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H NG DẪN S  D NG B P T  IK100 

 

Thông tin chung 

Hướng dẫn sử dụng này không dùng cho mục đích thương mại. Xin hãy đọc kĩ và 

c t giữ cẩn thận. Khi thiết bị được đưa cho người khác sử dụng, hãy đưa kèm 

hướng dẫn sử dụng. Chỉ sử dụng thiết bị được miêu t  trong hướng dẫn dưới đây 

và chú ý các chỉ dẫn an toàn. Không có sự đền bù nào cho các trường hợp bị 

thương hoặc tai nạn do không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng.  

Chú ý 

∙∙ Không cắm bếp bằng tay ướt 

∙∙ Không dùng chung ổ với các thiết  bị khác. 

∙∙ Không sử dụng nếu dây cắm hở hoặc phích không vừa ổ cắm. 

∙∙ Không thay đổi các phần, hoặc tự thay thế linh kiện. 

∙∙Tránh xa lửa và nơi ẩm ướt. 

∙∙Tránh xa tầm tay trẻ em. 
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∙∙ Không sử dụng nếu thiết bị hỏng. Luôn kiểm tra kĩ trước khi dùng 

      Thiết bị không phù hợp cho những người kém thể lực, c m giác, tinh thần 

s∙∙ uy gi m, hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức, trừ khi có người hướng dẫn 

và chỉ dẫn sử dụng b o đ m an toàn cho họ.  

∙∙ Khuyến cáo trẻ em không được nghịch thiết bị. 

∙∙ Kê ở nơi chắc chắn 

∙∙ Không di chuyển khi có nồi/ch o ở trên 

∙∙ Không làm nóng nồi, ch o không. 

∙∙ Không đặt các đồ kim loại như dao, kéo, thìa,…Trên mặt bếp. 

∙∙ Để chừa kho ng không gian xung quanh nồi/ch o sử dụng  

∙∙ Nếu bề mặt bị vỡ, tắt bếp và mang đến trung tâm dịch vụ ngay.  

∙∙ Không chạm vào bề mặt bếp ngay khi nh c ch o ra, vì mặt bếp đang r t 

nóng.  

∙∙ Không đặt các thiết bị nh hưởng bởi sóng từ như đài, TV, thẻ ngân hàng, băng 

catset 

∙∙ Dây nguồn ph i được kĩ sư  

 

Chú ý! Cẩn thận cháy! Không đặt bếp trên bề mặt dễ cháy, tránh xa ít nh t 

70cm các đồ dễ bắt lửa.  
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Khi bếp đang sử dụng, chú ý không che quạt gió để tránh trường hợp bị quá 

nhiệt độ. 

Ch  đ  công suất 

n nút „Stufe“ , đèn bật sang chế độ Công su t, hiện thị đơn vị bằng Watt. 

 

Dùng nút  „+/-“ để điều chỉnh công su t 10 mức . 

Bếp trái 400-1800Watt 

Bếp ph i 400-1300Watt 

Nút công su t phù hợp để đun nước, n u súp… 

Nếu luộc thịt hoặc rau, nên sử dụng chế độ nhiệt độ để tránh trường hợp nhiệt 

độ quá cao. 

Bếp được trang bị bộ phận tránh nhiệt độ cao. Nếu đồ làm bếp quá nóng, bếp sẽ 

tự ngắt. Bếp kêu và trên màn hình hiển thị số “E2”. Trong trường hợp này, n lại 

nút “On/Off”, chờ cho bếp nguội vài phút, sau đó sử dụng như bình thường. 
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Ch  đ  nhiệt đ : 

n nút  „Temp“, đèn bật sáng. 

Dùng nút  „+/-“  để điều chỉnh nhiệt độ 20 mức  (60°C-240°C). 

Hẹn giờ 

Đều sử dụng được cùng lúc ở hai chế độ  Công su t và nhiệt độ.  

n nút  „Timer, đèn sang ở  „Temperature“  (hoặc„Stufe“) và „Zeit“. Màn hình 

hiển thị  „0“.  Thời gian có thể điều chỉnh bằng nút „+/-“ các mức 5 phút ( tối đa 

là 180 phút). 

Trong quá trình sử dụng  vẫn có thể điều chỉnh thêm bớt thời gian bằng cách n 

nút „+/-“ .  

Muốn thay đổi chế độ công su t hoặc nhiệt độ, n „Stufe“ ( công su t) hoặc 

„Temp“ (nhiệt độ). Các bước điều chỉnh có thể th y trên màn hình hiển thị và 

thay đổi bằng nút  „+/-“ . 

Sauk hi hết giờ, bếp tự động ngắt. 

Tắt an toàn 

Khi thời gian không được điều chỉnh và bếp vẫn ở chế độ  Công su t hoặc 

Nhiệt độ, thiết bị sẽ tự động ngắt sau 120 phút từ lần n nút cuối. 

Đồ dung nhà b p s  d ng và không s  d ng đ c 

Dùng đ c 
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Ch o/ nồi đế bằng làm từ thép hoặc gang, tráng men, thép không gỉ đường kính 

12-26cm. 

 

 

Không dung đ c 

Ch o/ nồi từ kính chịu nhiệt, chứa gốm, đồng, nhôm. Ch o/ nồi đáy 

tròn nhỏ hơn 12cm. 

 

 

 

 

·Hãy chú ý đáy của các loại ch o không bằng. 

Làm sạch 

∙∙ Rút phích cắm cho đến khi bếp nguội. Làm sạch sau khi dùng 

∙∙ Nếu ch o/ nồi dùng mà chưa được làm sạch có thể khiến bếp bị biến màu hoặc 

dính bẩn. 

∙∙ Không dùng dầu, dùng mội, bàn ch i hoặc đánh bóng để làm sạch bếp. 

∙∙ Lau bằng v i mềm và nước lau chuyên dùng. 
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∙∙ Dùng máy hút bụi để làm sạch, không dùng nước để làm sạch.(nước  vào 

bên trong có thể gây hỏng ). 
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