
Model: SHD4526
Vui lòng �ọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

LẨU ĐIỆN SUNHOUSE
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CHÚ Ý AN TOÀN

1. Đọc kỹ hướng dẫn dưới �ây trước khi sử dụng sản phẩm.
2. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác 
quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi �ược giám sát 
hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ. 
3. Không �ể trẻ em chơi �ùa với thiết bị. Để thiết bị và dây �iện ngoài tầm với của trẻ em.
4. Không �ể trẻ tự ý tháo lắp, lau chùi và bảo dưỡng sản phẩm.
5. Sản phẩm không �ược thiết kế �ể sử dụng với thiết bị hẹn giờ hoặc thiết bị �iều khiển 
từ xa. 
6. Không nhúng dây �iện, phích cắm hay nồi lẩu vào nước hoặc các loại chất lỏng khác �ể 
tránh bị �iện giật.
7. Trong quá trình sử dụng, bề mặt nồi lẩu và chảo nướng rất nóng, vì thế không nên 
chạm vào trực tiếp.
8. Thường xuyên kiểm tra sản phẩm, dây nguồn và phích cắm xem có bị hư hỏng không. 
Nên ngừng sử dụng sản phẩm nếu như nồi, dây nguồn hoặc phích cắm có dấu hiệu hỏng 
hóc �ể sửa chữa hoặc thay thế.
Việc sửa chữa, thay thế nên �ược thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc �ơn vị bảo trì
chuyên nghiệp.
9. Không cố ý làm hỏng, uốn cong, kéo căng hoặc vặn xoắn dây nguồn. Không �ặt vật 
nặng �è lên dây nguồn.
10. Ngắt �iện sản phẩm khi không sử dụng �ể tránh bị �iện giật hay rò rỉ �iện.
11. Hãy sử dụng sản phẩm và các phụ kiện �i theo �úng cách �ể tránh hỏa hoạn hoặc 
thương tích ngoài ý muốn.
12. Đặt sản phẩm ở nơi khô ráo, không sử dụng sản phẩm ở ngoài trời hay cạnh các chất 
dễ gây cháy nổ.
13. Cẩn thận di chuyển nắp kính và các phụ kiện khác �ể tránh nhiệt �ộ cao hoặc bị bỏng 
trong khi sử .
14. Sử dụng ổ cắm riêng biệt �ể �ảm bảo an toàn vì công suất của nồi lẩu rất lớn. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm Điện áp Tần số Công suất

SHD4526 220 - 240V 50/60Hz 1300W
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CẤU TẠO SẢN PHẨM

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

1. Núm vung

2. Vung kính

3. Nồi lẩu

4. Chảo nướng

5. Thân nồi

6. Đèn báo tín hiệu

7. Đĩa nhiệt

8. Thanh gạt

�iều chỉnh nhiệt �ộ

LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng nồi lẩu lần �ầu tiên, hãy chú ý những �iều sau:

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
2. Bỏ phụ kiện �i kèm ra khỏi nồi lẩu
3. Kiểm tra thanh gạt �iều chỉnh nhiệt �ộ có hoạt �ộng trơn tru hay không.
4. Kiểm tra nguồn �iện xem �iện áp có phù hợp với �iện áp của nồi lẩu hay không.
5. Chắc chắn rằng bề mặt trong và ngoài nồi lẩu khô ráo, sạch sẽ sau �ó mới cắm �iện.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NẤU LẨU
1. Đặt nồi lẩu (�ã có nước lẩu và món ăn �i kèm) vào nồi và kéo thanh gạt �ến mức nhiệt 
�ộ cao nhất.
2. Chờ cho nước sôi và thêm gia vị.
3. Điều chỉnh nhiệt �ộ theo nhu cầu.

Lưu ý: Nếu có hiện tượng tràn trong khi nấu, �iều chỉnh nhiệt �ộ nhỏ dần hoặc bỏ bớt 
nước lẩu ra. 
Trong trường hợp nước lẩu bắn vào ổ �iện, rút ổ cắm ra, lau khô bằng vải và sau �ó mới 
tiếp tục sử dụng. 

NƯỚNG THỰC PHẨM
1. Đặt chảo nướng lên trên mâm nhiệt, �iều chỉnh nhiệt �ộ phù hợp với loại thực phẩm 
muốn nướng và chờ chảo nóng lên.
2. Cho thực phẩm vào nướng và thưởng thức. Trong quá trình nướng, có thể �iều chỉnh 
nhiệt �ộ như ý muốn.

LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Rút phích cắm trước khi lau chùi sản phẩm và phải kiểm tra, �ảm bảo sản phẩm khô ráo 
trước khi lau.
2. Dùng chất tẩy rửa trung tính và vải mềm/bọt biển khô �ể lau các mặt của sản phẩm.
3. Không dùng cọ sắt, bàn chải cứng hoặc các chất lỏng có tính ăn mòn �ể chùi rửa, tránh 
làm hỏng bề mặt sản phẩm.
4. Không rửa hoặc ngâm sản phẩm trong nước.


