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1. Công tắc bật  
2. Vùng nấu  
3. Màn hình công suất  
4. Giảm/tăng  
5. Đồng hồ  
6. Đồng hồ hiển thị  
7. Đèn báo dòng điện đôi  
8. Đèn LED công suất bật  
9. Chấm thập phân  
11. Chấm thập phân đặc biệt chỉ dùng  cho 
đồng hồ đếm ngược  

 
Bật thiết bị  

 

1. Nhấn nút (1) để kích hoạt điều khiển: đèn báo chiều chỉnh mức công suất (3) hiển 
thị “0” và đèn LED công suất hiển thị phía trên nút (1).  

2. Thực hiện thao tác tiếp theo trong vòng 10 giây, nếu không thiết bị sẽ tắt tự động.  

 

Điều chỉnh mức công suất và đồng hồ bằng nút “+” và “-“.  

 

Sử dụng nút “+” và “-“ (4) để điều chỉnh vùng nấu và , thời gian mong muốn trên 
đồng hồ/đếm phút (6). Điều khiển “+” và “-“ được sử dụng chung cho cả hai chức 
năng. Theo đó, để điều chỉnh công suất bếp, trước hết chọn vùng nấu bằng nút (2) 
rồi điều chỉnh mứ công suất tương xứng  sử dụng nút “+” và “-“ (4). Xong, chọn chức 
năng đồng hồ với nút (5) và tiến hành cài đặt thời lượng, cũng sử dụng nút “+” hoặc 
“-“ (4).  

 

Bật vùng nấu  

 

Khi thiết bị được kích hoạt, bật vùng nấu (trong vòng 10 giây) như sau:  

1. Nhấn một trong các nút (2) để chọn vùng nấu mong muốn. Màn hình tương ứng 
sáng lên.  

2. Sử dụng nút “+” và “-“ (4) để điều chỉnh mức nhiệt (từ 1 – 9).  

Nhấn và giữ để tang hoặc giảm cài đặt.  
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Lắp đặt  
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1. Bật/tắt  
 
2-8. Dấu chấm chọn hoặc kết hợp với 
đồng hồ  
 
3. Báo vùng nấu  
 
4. Tăng công suất  
 
5. Giảm công suất  
 
6. Màn hình đồng hồ  
 
7. Màn hình vùng nấu  

 
Vật dụng nấu  
 

 
- Vật dụng nấu hấp thụ nam châm là phù hợp nấu nướng từ tính.  
- Vật dụng nấu nướng có đáy bằng, dày, đường kính 20cm bảo đảm hấp thu 

tối đa công suất, các vật dụng có đường kính nhỏ hơn thì hấp thu công suất 
nhỏ hơn, nhưng không thất thoát năng lượng. Không khuyến cáo sử dụng vật 
dụng nấu nướng có đường kính nhỏ hơn 12cm.  

- Vật dụng nấu nướng bằng thép không rỉ hoặc hơp kim sắt có đáy nhiều lớp 
đặc biệt phù hợp với nấu nướng từ tính.  

- Vật dụng nấu có tráng lớp hợp kim gang tránh cọ lên bề mặt bếp gốm thuỷ 
tinh.  

- Không khuyến cáo sử dụng bất kỳ vật dụng nấu nướng nào bằng thuỷ tinh, 
gốm sứ, đất nung, nhôm, đồng hoặc không có từ tính.  

 

Báo lỗi khi sử dụng  

 

Thông tin lỗi nhằm báo tác động điều chỉnh điện tử. Các lỗi sau đây thường xảy ra 
tạm thời và có thể điều chỉnh:  

- Vật dụng nấu không phù hợp với vùng nấu.  
- Chất lỏng trong vật dụng nấu bốc hơi hoặc vùng nấu quá nóng 
- Quá nhiều công suất (Qua bộ dẫn động) hoặc hệ thống điều khiển công suất 

bị can thiệp.  

Thêm nữa, hệ thống truyền mã lỗi đến bảng điều khiển khi phát hiện lỗi.  
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Tắt vùng nấu  

 

1. Vùng nấu mong muốn phải được kích hoạt và sẽ sáng lên.  

2. Trở về cài đặt “0” bằng nút “-“ (4).  

 

Tắt nhanh vùng nấu  

 

1. Chọn vùng nấu để tắt.  

2. Nhấn và giữ vùng nấu để tắt chọn nút “-“.  

 

Đèn báo nhiệt thừa “H”  

 

Nếu nhiệt độ vùng nấu vẫn còn cao (hiện hữu rủi ro bỏng) sau khi tắt, hiển thị (3) ở 
vùng nấu chữ “H” (nhiệt lượng thừa). Chữ sẽ mất đi khi không có rủi ro bỏng nữa. 
(Khoảng 60°C).  

 

Tắt bếp  

 

Bếp có thể tắt bất kỳ lúc nào bằng nút ON/OFF (1).  

 

Vùng nấu dòng điện đôi/ba.  

 

Tuỳ model, một hoặc hai vùng nấu có thể có dòng điện thứ 2. Có 2 loại:  

TRÒN: có đĩa trung tâm và vòng ngoài.  

OVAL: hình thành với đĩa đơn hoặc đôi và vòng một nữa.  

Một vùng nấu hoặc cả hai (đĩa + vòng nấu/một nữa vùng nấu) có thể bật lên.  

 

Bật vùng nấu dòng điện đôi/ba  

 

Vùng nấu dòng điện đôi/ba được kích hoạt ngay khi vùng nấu có đặc tính này được 
bật lên và chọn nút “+/-“. Chỉ loại đĩa nóng với dòng điện đôi hoặc ba, dấu gạch 
ngang sáng lên cho biết bao nhiêu dòng điện được bật lên cho bếp.  

3 dấu gạch ngang báo tất cả 3 điện trở được bật lên ở thanh nhiệt, 2 dấu gạch 
ngang báo 2 diện trở được bật và 1 dấu gạch ngang báo chỉ có 1 điện trở trung tâm 
của bếp đôi hoặc ba được bật.  
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Tắt vùng nấu dòng điện đôi/ba  

 

1. Vùng nấu được kích hoạt và do đó sáng lên.  

2. Khi chạm nút chọn vùng nấu lần nữa, một điện trở mỗi lần sẽ tắt. Khi tiếp tục 
nhấn nút chọn liên tục, nó sẽ bật tắt theo ý (Chỉ với đĩa nấu đôi hoặc ba) 

 

Khoá bề mặt nấu  

 

Toàn bộ bếp có thể khoá bằng nhiều nút kết hợp, chỉ khi không vùng nấu nào được 
chọn, do vậy, tất cả các vùng nấu ở mức Zero.  

Bật vùng nấu rồi nhấn nút “-“ (4) và nhấn giữ, nhấn nút chọn bên trái.  

Khoá hiển thị.  

Mục đích của khoá là ngăn các thao tác không chủ đích.  

Khi khoá được thực hiện, mọi thao tác trên các nút đều vô hiệu, ngoại trừ nút OFF 
(1).  

Để mở khoá bếp, thực hiện cùng thao tác: bật bếp lên, nhấn nút “-“ và nút chọn bên 
trái.  

Khoá biến mất.  

 

Tắt bếp an toàn  

 

Trường hợp một hay nhiều vùng nấu bật tình cờ, hệ thống an toàn sẽ tắt tự động 
sau một khoảng thời gian, sau đó chữ “H” sẽ hiển thị.  

 

Khởi động nóng trước tự động  

 

Chức năng được thiết kế để dễ dàng nấu nướng, theo đó chu kỳ nấu được thực 
hiện mà không cần sự giám sát của con người.  

Chức năng làm nóng trước vùng nấu ở công suất tối đa, nhanh chóng cho nhiệt độ 
nấu nướng hết công suất.  

 

Sử dụng chức năng làm nóng trước tự động  

 

Chọn vùng nấu mong muốn bằng nút (2). Chọn mức công suất 9 bằng nút “+” (4)rồi 
nhấn nút “+” (4) một lần nữa. Chữ A sẽ hiển thị trên màn hình tương ứng.  

Để làm nóng trước vùng nấu với dịch chuyển tự phát hướng nức công suất mong 
muốn (Ví dụ “5”)cài đặt mức công suất ở 5 bằng nút “-“ (4). Sauk hi hệ thống cài đặt 
chế độ làm nóng trước tự động, màn hình sẽ luân phiên mức công suất cài đặt (“5”) 
và chức năng làm nóng trước tự động (Hiển thị chữ “A”).  
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Cảnh báo  

 

 Khi phát hiện có vết nứt, dù nhỏ trên mặt bếp, lập tức ngắt nguồn điện  

 Khi bếp đang sử dụng, tránh xa các vật dụng từ hoá được (thẻ tính dụng, đĩa 
mềm, máy tính…)  

 Không sử dụng màn thực phẩm nhôm hoặc đặt thực phẩm cuộn trong màn nhôm 
trực tiếp lên bếp.  

 Không đặt các vật dụng kim loại như dao, muỗng, nĩa hoặc nắp lên mặt bếp vì có 
thể nóng lên.  

 Khi nấu trong nồi chảo chống dính không gia vị nêm nếm, không làm nóng trước 
quá 1-2 phút.  

 Khi nấu thực phẩm dễ dính, bắt đầu ở công suất thấp rồi tang dần và khuấy đều.  

 Sau khi kết thúc nấu nướng, tắt bếp (vặn về “0”)  

 

Các nút chức năng  
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Nếu giá trị đồng hồ về 00, sẽ được xác nhận tín hiệu bằng âm thanh và hình ảnh. 
Nếu đồng hồ vùng nấu đã đạt giá trị cài đặt, vùng nấu tương ứng sẽ tắt. Bất kỳ vùng 
nấu hoặc đồng hồ được chọn sẽ được chọn lại. Giá trị đồng hồ (00) sẽ tự động hiển 
thị trở lại và nhấp nháy.  

Nếu là đồng hồ vùng nấu, dấu chấm thập phân tương ứng cũng sẽ nhấp nháy. Tín 
hiệu kéo dài khoảng 2 phút, trừ khi được tắt trước đó bằng cách nhấn bất kỳ nút 
nào.  

Sau tín hiệu, tất cả màn hình vùng nấu được kích hoạt sẽ thấy trở lại.  

 

Khoá trẻ em  

 

Có thể kích hoạt khoá trẻ em sau khi bật điều khiển. Nhấn đồng thời nút chọn vùng 
nấu phía trước bên phải và nút “-“ rồi nhấn nút chọn vùng nấu phía trước bên phải 
một lần nữa. Chữ “L” (Lock/khoá) sẽ hiển thị lên tất cả màn hình. Nếu vùng nấu 
nóng, màn hình sẽ nhấp nháy luân phiên giữa “L” và “H”. Liên tục những lệnh phải 
được nhập trong vòng 10 giây và không nút nào khác được nhấn, nếu không, kích 
hoạt sẽ không hoàn tất.  

Khoá vẫn duy trì kể cả khi bật hoặc tắt. Mất điện cũng không huỷ chức năng khoá.  

 

Mở khoá tạm thời để nấu nướng  

 

Để mở khoá, nhấn đồng thời nút chọn vùng nấu phía trước bên phải và nút “-“. Chữ 
“L” (Lock/khoá) sẽ biến mất và màn hình hiển thị “0” cùng dấu chấm nhấp nháy. Nếu 
một trong những vùng nấu nóng, “0” và “H” nhấp nháy luân phiên với dấu chấm.  

 

Xóa toàn bộ chức năng khoá  

 

Có thể xoá chức năng khoá trẻ ems au khi bật bếp. Nhấn đồng thời nút chọn vùng 
nấu bên phải và nút “-“ rồi nhấn nút “-“ một lần nữa. Sauk hi nhập lệnh trong 10 giây, 
khoá sẽ bị xoá và bếp chuyển sang chế độ chờ, nếu không, lệnh nhập được xem 
như không hoàn chỉnh và bếp vẫn khoá và sẽ tắt sau 20 giây.  

 

Khuyếch đại  

 

Chức năng khuyếc đại với vùng nấu có chức năng này, khi trước đó công suất nấu 
được cài đặt ở mức “9”, vùng nấu tương ứng được chọn và nhấn nút “+” một lần 
nữa. Nếu chức năng khuyếch đại có ở vùng nấu mong muốn, chữ “P” sẽ hiển thị 
trên màn hình. Kích hoạt chức năng khuyếch đại có thể sẽ cao và do vậy hệ thống 
kiểm soát công suất hợp nhất sẽ giảm công suất của vùng nấu khác có cùng module 
từ. Với mỗi vùng nấu, chức năng khuyếc đại kéo dài 5 phút.  
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Với cài đặt gián đoạn “A/5”, vùng nấu sẽ hoạt động ở mức công suất tối đa trong 
510 giây, sau thời gian này, chữ “A” sẽ dừng nhấp nháy và vùng nấu sẽ bắt đầu 
nóng lên ở mức “trung bình” 5.  

 

Mức công suất Nóng lên tự động và sôi nhẹ tự động (giây) 

0  0  

U  0  

1  60  

2  180  

3  288  

4  390  

5  510  

6  150  

7  210  

8  270  

9  15  

 

Tắt chức năng làm nóng trước tự động  

 

Khi vùng nấu được làm nóng trước (ký hiệu “A” hiển thị), để tắt chức năng, chọn 
vùng nấu có chức năng kích hoạt rồi nhấn nút “-“ (4) để hạ công suất nấu. Thực hiện 
trong 10 giây và xoá chức năng.  

 

Chức năng duy trì nhiệt  

 

Công suất nhiệt giữa 1 và 0 là mức công suất trung bình được hiển thị bằng ký hiệu 
“u” và nhằm mục đích duy trì nhiệt. Nó được kích hoạt bằng cách nhấn nút “+” (4) rồi 
nút “-“ (4).  

 

Chức năng đồng hồ  

 

Chức năng nhằm đơn giản hoá thao tác với không yêu cầu sự giám sát của con 
người trong chu kỳ nấu nướng. Một khi thời gian được cài đặt trên đồng hồ kết thúc, 
vùng nấu sẽ tắt tự động . Nếu không có vùng nấu nào được lập trình, đồng hồ hoạt 
động như bộ đếm phút (Xem “Sử dụng đồng hồ như bộ đếm phút”).  

Sử dụng chức năng đồng hồ  

 

1. Vùng nấu được kích hoạt do đó sáng lên.  

2. Chọn mức công suất từ 1 – 9.  
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3. Nhấn nút đồng hồ (5): đồng hồ sẽ hiển thị “00” và dấu chấm thập phân của vùng 
nấu sẽ nhấp nháy (9).  

4. Chọn thời gian nấu (Từ 0 – 99 phút) bằng nút “+/-“ (4).  

Dấu chấm thập phân (9) của vùng nấu có đồng hồ được cài đặt vẫn sang.  

Đồng hồ khởi động tự động trong vài giây. Nhấn và giữ nút “+” hoặc “-“ (4) để cuộn 
màn hình cài đặt thời gian.  

Chức năng đồng hồ có thể áp dụng cho tất cả các vùng nấu khi chọn.  

 

Tắt nhanh vùng nấu và đồng hồ liên quan  

 

Liên tục, trước tiên nhấn giữ nút chọn vùng nấu và rồi nút “-“ (4) và vùng nấu được 
tắt ngay. Lưu ý chức năng đồng hồ cũng được xoá.  

 

Sử dụng đồng hồ như bộ đếm phút  

 

Khi chức năng đồng hồ không được lập trình, màn hình đồng hồ có thể được sử 
dụng đơn giãn để đếm phút ngược. (Ví dụ: khi thời gian hiển thị hết, khu vực nấu 
không bị ngưng hoạt động) 

 

Cài đặt bộ đếm phút  

 

Khi bếp tắt:  

1. Nhấn nút ON (1).  

2. Nhấn nút đồng hồ (5).  

3. Sử dụng nút “+/-“ (4) để cài đặt thời gian mong muốn đếm ngược.  

4. Bộ đếm phút được xác định bằng sự hiện hữu của dấu chấm thập phân trên màn 
hình của đồng hồ (11).  

Lưu ý:  

Khi dấu chấm trên màn hình nhấp nháy, báo vùng nấu có đồng hồ kích hoạt và hiển 
thị.  

Nếu dấu thập phân của màn hình sáng nhưng không nhấp nháy, báo có đồng hồ kết 
hợp nhưng không hiển thị.  

Đồng hồ có thời gian thấp luôn hiển thị với dấu chấm thập phân nhấp nháy. Nếu 
muốn hiển thị thời gian còn lại của vùng nấu khác hoặc thời gian còn lại của bộ đếm 
phút, phải nhấn nút đồng hồ (5) và thời gian còn lại của đồng hồ kếp hợp hoặc bộ 
đếm phút sẽ hiển thị luân phiên.  

Khi bếp bật lên và vùng nấu được kích hoạt:  

1. Nhấn nút đồng hồ (5) nhiều lầncho đến khi dấu chấm thập phân trên màn hình 
đồng hồ nhấp nháy.  

2. Cài đặt thời gian mong muốn bằng nút “+/-“ (4).  
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Chọn đồng hồ  

 

Giá trị thời gian hiển thị trên màn hình phía sau vùng nấu.  

Có 2 chế độ thời gian khác nhau: 

- Đồng hồ cho vùng nấu: đồng hồ được định cho vùng nấu. Khi thời gian cài 
đặt hoạt động, có tín hiệu âm thanh và hình ảnh và vùng nấu tương ứng tắt.  

- Báo để nấu nướng: Đồng hồ hoạt động độc lập với vùng nấu. Khi thời gian 
cài đặt hoạt động, cũng có tín hiệu âm thanh và hình ảnh ở chế độ này, 
nhưng vùng nấu không tắt.  

 

Chọn đồng hồ: đồng hồ được chọn bằng cách nhấn đồng thời nút “+” và “-“.  

Nếu chọn trước đó một vùng nấu, đồng hồ ở vùng nấu đó sẽ sang lên, them nữa, 
cũng được xác nhận bằng cách nhấp nháy dấu chấm thập phân trên màn hình của 
vùng nấu.  

Nếu không có vùng nấu nào được chọn trước đó, đồng hồ báo sẽ đươc kích hoạt. 
Trường hợp này tất cả mọi dấu chấm thập phân sẽ tắt.  

Nếu nhiều đồng hồ khác nhau được kích hoạt, có thể chọn đồng hồ mong muốn 
bằng cách nhấn nút “+” và “-“ nhiều lần.  

Đồng hồ vùng nấu được kích hoạt sẽ tắt theo chiều kim đồng hồ. Sau đồng hồ vùng 
nấu cuối cùng, đồng hồ báo sẽ được chọn và  và sau đó, đồng hồ vùng nấu đầu tiên 
sẽ được chọn trở lại.  

Thời gian chọn là 10 giây. Thời gian này được cài đặtở mỗi thay đổi gía trị đồng hồ 
bằng cách nhấn nút “+” và “-“. Khi thời gian hoạt động, màn hình đồng hồ biến mất, 
và màn hình của bất kỳ vùng nấu nào được kích hoạt sẽ được thấy trở lại. có thể kết 
thúc lựa chọn sớm bằng cách chọn vùng nấu.  

Cài đặt giá trị đồng hồ:  

Khi đồng hồ được chọn, có thể thay đổi giá trị đồng hồ bằng cách nhấn nút “+” và “-“ 
nếu giá trị đồng hồ không được cài đặt, nhấn nút “-“ sẽ cài đặt giá trị 30 phút (có thể 
thay đổi). Bằng cách nhấn giữ nút “+” và “-“ lâu hơn, giá trị cài đặt sẽ thay đổi nhanh 
hơn. Ở giá trị cài đặt “99” hoặc “1”, lập lại tự động sẽ dừng tự động.  

Khi cài đặt đồng hồ vùng nấu, cũng có ký hiệu dấu chấm thập phân “.” Của vùng nấu 
tương ứng khi kết thúc chọn bằng dấu chấm thập phân tĩnh.  

Trường hợp chọn đồng hồ thong dụng, nó được xác định bằng cách nhấp nháy 
đồng thờica1c dấu chấm thập phân trên màn hình đồng hồ.  

Tắt đồng hồ sớm:  

Có thể tắt đồng hồ bằng cách cài đặt giá trị đồng hồ về 00. Ở trường hợp đồng hồ 
vùng nấu, vùng nấu tương ứng sẽ bật.  

Đếm ngược thời gian ở đồng hồ:  

Thời gian đếm ngược bắt đầu ngay khi cài đặt. Nếu giá trị thay đổi bằng nút “+” và  

“-“, đồng hồ khởi động đầy đủ phút và giây hết được huỷ.  

Tín hiệu đồng hồ cài đặt hết thời gian:  
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Báo mặt kính ở nhiệt độ nguy hiểm nếu tiếp xúc với vùng nấu. Nhiệt độ được tính 
toán chính xác và nhiệt độ thừ có thể có hiển thị bằng chữ “H” trên màn hình tương 
ứng.  

Nóng lên và nguội đi được tính toán trên cơ sở:  

- Mức công suất được chọn (từ “0” đến “9”) 
- Thời gian kích hoạt sau khi vùng nấu được tắt.  

Màn hình tương ứng hiển thị “H” cho đến khi nhiệt độ vùng nấu hạ xuống dưới mức 
nguy cấp (< 60°C).   

 

Công suất tự động giảm (giới hạn thời gian hoạt động)  

 

Giới hạn thời gian hoạt động là 1 chức năng của cảm ứng, khi tắt điện áp. Liên quan 
đến mức công suất cài đặt, mỗi vùng nấu được tắt sau một thời gian hoạt động tối 
đa nào đó trừ khi thời gian nấu nướng được cài đặt thay đổi.  

 

Bất kỳ thay đổi ở trạng thái với vùng nấu nào với nút chức năng chỉ định cài đặt thời 
gian hoạt động tối đa ở vùng nấu đến giá trị bắt đầu giới hạn thời gian hoạt động 
(Xem bảng).  

 
 

Mức công suất  Giới hạn thời gian hoạt động (Phút)  

1  480  

2  360  

3  300  

4  300  

5  240  

6  90  

7  90  

8  90  

9  90  

P  0  

 
Chức năng đồng hồ  

 

Chức năng đồng hồ có thể được sử dụng như đồng hồ cho vùng nấu như một đồng 
hồ bào thức độc lập.  

Có 2 màn hình 7 phân khúc vùng nấu nướng tương ứng được sử dụng để xem thời 
gian còn lại tính bằng phút cho đến khi đồng hồ báo được kích hoạt.  
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Ngưng hoạt động chức năng bộ đếm phút  

 

Khi thời gian cài đặt đã hết, tín hiệu âm thanh vang lên trong 2 phút.  

Để tắt tín hiệu, nhấn bất kỳ nút nào  

 

Để gián đoạn đồng hồ, thực hiện như sau:  

1. Nhấn nút đồng hồ (5) 

2. Nhấn nút “-“ để cài đặt lại thời gian (4) 

Lưu ý: Chức năng bộ đếm phút không cài đặt lại nếu tắt bếp.  

 

Vật dụng nấu trên bếp  

 

 
Điều khiển cảm ứng  Cường độ nóng  

1  Yếu  

2 – 3  Nhẹ  

4  Thấp  

5 – 6  Trung bình  

7 – 8  Mạnh  

9  Cực đại  

 

Lưu ý:  

Khi sử dụng vùng nấu, khuyến cáo vật dụng nấu có đáy bằng, có cùng đường kính 
hoặc lớn hơn một ít so với vùng nấu.  

Tránh để trào chất lỏng, do vậy khi sôi hoặc khi chất lỏng nóng lên, nên giảm bớt 
nguồn nhiệt.  

Không để vùng nấu nóng lên mà không có vật dụng nấu phía trên.  

Nếu có vết nứt nhẹ trên bề mặt nấu nướng, ngắt kết nối với nguồn điện ngay để 
tránh nguy cơ sốc điện.  
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Bảo trì  

 

Trước hết, loại bỏ các mảnh thực phẩm 
và dầu mỡ vung vãi trên bề mặt nấu 
nướng bằng cây nạo đặc biệt. Rồi vệ 
sinh bề mặt gốm thuỷ tinh bằng khan 
giấy, lau qua với vải ẩm và lau khô lại 
bằng vải. Giấy cuộn thực phẩm nhôm và 
vật liệu nhựa vô tình tan chảy hoặc vết 
đường hoặc thực phẩm có hàm lượng 
đường cao phải được lau ngay trên bề 
mặt nấu nướng bằng cây nạo đặc biệt để 
tránh hư hỏng cho bề mặt bếp.  

Trong mọi tình huống, không sử dụng 
mút cọ nhám hoặc hoá chất như chất tẩy 
dạng xịt hoặc chất tẩy rửa nồi chảo.  

 

 
Nguyên tắc hoạt động  
 

 

 
 
1. Vật dụng nấu  
 
2. Dòng điện cảm ứng  
 
3. Trường từ tính  
 
4. Cảm biến  
 
5. Mạch điện tử  
 
6. Nguồn điện  

Nó hấp thụ đặc tính điện từ của vật dụng nấu nướng.  
Cuộn dây (cảm biến) sinh ra trường từ tính được hoạt động và kiểm soát bởi mạch 
điện tử.  

Nhiệt truyền đến thực phẩm qua vật dụng nấu.  

Quá trình nấu diễn ra như sau:  

- Thất thoát nhiệt tối thiểu (Hiệu quả cao).  
- Hệ thống dừng tự động khi vật dụng nấu được lấy ra hoặc được nâng lên 

khỏi bếp.  
- Dòng điện từ đảm bảo linh hoạt tối đa và điều chỉnh hoàn hảo.  

 

Lưu ý:  

Thiết bị không phù hợp sử dụng bởi những người (kể cả trẻ em) có khiếm 
khuyết về tinh thần, giác quan hoặc thể chất hoặc thiếu kinh nghiệm, hiểu biết 
trừ khi được giám sát bởi những người có trách nhiệm với sự an toàn cho họ.  

Trẻ em không được đùa với thiết bị  
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Sử dụng  

 

Trước tiên, đặt vật dụng nấu lên vùng nấu đã chọn. Nếu ký hiệu vật dụng nấu  
không hiển thị, hệ thống không được bật lên. Nếu vùng nấu bật lên mà không có vật 
dụng nấu, vùng nấu sẽ tắt sau 10 phút.  

 

Cảm ứng bật/tắt 

 

Điều khiển cảm ứng điện tử được kích hoạt bằng nút ON/OFF và bật từ chế độ OFF 
sang chế độ chờ.  

Để thực hiện, cần nhấn nút ON/OFF trong 1 giây. Tiếng bíp ngắn vang lên. Khi ở 
chế độ chờ, “0” hiển thị trên màn hình vùng nấu. Màn hình có thể ẩn vào phông sau 
vì có nhiệt lượng thừa hoặc tín hiệu lỗi.  

Nếu vùng nấu được kích hoạt trong thời gian chờ (10 giây), cảm ứng bật lên sang 
chế độ bật.  

Nếu không thực hiện thao tác nào trong vòng 10 giây, cảm ứng tự động bật sang 
chế độ tắt với tiếng bíp ngắn.  

Thiết bị có thể bật sang chế độ tắt bất kỳ lúc nào khi ở chế độ bật hoặc chờ bằng 
cách nhấn nút ON/OFF. Chức năng tắt ưu tiên khi thao tác, nghĩa là cảm ứng tắt 
bếp kể cả kích hoạt nhiều nút cùng lúc.  

 

Bật vùng nấu  

 

Bật vùng nấu từ công tắc chính O/I và sử dụng vật dụng nấu phù hợp. Cảm ứng 
hoạt động trên nguyên tắc lựa chọn. Vùng nấu được sử dụng phải được chọn trước, 
trước khi cài đặt mức công suất nới nút “+/-“. Màn hình vùng nấu được chọn sáng  
lên và dấu chấm thập phân của màn hình sáng lên.  

 

Tắt vùng nấu  

 

a/ Chọn công suất nấu “0”ở vùng nấu mong muốn bằng nút “-“.  

b/ Nhấn công tắt chính O/I một lần nữa để tắt cảm ứng (với tất cả các vùng nấu) 
bằng một 1 cảm ứng.  

Nếu vùng nấu cuối cùng được tắt, cảm ứng bật sang chế độ tắt sau 10 giây nếu 
không có vùng nấu nào được bật lên.  

Tất cả vùng nấu tắt ngay bằng cách nhấn nút ON/OFF.    

 

Nấu nướng và mức công suất  

 

Nấu nướng và mức công suất được thể hiện trên màn hình với 7 phần. Công suất 
vùng nấu có thể điều chỉnh tới 9 mức và hiển thị bằng số từ “1” đến “9”, hơn nữa 
chữ “P” hiển thị thị khi chức năng Booster (khuyếch đại) được kích hoạt.  

 

Đèn báo nhiệt lượng thừa  

 


