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Thiết bị này được thiết kế chỉ để sử dụng trong hộ gia đình, nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm 
cho những lỗi được gây ra bởi việc lắp đặt sai quy cách hoặc việc sử dụng không đúng cách, sai 
hoặc vô lý.

Nhà sản xuất thông báo rằng sản phẩm này đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết cho vật liệu điện có 
điện áp thấp thiết lập ra ở châu Âu theo chỉ thị 2014/35 / eu và khả năng tương thích điện từ theo yêu 
cầu của Chỉ thị Châu Âu 2014/30 / eu.

>> Các biện pháp phòng ngừa:

- Khi bếp đang sửa dụng, để những vật có từ tính tránh xa bếp như: thẻ từ, đĩa mềm, máy tính ...
- Không sử dụng lá nhôm hoặc đặt thực phẩm được gói bằng lá nhôm trực tiếp lên bếp, cũng như 
không được sử dụng bất kỳ các vật liệu bằng nhôm như là: dao, dĩa, thìa và vung nồi lên bề mặt bếp 
nấu vì chúng sẽ bị nóng chảy gây hỏng mặt kính bếp.

- Khi sử dụng chảo chống dính để chiên, dán đun nóng chảo trước không được quá 1-2 phút.
- Khi nấu thức ăn dễ bị bén/dính nồi thì nên dùng từ mức công suất thấp sau đó tăng dần công suất 
trong khi khuấy thường xuyên.

- Sau khi nấu xong, tắt bếp bằng nút giảm dần lần lượt về “0”, và không dựa vào cảm biến tắt.
- Nếu mặt bếp nấu có dấu hiệu nứt vỡ, ngay lập tức ngắt nguồn điện cho bếp để tránh bị điện giật.
- Không được sử dụng hơi nước để vệ sinh bề mặt bếp.

- Trong khi bếp đang hoạt động thì mặt bếp và các phụ kiện có thể bị nóng lên.
- Cẩn thận và tránh chạm vào mặt bếp nấu.

- Trẻ em dưới 8 tuổi nên được giữ ở một khoảng cách an toàn, trừ khi liên tục giám sát.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em trong độ tuổi từ 8 tuổi trở lên và người có sức khỏe kém 
về  giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng 
dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những tác hại nguy hiểm. Trẻ em không được 
chơi với thiết bị. Trẻ em không được thực hiện việc làm sạch và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám 
sát của người lớn.

1. KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG AN TOÀN:
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- Nấu nướng có dầu hoặc mỡ có thể nguy hiểm và gây cháy nếu không chú ý. Trong trường hợp này 
KHÔNG cố gắng dập lửa bằng nước, TỐT hơn nên dùng một khăn ướt trùm vào ngọn lửa.
- Nguy cơ hỏa hoạn: Không để các vật dụng trên bề mặt bếp.

- Mặt bếp chỉ được thiết kế để sử dụng cho thiết bị nấu ăn và được liệt kê trong hướng dẫn của nhà 
sản xuất nên được sử dụng phù hợp với mặt bếp của thiết bị. Sử dụng không phù hợp co thể gây 
nguy hiểm.

Chú ý: Các phần của bếp sẽ bị nóng khi bếp hoạt động. Giữ trẻ em xa thiết bị để tránh bị bỏng và cháy.
Ðể tránh mọi rủi ro, nếu dây cáp nguồn của bếp bị hỏng, thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, hoặc 
đại lý dịch vụ được ủy quyền hoặc bởi kỹ thuật có chuyên môn về điện.

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ÐỘNG 

Bếp được điều khiển bằng cảm ứng từ.
Khi đặt dụng cụ nấu lên khu vực nấu và bật bếp lên, dây dẫn của bếp sẽ phát sinh dòng từ trường 
bên dưới dụng cụ nấu và làm tăng nhiệt độ nhanh chóng. Nhiệt độ này sau đó sẽ được truyền đến 
thực phẩm và làm chín thực phẩm.
Quá trình nấu diễn ra như mô tả dưới đây.
- Thất thoát nhiệt ở mức tối thiểu (hiệu quả cao)
- Bếp tự động ngắt khi nồi nấu được di chuyển ra khỏi vùng nấu hoặc nhấc lên khỏi vùng nấu.
- Mạch điện tử bảo đảm tối đa linh hoạt và điều chỉnh tốt.

1. Nồi 
2. Dòng điện cảm ứng
3. Từ trường
4. Cuộn từ
5. Mạch điện tử
6. Cung cấp năng lượng
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3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Bảng điều khiển cảm ứng:

1. Bật nguồn hoặc Tắt nguồn.
2. Cảm ứng trượt
3. Phím công suất cực đại
4. Phím khóa
5. Ðèn báo BẬT hoặc TẮT
6. Ðèn báo điều khiển trượt
7. Ðèn báo khóa
8. Hiển thị công suất và vùng bếp nấu
9. Vùng hiển thị thời gian nấu
10. Hẹn giờ.
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Lắp đặt:  Tất cả các hoạt động liên quan đến phần lắp đặt (kết nối điện) nên được thực hiện bởi 
người có chuyên môn phù hợp với các quy định hiện hành. Ðối với các hướng dẫn cụ thể hãy xem 
phần liên quan đến cài đặt.

Chức năng điều khiển trượt: thanh trượt được điều khiển bằng cảm ứng, bằng cách miết xuống 
phần điều khiển để cài đặt mức công suất nấu từ 1 đến 9 cũng như điều chỉnh thời gian từ 1-99 
phút, sau khi đã chọn bếp nấu hoặc đồng hồ,  kéo về bên phải để tăng và kéo về bê trái để giảm 
mức công suất và thời gian.
Hơn thế nữa cũng có thể chọn trực tiếp trên thanh trượt.

Phím Bật hoặc Tắt nguồn    : Sau khi kết nối nguồn điện khoảng 1 giây hãy chuẩn bị thao tác, 
sau khi khởi động lại tất cả các hiển thị và đèn báo đều sáng lên trong 1 giây. Sau một giây thì tất cả 
các hiển thị và đèn báo lại tắt.
Bây giờ để bật bếp, nhấn vào phím bật nguồn .Màn hình hiển thị trong trạng thái chờ “0” và đồng hồ 
hiển thị “CL”, cũng có thể hiển thị chữ ”H” để cảnh báo vùng bếp nấu còn nóng thay vì hiển thị “0” và 
hiển thị cùng dấu chấm. Dấu chấm hiển thị sáng lên sau mỗi giây (0.5 giây tắt, 0.5 giây sáng). Các 
số điện tử sẽ hiển thị trong khoảng 20 giây. Nếu không chọn mức công suất nấu hay chọn thời gian 
xong thì bộ điều khiển điện tử sẽ tự động về chế độ tắt và phát ra tiếng bíp thông báo.
Bộ điều khiển chỉ được bật lên bằng cách nhấn vào phím bật nguồn và đó là cách duy nhất, trong 
trường hợp các phím điều khiển khác được bật (một hoặc song song với phím bật nguồn) thì bộ điều 
khiển của bếp không được bật lên. Trong trường hợp, chức năng khóa đang được bật thì khi nhấn 
phím bật nguồn, đèn hiển thị báo khóa sẽ vẫn sáng.
Cũng có thể, để cảnh báo vùng bếp nấu đang còn nóng, bếp sẽ hiển thị “H” 
Nhấn vào nút nguồn (1) để vào chế độ BẬT, bộ điều khiển có thể được tắt vào bất cứ lúc nào. Ðiều 
này cũng có thể áp dụng với chức năng khóa (bật chức năng khóa). 
Nút bât/tắt nguồn luôn được ưu tiên.

Chức năng tự động tắt:  Bộ điều khiển nguồn của bếp được tự động tắt sau 20 giây nếu không có 
vùng bếp nấu nào được chọn hoặc không phím nào được nhấn trong khoảng thời gian đó.

Bật/Tắt Bếp: Trong trường hợp bếp đang ở chế độ bật, một vùng nấu có thể được chọn bằng cách 
chạm vào phần điều khiển của bếp  và chọn mức công suất nấu (chọn mức 8), phần hiển thị tương 
ứng thay đổi từ trạng thái chờ ”0” và dấu chấm sáng hoặc chữ “H” nếu vùng bếp nấu còn nóng-  sẽ 
hiển thị mức công suất được chọn, còn các vùng nấu không chọn khác sẽ không hiển thị gì nữa.
Mức công suất nấu có thể được cài đặt bằng cách sử dụng vùng điều khiển trượt. Sau khi chọn bếp 
nấu, phần hiển thị sáng lên, chọn mức công suất , kéo về phía tay phải là mức “9”, và kéo về phía tay 
trái để được mức “0”.
Trước tiên, đặt chảo/nồi cần nấu lên bếp, nếu chảo/nồi nấu không phù hợp cho bếp từ thì bếp sẽ 
hiện thị kí hiệu “ ” hoặc khi bật bếp mà trên bếp nấu không có nồi.
Tắt 1 bếp nấu: Tắt 1 bếp nấu bằng cách chọn bếp cần tắt và điều chỉnh mức công suất nấu về 
“0”, trường hợp nếu mặt bếp vừa nấu còn nóng thì bếp sẽ hiển thị chữ “H” và đồng thời hiển thị dấu 
chấm đỏ.
Tắt tất cả 2 bếp nấu: Nhấn vào nút tắt nguồn để tắt ngay lập tức cả 2 bếp nấu, nếu mặt bếp còn 
nóng thì bếp sẽ hiển thị “H”.
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Mức công suất nấu:
Có 9 mức công suất nấu khác nhau, hiển thị từ 1 đến 9. Không nên nấu ở mức công suất  cực đại. 

Chức năng Booster:
Sau khi chọn một bếp nấu thì có thể chọn ngay lập tức chức năng booster cho bếp nấu đó (3). Và mức 
công suất sẽ hiển thị chữ “P”. chức năng “P” chỉ hoạt động một lần trong 5 phút để bảo vệ dụng cụ nấu 
và vì lý do an toàn. Sau đó mức công suất nấu tự điều chỉnh về mức “9”.Chức năng Booster có thể được 
dùng lại sau đó.
Trường hợp mà nồi nấu được đi chuyển ra khỏi bếp nấu trong thời gian dùng chức năng booster thì chức 
năng booster có thể được dùng tiếp.

Chức năng cảnh báo nhiệt dư:
Mặt bếp nấu sau khi sử dụng, đã tắt bếp sẽ vẫn còn nóng, sờ vào có thể bị bỏng tay. Thời gian bếp hiển 
thị cảnh báo nhiệt dư tùy thuộc vào mức công suất nấu đã sử dụng trước đó (từ 0 đến 9).
Chức năng cảnh báo nhiệt dư được báo khi bề mặt nấu của bếp nóng trên 60oC.
Chức năng tự động ngắt: Khi mỗi bếp nấu được khởi động đến công suất cực đại, thời gian nấu sẽ được 
giới hạn. Thời gian hoạt động của bếp tùy thuộc vào mức công suất nấu. Sau khi bếp nấu đã sử dụng ở 
mức cực đại thì bếp nấu sẽ tự động tắt. Khi đó nên giảm mức công suất nấu và thời gian nấu.

Bảo vệ chống lại kích hoạt không chủ ý: Hệ thống bo mạch điện tử của bếp tự động ngắt trong trường 
hợp nhận thấy có việc chạm vào phím điều khiển lâu hơn 10 giây, bộ điều khiển của bếp sẽ hiện lỗi cảnh 
báo “E R 0 3”. Trường hợp bếp nấu còn đang nóng thì bếp sẽ hiện thị lần lượt mã lỗi và chữ “H”.
Nếu mặt bếp nấu bị tràn nước thì các phím điều khiển sẽ ngừng hoạt động cho đến khi mặt bếp được lau 
khô, các phần điều khiển cũng được lau khô.
Và nếu không có  bếp nào được bật lại trong vòng 20 giây sau khi bật nguồn bếp, thì bếp tự động chuyển 
về chế độ tắt, màn hình cũng tắt.

Phím Khóa: (Hình khóa)
Phím khóa (4) theo hình minh họa. Phím khóa được sử dụng để khóa các phím điều khiển. Nhấn một lần 
để khóa và nhấn thêm một lần nữa để mở khóa. Có thể khóa các phím điều khiển khi bếp đang hoạt động 

Âm cảnh báo:
Trong khi bếp đang hoạt động, khi chạm vào các phím điều khiển sẽ phát ra các âm báo ngắn. Bếp sẽ 
phát ra âm cảnh báo dài nếu bàn phím điều khiển bị chạm vào lâu hơn 10 giây.

Chức năng hẹn giờ: 
Có 2 loại:
- Cài đặt làm đồng hồ tính giờ: thời gian từ 1 đến 99 phút, được hiển thị trên bảng điều khiển, chức năng 
này chỉ được kích hoạt khi hai bếp nấu không được bật ( mức công suất nấu =0 ).
- Cài đặt hẹn giờ nấu cho bếp: Chức năng này được kích hoạt khi bếp nấu cần hẹn giờ đang bật (công 
suất nấu của bếp >0).Thời gian có thể cài đặt từ 1 đến 99 phút.
Cách cài đặt thời gian cho bếp: Chọn bếp nấu, sau đó cài đặt thời gian nấu cho bếp bằng cách dùng 
thanh điều khiển trượt để điều chỉnh tăng, giảm thời gian. Thời gian cài đặt tự động được xác nhận sau 10 
giây nếu bạn không nhấn vào bất cứ phím điều khiển nào.
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Thời gian được hiển thị và trừ lùi cho đến khi hết, bếp sẽ phát ra tiếng bíp thông báo, chạm vào phím 
đồng hồ để tắt tiếng bíp hoặc nhấn vào phím tắt nguồn để tắt tiếng bíp và tắt bếp.
Ðồng hồ có thể được sử dụng cho 2 bếp nấu cùng một lúc, ví dụ: Chọn nấu bếp nhỏ ở mức công suất 
4 và hẹn gời nấu trong 10 phút và nấu bếp to ở mức công suất 7, và hẹn giờ nấu trong thời gian là 8 
phút:

5. BẢO TRÌ (Hình 4)

Với những vết bẩn nhẹ, bạn có thể dễ dàng lau chùi bằng 
khăn ẩm hoặc giấy chuyên dùng lau bếp.
Những vết bẩn cứng đầu bạn có thể sử dụng chất tẩy 
chuyên dụng và dao vệ sinh cho bếp từ để làm sạch.
Không sử dụng hơi nước để làm sạch.
Việc sử dụng các sản phẩm làm sạch có chứa chất tẩy ăn 
mòn hoặc những miếng giấy chứa chất tẩy 
kim loại mạnh sẽ làm cho mặt kính bị xước hoặc có thể gây 
ra vỡ mặt kính.
Nếu có bất cứ vết rạn nứt nào xuất hiện trên bề mặt, lập tức 
phải ngắt nguồn điện chính vào bếp. 
Không sử dụng bếp để đun nấu cho đến khi được thay bề 
mặt kính mới.

4. DỤNG CỤ NẤU (hình 3)

- Tất cả những xoong nồi nấu có đáy phẳng và hút nam châm thì đều phù hợp cho 
bếp từ.
- Hoặc khi bạn đặt xoong nồi trên bếp mà bếp hoạt động thì chứng tỏ xoong nồi 
đó tương thích.
- Nếu đèn báo hiệu mức công suất nhấp nháy thì chứng tỏ dụng cụ nấu không 
tương thích và bếp nấu sẽ không hoạt động.
- Nếu đế của xoong nồi quá nhỏ, bếp nấu cũng sẽ sáng nhấp nháy và không hoạt 
động, ngay cả khi đó là loại dụng cụ nấu tương thích. Khi đó hãy sử dụng xoong 
nồi có đế lớn hơn.
- Với những dụng cụ nấu được làm bằng thủy tinh, sứ, kim loại nhôm mà đế không 
được tráng inox, đồng và thép không rỉ mà không có từ tính sẽ không thể sử dụng 
được trên bếp cảm ứng từ. 
- Trong số những dụng cụ nấu tương thích, nhà sản xuất khuyên bạn nên sử dụng 
các loại xoong nồi có đế dày, phẳng để phân bố và giữ nhiệt tốt hơn.
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