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Auswahl an Kochgeschirr für Induktionskochzone 

•  Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einer 

Induktionskochfläche. Suchen Sie nach dem 

Induktionssymbol auf der Verpackung oder auf dem 

Boden der Pfanne. 

• Sie können überprüfen, ob Ihr Kochgeschirr geeignet ist, 

indem Sie einen Magnettest durchführen. Bewegen Sie einen 

Magneten zum Pfannenboden. Wenn es angezogen wird, ist die 

Pfanne für die Induktion geeignet. 

 

• Wenn Sie keinen Magneten haben:: 

1. Geben Sie etwas Wasser in die Pfanne, die Sie überprüfen möchten. 

2. Wenn im Display nicht blinkt und das Wasser heizt, ist die Pfanne geeignet. 

• Kochgeschirr aus folgenden Materialien ist nicht geeignet: reiner Edelstahl, Aluminium 

oder Kupfer ohne Magnetfuß, Glas, Holz, Porzellan, Keramik und Steingut. 

Verwenden Sie kein Kochgeschirr mit gezackten Rändern oder einem gebogenen Boden. 

 

Stellen Sie sicher, dass derBoden Ihrer Pfanne glatt ist, flach auf dem Glas sitzt und die 

gleiche Größe wie die Kochzonehat. Stellen Sie Ihre Pfanne immer auf die Kochzone. 

 

Heben Sie die Pfannen immer vom Glaskeramikkochfeld ab - nicht rutschen!oderSie 

können das Glas verkratzen 

 

 

 

 

Warnung: Verwenden Sie keinen Aluminiumtopf! 
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■ Produktbeschreibung 

 

 

Model: EU-TE882G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model: EU-TE887G 

                                                         Model: EU-T881G 
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■ Auswahl von Kochgeschirr 

1. Das passende Kochgeschirr für die linke / mittlere Kochzone: 

Pfanne aus ferromagnetischem Material oder magnetisches Induktionsmaterial. Zum 

Beispiel, flache Emaille Wok, flache Gusseisen Topf, flache Edelstahl Topf oder 

Wasserkocher und so weiter. 

Der flache Pfannendurchmesser sollte mehr als 100 mm, aber weniger als 260 mm 

betragen. 

2. Das passende Kochgeschirr für die richtige Kochzone (Keramik): 

Alle flachen Pfannen, die direkt beheizt werden können. 

■Technische Daten 

                Model 

 

Technische Daten 

EU-TE882G EU-T881G EU-TE887G 

Nennspannung 230V~/50Hz 230V~/50Hz 230V~/50Hz 

Nennleistung 

links:2300W 

Booster:3000W 

links:2300W 

Booster:3000W 

links:2300W 

Booster:3000W 

 Mittel:1400W Mittel:1400W 

rechts:1700W 

(Mittel:700W) 
rechts:2300W 

rechts:2200W 

(Mittel:1000W) 

Gesamtnennleistung 5500W 5500W 5200W 

Control Way 24A 24A 23A 

Steuerweg Schieberegler Schieberegler Schieberegler 

Panelgröße 760x450mm 760x450mm 760x450mm 

Schnittgröße 710x410mm 675x405mm 675x405mm 

Funktionen 

Reis kochen / 
Kindersicherung / 

Restwärmeanzeige 
/ Timer 

Reis kochen / 
Kindersicherung / 

Restwärmeanzeige 
/ Timer 

Reis kochen / 
Kindersicherung / 

Restwärmeanzeige 
/ Timer 

Material der Platte 
Keramikglas 

SCHOTT CERAN 
Keramikglas 

SCHOTT CERAN 
Keramikglas 

SCHOTT CERAN 
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■ Produktabmessungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-T881G /EU-TE882G                                          EU-TE887G 
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■ Panel-Funktionsanweisung 

■ Anzeigefunktionsdiagramm EU-TE882G 

 

1 Taste: ein / aus  Schalten Sie das Induktionskochfeld ein / aus. 

2 Taste: Reiskoch Taste Schalten Sie die Reiskochfunktion ein. 

3 
Schieberegler für die 
Leistungsstufe 

Kochzonen-Leistungseinstellung links / rechts 
(Stufe 0-9). 

4 
Booster-Heizungstaste / 
Doppelring-Heizungstaste 

Schalten Sie die Boosterfunktion in der 
Doppelfunktions-Taste des aktuellen Heiz- / 
Elektro-Cerankochfelds ein. 

5 
Taste: 
Reduzierungseinstellung von 
Timer 

Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu verkürzen. 
Drücken Sie lange, um den Wert zu verringern. 

6 
Taste: Erhöhungseinstellung 
von Timer 

Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu erhöhen. 
Drücken Sie lange, um den Wert zu erhöhen. 

7 Taste: Kindersicherung 
drücken Sie 3 Sekunden lange, um alle 
Funktionstasten zu sperren, drücken Sie lange 3 
Sekunden wieder entriegelt. 

8 
Kindersicherungsanzeigeleucht
e 

Kindersicherung ist eingeschaltet, wenn das 
Licht an ist. 

9 
Anzeigeleuchte für die Minute Timer-Einheit ist "Minute", wenn das Licht 

eingeschaltet ist 

10 
Anzeigeleuchte für die Stunde Timer-Einheit ist "Stunde", wenn das Licht 

eingeschaltet ist 

11 
Wählen Sie Timer / 
Anzeigeleuchte für den Timer 

Zeigen Sie die Einstellung des Timers an, 
drücken Sie die Taste, um den Timer zu wählen 

12 Zeitanzeige der Timer-Zone Der Zahlenbereich 00-99. 

13 
Leistungsanzeige der rechten 
Heizzone 

Der Zahlenbereich 00-9. 

14 
Auswahltaste in der rechten 
Heizzone 

Drücken Sie die Taste, um die richtige Zone 
auszuwählen, halten Sie die Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt, um die rechte Heizzone 
auszuschalten, und es wird 0 angezeigt. 
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15 
Timer-Anzeigeleuchte an der 
rechten Heizzone. 

Der Timer der rechten Heizzone wird 
eingeschaltet, wenn das Licht an ist 

16 
Power-Anzeige der zentralen 
Heizzone 

Der Zahlenbereich ist 0-9 

17 
Auswahltaste auf der zentralen 
Heizzone 

Drücken Sie die Taste, um die zentrale Zone 
auszuwählen, halten Sie die Taste für 2 
Sekunden gedrückt, um die Heizzone 
auszuschalten, und es wird 0 angezeigt. 

18 
Timer-Kontrollleuchte in der 
zentralen Heizzone 

Der Timer der zentralen Heizzone wird 
eingeschaltet, wenn das Licht an ist. 

19 
Leistungsanzeige der linken 
Heizzone 

Der Zahlenbereich 00-99. 

20 
Auswahltaste auf der linken 
Heizzone. 

Drücken Sie die Taste, um die linke Zone 
auszuwählen, halten Sie die Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt, um die linke Heizzone 
auszuschalten, und es wird 0 angezeigt. 

21 
Timer-Anzeigeleuchte an der 
linken Heizzone. 

Der Timer der linken Heizzone wird 
eingeschaltet, wenn das Licht an ist 

 

■ Panel-Funktionsanweisung 

■ Anzeigefunktionsdiagramm EU-TE887G 

 

1 Taste: ein / aus  Schalten Sie das Induktionskochfeld ein / aus. 

2 
Schieberegler für die 
Leistungsstufe 

Kochzonen-Leistungseinstellung links / rechts 
(Stufe 0-9). 

3 Taste: Kindersicherung 
drücken Sie 3 Sekunden lange, um alle 
Funktionstasten zu sperren, drücken Sie lange 
3 Sekunden wieder entriegelt. 

4 Leistungsanzeige Verbrauchsanzeige von Induktionskochfeld 

5 
Taste: 
Erhöhungseinstellung von 
Timer 

Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu 
erhöhen. Drücken Sie lange, um den Wert zu 
erhöhen. 

6 
Taste: 
Reduzierungseinstellung 
von Timer 

Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu 
verkürzen. Drücken Sie lange, um den Wert zu 
verringern. 

7 Taste: max. Schalten Sie den max. elektrische Heizung 
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Leistungsgeschwindigkeit ein. 

8 Taste: 0 Leistung Schalten Sie das einzelne Kochfeld aus 

9 Taste: Reiskoch Taste Schalten Sie die Reiskochfunktion ein. 

10 
Timer-Kontrollleuchte an 
der Heizzone 

Der Timer der Heizzone wird eingeschaltet, 
wenn das Licht an ist. 

11 
Taste: max. 
Leistungsgeschwindigkeit 

Schalten Sie den max. elektrische Heizung 
ein. 

 

■ Panel-Funktionsanweisung 

■ Anzeigefunktionsdiagramm EU-T881G 

 

 

1 Taste: schalter  Schalten Sie das Induktionskochfeld ein / aus. 

2 Taste：Reiskochtaste Schalten Sie die Reiskochfunktion ein. 

3 
Schieberegler: Stellen Sie die 
Leistung von 1-9 ein 

Stellen Sie die aktuelle Heizleistung von 1-9 ein 
(slide). 

4 Taste：booster 
Schalten Sie Boosterfunktion im Strom ein 

heating zone. 

5 Taste：Timer-Einstellung 

Stellen Sie die Timer-Einstellungen für die 
aktuelle Heizung ein. 

zone 

6 Taste：Tastensperre Schalten Sie die Tastensperre ein / aus. 

7 
Auswahltaste auf der linken 
Heizzone / Leistungsanzeige der 
linken Heizzone 

zeigen Sie die Leistungstufe der linken 
Heizzone an, drücken Sie Taste, um die linke 
Zone auszuwählen, halten Sie die gedrückte 
Taste für 2 Sekunden, um die linke Heizzone 
auszuschalten, es wird die Stufe 0 angezeigt. 

8 
Auswahltaste an der Heizzone / 
Leistungsanzeige der Heizzone 

zeigen Sie die Leistung der 
Zentralheizungszone an, drücken Sie die 
Taste, um die zentrale Zone zu wählen, halten 
Sie die Taste für 2 Sekunden, um die 
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Zentralheizungszone zu deaktivieren, wird es 
die Stufe 0 anzeigen. 

9 

Auswahltaste auf der rechten 
Heizzone / Leistungsanzeige der 
rechten Heizzone 

zeigen Sie die Leistung der rechten Heizzone 
an, drücken Sie die Taste, um die richtige Zone 
auszuwählen, halten Sie die gedrückte Taste 
für 2 Sekunden, um die rechte Heizzone 
auszuschalten, es wird die Stufe 0 angezeigt. 

10 
Wählen Sie Timer / 
Anzeigeleuchte für den Timer 

zeigen Sie die Einstellung des Timers an, 
drücken Sie die Taste, um den Timer zu 
wählen. 

11 
Kontrollleuchte für Multi-Circle-
Funktion in der linken Heizzone 

Die Mehrkreisheizung ist eingeschaltet, wenn 
das Licht an ist. 

12 
Kontrollleuchte für Multi-Circle-
Funktion in der Heizzone 

Die Mehrkreisheizung ist eingeschaltet, wenn 
das Licht an ist. 

13 
Kontrollleuchte für Multi-Circle-
Funktion in der rechten Heizzone 

Die Mehrkreisheizung ist eingeschaltet, wenn 
das Licht an ist. 

14 
Timer-Kontrollleuchte an der 
linken Heizzone 

Timer der linken Heizzone ist eingeschaltet, 
wenn das Licht an ist. 

15 
Timer-Kontrollleuchte in der 
zentralen Heizzone 

Der Timer der zentralen Heizzone wird 
eingeschaltet, wenn das Licht an ist. 

16 
Timer-Kontrollleuchte an der 
rechten Heizzone 

Timer der rechten Heizzone ist eingeschaltet, 
wenn das Licht an ist. 

17 Anzeigeleuchte für die Stunde 
Timer-Einheit ist "Stunde", wenn das Licht 
eingeschaltet ist. 

18 
Anzeigeleuchte für die Minute Timer-Einheit ist "Minute", wenn das Licht 

eingeschaltet ist. 

19 Kontrollleuchte für Tastensperre 
Die Tastensperre ist eingeschaltet, wenn das 
Licht an ist. 
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■ Bedienungsanleitung 

Wenn sich das Kochfeld im Schlafmodus befindet, können Sie das Produkt nur durch 

Drücken des Schalters “ ”einschalten. Alle anderen Tasten schalten sich nicht ein, 

auch wenn sie gleichzeitig mit dem Schalter gedrückt werden. 

●Ausschalten von Induktionskochfeld  

Wenn das Kochfeld in Betrieb ist oder sich im Bereitschaftszustand befindet, drücken Sie 

die Einschalttaste " " ,um das Gerät auszuschalten, und befindet sich im Ruhezustand. 

 

▲Hinweis: Drücken Sie den Schalter und schalten Sie sofort alle Heizzonen aus. Alle 

zeigen "H" an, bis die Überhitzungstemperatur nach einiger Zeit abfällt. 

● Automatisches Ausschalten 

Wenn das Produkt eingeschaltet wird, bleibt es für 20 Sekunden im Auswahlmodus. 

Wenn keine Vorgänge (Einstellen der Leistung oder Zeit usw.) durchgeführt wurden, gibt 

das Produkt einen Warnton ab und schaltet sich automatisch aus. 

 

▲Hinweis: Wenn das Kochfeld automatisch sich ausschaltet und die Heizzone sich in 

einer hohen Temperatur befindet, zeigt die Heizzone "H" an, bis die 

Überhitzungstemperatur nach einer Weile abfällt. 

■Leistungseinstellung und die Heizungsbeschränkung 

●Arbeitende Heizzone und Leistungseinstellung  

Wenn sich das Kochfeld im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Auswahltaste 

“ ”in der (linken / rechten / zentralen) Heizzone, der Punkt auf der unteren rechten 

Seite der Kontrollleuchte blinkt, dh. die aktuelle Heizzone ist ausgewählt. Sie können den 

Schieberegler verwenden, um die Stärke einzustellen. Drücken Sie lange auf das linke 

vordere Ende des Schiebereglers "|||||||||||||||" für 2 Sekunden, die Stärke der 

ausgewählten Zone wird auf 0 gesetzt. 
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▲Hinweis: 

1. Wenn sich das Kochfeld im Standby-Modus befindet, wird standardmäßig die linke 

Heizzone ausgewählt, wenn Sie den Schieberegler berühren. 

2. Wenn sich die Heizzone einschaltet, drücken Sie den Schieberegler, um die Leistung 

von 1 bis 9 einzustellen. 

 

● Kochgeschirrserkennung (für linke / zentrale Heizzone von Induktionskochfeld) 

Wenn die linke / zentrale Heizzone eingeschaltet ist, schaltet sich die Kochgeschirr-

Erkennungsfunktion ein und erkennt automatisch, ob sich Kochgeschirr in der Heizzone 

befindet. 

Wenn kein Kochgeschirr gefunden wird, zeigt die Anzeigeleuchte der aktuellen linken 

Heizzone keinen Kochgeschirr-Erkennungsmodus “ ”an. Ohne Kochgeschirr 

funktioniert die Heizzone nicht. Wenn 10 Minuten lang kein Kochgeschirr vorhanden ist, 

wird die aktuelle Heizzone automatisch ausgeschaltet. 

 

● Booster-Funktion / Doppelringheizung 

1. Wenn Sie die linke Induktionszone einschalten, drücken Sie die Booster-Taste “ ”"", 

um diese Funktion einzuschalten, und die Leistungsanzeige zeigt gleichzeitig "P" an, die 

Heizzone arbeitet mit hoher Effizienz. Im Booster-Modus drücken Sie die Booster-Taste 

“ ”um die Booster-Funktion auszuschalten. 

2. Wenn Sie die rechte Keramikzone einschalten, drücken Sie die Taste “ ”um die 

Doppelringheizfunktion einzuschalten. 

Wenn es sich im Doppelring-Heizmodus befindet, drücken Sie die Taste “ ”um die 

Außenringheizung auszuschalten, halten Sie die Innenringheizung. 
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● Vergleichstabelle für den Heizleistungsstufe: 

 

Leistungstufe Linke Heizzone vom 

Induktionskochfeld  

Rechte Heizzone vom Cerankochfeld  

Einzelringheizung Doppelringheizung 

1 69W 30W 66W 

2 115W 50W 110W 

3 184W 80W 176W 

4 276W 120W 264W 

5 414W 180W 396W 

6 644W 280W 616W 

7 966W 420W 924W 

8 1472W 640W 1408W 

9 2300W 1000W 2200W 

Booster 3000W   
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● Die maximale Heizleistung und Zeitbegrenzung 

Aus Sicherheitsgründen arbeiten zwei / drei Heizzonen gleichzeitig, die gesamte 

Eingangsleistung von zwei Heizzonen kann nicht über 4,6 KW liegen, und drei Heizzonen 

dürfen nicht mehr als 5,4 KW, dh. die gesamte Leistung der Induktion, sein 

Kochfeldleistung und die Leistung des Ceranfelds dürfen nicht über dem Maximalwert 

liegen. 

Die maximale Heizzeit ist aus Sicherheitsgründen begrenzt, das Zeitbegrenzung hängt 

von der gewählten Leistung ab. Wenn die Heizzone auf maximale Heizzeit arbeitet, wird 

sie automatisch abgeschaltet. 

Das Zeitbegrenzung für jede Heizzone 

Leistungstufe Fortgesetzte Arbeitszeit (Minuten) 

1 516 

2 402 

3 318 

4 258 

5 210 

6 168 

7 138 

8 108 

9 90 

 

▲Beachten Sie!: 

1. Jedes Mal, wenn Sie den Arbeitsmodus der Heizzone ändern (z. B. Einstellen der 

Leistung), wird das Zeitbegrenzung neu berechnet. 

2. Wenn der Timer verwendet wird, wird die Heizzeit in Übereinstimmung mit dem c 

sein, das automatisch heruntergefahrene System wird nicht funktionieren. 

 

 

■ Ausschalten der Heizung und die Restwärmeerkennung  

● Ausschalten der Heizung 
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Wenn das Kochfeld normal funktioniert, drücken Sie die Taste “ ”,"", schalten Sie das 

Kochfeld und alle Heizfunktionen aus. Wenn das Kochfeld für beide Heizzonen arbeitet, 

drücken Sie die Auswahltaste “ ”der aktuellen Heizzone für 2 Sekunden, um diese 

Heizzone auszuschalten. 

▲ Beachten Sie!: 

Nach dem Ausschalten des Kochfelds zeigt die Leistungsstufe "0" an, wenn Restwärme 

vorhanden ist, wird die Leistungsstufe für eine Weile "H" angezeigt, bis die Restwärme 

verschwunden ist und auf "0" wechselt. 

● Restwärmeerkennung 

Nach dem Ausschalten des Produkts kann die Oberfläche der Heizzone noch Restwärme 

haben, die den Benutzer verbrennen oder zum Brand führen kann, das Produkt kann die 

Restwärme erkennen und die digitalen Röhren zeigen "H", um anzuzeigen, dass die 

Temperatur zu hoch ist Bitte berühren Sie nicht die Heizzone bis "H" verschwindet. 

Wenn das Produkt eingeschaltet ist und die Leistungsstufe bei Restwärme 0 ist, wird 

abwechselnd "0" und "H" angezeigt. 

Wenn das Produkt ausgeschaltet ist, wird immer noch "H" angezeigt, bis die Temperatur 

unter 60 Grad fällt. 

Für die Strahlungsheizkochzone wird der Grad der Restwärme durch die Formel von 

Leistungsstufe, Heizzeit und Abkühlzeit berechnet. 

Für die Induktionskochzone wird die Restwärme durch den Sensor erfasst, wenn die 

Restwärme über 65 Grad liegt, wird die Erkennungsfunktion aktiviert. 

● Reiskochfunktion  

Drücken Sie die Reiskochtaste “ ” 3 Sekunden lang, während das Produkt 

eingeschaltet ist. Die Heizzonenleistung zeigt “ ”.an. Die Timer-Zone zeigt "01" (Reis 

für 2-3 Personen), drücken Sie “   ” oder “   ” in 5 Sekunden, um "01" oder "02" 

(Reis für 3-4 Personen) einzustellen.  

Nachdem Sie die Reiskochfunktion in 5 Sekunden eingestellt haben, schaltet sich die 

Funktion ein und beginnt mit dem Countdown. 
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Drücken Sie die Reiskochtaste 3 Sekunden lang, um die Funktion zu beenden. 

▲Chú ý: 

1. Andere Tasten sind gesperrt, wenn der Reiskochfunktion eingeschaltet ist, außer für 

“ ”,“ ”,“ ” 

2. Nach dem Ausschalten der Reiskochfunktion ertönt der Summer und die Zeitzone 

zeigt "- -" die letzten 2 Minuten an. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Summer 

zu stoppen. 

■Einstellen und Ausschalten des Timers  

Der Timer kann nur eingestellt werden, wenn die Heizfunktion eingeschaltet ist. 

Der Timer kann nicht nur auf eine Heizzone, sondern auf beide Heizzonen eingestellt 

werden. Der Timer liegt in einem Bereich von 0-9,5 Stunden. 

●Einstellen des Timers 

1. Sobald Sie die Timer-Taste drücken, blinkt der Punkt auf der unteren rechten Seite der 

Anzeigeleuchte. Dies bedeutet, dass die aktuelle Heizzone ausgewählt ist. 

(Hinweis: Wenn nur eine Zonenheizung benötigt wird, muss dieser Schritt nicht 

ausgeführt werden) 

2. Drücken Sie die Timer-Taste “ ”,der Punkt auf der unteren rechten Seite der 

Kontrolllampe leuchtet, dh. die Timer-Funktion wird eingeschaltet, gleichzeitig leuchtet die 

ausgewählte Kochzone “ ”auf. Drücken Sie dann die Taste “ ” und “ ”oder 

"Schieberegler", um die Uhrzeit einzustellen. 

(Hinweis: Wenn die Zeit auf 99 Minuten eingestellt ist und drücken Sie “ ”um die Zeit zu 

erhöhen, dann wird die Zeit auf 2,0 Stunden eingestellt, und plus eine halbe Stunde, 

wenn Sie sie jedes Mal erhöhen.) 

3. Wenn nach 10 Sekunden keine Operationen ausgeführt werden, blinkt der Punkt auf 

der unteren rechten Seite der Anzeigeleuchte und der Countdown beginnt. 
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▲ Beachten Sie: 

1. Sobald der Timer eingestellt ist, wird automatisch heruntergezählt. Wenn die Zeit 

abgelaufen ist, ertönt ein Warnton und die Kontrollleuchte blinkt "00". Sie können eine 

beliebige Taste drücken, um den Warnton und die Anzeigeleuchte zu löschen. 

2. Wenn der Countdown beendet ist, gibt das Produkt einen Warnton aus und die 

Kontrollleuchte blinkt "00". Dann wird die Heizzone ausgeschaltet, die Leistung wird als 

"0" angezeigt, wenn sie nach 10 Sekunden "H" anzeigt, bedeutet dies, dass die 

Restwärme der Heizzone zu hoch ist. Der Warnton und das Blinken von "00" werden 

fortgesetzt, bis Sie eine beliebige Taste drücken, um sie zu stoppen. 

3. Wenn der Timer abgelaufen ist, funktioniert das ursprüngliche Zeitlimit des Produkts 

nicht. 

● Abbrechen oder Ausschalten des Timers： 

1. Stellen Sie den Timer auf 0 und er wird ausgeschaltet 

2. Schalten Sie die aktuelle Heizzone aus oder stellen Sie die Heizleistung auf 0, dann 

schaltet sich der Timer aus. 

■ Einstellen der Kindersicherung 

● Sperren der Panelkunktionsplatte: 

Wenn das Kochfeld in Betrieb oder im Standby-Modus ist, drücken Sie lange die 

Kindersicherungstaste “ ” für 3 Sekunden, wenn die Timeranzeige "L" anzeigt, 

bedeutet dies, dass die Kindersicherungsfunktion eingeschaltet ist. Alle Tasten sind 

gesperrt (mit Ausnahme der Einschalttaste), der Benutzer kann keine Tasten bedienen. 

●Entsperren der Panelkunktionsplatte: 

Wenn die Kindersicherungsfunktion eingeschaltet ist, drücken Sie lange die 

Kindersicherungstaste “ ”für 3 Sekunden, wenn die Timeranzeige "CL" anzeigt, 

bedeutet dies, dass die Funktionstasten entsperrt sind. 

■ Stromverbrauchanzeige 

Wenn sich das Gerät im Standby - Modus befindet, berühren Sie “ ”zum ersten Mal, 

der Punkt auf der unteren linken / rechten Seite der Anzeigeleuchte leuchtet auf, das 

Timer - Display zeigt den Stromverbrauch des letzten Vorgangs an. Das Anzeigeformat 

lautet: XX.X (0 bis 99.9, Das System wird nach dem Neustart nicht gereinigt und beginnt 

mit der Neuberechnung des Stromverbrauchs. Drücken Sie die Taste erneut, der Punkt 
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auf der unteren linken / rechten Seite der Kontrollleuchte wird aus- und eingeschaltet, das 

Timer-Display zeigt den Gesamtleistungsverbrauch an: XXX (0 ~ 999). Wenn Sie 

gleichzeitig “ ” und “ ”um 2 Sekunden drücken, ist der gesamte Stromverbrauch Null. 

Drücken Sie die Taste “ ” zum dritten Mal, der Punkt auf der unteren linken / rechten 

Seite der Anzeigeleuchte ist aus und diese Funktion wird ausgeschaltet. 

 

 

■Montage 

Montagemethode von Induktionskochfeld 

● Das Induktionskochfeld muss so weit wie 

möglich an der Lüftungsstelle installiert 

werden. Wenn Sie das Kochfeld benutzen, 

müssen es auch die Luftzirkulation im Inneren 

geben. Installieren Sie bei Bedarf bitte den 

Abluftventilator (oder Dunstabzugshaube)  

● In dem Küchenschrank muss man eine 

Fläche von mindestens 100 cm² 

Lüftungsöffnungen ausschneiden, damit die 

Luft ungehindert vom Boden aus strömen 

kann. Die Seite und die Rückseite des 

Schrankwandlochs sollen die brennbare Wand 

mehr als 180 mm zurücklassen, um einen 

sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Wenn 

sich über dem Kochfeld eine brennbare 

Aufhängung befindet, soll der Abstand 

zwischen der Platte und der Aufhängung mehr 

als 1000 mm betragen (wie im Bild gezeigt). 

 

Das Bild zeigt das Loch, um die Küche 

zu installieren 

(Einheit: mm) 

● Nachdem Sie den Einbauort des Induktionskochfelds bestätigt haben, legen Sie die 

Lochschablone auf die Stelle und schneiden Sie die Löcher entlang der Schablonenkante 

● Setzen Sie das Kochfeld in das Loch, die Montageist abgeschlossen. 

6 Wartung und Vorsichtsmaßnahmen 

● Müssen Sie das Kochfeld ausschalten, wenn das Kochfeld gereinigt wird. 

● Nachdem Sie das Kochfeld benutzt haben, reinigen Sie es bitte mit dem trockenen 

Tuch oder verwenden Sie das neutrale Seifenpulver, um die schmutzigen Gegenstände 

zu entfernen, und reinigen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch. 

● Kunststoffprodukte, Druckbereich, Malerei Panel kann man nur mit dem weichen Tuch 
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reinigen, man kann nicht mit dem starken Reinigungsmittel, Verdünner, Benzin, etc. 

abwischen, oder es wird Schaden. 

● Wenn Sie das Induktionskochfeld verwenden, verwenden Sie bitte eine separate 

Leitung von 15A und die Verbindung sollte stark sein. Schlechte Verbindung kann das 

Induktionskochfeld leicht beschädigen. 

● Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder in der Nähe des 

Gaskochfeldes. Halten Sie sich vom Feuer fern. 

● Verwenden Sie kein Wasser, um das Gerät direkt zu reinigen, um eine elektrische 

Leckage zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Teppichen oder Tischtüchern, 

um Luftein- und Luftaustritt zu vermeiden. 

● Legen Sie keine brennbaren, sauren oder alkalischen Gegenstände in die Nähe des 

Geräts, um dessen Lebensdauer zu beeinflussen. 

● Berühren Sie die Oberfläche der Induktion nicht von Hand, nachdem Sie den Topf 

entfernt haben. 

● Wenn Sie das Induktionskochfeld verwenden, schlagen Sie nicht auf die Platte, um die 

Glasplatte nicht zu beschädigen. Wenn das Glas beschädigt ist, sollten Sie sofort 

aufhören, es zu benutzen und es zur Reparatur an den Kundendienst senden..  
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Fehlerc

ode 
Beschreibung Grund Lösung  

E/2 

oder 

d/H 

Die Temperatur auf 

der Glasplatte oder 

Überhitzung ist zu heiß 

1. Temperatur Der 

Topf oder die 

Glasplatte ist zu 

hoch 

2. Elektronische 

Temperatur ist zu 

hoch 

Kühlen Sie das System ab 

E/H 

oder 

d/H 

Der Temperatursensor 

am  

Produkt ist fixiert 

(prüfen Sie Funktion 

des Temperaturfühlers 

im Produkt) 

Nach dem 

Einschalten des 

Produkts reicht die 

Temperaturänderun

g nicht aus 

Kühlen Sie das System ab 

E/3 

oder 

d/P 

Falsche Töpfe, zB. 

magnetischer Verlust 

aufgrund der 

Sumpftemperatur 

Das Modul erzeugt 

einen falschen 

Arbeitspunkt, das 

Gerät wie den IGBT 

kann  sich zerstören. 

1. Der Fehler wird nach 8 

Sekunden automatisch 

gelöscht und man kann den 

Kochzone weiter benutzen. 

Im Fehlerfall sollte der Topf 

ersetzt werden. 

2. Module sollten 

ausgetauscht werden, wenn 

ein Fehler auftritt, während 

sich kein Topf in der 

Kochzone befindet. 

E/5 
Konfigurationsfehler 

von Sensormodul 

Konfigurationsfehler 

von Sensormodul 

1. Löschen Sie die 

Küchenkonfiguration von und 

aktivieren Sie die manuelle 

Konfiguration. 

2. Starten Sie das Ul Service-

Menü, um das Touch-Modul 

zu konfigurieren 

3. Wenn die oben genannten 

Methoden nicht erfolgreich 

sind, ersetzen Sie das Modul 
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E/4 

Das Touch-Modul 

wurde nicht 

konfiguriert (alle 

Touch-Feedback-

Module für UI, mit 

Ausnahme von 

Elementen, die sich 

auf die Kochzone 

beziehen). 

Das Touchmodul ist 

nicht konfiguriert. 

1. Löschen Sie die 

Küchenkonfiguration von und 

aktivieren Sie die manuelle 

Konfiguration. 

2. Starten Sie das Ul Service-

Menü, um das Touch-Modul 

zu konfigurieren 

3. Wenn die oben genannten 

Methoden nicht erfolgreich 

sind, ersetzen Sie das Modul 

E/6 

oder 

d/U 

Größere elektrische 

Störung 

1. Fehler am 

Netzfrequenzdetekto

r 

2. Spannung / 

Spannungsabfall 

Überprüfen Sie die Spannung 

und Frequenz der 

Stromversorgung, wenn es 

kein Problem gibt, dann 

müssen Sie das Modul 

ersetzen 

Keine 

Anzeig

e 

Am Schaltnetzteil liegt 

eine Überspannung an 

(keine Funktion) 

400V Verbindung Trennen Sie das Netzkabel 

und schließen Sie es wieder 

an 

Um den Servicetechniker im Fehlerfall zu unterstützen, zeigt die UI den Fehlercode an. 

Die grundlegenden AdAsI-Fehlercodes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

Fehlerc

ode 
Beschreibung Grund Lösung  

E/8 Lüfter -Probleme 

1. Der Lüfter ist 
blockiert 

2. Lüfter oder 
elektronisches 
Steuergerät ist 
defekt 

1. Überprüfen Sie die 
Installation des Moduls, wenn 
der Lüfter blockiert ist. 

2. Überprüfen Sie, ob der 
Lüfter aufgrund von Öl oder 
Staub festsitzt. 

3. Tauschen Sie das Modul 
aus 

E/9 
Temperatursensordefe
kte  

Signalsensor 
außerhalb der Zone; 
ein Sensor oder 

Tauschen Sie das Modul aus 
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elektronischer Fehler 

E/5 
MCU 

Sensormodulfehler 
MCU Fehler Tauschen Sie das Modul aus 

E/A Hardwarefehler Hardwarefehler Tauschen Sie das Modul aus 

E/7 Unbekannter Fehler  
Ersetzen Sie das Modul oder 

die Benutzeroberfläche 

 

Allgemeine Fehlercode und Fehlercode der Kochzone 

 

Anzeig

e 

Ausführliche 

Beschreibung 
Möglicher Grund Lösung 

Er22 Tastefehler Ausfall der Steuerplatine 
Ersetzen Sie die 
Steuerplatine 

Andere 
Innenfehler der 
Steuerplatine 

Innenfehler der 
Steuerplatine 

professionelle Reparatur 

E2 
Überhitzung des 
Induktionsheizmoduls 

Wärmeabfuhr ist nicht 
genug 

die Wärme ableiten 

E3 
Induktionsheizmodul  
ist instabil 

Störung des Topfs oder des 
Induktionsheizungsmoduls 

Starten Sie das Kochfeld 
neu, wenn der Fehler 
weiterhin besteht, ersetzen 
Sie das Heizmodul 

E4 

Induktionsheizung ist 
nicht eingerichtet oder 
keine angeschlossen 
Kommunikation  

Heizgerät ist nicht 
abgerechnet oder 
falsch festgelegt; 
keine Stromzufuhr für die 
Heizeinheit; 
Anschlusseinheit hat keine 
Ausgangsspannung 

Stellen Sie das 
Induktionsheizgerät richtig 
ein; 
Überprüfen Sie die Strom- 
und 
Kommunikationsverbindung; 
Ersetzen Sie die 
Verbindungseinheit 

E5 
Ausfall der 
Verbindungseinheit 

Ausfall der 
Verbindungseinheit 

Ersetzen Sie die 
Verbindungseinheit 

E6 
Ausfall des 
Induktionsheizmoduls 

Ausfall des 
Induktionsheizmoduls 

Ersetzen Sie das 
Induktionsheizmodul 

E9 
Thermostat ist 
kurzgeschlossen, offen 
oder ausgefallen 

Thermostat ist ausgefallen 
oder kontaktiert schlecht  

Ersetzen Sie den 
Thermostat 

Andere 
Ausfall des 
Induktionsheizmoduls 

Ausfall des 
Induktionsheizmoduls 

professionelle Reparatur 
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Choosing the right Cookware for induction cooking side 

 
• Only use cookware with a base suitable for induction  
cooking. Look for the induction symbol on the  
packaging or on the bottom of the pan. 

• You can check whether your cookware is suitable by carrying 
out a magnet test. Move a magnet towards the base of the pan. 
If it is attracted, the pan is suitable for induction. 
• If you do not have a magnet: 
1. Put some water in the pan you want to check. 
2. If   does not flash in the display and the water is heating, the pan is suitable. 
• Cookware made from the following materials is not suitable: pure stainless steel, 
aluminium or 
copper without a magnetic base, glass, wood, porcelain, ceramic, and earthenware. 

 

Do not use cookware with jagged edges or a curved base. 

 

 

 

 

Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same 

size as the cooking zone. Always centre your pan on the cooking zone. 

 

 

 

 

Always lift pans off the ceramic hob – do not slide, or they may scratch the glass 

 

 

 

 

 

 

Warning！ Do not use aluminum pot！ 
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■Product Description           

■Product Drawing 

                                    

Model: EU-TE882G 

 

 

 

 

 

 

Model: EU-TE882G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model: EU-TE887G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model: EU-T881G 
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■Selection of Cookware 

1. The suitable cookware for the left / central cooking zone: 

Ferromagnetic material pan or magnetic induction material pan. For example, flat enamel 

wok, flat cast iron pot, flat stainless steel pot or kettle and so on. 

The flat pan diameter should be more than 100mm but less than 260mm. 

 

2. The suitable cookware for the right cooking zone (ceramic): 

All flat pans which can be heating directly. 

 

■Technical Specification                                   

Model 
   

  Specification  
EU-TE882G EU-T881G EU-TE887G 

Rated Voltage 230V~/50Hz 230V~/50Hz 230V~/50Hz 

Rated Power 

Left:2300W 
(Booster:3000W) 

Left:2300W 
(Booster:3000W) 

Left:2200W 
(Booster:3000W) 

Center:1400W Center:1400W   

Right:1700W 
(Center:1000W) 

Right:2300W 
Right:2200W 

(Center:1000W) 

Rated Total Power 5500W 5500W 5200W 

Current Limit 24A 24A 20A 

Control Way Slide Control Slide Control Slide Control 

Panel Size 760x450mm 760x450mm 760x450mm 

Cutting Size 710x410mm 675x405mm 675x405mm 

Functions 

Rice 
cooking/Child 

lock/Residual heat 
indicator/Timer 

Rice cooking/Child 
lock/Residual heat 

indicator/Timer 

Rice cooking/Child 
lock/Residual heat 

indicator/Timer 

Material of Panel 
SCHOTT CERAN 

ceramic glass 
SCHOTT CERAN 

ceramic glass 
SCHOTT CERAN 

ceramic glass 
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■Product Dimensions 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-T881G/EU-TE882G                                        EU-TE887G 
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■Panel Function Instruction                                 

■EU-TE882G Display Function Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Key: on/off Turn on/off the induction hob. 

2 Key: rice cooking key Turn on rice cooking function. 

3 Power level slide control Left/right heating power adjust (level 0-9). 

4 
Booster heating key/double 
heating key 

Turn on the booster function in current 
heating/electric ceramic hob double function 
key. 

5 Key：timer reduce adjustment 
Press the key to reduce time, long press then 
value continue to reduce. 

6 Key：timer increase adjustment 
Press the key to increase time, long press then 
value continue to increase. 

7 Key: Child lock 
Long press 3 seconds to lock all function keys, 
long press 3 seconds again unlocked.  

8 Child lock indicator light 
Child lock function is turned on when the light is 
on.   

9 Indicator light for minute Timer unit is ‘minute’ when the light is on  

10 Indicator light for hour Timer unit is ‘hour’ when the light is on 

11 
select timer/indicator light for 
the timer 

Show setting of timer, press the key to choose 
timer 

12 Time display of timer zone The figure range 00-99. 

13 
Power display of right heating 
zone 

The figure range level 0-9 

14 
Selection key on the right 
heating zone 

Press the key to select the right zone, hold the 
press for 2 seconds to turn off the right heating 
zone, and it shows 0. 

15 
Timer indicator light on right 
heating zone. 

Timer of right heating zone is turned on when 
the light is on. 

16 
Power display of central heating 
zone 

The figure range level 0-9 
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17 
Selection key on the central 
heating zone 

Press the key to select the central zone, hold 
the press for 2 seconds to turn off the central 
heating zone, and it shows 0. 

18 
Timer indicator light on central 
heating zone. 

Timer of central heating zone is turned on when 
the light is on. 

19 
Power display of left heating 
zone 

The figure range level 0-9 

20 
Selection key on the left heating 
zone 

Press the key to select the left zone, hold the 
press for 2 seconds to turn off the left heating 
zone, and it shows 0. 

21 
Timer indicator light on left 
heating zone. 

Timer of left heating zone is turned on when the 
light is on. 

 

■Panel Function Instruction                                 

■EU-TE887G Display Function Diagram 

 

 

 

 

1 Key: on/off Turn on/off the induction hob. 

2 Power level slide control Left/right heating power adjust (level 0-9) 

3 Key: Child lock 
Long press 3 seconds to lock all function 
keys, long press 3 seconds again unlocked.  

4 Power display Induction cooker consumption display 

5 Key：timer increase adjustment 
Press the key to increase time, long press 
then value continue to increase. 

6 Key：timer reduce adjustment 
Press the key to reduce time, long press then 
value continue to reduce. 

7 Key: Max. power speed Turn on the max. power heating  

8 Key: 0 power  Turn off the single hob   

9 Key: rice cooking key Turn on rice cooking function. 

10 
Timer indicator light on heating 
zone. 

Timer of heating zone is turned on when the 
light is on. 

11 Key: Max. power speed Turn on the max. power heating  
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 ■Panel Function Instruction                                 

■EU-T881G Display Function Diagram 

 

1 Key: switch turn on/off the induction hob. 

2 Key: rice cooking key turn on rice cooking function. 

3 
slide control: adjust the power 
level from 1-9 

set the current heating power level from 1-9 
(slide). 

4 key：booster 
turn on booster function in current heating 
zone. 

5 key：timer adjustment 
adjust the timer settings for current heating 
zone 

6 key：key lock turn on/off key lock function. 

7 

Selection key on the left heating 
zone/power 
display of the left heating zone 
 

show power level of left heating zone, press  
the key to select the left zone, hold the  
press for 2 seconds to turn off the left  
heating zone, it will show level 0. 

8 
selection key on the central 
heating zone/power display of 
the central heating zone 

show power level of left heating zone, press  
the key to select the left zone, hold the  
press for 2 seconds to turn off the left  

heating zone, it will show level 0. 

9 
selection key on the right heating 
zone/power display of the right 
heating zone 

show power level of right heating zone, press  
the key to select the right zone, hold the  
press for 2 seconds to turn off the right  

heating zone, it will show level 0. 

10 
select timer/indicator light for 
timer 

show setting of timer, press the key to choose 
timer. 

11 
indicator light for multi circle 
function in left heating zone 

the multi circle heating function is turned on 
when the light is on. 

12 
indicator light for multi circle 
function in center heating zone 

the multi circle heating function is turned on 
when the light is on. 

13 
indicator light for multi circle 
function in right heating zone 

the multi circle heating function is turned on 
when the light is on. 

14 
timer indicator light on left 
heating zone 

timer of left heating zone is turned on when the 
light is on. 
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15 
timer indicator light on central 
heating zone 

timer of center heating zone is turned on when 
the light is on. 

16 
timer indicator light on right 
heating zone 

timer of right heating zone is turned on when 
the light is on. 

17 indicator light for hour timer unit is ‘hour’ when the light is on. 

18 indicator light for minute timer unit is ‘minute’when the light is on. 

19 indicator light for key lock key lock is turned on when the light is on. 

 

 

 

 

 

 

                               

■Operation  Instruction  

When the hob is under sleep mode, pressing switch “       ” is the only way to turn 

on the product, any other keys will not turn it on even if they were pressed with the 

switch at the same time. 

 

●Shut Down the Induction Hob 

When the hob is working or in standby state, press “       ” power key to turn off and will be 

in the sleeping state. 

▲Notice: Press switch and immediately shut down all heating zones, they all will show 
‘H’ until the overheat temperature goes down after a while.  

●Automatically Shut Down 

When the product is turned on, it will stay in selection mode for 20 seconds, if there were 

no operations (setting power or time and so on) the product will give a warning tone and 

automatically shut down. 

▲Notice: If the hob automatically shut down and the heating zone is in high 
temperature, the heating zone shows ‘H’ until the overheat temperature goes down after 
a while. 

 

■Power setting and the heating restriction 

●Heating zone working and power setting 

When the hob is under standby state, press the selection key “ ” on (left/right/central) 

heating zone, the spot on the lower right side of the indicator light will flash, it means the 
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current heating zone is selected. You can use slide control to set the power level. Long 

press the left front end of the slide control “|||||||||||||||” for 2 seconds, the power of the 

selected zone will turn to 0.   

▲Notice: 
1. When the hob is in standby state, the left heating zone will be selected by default 
when touch the slide control. 
2. When the heating zone turns on, press the slide control to adjust the power from 1 to 
9 level.  

 

●Cookware Detecting（for left/central induction hob heating zone） 

When the left/ central heating zone is turned on, the cookware detecting function will turn 

on and automatically detect if there’s any cookware on the heating zone. 

If there is no cookware detected, the indicator light of current left heating zone will show 

no cookware detected mode “ ”. Without the cookware, the heating zone will not work. 

If without cookware for 10 minutes, the current heating zone will automatically turn off. 

●Booster Function / Double-Ring Heating 

1. When turn on the left induction zone, press the booster key “       ” to turn on this 

function, and the power display shows “P” at the same time, the heating zone is working 

under high efficiency. When it is under booster mode, press booster key “        ” to shut 

down the booster function. 

2. When turn on the right ceramic zone, press the key “        ” to turn on the double-ring 

heating function. 

When it is under double-ring heating mode, press the key “        ” to turn off the outer ring 

heating, keep the inner ring heating. 

● Heating Power Level Comparison Table: 

Power level 
Left induction hob 

heating zone 

Right ceramic hob heating zone 

Single ring heating Double-ring heating 

1 69W 30W 66W 

2 115W 50W 110W 

3 184W 80W 176W 

4 276W 120W 264W 

5 414W 180W 396W 

6 644W 280W 616W 

7 966W 420W 924W 

8 1472W 640W 1408W 

9 2300W 1000W 2200W 

Booster 3000W   
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● The Maximum Heating Power and Time Limit 

For safety, there are two/ three heating zones working at the same time, total input power 

of two heating zones cannot be over 4.6KW, and three heating zones total input power 

cannot be over 5.4KW, it means the total power of the induction hob power and the 

ceramic hob power cannot be over the maximum value.  

The max heating time is limited strictly for safety, the time limit depends on the power you 

choose. When heating zone works to max heating time, it will shut down automatically. 

The Time Limit for Each Heating Zone 

Power level Continued working time(minutes) 

1 516 

2 402 

3 318 

4 258 

5 210 

6 168 

7 138 

8 108 

9 90 

 

▲Notice: 
1. Every time you change the working mode of heating zone (such as adjusting power) 
the time limit will be recalculated.  
2. When use the timer, the heating time will be in accordance with the c, the 
automatically shut down system will not work. 
  

 

■Turn Off the Heating and the Residual Heat Detecting 

 

●Turn off the Heating Zone 

When the hob is working normally, press “ ” switch key, will turn off the hob and all the 

heating functions. When the hob is working for both heating zones, press the selection 

key “ ” of current heating zone for 2 seconds to turn off this heating zone. 

 

▲Notice: 
After turning off the hob, the power level shows “0”, if there is residual heat, the power 
level shows “H” for a while until the residual heat disappeared and change to “0”.  
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●Residual Heat Detecting 

After turning off the product, the surface of the heating zone may still have residual heat 

which may burn the user or lead to fire, the product can detect the residual heat and the 

digital tubes will show ‘H’ to indicate the temperature is too high, please do not touch the 

heating zone until ‘H’ disappears. 

When the product is on, if the power level is 0 with residual heat, it will display ‘0’, and ‘H’ 

alternately. 

When the product is off, it will still show ‘H’ until the temperature goes below 60 degrees. 

For radiant heating area, the degree of residual heat is calculated by the formula of power 

level, heating time and cooling time. 

For induction heating area, the residual heat is detected by sensor, when residual heat is 

above 65 degrees, the detecting function will be activated. 

 

●Rice Cooking Function    

Press rice cooking key “      ”for 3 seconds while the product is turned on, the heating 

zone power shows “ ”. The timer zone shows “01” (rice for 2-3 persons), press “     ” or 

“     ” in 5 seconds to set “01” or “02” (rice for 3-4 persons) mode.   

After set down the rice mode in 5 seconds, the function turns on and begin count down. 

Long press rice cooking key for 3 seconds to stop the function. 

▲Notice: 

1. Other keys are locked when the rice cooking mode is on except for “      ”、“     ”、

“      ” 
2. After turn off the rice cooking function, the buzzer alarms and the timer zone shows “- 
-” last 2 minutes. Press any key can stop the buzzer. 

 

■Set and shut down the timer 

The timer can be set only when the heating function is turned on.   

The timer can be set not only one heating zone but both heating zones. The timer is 

within a range of 0-9.5 hours. 

●Set the timer 

1. Once press the timer key, the spot on the lower right side of the indicator light will flash, 

it means the current heating zone is selected.  

(Notice: if just one zone heating, this step does not need to operate) 

2. Press the “ ” timer key, the spot on the lower right side of the indicator light is on, it 

means the timer function turn on, at the same time the selected cooking zone “ ” light 
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on. Then press the key “      ” and “      ”, or “slide control” to set the time.  

(notice: If the time is set to 99 minutes and press “       ” to increase the time, then the 

time will be set to 2.0 hours, and plus half an hour when every time you increase it.) 

 

3. If no operations are executed after 10 seconds, the spot on the lower right side of the 
indicator light will flash and the countdown starts. 

 

▲Notice: 
1. Once the timer is settled, it will automatically count down, when time is up it will give 
a warning tone and indicator light will show flashing ‘00’, you can press any key to 
cancel the warning tone and the indicator light. 
2. When count down is finished, the product will give a warning tone and the indicator 
light will show flashing ‘00’. Then the heating zone will shut down, the power will be 
shown as ‘0’, if it shows ‘H’ after 10 seconds it means the residual heat of heating zone 
is too high. The warning tone and flashing ‘00’ will continue until you press any key to 
stop it. 
3. When the timer is settled, the original time limit of the product will not work.  

 
●Cancel or Shut down timer： 
 

1. Set the timer to 0 and it will shut down 

 
2. Shut down the current heating zone or set the heating power to 0, then the timer will 
shut down. 
 
■ Set the Child Lock 

 
●To lock the panel function keys: 
 
When the hob working or standby, long press the child lock key “       ” for 3 seconds, 
when the timer display shows “L”, it means the child lock function is turned on. All the 
keys locked (except for the power key), user cannot operate any keys. 
 
●To unlock the panel function keys: 

When the child lock function is turned on, long press the child lock key    “      ” for 3 

seconds, when the timer display shows “CL”, it means the function keys are 

 unlocked. 

■Power Consumption Display 

When the appliance is under standby mode, touch “       ” first time, the spot on the lower 

left/right side of the indicator light will light on, timer display shows power consumption 

from last operation, the display format is: XX.X (0 to 99.9, The system will be zero 

cleaning after restart, and start to re-calculate the power consumption). Press the key 

again, the spot on the lower left/right side of the indicator light will be off and on, timer 

display shows total power consumption: XXX (0~999). If press “        ” and “       ” at the 
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same time by 2 seconds, total power consumption will be zero cleaning. Press the key 

“       ” by third time, the spot on the lower left/right side of the indicator light will be off and 

this function will turn off. 

 

■Installation Method                                      

■Induction Hob Installation Method 

●The induction hob need to install in the ventilation 

 place as much as possible. When using the hob  

also need to keep air circulation indoor. If necessary  

pleaseinstall the exhaust fan (or range hood)  

●The kitchen cupboard, must cut out an area no  

less than 100cm² ventilation holes to make sure the 

 air flows freely from the bottom. The side and the back of the cupboard panel hole 

should leave the combustible (wall) more than 180mm to ensure safe use. If there is 

combustible suspension above the hob, the distance between the panel and the 

suspension should be more than 1000mm (as the picture shows) 

●After confirming the induction hob installation place, put the hole template on the place 

and cut the holes along the template edge. 

●Put the hob into the hole, the installation completes. 

■Maintenance Instructions                                 

●Must turn off the hob when do the hob cleaning. 

●After using the hob, please clean it with the dry cloth, or use the neutral soap powder to 

remove the dirty things, then use the dry cloth to clean. 

●Plastic products, printing area, painting panel can only clean with the soft cloth, cannot 

wipe with the strong detergent, thinner, gasoline, etc. or it will be damage.  

●When using the induction hob please use a separate line of 15A and the connection 

should be strong. Bad connection is easy to damage the induction hob. 

●Do not use the appliance in the humid circumstance or near the gas hob. Keep away 

from the fire. 

●Do not use water to clean the appliance directly, to avoid electric leakage. Do not use 

the appliance on the carpet or table cloth, to avoid blocking the air inlet and outlet. 

●Do not put the inflammable, acid, alkali objects near the appliance to influence it’s life 

time. 

●Do not touch the surface of induction by hand after remove the pot. 

http://www.baidu.com/link?url=UcYsWCP-AzRvOxqaF4j0p-PXETbOOvBOeDfDi3LOrSGVLGgaIsC7tlAVTtKAIQOfk0QowQnIc7A6WSQR9wEhdjELT_DjaYplalWaseMdpTK
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●When using the induction hob, do not hit the panel so as not to damage the glass panel. 

If the glass is damaged, you should stop to use it immediately and sent it to the after 

sales service for repair. 
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Common and Heating Zone Error Code 

 

Display Description Possible Reason Solution 

Er22 key failure control board failure 
replace the control 
board 

others 
inside fault of the 
control board 

inside fault of the control 
board 

professional repair 

E2 
induction heating 
module overheating 

heat dissipation is not 
enough 

dissipate the heat 

E3 
induction heating 
module is unstable 

pot abnormal or induction 
heating module failure 

restart the hob, if the 
error still exists then 
replace the heating 
module 

E4 

induction heating 
unit is not settled or 
no communication 
connected 

heating unit is not settled or 
wrongly settled; 
no power input for heating 
unit; connection unit has no 
output voltage 

set the induction 
heating unit correctly; 
check the power and 
communication 
connection; replace the 
connection unit 

E5 
connection unit 
failure 

connection unit failure 
replace the connection 
unit 

E6 
induction heating 
module failure 

induction heating module 
failure 

replace the induction 
heating module 

E9 
thermostat is 
shorted, open or 
failed 

thermostat is failed or poorly 
contacted 

replace the thermostat 

others 
induction heating 
module failure 

induction heating module 
failure 

professional repair 
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Lựa chọn dụng cụ nấu ăn phù hợp cho Bếp Từ 

• Chỉ sử dụng dụng cụ nấu với phần đáy phù hợp với 

bếp từ. Tìm biểu tượng bếp từ 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. 

 

• 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 vùng nấu ăn. Luôn đặt chảo vào khu vực nấu ăn. 

 

Luôn nhấc chảo ra khỏi bếp từ - không được di, trượt vì có thể gây xước kính 

 

 

 

Cảnh báo！Không được sử dụng nồi nhôm, đáy nồi có 

gắng lớp thép từ mỏng hình tổ ong như trong hình ! 
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■Mô tả chi tiết Sản phầm 

■Bản vẽ sản phầm 

 

 

Model: EU-TE882G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model: EU-TE887G 

Model: EU-T881G 
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■ Lựa chọn Dụng cụ nấu nướng 

1. Dụng cụ nấu thích hợp cho khu vực nấu ăn bên trái / trung tâm: 

Chảo bằng vật liệu từ tính hoặc chảo làm bằng vật liệu cảm ứng từ. Ví dụ như, chảo men 

phẳng, nồi gang phẳng, nồi thép không gỉ phẳng hoặc ấm đun nước và tương tự. 

Đường kính chảo phẳng phải lớn hơn 100mm nhưng nhỏ hơn 260mm. 

2. Dụng cụ nấu thích hợp cho khu vực nấu ăn thích hợp (gốm): 

Tất cả chảo phẳng có thể được đun nóng trực tiếp. 

■THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

        Model 

   

Thông số  

kĩ thuật 

EU-TE882G EU-T881G  EU-TE887G 

Điện áp định 

mức 
230V~/50Hz 230V~/50Hz 230V~/50Hz 

Công suất định 

mức 

Trái: 2300W  

(Khuếch đại: 3000W) 

Trái: 2300W  

(Khuếch đại:3000W) 

 

Trái: 2300W  

(Khuếch đại:3000W) 

 
Trung tâm: 1400W Trung tâm: 1400W 

Phải: 1700W 

(Trung tâm: 700W) 
Phải: 2300W 

Phải: 2200W  

(Trung tâm: 1000W) 

Tổng công suất 

định mức 
5500W 5500W 5200W 

Giới hạn dòng 

điện 
24A 24A 23A 

Phương thức 

điều khiển 
Điều khiển dạng 

trượt 

Điều khiển dạng 

trượt 

Điều khiển dạng 

trượt 

Kích thước mặt 

kính 
760x450mm 760x450mm 760x450mm 

Kích thước lỗ cắt 710x410mm 675x405mm 675x405mm 

Chức năng 
Nấu cơm / Khóa trẻ 

em / Báo hiệu nhiệt 

tồn dư / Hẹn giờ 

Nấu cơm / Khóa trẻ 

em / Báo hiệu nhiệt 

tồn dư / Hẹn giờ 

Nấu cơm / Khóa trẻ 

em / Báo hiệu nhiệt 

tồn dư / Hẹn giờ 

Chất liệu mặt 

kính 
Gốm thủy tinh 

SCHOTT CERAN 

Gốm thủy tinh 

SCHOTT CERAN 

Gốm thủy tinh 

SCHOTT CERAN 
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■Kích thước lắp đặt 

  

 

 

 

 

 

 

EU-T881G/EU-TE882G                                        EU-TE887G 
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■ Hướng dẫn Chức năng Bảng điều khiển 

■ Sơ đồ chức năng màn hình hiển thị EU-TE882G 

 

1 Nút bấm: Công tắc Tắt/bật bếp từ 

2 Nút bấm: Nút bấm Nấu cơm Bật chức năng Nấu cơm. 

3 Điều khiển công suất dạng trượt 
Điều chỉnh công suất đun nóng trái/phải (mức 
độ từ 0-9). 

4 
Nút bấm chế độ nấu khuếch đại/ 
Nút bấm nấu cả hai vòng tròn khu 
vực nấu 

Bật chức năng khuếch đại trong nút bấm 
chức năng khu vực điện gốm nấu ăn hiện tại/ 
hai vòng tròn khu vực nấu 

5 
Nút bấm: điều chỉnh giảm thời gian 
hẹn giờ  

Bấm nút để giảm thời gian, nhấn giữ lâu để 
giảm giá trị liên tục. 

6 
Nút bấm: điều chỉnh tăng thời gian 
hẹn giờ 

Bấm nút để tăng thời gian, nhấn giữ lâu để 
tăng giá trị liên tục. 

7 Nút bấm: Khóa trẻ em 
Nhấn và giữ 3 giây để khóa tất cả các Nút 
chức năng, nhấn và giữ 3 giây một lần nữa 
để mở khóa. 

8 Đèn báo Khóa trẻ em 
Khi đèn sáng thì Chức năng khóa trẻ em sẽ 
bật. 

9 Đèn báo hiệu thời gian giờ Hiển thị đơn vị hẹn giờ là “giờ“ khi đèn sáng. 

10 Đèn báo hiệu thời gian phút Hiển thị đơn vị hẹn giờ là “phút” khi đèn sáng. 

11 
Chọn hẹn giờ / đèn báo cho Bộ 
hẹn giờ 

Hiển thị cài đặt hẹn giờ, nhấn phím để chọn 
hẹn giờ 

12 
Hiển thị thời gian của khu vực Bộ 
hẹn giờ 

Phạm vi trong hình gồm 00-99. 

13 
Hiển thị công suất của khu vực 
nấu bên phải 

Phạm vi trong hình gồm 0-9 

14 
Nút lựa chọn trên khu vực nấu bên 
phải 

Bấm nút để chọn trên khu vực nấu bên phải, 
nhấn và giữ trong 2 giây để tắt trên khu vực 
nấu bên phải và nó sẽ hiển thị 0. 

15 
Đèn báo hiệu hẹn giờ trên khu vực 
nấu bên phải 

Bộ hẹn giờ của khu vực nấu bên phải sẽ bật 
khi đèn sáng. 
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16 
Hiển thị công suất của khu vực 
nấu trung tâm 

Phạm vi trong hình gồm mức độ từ 0-9 

17 
Nút lựa chọn trên khu vực nấu 
trung tâm 

Bấm nút để chọn trên khu vực nấu trung tâm, 
nhấn và giữ trong 2 giây để tắt trên khu vực 
nấu trung tâm và nó sẽ hiển thị 0. 

18 
Đèn báo hiệu hẹn giờ trên khu vực 
nấu trung tâm 

Bộ hẹn giờ của khu vực nấu trung tâm sẽ bật 
khi đèn sáng. 

19 
Hiển thị công suất của khu vực 
nấu bên trái 

Phạm vi trong hình gồm mức độ từ 0-9 

20 
Nút lựa chọn trên khu vực nấu bên 
trái 

Bấm nút để chọn trên khu vực nấu bên trái, 
nhấn và giữ trong 2 giây để tắt trên khu vực 
nấu bên trái và nó sẽ hiển thị 0. 

21 
Đèn báo hiệu hẹn giờ trên khu vực 
bên trái 

Bộ hẹn giờ của khu vực nấu bên trái sẽ bật 
khi đèn sáng. 

■ Hướng dẫn Chức năng Bảng điều khiển 

■ Sơ đồ chức năng màn hình hiển thị EU-TE887G 

 

1 Nút bấm: Công tắc  Tắt/bật bếp từ 

2 Điều khiển công suất dạng trượt 
Điều chỉnh công suất đun nóng trái/phải 
(mức độ từ 0-9). 

3 Nút bấm: Khóa trẻ em 
Nhấn và giữ 3 giây để khóa tất cả các 
Nút chức năng, nhấn và giữ 3 giây một 
lần nữa để mở khóa. 

4 Hiển thị công suất 
Màn hình mức công suất tiêu thụ của 
bếp cảm ứng 

5 
Nút bấm: điều chỉnh tăng thời 
gian hẹn giờ 

Bấm nút để tăng thời gian, nhấn giữ lâu 
để tăng giá trị liên tục. 

6 
Nút bấm: điều chỉnh giảm thời 
gian hẹn giờ  

Bấm nút để giảm thời gian, nhấn giữ lâu 
để giảm giá trị liên tục. 

7 Nút bấm: tốc độ công suất cực đại Bật mức công suất đun nóng cực đại 

8 Nút bấm: công suất 0  Tắt một bên bếp riêng lẻ 

9 Nút bấm: Nút bấm Nấu cơm Bật chức năng Nấu cơm. 

10 
Đèn báo hẹn giờ trên khuc vực 
nấu. 

Bộ hẹn giờ của khu vực nấu sẽ bật khi 
đèn sáng. 
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11 Nút bấm: tốc độ công suất cực đại Bật mức công suất đun nóng cực đại 

■ Hướng dẫn Chức năng Bảng điều khiển 

■ Sơ đồ chức năng màn hình hiển thị EU-T881G 

 

 

 

 

 

 

1 Nút bấm: Công tắc Tắt/bật bếp từ 

2 Nút bấm: Nút bấm Nấu cơm Bật chức năng Nấu cơm. 

3 
Điều khiển dạng trượt: điều chỉnh 
mức công suất từ 1-9 

Điều chỉnh công suất đun nóng hiện tại từ 1-9 
(dạng trượt). 

4 Nút bấm: khuếch đại 
Bật chức năng khuếch đại trong khu vực nấu 
hiện tại. 

5 Nút bấm: điều chính hẹn giờ 
Điều chỉnh cài đặt hẹn giờ trong khu vực nấu 
hiện tại. 

6 Nút bấm: khóa nút bấm Tắt/bật chức năng khóa. 

7 

Nút bấm lựa chọn trên khu vực 
nấu bên trái / màn hình hiển thị 
công suất của khu vực nấu bên 
trái 

Hiển thị cường độ của khu vực nấu bên trái, 
nhấn nút để chọn vùng bên trái, nhấn giữ 
trong 2 giây để tắt khu vực nấu bên trái, nó 
sẽ hiển thị mức 0. 

8 

Nút bấm lựa chọn trên khu vực 
nấu trung tâm / màn hình hiển thị 
công suất của khu vực nấu trung 
tâm 

Hiển thị cường độ của khu vực nấu trung 
tâm, nhấn nút để chọn khu vực trung tâm, 
nhấn giữ trong 2 giây để tắt khu vực nấu 
trung tâm, nó sẽ hiển thị mức 0. 

9 

Nút bấm lựa chọn trên khu vực 
nấu bên phải / màn hình hiển thị 
công suất của khu vực nấu bên 
phải 

Hiển thị cường độ của khu vực nấu bên phải, 
nhấn nút để chọn vùng bên phải, nhấn giữ 
trong 2 giây để tắt khu vực nấu bên phải, nó 
sẽ hiển thị mức 0. 

10 
Chọn hẹn giờ / đèn báo cho bộ 
hẹn giờ 

Hiển thị cài đặt hẹn giờ, nhấn nút để chọn 
hẹn giờ. 

11 
Đèn báo hiệu cho chức năng đun 
nóng đa vòng bếp tại khu vực nấu 
bên trái 

Khi đèn sáng thì Chức năng đun nóng đa 
vòng bếp sẽ được bật lên 

12 
Đèn báo hiệu cho chức năng đun 
nóng đa vòng bếp tại khu vực nấu 
trung tâm 

Khi đèn sáng thì Chức năng đun nóng đa 
vòng bếp sẽ được bật lên 
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13 
Đèn báo hiệu cho chức năng đun 
nóng đa vòng bếp tại khu vực nấu 
bên phải 

Khi đèn sáng thì Chức năng đun nóng đa 
vòng bếp sẽ được bật lên 

14 
Đèn báo hiệu hẹn giờ trên khu vực 
nấu bên trái 

Bộ hẹn giờ của khu vực nấu bên trái sẽ bật 
khi đèn sáng. 

15 
Đèn báo hiệu hẹn giờ trên khu vực 
nấu trung tâm 

Bộ hẹn giờ của khu vực nấu trung tâm sẽ bật 
khi đèn sáng. 

16 
Đèn báo hiệu hẹn giờ trên khu vực 
nấu bên phải 

Bộ hẹn giờ của khu vực nấu bên phải sẽ bật 
khi đèn sáng. 

17 Đèn báo hiệu thời gian giờ Hiển thị đơn vị hẹn giờ là “giờ“ khi đèn sáng. 

18 Đèn báo hiệu thời gian phút Hiển thị đơn vị hẹn giờ là “phút” khi đèn sáng. 

19 
Đèn báo hiệu Chức năng khóa 
phím 

Chức năng khóa phím sẽ bật khi đèn sáng. 
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■Hướng dẫn vận hành 

Khi bếp đang ở chế độ ngủ, nhấn công tắc “ ” là cách duy nhất để bật sản phẩm, 

nhấn bất kỳ nút nào khác sẽ không bật bếp lên ngay cả khi chúng được nhấn cùng 

một lúc với công tắc. 

● Tắt bếp từ 

Khi bếp đang hoạt động hoặc ở trạng thái chờ, bấm phím nguồn " " để tắt và bếp sẽ ở 

trạng thái ngủ. 

▲ Chú ý: Nhấn công tắc và sẽ tắt ngay lập tức tất cả các khu vực nấu, tất cả chúng sẽ 

hiển thị ‘H’ cho đến khi nhiệt độ quá nóng giảm xuống sau một thời gian. 

●Tự động tắt nguồn 

Khi sản phẩm được bật, nó sẽ ở chế độ lựa chọn trong 20 giây, nếu không có hoạt động 

vận hành nào (cài đặt nguồn hoặc thời gian v.v...), sản phẩm sẽ phát ra âm cảnh báo và 

tự động tắt. 

▲ Lưu ý: Nếu bếp nấu tự động tắt và khu vực nấu ở nhiệt độ cao, khu vực nấu sẽ hiển 

thị ‘H’ cho đến khi nhiệt độ quá nóng giảm sau một thời gian. 

■ Cài đặt công suất và hạn chế đun nấu 

● Thiết lập vận hành Khu vực nấu và công suất 

Khi bếp đang ở trạng thái chờ, bấm nút lựa chọn “ ” trên Khu vực nấu (trái / phải / 

trung tâm), vị trí ở phía dưới bên phải đèn báo sẽ sáng lên, nghĩa là Khu vực nấu hiện tại 

đã được chọn. Bạn có thể sử dụng điều khiển dạng trượt để cài đặt mức công suất. 

Nhấn và giữ phần cuối bên trái của bộ điều khiển dạng trượt “|||||||||||||||” trong 2 giây, 

công suất của vùng đã chọn sẽ chuyển về 0. 

 

▲ Chú ý: 

1. Khi bếp từ ở trạng thái chờ, Khu vực nấu bên trái sẽ được chọn theo mặc định khi 

chạm vào bộ điều khiển trượt. 

2. Khi Khu vực nấu đã bật, hãy bấm bộ điều khiển trượt để điều chỉnh công suất từ 1 

đến 9. 
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●Phát hiện Dụng cụ nấu ăn（cho khu vực nấu bên trái / trung tâm của bếp từ） 

Khi Khu vực nấu trái / trung tâm được bật, chức năng phát hiện dụng cụ nấu sẽ bật và tự 

động phát hiện nếu có bất kỳ dụng cụ nấu nào trong khu vực nấu. 

Nếu phát hiện không có thiết bị nấu nào, đèn chỉ thị của Khu vực nấu bên trái hiện tại sẽ 

không hiển thị chế độ phát hiện dụng cụ nấu “ ”. Nếu không có dụng cụ nấu, Khu vực 

nấu sẽ không hoạt động. Nếu không có dụng cụ nấu trong 10 phút, Khu vực nấu hiện tại 

sẽ tự động tắt 

● Chức năng Khuếch đại / Chế độ nấu vòng bếp đôi 

1. Khi bật vùng bếp từ bên trái, bấm nút Khuếch đại “ ” để bật chức năng này, và màn 

hình hiển thị công suất sẽ hiển thị “P” cùng lúc, Khu vực nấu hoạt động với hiệu suất cao. 

Khi nó đang ở chế độ Khuếch đại, bấm nút Khuếch đại “ ” để tắt chức năng Khuếch 

đại. 

2. Khi bật vùng mặt bếp gốm bên phải, hãy bấm phím “ ” để bật chức năng đun nóng 

với hai vòng bếp một lúc. 

Khi ở chế độ đun nóng với hai vòng bếp một lúc, hãy bấm nút “ ” để tắt đun nóng 

vòng ngoài, chỉ giữ cho vòng bên trong đun nóng. 

●  Bảng so sánh mức công suất nấu: 

Mức công 

suất 

Khu vực nấu 

bếp cảm ứng 

bên trái 

Khu vực nấu bếp gốm bên phải 

Đun nóng bằng 1 vòng 

bếp 

Đun nóng bằng 2 vòng bếp 

1 69W 30W 66W 

2 115W 50W 110W 

3 184W 80W 176W 

4 276W 120W 264W 
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5 414W 180W 396W 

6 644W 280W 616W 

7 966W 420W 924W 

8 1472W 640W 1408W 

9 2300W 1000W 2200W 

Khuếch đại 3000W   

●  Công suất đun nóng và giới hạn thời gian tối đa 

Để an toàn, có hai / ba khu Khu vực nấu hoạt động cùng một lúc, tổng công suất đầu vào 

của hai Khu vực nấu không thể vượt quá 4.6KW, và tổng cộng ba Khu vực nấu không 

thể vượt quá 5.4KW, nghĩa là tổng công suất của bếp từ cảm ứng điện và công suất của 

bếp điện từ không thể vượt quá giá trị tối đa. 

Thời gian nấu tối đa bị giới hạn nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn, thời hạn phụ thuộc vào 

công suất bạn chọn. Khi Khu vực nấu hoạt động đến thời gian tối đa, bếp sẽ tự động tắt. 

Giới hạn thời gian cho từng Khu vực nấu 

Mức công suất Thời gian hoạt động liên tục (phút) 

1 516 

2 402 

3 318 

4 258 

5 210 

6 168 

7 138 

8 108 

9 90 

 

▲Chú ý: 

1. Mỗi khi bạn thay đổi chế độ hoạt động của Khu vực nấu (như điều chỉnh công suất), 

giới hạn thời gian sẽ được tính toán lại. 

2. Khi sử dụng bộ đếm thời gian, thời gian gia nhiệt sẽ phù hợp với chế độ, hệ thống tự 

động tắt sẽ không hoạt động. 
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■ Tắt chế độ đun nóng và phát hiện nhiệt dư 

● Tắt Khu vực nấu 

Khi bếp đang hoạt động bình thường, nhấn nút “ ”, sẽ làm tắt bếp và tất cả các chức 

năng nấu. Khi bếp đang hoạt động ở cả Khu vực nấu, hãy bấm nút lựa chọn “ ” của 

Khu vực nấu hiện tại trong 2 giây để tắt Khu vực nấu này. 

▲ Chú ý: 

Sau khi tắt bếp, mức công suất hiển thị là “0”, nếu có nhiệt tồn dư, mức công suất sẽ 

hiển thị “H” trong một lúc cho đến khi nhiệt tồn dư còn lại biến mất và sẽ đổi thành “0”. 

●Phát hiện nhiệt tồn dư 

Sau khi tắt bếp từ, bề mặt của khu vực nấu vẫn có thể có nhiệt tồn dư có thể gây bỏng 

cho người dùng hoặc dẫn đến cháy, bếp từ có thể phát hiện nhiệt dư và các thanh kỹ 

thuật số sẽ hiển thị 'H' để cho biết là nhiệt độ còn quá cao, xin vui lòng không chạm vào 

khu vực nấu cho đến khi chữ 'H' biến mất. 

Khi bật bếp từ, nếu mức năng lượng bằng 0 với nhiệt tồn dư, nó sẽ hiển thị ‘0’ và ‘H’ luân 

phiên. 

Khi tắt bếp từ, nó sẽ vẫn hiển thị ‘H’ cho đến khi nhiệt độ xuống dưới 60 độ. 

Đối với khu vực nấu tỏa nhiệt, mức nhiệt tồn dư được tính theo công thức của mức công 

suất, thời gian gia nhiệt và thời gian làm mát. 

Đối với khu vực nấu cảm ứng, nhiệt tồn dư được phát hiện bởi cảm biến, khi nhiệt tồn dư 

trên 65 độ, chức năng phát hiện này sẽ được kích hoạt. 

● Chức năng Nấu cơm 

Nhấn nút nấu cơm “   ” trong 3 giây trong khi bếp từ đang bật để Bật Chế độ Nấu cơm, 

công suất khu vực nấu hiển thị “ ”. Vùng hẹn giờ sẽ hiển thị “01” (lượng cơm cho 2-3 

người), bấm nút “   ” hoặc “   ” trong 5 giấy để cài đặt chế độ “01” hoặc “02” (lượng 

cơm cho 3-4 người).   

Sau khi cài đặt chế độ cơm trong 5 giây, chức năng này sẽ bật và bắt đầu đếm ngược. 

Nhấn và giữ nút Nấu cơm trong 3 giây để dừng chức năng này lại. 
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▲Chú ý: 

1. Các nút bấm khác sẽ bị khóa khi chế độ nấu cơm đang bật trừ các nút “ ”, “ ”, 

“ ” 

2. Sau khi tắt chức năng Nấu cơm, chuông báo rung và vùng hẹn giờ hiển thị “- -” trong 

2 phút cuối. Nhấn bất kỳ nút nào để dừng bộ rung. 

■ Cài đặt và tắt Hẹn giờ 

Bạn chỉ có thể cài đặt bộ hẹn giờ khi đã bật chức năng nấu. 

Bộ hẹn giờ có thể được thiết lập không chỉ một Khu vực nấu mà cả hai Khu vực nấu. Bộ 

hẹn giờ có giới hạn từ 0 đến 9,5 giờ. 

● Cài đặt hẹn giờ 

1. Khi bấm nút Hẹn giờ, vị trí ở phía dưới bên phải của đèn báo sẽ phát sáng, điều đó có 

nghĩa là vùng nhiệt độ hiện tại đã được chọn. 

(Lưu ý: nếu chỉ có một vùng đang nấu, bước này không cần phải hoạt động) 

(thông báo: Nếu thời gian được đặt thành 99 phút và nhấn “ + ” để tăng thời gian, thì thời 

gian sẽ được đặt thành 2.0 giờ và cộng thêm nửa giờ khi mỗi lần bạn bấm tăng.) 

2. Nhấn phím hẹn giờ “ ”, vị trí ở phía dưới bên phải của đèn báo sẽ sáng lên, nghĩa 

là chức năng hẹn giờ đã bật, cùng lúc khi khu vực nấu được chọn thì hình “ ” cũng bật 

sáng. Sau đó nhấn nút “ ” và “ ” hoặc “điều khiển trượt” để cài đặt thời gian. 

(thông báo: Nếu thời gian được cài đặt thành 99 phút và nhấn nút “ ” để tăng thời gian, 

thì thời gian sẽ được đặt thành 2.0 giờ và cộng thêm nửa giờ khi mỗi lần bạn bấm nút 

tăng.) 

3. Nếu không có thao tác nào được thực hiện sau 10 giây, điểm ở phía dưới bên phải 

đèn báo sẽ phát sáng và đồng hồ đếm ngược bắt đầu. 

▲Chú ý: 

1. Khi đã thiết lập hẹn giờ, đồng hồ sẽ tự động đếm ngược, khi hết thời gian, chuông báo sẽ kêu 

và đèn báo sẽ phát sáng '00', bạn có thể nhấn nút bất kỳ để tắt âm báo và đèn báo. 

2. Khi đếm ngược xong, sản phẩm sẽ phát ra âm báo và đèn báo sẽ phát sáng '00'. Sau đó, Khu 

vực nấu sẽ tắt, công suất sẽ được hiển thị là "0", nếu nó hiển thị ‘H’ sau 10 giây, thì có nghĩa là 

nhiệt tồn dư của Khu vực nấu quá cao. Âm báo và đèn sáng '00' sẽ tiếp tục cho đến khi bạn nhấn 

bất kỳ nút nào để dừng. 

3. Khi đã thiết lập hẹn giờ, giới hạn thời gian ban đầu của sản phẩm sẽ không hoạt động. 

● Hủy hoặc Tắt Hẹn giờ： 
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1. Đặt bộ hẹn giờ thành 0 và nó sẽ tắt 

2. Tắt Khu vực nấu hiện tại hoặc đặt công suất nấu bằng 0, thì bộ hẹn giờ sẽ tắt. 

■ Cài đặt Khóa trẻ em 

● Để khóa các nút chức năng của Bảng điều khiển: 

Khi bếp hoạt đang động hoặc ở chế độ chờ, nhấn và giữ nút Khóa trẻ em “ ” trong 3 

giây, khi màn hình hẹn giờ hiển thị “L”, nghĩa là chức năng Khóa trẻ em đã bật. Tất cả 

các nút bấm sẽ bị khóa (trừ nút nguồn), người dùng không thể vận hành bất kỳ nút nào. 

● Để mở khóa các phím chức năng của Bảng điều khiển: 

Khi chức năng Khóa trẻ em được bật, nhấn và giữ nút Khóa trẻ em “ ” trong 3 giây, khi 

màn hình hẹn giờ hiển thị “CL”, điều đó có nghĩa là các phím chức năng đã được mở 

khóa 

■ Hiển thị điện năng tiêu thụ 

Khi thiết bị ở chế độ chờ, chạm vào “ ” một lần, điểm phía dưới bên trái / bên phải của 

đèn báo sẽ sáng lên, màn hình hẹn giờ hiển thị mức tiêu thụ điện từ lần hoạt động cuối 

cùng, định dạng hiển thị là: XX.X (từ 0 đến 99.9, Hệ thống trờ về 0 sau khi khởi động lại 

và bắt đầu tính lại mức tiêu thụ điện năng). Nhấn nút một lần nữa, điểm phía dưới bên 

trái / bên phải của đèn báo sẽ tắt và bật, màn hình hẹn giờ hiển thị tổng mức tiêu thụ điện 

năng: XXX (từ 0 ~ 999). Nếu nhấn nút “ ” và “ ” cùng một lúc 2 giây, thì tổng mức 

tiêu thụ điện năng sẽ bằng 0. Nhấn nút “ ” lần thứ ba, điểm phía dưới bên trái / phải 

của đèn báo sẽ tắt và chức năng này sẽ tắt. 

■ Phương pháp Lắp đặt 

■ Phương pháp lắp đặt bếp từ 

● Cần lắp đặt Bếp từ ở nơi càng thông gió càng tốt. 

Khi sử dụng bếp cũng cần có sự lưu thông không 

khí trong nhà. Nếu cần thiết, hãy lắp đặt quạt thông 

gió (hoặc máy hút mùi) 

● Kệ đặt bếp, phải cắt một diện tích không ít hơn 

100cm² lỗ thông gió để đảm bảo luồng không khí 

lưu thông tự do từ phía dưới. Mặt bên và mặt sau 

của lỗ cắt kệ bếp phải có khoảng cách an toàn với 

nơi dễ bắt lửa (tường) là hơn 180mm để đảm bảo 
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vận hành an toàn. Nếu có hệ thống treo dễ cháy ở 

phía trên bếp, khoảng cách giữa bề mặt bếp và hệ 

thống treo phải lớn hơn 1000mm (như đã thể hiện 

ở ảnh bên) 

Hình ảnh thể hiện lỗ cắt để lắp 

đặt bếp từ  

(đơn vị: mm) 

● Sau khi xác nhận vị trí lắp đặt bếp từ, đặt hình mẫu lỗ cắt lên vị trí cần cắt và cắt các lỗ 

đó dọc theo mép của hình mẫu. 

● Lắp đặt bếp từ vào khu vực lỗ đã cắt, hoàn tất quá trình lắp đặt. 

■ Bảo trì và Biện pháp An toàn 

● Phải tắt bếp khi làm sạch bếp. 

● Sau khi sử dụng bếp, hãy lau sạch bằng miếng vải khô hoặc sử dụng bột xà phòng 

trung tính để loại bỏ vết bẩn, sau đó sử dụng vải khô để lau chùi. 

● bộ phận bằng nhựa, khu vực có in chữ, bảng sơn chỉ có thể làm sạch bằng vải mềm, 

không được lau bằng chất tẩy mạnh, chất pha loãng, xăng, vv… nếu không sẽ bị hư 

hỏng. 

● Khi sử dụng bếp từ, hãy sử dụng đường dây 15A riêng và kết nối nguồn điện phải chắc 

chắn. Kết nối kém có thể dễ dàng làm hỏng bếp từ. 

● Không sử dụng thiết bị trong trường hợp ẩm ướt hoặc ở gần bếp gas. Tránh xa nơi có 

ngọn lửa. 

● Không sử dụng trực tiếp nước để làm sạch thiết bị, tránh bị rò rỉ điện. Không sử dụng 

thiết bị trên thảm hoặc khăn trải bàn, để tránh việc bít chặn lưu thông không khí. 

● Không đặt các vật dễ cháy, axit, kiềm gần thiết bị gây ảnh hưởng đến tuổi thọ sản 

phẩm. 

● Không chạm vào bề mặt cảm ứng bằng tay sau khi nhấc nồi ra. 

● Khi sử dụng bếp từ, không đập hay va vào tấm nền nếu không sẽ làm hỏng tấm nền 

kính. Nếu bề mặt kính bị hư hỏng, bạn nên ngừng sử dụng bếp ngay lập tức và gửi đến 

dịch vụ sau bán hàng để sửa chữa.  
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Mã lỗi Mô tả chi tiết Nguyên nhân gây lỗi Cách khắc phục lỗi 

E/2 

hoặc 

d/H 

Nhiệt độ trên mặt 

kính hoặc tản 

nhiệt quá nóng 

1. Nhiệt độ Nồi hoặc 

mặt kính quá cao 

2. Nhiệt độ bo mạch 

quá cao 

Phải làm mát hệ thống 

E/H 

hoặc 

d/H 

Giá trị cảm biến 

nhiệt độ trên bếp 

giữ nguyên cố 

định, (kiểm tra 

chức năng của 

cảm biến nhiệt độ 

trên bếp từ) 

sau khi bật bếp thì nhiệt 

độ thay đổi không đủ  

Phải làm mát hệ thống 

E/3 

hoặc 

d/P 

Nồi không phù 

hợp, ví dụ: mất từ 

tính vì nhiệt độ 

phần đáy 

Nồi tạo ra trên mô-đun 

một điểm vận hành 

không đúng quy cách, 

có thể phá hủy các thiết 

bị, ví dụ như IGBT. 

1. Lỗi sẽ tự động hủy sau 8 

giây và có thể tiếp tục sử dụng 

khu vực nấu. Trong trường 

hợp vẫn bị lỗi, cần phải thay 

nồi. 

2. Các mô-đun cần được thay 

thế nếu xuất hiện báo lỗi trong 

khi không có nồi trên khu vực 

nấu. 

E/5 

Lỗi dữ liệu cấu 

hình mô-đun cảm 

ứng 

Lỗi dữ liệu cấu hình mô-

đun cảm ứng 

1.Xóa cấu hình bếp từ và kích 

hoạt việc cấu hình bằng tay. 

2.Khởi động menu dịch vụ Ul 

để cấu hình mô-đun cảm ứng 

3.Nếu các phương pháp trên 

không thành công thì cần thay 

thế mô-đun 

E/4 

Mô-đun cảm ứng 

chưa được thiết 

lập cấu hình (tất 

cả các mô-đun 

cảm ứng phản 

hồi cho UI, trừ 

bất kỳ phần tử 

Mô-đun cảm ứng không 

được định cấu hình. 

1.Xóa cấu hình bếp từ và kích 

hoạt việc cấu hình bằng tay. 

2.Khởi động menu dịch vụ Ul 

để cấu hình mô-đun cảm ứng 

3.Nếu các phương pháp trên 

không thành công thì cần thay 
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nào có liên quan 

đến khu vực nấu 

bị ảnh hưởng.) 

thế mô-đun 

E/6 

hoặc 

d/U 

Rối loạn nguồn 

điện chính 

1. lỗi tại bộ phát hiện 

tần số nguồn điện chính  

2. Điện áp quá áp / sụt 

áp 

Kiểm tra điện áp và tần số 

nguồn điện, nếu không có vấn 

đề gì, thì phải thay thế các mô-

đun 

Không 

hiển thị 

Có sự Quá áp 

trên nguồn cấp 

điện của chế độ 

công tắc (không 

có chức năng) 

Kết nối 400 V Ngắt kết nối và sửa lại chỗ kết 

nối đường dây điện 

Để hỗ trợ kỹ thuật viên dịch vụ trong trường hợp có lỗi, UI sẽ hiển thị mã lỗi. 

Các mã lỗi cơ bản AdAsI được liệt kê trong bảng dưới đây: 

Mã lỗi Mô tả chi tiết 
Nguyên nhân gây 

lỗi 
Cách khắc phục lỗi 

E/8 Lỗi quạt 

1. Quạt bị kẹt 

2. Quạt hoặc thiết 

bị điện tử điều 

khiển bị lỗi 

1. Kiểm tra việc lắp đặt mô-đun nếu 

Quạt bị kẹt. 

2. Kiểm tra xem Quạt có bị kẹt do dầu 

hoặc bụi hay không. 

3. Thay thế mô-đun 

E/9 
Cảm biến nhiệt độ bị lỗi 

trên bếp từ 

Tín hiệu cảm biến 

vượt ra khỏi phạm 

vi hợp lệ; có lỗi ở 

cảm biến hoặc điện 

tử 

Thay thế mô-đun 

E/5 
Lỗi MCU mô-đun cảm 

ứng 
Lỗi MCU Thay thế mô-đun 

E/A Thiết bị phần cứng bị lỗi 
Thiết bị phần cứng 

bị lỗi 
Thay thế mô-đun 

E/7 Lỗi không xác định  
Thay thế mô-đun hoặc giao diện người 

dùng 
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Mã lỗi chung và Mã lỗi Khu vực nấu 

Hiển 

thị 
Mô tả chi tiết Nguyên nhân gây lỗi Giải pháp 

Er22 Lỗi nút bấm Lỗi bảng điều khiển Thay thế bảng điều khiển 

Khác 

Lỗi ở Bên trong 

của bảng điều 

khiển 

Lỗi ở Bên trong của 

bảng điều khiển 
Cần sửa chữa chuyên nghiệp 

E2 

Mô-đun gia nhiệt 

cảm ứng bị quá 

nóng 

Bộ tản nhiệt không 

đủ 
Làm mát 

E3 

Mô-đun gia nhiệt 

cảm ứng không 

ổn định 

Nồi không phù hợp 

hoặc lỗi Mô-đun gia 

nhiệt cảm ứng 

Khởi động lại bếp từ, nếu vẫn còn lỗi 

thì hãy thay thế mô-đun gia nhiệt 

E4 

Thiết bị gia nhiệt 

cảm ứng không 

được thiết lập 

hoặc không có 

kết nối thông tin    

Thiết bị gia nhiệt 

không được lắp đặt 

hoặc lắp đặt sai; 

Không có nguồn 

điện đầu vào cho 

Thiết bị gia nhiệt; 

Thiết bị kết nối 

không có điện áp 

đầu ra 

Cài đặt Thiết bị gia nhiệt cảm ứng 

chính xác; 

kiểm tra nguồn điện và kết nối thông 

tin; thay thế phụ kiện kết nối 

E5 
Lỗi phụ kiện kết 

nối 
Lỗi phụ kiện kết nối Thay thế phụ kiện kết nối 

E6 
Lỗi mô-đun gia 

nhiệt cảm ứng 

Lỗi mô-đun gia nhiệt 

cảm ứng 

Thay thế các mô-đun gia nhiệt cảm 

ứng 

E9 

Nhiệt kế điện tử 

bị đoản mạch, 

hở hoặc lỗi 

Lỗi Nhiệt kế điện tử 

hoặc kết nối kém 
Thay thế Nhiệt kế điện tử 

Khác 
Lỗi mô-đun gia 

nhiệt cảm ứng 

Lỗi mô-đun gia nhiệt 

cảm ứng 
Cần sửa chữa chuyên nghiệp 

 


