






6. Không để khăn hoặc những vật tương tự che lỗ thông hơi
Nếu không, nước nóng có thể tràn ra và gây bỏng.

7. Khi di chuyển, không ôm, nghiêng, lắc hoặc xách nắp bình
Ngay cả khi nút lấy nước đã khóa, nước cũng có thể tràn ra từ lỗ thông hơi 
và gây bỏng khi để bình nghiêng.

8. Không đóng mạnh nắp trên.
Nếu không, nước nóng có thể tràn ra và gây bỏng.

9. Đảm bảo nghe thấy tiếng “cạch” khi đóng nắp trên.
Nếu không, nước sôi có thể tràn ra ngoài và gây bỏng.

10. Đảm bảo đóng chặt nắp trên
Điều này nhằm tránh trường hợp nước sôi, hơi nước tràn ra gây bỏng hoặc 
các tổn thương khác.

11. Không để trẻ em sử dụng bình thủy mà không có sự giám sát của người 
lớn. Để bình thủy tránh xa tầm tay trẻ.

12.Không lật ngược bình thủy điện.
Ngay cả nút lấy nước đã khóa, nước nóng cũng có thể chảy ra từ vòi hoặc 
lỗ thông hơi gây bỏng.

13. Không dùng tay chạm vào lỗ thông hơi.
Làm vậy có thể gây bỏng, đặc biệt lưu ý không để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
chạm vào.

14. Tháo nắp trên khi đổ nước sôi.
Nếu không, nắp trên có thể rơi ra và nước nóng bắn ra sẽ gây bỏng.

15. Không cho phích cắm vào miệng.
Cẩn thận không để trẻ em liếm hoặc cho đầu phích cắm vào miệng, làm 
vậy có thể gây điện giật và bị thương.

16. Bình thuỷ điện chỉ được dùng để đun nước, không cho đá viên vào để 
giữ lạnh.
Nếu dùng bình để đun chè túi lọc, lá chè, sữa, rượu, sẽ nổi bọt và trào ra 
ngoài gây bỏng. Đồng thời, có thể gây tắc ống nước, cháy xém hoặc ăn 
mòn ruột bình.

17. Không cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt.
Làm vậy có thể gây ra điện giật và bị thương.

18. Khi nước đang sôi hoặc trong vòng năm phút sau khi đun sôi, không sử 
dụng chức năng lấy nước tự động.
Làm vậy nước nóng dễ tràn ra gây bỏng, hoặc khiến bơm điện chạy không 
tải dẫn đến không ra nước.

19. Nếu có bụi trên phích cắm, vui lòng lau sạch trước khi dùng.
Nếu không, có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn, v.v.

20. Vui lòng cắm chặt đầu cắm.
Nếu không, có thể gây ra điện giật, chập điện, khói, hỏa hoạn.

21. Không mở nắp trên hoặc đổ nước nóng khi đang sôi.
Làm vậy, nước nóng và hơi nước có thể bắn ra và gây bỏng.

22. Không đặt bình trên bề mặt không bằng phẳng hoặc quá mềm.
Làm vậy, bình thủy điện có thể bị lật và khiến nước nóng trào ra gây bỏng.

23. Làm sạch khi bình thủy đã nguội.
Cẩn thận không bị bỏng khi đổ nước thừa trong bình.

24. Không xoay thân bình khi lấy nước.
Làm vậy nước nóng có thể bắn ra và gây bỏng.

25. Không chạm vào nút mở nắp khi di chuyển thân bình
Làm vậy có thể khiến nắp mở ra đột ngột, gây bỏng hoặc thương tích khác 





Bên phải của màn hình sẽ hiển thị
nhiệt độ hiện tại của nước; Phía dưới màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ của chế 
độ giữ nhiệt (mặc định là 85 ° C).



Lưu ý:
Vui lòng kiểm tra mực nước bên trong có ở mực thấp nhất hay không. Nếu 
để cháy khô thường xuyên hoặc thời gian dài sẽ khiến ruột bình biến dạng, 
có mùi, hoặc hỏa hoạn.





và E6

Màn hình LCD 
hiển thị E1, E2

Mạch hở Liên hệ với trung tâm bảo hành 
để được tư vấn và xử lý

Màn hình LCD 
hiển thị E3

Quá nóng Rút dây nguồn và chờ đến khi trở về 
nhiệt độ thông thường để thêm nước 
và tiếp tục sử dụng bình thường
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