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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỪ STEBA IK 11S

1. THÔNG TIN AN TOÀN CHUNG
- Thiết bị này chỉ sử dụng cho hộ gia đình, không sử dụng vì mục đích
thương mại
- Hãy đọc sách hướng dẫn thật kỹ trước khi sử dụng và cất giữ cẩn thận để
tham khảo cho những lần sau
- Chỉ sử dụng thiết bị theo mô tả trong hướng dẫn và chú ý đến các thông
tin an toàn
CHÚ Ý:
- Không cắm phích cắm bằng tay ướt
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- Không cắm phích cắm vào cùng ổ điện cùng với một số thiết bị điện
khác
- Không sử dụng nếu dây phích cắm bị hỏng hoặc khi cắm điện không phù
hợp với ổ cắm an toàn
- Không tự mình sửa đổi các bộ phận
- Không sử dụng thiết bị gần ngọn lửa hoặc nơi ẩm ướt
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có sức
khỏe kém, hoặc mắc các bệnh tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến
thức trừ khi được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ hướng
dẫn sử dụng
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với
thiết bị này,
- Không được đặt bếp trên bề mặt không ổn định
- Không di chuyển thiết bị khi có nồi, và chảo trên đó
- Không làm nóng nồi rỗng hoặc quá nóng
- Không đặt các vật kim loại như dao, dĩa, thìa, nắp lon…trên mặt bếp
- Không bao giờ sử dụng thiết bị trên thảm hoặc khăn trải bàn
- Không được đặt tờ giấy giữa nồi hoặc chảo với thiết bị bởi vì giấy có thể
bị đốt cháy gây ra nguy hiểm
- Nếu bề mặt bếp bị nứt, phải tắt bếp và mang đến trung tâm bảo hành
- Không chặn chỗ thông khí hoặc quạt thông gió của bếp
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Không chạm tay vào mặt bếp khi vừa nhấc nồi/chảo ra. Vì lúc này mặt
bếp vẫn còn nóng do nhiệt từ đáy nồi/chảo truyền xuống.
- Không đặt thiết bị ở nơi có thể ảnh hưởng bởi nam châm như: radio, tivi,
băng cassette.
- Chỉ sử dụng nồi, chảo inox phù hợp với bếp từ.
2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Các nút chức năng
1. ON/OFF: bật/tắt thiết bị
2. POWER: điều chỉnh công suất nấu từ 1-7 (300W-1000W )
3. TEMP: Lựa chọn nấu theo nhiệt độ 60oC – 240 oC
4. TIME: Cài đặt thời gian
Các bước sử dụng
Bước 1: Đặt nồi/chảo lên bếp (12cm <đường kính nồi/chảo<16,5 cm)
Bước 2: Cắm phích cắm vào ổ điện
Bước 3: Nhấn nút ON/OFF . Bếp sẽ được khởi động với 1 tín hiệu âm
thanh và đèn led sáng.
 Nếu bạn không lựa chọn chương trình hoặc nhiệt độ nấu thì trong
vòng 1 phút bếp sẽ tự động tắt
 Nếu không có nồi hoặc đặt nồi không phù hợp (không phải nồi
Inox) thì bếp sẽ báo “E1” trên màn hình và thiết bị sẽ tắt sau 30
giây.
Bước 4: Lựa chọn chương trình nấu:
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*Nhấn vào nút POWER để chọn chế độ nấu theo công suất. Lúc
này sẽ có 1 tín hiệu âm thanh phát ra kèm theo đèn LED sáng ở vị trí
power. Tại màn hình sẽ hiền thị mức công suất “1”. Bằng cách nhấn
liên tiếp nút power bạn có thể điều chỉnh công suất nấu từ 1-7.
Bếp được trang bị hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt. Do đó, khi bếp quá
nóng thì nó sẽ tự động tắt và màn hình sẽ hiện thị “E7”. Trong trường
hợp này, bạn ấn vào nút ON/OFF để làm mát thiết bị trong vài phút,
sau đó bếp sẽ hoạt động trở lại mà không có bất kỳ vấn đề gì.
*Nhấn vào nút TEMP để lựa chọn nấu theo nhiệt độ. Lúc này sẽ có
một tín hiệu âm thanh phát ra kèm theo đèn led sáng ở vị trí TEMP.
Tại màn hình sẽ hiển thị chỉ số là “60”. Bằng cách nhấn nút TEMP
liên tục, bạn sẽ thay đổi nhiệt độ nấu từ 60 oC đến 240oC.
*Nhấn vào nút TIME để thực hiện chế độ cài đặt thời gian nấu.
Lưu ý: Để thực hiện được chức năng này thì trước đó bạn đã phải lựa
chọn chế độ nấu theo công suất hoặc nhiệt độ (Tức là: trước khi bạn
nhấn vào nút TIME thì bạn phải nhấn vào nút POWER hoặc TEMP
trước. Sau đó mới nhấn tiếp vào nút TIME)
Sau khi bạn nhấn vào nút TIME. Một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra
kèm theo đèn led sáng ở vị trí TIME. Màn hình sẽ hiển thị thông số
“10” (Tức là 10s). Bằng cách nhấn vào nút TIME liên tiếp thời gian sẽ
được tăng thêm 10s cho mỗi lần nhấn (tối đa đến 2h). Sau khi kết thúc
thời gian cài đặt, bếp sẽ ngừng hoạt động.
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3. LÀM SẠCH THIẾT BỊ
- Ngắt điện và chờ cho đến khi bếp nguội. Vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
- Không nhúng bếp vào trong nước.
- Nếu chảo/nồi không được làm sạch khi sử dụng sẽ gây biến màu hoặc để
lại vết bẩn trên bếp.
- Không sử dụng xăng, dung môi, chất tẩy, bột làm bóng để làm sạch bếp
từ.
- Lau bếp bằng nước rửa bếp và vải mềm
- Dùng máy hút bụi để hút bụi bẩn
- Không để bếp dính nước có thể gây hỏng chức năng bếp.

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH
STEBA Việt Nam 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

