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Mẹo an toàn: 

- Thiết bị có thể gây nguy hiểm do sử dụng điện 

- Thiết bị phải được nối với nguồn điện và sử dụng theo hướng dẫn ghi trên 

vỏ thiết bị  

- Chỉ dùng thiết bị khi dây điện không có hư hỏng nào  

- Chỉ dùng thiết bị để nấu ăn 

- Không dùng thiết bị ngoài trời  

- Bề mặt vỉ nướng rất nóng – Tránh xa tầm tay trẻ em  

- Rút điện sau mỗi lần sử dụng, khi rời khỏi phòng hoặc khi thiết bị có bất 

kỳ hỏng hóc nào.  

- Giữ dây điện tránh xa bề mặt nóng và không kéo dây điện qua các cạnh 

sắc  

- Việc sửa chữa, ví dụ thay dây điện bị hỏng, phải được thực hiện bởi dịch 

vụ bảo dưỡng để đảm bảo an toàn  

- Luôn phải giám sát thiết bị khi sử dụng  

- Đặc biệt chú ý: Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây điện vào nước!  
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- Gỡ dây điện hoàn toàn trước khi sử dụng. 

- Không dùng thiết bị nếu không có khay hứng mỡ.  

N i đặt thi t bị: 

Đặc biệt chú ý: 

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.  

Trước khi sử dụng lần đầu:  

Trước khi sử dụng vỉ nướng có rãnh hay vỉ nướng bằng Teppanjaki lần đầu. 

Tháo kết nối bộ ổn nhiệt, đặt vỉ và nối lại bộ ổn nhiệt vào thiết bị.  

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.  

Nấu ăn: 
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- Cắm vào nguồn điện theo hướng dẫn ở vỏ thiết bị. Nếu bật bộ ổn nhiệt, 

đèn đỏ sẽ sáng.  

- Có thể có khói nhẹ trong lần nướng đầu tiên. Khói sẽ hết sau vài phút.  

- Làm nóng thiết bị cho đến khi đèn báo tắt đi. Khi đó đã đạt đến nhiệt độ 

mong muốn.  

- Đặt đồ ăn lên vỉ nướng.  

- Trong lúc nướng, đèn báo có thể bật hoặc tắt và bộ ổn nhiệt sẽ hoạt động.  

- Khi đồ ăn đã nướng chín, lấy đồ ăn khỏi khay nướng bằng vật nhựa hoặc 

gỗ, để tránh làm hỏng lớp chống dính.  

Thời gian nướng và nhiệt độ phụ thuộc vào nhiều yếu tố:  

- Loại đồ ăn và độ dày  

- Màu sắc của đồ ăn  

- Khẩu vị cá nhân  

Chú ý: 

Có thể có hơi nóng từ đồ ăn. Cẩn thận kẻo bỏng!  
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Vệ sinh và b o dưỡng:  

- Phải lau sạch thiết bị sau mỗi lần sử dụng  

- Rút phích điện  

- Thiết bị phải được để nguội dần. Không lau chùi khi máy còn nóng 

- Không được nhúng thiết bị vào nước! 

- Dùng khăn vải ẩm có thêm một chút nước tẩy 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. 

CH  Đ  B O HÀNH 

Steba bảo hành chính hãng 2 năm với sản phẩm Steba BBQ VG 90 

Liên hệ b o hành: 

- Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công trứ - 

Hai Bà Trưng – Hà Nội 

- Hotline: 0888.605.599 
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