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THÔNG TIN CHUNG
Vui lòng đọc kỹ thông tin quan trọng sau đây về an toàn khi tiến hành
lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị. Luôn mang theo sách hướng dẫn này để
tham khảo thêm khi cần thiết.. Toàn bộ hoạt động liên quan tới việc lắp đặt
(kết nối điện) phải do kỹ thuật viên có chuyên môn, hoặc đã qua đao tạo và có
chứng nhận của Häfele thực hiện theo các quy định hiện hành.

CẢNH BÁO AN TOÀN
Khi sử dụng bếp, nên dùng các nồi nấu có đường kính tương đương
hoặc lớn hơn đường kính của vùng nhiệt. Không sử dụng chảo có đá y
gò gè để tránh trầy xước bề mặt bé p (Hình 2).
Quan trọng:
-

Tránh để chất lỏng chảy tràn, do đó khi chất lỏng sôi hay đang được
hâm nóng trong bất kỳ trường hợp nào, nên giảm lượng nhiệt cung
cấp.

-

Không để bếp hoạt động mà không có xoong nồi trên mặt bếp hoặc chỉ
có xoong nồi và chảo không.

-

Sau khi sử dụ ng bé p, tá t cá c yé u tó lien quan đé n viẹ c lam nó ng bé p
bà ng cá ch kiẻ m soá t cá c chú ý sau:

•

Không dùng thiết bị vệ sinh bằng hơi để vệ sinh bếp.

•

Nếu bề mặt bếp bị hỏng, ngay lập tức ngắt kết nối giữa bếp và
nguồn để phòng tránh khả năng bị điện giật.

•

Những người bị suy giảm năng lực hành vi thể chất hoặc tinh
thần (bao gồm cả trẻ em) không phù hợp sử dụng thiết bị này
hoặc những người không có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về thiết
bị nếu không có sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bếp bởi

người giám hộ.
•

Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo không chơi đùa xung
quanh thiết bị.

•

Thiết bị này không được sử dụng thông qua bộ hẹn giờ bên
ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa.

Thiết bị này tuân thủ Chỉ thị Châu Âu EC/2002/96, Qui định về tái chế
Thiết bị Điện và Điện tử (WEEE). Đảm bảo thiết bị này được tiêu hủy
một cách phù hợp, đồng nghĩa với việc người sử dụng đang giúp ngăn
chặn nguy cơ tiềm ẩn có thể hủy hoại môi trường hoặc sức khỏe cộng
đồng của chúng ta.

Biểu tượng trên sản phẩm hoặc trên các giấy tờ kèm theo cho
thấy không nên phân loại thiết bị này vào nhóm rác thải sinh hoạt mà
phải mang đến điểm thu gom tái chế thiết bị điện và điện tử phù hợp.
Tuân thủ các hướng dẫn địa phương khi tiêu hủy rác thải. Để biết thêm
thông tin về xử lý, tái sử dụng và tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ
với chính quyền địa phương, dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt hoặc
cửa hàng bán sản phẩm này

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Cá c hướng dã n nay sử dụ ng đẻ phụ c vụ trong cong tá c hướng dã n cai
đạ t, sửa chửa va bả o dưỡng theo phá p luạ t va cá c quy định hiẹ n hanh.
Né u có bá t cứ lo nướng am tủ hay thié t bị gia dụ ng nao tạ o ra nhiẹ t
phả i được lá p đạ t trực tié p ben dưới mạ t bé p. Thié t bị nay (lo nướng)
va mạ t bé p phả i có khoả ng cá ch phu hợp sao cho nhiẹ t tạ o ra bởi lo
nướng, đo tren gó c ben phả i củ a bé p đun, khong vượt quá 60° C. Khong
thực hiẹ n đú ng như cả nh bá o nay, hẹ thó ng củ a bả ng điè u khiẻ n có thẻ
hoạ t đọ ng khong chính xá c.

 Định vị (Hình 1):
Thié t bị gia dụ ng được thié t ké đẻ lá p đạ t vao giá đỡ như hinh minh
họ a. Phủ keo theo đường chu vi khu vực đặt bếp nấu. Chỉnh sửa thié t bị
vao giá đỡ bà ng cá ch sử dụ ng 4 mié ng ke được cung cá p, chú ý đé n đọ
day củ a giá đỡ. Né u phà n ben dưới củ a thié t bị sau khi cai đạ t thong với
phà n dưới củ a họ c tủ thi cà n lá p đạ t mọ t bả ng ngan đẻ đả m bả o
khoả ng cá ch như đã được chỉ định (Hinh 1C). Né u thié t bị được lá p đạ t
với mọ t lo nướng ben dưới thi khong cà n bả ng ngan.

Hình 1

 Kế nối nguồn điện:
Trước khi tié n hanh ké t nó i với nguò n điẹ n, phả i chá c chá n rà ng:
- Cá p tié p đá t phả i dai hơn 2cm so với cá c loạ i cá p khá c.
- Các đặc tính của thiết bị như được chỉ định trên bảng matrix được đặt phía dưới khu

vực lắp đặt
- Thiết bị phải được trang bị dây tiếp đất, theo tiêu chuẩn và luật định hiện hành.

Né u thié t bị khong tương thích với mọ t cá p, sử dụ ng loạ i:
"H05V2V2-F" với mức chịu tả i len đé n 6400W. Mạ t cá t ngang củ a day cá p tó i thiẻ u la
2.5 mm2, hoạ c 4 mm2 đó i với cá p điẹ n lớn hơn. Cá p khong được vượt qua 50° C so với
nhiẹ t đọ phong. Thié t bị được thié t ké đẻ ké t nó i thương trực với nguò n điẹ n nen được
trang bị mọ t cong tá c đa cực với đọ hở tó i thiẻ u giửa cá c cực la 3mm. Bọ nguò n phu hợp
với khuyé n cá o được chỉ định tren bả ng va phả i phu hợp với tá t cả cá c quy định hiẹ n
hanh (dây màu vàng/xanh lá nó i đất phải không bị gián đoạn bởi nguò n). Ổ cá m phả i
được thiết kế ở vị trí thuận tiện cho thiết bị.

SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG
 Sử dụng:
Sử dụ ng hẹ thó ng đẻ điè u khiẻ n mức nhiẹ t ở vị trí tương ứng so với nhu
cà u ná u an. Hã y nhớ rà ng chỉ só cang cao, lượng nhiẹ t được sả n xuá t
cang nhiè u.

 Hoạt động:
-

Thié t bị được bạ t len bà ng cá ch chọ n phím A. Só “0” sẽ xuá t hiẹ n tren
tá t cả man hinh trong 10 giay. Né u khong có bá t cứ thao tá c nao được
thực hiẹ n trong vong 10 giay, thié t bị sẽ tá t (Hinh 4-5-6-7-8)

-

Nhá n phím F đẻ chọ n khu vực ná u mong muó n

Mọ t só “0” sẽ nhá p nhá y tren man hinh tương ứng với khu vực ná u với
mọ t dá u thạ p phan đẻ thẻ hiẹ n chức nang hẹ n giơ cho khu vực ná u đó
đã được kích hoạ t.
-

Mọ t khu vực ná u có thẻ được lam nó ng bà ng cá ch kích hoạ t nú t cả m
bié n “+” hoạ c “-“ trong vong 10 giay. Né u cả m bié n D được sử dụ ng,
man hinh sẽ hiẻ n thị lựa chọ n “9”, trong khi né u cả m bié n C được sử
dụ ng, man hinh sẽ hiẻ n thị lựa chọ n “1” hoạ c “5”, tuy thuọ c vao dong
sả n phả m.
Ngay sau khi vung ná u được xá c định, điè u chỉnh mức nhiẹ t đọ với cá c
phím “+” hoạ c “-“
Cá c vung ná u có thẻ được tá t bà ng cá ch chọ n “0” với cả m bié n D, sau
3 giay khu vực ná u sẽ tự đọ ng tá t. Có thẻ tá t vung ná u bà ng cá ch chạ m
vao cá c cả m bié n “+” va “b“ cung mọ t lú c.

-

Thié t bị có thẻ được tá t bà ng cá ch sử dụ ng cả m bié n nguò n (Hinh 4-56-7-8A). Né u tá t cả cá c vung ná u đè u được lựa chọ n mức “0”, bé p sẽ
tá t sau 10 giá y.

Né u mạ t bé p được trang bị vung ná u mở rọ ng (Hinh 5-7-8), đẻ chuyẻ n
sang vung thứ 2 cà n kiẻ m tra:
-

Phím LED (Hinh 5-7-8B) tá t, né u khong hã y tá t nó .

-

Nhá n phím (Hinh 5-7-8A) đẻ bạ t mạ t bé p.

-

Chọ n vung ná u mong muó n va điè u chỉnh mức nhiẹ t bà ng cá ch sử
dụ ng cá c phím “+” hoạ c “-“

-

Sau khi mức nhiẹ t đã được điè u chỉnh, chọ n phím (Hinh 5-7-8L) đẻ
kích hoạ t vung ná u mở rọ ng.

- Đẻ tá t vung ná u mở rọ ng, kiẻ m tra vung ná u đó đã được chọ n (Hinh 57-8F) va bá m phím (Hinh 5-7-8L).
Lưu ý:
-

Chức nang mở rọ ng vung ná u chỉ được kích hoạ t cho vung ná u F1 va
F2 (Hinh 5-7-8)

-

Né u có mọ t vạ t được đạ t tren bả ng điè u khiẻ n, thié t bị sẽ tự đọ ng
chuyẻ n vè trạ ng thá i OFF. Khi mọ t vung ná u đang ở trạ ng thá i OFF va
nhiẹ t đọ cao hơn 50°C, tín hiẹ u “H” sẽ nhá p nhá y gà n phím chọ n
tương ứng (Hinh 4-5-6-7-8 H).

-

Chức nang B dung đẻ khó a cá c chức nang được chọ n tren thié t bị. Ví
dụ : né u chức nang nay được kích hoạ t trong khi có hai vung ná u đang
hoạ t đọ ng thi bạ n vã n bị chạ n khi có gá ng đẻ bạ t vung ná u con lạ i.
Điè u tương tự cũ ng xả y ra né u thié t bị đang tá t va chức nang nay
được kích hoạ t, thié t bị khong thẻ bạ t được. Đẻ bạ t hoạ c tá t chức nang
nay, giữ mọ t ngó n tay tren cả m bié n B khoả ng 2 giay. Cá c chức nang
được kích hoạ t khi đen bá o E được bạ t.

Gia nhiệt nhanh:
-

Chức nang gia nhiẹ t nhanh có thẻ được sử dụ ng đẻ thié t lạ p vung ná u ở
mức nhiẹ t đọ tó i đa củ a nó trong mọ t khoả ng thơi gian nhá t định, sau
đó nhiẹ t đọ sẽ trở lạ i mức nhiẹ t thá p hơn như đã được chọ n trước đó .
Đẻ kích hoạ t chức nang nay, chọ n mức nhiẹ t cho vung ná u bà ng cá ch
nhá n nú t “+” cho đé n khi mức nhiẹ t 9 được hiẻ n thị; né u nú t được nhá n
mọ t là n nữa, dá u thạ p phan “•” hay chữ “A” sẽ xuá t hiẹ n tren man hinh
(ben cạ nh só 9) trong 5 giay. Điè u nay có nghĩa chức nang gia nhiẹ t
nhanh đã được kích hoạ t. Mức nhiẹ t mong muó n (tư 1 đé n 8) nen được
lựa chọ n trong vong 5 giay. Né u mức nhiẹ t 9 được chọ n, chức nang gia
nhiẹ t nhanh khong khả dụ ng. Đẻ tá t chức nang gia nhiẹ t nhanh, đơn
giả n chỉ nhá n nú t “+” va giữ nó cho đé n khi mức nhiẹ t 9 được thié t lạ p
va đá u thạ p phan bié n khỏ i man hinh. Khi chức nang gia nhiẹ t nhanh
được kích hoạ t, mức nhiẹ t đã được chọ n trước đó có thẻ tang len do
nhá n nú t “+”. Mọ t khi vung ná u đã đạ t đé n mức nhiẹ t được chọ n, chức
nang gia nhiẹ t nhanh sẽ tự đọ ng bị vo hiẹ u hó a va bé p phá t ra mọ t tié ng
“BÍP”. Vung ná u sẽ hoạ t đọ ng mọ t cá ch lien tụ c, ở mức nhiẹ t đã được
thié t lạ p.
Hẹn giờ (Hình 5):
-

Chọ n vung ná u đang hoạ t đọ ng

-

Nhá n phím chọ n mọ t là n nữa tạ i vung ná u đang sử dụ ng

-

Cai đạ t thơi gian mong muó n bà ng cá ch sử dụ ng cá c phím “+” va “-“

-

Dá u thạ p phan ben cạ nh chỉ só mức nhiẹ t cho bié t vung ná u đó đang
sử dụ ng chức nang hẹ n giơ

-

Mọ t tín hiẹ u am thanh sẽ phá t ra đẻ thong bá o vung ná u đã được tá t
sau khi thơi gian hẹ n giơ ké t thú c.

Bảo dưỡng (Hình3):
Sử dụng mũi cạo để loại bỏ ngay lập tức các mảnh vụn giấy bạc, thực
phẩm tràn, dầu mỡ văng, vết đường cháy và thực phẩm có lượng
đường cao khỏi bề mặt bếp để tránh làm hỏng bếp.
Sau đó vệ sinh mặt bếp bằng khăn sạch và chất tẩy rửa thích hợp rồi
rửa lại bằng nước sạch và lau khô bằng khăn mềm. Không sử dụng
bọt biển hoặc vải cứng để vệ sinh dưới bất kỳ trường hợp nào; cũng
tránh sử dụng chất tẩy rửa hóa học mạnh như thuốc xịt lò nướng và
thuốc tẩy.
NHÀ SẢN XUẤT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT
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