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TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

1. Thiết kế đơn giản, sử dụng dễ dàng.
2. Đun sôi nước nhanh chóng, tiết kiệm nhiều thời gian 
và năng lượng hơn.
3. Bề mặt bên ngoài chịu nhiệt tốt, thiết kế tay cầm an 
toàn.
4. Hệ thống an toàn: Tự động tắt nguồn điện khi nước 
sôi. Bảo vệ cạn nước bởi hai bộ điều khiển.
5. Chức năng bảo vệ quá nhiệt

1. Tên model: ST18S04
2. Điện áp định mức: 220V
3. Tần số: 50Hz
4. Công suất: 1800W
5. Dung tích: 1.8 lít

PC
Textbox
1650-1950W

PC
Textbox
220-240V



1. Miệng bình đun
2. Khóa để mở nắp
3. Nắp bình đun
4. Công tắc bật/tắt nguồn.
5. Thân bình đun
6. Tay cầm
7. Đèn báo: khi bật nguồn, đèn sẽ sáng lên. Khi nước sôi, 
bình sẽ tự động ngắt nguồn và đèn tắt.
8. Đáy bình
9. Đế nguồn (liên kết bình với nguồn điện)
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HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHUNG
Vui lòng đọc kĩ những điều bên dưới trước khi sử dụng:

1. Nguồn điện sử dụng phải phù hợp với điện áp ghi trên 
bình đun siêu tốc

2. Bình đun siêu tốc chỉ có thể kết nối với nguồn AC và ổ 
cắm phải được nối đất.

3. Không lấy phích cắm ra khỏi ổ điện bằng cách giật dây 
phích cắm.

4. Đảm bảo không treo dây điện hoặc để dây tiếp xúc với 
những nơi có nhiệt độ cao.

5. Đảm bảo không đặt bình quá sát gần nguồn nhiệt, 
chẳng hạn như nồi cơm điện hoặc lò nướng, v.v.

6. Không được đặt bình đun ở nơi ẩm ướt, không ngâm 
trong nước. Đảm bảo không sử dụng bình đun khi tay 
đang ướt.

7. Khi gặp bất kỳ trục trặc hoặc hư hỏng, hãy gửi sản 
phẩm đến trung tâm bảo hàng được ủy quyền để sửa 
chữa.

8. Nếu phích cắm bị hỏng, cần phải được thay thế bởi 
chính nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền, 
không tự ý thay thế để tránh nguy hiểm

9. Thiết bị không được sử dụng bởi những người mất 
năng lực về hành vi giao tiếp (kể cả trẻ em), hoặc thiếu 
kinh nghiệm và kiến   thức về sản phẩm, trừ khi họ được 
giám sát hoặc hướng dẫn đầy đủ.
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10. Trẻ em không được sử dụng bình đun siêu tốc làm 
đồ chơi
11. Không đổ nước quá mức tối đa (max) ghi trên bình, 
nếu không nước sôi có thể bị trào ra
12. Sản phẩm này chỉ được sử dụng trong hộ gia đình và 
những nơi tương tự.
13. Dây điện không thể thay thế, nếu nó bị hỏng, bình 
đun siêu tốc sẽ không sử dụng được.

Khi sử dụng lần đầu, hãy đổ nước vào bình đến mức 
nước tối đa, đun sôi nước rồi đổ đi, sau đó rửa sơ bằng 
nước, lặp lại thao tác này một đến hai lần để loại bỏ hoàn 
toàn bụi lưu giữ bên trong bình do quá trình sản xuất 
hoặc lưu trữ tại kho hàng.

1.  Đặt bình ở một nơi bằng phẳng

2.  Mở nắp và đổ nước vào bình. Không đổ quá mức tối đa 
ghi trên bình.

Thận trọng: quá nhiều nước có thể gây ra làm tràn ra 
ngoài khi sôi, có thể gây nguy hiểm.

3.  Đóng nắp và lắp bình đun trên chân đế nguồn.

4.  Cắm phích cắm vào nguồn điện 220V.

5.  Bật công tắc sang vị trí “1”. Đèn chiếu sáng cho thấy 
nước đang được đun sôi.

6.  Khoảng mười giây sau khi đun sôi, bình sẽ tự động tắt, 

CÁCH SỬ DỤNG
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HƯỚNG DẪN AN TOÀN ĐẶC BIỆT

công tắc tự bật về “0” và đèn báo sẽ tắt, bạn cũng có thể 
bấm “0” để tự ngắt nguồn.

Chú ý: sau khi nước sôi và bình tự động tắt nguồn thì 
không nhấn lại công tắc “1” để nấu thêm nữa. Nếu 
cần nấu nữa, hãy chờ sau 30-60 giây.
Không bao giờ mở nắp trong lúc ấm đang đun sôi, có 
thể gây nguy hiểm.
7.  Nhấc bình đun ra khỏi chân đế để rót nước.

8.  Sau khi sử dụng, bình đun có thể được để lại trên đế, 
tuy nhiên điện phải được ngắt điện để đảm bảo an toàn.

1. Bình đun chỉ được sử dụng để đun sôi nước, không 
đun sôi sữa, súp, cà phê, trà hoặc nấu thức ăn khác trong 
đó.

2. Bình đun chỉ có thể kết hợp với đế sạc của nơi sản xuất

3. Lượng nước không được thấp hơn mức tối thiểu và 
cũng không cao hơn mức tối đa.

4. Bình đun phải khít với chân đế nguồn trước khi nhấn 
nút đun sôi (không nhấn nút khi bình đang không kết 
nối với đế nguồn)

5. Nên quan sát bình đun siêu tốc trong vài giây khi nó 
bắt đầu hoạt động, hãy chắc chắn đặt bình đun siêu tốc 
tránh xa tầm tay trẻ em để tránh bị bỏng
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LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ
1. Trước khi vệ sinh bình đun, hãy tắt nguồn trước, sau 
đó nhấc bình đun lên khỏi đế và để nguội bình. Để an 
toàn, không kéo phích cắm ra bằng tay ướt.

2. Không được tự ý tháo/lắp cái linh kiện bên trong bình.

3. Không ngâm bình đun hoặc đế trong nước. Không vệ 
sinh bình với chất tẩy rửa ăn mòn hoặc vật sắc nhọn.

4. Làm sạch thân bình và đế bằng vải ướt, vệ sinh bên 
trong bằng nước hoặc một số chất tẩy rửa nhẹ nếu cần.

5. Để có hiệu suất tốt nhất, hãy kiểm tra bên trong bình 
thường xuyên. Nếu có bất kỳ vết bẩn nào, rửa sạch bằng 
nước hoặc loại bỏ nó bằng bàn chải mềm hoặc vải mềm 
(không được làm sạch bằng kim loại hoặc vật sắc nhọn).

6. Vui lòng tham khảo hướng dẫn về vệ sinh định kỳ bên 
dưới.

6. Không mở nắp trong khi vận hành, hơi nước nóng có 
thể làm tổn thương người dùng.

7. Giữ trẻ cách xa bình khi đang nấu hoặc đang chứa 
nước nóng.

8. Không nhấn lại nút sau khi vừa mới đun sôi.

9. Không bao giờ bật nút nấu nước khi không có nước 
bên trong.

10. Rút phích cắm ra nếu không sử dụng. Vì sự an toàn, 
không cầm phích cắm khi tay ướt.



VỆ SINH ĐỊNH KỲ
1. Thêm một ít axit xitric (thường là 2 thìa) vào nước 
trước khi đun sôi.

2. Đóng nắp, lắp bình đun trên chân đế và nối nguồn.

3. Nhấn “1” để bắt đầu đun sôi, khi nước bắt đầu sôi, 
bình sẽ tự động tắt. 30 phút sau, xả ấm bằng nước sạch 
vài lần.

4. Nếu cần, lặp lại các bước trên để làm sạch hoàn toàn.

CẢNH BÁO
1. Tránh mọi sự cố tràn nước lên những nơi có nguồn 
điện

2. Sử dụng không đúng cách sẽ gây ra những hậu quả 
xấu khó lường

3. Bề mặt bình đun bằng kim loại nên sau khi đun sôi có 
thể gây bỏng nếu chạm phải.
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CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

PHIẾU BẢO HÀNH

Khách hàng:......................................................................................Điện thoại:..............................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................................................

Tên sản phẩm:.........................................................................................................................................................

Model:............................................................................................................................................................................

Cửa hàng:.......................................................................................... Đt:..................................................................

Ngày              tháng             năm

Số hóa đơn................................

1. TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM BỊ LỖI (DO NHÀ SẢN XUẤT)
1 đổi 1 trong 12 tháng (cùng model, cùng màu,... ).
Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng:
a. Khách hàng được đổi sản phẩm tương đương cùng nhóm  
 hàng (có giá trị > 50% giá trị của sản phẩm lỗi, bù hoặc hoàn  
 tiền phần chênh lệch nếu có).
b. Khách hàng được hoàn lại 80% trên giá trên hóa đơn trừ thêm  
 5%/tháng kể từ tháng thứ 2 trở đi (tháng thứ 2 sẽ hoàn lại 75%  
 giá trên hóa đơn, tháng thứ 3 sẽ hoàn lại 70%...).

1. ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ:
a. Còn đầy đủ hộp sản phẩm, phiếu bảo hành (nếu có), phụ kiện đi  
 kèm (nếu có, còn sử dụng được), quà khuyến mãi (nếu có)
b. Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định (mỗi  
 món trừ tối đa 5% giá trị tổng hóa đơn). Ngoài ra, KHÔNG thu  
 thêm bất kỳ phí nào khác.



TRUNG TÂM BẢO HÀNH:
Hệ thống siêu thị Điện máy XANH trên toàn quốc
Website: https://www.dienmayxanh.com
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