính số lượng 
nguyên liệu theo tỷ lệ và lần lượt đặt thêm vào 
bát súp (cách chuẩn bị nguyên liệu để nấu 
nhiều phần ăn được trình bày dưới đây).
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Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)

Bánh bao hấp 
(3-9 chiếc)       3

 Nguyên liệu
Nem cuốn Nhân
Bột mì ít gluten ............ 200 g thịt băm nhỏ  ................ 200 g
đường  ........................... 20 g
muối  ............... ½ thìa cà phê

Nấm khô ........................ 50 g 
(đã ngâm)
Nước mắm ...... 1 thìa cà phê

Nấm men  ....... ½ thìa cà phê
Nước ấm (40°C ) 
...........................  110-120 ml
đường  ............ ¼ thìa cà phê

Nước tương có gia vị 
......................... 1 thìa cà phê
Nước tương  .... 1 thìa cà phê
Lòng trắng trứng  ................1
Gừng, rau thơm
(băm nhỏ) ....................một ít
Tiêu đất, muối, 
đường, MSG ................một ít

 Khay chứa
Khay nướng hấp (ngăn dưới), 
khay chứa nước

 Phương pháp nấu
Nhân bánh:
Ngâm nấm khô trong nước trong vài phút, để ráo 
nước và thái nhỏ. Cho nấm vào hỗn hợp còn lại, 
khuấy theo một chiều cho đến khi hỗn hợp đặc lại.
Vỏ bánh:
1.  Trộn và khuấy nấm men và ¼ đường với nước ấm, 

và chờ 5 phút.
2.  Đổ bột mì, đường, muối và nấm men vào bát, khuấy 

đều. (Có thể có nước còn sót lại).
3.  Phủ một miếng vải ẩm lên bột và chờ ít nhất nửa giờ (hoặc 

sử dụng chức năng lên men trong khoảng 20 phút).
4.  Chia bột thành 9 phần bằng nhau khi bột nở tăng 

gấp đôi kích thước và cuộn thành từng miếng tròn 
nhỏ với đường viền dày để dễ nhồi nhân.

5.  Chuẩn bị 9 tấm nướng kích thước 6 × 6 cm trên 
khay nướng hấp.

6.  Đổ đầy khay chứa nước.
7.  Chọn “Chế độ hấp - Nhiệt độ trung bình”, đặt chế độ 

hấp 2 phút và nhấn Bắt đầu. Sau khi hấp xong, đặt 
khay nướng hấp vào ngăn dưới.

8.  Chọn Menu tự động số 3 và nhấn bắt đầu.
9. Lấy bánh ra sau khi hấp xong.
Lưu ý: 
Để làm bánh bao hấp có thể dùng dao cắt: cán bột lên 
men trên mặt phẳng, cuộn dọc theo cạnh dài và cắt thành 
9 phần. Nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho 9 phần ăn. 
Để chuẩn bị số suất ăn nhiều hơn, hãy tính toán nguyên 
liệu theo tỷ lệ.

Thực phẩm đông lạnh hấp 
(3-9 phần)       4

 Nguyên liệu
Thực phẩm đông lạnh (30-40 g/phần)

 Khay chứa
Khay nướng hấp 
(ngăn dưới), khay chứa nước

 Phương pháp nấu:
1. Đặt thực phẩm đông lạnh lên khay nướng hấp ở 

ngăn dưới.
2. Đổ đầy khay chứa nước.
3. Chọn Menu tự động số 4 và nhấn bắt đầu.
4. Lấy bánh ra sau khi hấp xong.

Lưu ý: 
Nấu thực phẩm đông lạnh như hướng dẫn. Điều 
chỉnh thời gian nấu cho thực phẩm kích thước 
lớn.
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Tiếng Việt
Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)

Thịt gà hấp 
(200/400/600/800 g)       5

 Nguyên liệu
Đùi gà  ................................... 200 g
Nấm rơm  .............................. 4

A:
hành lá (thái nhỏ) ..................  một ít
gừng (thái hạt lựu)  ................  một ít
nước sốt đậu nước tương  ....  ½ thìa canh
nước mắm  ............................  ½ thìa canh
bột ngô ..................................  ½ thìa canh
đường  ...................................  ½ thìa cà phê
bột tiêu  ..................................  một ít

 Gia vị
nước sốt đậu nước tương  ....  1 thìa canh
dầu mè...................................  ½ thìa canh
đường  ...................................  1 thìa cà phê
rau thơm (xắt nhỏ)

 Khay chứa
Đĩa nông lòng chịu nhiệt, khay 
nướng hấp (ngăn dưới), khay 
chứa nước

 Phương pháp nấu
1. Ướp đùi gà với A trong 15 phút.
2. Thái hạt lựu nấm và ướp với gia vị và đặt trên một 

đĩa nông bên dưới thịt gà.
3. Rắc đường lên gà.
4. Đặt đĩa lên khay nướng hấp ở ngăn dưới.
5. Đổ đầy khay chứa nước.
6. Chọn Menu tự động số 5 và trọng lượng món ăn, 

sau đó nhấn bắt đầu.
7. Rắc rau thơm và một vài giọt dầu mè trước khi ăn.
Lưu ý: 
Nguyên liệu liệt kê ở đây bao gồm 200 g thịt gà, 
với trọng lượng khác, tính toán nguyên liệu theo 
tỷ lệ.

Rau củ tươi hấp 
(200/300/400/500 g)       6

 Nguyên liệu
rau củ (rau xanh, bông cải xanh)
Dầu hào, dầu mè ................... một ít

 Khay chứa
khay nướng hấp (ngăn dưới), 
khay chứa nước

 Phương pháp nấu
1. Làm sạch rau củ và thái thành miếng kích thước 

vừa ăn.
2. Đặt rau củ lên khay nướng hấp vào ngăn dưới.
3. Đổ đầy khay chứa nước.
4. Chọn Menu tự động số 6 và trọng lượng món ăn, 

sau đó nhấn bắt đầu.
5. Sau khi nấu xong, rắc dầu hào hoặc dầu mè.

Lưu ý:
Chương trình này chỉ thích hợp cho các loại rau 
lá hoặc các loại rau củ.
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Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)

Khoai lang hấp 
(50-150 g)        7

 Nguyên liệu
khoai lang: 50 đến 150 g

 Khay chứa
khay nướng hấp (ngăn dưới), 
khay chứa nước

 Phương pháp nấu:
1. Rửa sạch, gọt vỏ và thái lát khoai lang.
2. Đặt khoai đều trên khay nướng hấp.
3. Đặt khay nướng hấp vào ngăn dưới.
4. Đổ đầy khay chứa nước.
5. Chọn Menu tự động số 7 và nhấn bắt đầu.

Sữa chua tự làm
(200-800 g)       8

 Nguyên liệu
sữa 200 g 400 g 600 g 800 g

sữa chua 30 g 60 g 90 g 120 g 

 Khay chứa
Nồi đất có nắp, 
khay nướng hấp (ngăn dưới)

 Phương pháp nấu:
1. Đổ sữa vào nồi đất và hâm nóng đến 45°C, thêm 

sữa chua và trộn đều.
2. Đặt nồi đất lên khay nướng hấp ở vị trí giá dưới, 

đậy nắp.
3. Chọn Menu tự động số 8, và nhấn bắt đầu.

Lưu ý: 
Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ thời gian để làm 
sữa chua vì sẽ mất 7 giờ để hoàn tất.
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Tiếng Việt
Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)

Pizza tự làm (một bánh)     9

 Nguyên liệu
Nguyên liệu bánh chính: Nhân:
bột mì ít gluten .......... 130 g
đường mịn  ................. 10 g
bơ (không muối)  ........ 10 g
men .............½ thìa cà phê
bột sữa ............ 1 thìa canh
muối .............½ thìa cà phê
nước ấm (40°C) ....... 65 ml

hành (xắt nhỏ)  ..............30 g
nấm (cắt lát) ..................30 g
xúc xích (cắt lát)  ...........70 g
ớt xanh (thái lát)  ...........30 g
phô mai mozzarella .......100 g
cà chua ..........................45 g

 Khay chứa
khay chịu nhiệt, 
khay nướng hấp (ngăn dưới)

 Phương pháp nấu:
1. Để nhào bột bằng tay, đổ bột vào một tô lớn, trộn 

đều tất cả các nguyên liệu chính, cán bột ra khay 
chịu nhiệt đã bôi mỡ, che phủ bằng giấy bọc nhựa, 
đặt khay vào giữa khay nướng hấp ở vị trí giá 
dưới.

2. Chọn Menu tự động số 9 để bắt đầu ủ men, lò sẽ 
phát ra hai tiếng bíp nhắc bạn lấy thức ăn ra. Sau 
đó nhấn nút bắt đầu để hâm nóng.

3. Lăn nhẹ bột lên bề mặt khay trộn, sau đó san 
bột bằng tay để cho không khí bên trong thoát ra 
ngoài.

4. Cán bột tròn theo kích thước 21×19 cm và chuyển 
tấm nướng đặt trên khay nướng hấp. Sau đó nhấc 
bột lên và tách một phần tư vòng.

5. Cắt rãnh bột và thái cà chua rắc lên; rắc phô mai 
mozzarella lên một nửa bánh và các nguyên liệu 
nhân khác lên phần còn lại, sau đó rắc phô mai lên 
trên cùng.

6. Đặt khay nướng hấp ở ngăn dưới và nhấn bắt 
đầu.

Lưu ý:
Sau khi hâm nóng, hãy đặt bánh pizza trong lò 
trong vòng 20 phút.

Bánh phô mai (7 inch) 10

 Nguyên liệu
Nhân bánh:
bánh quy ................................  70 g
bơ (không muối)  ...................  40 g
Phần đế bánh:
phô mai kem  ......................... 130 g
kem đánh tan   ....................... 75 g
trứng  ..................................... 1 (50 g)
kem chua  .............................. 100 g
đường mịn  ............................ 70 g
bơ (không muối)  ................... 25 g
bột ngô .................................. 30 g
nước chanh  .......................... 2 thìa canh
vỏ chanh (thái nhỏ)  ............... 10 g

 Gia vị
vani  ....................................... 2-3 giọt

 Khay chứa
khay bánh 7 inch, khay nướng 
hấp (ngăn dưới), 
khay chứa nước

 Phương pháp nấu:
Nhân bánh:
1. Đập nhỏ bánh quy vào túi kín và nghiền nát với bằng 

cán.
2. Đun nóng chảy 40 g bơ hoàn toàn và trộn với vụn bánh 

quy.
3. Dùng thìa xúc hỗn hợp vào khay có lót giấy thấm mỡ và 

ấn chắc.
4. Phết bơ lên khay và đặt khay bánh vào tủ lạnh.
Phần đế bánh:
1. Cắt pho mát kem và bơ và để nguyên cho đến khi mềm 

hẳn.
2. Khuấy pho mát, kem chua và bơ trong bát trộn cho đến 

khi hỗn hợp nhạt màu và mịn.
3. Thêm vani và vỏ chanh cắt lát mỏng và trộn đều hỗn hợp 

bằng thìa gỗ.
4. Thêm đường, trứng, bột ngô, kem đánh tan, và nước cốt 

chanh, đánh đều bằng máy trộn tốc độ thấp.
5. Đổ đầy khay chứa nước, chọn Menu tự động số 10 và 

nhấn bắt đầu để làm nóng.
6. Lấy khay bánh ra khỏi tủ lạnh, rắc thêm bột và loại bỏ bọt.
7. Sau khi làm nóng, đặt khay bánh với giấy nhôm lên khay 

nướng hấp ở ngăn dưới hơn và bắt đầu nấu.
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Ti
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g 
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Bánh chuối nướng (2-3) 11

 Nguyên liệu
Chuối ..................................... 2-3 
Trứng ..................................... cắt đôi
Sữa đặc ................................. 10 g
Bột mì .................................... 30 g
Dầu ăn ................................... 2 thìa cà phê

 Khay chứa
khay nướng hấp (ngăn dưới)

Phương pháp nấu:
1. Cắt chuối thành các phần dài 3-4 cm.
2. Thêm sữa đặc có đường vào trứng, và khuấy đều. 

Đổ dầu vào bột bánh mì, và khuấy đều.
3. Đặt giấy nhôm lên khay nướng hấp, bọc chuối vào 

hỗn hợp trứng và bột bánh mì, và đặt vào khay 
nướng hấp.

4. Chọn Menu tự động số 11, và nhấn Bắt đầu để 
làm nóng. Sau khi làm nóng, đặt khay nướng hấp 
vào ngăn dưới và nhấn bắt đầu.

Cá phi lê rán (6-9 phần)      12

 Nguyên liệu
phần thịt nạc cá  .................... 1 (200 g)
dầu ăn.................................... 1 thìa cà phê
bột ngô ..................................  1 thìa canh
nước mắm  ............................  1 thìa canh
muối  ......................................  một ít

 Khay chứa
khay nướng hấp (ngăn dưới)

 Phương pháp nấu
1. Làm sạch cá và cắt thành nhiều phần dài 2 inch.
2. Trộn cá với nước mắm và muối rồi ướp trong 30 

phút.
3. Chuẩn bị khay nướng, rưới một ít dầu vào cá sau 

khi bọc cá bằng bột ngô, sau đó xếp cá thành 
3 × 3 trên khay.

4. Chọn Menu tự động số 12 và nhấn bắt đầu để làm 
nóng. Sau khi làm nóng, đặt khay nướng hấp vào 
ngăn dưới và nhấn bắt đầu.

Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)
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Tiếng Việt
Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)

Cá rán (200/300/400/500 g)     13

 Nguyên liệu
Cá biển .................................. 1

 Lớp bề mặt
Gừng (thái nhỏ ) .................... một ít
Chanh .................................... 1 miếng

 Gia vị
Nước tương có gia vị ............  1 thìa canh
Nước tương nguyên chất  .....  1 thìa canh
Dầu ăn ...................................  2 thìa cà phê

 Khay chứa
Khay nướng hấp (ngăn dưới)

 Phương pháp nấu:
1. Làm sạch cá biển, và khía vài đường chéo trên cá.
2. Ướp gia vị (trừ dầu ăn) vào bên trong và bên ngoài 

của cá, ướp trong 15 phút và để ráo nước.
3. Đặt giấy nhôm trên khay nướng hấp, bôi một lớp 

dầu ăn lên giấy nhôm, và rắc gừng xắt sợi và lát 
chanh lên cá. Đặt cá vào giấy bạc, và phết một lớp 
dầu ăn lên bề mặt của cá.

4. Chọn Menu tự động số 13 và trọng lượng món ăn, 
sau đó nhấn bắt đầu. Sau khi hâm nóng, đặt khay 
nướng hấp vào ngăn dưới và nhấn bắt đầu.

Thịt gà rán (250 g)      14

 Nguyên liệu
Đùi gà .................................... 250 g

 Lớp bề mặt
Trứng ..................................... 25 g
Bột ngô  ................................. 2 thìa canh
Bột mì .................................... 45 g
Dầu ăn ................................... 2 thìa canh

 Gia vị
Tiêu đen ................................. một ít
Muối  ...................................... một ít

 Khay chứa
Khay nướng hấp (ngăn dưới)

 Phương pháp nấu:
1. Làm sạch đùi gà và để ráo nước, sau đó cắt thành 

lát mỏng với độ dày khoảng 1-1,5 cm, và dập nhẹ 
đùi gà bằng búa nhỏ hoặc cán dao.

2. Thêm muối, hạt tiêu đen, trứng và bột ngô vào đùi 
gà, khuấy đều và ướp trong khoảng nửa giờ.

3. Đổ dầu ăn vào bột mì, và khuấy đều. Bọc đùi gà 
đã ướp bằng một lớp bột bánh mì và ép nhẹ.

4. Đặt giấy nhôm lên khay nướng hấp, và đặt đùi gà 
vào khay nướng hấp.

5. Chọn Menu tự động số 14, và nhấn Bắt đầu để 
hâm nóng. Sau khi hâm nóng, đặt khay nướng 
hấp vào ngăn dưới và nhấn bắt đầu.
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ệt

Cài đặt thực đơn nấu tự động  (tiếp tục)

Tôm chiên (300 g) 15

 Nguyên liệu
Tôm (nguyên vỏ) ..............300 g (khoảng 15 con)

 Lớp bề mặt
Bột mì ít gluten ................. một ít
Trứng ................................ cắt đôi
Bột mì  .............................. 40 g
Gừng (thái nhỏ) ................ một ít

 Gia vị
Dầu ăn .............................. 1 thìa canh
Muối  ................................. một ít
Nước mắm ....................... ½ thìa cà phê

 Khay chứa
Khay nướng hấp (ngăn dưới)

 Phương pháp nấu:
1. Bóc vỏ và bỏ đầu tôm. Chỉ để lại vỏ trên đuôi tôm 

và phần đầu của tôm. Cắt gân bụng 4 lần (để 
tránh tôm cuộn lên), và thêm gừng thái vụn, muối, 
và nước mắm để ướp tôm.

2. Đổ bột mì và dầu ăn vào bát, khuấy đều.
3. Đặt tấm nướng trên khay nướng hấp. Bọc tôm 

bằng bột ít gluten, trứng và bột bánh mì, và đặt 
tôm vào khay nướng hấp.

4. Chọn Menu tự động số 15, và nhấn Bắt đầu để 
làm nóng. Sau khi làm nóng, đặt khay nướng hấp 
vào ngăn dưới và nhấn bắt đầu.

Chả nem rán (8 miếng)      16

 Nguyên liệu
Cuốn nem rán ...................... 8 miếng
Trứng ................................... một ít
 Nhân
Cà rốt  ..................................  100 g (thái chỉ)
Su hào  ................................  140 g (thái chỉ)
Nấm tươi .............................  60 g (thái chỉ)
Dầu ăn .................................  2 thìa canh
Nước tương  ...............................  1 thìa canh
Muối .....................................  một ít
Tôm khô ..............................  2 thìa canh
Dầu hẹ hoặc dầu tỏi  ...........  1½ thìa canh
(Dầu hẹ hoặc dầu tỏi, thêm dầu ăn và đun nóng trong 
lò vi sóng với nhiệt độ cao trong 2-3 phút cho đến khi 
có mùi thơm)

 Khay chứa
Khay nướng hấp (ngăn dưới)

 Phương pháp nấu:
1. Làm sạch tôm và để ráo nước, sau đó đặt tôm vào khay 

chịu nhiệt và đun nóng trong lò vi sóng ở nhiệt độ cao 
trong khoảng 90 giây. Để nguội, và cắt nhỏ bằng dụng cụ 
nấu ăn (băm nhỏ).

2. Thêm dầu tỏi vào tôm băm nhỏ, đun nóng trong lò vi sóng 
với nhiệt độ cao trong khoảng 30 giây, sau đó khuấy đều.

3. Bỏ cà rốt cắt nhỏ, su hào cắt nhỏ, nấm tươi, dầu vào 
khay chịu nhiệt, đậy nắp và đặt khay vào lò vi sóng. Đặt 
lò nướng trong 7 phút ở nhiệt độ cao. Sau khi hâm nóng 
trong vòng 3,5 phút, khuấy đều nhân bánh và thêm nước 
sốt đậu nành loãng và muối vào.

4. Để nguội. (Nhân nem có thể được chuẩn bị theo cách 
truyền thống)

5. Gói 15 g nhân bánh trong bánh đa nem.
6. Đặt giấy nhôm trên khay nướng hấp, phết một lớp trứng 

đã đánh vào tấm nhôm, đặt chả nem vào khay nướng 
hấp hơi như hình minh họa (mặt hướng xuống dưới), và 
phết một lớp trứng lên bề mặt.

7. Chọn Menu tự động số 16, và nhấn Bắt đầu để hâm 
nóng. Sau khi hâm nóng, đặt khay nướng hấp vào ngăn 
dưới và nhấn bắt đầu.

Lưu ý: 
Nhân nem được nêu ở đây là để chuẩn bị 24 miếng 
nem, khối lượng nguyên liệu có thể được tính toán theo 
tỷ lệ theo nhu cầu.
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Tiếng Việt
Sơ đồ hâm nóng

Thực phẩm Trọng lượng Phụ phẩm Chương trình Thời gian

Bánh bao ướp lạnh*
150 g - 300 g

(1-2)
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
Hấp - Nhiệt độ trung bình 10 đến 11 phút

Xá xíu ướp lạnh*
250 g - 350 g

(5-7)
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
Hấp - Nhiệt độ trung bình 10 đến 11 phút

Cơm ướp lạnh*
150 g - 600 g

(1-4)
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
Hấp - Nhiệt độ trung bình 12 đến 13 phút

Rau củ ướp lạnh* 300 g
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
Hấp - Nhiệt độ trung bình 6 đến 7 phút

Bánh mì lạnh* 300 g
khay nướng hấp, 
đĩa chịu nhiệt 
(ngăn dưới)

Hấp - Nhiệt độ trung bình 10 đến 11 phút

Màn thầu ướp lạnh* 300 g (8-9)
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
Hấp - Nhiệt độ trung bình 8 đến 9 phút

Trứng hấp 
Chawanmushi ướp 

lạnh*
1-4 chén khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
Hấp - Nhiệt độ trung bình 5 đến 7 phút

Cơm chiên ướp lạnh* 300 g
khay nướng hấp, 
đĩa chịu nhiệt 
(ngăn dưới)

Hấp đối lưu 190°C
(Không hâm nóng trước)

10 đến 11 phút

Bánh Hamburger ướp 
lạnh*

150 g (1)
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
Hấp đối lưu 190°C
(làm nóng trước)

8 đến 9 phút

300 g (2)
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
Hấp đối lưu 190°C
(làm nóng trước)

9 đến 10 phút

Bánh bao nhỏ ướp lạnh 200 g (4 cái)
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
180°C

(làm nóng trước)
9 đến 10 phút

Gà rán ướp lạnh 250 g
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
220°C

(làm nóng trướng)
12 đến 13 phút

Bánh mì muối ướp lạnh 70 g - 140 g (1-2)
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
160°C

(làm nóng trước)
8-9 phút

Bánh mì ngọt ướp lạnh 60 g - 120 g (1-2)
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
160°C

(làm nóng trước)
7-8 phút

Bánh bao chiên ướp 
lạnh*

180 g (9)
khay nướng hấp/
tấm nướng (ngăn 

dưới)

Hấp đối lưu 190°C
(Không hâm nóng trước)

7-8 phút

Gà rán đông lạnh 250 g
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
Chiên rán Dinh dưỡng

(làm nóng trước)
13 đến 14 phút

Pizza đông lạnh 340 g
khay nướng hấp 

(ngăn dưới)
230°C

(làm nóng trướng)
13 đến 14 phút

Lưu ý:
1. Công thức được đánh dấu  “*” cần hấp. Hãy đổ đầy nước trước khi nấu.
2. Hãy sử dụng tấm nướng hoặc giấ y nhôm và đồ dùng chịu nhiệt trước khi nấu.
3. Thực phẩm ướp lạnh là thực phẩm có nhiệt độ bảo quản từ 0-3°C. 
4. Thực phẩm đông lạnh là thực phẩm có nhiệt độ bảo quản dưới 0°C. 
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Bảo quản Lò

Vệ sinh bộ gia nhiệt trên sau khi lò đã hoàn toàn nguội. Tắt lò và rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện trước khi lau 
chùi. Không dùng bộ xịt hơi để làm sạch.

Dùng vải ẩm làm sạch bề mặt bên ngoài của lò. 
Để tránh làm hỏng các bộ phận hoạt động bên 
trong lò, tránh để nước thấm vào ống thông gió.

Luôn làm sạch khay đáy và khay vệ sinh sau 
khi làm mát bằng một chất tẩy rửa nhẹ và lau 
khô.

Không để Bảng điều khiển bị ướt. Lau sạch 
bằng vải ẩm mềm. Không sử dụng chất tẩy 
rửa, chất mài mòn hoặc phun chất tẩy rửa 
vào Bảng điều khiển. Khi làm sạch Bảng điều 
khiển, để cửa lò mở để tránh lò vô tình bật lên. 
Sau khi làm sạch, nhấn nút Dừng/Đặt lại để 
xóa cửa sổ hiển thị.

Giữ gìn vệ sinh bên trong lò. Nếu thức ăn hoặc 
chất lỏng bắn vào thành lò, lau sạch bằng một 
miếng vải ẩm. Có thể sử dụng chất tẩy rửa 
nhẹ nếu lò quá bẩn. Không nên sử dụng các 
chất tẩy rửa mạnh hoặc có tính ăn mòn. Chất 
béo và mỡ tích tụ trên nắp và thành lò sẽ tạo 
thành khói nếu không được làm sạch. Vệ sinh 
lò sau khi lò đã hoàn toàn nguội.

Lau chùi cửa lò và kính lò  
bằng khăn ẩm mềm. Có 
thể sử dụng chất tẩy rửa 
nhẹ nếu lò quá bẩn. 

Nếu hơi nước tích tụ bên 
trong hoặc xung quanh cửa 
lò, lau sạch bằng một miếng 
vải mềm. Điều này có thể 
xảy ra khi lò hoạt động ở 
điều kiện độ ẩm cao và 
không xảy ra sự cố.

Sau khi sử dụng, làm sạch bằng một chất tẩy rửa nhẹ hoặc bằng 
máy rửa chén. Không sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn để làm sạch 
lò. (Không sử dụng bùi nhùi thép, v.v...)

Luôn tháo khay chứa nước sau khi sử dụng 
và làm sạch bằng một miếng bọt biển mềm ẩm 
ướt.
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Trước khi Yêu cầu Dịch vụ

SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ CÁCH KHẮC PHỤC

Không bật được lò lên.

Không cắm lò một cách an toàn.

Ngắt mạch cầu chì hoặc áp tô 
mát.

Tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm, đợi 
10 giây và cắm lại.

Liên hệ với trung tâm dịch vụ quy 
định.

Cắm thiết bị khác vào ổ điện để kiểm 
tra xem ổ cắm đang hoạt động hay 
không.

Cửa lò không đóng hoàn toàn.

Một chương trình khác đã được 
nhập vào lò.

Không nhấn nút Bắt đầu sau khi 
lập chương trình.

Không nhập chính xác Chương 
trình.

Nút Dừng/Đặt lại vô tình bị bật 
lên.

Đóng chặt cửa lò.

Nhấn nút Bắt đầu.

Đặt lại chương trình một lần nữa 
theo Hướng dẫn vận hành.

Đặt lại chương trình cho lò.

Nhấn Nút dừng/Đặt lại để hủy 
chương trình trước và đặt lại 
chương trình khác.

Lò không hoạt động.

Không có hơi nước.

 Kiểm tra khay chứa nước có 
nước hay không.

 Kiểm tra xem khay chứa nước đã 
được lắp chính xác hay không.

Đổ đầy khay chứa nước và lắp 
đúng chỗ.

“U14” xuất hiện trên 
cửa sổ hiển thị.

 Khay chứa nước không đủ nước.

Lần thứ 1 và thứ 2 khi “U14” xuất 
hiện trên cửa sổ hiển thị, bạn có thể 
nhấn nút Bắt đầu để nấu tiếp. Nếu 
“U14” xuất hiện lần 3, dừng nấu, đặt 
thực phẩm lại vào lò và nhấn nút Bắt 
đầu để nấu tiếp. 

 Không đổ hỗn hợp bột vào khay 
vệ sinh của lò khi sử dụng chức 
năng “Vệ sinh ống thông hơi” 
(Menu tự động số 20). Hoặc 
hỗn hợp ít hơn 30 ml.

Đổ 30 ml hỗn hợp chất tẩy rửa vào 
khay vệ sinh của lò nướng. Đọc 
trang 22 để biết thêm thông tin chi 
tiết. Nhấn Nút Dừng/Đặt lại và U14 
sẽ không xuất hiện. Chọn lại Chức 
năng “Vệ sinh ống thông hơi” (Chế 
độ Menu tự động số 20), nhấn nút 
Bắt đầu và bắt đầu vệ sinh. 

“U90” xuất hiện trên 
cửa sổ hiển thị.

“U50” xuất hiện trên cửa 
sổ hiển thị.

 Chức năng xả nước có thể được 
dùng 3 lần liên tục. 

Chờ 10 phút trước khi hoạt động trở 
lại.

 Khoang lò quá nóng. Vận hành lại lò sau khi lò đã nguội và 
“U50” biến mất.

Nếu lò có sự cố, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

Có vấn đề với ổ điện.

F0003BM00YU_Vie.indd   39F0003BM00YU_Vie.indd   39 2016/6/2   11:08:452016/6/2   11:08:45



- Vie-40 -

Ti
ến

g 
Vi
ệt

Trước khi Yêu cầu Dịch vụ (tiếp tục)

TẤT CẢ CÁC HIỆN TƯỢNG SAU ĐÂY ĐỀU BÌNH THƯỜNG:

Xuất hiện âm thanh khi sử 
dụng chức năng hấp.

Âm thanh này là do không khí bị trộn khi khay chứa nước đang hoạt 
động. Đây là hiện tượng bình thường.

Hơi nước tích tụ trên cửa 
lò và khí ấm từ ống thông 
hơi dồn đến.

Trong khi nấu, hơi nước và khí ấm tỏa ra từ thức ăn. Hầu hết hơi 
nước và khí ấm tỏa ra từ lò do không khí lưu thông trong khoang lò. 
Tuy nhiên, hơi nước có thể ngưng tụ trên bề mặt lạnh hơn như bề 
mặt bên trong và/hoặc trên cửa lò. Đây là hiện tượng bình thường và 
an toàn. Hơi nước sẽ biến mất sau khi lò nguội đi.

Hơi nước rỉ ra từ tất cả 
bốn mặt của cửa lò.

Khi sử dụng chức năng liên quan đến hơi nước, hơi nước được tạo 
ra trong khoang lò rất nhiều trong khi lò đang hoạt động. Hơi nước rỉ 
ra từ tất cả bốn mặt của cửa lò. Đây là hiện tượng bình thường.

Tôi vô tình bật lò khi 
không có thức ăn trong lò.

Bật lò trống trong một thời gian ngắn sẽ không làm hỏng lò, tuy nhiên, 
việc này không được khuyến khích.

Lò nướng có mùi và tạo 
khói khi sử dụng chức 
năng Nướng và Hấp đối 
lưu.

Việc bạn cần làm là vệ sinh lò thường xuyên, đặc biệt là sau khi 
Nướng và hấp đối lưu. Chất béo và mỡ tích tụ trên nắp và thành lò 
sẽ tạo thành khói nếu không được làm sạch.

Động cơ quạt vẫn tiếp tục 
hoạt động sau khi nấu 
xong.

Sau khi sử dụng lò, động cơ quạt vẫn tiếp tục hoạt động trong vài 
phút để làm mát lò và động cơ điện. Đây là hiện tượng bình thường.

Ở phía sau của lò có màu 
vàng.

Các ion kim loại sẽ tạo ra dấu màu vàng khi đun nóng. Đây là hiện 
tượng bình thường và không ảnh hưởng đến việc sử dụng lò hoặc 
gây tổn hại cho sức khỏe con người.

Chốt cửa có thể bị biến 
dạng.

Chốt cửa có thể bị méo do nhiệt độ cao. Đây là hiện tượng bình 
thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành của lò.

Khói thoát ra từ khoang 
lò khi sử dụng chức năng 
đối lưu lần đầu tiên.

Hiện tượng này là do quá nhiều dầu ăn trong khoang lò, được sử 
dụng để chống gỉ.

Phần dây dẫn điện nguồn 
được nối tấm đáy của sản 
phẩm đã được nới lỏng.

Đây là hiện tượng bình thường.
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Tiếng Việt
Thông số Kỹ thuật

Số model: NU-SC100W

Nguồn điện 220 V - 50 Hz

Điện năng tiêu thụ:

Hấp 1230 W

Nướng đối lưu 1340 W

Hấp + Đối lưu 1340 W

Công suất đầu ra:
Hấp 1200 W

Nướng đối lưu 1300 W

Kích thước bên ngoài (Bao gồm tay cầm) 
(Cao × Rộng × Sâu):

351 mm × 355 mm × 455 mm 

Kích thước Khoang lò (Cao × Rộng × Sâu): 180 mm × 280 mm × 280 mm

Thể tích Khoang lò: 15 L

Trọng lượng: 10,8 kg (Bao gồm Phụ kiện)

* Quy trình thử nghiệm tuân thủ IEC
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

F0003BM00YU_Vie.indd   41F0003BM00YU_Vie.indd   41 2016/6/2   11:08:452016/6/2   11:08:45



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




