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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 giữu nó cẩn thận để phục 

vụ cho những lần sau 

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

an toàn 

CHÚ Ý: 

- Không cắm phích cắm bằng tay ướt 

- Không cắm phích cắm vào ổ điện, nơi một số thiết bị khác được cắm vào 

- 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 họ được 

hướng dẫn sử dụng bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ 

- 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 chao trên đó 
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- Không làm nóng nồi rống hoặc quá nóng nó 

- Không dặt các vật kim loại như doa, 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 giữu 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 

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. 

C  ch  hoạt đ ng   

- Bếp được gắn kèm một màn hình điều khiển cảm ứng. Tất cả các chức năng được 

lựa chọn thông qua việc cảm ứng trên màn hình. 

- Khi cắm dây nguồn vào ổ điện một âm thanh được phát ra, tất cả 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 khu vực nấu nướng (đường kính nhỏ nhất là 14cm). 

 

1. Vùng nấu nướng bên trái 2000W, 

Booster(tự đông tăng công suất lên cao 

nhất): 2600W 
2. Vùng nấu nướng bên phải: 1500W. 

Booster: 2000W 

3. Vùng sưởi ấm linh hoạt (Cho nồi/chảo 

lớn) 

4. Mặt kính 

5. Bảng điều khiển 

 

 

 

 

      Vùng nấu linh hoạt Vùng nấu bên trái Vùng nấu bên phải 2 vùng nấu độc 

lập 
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 Bảng điều khiển: 

 

 

 

1. Vùng nấu bên trái 

2. Vùng nấu bên phải 

3. Vùng nấu giữa bếp 

4. Hẹn giờ 

5. ON/OFF 

6. Khóa trẻ em an toàn 

7. Thanh trượt để điều chỉnh tốc độ và hẹn giờ 

S  d ng 

Sử dụng dụng cụ nấu ăn thích hợp cho bếp từ, 

chứng minh nó bằng một nam châm. Không kéo 

nồi trên bề mặt bếp 

    

                            Nhấn nút On/Off  “…” 3 giây  

                            Thiết bị phát ra một tiếng bíp và chương trình hiển thị “0” 

 

Chú ý rằng bề mặt bếp và  đáy nồi/chảo luôn khô ráo và sạch sẽ 

Đặt nồi/chảo phù hợp với đường kính tối thiểu là 14cm , bên trái hoặc bên 

phải dấu “+” 

Nếu bạn đặt nồi lệch tâm lên đến một nửa, “…” màn hình sẽ hiển thị nhấp 

nháy và tắt sau 2 phút. 

 

3 

1 

2 

4 

5 

7 6 
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Chọn vùng nấu trên bàn điều khiển. 

+ Muốn chọn vùng nấu bên trái thì nhấn vào "vị trí 1” trên bảng điều khiển 

+ Muốn chọn vùng nấu bên phải thì nhấn vào “vị trí 2”  

+ Muốn chọn khu vực nấu giữa 2 bếp thì nhấn vào “vị trí 3”  

Thiết lập công suất nấu bằng cách trượt trên điều khiển Slide. Dùng đầu 

ngón tay trượt để thay đổi công suất từ 1- 9 

 

                       Điều khiển tr t ( Vị trí số 7 trên bảng 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 cài đặt công suất trong khi đang sử dụng bếp 

 

Tắt thi t bị 
 

1) Nhấn vào phím của vùng nấu mà bạn  

muốn tắt ( 1 hoặc 2 hoặc 3) 

2) Dùng đầu ngón tay trượt điều khiển  

về vị trí “0” 

3) Tắt toàn bộ khu vực nấu ăn bằng cách  

nhấn On/Off. 

 

 

Khi mặt kính nóng hơn 600 
C, biểu tượng chênh lệch  “H’’ sẽ hiển thị trên màn 

hình  và sẽ biến mất khi mặt kính nguội.  Khi biểu tượng này xuất hiện, đừng chạm 

vào khu vực nấu vì có nguy cơ gây bỏng!!! Quạt làm mát đang chạy trong khi nấu 

để làm mát bên trong. 

 

BOOSTER 

Đây là chức năng tự động tăng công suất lên mức cao nhất cho vùng nấu trong vòng 5 phút. 

Chỉ có thể lựa chọn chức năng này cho một vùng nấu (1 hoặc 2 hoặc 3). Nếu cả 2 vùng nấu 
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được bật nên chọn chế độ Booster cho 1 vùng nấu. sau đó chế độ này được trao cho vùng 

nướng thứ 2 sẽ được giảm trong 5 phút. 

L u ý: Trước khi chọn chức năng Booster, bạn phải lựa chọn vùng nấu trước. 

 

Chọn chức năng Booster bằng cách 
nhấn vào “b”. ở  góc phải thanh trượt . Sau 

5s chế độ Boost được kích hoạt cho vùng 

bếp được lựa chọn. 

 

 

 

 

D ng ch c năng Booster 

Muốn tắt chế độ Booster, bạn trượt về vị 
trí công suất mà bạn mong muốn.  

 

 

  

Thời gian 

Chọn vùng nấu bằng cách chạm vào (1, 2 hoặc 3). Để cài đặt thời gian nấu nướng, bạn nhấn 

vào timer ( biểu tượng đồng hồ) trên bàn điều khiển. 

 

 

 

Màn hình hiển thị “ 10” và số “0” được nhấp nháy. 

Thiết lập thời gian bằng cách chạm vào thanh trượt và trượt đến khoảng thời gian mong 

muốn.  

Chạm vào “biểu tượng đồng hồ” một lần nữa “1” sẽ nhấp nháy. 
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Cũng bằng cách dùng dầu ngón tay kéo thanh trượt để cài đặt thời gian mà bạn mong muốn. 

Thời gian được thiết lập tối đa đến 95 phút. 

 

 

 

Các bộ đếm thời gian bắt đầu đếm ngược. Màn hình sẽ hiển thị thời gian còn lại. Nếu thời 

gian chạy hết, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp trong vòng 30s. Màn hình sẽ hiển thị “- -“ 

Tắt hẹn giờ 

Chạm vào vùng nấu (1 , 2 hoặc 3) 

Chạm vào timer ( biểu tượng đồng hồ), nhấp nháy hiển thị. Đẩy kiểm soát trượt sang trái và 

nhấn timer (4) một lần nữa. Lúc này màn hình sẽ hiển thị “0”. Chức năng hẹn giờ sẽ dừng 

lại. Nếu vùng nấu tắt thì chức năng hẹn giờ cúng tự động tắt. 

Khóa trẻ em an toàn  

Chạm vào vị trí 6 “ ” trên màn điều khiển. Màn hình hiển thị “Lo”. Chế độ khóa trẻ em an 

toàn được kích hoạt. Để mở khóa, chạm vào biểu tượng “ ”  một lần nữa ( giữ ít nhất là 

3s). “Lo” sẽ được tắt. 

Bảo vệ quá nhiệt 

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

cao. Lúc này, hãy để nó nguội và đảm bảo rằng các khe thông gió không bị chặn bởi bui bẩn. 

Nếu cần thiết thì phải 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 nấu 

- Tránh những chất lỏng không cần thiết 

- Bắt đầu bằng một mức công suất cao và sau đó giảm bớt xuống 

- Không sử dụng thịt trực tiếp vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh 

Công suất 

mailto:contact@giangson.vn
http://www.giangson.vn/
http://www.steba.vn/
http://www.berndes.vn/


 

CÔNG TY TNHH XNK GIANG S N 
Add: 41A Nguyễn Công Tr  - Hai Bà Tr ng – Hà N i 
Tel: (0888) 605599 
Email: contact@giangson.vn 
Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; 
www.berndes.vn 

   

 

1 – 2 Hâm nóng lượng thức ăn ít 

Nấu chảy bơ, chocolate and 

thực phẩm mềm  

Thực phẩm cần ninh nhỏ lửa 

Nấu chậm 

3 – 4 Hâm nóng lượng thức ăn lớn 

Thực phẩm cần ninh lửa to 

7 – 8 Chiên, xào, rán 

Mì ống 

9 Chiên nhanh thịt 

Đun sôi 

Nấu súp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vấn đề và cách khắc ph c 

Vấn đề Nguyên nhân có 
thể 

Giải pháp 
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Thiết bị không 

hoạt động 

Không có điện  Cắm lại dây điện 

 Liệu ổ cắm có phù 

hợp với các thông 

số ghi trên nhãn 

sản phẩm  

 

Điều khiển 

cảm ứng không 

sử dụng được 

Điều khiển cảm ứng bị 
khóa 

Mở chế độ khóa trẻ em 

Phím cảm ứng 

không được nhạy 

Bảng điều khiển 

hoặc ngón tay bị 
nhờn, bị ướt 

Làm sạch phím điều 

khiển và lau khô tay 

Bề măt bếp bị trầy 

xước 

Do nồi/chảo sử 

dụng chất tẩy rửa 

ăn mòn 

Sử dụng nồi và 

một chất tẩy rửa 

hợp lý khác 

Nồi/chảo tạo ra 

tiếng động khi 

bấm nào phím 

điều khiển 

Do chảo/nồi làm 

bằng các chất liệu 

khác nhau 

Bình thường 

Có tiếng ồn ào khi 

nhiệt độ cao được 

thiết lập 

Do chính bản thân 

kết cấu của nồi/chảo 

từ 

Bình thường. Bạn 

có thể giảm tiếng 

ồn bằng cách giảm 

công suất 
 

 

Làm sạch thi t 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 mội, 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. 
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