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1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 
Sản phẩm  khai thác các thuộc tính điện từ của hầu hết các phương thức nấu 

nướng. 

Các cuộn cảm ứng từ sản xuất điện từ trường được hoạt động và điều khiển bởi các 

mạch điện 

Nhiệt lượng được truyền tới thực phẩm bởi xung điện từ.  

Tiến trình nấu nướng được mô tả như dưới đây. 

- Nhiệt lượng mất mát cực ít (hiệu quả cao) 

- Hệ thống tự động ngắt khi mạch bị loại bỏ hoặc bị đem ra khỏi bếp 

- Mạch điện đảm bảo khả năng linh hoạt và điều chỉnh tối đa. 

 

2. CHỈ DẪN NGƯỜI DÙNG 
Cài đặt: 

Tất cả những hoạt động liên quan đến quá trình cài đặt nên được một kỹ thuật viên 

lành nghề thực hiện để phù hợp với các quy định hiệu lực hiện hành. Đối với các 

hướng dẫn cụ thể, xem nội dung trong phần dành cho người cài đặt. 

 

Quan trọng: 

Thiết bị này không dành cho những người (hoặc trẻ em) bị suy giảm tâm thần hoặc 

khả năng thể chất hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ khi họ được hướng dẫn 

thực hiện bởi những người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. 

Không được để trẻ em đùa giỡn với thiết bị này. 

 

Sử dụng: 

Đầu tiên, đặt chảo trên vùng nấu được chọn. Nếu chảo không hiện lên thì có thể là 

bếp chưa được bật. Nếu điểm nấu đã được bật mà không có chảo hoặc chảo không 

phù hợp thì điểm nấu sẽ tự tắt sau 10 phút. 

 

3. CẢM ỨNG ĐIỀU KHIỂN ON/ OFF 
Điều khiển cảm ứng điện được kích hoạt khi bấm nút ON/ OFF và chuyển từ chế độ 

OFF/TẮT sang chế độ Stanby/Chờ. Để làm điều này, bấm nút ON/ OFF trong 1 giây. 

1 tiếng beep ngắn vang lên. Khi đang ở chế độ Standby, "0" sẽ được hiển thị trên 

màn hình vùng nấu. 

Màn hình này sẽ tối lại để cảnh báo nhiệt lượng thừa hoặc để báo lỗi. 

 

Nếu vùng nấu được kích hoạt trong suốt thời gian Standby (10 giây), điều khiển 

chuyển lên chế độ On. 

Nếu không thực hiện bât cứ hoạt động nào trong 10 giây, điều khiển sẽ tự động 

chuyển sang OFF cùng 1 tiếng beep. 

 

Thiết bị có thể chuyển sang chế độ OFF bất cứ lúc nào trong suốt chế độ ON hoăc 

Standby bằng cách bấm nút ON/ OFF. Chức năng OFF được ưu tiên khi hoạt động, 

điều đó có nghĩa là điều khiển có thể tắt kể cả khi có nhiều nút được kích hoạt cùng 

lúc. 
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a. Bật 1 vùng nấu: 

Để bắt đầu sử dụng sản phẩm, mở bề mặt nấu nướng từ nút chính O/I và dùng 1 

chảo thích hợp. 

Điều khiển cảm ứng hoạt động dựa trên nguyên tắc chọn. Điểm nấu được dùng phải 

được chọn đầu tiên trước khi cài đặt mức công suất với phím +/-. 

Màn hình điểm nấu đã chọn sẽ sáng hơn. 

 

b. Tắt 1 vùng nấu: 

- Chọn mức nấu 0 của vùng nấu mong muốn với nút -. 

- Bấm nút chính O/I lần nữa để tắt điều khiển chỉ với 1 chạm. 

Nếu vùng nấu cuối cùng được tắt, điều khiển sẽ chuyển sang chế độ OFF sau 10 

giây, nếu không còn gì khác bật lên. Tất cả các vùng nấu sẽ được tắt lập tức bằng 

cách bấm nút ON/ OFF. 

 

4. Nấu nướng và các mức công suất 
Quá trình nấu và các mức công suất của vùng nấu được hiển thị trên màn hình với 7 

mức được quy đinh. Công suất của các điểm nấu  có thể điều chỉnh được tới 9 mức 

độ và sẽ được hiển thị từ số 1 đến 9; thêm vào đó, kí tự P được hiển thị khi chức 

năng Booster được kích hoạt. 

 

Bộ hiển thị cảnh báo nhiệt lượng thừa hiển thị cho người dùng biết mặt kính đang ở 

nhiệt độ nguy hiểm. Nhiệt độ này được xác định bởi chương trình tính toán của thiết 

bị và nhiệt lượng thừa có thể sẽ được hiển thị bằng kí tự H tương ứng với 7 đoạn 

hiển thị. 

 

Quá trình làm nóng và làm mát được tính toán dựa trên: 

- Mức công suất được chọn (từ 0 đến 9) 

- Thời gian kích hoạt chuyển tiếp sau khi vùng nấu đã được tắt. 

 

Màn hình tương ứng hiển thị H đến khi nhiệt độ vùng xuống dưới mức nguy hiểm 

(<60
o
C) theo công thức tính toán. 
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5. Công suất tự động hạ (giới hạn thời gian làm việc). 
Sự giới hạn của thời gian làm việc là một chức năng điều khiển cảm ứng, để tắt máy 

phát điện. Về thiết lập các mức độ nấu nướng, mỗi điểm nấu được tắt sau 1 thời 

gian hoạt động tối đa nhất định trừ khi cài đặt thời gian nấu thay đổi. 

Bất kì thay đổi tình trạng nào của điểm nấu với những phím chỉ định khởi động lại 

thời gian hoạt động tối đa của điểm nấu ăn đó đến giá trị bắt đầu của giới hạn thời 

gian hoạt động. 

 

Các mức công suẩt 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 

 

6. Chức năng thời gian 
Chức năng thời gian có thể được sử dụng như 1 bộ đếm thời gian dành cho điểm 

nấu hoặc 1 đồng hồ báo độc lập. 

2 phần phía sau màn hình phân đoạn 7 cũng được sử dụng để hiển thị thời gian còn 

lại bằng phút, cho đến khi đèn báo thời gian tắt. 

 

Bộ chọn thời gian 

Giá trị thời gian được hiển thị trên màn hình phía sau các điểm nấu nướng. Có 2 chế 

độ thời gian khác nhau: 

- Thời gian dành cho điểm nấu: bộ đếm thời gian chỉ định đến điểm nấu. Khi thời 

gian cài đặt hết, có 1 tín hiệu âm thanh và hình ảnh và điểm nấu ăn tương đối sẽ tắt. 

- Thời gian độc lập: bộ đếm thời gian làm việc độc lập với điểm nấu nướng. Khi thời 

gian cài đặt hết, cũng sẽ có 1 tín hiệu âm thanh và hình ảnh, nhung điểm nấu sẽ 

không tắt. 

 

Chọn 1 thời gian: thời gian được chọn bằng cách bấm đồng thời nút + và - với điều 

khiển được kích hoạt. 

 

Nếu bạn đã chọn trước 1 điểm nấu, dấu thập phân của điểm nấu đó (2- 8) sẽ sáng 

lên. Thêm vào đó, điều này sẽ được chỉ ra bằng dấu thập phân nhấp nháy trên màn 

hình của điểm nấu. Nếu không có bất kỳ điểm nấu nào được chọn trước đó, thời 

gian độc lập sẽ tự động được chọn. Trong trường hợp này, các điểm thâp phân sẽ 

tắt (2- 8- 9). 
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Nếu các bộ đếm thời gian khác nhau đều được kích hoạt, bạn có thể chọn thời gian 

mong muốn bằng cách bấm nút + và - vài lần. 

 

Bộ đếm thời gian của các điểm nấu hoạt động sẽ được hiển thị theo chiều kim đồng 

hồ như sau: khu vực nấu "a", bộ đếm thời gian độc lập, khu vực nấu "b", khu vực 

nấu "c". 

Thời gian chọn là 10 giây. Khi khoảng thời gian này kết thúc, bộ thời gian hiển thị 

biến mất 1 lần nữa, và màn hình của các hoạt động nấu khác sẽ hiện trở lại lần nữa. 

Cài đặt giá trị thời gian: khi bộ đếm thời gian được chọn, bạn có thể chuyển giá trị 

thời gian bằng nút + hoặc -. Nếu giá trị thời gian không được cài đặt, bấm nút -  sẽ 

cài đặt giá trị 30 phút, có thể thay đổi được. Bằng cách bấm giữ nút + hoặc - lâu 

hơn, giá trị cài đặt sẽ thay đổi nhanh hơn. Ở giá trị cài đặt là 99 hoặc 01, cơ chế tự 

động lặp lại sẽ tự động ngưng. 

 

Khi đang cài đặt 1 bộ đếm thời gian điểm nấu, điều này cũng sẽ chỉ thị trên những 

con số thấp phân ("."). 

 

Trong trường hợp cài đặt bộ đếm thời gian độc lập, nếu cảm ứng điều khiển tắt, thời 

gian hiển thị sẽ nhắc lại với chấm thập phân nhấp nháy (8- 9). 

 

Tắt nhanh bộ đếm thời gian: Bạn có thể tắt bộ đếm thời gian bằng cách cài đặt giá 

trị thời gian xuống 0.0. Trong trường hợp thời gian điểm nấu, điểm nấu tương ứng sẽ 

tiếp tục. 

 

Đếm ngược thời gian cài đặt trên bộ đếm thời gian, thời gian đếm ngược sẽ bắt đầu 

bắt đầu sau khi bộ thời gian được cài đặt. Nếu giá trị bị thay đổi, sử dụng nút + hoặc 

-, bộ đếm thời gian bắt đầu trong 1 phút. 

 

Tín hiệu của bộ thời gian được cài đặt kết thúc: Nếu giá trị thời gian đến mức 00, 

điều này được chỉ thị  bởi 1 tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Nếu 1 thời gian điểm nấu 

đạt đến giá trị cài đặt, điểm nấu tương ứng sẽ tắt. Bất kì điểm nấu hoặc thời gian 

nào được chọn sẽ bị hủy chọn. 

 

Giá trị thời gian sẽ tự động hiển thị 1 lần nữa và nhấp nháy. Nếu đó là thời gian điểm 

nấu, chấm số thập phân tương ứng cũng sẽ nhấp nháy. Tín hiệu diễn ra trong vòng 

2 phút, trừ khi nó sẽ kết thúc sớm hơn khi có ai đó bấm bất kỳ nút nào. Sau tín hiệu, 

tất cả những điểm nấu hoạt động hiển thị sẽ lại hiện lên. 
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7. KHÓA PHÍM (an toàn trẻ em). 
Khóa/ kích hoạt khóa phím  

Khóa trẻ em ngăn chặn những rủi ro khi thiết bị đang bật. Nó có thể được kích hoạt 

khi không có điểm nấu nào bật. 

 

a. Khóa: 

Bạn có thể kích hoạt khóa trẻ em sau khi vặn điều chỉnh. Để làm điều này, bạn phải 

đồng loạt bấm nút chọn điểm nấu phía trên bên phải và phím - rồi bấm phía chọn 

điểm nấu phía trước bên phải 1 lần nữa. L là "đã khóa", sẽ xuất hiện lên toàn màn 

hình, nếu có 1 điểm nấu nóng, màn hình sẽ nhấp nháy.  

Trình tự lệnh này phải được nhập trong 10 giây, và không được nhấn bất kỳ phím 

nào khác ngoài mô tả như trên được bấm, nếu không, chế độ sẽ không được kích 

hoạt. 

 

Điều khiển sẽ còn lại khóa đến khi nó khóa hẳn kể cả khi bếp đang bật hay tắt. Cúp 

điện cũng không hủy khóa này 

 

b. Mở khóa tạm thời để nấu nướng 

Để mở khóa điều khiển, bạn phải bấm đồng thời nút chọn điểm nấu phía trên bên 

tay phải và nút -. Sẽ có kí tự L (khóa) biến mất và màn hình hiển thị 0 với dấu chấm 

nhấp nháy. Nếu 1 trong những điểm nấu đang nóng, số 0 nhấp nháy, và H sẽ thay 

thế với dấu chấm nhấp nháy. Sau khi điều khiển được tắt, khóa trẻ em sẽ được kích 

hoạt lại. 

 

c. Tất cả những chấm dứt hoạt động của khóa: 

Bạn có thể ngắt khóa trẻ em sau khi xoay điều khiển. Để làm điều này, bạn phải 

bấm đồng thời nút chọn điểm nấu phía trên bên phải và nút - sau đó bấm nút -  lần 

nữa. Sau khi nhập đúng trình tự trong 10 giây, khóa sẽ ko hoạt động và điều khiển 

chuyển sang trạng thái Standby, nếu không thì thao tác sẽ được xem xét là không 

hoàn thành và điều khiển sẽ khóa lại và tắt trong 20 giây. 

 

8. BOOSTER (tăng tốc) 
Chức năng Booster có thể được kích hoạt, cho những điểm nấu ăn có tùy chọn này, 

khi trước đó chúng được cài đặt  ở mức nấu 9, điểm nấu ăn tương ứng được chọn và 

nút + được bấm 1 lần nữa. Bạn chỉ có thể kích hoạt chức năng Booster khi mô đun 

cảm ứng từ cho phép. Nếu chức năng Booster cho phép sửu dụng trên điểm nấu 

mong muốn, kí tự P xuất hiện trên màn hình. Công suất yêu cầu cho chức năng 

Booster là rất lớn và chức năng kiểm soát điện năng sẽ giảm công suất của các 

điểm nấu còn lại với cùng mô đun cảm ứng từ; điều này được chỉ thị cho người dùng 

bằng cách nhấp nháy màn hình chỉ thị, cho phép 1 thời gian chính xác là 3 giây 

trước khi công suất giảm với mức nấu nướng cần thiết. Đối với mỗi điểm nấu, chức 

năng Booster kéo dài trong 5 phút 
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9. ĐỀ PHÒNG 
- Trong trường hợp bạn nhận thấy có vết nứt, cho dù là nhỏ  trên bề mặt bếp, lập 

tức ngắt kết nối nguồn điện cung cấp. 

- Trong quá trình sử dụng bếp, để tất cả những vật thể mang từ tính xa khỏi bếp. 

- Không sử dụng các lá nhôm hoặc gói đồ ăn trong lá nhôm trực tiếp trên bếp. 

- Không để bất kỳ vật dụng kim loại nào trên bếp vì nó có thể bị đun nóng 

- Khi sử dụng chảo không dính không có gia bị, không cần thiết tốn từ 1-2 phút làm 

nóng sơ bộ. 

- Khi nấu những món ăn có độ dính, hãy bắt đầu với mức công suất thấp hơn rồi 

tăng lên từ từ 

- Sau khi kết thúc quá trình nấu, sử dụng điều khiển tắt bếp (vặn xuống mức 0). 
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