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-Sau khi bật bếp lên, chờ khoảng 8 giây để vận hành phím điều chỉnh 
 -Ấn nút          trong 1 giây 
  Phím điều chỉnh điện tử của bếp vận hành. Ở mỗi vùng nấu mức nóng của 
bếp ở mức “0” hiển thị. 
 -Sau 10 giây không sử dụng bếp, phím điều chỉnh sẽ tắt và nếu muốn sử 
dụng thì phải lặp lại vận hành. 
 -Khi bấm phím sẽ phát ra tiếng bíp. 
-BẮT ĐẦU CHẾ ĐỘ NÁU 
 -Ấn “+” hoặc “-“ lựa chọn vùng nấu mong muốn. Trên bảng điều khiển đèn 
tín hiệu b   t lên, điều này cho thấy bếp đã sẵn sàng vận hành. 
 -Lựa chọn mức độ nấu giữa mức 1 và mức 12 
 +Nếu bấm nút “+”mức độ “6” sẽ hiển thị, ấn nút “-“ mức độ “12” sẽ hiển thị 
 +GIữ xuống nút”+” hoặc “-“ theo mức tang hoặc giảm mong muốn. 
Có một ví trí được hiểu rằng “nhiệt độ thấp” (nhiệt độ 65oC) giữa 0 và 1 cho phép 
giữ nóng món ăn. 
-VẬN HÀNH CHỨC NĂNG TĂNG TỐC 
Chức năng Tăng tốc  (BOOSTER) cho phép lựa chọn vùng nấu với công suất 
1800W (cho vùng nấu Φ145mm) hoặc 3200W (cho vùng nấu Φ210mm)tuỳ theo 
model trong thời gian 10 phút. 
Vận hành chức năng Tăng tốc BOOSTER 
 -Ấn nút cài đặt vùng nấu. Lựa chọn mức độ 12, thả nút ra và ấn lại, chức 
năng Tăng tốc vận hành trong 10 phút. 
Dấu P (Điện-Power) xuất hiện 
Khi hết thời gian, chế độ nấu giảm xuống mức 12 
Nút “-“ trên bàn phím huỷ chức năng Tăng tốc, chế đo   nấu giảm xuống mức 12. 
-KẾT THÚC NẤU 
 -Ấn nút “-“hiển thị mức “Lo”. Thả nút và bấm lại hiển thị “0”. Lúc này bếp 
đã tắt sau 10 giây. 
 -Để dừng ngay, ấn phím  “+” và “-“ cùng lúc. Bếp tự động về mức “0”. Vùng 
nấu tắt. 
-DỪNG THÔNG THƯỜNG 
 -Vùng nấu có thể được dừng bất cứ lúc nào bằng việc bấm trong 3 giây nút 
ON/OFF. 
-NÚT CHỈ ĐỊNH MỨC NHIỆT DƯ 
Bếp hiển thị cho thấy khi nhiệt độ mặt bếp vùng nấu đạt mức 60°C bằng hiển thị 
chữ “H” 
Để kết thúc nấu, hãy tắt vùng nấu và sử dụng nhiệt dư của bếp để nấu từ từ. 
Khi nhiệt độ xuống dưới mức 60oC, chữ “H” sẽ tắt 
-CHẾ ĐỘ KHOÁ BẾP 
   -Chức năng khoá giữ cài đặt tạm thời. hoặc không cho người sử dụng bếp. 
Chức năng này cũng được áp dụng để lau bảng điều khiển khi bảng điều khiển bị 
khoá khi bếp không nấu. 
 -Ấn nút ON/OFF 
 -Tuỳ theo lựa chọn, chọn hay không chọn mức độ nấu cho bếp 
 -Ấn nút khoá bàn phím để đặt dữ liệu. bằng cách này sẽ không có nút nào 
ho  t  động, ngoại trừ nút ON/OFF. 
 



 
 -Đèn khoá được bật lên 
 -Trong suốt thời gi n khoá, đồng hồ sẽ vận hành, thời gian sẽ tự động trừ 
dần và bếp tắt đến hết thời gi n cài đặt. 
 +Thả nút khoá, bằng cách ấn nút khoá bàn phím, đèn tắt và phím chức 
năng hoạt động trở lại. 
Nếu chức năng khoá bật khi bếp tắt, phím khoá sẽ vẫn có giá trị và ngăn bất cứ 
tác động nào xảy ra khi bếp bật trở lại, ấn nút khoá bàn phím để mở chức năng 
khoá. 
CÀI ĐẶT TH  I GI N N    
Mọi vùng nấu đều có thể được cài đặt nhiều nhất là 99 phút. 
 -Bấm nút ON/OFF 
 -Bắt đầu vùng nấu bằng cách sau 
 -Ấn nút Thời gian nấu, đèn bàn phím nháy trên bảng điều khiển 
 -Ấn nút “+” hoặc “-“ để chọn thời gian bằng phút 
 -Thời gi n được cài đặt có thể được điều chỉnh bất kỳ lúc nào bằng việc 
vận hành lại nút Thời gi n. Đèn nút thời gian phải nháy; đèn này cho thấy việc 
điều chỉnh thời gian. Khi he t th  i gi n c  i đ  t, vùng n  u tự động tắt và tiếng bíp 
kêu trong 1 phút. Để dừng lại, ấn nút Thời gi n, đèn tín hiệu tắt. 
 -Để th y đổi mức độ nấu, khi thời gian vận hành, đèn trên bảng điều khiển 
phải được xác nhận lại. Nếu không, ấn lại nút THời gian. 
Thời gi n cài đặt có thể được cài đặt lại đến “00”sử dụng nút “+” hoặc “-“cùng lúc, 
ấn nút Thời gi n để dừng đèn hiển thị. 
Phím thời gi n cũng có thể được sử dụng như chức năng nhắc, nó sẽ kêu khi kết 
thúc quá trình nấu. 
 
 
 
SỰ CỐ VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT 
Vùng nấu không nóng hoặc chỉ nóng 
nhẹ 

Sử dụng chảo đáy phẳng.  nếu nhìn 
thấy đèn giữa chảo và nồi, vùng nấu 
không truyền h i nóng  
Đáy chảo cần nằm đúng vùng nấu  

Bếp nấu chậm Sử dụng nồi không thích hợp. Chỉ sử 
dụng nồi chảo đáy phẳng, có vùng nấu 
tư ng thích với vùng nấu của bếp 

Vết trầy xước mài mòn trên bề mặt 
kính 

L u không đúng cách hoặc sử dụng đáy 
nồi chảo không phẳng, hoặc có cát bụi 
hay hạt muối ở đáy nồi tiếp xúc với mặt 
bếp.  

 Không được kéo đẩy chảo trên bếp 
 Vệ sinh đúng cách 
Bếp không vận hành Có vết bẩn tràn ra che ít nhất 2 phím, ít 

nhất trong 10 giây. Cần lau sach chỗ 
bẩn đó 
Bảng điều khiển bị khoá. Ấn nút 
“Locking” để  

Không tắt được bếp Bảng điều khiển bị khoá. Ấn nút 
“Locking” để mở 



 
Bếp tự động dừng 

Có vết bẩn tràn ra che ít nhất 2 phím, ít 
nhất trong 10 giây. Bếp tự động chuyển 
sang chế độ an toàn bằng việc phát ra 
tiếng bíp. Cần lau sạch chỗ bẩn  

 Vùng nấu bất ngờ dừng nếu không 
du ng bếp trong thời gian lâu.  

Tần suất vận hành nút ON/OFF Vòng  ON/OFF rất đ  dạng tuỳ theo chế 
độ nấu lựa chọn 
-Nhiệt thấp: thời gian vận hành ngắn 
-Nhiệt cao: thời gian vận hành dài  

Hiển thị “H” mức nhiệt thừa Nhiệt đo   bếp quá cao.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


