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L U Ý N I SỬ D NG 

 Sử dụng nồi/ch o phù hợp có đường kính nhỏ nhất là 12 cm. Có thể kiểm 

tra nồi dùng được trên bếp từ hay không bằng cách sử dụng nam châm, 

nếu nam châm dính chặt vào đáy nồi thì nồi phù hợp để sử dụng. 

 Bếp không sử dụng được cho nồi/ch o làm bằng nhôm, thủy tinh, gốm và 

thép không gỉ 1 phần. 

C NH BÁO: Không bao giờ ch m tay vào mặt bếp khi mới đun nấu xong.  

HOẠT Đ NG: 
_______________________________________________________________ 

 Thiết bị này được trang bị màn hình c m ứng hiện đ i, lựa chọn các chức 

năng bằng cách ch m vào mặt bếp. 

 Cắm thiết bị vào ổ cắm.  Đèn LED báo và màn hình hiển thị trong vòng 

một giây. 

 Khi thiết bị sẵn sàng ho t động đặt nồi phù hợp vào chính giữa bếp (có 

đường kính tối thiểu 12cm) 

 Nhấn nút On/Off      để kích ho t bếp. Đèn led sẽ sáng ở nút nguồn 

On/Off  

 Chú ý: 30 giây sau khi ấn nút On/Off, thiết bị sẽ đi vào hoạt động 
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Chọn n u theo công su t  

 Chức năng này thích hợp cho đun nước sôi và nấu súp/nấu canh. 

 Đặt nồi ở chính giữa vòng bếp. 

 Nhấn nút On/Off      để mở bếp và sau đó nút         để lựa chọn nấu theo 

công suất. Khi đó đèn Led sẽ báo đỏ và hiển thị 1200W. 

 Qu t làm mát bắt đầu ho t động. 

 Nhấn nút  hoặc         để tăng hoặc gi m mức công suất từ 200Watt-

2000Watt. 

 Trong quá trình nấu, b n có thể thay đổi mức công suất theo nhu cầu 

 Khi bếp quá t i, thiết bị sẽ ngừng làm việc. 

 Trong trường hợp này, bấm ON / OFF      và để bếp nguội một lúc. Sau 

đó bếp sẽ ho t động l i mà không gặp bất kì vấn đề gì. 

Chọn n u theo nhiệt đ   

 Chức năng này phù hợp dành cho nấu thịt và xào rau. 

 Đặt nồi ở chính giữa vòng bếp. 

 Ch m nút ON / OFF    và sau đó ấn nút  3 lần.  

 Đèn LED sẽ sáng dưới biểu tượng nhiệt độ và màn hình hiển thị 180 độ .  

 Qu t làm mát bắt đầu ho t động.  
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 Nhấn nút  hoặc để ttăng hoặc gi m nhiệt độ. Nhiệt độ có thể điều chỉnh 

từ 60 ° C đến 240 ° C. 

 Trong khi nấu, có thể điều chỉnh nhiệt độ.  

 Cấu trúc  bộ c m biến sẽ giữ nhiệt  ở mức nhiệt độ phù hợp 

 

Điều ch nh thời gian 

 Sau khi lựa chọn mức công suất hoặc nhiệt độ cho món nấu. B n có thể 

cài đặt thời gian hẹn giờ cho bếp. 

 Ch m vào nút   n nhiều lần, cho đến khi biểu tượng hẹn giờ có đèn LED 

nhấp nháy. 

 Khi màn hình hiển thị "0", b n có 5 giây để điều chỉnh thời gian. Thời 

gian có thể được điều chỉnh từ 5 đến 180 phút bằng cách nhấn nút 

hoặc   

 Khi b n đã lựa chọn chức năng nhiệt độ và chức năng hẹn giờ cho vùng 

nấu, b n ấn nút Tắt/Mở thì chức năng hẹn giờ vẫn không bị xóa. 

 Nếu ấn nút tắt/mở liên tục trong suốt quá trình nấu, chương trình sẽ bị 

xóa và thiết bị chuyển sang chế độ chờ. 
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H ng d n khắc ph c m t s  l i th ờng gặp 

L i Nguyên nhân H ng gi i quy t 

Cắm dây điện vào 

nguồn mà đèn LED 

không sáng 

- Không cắm chặt dây điện 

- Cầu chì ngưng ho t động 

do quá nhiều thiết bị trên 

cùng ổ cắm 

– Cắm đúng dây điện 

vào ổ cắm 

– Kiểm tra cầu chì 

Xuất hiện tiếng bíp và 

nồi/ch o không nóng 

lên 

- Nồi không đặt vào chính 

giữa bếp 

- Nồi không phù hợp với 

bếp 

 - Sử dụng nồi từ phù 

hợp có đường kính ít 

nhất 12cm 

- Sử dụng dụng cụ vệ 

sinh mặt bếp phù hợp 

Nồi không nóng Hết thời gian Lập trình l i thời gian 

mới 
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