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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGAN TOÀN QUAN TRỌNG:
Cảnh báo an toàn
Sự an toàn của bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Vui lòng đọc kĩ các
thông tin hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng bếp.
Lắp đặt
Nguy cơ Điện giật nguy hiểm
• Ngắt thiết bị khỏi nguồn điện chính trước khi thực hiện bất kỳ công tác xử lý
hoặc bảo trì nào.
• Việc kết nối với hệ thống nối đất đúng chuẩn là điều cần thiết và bắt buộc.
• Việc thực hiện thay đổi hệ thống dây điện bên trong hệ thống bếp chỉ được phép
thực hiện bởi một thợ điện có trình độ.
• Nếu không làm theo các chỉ dẫn này có thể dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc tử
vong.
Nguy cơ gây đứt tay
• Hãy cẩn thận - các cạnh của tấm nền khá sắc.
• Không thận trọng khi sử dụng có thể gây ra thương tíc
Hướng dẫn an toàn quan trọng
• Đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị này.
• Không bao giờ được phép đặt vật liệu hoặc sản phẩm dễ cháy vào thiết bị này.
• Vui lòng cung cấp thông tin này cho người chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị vì nó
có thể giúp giảm chi phí lắp đặt của bạn.
• Để tránh nguy hiểm, thiết bị này phải được lắp đặt theo các hướng dẫn này trong
quá trình lắp đặt.
• Chỉ được phép lắp đặt và tiếp đất cho Thiết bị này đúng phương pháp bởi một
người có trình độ phù hợp.
• Thiết bị này nên được kết nối với một mạch và kết hợp với một công tắc cách ly
mang đến khả năng ngắt kết nối thiết bị hoàn toàn khỏi nguồn điện.
• Việc lắp đặt đúng thiết bị không đúng cách có thể làm mất quyền lợi yêu cầu bảo
hành hoặc trách nhiệm pháp lý nào.
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VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ
Nguy cơ Điện giật nguy hiểm
• Không nấu ăn trên mặt bếp bị hỏng hoặc nứt. Nếu bề mặt bếp bị vỡ hoặc nứt, hãy
tắt thiết bị ngay lập tức từ nguồn điện chính (công tắc trên tường) và liên hệ với kỹ
thuật viên có trình độ.
• Tắt bếp bằng công tắc trên tường trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.
• Nếu không làm theo các chỉ dẫn này có thể dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc tử
vong.
Đánh giá Nguy cơ y tế
• Thiết bị này tuân thủ theo các tiêu chuẩn an toàn điện từ.
Nguy cơ từ bề mặt nóng
• Trong khi sử dụng, các bộ phận có thể tiếp xúc của thiết bị này sẽ trở nên đủ nóng
để gây bỏng.
• Không để cơ thể, quần áo hoặc vật dụng nào khác ngoài dụng cụ nấu ăn phù hợp
tiếp xúc với mặt kính cảm ứng từ cho đến khi bề mặt này nguội đi.
• Không được đặt các vật bằng kim loại như dao, dĩa, thìa và nắp đậy lên trên bề
mặt bếp vì chúng có thể bị nóng.
• Giữ cách xa tầm tay trẻ em.
• Tay cầm của chảo có thể bị nóng khi chạm vào. Kiểm tra để chăc rằng phần tay
cầm của chảo không nhô ra vào các khu vực nấu ăn khác đang bật. Giữ tay cầm
cách xa tầm tay trẻ em.
• Nếu không làm theo các chỉ dẫn này có thể dẫn đến nguy cơ bị bỏng.
Nguy cơ gây đứt tay
• Các cạnh có dạng nhọn như dạo sẽ bị lộ ra ngoài khi mà nắp an toàn được tháo ra.
Sử dụng một cách cẩn thận và luôn giữ an toàn và cách xa tầm tay trẻ em.
• Sử dụng một cách không cẩn thận có thể dẫn đến chấn thương hoặc đứt tay.
Hướng dẫn an toàn quan trọng
• Không được để thiết bị này không được giám sát khi đang sử dụng. đun nấu quá
lâu có thể gây bốc khói và tràn dầu mỡ có thể gây cháy.
• Không sử dụng thiết bị bếp của bạn như một mặt bàn làm việc hoặc để lưu trữ đồ
vật.
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• Không bao giờ đặt bất kỳ đồ vật hoặc dụng cụ nào trên thiết bị.
• Không sử dụng thiết bị để làm ấm hoặc sưởi trong phòng.
• Sau khi sử dụng, luôn tắt các Khu vực nấu cũng như bếp từ theo như được mô tả
trong sách hướng dẫn sử dụng này (ví dụ như bằng cách sử dụng các nút điều khiển
cảm ứng).
• Không cho phép trẻ em chơi với thiết bị hoặc ngồi, đứng hoặc trèo lên bếp.
• Không cất giữ đồ chơi hay vật thu hút trẻ em ở trong tủ phía trên thiết bị bếp. Trẻ
em trèo lên bếp có thể bị thương tích nghiêm trọng.
• Không để trẻ em một mình hoặc không có người giám sát trong khu vực mà đang
sử dụng bếp.
• Trẻ em hoặc người khuyết tật bị hạn chế trong khả năng sử dụng thiết bị bếp nên
có một người có trách nhiệm và có thẩm quyền để hướng dẫn họ sử dụng bếp.
Người hướng dẫn phải đảm bảo rằng họ có thể sử dụng thiết bị mà không gây nguy
hiểm cho bản thân hoặc môi trường xung quanh.
• Không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị trừ khi được
khuyến cáo cụ thể trong sách hướng dẫn. Tất cả các dịch vụ khác nên được thực
hiện bởi một kỹ thuật viên có trình độ.
• Không sử dụng máy lau sàn hơi nước để làm sạch bếp của bạn.
• Không đặt hoặc thả vật nặng lên bếp của bạn.
• Không đứng lên bếp của bạn.
• Không sử dụng chảo có các cạnh lởm chởm hoặc rê kéo chảo trên bề mặt kính
cảm ứng vì điều này có thể làm xước kính.
• Không sử dụng chất cọ rửa hoặc bất kỳ chất làm sạch có tính mài mòn mạnh nào
khác để làm sạch bếp của bạn, vì chúng có thể làm trầy xước tấm nền kính kính.
• Nếu dây nguồn bị hỏng, dây điện đó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý
dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
• Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong các hộ gia đình và các ứng dụng
tương tự như: khu vực bếp trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm
việc khác; nhà ở, nông trại; - khách hàng ở khách sạn, nhà nghỉ và các loại môi
trường dân cư khác; môi trường kiểu giường và bữa sáng.
•CẢNH BÁO: Thiết bị bếp và các bộ phận mà có thể tiếp xúc của bếp sẽ trở nên
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nóng lên khi sử dụng.
Nên cẩn thận tránh chạm vào các bộ phận làm nóng.
Trẻ em dưới 8 tuổi phải được giữ tránh xa bếp, trừ khi được giám sát liên tục.
• Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị
giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến
  thức, nếu như được giám sát hoặc hướng dẫn các điều liên quan đến việc sử
dụng thiết bị một cách an toàn và phải hiểu rõ mối nguy hiểm liên quan.
• Không được để trẻ em chơi với thiết bị này. Không được để trẻ em thực hiện việc
làm sạch và bảo trì mà không có sự giám sát.
• CẢNH BÁO: Nấu không cần giám sát trên bếp nấu có chất béo hoặc dầu có thể
nguy hiểm và có thể gây cháy. KHÔNG BAO GIỜ được dập lửa bằng nước, mà
phải tắt thiết bị và sau đó che lấp ngọn lửa, ví dụ: dập bằng một cái vung hoặc một
tấm chăn chống lửa.
• CẢNH BÁO: Nguy cơ gây cháy: không lưu trữ các vật dụng trên bề mặt của khu
vực nấu ăn.
• Cảnh báo: Nếu bề mặt bị nứt, hãy tắt thiết bị để tránh khả năng bị điện giật, vì bề
mặt bếp bằng gốm thủy tinh hoặc các vật liệu tương tự giúp cách điện bảo vệ con
người và vật sống
• Không sử dụng Máy làm sạch bằng hơi nước.
• Thiết bị không được thiết kế để hoạt động bằng bộ đếm thời gian bên ngoài hoặc
hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.

Lựa chọn dụng cụ nấu ăn phù hợp cho bề mặt bếp cảm ứng

• Chỉ sử dụng dụng cụ nấu với phần đáy

phù hợp với bếp từ. Tìm biểu tượng bếp từ in trên
bao bì hoặc trên đáy chảo.

• Bạn có thể kiểm tra xem dụng cụ nấu của bạn
có phù hợp không bằng cách thực hiện kiểm tra bằng nam châm. Di chuyển nam
châm về phía đáy của chảo. Nếu nó bị hút, đó là chảo thích hợp cho bếp từ.
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• Nếu bạn không có nam châm:

1. Đặt một ít nước vào chảo bạn muốn kiểm tra.

2. Nếu không phát sáng trên màn hình và nước đang bị đun sôi, thì đó là loại

chảo thích hợp.

• Dụng cụ nấu nướng được làm từ các vật liệu sau không phù hợp: thép không gỉ
nguyên chất, nhôm hoặc đồng không có đáy từ, thủy tinh, gỗ, sứ, gốm và đất nung.

Không sử dụng dụng cụ nấu ăn có cạnh lởm chởm hoặc phần đáy bị cong.

Hãy chắc chắn rằng phần đáy chảo của bạn có bề mặt mịn, bằng phẳng với mặt
kính, và có cùng kích thước với Khu vực nấu. Luôn đặt chảo vào giữa Khu vực
nấu

Luôn nhấc chảo ra khỏi bếp từ - không được di, trượt vì có thể gây xước kính
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A) Cảnh báo! Sản phẩm không được
bảo hành, nguyên nhân dùng nồi
nhôm đáy gắn thép từ đục lỗ như trong
hình cho bếp từ

B) Sản phẩm không được bảo hành
nếu nguyên nhân là do Gián, Thằn
lằn và các côn trùng khác gây chập
điện, làm hỏng sản phẩm.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm Bếp điện từ EUROSUN.
Chúng tôi khuyên bạn nên dành chút thời gian để đọc Hướng dẫn cài đặt / hướng
dẫn sử dụng này để hiểu đầy đủ cách lắp đặt và vận hành bếp đúng cách.
Để lắp đặt, vui lòng đọc Phần Lắp đặt.
Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn an toàn trước khi sử dụng và giữ Hướng dẫn sử dụng /
lắp đặt này để tham khảo sau này.
LẮPĐẶT:
1. Nên để chừa ra Khoảng trống tối thiểu 50mm dưới lỗ cắt đặt bếp và có cửa
thông gió (tham khảo hình (1). Mặt bếp nấu phải dày tối thiểu 30 mm và được
làm bằng vật liệu chịu nhiệt.

2. Điều tối cần thiết là bếp nấu được thông thoáng và không khí thoát ra không bị
chặn, bít.
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3. Hãy chắc chắn rằng bếp được lắp đặt chính xác như trong Hình (2).

KẾT NỐI VỚI NGUỒN ĐIỆN
Các ổ cắm phải được kết nối phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan đến aptômát
đơn cực, phương pháp kết nối được thể hiện trong hình 3

Điện áp / tần số Kết nối dây

220-240V
50\60Hz Xanh Nâu Vàng/Xanh lá

(1). Nếu dây điện bị hỏng hoặc cần thay thế, việc này cần được thực hiện bởi kỹ
thuật viên hậu mãi bằng cách sử dụng các công cụ thích hợp để tránh mọi tai nạn.
(2). Nếu thiết bị đang được kết nối trực tiếp với nguồn điện, aptômát omni-polar
phải được lắp đặt với khoảng cách tối thiểu là 3 mm giữa các tiếp điểm.
(3). Người lắp đặt phải đảm bảo rằng đã thực hiện việc kết nối với nguồn điện một
cách chính xác và tuân thủ các quy định an toàn.
(4). Dây điện không được uốn cong hoặc bị đè nén, Dây điện phải được kiểm tra
thường xuyên và chỉ được thay thế bởi một người có trình độ phù hợp.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Hình ảnh sản phẩm:

① Giữ ấm ② Bộ điều khiển dạng trượt ③ Chiên rán ④ Tạm dừng

⑤ ON/OFF (BẬT/TẮT) ⑥ Rã đông ⑦ Khóa ⑧ Hẹn giờ

Chức năng Cơ bản:
Bật nguồn:
Khi bật nguồn, tất cả các đèn LED sẽ sáng trong 1 giây kèm tiếng bíp rồi tắt, sau
khi tắt, nếu nhiệt độ còn tồn dư trên 60oC màn hình đèn LED sẽ hiển thị “H” ;
và tất cả các nút đều không hoạt động trừ phím Nguồn.
BẬT/TẮT:
Nhấn phím nguồn để khởi động bếp, Sẽ phát ra một tiếng bíp, màn hình đèn LED
sẽ nhấp nháy, nếu không, màn hình đèn LED sẽ hiển thị "-". Đèn LED hẹn giờ sẽ
tắt khi không có thiết lập về thời gian.
Thiết bị này sẽ tự động tắt nếu không có bất kỳ hoạt động nào trong vòng 2 phút.
Nhấn nút nguồn để có thể trực tiếp bật nguồn thiết bị.
Lựa chọn Công suất:
Để chọn Khu vực nấu bên phải hoặc bên trái, bạn nhấn Bộ điều khiển dạng trượt
(ở khu vực nấu bạn muốn) một lần. Thì Khu vực nấu đó sẽ được chọn. Khi Khu
vực nấu được chọn, màn hình công suất sẽ hiển thị “0” và bắt đầu nhấp nháy.
Bây giờ bạn có thể dùng ngón tay để di trên Bộ điều khiển dạng trượt để chọn

⑤④ ⑦⑥① ③② ②

⑧
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mức công suất (từ 0-9). Màn hình công suất ở trên sẽ hiển thị mức năng lượng.
Sau 5 giây, bếp sẽ quay trở lại chế độ chờ và màn hình công suất không nhấp nháy
nữa.
Khóa:
Nhấn nút khóa trong 3 giây để khởi động chức năng này, Đèn báo phía trên nút
sẽ bật sáng, màn hình đèn LED sẽ hiển thị "Lo". Trên thiết bị bếp này, tất cả các
nút đều không thể hoạt động nữa, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, nút nguồn BẬT
/ TẮT vẫn sẽ hoạt động, vì vậy có thể tắt bếp bất cứ lúc nào; nếu người dùng bật
bếp lên, bếp vẫn ở chế độ Khóa.
Nhấn giữ nút khóa trong 3 giây để tắt chức năng này.
Nếu cùng lúc này bộ hẹn giờ cũng đang hoạt động, chế độ khóa và thời gian hẹn
giờ sẽ thay phiên hiển thị ở tần số 5 giây.
Khuếch đại công Suất:

Để kích hoạt chức năng Booster = đầu tiên phải chọn khu vực nấu và sau đó

nhấn giữ nút công suất mức 9 trong 3 giây, thì chức năng Booster sẽ được kích
hoạt và màn hình công suất sẽ hiển thị [ P ],
Khi tắt chức năng Booster, nhấn bất kỳ nút nào trên Thanh trượt, chức năng
Booster sẽ bị hủy và trở về mức năng lượng mới được chọn.
Lưu ý: Chức năng khuếch đại sẽ tự động tắt sau 3 phút, sau đó tiếp tục hoạt động
ở mức công suất 9.
Bộ hẹn giờ:
Chức năng hẹn giờ cho phép bạn cài đặt thời gian cho quá trình nấu lên tới 99
phút.
Khu vực bên trái và bên phải có thể được cài đặt thời gian độc lập.
Kích hoạt chế độ Hẹn giờ = đầu tiên phải chọn khu vực nấu, màn hình đèn LED
công suất sẽ nhấp nháy, sau đó nhấn nút hẹn giờ, đèn LED hẹn giờ sẽ hiển
thị ”00”, bạn có thể chọn bộ hẹn giờ bằng cách nhấn nút [ + ] hoặc [-], đèn báo
hiệu cho khu vực nấu đã chọn sẽ sáng lên, đồng thời bộ hẹn giờ cũng được
kích hoạt;
Hủy chế độ Hẹn giờ = Chọn vùng nấu được hẹn giờ và bấm nút hẹn giờ, sau đó
nhấn nút [ + ] hoặc [ - ] để điều chỉnh bộ hẹn giờ, khi bộ hẹn giờ nhảy tới [ 00 ],
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đèn báo hiệu cũng sẽ tắt đi.
Lưu ý: nếu bạn nhấn nút [ + ] hay [ - ] trong 2 giây, số sẽ nhảy như thế này: 10 …
20 … 30…
Nếu bạn chỉ nhấn các nút này một lần, số sẽ nhảy từ từ như thế này 1 … 2 … 3…
Khi hẹn giờ kết thúc, người dùng sẽ nghe thấy âm báo BÍP.
Trong giai đoạn lựa chọn, màn hình hẹn giờ sẽ nhấp nháy. Sau khi chọn thời gian,
đợi 3 giây, lúc đó màn hình sẽ ngừng nhấp nháy. Màn hình hẹn giờ sẽ luôn hiển
thị thời gian của khu vực nấu đã chọn. Ở chế độ chờ, nó hiển thị thời gian của thời
gian giảm dần.
Giữ ấm:
Chức năng Giữ ấm được chế tạo đặc biệt để giữ ấm cho thực phẩm của khách
hàng. Nhiệt độ sẽ duy trì từ 70-80 ° C;
Kích hoạt Giữ ấm = đầu tiên chọn vùng nấu và sau đó nhấn nút giữ ấm, Chức
năng Giữ ấm sẽ được kích hoạt, đèn báo sẽ sáng và màn hình nguồn sẽ hiển thị
[U]
Tắt chức năng Giữ ấm = Nhấn nút Giữ ấm, thì Chức năng Giữ ấm sẽ bị tắt ngay,
và màn hình công suất sẽ hiển thị [ 0 ].
Rã đông：
Chức năng rã đông được thiết lập đặc biệt để làm rã đông thực phẩm nhanh hơn.
Nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng từ 50-70 °C.
Kích hoạt Chức năng Rã đông = Đầu tiên chọn Khu vực nấu và sau đó nhấn nút
Rã đông, chức năng Rã đông sẽ được kích hoạt ngay và màn hình công suất sẽ
hiển thị [D]
Tắt Chức năng Rã đông = Đầu tiên chọn Khu vực nấu và sau đó nhấn nút Rã đông,
chức năng Rã đông sẽ bị tắt ngay, chỉ báo sẽ tiếp tục và màn hình công suất sẽ
hiển thị [0].
Nút Tạm dừng và Nhắc lại:
Chức năng Tạm dừng & Nhắc lại cho phép bạn dừng tất cả các chức năng nấu và
hẹn giờ. Bếp nấu sẽ lưu giữ chức năng nấu ăn. Sau khi nhấn nút Tạm dừng một
lần nữa, thì các cài đặt và thời gian nấu đã lưu sẽ tiếp tục.
Kích hoạt chức năng Tạm dừng: Nhấn nút Tạm dừng và cả hai màn hình công
suất sẽ hiển thị | |, đèn báo hiệu sẽ sáng lên;
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Tắt chức năng Tạm dừng = Nhấn nút Tạm dừng và màn hình công suất sẽ hiển thị
các cài đặt công suất đã lưu;
Lưu ý: Nếu chức năng Tạm dừng không được tắt đi sau 10 phút, bếp sẽ tự động
tắt.
Chiên Rán:
Nút này có thể điều chỉnh đến các mức nhiệt độ khác nhau. Cả hai vùng nấu có
thể bắt đầu chức năng Chiên rán .
Kích hoạt chức năng Chiên rán = đầu tiên Chọn vùng nấu và sau đó nhấn nút
Chiên.

Operation Mức Chiên
rán

Chỉ số Phạm vị nhiệt độ

Nhấn nút Frying
1 lần

F1 140-150°C

Nhấn nút Frying
2 lần

F2 170-180°C

Nhấn nút Frying
3 lần

F3 200-220°C

Nhấn nút Frying
4 lần

Hủy Tắt chức năng

Nhấn nút điều khiển
trượt

Bất kỳ mức
công suất

Mức công suất Thay đổi mức công suất

CÀI ĐẶT CÔNG SUẤT:
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p L

B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Khuếch đại

Trái

210mm
400 500 60 700 800 1000 1200 1600 2100 2600

Phải

230mm
400 500 600 700 800 1200 1600 1800 2300 3000

LÀM SẠCH:
Quan trọng: Nếu bề mặt kính gốm bị vỡ hoặc bạn phát hiện thấy có vết nứt,
hãy ngắt kết nối thiết bị. Gọi cho Kỹ thuật viên Dịch vụ Sửa chữa.

Thường xuyên làm sạch bề mặt gốm thủy tinh, khi
bếp đã nguội hẳn. Không bao giờ sử dụng các sản
phẩm hoặc miếng mút rửa có tính mài mòn. Làm sạch
bằng vải ẩm và nước xà phòng.

Mỗi tuần một lần, làm sạch hoàn toàn với các sản phẩm cụ
thể
chuyên bảo quản và bảo vệ bếp. Cạo sạch các vết bẩn bị mắc
kẹt
bằng một dụng cụ cạo.
Nếu đường (hoặc chất có đường) hoặc nhựa vô tình bị cháy
trên kính thủy tinh,
hãy loại bỏ ngay lập tức bằng dụng cụ cạo trong khi bếp vẫn
còn nóng.
Nếu không, vết bẩn đó có thể để lại một dấu vết không thể
làm sạch..
Không sử dụng mặt bếp như một bề mặt làm việc.
Đặc biệt cẩn thận với chất bẩn hoặc bụi bẩn từ rau củ, bột
làm sạch, v.v….
có thể làm trầy xước bề mặt bếp khi di chảo bên trên mặt
bếp.

NGAY LẬP TỨC
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MÃ CẢNH BÁO HIỂN THỊ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Mã Nguyên nhân khả dĩ Giải pháp khắc phục
H Nhiệt độ bề mặt hoạt động

trên 60oC khi thiết bị ở chế
độ chờ và tắt nguồn

Không chạm vào bề mặt đang nóng,
mã sẽ tự tắt khi nhiệt độ thấp hơn
60oC

U Hiển thị Đèn báo hiệu trên B
ếp không có Nồi, chảo..

Đặt lên nồi, chảo phù hợp lên bếp để
nấu.

E1/E2 Điện áp bất thường để cung
cấp điện, phạm vi bình
thường là 220V-240V

Kiểm tra xem nguồn điện có bình
thường không. Bật nguồn sau khi
nguồn điện trở lại bình thường

E3/E4 Cảm biến nhiệt độ IGBT bị
hở / đoản mạch

Kiểm tra đường thông hơi xem bị bít
chặn không, hoặc liên hệ với nhà
cung cấp

E8/E9 Cảm biến bề mặt NTC bị hở
/ đoản mạch

Kiểm tra xem bộ phận có bị cháy
không hoặc liên hệ với nhà cung cấp

Bảo vệ chống trào nước
Khi thiết bị bếp đang hoạt động , nếu vô tình để nước nóng trào ra khu phím điều
khiển sau 5 giây thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp bíp nhanh cảnh báo và sau 2 giây mà
tình trạng đó không thay đổi, thiết bị bếp sẽ tắt ngay lập tức.

TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN
Nếu vô tình quên tắt một bếp nấu, thiết bị sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian,
tùy thuộc vào mức công suất đã được chọn.
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Mức độ hoạt động Số giờ hoạt động

1-2 6

3-4 5

5 4

6-9 1.5

Rã đông 6

Giữ ấm 6

Rán 1.5

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
Nếu có cảnh báo, trước khi gọi cho Dịch vụ hậu mãi, vui lòng thực hiện các bước
sau:
-Kiểm tra thiết bị xem đã được cắm chính xác chưa
-Đọc bảng mã cảnh báo ở trên
Nếu bạn vẫn không thể giải quyết vấn đề, hãy tắt thiết bị, đừng cố gắng tháo thiết
bị ra, và gọi cho Dịch vụ hậu mãi.








	EU-T710Pro                     INDUCTION HOB
	Basic Functions:
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN QUAN TRỌNG:
	LẮP ĐẶT:
	KẾT NỐI VỚI NGUỒN ĐIỆN 
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

	Chức năng Cơ bản:
	Bật nguồn:
	BẬT/TẮT:
	Lựa chọn Công suất:
	Khóa:
	Khuếch đại công Suất:
	Bộ hẹn giờ:
	Giữ ấm: 
	Rã đông：
	Nút Tạm dừng và Nhắc lại: 
	Chiên Rán: 
	LÀM SẠCH:
	MÃ CẢNH BÁO HIỂN THỊ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
	Mức độ hoạt động
	Số giờ hoạt động
	1-2
	6
	3-4
	5
	5
	4
	6-9
	1.5
	Rã đông
	6
	Giữ ấm
	6
	Rán
	1.5
	DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:


