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H NG DẪN S  D NG V  N NG ĐI N STEBA TG1 

 

Thông tin chung 

Thiết bị này chỉ sử dụng cho cá nhân và trong gia đình chứ không sử dụng vì mục 

đích thương mại. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và 

giữu nó ở một nơi cận thận để sử dụng tiếp cho những lần sau. Chỉ sử 

dụng thiết bị như được mô tả trong sách hướng dẫn và chú ý đến an toàn 

thông tin. 

Thông tin an toàn 

- Không sử dụng thiết bị khi dây điện hoặc thiết bị hỏng. Trước mỗi lần sử dụng, 

phải kiểm tra 

- Không chạm vào phích cắm bằng tay ướt 

- Để ngắt kết nối dây nguồn, phải kéo phích cắm, không kéo giật dây điện 
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- Thiết bị không được sử dụng bởi trẻ em và những người có sức khỏe kém, hoặc bị 

người bị suy giảm khả năng thể chất, thiểu năng hoặc người thiếu kinh nghiệm và 

hiểu biết trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn bởi một người bảo hộ cho họ. 

- Không cho phép trẻ em chơi với thiết bị này và bao bì sản phẩm 

- Không để thiết bị này ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm 

- Không nhúng thiết bị vào nước 

- Không bao giờ sử dụng thiết bị sau khi bị tác động lực mạnh, ví dụ: khi bị rơi vỡ 

hoặc trong bất kì trường hợp nào tương tự. 

 

- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kì việc sử dụng nào không tuân thủ 

đúng hướng dẫn sử dụng. 

- Để an toàn, bất kỳ sửa chữa nào (ví dụ : Thay dây nguồn thiết bị ) chỉ nên được 

thực hiện bởi một điểm sửa chữa được ủy quyền. 

- Thiết bị phải được sử dụng trên một bề mặt ổn định và bằng phẳng.Thiết bị chỉ 

dành cho mục đích sử dụng được mô tả trong sách hướng dẫn. 

- Không đặt thiết bị lên trên hoặc gần một thiết bị tỏa nhiệt đang hoạt động. 

- Không bao giờ đặt tay, thìa nấu ăn của bạn hoặc các vật lạ khác trong bình thủy 

tinh dài khi nó đang hoạt động. 

 Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên, và những  người yếu 

về thể chất, giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm kiến thức với điều kiện  là đã được cung 

cấp hướng dẫn việc sử dụng an toàn các thiết bị và đã hiểu rõ những nguy hiểm từ nó. 

Trẻ em không được sử dụng bao bì như một món đồ chơi. Làm sạch thiết bị không 

được thực hiện bởi trẻ em. 

 Thiết bị này không được vận hành bằng cách sử dụng một bộ đếm thời gian hoặc 

một hệ thống từ xa riêng biệt 

 Không để thiết bị ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt 
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 Không nhúng thiết bị vào nước 

 Không sử dụng thiết bị khi có sự cố xảy ra, ví dụ khi nó rơi xuống hoặc bị hư hại. 

 Thiết bị phải được ngắt ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh, làm sạch 

 Khi bạn bắt đầu sử dụng nó, có thể có mùi khét nhẹ, điều này là bình 

thường bạn không cần phải lo lắng. 

 Chỉ sử dụng thiết bị trong điều kiện đã lắp ráp hoàn chỉnh 

 Thiết bị này khi sử dụng trở nên rất nóng. Đừng di chuyển thiết bị cho đến khi 

nó nguội dần 

 Để ngăn chặn những chấn thương có thể xảy đến, việc sửa chữa thiết bị phải 

được thực hiện bởi bộ phận bảo hành chuyên trách 

 Không dùng thiết bị nếu không có khay hứng mỡ 

 Không được đặt thiết bị bên trên hoặc gần các bề mặt nóng (ví dụ lò nóng). Chỉ sử 

dụng trên các bề mặt bằng phẳng và chịu nhiệt. Không được đặt các vật dễ cháy gần 

thiết bị.  

 

Bề mặt v  n ng rất nóng – Tránh xa tầm tay trẻ em  

 

 

Tr c khi s  d ng lần đầu:  

Lắp thiết bị vào hoàn chỉnh. Cắm dây điện vào ổ. 

Quết một chút dầu ăn lên vỉ nướng trước lần sử dụng đầu tiên. Sau đó làm nóng thiết bị trong 

khoảng 10 phút mà không có đồ ăn và bật bộ ổn nhiệt lên mức cao nhất.  

Sau đó lau vỉ nướng bằng khăn ẩm. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh để tránh làm hỏng 

lớp vỏ chống dính.  
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Quá trình s  d ng 

B c 1: Cắm phích cắm vào nguồn điện 

B c 2: Bật thiết bị bằng cách xoay núm điều khiển nhiệt độ từ vị trí OFF sang vị trí MIN( 

mức nhiệt độ thấp nhất). Tùy theo từng món nướng để xoay núm điều khiển đến mức nhiệt 

độ thích hợp: 

 

- Nhiệt độ 100 
o
C: Làm nóng thực phẩm 

- Nhiệt độ 150 
oC: Nướng với nhiệt độ thấp. Ví dụ: Rau hoặc nướng cá 

- Nhiệt độ 200 
oC: Nướng với nhiệt độ trung bình. Ví dụ: Nướng thịt 

- Nhiệt độ 250 
oC: Nướng với nhiệt độ cao 

Hẹn giờ 

Cài đặt thời gian nóng của vỉ nướng bằng cách xoay núm điều 

khiển thời gian đến vị trí 5 phút, 10 phút, 15 phút…30 phút. 

Sau khi hết thời gian đã hẹn giờ, vỉ nướng sẽ có tiếng kêu và tự 

động tắt. 
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B c 3: Tắt bếp bằng cách xoay núm điều khiển nhiệt độ về vị trí OFF. 

B c 4: Để thiết bị nguội và vệ sinh. 

Làm sạch 

Phải lau sạch thiết bị sau mỗi lần sử dụng  

- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện. 

- Thiết bị phải được để nguội dần. Có thể lau dễ hơn khi thiết bị không quá nóng  

- Không được nhúng thiết bị vào nước 

- Nhấc vỉ nướng ra khỏi thiết bị để làm sạch 

- Với các vết bẩn khó chùi bao phủ bởi dầu, đợi khoảng 5 phút và lau lại bằng khăn ẩm.  

- Không dùng chất tẩy rửa mạnh. Khi lau khay dầu, cẩn thận chờ đến khi dầu nguội hoàn 

toàn.  

- Phải rút phích điện hoàn toàn trước khi lau chùi và đầu cắm phải khô trước khi sử dụng 
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