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Dụng cụ nấu 

- Thiết bị chỉ sử dụng với dụng cụ nấu sử dụng được trên bếp từ. 

Đường kính tối thiểu là 12 cm, nhưng không lớn hơn vòng tròn 

trên mặt bếp. Nồi quá lớn có thể dẫn đến bếp bị dư nhiệt. Bạn có 

thể dùng nam châm để thử dụng cụ có sử dụng trên bếp từ hay 

không.  

- Nếu nam châm dính vào đáy nồi thì bạn có thể sử dụng. 

- Nồi bằng nhôm, đồng, thủy tinh, gốm sứ và thép niken crôm 

không sử dụng được. 

- Hãy chắc chắn rằng đáy nồi bằng phẳng và không quá mỏng vì 

điều này sẽ ảnh hưởng  đến nhiệt độ khi đun. 

- Do thành phần vật liệu trong nồi, có thể nghe thấy một số tiếng 

ồn trong khi nấu. 

- Đặt nồi / chảo thích hợp (đường kính tối thiểu 12 cm) vào trung 

tâm của mặt bếp 

Thông tin chung 

Thiết bị này chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, trong các cửa 

hàng nhỏ, văn phòng và sử dụng trong nhà và không dùng vì mục 

đích thương mại. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ nó ở nơi 

an toàn. Khi thiết bị được đưa cho người khác, sách hướng dẫn cũng 
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phải được chuyển cho người đó. Tuân thủ theo các quy định an toàn 

ghi trong hướng dẫn. Hãng sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với 

thiệt hại hoặc tai nạn sự cố đang tiếc gây ra nếu không tuân theo 

hướng dẫn sử dụng. 

Thông tin an toàn 

- Người đang sử  dụng máy điều hòa nhịp tim nên tham khảo ý 

kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị. 

- Đảm bảo rằng nguồn điện được kết nối đúng thông số kỹ thuật 

- Trước khi sử dụng thiết bị, kiểm tra xem bề mặt kính hoặc dây 

nguồn có bị hỏng hay không. Nếu bị hỏng không sử dụng thiết 

bị. 

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên được sử dụng thiết bị, những người bị 

hạn chế về thể chất, tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm/kiến thức 

được sử dụng thiết bị nếu được hướng dẫn an toàn và hiểu được 

những nguy hiểu khi sử dụng. Trẻ em không được sử dụng bao 

bì của sản phẩm làm đồ chơi.  

- Trẻ em ít hơn 8 tuổi không được làm sạch và bảo trì thiết bị và 

phải được giám sát. 

- Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa các thiết bị và dây nguồn 

- Thiết bị không được vận hành bằng bộ hẹn giờ hoặc hệ thống 

điều khiển từ xa riêng biệt! 
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- Chỉ cắm thiết bị với nguồn điện ghi trên bảng thông số kỹ thuật. 

- Đặt thiết bị lên bề mặt ổn định, phẳng, chịu nhiệt và phi kim 

loại. Không chạm vào mặt bếp ngay sau khi di chuyển nồi hoặc 

chảo, vì mặt bếp vẫn rất nóng. 

- Không chặn đường ra/vào của không khí 

- Không nhúng thiết bị hoặc dây nguồn vào nước hoặc các chất 

lỏng khác (nguy cơ bị điện giật). Bảo vệ thiết bị khỏi độ ẩm! 

- Để tránh thương tích, việc sửa chữa như thay thế dây bị hỏng, 

chỉ nên được thực hiện bởi một trung tâm bảo hành 

- Nếu cần dây nối dài, hãy đảm bảo rằng nó thích hợp cho thiết bị.  

- Không cắm bằng tay ướt. 

- Luôn rút phích cắm, không phải dây điện. 

- Chú ý rằng dây nguồn không tiếp xúc với các nguồn nhiệt 

- Không đặt bất kỳ vật nhọn vào đường vào của  không khí. Nguy 

cơ sốc điện tử!) 

- Không đặt nồi không, dao kéo hoặc các vật bằng kim loại khác 

lên trên mặt bếp. Những đồ vật đó sẽ nóng lên! Không làm nóng 

lon nước, chúng có thể nổ tung. Không đặt một tờ giấy giữa nồi 

hoặc chảo và thiết bị. Giấy có thể bị cháy. 

- Để bảo vệ các bộ phận điện tử, quạt gió vẫn chạy trong vài phút 

sau khi thiết bị đã được tắt. 

- Bề mặt kính có thể có nhiệt dư sau khi tắt bếp. 
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- Chú ý! Không đặt nồi hoặc chảo nóng lên trên bảng điều 

khiển! Nếu xảy ra hƣ hỏng không đƣợc bảo hành! 

- Không di chuyển thiết bị khi nồi hoặc chảo ở trên bếp. 

- Không sử dụng thiết bị nếu không quan sát. Dầu và chất béo có 

thể bắt lửa nếu chúng quá nóng. 

- Không đặt gần các vật bị ảnh hưởng bởi nam châm. (ví dụ: thẻ 

ngân hàng tự động). 

- Rút phích cắm thiết bị sau mỗi lần sử dụng (không phải nếu đã 

tích hợp sẵn!) 

                   Chú ý! Thiết bị trở nên nóng! Nguy cơ bỏng! 

- Trong khi sử dụng thiết bị, bề mặt có thể rất nóng. Không đặt 

thiết bị lên bề mặt dễ bắt lửa (ví dụ: đồ nội thất sơn) và giữ 

khoảng cách ít nhất 70 cm đối với vật liệu có thể cháy (như: rèm 

cửa). 

Làm sạch 

- Lau sạch sau mỗi lần sử dụng 

- Rút phích cắm của thiết bị và chờ cho đến khi nguội. 

- Không nhúng thiết bị vào nước và không bao giờ chảy nước qua 

thiết bị. Chú ý không để chất lỏng chảy vào thiết bị qua lỗ thông 

gió 
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- Có thể gây đổi màu hoặc có vết bám nếu đáy nồi sử dụng không 

được rửa sạch 

- Vệ sinh bằng cách sử dụng vải ẩm và một số chất tẩy rửa. 

- Không sử dụng hóa chất tẩy rửa để vệ sinh thiết bị. 

- Sử dụng máy hút bụi để hút bụi bẩn ở cửa thông gió 

 

Cách sử dụng thiết bị 

 

 

 

 

 

 

- Cắm dây nguồn vào ổ cắm  

- Âm báo phát ra âm thanh, màn hình sẽ sáng. Thiết bị ở chế độ 

chờ. 

- Trong vòng 1 phút hãy đặt dụng cụ nấu phù hợp có đường kính 

12cm lên mặt bếp. 

- Ấn nút bật/tắt  . Màn hình hiển thị “ON”. 

- Chọn nhiệt độ hoặc nguồn với nút chọn. 
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- Có thể điều chỉnh nhiệt độ bằng nút    ở các mức nhiệt 60°C - 

80°C - 120°C - 150°C- 180°C - 200°C - 220°C - 240° C. Điện 

năng tiêu thụ ở các mức nhiệt này là 300 - 700 - 1000 - 1200 - 

1400 - 1600 - 1800 - 2000 watts. 

- Sau khi chọn nhiệt độ thiết bị sẽ chạy. 

- Trong khi sử dụng, nhiệt độ hoặc nguồn điện có thể thay đổi. 

Hẹn Giờ 

- Nếu nhiệt độ hoặc công suất được thiết lập và không có thay 

đổi, thiết bị sẽ tự động tắt sau 2:59 giờ. 

- Nhấn nút hẹn giờ . Màn hình hiển thị “0000”, sau 5 giây, thiết 

bị sẽ trở lại hoạt động bình thường. 

- Cài đặt hẹn giờ tối đa là 2 giờ 59 phút 

- Đặt giờ bằng nút . 

- Đặt phút bằng nút . 

- Trong 5 giây thời gian sẽ được thiết lập và thời gian bắt đầu đếm 

ngược. 

- Màn hình hiển thị thời gian và nhiệt độ nếu có thay đổi. 

- Có thể thay đổi thời gian bằng cách ấn nút hẹn giờ và các nút +/- 

- Sau khi hết thời gian, thiết bị sẽ phát ra âm báo và tự động 

chuyển sang chế độ chờ. 
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Dƣ nhiệt 

- Sau khi tắt thiết bị, màn hình hiển thị: H nhiệt độ của mặt bếp 

trên 60°C 

- Quạt thông gió của thiết bị chạy trong vài phút sau khi tắt bếp. 

Rút phích cắm sau khi quạt thông gió tắt. 

Khóa trẻ em 

- Nhấn nút . Tất cả các nút, ngoại trừ bật/tắt đều bị khóa. 

- Để mở khóa, giữ nút trong vài giây. 

Các sự cố có thể xảy ra 

Kính gửi khách hàng, 

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm STEBA chất lượng cao này. Dưới đây 

là những lỗi thường gặp khi sử dụng thiết bị. Rất nhiều lỗi có thể giải 

quyết một cách rất đơn giản chứ không phải mọi lỗi xảy ra đều 

nghiêm trọng và phải mang đi bảo hành. Vui lòng tham khảo hướng 

dẫn sửa lỗi trước khi mang sản phẩm đi kiểm tra. 
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Lỗi Nguyên nhân Cách xử lý 

Không có điện khi 

cắm thiết bị 

Không có điện 

Cắm nhiều thiết bị tại 

một dây nguồn 

Kiểm tra phích cắm 

đã được cắm đúng 

cách và kiểm tra cầu 

chì  

Có âm báo nhưng 

không có nhiệt 

Nồi không ở giữa mặt 

bếp 

Nồi không thích hợp  

với bếp 

Đường kính tối thiểu 

là  12cm 

Sử dụng dụng cụ nấu 

phù hợp 

Bề mặt bếp không 

thấy nóng 

Bộ hẹn giờ đã hết giờ Đặt thời gian mới 

Mã lỗi “E0” Lỗi điện tử trong thiết 

bị 

Mang đến bảo hành 

của hãng kiểm tra 

Mã lỗi “E1” Không có hoặc không 

sử dụng nồi/chảo phù 

hợp cho bếp từ 

Kiểm tra dụng cụ nấu 

nướng.  

Để bếp nguội đi và 

khởi động lại 

Mã lỗi “E2” Dư nhiệt Kiểm tra dụng cụ nấu 
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nướng.  

Để bếp nguội đi và 

khởi động lại 

Mã lỗi “E3” Quá áp Mang đến bảo hành 

của hãng kiểm tra 

Mã lỗi “E4” Dưới điện áp Mang đến bảo hành 

của hãng kiểm tra 

Mã lỗi “E5” Lỗi trong cảm biến 

nhiệt độ 

Mang đến bảo hành 

của hãng kiểm tra 

Mã lỗi “E6” Lỗi trong cảm biến 

IGBT 

Mang đến bảo hành 

của hãng kiểm tra 

 

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 

STEBA cung cấp 2 năm bảo hành chính hãng cho sản phẩm này 

Liên hệ bảo hành: 

- Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công trứ 

- Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Hotline: 0888.605.599 


