“Power/Nguồn điện”, bếp sẽ phát ra tiếng
“bíp” và đèn báo “Power/Nguồn điện” sẽ
sáng lên và bếp điện từ đang hoặt động ở
chế độ chờ.
Nhấn nút “ ” để bắt đầu nấu, hoặc bếp
sẽ tự động tắt sau 10 giây.
Chọn chức năng nấu
Khi bếp đang ở chế độ chờ, hãy chọn chế
độ nấu phù hợp đã được cài đặt sẵn cùng
với thời gian và mức năng lượng được hiển
thị trên màn hình. Sau đó, nhấn nút “ ” để
bắt đầu nấu.

Hướng dẫn cách mở/bật bếp
Cắm dây điện vào nguồn điện, bếp sẽ phản
hồi bằng tiếng “bíp” và tất cả các đèn báo sẽ
sáng lên trong 1 giây. Khi bạn nhấn nút

Nhấn nút “+” hoặc “-” để tuỳ chỉnh mức năng
lượng phù hợp trong khoảng từ 120W đến
2100W.
Hẹn giờ: Đầu tiên, bạn nhấn nút “
” và
tiếp theo nhân nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh
thời gian nấu như mong muốn. Bạn có thể
cài đặt thời gian nấu từ 1 phút đến 3 giờ.
Điều chỉnh Công suất và thời gian nấu
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Khi bếp đang ở chế độ chờ, nhấn nút “+”
hoặc “-” để chọn mức nhiệt độ nấu phù hợp
và tiếp theo bấm nút “ ” để bắt đầu nấu.
Khi bếp phát ra tiếng “bíp” và đèn “Power”
sáng lên tức là lúc bếp đang nóng lên.
Mức công suất mặc định là 1600W. Thời
gian nấu mặc định là 2 giờ. Nhấn nút “+”
hoặc “-” để điều chức mức công suất phù
hợp nhu cầu nấu của bạn trong khoảng từ
120W đến 2100W.
Hẹn giờ: Đầu tiên, bạn nhấn nút “
” và
tiếp theo nhân nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh
thời gian nấu như mong muốn. Bạn có thể
cài đặt thời gian nấu từ 1 phút đến 3 giờ.

Hướng dẫn cách mở/bật bếp
Cắm dây điện vào nguồn điện, bếp sẽ phản
hồi bằng tiếng “bíp” và tất cả các đèn báo sẽ
sáng lên trong 1 giây. Khi bạn nhấn nút
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Công suất mặc định (W)

1600
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Thời gian mặc định (giờ:phút)

0:30

1:00

1:00

1:00
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2:00

Thời gian điều chỉnh mặc định (giờ: phút)

0:30

0:30

0:30

0:30

x

0:30

Công suất điều chỉnh (W)

120-2100

120-2100

120-2100

120-2100

120-2100

120-2100

Thời gian điều chỉnh (giờ:phút)

0:01~3:00

0:01~3:00

0:01~3:00

0:01~3:00

x

0:01~3:00

*LƯU Ý: Đối với thực đơn STEAM/HẤP, đặt giá hấp vào bên trong nồi, đổ nước vào. Đảm bảo
mực nước thấp hơn chiều cao của giá hấp.

Thời gian hẹn giờ trong khoảng từ 1 phút đến
3 giờ. Sau khi bạn cài đặt thời gian nấu mong
muốn (thời gian cài đặt sẽ được hiển thị trên
màn hình LED), trước khi đếm ngược, màn
hình LED sẽ hiển thị thời gian mà bạn đã cài
đặt trong 5 giây. Nhấn nút “
” để bắt đầu
nấu hoặc nhấn lại nút “
” để huỷ bỏ chức
năng cài đặt thời gian.

Nhấn“
”để khóa thiết lập của bếp điện
từ. Hiển thị khóa trẻ em sẽ được bật. Nhấn
"
" trong vòng 3 giây, chức năng khóa
sẽ được hủy. Hiển thị khóa trẻ sẽ được tắt.









