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Công su t Nhiệt độ Thời gian 

 

   
 

Khóa trẻ em Nút tăng  Nút gi m  Nút chức năng 

 

C  ch  hoạt đ ng   

 Bếp được gắn kèm một màn hình điều khiển c m ứng. T t c  các chức năng được lựa 
chọn thông qua việc c m ứng trên màn hình. 

 Khi cắm dây nguồn vào ổ điện một âm thanh được phát ra, t t c  các đèn LED và màn 
hình hiện thị sáng trong vòng 1 giây. Lúc này bếp đang ở chế độ chờ. Đặt một chiếc 
nồi thích hợp vào giữa vị trí n u nướng (đường kính nhỏ nh t là 12cm). 

Chú ý:  
- Sau 30 giây nếu bạn không lựa chọn chức năng n u nào bằng cách n phím , bếp sẽ 

trở về trạng thái chờ,  
- Khi muốn tắt bếp, gi m nhiệt độ hoặc công su t về mức th p nh t để bếp chuyển sang 

trạng thái chờ, bộ t n nhiệt và quạt gió từ từ gi m hoạt động và nguội dần sau đó bếp 
sẽ tự động tắt.  

Ch  đ  Công suất: 
 Chế độ này thích hợp cho việc đun nước và n u canh 

 Các bước thực hiện: 
1. Đặt nồi vào giữa vị trí n u. 

2. Ân nút ON/OFF một lần sau đó n nút , đèn LEAD dưới nút Nguồn sẽ 
sáng, và trên màn hình hiển thị 1200. Quạt gió bắt đầu hoạt động. 

3. n nút hoặc  để điều chỉnh công su t với các mức 200W một lần b m 

4. Trong quá trình n u, mức công su t có thể thay đổi b t cứ lúc nào. 
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 Lưu ý 

 Bếp được trang bị một thiết bị c m biến nhiệt. Khi ch o quá nóng thì bếp sẽ tự 
động ngắt, kêu 1 tiếng đồng thời màn hình hiển thị E02. Trong trường hợp này, 
gi m nhiệt độ hoặc công su t của bếp về mức th p nh t và chờ thiết bị nguội trong 
vài phút. Bếp sẽ hoạt động trở lại sau đó mà không gặp v n đề gì. 

 Khi lỗi E0 hiển thị trên màn hình tức là ch o/ nồi đang sử dụng không thích 
hợp với bếp từ. Bếp sẽ kêu 9 lần và sau 1 phút sẽ tự trở về trạng thái chờ. 

Ch  đ  nhi t đ  

 Chức năng phù hợp với việc chiên thịt và xào rau. 

 Các bước thực hiện: 
1. Đặt ch o vào giữa vị trí n u. 

2. n nút ON/OFF một lần, sau đó n nút 3 lần. Đèn LED dưới biểu tượng 
nhiệt độ sáng và màn hình hiển thị 120. Quạt gió bắt đầu hoạt động. 

3. n nút hoặc  để điều chỉnh công su t với các mức 20 độ một lần b m. 
4. Trong quá trình n u nướng, nhiệt độ có thể điều chỉnh b t cứ lúc nào. Thiết bị 

c m ứng nhiệt giữ cho nhiệt độ ở mức chuẩn được lựa chọn. Nhiệt độ dao động 
từ 60 đến 240 độ C 

 L u ý: 
 

- Khi lỗi E0 hiển thị trên màn hình tức là ch o/ nồi đang sử dụng không thích 
hợp với bếp từ. Bếp sẽ kêu 9 lần và sau 1 phút sẽ tự trở về trạng thái chờ. 

Hẹn giờ 

 Mức nhiệt độ hoặc công su t được chọn trước, như hướng dẫn ở trên. Chạm vào 

phím nhiều lần, cho đến khi đèn LED dưới biểu tượng thời gian nh p nháy. 
Màn hình hiển thị ,,0’’.  Lúc này có 5 giây để điều chỉnh thời gian bằng cách n 
nút  với giá trị 5 phút mỗi lần. Thời gian có thể điều chỉnh từ 5 đến 180 phút. n 
nút  để gi m thời gian 5 phút. Khi nút  hoặc  được n 1 lần, thời gian tăng 
hoặc gi m 5 phút cùng với đó bếp sẽ báo bíp. Khi chọn thời gian n u dài, máy sẽ 
không kêu bíp và thời gian được điều chỉnh nhanh hơn 
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 Nếu bạn muốn thay đổi thời gian trong khi n u, chạm vào nút chức năng  cho 
đến khi đèn LED báo thời gian nh p nháy. Lúc này bạn có 5 giây để thay đổi thời 
gian. 

 Khi chế độ nhiệt độ và thời gian được lựa chọn và muốn chuyển sang chế độ công 
su t, thời gian hẹn giờ sẽ không bị hủy. 

 Khi  chọn nút ON/OFF trong khi đang n u ăn thì toàn bộ chương trình sẽ bị hủy, 
hệ thống bị tắt hoàn toàn.  

 Nếu thời gian hẹn kết thúc, bếp cũng sẽ trở về trạng thái chờ. 
 

Chênh l ch nhi t đ  “H” 

 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. 

 Để b o vệ thiết bị, quạt làm mát sẽ hoạt động vài phút sau khi bếp ngắt để tránh 
việc bếp bị nóng quá và bị tổn hại. Chỉ rút ổ cắm sau khi quạt làm mát tự ngừng 
hoạt động. 

Khóa trẻ em  

 n nút  để kích hoạt chế độ khóa trẻ em 

Làm sạch 

 Ngắt điện và chờ cho đến khi bếp nguội. Vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. 
 Không nhúng bếp vào trong nước. 
 Nếu ch o/ nồi không được làm sạch khi sử dụng sẽ gây biến màu hoặc để lại vết 

bẩn trên bếp. 
 Không sử dụng xăng, dung mội, ch t tẩy, bột làm bóng để làm sạch bếp từ. 
 Lau bếp bằng nước rửa bếp và v i mềm 
 Dùng máy hút bụi để hút bụi bẩn  
 Không để bếp dính nước có thể gây hỏng chức năng bếp. 
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