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Lời giới thiệu 
 

“Với hơn 60 năm kinh nghiệm, được mệnh danh là “ngân hàng nhiệt 

thế giới”, tập đoàn Ferroli luôn đi đầu trong các giải pháp về nhiệt. Dấu ấn 

công nghệ tiên tiến của Ferroli được thể hiện trong mọi sản phẩm, từ 

những nồi hơi công nghiệp sử dụng khí gas, hệ thống thông gió trung tâm 

cho đến các sản phẩm bình nước nóng, bếp gas, máy hút mùi gia dụng. 

Dòng sản phẩm thiết bị bếp sử dụng năng lượng điện được Ferroli tập 

trung nghiên cứu và phát triển dành cho khách hàng Châu Á và thị trường 

Việt Nam. Thiết kế hướng tới sự tiện dụng và văn hoá ẩm thực Á Đông, 

khắt khe nghiêm ngặt trong lựa chọn linh kiện và kiểm soát sản xuất, sản 

phẩm thiết bị nhà bếp của Ferroli chắc chắn đem đến sự hài lòng cho 

người sử dụng Việt Nam.” 
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Hướng dẫn an toàn: 

- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng. 

- Sử dụng thiết bị đúng mục đích như trong hướng dẫn sử dụng. 

Không sử dụng hóa chất hoặc hơi ăn mòn cho thiết bị này. Loại lò 

vi sóng này được thiết kế để hâm nóng, nấu nướng và sấy khô thức 

ăn. Nó không được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp hoặc 

phòng thí nghiệm. 

- Không được vận hành lò vi sóng khi lò trống rỗng. 

- Không vận hành thiết bị này nếu dây nguồn bị hỏng, hoặc nó 
không hoạt động bình thường do nó đã bị hỏng trước đó. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc dịch 
vụ chăm sóc khách hàng hoặc một người có trình độ tương đương. 

- Không chiên đồ ăn trong lò, dầu nóng có thể làm hư hỏng lò và 
thậm chí có thể bị bỏng da. 

- Không được làm chín trứng khi còn nguyên vỏ, chúng sẽ không 
chín cho dù quá trình nấu kết thúc và có thể dẫn đến gây nổ. 

- Phải loại bỏ vỏ với các loại củ, quả và hạt trước khi nấu như khoai 
tây, táo, bí đao, hạt dẻ v.v.. 

- Các loại bát đĩa, cốc - dụng cụ dùng cho lò cần được kiểm tra để 
đảm bảo rằng chúng phù hợp. 

- Bề mặt của lò hoặc bề mặt tiếp xúc có thể nóng trong suốt quá trình 
hoạt động của lò. 

- Không được tháo ngăn giữ khoảng cách ở mặt sau hoặc ở hai bên  
để đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ tường để lưu thông không khí. 

- Không dùng tay ướt để cắm hay rút phích điện. 

- Khi không dùng lâu ngày, nên ngắt khỏi nguồn điện. 

- Thiết bị này cần được lắp với aptomat hoặc cầu dao để có thể ngắt 

hoàn toàn với nguồn điện khi cần. Nguồn điện cần được nối đất. 
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Cảnh báo: Khi thiết bị được vận hành ở chế độ kết hợp (Combine) 
có thể tạo ra nguồn nhiệt lớn, trẻ em chỉ nên sử dụng lò theo sự 
giám sát của người lớn. 

- Trong chế độ nướng (Gril) lò sẽ hoạt động trong một nửa thời gian 
cài đặt sau đó nghỉ 1 phút rồi mới hoạt động trở lại. Điều này làm 
cho thức ăn khi nướng có thời gian thẩm thấu nhiệt vào sâu bên 
trong và tránh cho thức ăn không bị cưỡng bức vì nhiệt gây ra các 
biến đổi không tốt trong thức ăn. 

- Chất lỏng hoặc các thực phẩm khác được bọc bằng các hộp kín 
không được phép đun nóng vì chúng có khả năng gây nổ. 

- Sử dụng găng tay khi bạn lấy thực phẩm đã được nấu ở trong lò ra 
ngoài. 

- Rất nguy hiểm đối với bất cứ ai nếu không phải là người có đủ 
chuyên môn để sửa chữa khi tự loại bỏ bất kỳ lớp bảo vệ của lò 
dùng để ngăn năng lượng sóng vi sóng. 

- Không lắp đặt lò trên một dàn bếp hoặc các thiết bị sản xuất nhiệt 
khác. Nếu cài đặt có thể gây hư hỏng và sẽ không được bảo hành. 

Chú ý: Không nên đặt lò ở gần các thiết bị thu / phát sóng như ti vi, 
đài v.v.. vì lò có thể làm nhiễu sóng các thiết bị thu / phát đó. 

- Người sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị phải là một chuyên gia 
hoặc được đào tạo bài bản bởi vì trong các trường hợp sửa chữa vỏ 
máy phải được tháo ra, chính vì đó rất nguy hiểm vì có bức xạ vi 
sóng có thể rò rỉ. Điều này cũng tương tự khi cần thay đổi dây 
nguồn hoặc bóng đèn. Khuyến cáo nên gửi thiết bị trong những 
trường hợp hỏng hóc này đến dịch vụ bảo hành. 

- Nếu trong trường hợp máy bốc khói mạnh cần ngắt nguồn điện và 
giữ cho cửa lò luôn đóng, sau đó báo cho dịch vụ bảo hành. 

- Không tuân thủ các hướng dẫn có thể làm mất quyền bảo hành 

hoặc trách nhiệm pháp lý khiếu nại. 
 

 

Thông số kĩ thuật: 
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Công suất tiêu thụ: 220V~50Hz, 1400W 

Chế độ vi sóng: 900W 

Chế độ nướng: 1200W 

Tần số hoạt động: 2,450MHz 

Kích thước: 592(mm) x 380(mm) x 390(mm) 

Kích thước khoang lò: 330(mm) x 330(mm) x 230(mm) 

Dung tích: 25 lít 

Khối lượng: 16,5 Kg 

Cấu tạo lò vi sóng tích hợp FO-2514B 

 

(1) Hệ thống khóa an toàn. 

(2) Kính cửa lò.  

(3) Khay thủy tinh. 

(4) Vòng lăn 

(5) Bảng điều khiển  

(6) Màn hình hiển thị 

(7) Giá nướng 
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Lắp đặt: 

 

(1) Giấy chỉ thị xác 

định vị trí bắt vít. 

(2) Gá định hướng  

(3) Vít M4x10 

(4) Đệm che đầu vít 

(5) Vít M4x35 

 

 

1. Đảm bảo chắc chắn rằng kích thước tối 

thiểu tủ là 365(mm) x 550(mm) x 566(mm) 

 

 

2. Đặt giấy chỉ thị vào trong tủ và khoan ở 

các vị trí đã được đánh dấu trên giấy chỉ 
thị sau đó lắp ráp bằng 3 vít (M4x10) 
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3. Đặt lò vi sóng vào trong tủ. 

Khe hở phía bên trái và bên phải 

lò vi sóng phải cân bằng, và đảm 

bảo gá định hướng chèn vào phía 

sau lò vi sóng 

 

 

 

4. Sau khi cố định các vị trí, mở 

cửa lò vi sóng, bạn có thể tìm 

thấy một lỗ ở phía trước cửa 

khoang, lắp vít (M4x35) để cố 

định lò vi sóng chặt trong tủ. Sau 

đó dùng đệm che đầu vít vừa bắt 

để hoàn thiện. 
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Hướng dẫn sử dụng: 

 

A. Bảng điều khiển lò vi sóng tích hợp 

 

 

Chức năng nút Pause / Cancel : Khi bạn muốn lò dừng hoạt động hoặc muốn 

hủy lựa chọn của mình. 

Chức năng nút Start / Reset : Sau khi cài đặt chương trình cho lò thì nhấn nút 

để lò bắt đầu làm việc. 

 

Màn hình hiển thị 

Núm điều chỉnh cài đặt thời gian 

Núm lựa chọn chức năng 

Pause / Cancel 
Start / Reset 

Auto Menu / Clock 

Nút nhấn mở cửa lò 
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B. Hướng dẫn vận hành 

1. Đun nóng bằng một nút nhất duy nhất 

 Chỉ với một nút nhấn đơn giản, bạn có thể nấu ăn một cách đơn giản, thuận tiện cho 

việc nhanh chóng làm nóng một ly nước v.v.. 

 Ví dụ: Làm nóng một ly sữa. 

 Bước 1: Đặt ly sữa vào bàn xoay bên trong lò, sau đó đóng cửa lò, núm lựa chọn chức 

năng ở vị trí    (P-HI). 

 Bước 2: Nhấn nút “Start”    lò sẽ hoạt động trong chế độ công suất P-H1 trong 30 giây. 

(bạn sẽ nghe thấy 5 tiếng bíp sau khi lò hoàn tất chu trình). 

2. Chức năng vi sóng 

 Chức năng này có 5 lựa chọn ( Low    , M.Low    , Med    , M.High    , 

High    ) tương đương với 5 mức công suất (thấp – thấp vừa – trung bình – cao vừa – cao) 

Và được hiển thị trên màn hình tương đương với (P-20 – P-40 – P-60 – P-80 – P-HI). 

 a, Làm nóng nhanh thức ăn bằng vi sóng (chế độ P-HI)  

 Ví dụ: làm nóng thức ăn ở chế độ P-HI trong 5 phút. 

 Bước 1: Xoay núm chức năng chỉ đến “High”    và màn hình hiển thị “P-HI”. 
 Bước 2: Xoay núm vặn thời gian đến “5:00”. 

 Bước 3: Nhấn nút “Start”  

 b, Tự điều chỉnh làm nóng thức ăn bằng vi sóng 

 Ví dụ: Làm nóng thức ăn ở chế độ P-60 trong vòng 10 phút. 

 Bước 1: Xoay núm chức năng chỉ đến “Med”    và màn hình hiển thị “P-60”. 

 Bước 2: Xoay núm vặn thời gian đến “10:00”. 

 Bước 3: Nhấn nút “Start” 

3. Chức năng rã đông 

 Bước 1: Xoay núm chức năng chỉ đến “Defrost”  

 Bước 2: Lựa chọn điều chỉnh thời gian thích hợp. 

 Bước 3: Nhấn nút “Start” 

4. Chức năng Auto-Menu  

 Bạn chỉ cần lựa chọn loại thức ăn và trọng lượng của chúng, lò sẽ tự động điều chỉnh 

thời gian và công suất thích hợp. 

 Ví dụ: Tự động nấu chín 400g cá. 

 Bước 1: Nhấn nút “Auto-Menu” cho đến khi “A-07” hiển thị trên màn hình. 

 Bước 2: Vặn núm điều chỉnh “Time setting” để chọn 400g. 

 Bước 3: Nhấn nút “Start” 
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Đơn vị: g 

 Gạo 

 

Rau củ 

 

Cà phê 

 

Bỏng 

ngô 

Khoai 

tây 

Pizza Cá Bánh 

mì 

Thịt 

gà 

Thịt 

bò 

Thịt 

lợn 

A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10 A-11 

1 100 100 1 cốc 150 200 150 100 100 200 200 200 

2 200 200 2 cốc 200 300 300 200 200 400 400 300 

3 300 300 3 cốc 250 400  300 300 600 600 400 

4 400 400   500  400 400 800 800 500 

5 500 500   600  500 500 1000 1000 600 

6  600   700  600  1200 1200  

7     900  700  1400 1400  

8     1100  800     

9     1300  900     

10     1500  1000     

5. Giữ ấm thức ăn 

 Ví dụ: Giữ ấm thức ăn trong vòng 30 phút. 
 Bước 1: Xoay núm chức năng chỉ đến “Keep warm”  

 Bước 2: Xoay núm vặn thời gian đến “30:00”. 
 Bước 3: Nhấn nút “Start” 

6. Chức năng khử trùng  

 Bước 1: Xoay núm chức năng chỉ đến “Disinfect”     màn hình sẽ hiển thị “dI” 

 Bước 2: Nhấn nút “Start” 

7. Chức năng kết hợp 

 Chức năng này cho bạn 3 sự lựa chọn để (chế độ vi sóng và nướng sẽ kết hợp và luân 

phiên làm việc trong thời gian nấu thức ăn). 
 Lựa chọn 1: Màn hình sẽ hiển thị “G0-1” 

 Lựa chọn 2: Màn hình sẽ hiển thị “G0-2” 

 Lựa chọn 3: Màn hình sẽ hiển thị “G0-3” 

 Ví dụ: Muốn nấu thức ăn ở Lựa chọn 2 trong vòng 15 phút. 

 Bước 1: Xoay núm chức năng đến “Combi 2” (C2), màn hình sẽ hiển thị G0-2. 

 Bước 2: Xoay núm vặn thời gian đến “15:00”. 
 Bước 3: Nhấn nút “Start” 

Lần nhấn 

Menu 
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8. Chức năng nướng 

 Bước 1: Xoay núm chức năng đến “Grill”     , màn hình sẽ hiển thị “GrL”. 

 Bước 2: Xoay núm vặn thời gian “20:00” (tối đa đặt được là 60 phút). 

 Bước 3: Nhấn nút “Start” 

9. Chế độ khóa trẻ em 

 Trong chế độ chờ của lò nướng, để kích hoạt khóa an toàn cho trẻ em, nhấn nút 

"Pause / Cancel" trong 3 giây, sau đó nhấn nút "Pause / Cancel" trong 3 giây nữa, nó sẽ 

mở khóa. 

10. Thời gian 

 Lò vi sóng tích hợp còn có thể hoạt động như một chiếc đồng hồ thông thường. 

 Ví dụ: Để đặt thời gian hiện tại là 16:30 

 Bước 1: Nhấn giữ “Auto menu/Clock” trong 3 giây, số chỉ giờ sẽ nhấp nháy trên màn 

hình hiển thị. 
 Bước 2: Xoay núm điều chỉnh thời gian “Time setting” đến 16:00. 

 Bước 3: Nhấn lại nút “Auto menu/Clock”, số chỉ phút sẽ nhấp nháy, rồi lại và xoay 

núm điều chỉnh thời gian “Time setting” đến 30. 

 Bước 4: Nhấn lại nút “Auto menu/Clock” lần nữa, ta đã cài đặt thành công đồng hồ 

với thời gian thực tế. 
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Vệ sinh và bảo dưỡng: 

1. Tắt lò và rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh. 
2. Luôn luôn giữ cho bên trong lò sạch sẽ. Khi đồ ăn hoặc chất lỏng tràn ra 
thành lò nên lau bằng vải ẩm. Không nên sử dụng chất tẩy rửa hoặc chất bào 
mòn mạnh. 
3. Mặt ngoài lò phải được làm sạch bằng vải ẩm. Để tránh hư hỏng các bộ 
phận bên trong lò, không nên để nước vào các lỗ thoát khí. 
4. Bảng điều khiển không được phép bị ướt, cần làm sạch bằng vải mềm, ẩm 
ướt. Không sử dụng chất tẩy rửa, chất bào mòn phun lên bảng điều khiển. 
5. Nếu hơi tích tụ bên trong hoặc bên ngoài cửa lò, hãy lau bằng vải mềm. 
Điều này có thể xảy ra khi lò vi sóng hoạt động trong điều kiện độ ẩm. 
6. Thỉnh thoảng cần tháo khay thủy tinh để lau chùi. Xả khay vào nước ấm 
ấm hoặc trong máy rửa chén. 
7. Bàn lăn và sàn khoang lò nên được làm sạch thường xuyên để tránh tạo 
tiếng ồn quá mức. 
Mặt dưới của lò nên sử dụng chất tẩy nhẹ hoặc nước sạch tránh ảnh hưởng 
đến bề mặt dưới cùng hoặc vòng bánh xe vòng bi. 
Khi tháo vòng lăn để làm sạch, hãy chắc chắn khi lắp ráp lại nó ở đúng vị trí. 
8. Muốn khử mùi khỏi lò bạn có thể kết hợp một cốc nước trái cây và vỏ của 
một trái chanh sau đó bật vi sóng trong 5 phút, sau đó lau sạch và khô bằng 
vải mềm. 
9. Khi cần thay đèn cho lò, hãy hỏi ý kiến của nhà cung cấp hoặc đại lý. 
 

 

 

 


