
Model: SHD1382B
ẤM SIÊU TỐC INOX 2 LỚP SUNHOUSE

Vui lòng �ọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
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1. Thiết kế không dây, dễ dàng sử dụng.
2. Đun sôi nước nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và năng lượng.
3. Bề mặt bên ngoài chịu nhiệt tốt, thiết kế tay cầm an toàn. 
4. Hệ thống an toàn ở ba mức độ: Tự động tắt nguồn khi nước sôi; 
Chống cháy, chống cạn nước được bảo vệ bởi hai bộ điều khiển gốm; 
bảo vệ chống quá nhiệt.
5. Thân ấm 2 lớp: lớp inox 304 bên trong và nhựa PP cao cấp bên ngoài, 
an toàn khi sử dụng.
6. Có công tắc ấn để mở nắp ấm.

Model: SHD1382B
Điện áp: 220V
Công suất: 1800W
Tần số: 50Hz
Dung tích: 1.7L

I. ĐẶC ĐIỂM

II. THÔNG SỐ KĨ THUẬT

III. CẤU TẠO SẢN PHẨM

1. Miệng ấm có lưới lọc
2. Công tắc nắp ấm
3. Nắp ấm
4. Phím “Bật/Tắt”. Ấn “1” để kết 
nối nguồn điện, Ấn “0” để ngắt
kết nối điện. 
5. Thân ấm
6. Tay cầm
7. Đèn báo: khi có điện, ấn “1”
thì đèn sẽ sáng. Khi nước bắt đầu 
sôi, ấm sẽ tự ngắt điện, và đèn 
cũng tắt.
8. Đáy thân ấm.
9. Đế ấm
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1. Đọc kỹ hướng dẫn và lưu lại lúc cần dùng đến.
2. Hãy chắc chắn rằng không đặt ấm đun nước gần nguồn nhiệt như bếp 
hoặc lò nướng... 
3. Không bao giờ đặt ấm đun nước ở nơi ẩm ướt hoặc ngâm trong nước.
4. Cần tuân thủ dòng điện đã được thông báo ở phía trên. 
5. Ấm được kết nối với nguồn điện và ổ cắm phải được nối đất. Tránh các 
rò rỉ ở bất kỳ kết nối nào.
6. Ấm siêu tốc chỉ có thể được sử dụng để đun sôi nước, không được đun 
sôi sữa, súp, cà phê, chè hoặc nấu thức ăn khác ở trong ấm.
7. Lượng nước đun trong ấm không được thấp hơn mức tối thiểu và không 
được vượt quá mức tối đa cho phép của ấm.

IV. CẢNH BÁO AN TOÀN

8. Không đun khi trong ấm không có nước.
9. Không mở nắp ấm siêu tốc trong khi đun nước, hơi nước nóng có thể 
làm tổn thương người xung quanh.
10. Ấm có thể vẫn còn nóng sau khi nước sôi, cẩn thận tránh bị bỏng.
11. Không cho trẻ em lại gần ấm siêu tốc khi đang hoạt động, không để 
trẻ tự ý chơi đùa với ấm siêu tốc.
12. Rút phích cắm khi không sử dụng.
13. Không rút ổ cắm bằng cách kéo dây nguồn.
14. Không để dây nguồn treo lửng lơ hoặc tiếp xúc với vật có nhiệt độ 
cao.
15. Đảm bảo không để tay ướt chạm vào ấm đun nước.
16. Ấm siêu tốc chỉ được dùng với đế ấm cùng model của chúng tôi.
17. Không được thay thế dây điện nguồn không cùng loại. Nếu dây điện 
nguồn bị hỏng thì toàn bộ ấm đun trở nên vô dụng.
18. Đối với bất kỳ trục trặc hoặc hỏng hóc linh kiện gì, hãy mang đến 
trung tâm bảo hành để bảo trì.

1. Đặt đế ấm siêu tốc ở nơi bằng phẳng.
2. Mở nắp và đổ nước vào ấm, không đổ quá nhiều, vượt quá mức tối đa, 
theo dõi lượng nước bằng đèn mực nước. Quá nhiều nước sẽ gây tràn 
nước khi sôi, rất nguy hiểm.
3. Đóng nắp ấm và đặt ấm lên đế ấm.
4. Kéo dây nguồn và cắm vào nguồn điện 220V~.
5. Bật công tắc ở phím “1”, đèn sáng biểu thị nước đang được đun.
6. Mười giây sau khi sôi, ấm đun nước sẽ tự động tắt (bằng “0” trở xuống) 
và đèn sẽ tắt, bạn cũng có thể nhấn “0” để tắt điện bằng tay. Sau khi tự 
động tắt nguồn, đảm bảo không ấn phím vị trí “1”. Nếu cần thiết thì khởi 
động lại sau 30-60 giây.
7. Chỉ đổ nước vào ấm đun khi đã nhấc thân ấm ra khỏi đế ấm.
8. Sau khi dùng xong, có thể vẫn để thân ấm trên đế ấm. Tuy nhiên, cần 
rút dây điện nguồn để ngắt nguồn điện.

V. CÁCH SỬ DỤNG

*Lưu ý: 
- Khi sử dụng ấm lần đầu tiên, bạn hãy đổ nước đến mức nước tối đa (Max), đun sôi rồi 
đổ đi, làm lại 2 đến 3 lần để rửa sạch bụi bẩn trong ấm trong quá trình sản xuất trước 
khi dùng.
- Cần đặt thân ấm vừa khít trên đế ấm trước khi ấn phím ở vị trí “1” để đun nước (không 
ấn phím này khi trong ấm không có nước)
- Không bao giờ mở nắp khi đun nước để tránh nguy hiểm.
- Không ấn vị trí “0” ngay sau khi nước sôi.
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1. Trước khi vệ sinh ấm, tắt nguồn điện, lấy ấm ra khỏi đế ấm để vệ sinh. 
Để an toàn, không để tay ướt khi cầm vào ấm. 
2. Làm sạch thân ấm và đế ấm bằng miếng vải ướt.
3. Làm sạch bên trong bằng nước hoặc một số chất tẩy rửa nếu cần thiết. 
Thêm một số axit citric (thường là 2 thìa) trong nước.
4. Đóng nắp, đặt thân ấm lên đế ấm và kết nối nguồn điện. 
5. Ấn phím ở vị trí “1” để bắt đầu đun nước, khi nước sôi, ấm sẽ tự động ngắt 
điện. 30 phút sau, xả ấm đun nước bằng nước sạch nhiều lần.
6. Nếu cần thiết, lặp lại các bước trên để làm sạch hoàn toàn.

Lưu ý:
- Không tự ý tháo lắp thân ấm và đế ấm bởi người không có kinh nghiệm. 
- Không ngâm ấm đun nước trong nước. Không làm sạch ấm đun nước bằng chất tẩy có 
độ ăn mòn hoặc chất đánh bóng.
- Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên kiểm tra miếng lọc thường xuyên, nếu có bất kỳ đóng 
cặn, xả lại bằng nước hoặc loại bỏ nó bằng bàn chải mềm (không dùng miếng cọ bằng 
sắt, kim loại).
- Vui lòng tham khảo các hướng dẫn có liên quan để loại bỏ vết bẩn.

VI. LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ


