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1. N I N U 
_____________________________________________________________ 
- Bếp chỉ sử dụng được cho nồi từ, đường kính tối thiểu 12 cm và không 

lớn hơn vòng trên mặt bếp. Đặt nồi rộng hơn có thể dẫn đến sự quá nhiệt 

của các phần tử nhiệt. Bạn có thể kiểm tra nồi/ch o bằng một thỏi nam 

châm. Nếu nam châm dính vào đáy của nồi/ch o, thì nồi/ch o phù hợp để 

sử dụng cho bếp từ. 

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

không sử dụng được cho bếp từ. 

- Đáy của nồi/ch o ph i bằng phẳng và không quá mỏng, vì điều này nh 

hưởng b t lợi đến việc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. 

- Lưu ý: một số thành phần c u tạo nên nồi/ch o có thể gây ra tiếng ồn 

trong quá trình n u. 

2. THÔNG TIN CHUNG 
__________________________________________________________ 
- Thiết bị này chỉ sử dụng cho hộ gia đình, không sử dụng vì mục đích 

thương mại. 

- Hãy đọc hướng dẫn sử dụng thật kỹ trước khi sử dụng và c t giữ nó cẩn 

thận để tham kh o trong quá trình sử dụng. 

- Chỉ sử dụng thiết bị như mô t  trong hướng dẫn và chú ý đến các thông 

tin an toàn. 
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- Hãng không chịu trách nhiệm về những hỏng hóc và tai nạn do việc sử 

dụng không đúng theo hướng dẫn này. 

CHÚ Ý: 

- Đ m b o rằng nguồn điện ổn định. 

- Người dung máy trợ tim nên tham kh o ý kiến của bác sỹ trước khi sử 

dụng bếp từ. 

- Trước khi sử dụng, kiểm tra xem bề mặt kính hoặc dây điện có bị hỏng 

hóc không. Trong trường hợp có hỏng hóc, không được sử dụng thiết 

bị. 

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên hoặc người giới hạn năng lực hành vi, tinh 

thần không được sử dụng bếp từ trừ khi được giám sát và hướng dẫn 

kỹ bởi một người có kh  năng chịu trách nhiệm với những v n đề có 

thể x y ra. Trẻ em không được sử dụng bao bì s n phẩm như 1 món đồ 

chơi. Trẻ em đủ 8 tuổi được vệ sinh và b o trì thiết bị khi có người 

giám sát. 

- Trẻ em dưới 8 tuổi không đến gần thiết bị và dây điện kết nối. 

- Thiết bị không được vận hành bởi 1 bộ đếm thời gian hoặc điều khiển 

từ xa. 

- Chỉ cắm thiết bị với nguồn phù hợp với các thông số được mô t . 

- Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, ổn định, chịu nhiệt và không ph i kim 

loại. Không chạm vào mặt bếp sau khi nh c nồi hoặc ch o lên, vì sau 

khi n u xong, vòng bếp còn r t nóng. 
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- Không chặn phần lưu thông không khí và quạt gió. 

- Không cắm phích cắm bằng tay ướt. 

- Không cắm phích cắm vào ổ điện dùng chung với các thiết bị khác.  

- Không sử dụng nếu dây phích cắm bị hỏng hoặc ổ cắm không an toàn. 

- Không tự mình sửa đổi các bộ phận. 

- Không sử dụng thiết bị gần ngọn lửa hoặc nơi ẩm ướt. 

- Không được đặt bếp trên bề mặt không ổn định. 

- Không di chuyển thiết bị khi có nồi và ch o trên đó. 

- Không làm nóng nồi khi không có thực phẩm bên trong. 

- Không đặt các vật kim loại như dĩa, thìa, nắp lon…trên mặt bếp. 

- Không bao giờ sử dụng thiết bị trên th m hoặc khăn tr i bàn. 

- Không được đặt tờ gi y lót nồi hoặc ch o trên thiết bị bởi vì gi y có 

thể bị đốt cháy gây ra nguy hiểm 

- Nếu bề mặt bếp bị nứt, ph i tắt bếp và mang đến trung tâm b o hành. 

- Không chặn chỗ thông khí hoặc quạt thông gió của bếp. 

- Không đặt thiết bị ở nơi có thể nh hưởng bởi nam châm như: radio, 

tivi, băng cassette. 

- Chỉ sử dụng nồi, ch o inox phù hợp với bếp từ. 

-   Để b o vệ các linh kiện điện tử, các hệ thống quạt thông gió sẽ 

chạy vài phút sau khi thiết bị đã được tắt. 
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- Bề mặt n u có thể dư 1 lượng nhiệt sau khi n u ăn. 

- Chú ý: Không đ t n i nóng ho c ch o trên bề m t điều khiển! 

Hãng s  không b o hành cho những tr ờng h p này. 

- Không di chuyển bếp khi có nồi/ch o trên bếp. 

- Không s  d ng thi t bị khi không có sự giám sát. Dầu ho c mỡ có 

thể cháy n u nh  nó quá nóng. 

- Khi sử dụng thiết bị, bề mặt có thể r t nóng. Đặt thiết bị có kho ng 

cách tối thiểu 70cm đối với vật liệu dễ cháy (ví dụ: rèm cửa). 

 
3. V  SINH 

_____________________________________________________________ 
- Làm sạch bếp sau mỗi lần sử dụng. 

- Rút phích cắm thiết bị và đợi cho thiết bị nguội. 

CHÚ Ý: Không nhúng thiết bị vào nước và không bao giờ để nước tràn vào 

thiết bị. Vì ch t lỏng có thể đi vào thiết bị thông qua khe lưu thông không 

khí. 

- Đáy của nồi ch o có thể bị thay đổi màu nếu sau nhiều lần sử dụng không 

làm sạch đáy. 

- Sử dụng một miếng v i ẩm và một số ch t tẩy rửa để làm sạch thiết bị. 

- Không sử dụng ch t tẩy rửa có tính ăn mòn cao, ch t đánh bóng để làm 

sạch s n phẩm. 
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- Sử dụng máy hút bụi (áp lực nhẹ) để làm sạch phần cửa lưu thông không 

khí và phần quạt gió. 

4. L P Đ T. 
_____________________________________________________________ 
- Thiết bị này không được đặt trên bàn mà ph i được đặt âm tủ bếp. 

- Để không làm hỏng các thiết bị điện tử, không khí 2 bên và dưới ph i đủ 

thoáng để lưu thông không khí  

- Ph i đ m b o rằng khe thông gió không được bịt kín hoặc bị ô nhiễm 

- Các viền dán nên được dán giữa t m kính và mặt bàn (tủ) 

 

Kích thước lắp bếp 

  
5.  NH N BI T N I 

_____________________________________________________________ 
- Đặt nồi lên vùng n u và kích hoạt vùng n u. 
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- Nếu ký tự “ U” nh p nháy trên màn hình thì có nghĩa là nồi không phù 

hợp với bếp và bạn ph i sử dụng nồi inox phù hợp dùng cho bếp từ. 

6. S  D NG. 
_____________________________________________________________ 
- Vùng n u bên trái 1400W 

- Vùng n u bên ph i: 2300W 

  

   

 

1. Công su t 1-9-P 

2. Cài đặt thời gian 

3. Thời gian 

4. Giữ m 

5. Trượt chọn tốc độ 

6. Khoá trẻ em 

7. On/off 

8. Tạm dừng 

  S  d ng 

    

                         Nh n nút On/Off  

                         Thiết bị phát ra một tiếng bíp và chương trình hiển thị “0” 
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                         Thiết bị sẽ khởi động trong kho ng thời gian 10 giây 

                         Nếu không lựa chọn chương trình nào, thiết bi sẽ tự động tắt 

Chọn ch ng trình cho vùng n u 

Thiết lập công su t n u bằng cách trượt trên điều khiển Slide. 

Dùng đầu ngón tay trượt để thay đổi công su t từ 1- 9 và chức 

năng Booster “P”. Các mức công su t được chọn hiển thị trên 

màn hình. 

                     Điều khiển tr t (Vị trí s  5 trên b ng điều khiển) 

Nếu bạn không chọn chức năng nào thì trong vòng 1 phút bếp 

sẽ tự động tắt. 

Bạn có thể thay đổi các mức cài đặt công su t trong khi đang sử 

dụng bếp. 

 

 T t thi t bị 

 

1) Để tắt vùng n u. Dùng đầu ngón tay trượt 

điều khiển về vị trí “min”. Màn hình hiển 

thị “0” 

2) Tắt toàn bộ khu vực n u ăn bằng cách  

nh n On/Off. 
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Khi mặt kính nóng hơn 600 
C, biểu tượng chênh lệch “H’’ sẽ hiển thị 

trên màn hình và sẽ biến m t khi mặt kính nguội.  Khi biểu tượng này 

xu t hiện, đừng chạm vào khu vực n u vì có nguy cơ gây bỏng!!! 

Quạt làm mát đang chạy trong khi n u để làm mát bên trong. 

 Lựa chọn ch c năng Booster – Tăng công su t lên m c cao nh t. 

- Đây là chức năng tăng công su t lên mức cao nh t cho vùng n u. 

- T t c  vùng n u đều có chức năng Booster để làm nóng nhanh thực phẩm. 

- Để chọn chức năng Booster, trượt nút trượt của vùng n u muốn 

chọn tới max “P” sẽ hiển thị trên màn hình. 

- Chức năng Booster chỉ được sử dụng trong 10 phút cho mỗi vùng 

n u, sau thời gian đó nó sẽ tự động quay trở lại mức 9. 

- Nếu c  2 vùng n u cùng được thiết lập chức năng Booster “P”, 

Vùng n u đầu tiên được thiết lập sẽ gi m để nhường chức năng 

Booster cho vùng n u thứ 2. Sau đó, vùng n u trái sẽ gi m xuống 

mức 6 và vùng n u ph i sẽ gi m xuống mức 9.  

Chú ý: N u n c, dầu ho c n i đ t trên màn hình điều khiển, 

lỗi E03 s  xu t hi n. Trong tr ờng h p này, c t n i và làm s ch 

bàn điều khiển 

 D ng ch c năng Booster 
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- Muốn tắt chế độ Booster, bạn trượt về vị trí công su t mà bạn 

mong muốn.   

 Cài đ t thời gian cho t ng vùng n u (3) 

- Cài đ t thời gian cho 1 vùng n u. 

+ B c 1: Chọn vùng n u muốn cài đặt thời gian bằng cách trượt nút tới 

mức công su t bạn muốn sử dụng cho bếp đó. 

+ B c 2: Nh n đồng thời nút “+” và “-“ , biểu thị đồng hồ nh p nháy ở 

màn hình của vùng n u được chọn. Và đồng thời màn hình ở phần hẹn giờ 

sẽ hiển thị “0:00”. 

+ B c 3: Nh n nút “+” màn hình sẽ hiển thị “1 phút”.  Và thêm mỗi lần 

nh n nút “+” thời gian hẹn sẽ tăng lên 1 phút. Bạn có thể nh n vào nút “-“ 

để gi m thời gian xuống. Thời gian cài đặt lên tới 1 giờ 59 phút 

Chú ý: Sau khi cài đặt xong thời gian, sau khoảng 5 giây, thời gian sẽ bắt 

đầu hoạt động và nếu bạn nhấn nút “+” và “-“ thì cũng không thay đổi 

được thời gian đã cài đặt. 

Vậy nếu muốn thực hiện cài đặt lại khoảng thời gian khác, phải làm thế 

nào? 

 Bạn nhấn đồng thời nút “+” và “-“1 lúc, màn hình ở phần thời gian sẽ 

hiển thị “0:00” và bạn có thể cài đặt lại thời gian nấu như mong muốn 

bằng cách nhấn nút “+” hoặc “-“ để điều chỉnh. 
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 Cài đ t thời gian cho vùng n u th  2. 

- Chọn vùng n u thứ 2 bằng cách trượt nút điều chỉnh tới mức công su t bạn 

muốn chọn cho bếp n u thứ 2.  

- Nh n đồng thời nút “+” và “-“ thêm 1 lần nữa. Đến lúc th y biểu tượng 

đồng hồ xu t hiện ở màn hình vùng bếp 2. Và đồng thời màn hình ở khu 

vực hẹn giờ sẽ hiển thị “0:00”.  

- Nh n “+” hoặc “-“ để điều chỉnh đến thời gian hẹn giờ như mong muốn. 

- Nếu thời gian hẹn giờ kết thúc, bếp sẽ phát ra tiếng “beep” trong vòng 2 

phút và vùng n u sẽ tự động tắt. 

 Cài đ t thời gian cho c  b p. 

- Chọn c  2 vùng n u bằng cách trượt nút điều chỉnh công su t tới mức mà 

bạn mong muốn cho từng bếp. 

- Nh n đồng thời nút “+” và “-“ liên tiếp cho đến khi biểu tượng đồng hồ 

xu t hiện ở giữa nút “+” và “-“ ở phần cài đặt thời gian.  

- Nh n nút “+” hoặc “-“ để điều chỉnh tới phần thời gian mong muốn.  

Chú ý: Khi thực hi n hẹn giờ cho c  b p, sau khi t t b p màn hình hiển 

thị thời gian s  v n hiển thị và đ m ng c về cho đ n khi k t thúc (b  

nh  thời gian). Để t t h t màn hình sau khi t t b p, b n ph i nh n nút 

“-“ để về giá trị “0:00”.   

 Khóa trẻ em an toàn (6) 
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- Nh n vào nút on/off và sau đó n nút khoá trẻ em an toàn   

- Bây giờ vùng n u không thể  điều chỉnh được 

- Thiết bị sẽ hoạt động trở lại bằng việc nh n giữ nút  trong 2 giây. 

 T m d ng quá trình n u (8) 

- Đây là nút được sử dụng để tạm dừng quá trình n u. Ví dụ trong 

trường hợp bạn muốn tạm dừng để nghe 1 cuộc gọi. 

B c thực hi n: 

- Nh n nút Pause (8) “ ”, biểu tượng “ ” hiển thị ở màn hình của vùng 

bếp nào thì nó đang thực hiện tạm dừng ở vùng bếp đó.  

- n nút “ ” 1 lần nữa, biểu tượng “ ” sẽ hiển thị ở màn hình của vùng 

bếp thứ 2. 

- Để tạm dừng c  2 bếp, nh n nút “ ” thêm 1 lần nữa. Biểu tượng  “ ” 

sẽ hiển thị trên màn hình c  2 vùng bếp. 

L u ý: Khi chọn chức năng Pause, quá trình n u và thời gian cài đặt sẽ 

ngừng lại. 

- Nếu trong 10 phút không tắt chức năng này, thiết bị sẽ tự động tắt. 

 T t ch c năng t m d ng (8) 

- Nếu bạn nh n nút pause “8” 1 lần nữa, đèn LED sẽ tắt và nút điều 

khiển trượt nh p nháy. 
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- Trượt nút điều khiển từ “min” đến “ max”, thiết lập giá trị hoạt động 

trở lại. 

- Nếu vùng n u vô tình bị tắt bởi nút on/off, bạn có thể hoạt động nó trở 

lại trong vòng 6 giây. 

 Ch c năng giữ m: 

- Để giữ m cho thực phẩm chúng ta nh n nút giữ m “4” 

+ 1 lần: giữ m 45 độ C 

+ 2 lần: giữ m ở 75 độ C 

+ 3 lần: 95 độ C cho vùng n u bên trái, 105 độ C cho vùng n u bên ph i 

- Để ngừng hoạt động của chức năng giữ m. Trượt nút slide về mức tốc 

độ mong muốn hoặc nh n nút on/off. 

 Ch c năng n u chín t i. 

- Chọn mức công su t cần thiết bằng cách trượt thanh trượt và dừng tại 

giá trị này trong 2 giây “A” nh p nháy trên màn hình. 

- Thiết bị bắt đầu với mức công su t tối đa và sau đó trở về với mức 

công su t mong muốn. 

 B o v  quá nhi t 

Bếp được trang bị hệ thống b o vệ khi quá nhiệt. Thiết bị  sẽ tự động tắt khi 

nhiệt độ quá cao. Lúc này, hãy để nó nguội và đ m b o rằng các khe thông 
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gió không bị chặn bởi bui bẩn. Nếu cần thiết thì ph i vệ sinh quạt gió. Sau 

đó, khởi động lại thiết bị để sử dụng tiếp. 

 An toàn môi tr ờng 

- Sử dụng nắp đậy để tiết kiệm năng lượng và thời gian đun n u. 

- Tránh những ch t lỏng không cần thiết. 

- Bắt đầu bằng một mức công su t cao và sau đó gi m bớt xuống. 

- Không sử dụng thịt trực tiếp vừa mới l y ra khỏi tủ lạnh. 

 V n đề và cách kh c ph c 

G i Quý Khách Hàng! 

C m ơn bạn đã lựa chọn s n phẩm bếp từ cao c p của Steba. Khi sử dụng, 

vui lòng tham kh o những hướng dẫn sử dụng về những trường hợp lỗi có 

thể x y ra với bếp. R t nhiều lỗi có thể được gi i quyết một cách đơn gi n 

bởi vì không ph i t t c  trường hợp đều nghiêm trọng cần đến b o hành. 

Nếu có lỗi hãy tham kh o b ng hướng dẫn dưới đây trước khi gửi thiết bị 

tới bộ phận b o hành 

 

 

 

 

V n đề Nguyên nhân có thể Gi i pháp 
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Đèn không sáng 

sau khi cắm thiết 

bị. 

 

- Không vào điện 

- Cắm nhiều thiết bị cùng 1 ổ 

cắm.  

- Kiểm tra lại phích cắm 

đã khớp với nguồn hay 

chưa 

- Kiểm tra lại cầu chì của 

ổ cắm 

 Có tiếng kêu và 

không có nhiệt 

truyền lên nồi. 

- Nồi không được đặt giữa 

vùng bếp 

- Nồi không phù hợp cho 

bếp từ. 

- Đường kính nồi tối thiểu 

12 cm 

- Sử dụng nồi/ch o từ 

phù hợp. 

Điều khiển c m 

ứng không sử 

dụng được 

Điều khiển c m ứng bị khóa Mở chế độ khóa trẻ em 

Vùng n u không 

nóng lên 
- Hết thời gian hẹn Cài đặt lại thời gian 

Lỗi “ E03” 

Nước hoặc đồ n u 

nướng đặt trên mặt kính 

màn hình điều khiển. 

Làm sạch màn hình 

c m ứng. 
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Lỗi “ E21” Thiết bị bị quá nhiệt 

Hãy để thiết bị nguôi, và 

kiểm tra lại phần thoát 

khí và quạt gió.  

 

 

C NH BÁO 
Để thiết bị hoạt động ổn định, hãy tuân thủ c nh báo dưới đây.  
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