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BẾP TỪ ĐÔI

Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng 
vì sự an toàn của bạn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẢO
HÀNH NĂM
TWO YEARS WARRANTY



   Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa 
trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European 
Conformity), tiêu chuẩn của Đức GS (Geprüfte Sicherheit), tiêu chuẩn CB về 
chất lượng và an toàn sản phẩm.

  Các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây 
chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.

  Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc 
đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ 
thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu 
chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao 
của người tiêu dùng.

  BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm 
BlueStone đều được bảo hành 2 năm.
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 Tiêu chuẩn kỹ thuật  nhà sản  xuất có thể thay  đổi  mà không cần báo trước. 

    Manufacturer has right to replace technical standard or specification without 
any notice
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử 
bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS
 1  Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA  (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách)  Họ và tên khách hàng viết không dấu
2  Gửi đến Tổng đài 6089 (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin 
nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* Kiểm tra bảo hành: Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài 6089 theo cú pháp:       
 TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone
1  Tìm ứng dụng “BlueStone Care”  

trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10),  
GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0) 

Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng: 

2  Truy cập ứng dụng BlueStone Care, tại giao diện chính chọn mục Kích hoạt bảo 
hành và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3  Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn Kích hoạt để hoàn tất đăng ký.

Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm Kích hoạt.

Cách 3:  Kích hoạt trên website BlueStone

1  Truy cập vào trang website www.bluestone.com.vn.
2  Chọn mục Hỗ trợ & Bảo hành trên thanh công cụ.
3  Tìm và chọn mục Đăng ký bảo hành điện tử.
4  Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn Kích hoạt để hoàn tất đăng ký.

Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm Kích hoạt.

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:
   Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800.54.54.94
  Email: 1800545494@tara.com.vn
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CẢNH BÁO AN TOÀN

Trước khi lắp đặt sản phẩm và sử dụng lần đầu tiên, xin vui lòng đọc kỹ các hướng 
dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thương tổn hoặc 
thiệt hại gây ra bởi việc lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách.

Vui lòng luôn giữ hướng dẫn sử dụng này để tiện tham khảo về sau.

AN TOÀN CHO TRẺ NHỎ VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

LẮP ĐẶT BẾP

CẢNH BÁO!

• Không để người bị hạn chế về khả năng thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít 
kinh nghiệm và kiến thức (kể cả trẻ nhỏ) sử dụng bếp, trừ khi họ được trông 
nom hoặc chỉ dẫn cách sử dụng bếp bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn 
của họ.

• Không để trẻ nhỏ đùa nghịch với bếp.
• Phải đảm bảo các bao bì của bếp ở ngoài tầm với của trẻ nhỏ.
• Nên kích hoạt khóa an toàn trẻ em khi mở điện.

CẢNH BÁO! Việc lắp đặt bếp phải được thực hiện bởi người có trình độ chuyên 
môn kỹ thuật.

• Gỡ bỏ toàn bộ bao bì của bếp.
• Không lắp đặt hoặc sử dụng bếp đã bị hư hại, hỏng hóc.
• Giữ khoảng cách tối thiểu giữa bếp và các thiết bị khác. 
• Cần cẩn trọng khi di chuyển bếp vì bếp rất nặng. Luôn luôn đeo găng tay bảo hộ 

khi di chuyển bếp.
• Nên lau chùi đáy nồi và mặt bếp trước khi sử dụng.
• Không đặt bếp ở gần cửa ra vào hoặc dưới cửa sổ để tránh làm đổ nồi nấu mỗi 

khi mở cửa.
• Nếu bếp được đặt trên các ngăn kệ, phải đảm bảo rằng khoảng cách giữa đáy 

của bếp và ngăn kệ bên dưới đủ cho không khí có thể lưu thông.
• Đảm bảo khoảng cách 100mm giữa mặt dưới của bếp và mặt trên của tấm chắn 

(chống cháy) của tủ kệ bếp. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm các hư hại 
của bếp do sự không thông thoáng khí gây nên.

•  Đáy bếp có thể nóng lên. Bạn nên lắp một tấm chắn chống cháy bên dưới bếp 
để an toàn hơn.
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KẾT NỐI NGUỒN ĐIỆN

KHI SỬ DỤNG

CẢNH BÁO!
• Việc kết nối điện cần được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn kỹ thuật. 

Nếu kết nối không tốt sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ hoặc chập điện.
• Ngắt điện trước khi tiến hành đi dây.
• Đảm bảo rằng bếp được lắp đặt đúng cách. Ổ điện, phích cắm, CB bị lỏng hoặc 

không phù hợp với bếp có thể làm các bộ phận tiếp xúc điện nóng lên.
• Nên sử dụng CB chống giật điện cho an toàn hơn.
• Cần lưu ý khi cắm phích cắm vào ổ điện, không để dây điện hoặc phích cắm 

chạm vào mặt bếp hoặc nồi nấu đang nóng.
• Không để dây điện bị rối hay xoắn vào nhau.
• Nên sử dụng kẹp hoặc nẹp cố định dây điện.
• Chỉ sử dụng dây điện phù hợp với công suất bếp.
• Đảm bảo rằng phích cắm điện và dây điện không bị hư hại. Trong trường hợp 

dây điện bị hư hại, hãy liên hệ với trạm bảo hành hoặc kỹ sư điện để được tư vấn 
thay thế dây điện mới.

• Chỉ sử dụng các thiết bị bảo vệ dòng điện như cầu chì (loại có thể tháo ra khỏi ổ 
cầu chì), cầu dao, Aptomat (CB).

• Tuân thủ sơ đồ nối điện nếu không có thể gây ra cháy nổ, hư hỏng bếp.
• Tuân thủ các quy định an toàn về điện.

CẢNH BÁO! Nguy cơ xảy ra thương tích, bỏng và chập điện.
• Nhiệt độ ở đáy bếp có thể lên tới 950C khi đun nấu. Để tránh bị bỏng, cần cẩn 

thận để không chạm vào mặt bếp.
• Bếp được thiết kế để dùng trong gia đình.
• Không được thay đổi các thông số kỹ thuật của bếp.
• Không được vận hành bếp bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển 

từ xa.
• Luôn trông chừng bếp khi bếp đang vận hành.
• Không vận hành bếp khi tay ướt hoặc khi bếp bị dính nước.
• Không đặt các vật bằng kim loại như dao, kéo, nắp nồi...lên vùng nấu vì chúng có 

thể bị nóng lên.
• Tắt bếp sau mỗi lần sử dụng. Chờ cho quạt làm mát tắt hẳn hãy ngắt điện (thông 

thường từ 5-10 phút).
• Không được sử dụng bề mặt bếp làm nơi chuẩn bị hoặc cất trữ thực phẩm.
• Nếu bề mặt bếp bị rạn nứt, cần ngắt điện bếp ngay lập tức để tránh nguy cơ 

chập điện.
• Nếu người vận hành bếp được lắp máy trợ tim, vui lòng tham khảo và làm theo 

hướng dẫn của bác sĩ trước khi sử dụng.
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CẢNH BÁO! Nguy cơ cháy nổ.
• Khi được đun nóng, hơi thoát ra từ dầu mỡ, dầu nóng có thể gây cháy. Chú ý để 

các vật dụng dễ bắt lửa cách xa bếp khi nấu đồ ăn có chứa dầu mỡ.
• Không đặt các sản phẩm dễ cháy nổ hoặc các đồ vật dính chất dễ cháy nổ lên 

trên hoặc gần bếp. 

CẢNH BÁO! Nguy cơ hư hỏng bếp.
• Không đặt nồi nấu đang nóng lên trên vị trí bảng điều khiển.
• Không để nồi rỗng, không có thực phẩm trên bếp.
• Không làm rơi đồ vật khác lên bếp vì có thể hư hại bề mặt bếp.
• Không bật bếp nấu khi không có nồi nấu bên trên hoặc nồi nấu rỗng.
• Không đặt giấy bạc lên trên mặt bếp.
• Nồi nấu làm từ gang, nhôm hoặc nồi nấu có đáy bị hư hại có thể làm trầy xước 

mặt kính. Hãy luôn nhấc thẳng những loại nồi này khi di chuyển chúng trên 
vùng nấu, không kéo lê trên mặt bếp.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Model Hiệu điện 
thế

Công suất Kích thước 
lắp đặt

Kích thước 
sản phẩm

Khối 
lượng 

ICB-6833 (220-240) V 
~ 50/60 Hz

4000 W 695x395x100 
(mm)

730x430x64 
(mm)

9.80 kg

MÔ TẢ TỔNG QUÁT

Model: ICB-6833
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1. Tắt/Mở 
2. Chọn bếp trái
3. Giảm (công suất, thời gian cài đặt)
4. Hẹn giờ

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

5. Tăng (công suất, thời gian cài đặt)
6. Chọn bếp phải
7. Khóa an toàn

Model: ICB-6833

1 2 3 4 5 6 7

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG 

Chú ý trước khi sử dụng:
Đối với bếp từ, trước khi sử dụng bếp bạn cần biết rằng bếp từ dùng từ trường 
để truyền nhiệt, nhiệt sẽ được truyền trực tiếp khi có sự tiếp xúc với xoong 
nồi, do đó xoong nồi nấu phải có bề mặt bằng phẳng tiếp xúc tạo từ tính (xem 
Hướng dẫn chọn nồi phù hợp ở trang 10). 
Đặt nồi có thực phẩm bên trong ngay giữa vùng nấu bếp
Chú ý: Lau bên ngoài nồi sạch, không dính nước trước khi đặt lên bếp.
Không đặt nồi rỗng lên bếp để tránh hư nồi hay nguy hiểm gây cháy.

1

Chạm nút Tắt/Mở khoảng 2s, sau khi 
có điện, bếp sẽ phát ra tiếng “bíp”, 
đèn sẽ sáng lên và hiển thị “-”, bếp đã 
ở trạng thái sẵn sàng.

Đặt nồi lên khu vực nấu theo nhu cầu.

Bắt đầu nấu:2
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Chú ý:
Khi bếp phát ra tiếng “bíp” cùng với màn hình hiển thị nhấp nháy có nghĩa là:
- Nồi không được đặt đúng vị trí
- Nồi đang sử dụng không tương thích với bếp
- Đường kính nồi quá nhỏ, không hoàn toàn nằm trong vùng bắt từ
- Màn hình sẽ tự động tắt nếu sau 2 phút không đặt nồi lên bếp

Chọn bếp nấu (Bếp trái hay bếp phải).

Chạm vào biểu tượng Tăng hoặc 
Giảm để lựa chọn mức công suất phù 
hợp. Bạn có thể điều chỉnh công suất 
bất cứ lúc nào trong thời gian nấu.

1200

Kết thúc nấu:3

Tắt bếp bằng cách chạm vào biểu 
tượng Tắt/ Mở.

Ký tự “H” sẽ thể hiện tại bếp đang có 
nhiệt độ cao, ko nên chạm vào. Nếu 
màn hình không thể hiện, nghĩa là 
mặt bếp đã nguội dần với nhiệt độ 
an toàn.

H

Chức năng Khóa an toàn:
Bạn có thể sử dụng chức năng khóa an toàn để ngăn ngừa các nguy hiểm 
không lường trước.

Để kích hoạt hoặc hủy chức năng Khóa an toàn: 
chạm và giữ phím trong  vòng 2-3s

Lưu ý: Khi bếp đang ở trong trạng thái khóa an toàn, chỉ có phím Tắt/Mở hoạt 
động. Bạn có thể tắt bếp bằng cách chạm vào phím “Tăt/Mở” trong các trường 
hợp khẩn cấp, tuy nhiên chúng tôi khuyến khích nên tắt chức năng Khóa an 
toàn trước khi chuyển sang sử dụng các chức năng khác.

Chức năng Hẹn giờ:

Nút hẹn giờ sử dụng chung cho cả 2 vùng nấu. 

4

5
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Nồi/chảo bằng thép, sắt tráng men, thép không gỉ, các loại chảo/nồi đáy 
phẳng, đường kính đáy từ 12 cm.

Đề nghị sử dụng nồi/chảo có đáy phẳng và nồi có thể sử dụng với bếp từ.
 

HƯỚNG DẪN CHỌN NỒI PHÙ HỢP (đối với bếp từ)

Chọn vùng nấu cần hẹn giờ. 

Chạm và giữ biểu tượng hẹn giờ 
trong 2-3s.
Chạm “            ” để điều chỉnh thời gian.
Sau đó chạm vào biểu tượng hẹn giờ 
một lần nữa, màn hình hiển thị thời 
gian sẽ bắt đầu đếm ngược.

0:0

7

6 Chức năng tăng/giảm mức công suất
Chọn bếp nấu (Bếp trái/ phải hoặc cả 2 bếp). Chạm vào “                  “ để điều chỉnh 
mức công suất. Mức công suất sẽ tăng từ 1->9. 

Bảo vệ quá nhiệt và tự động tắt:
Bộ phận cảm biến nhiệt được trang bị ở bên trong bếp. Khi nhiệt độ trong bếp 
quá cao, bếp sẽ tự động ngắt điện.

Để hủy chức năng Hẹn giờ, chạm và 
giữ biểu tượng Hẹn giờ trong 2s.

Khi thời gian hẹn giờ đã hết, bếp sẽ 
tự động tắt.

Chức năng tự động tắt là chức năng an toàn giúp bảo vệ và tăng tuổi thọ cho bếp. 
Khi bếp đang hoạt động, nếu bạn để quên bếp, bếp sẽ tự động tắt. Thời gian hoạt 
động mặc định là 2 tiếng.

TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

10 11



Trường hợp nồi không phù hợp, sẽ nghe âm thanh “bíp bíp” báo hiệu. Bạn có thể 
kiểm tra nồi hiện tại có thể sử dụng với bếp từ hay không bằng cách đặt nam châm 
gần đáy nồi, nếu nam châm hút, nồi đó có thể sử dụng bếp từ.

Lưu ý:  Tránh kéo lê xoong nồi trên mặt bếp vì có thể làm xước hoặc mờ màu sắc 
bề mặt kính.

Không đặt nồi rỗng lên bếp để tránh hư nồi hay nguy hiểm gây cháy.

CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Lau sạch bếp sau mỗi lần sử dụng. Chỉ sử dụng nồi nấu có đáy sạch.

1

2

Rút điện ra chờ cho đến khi bếp nguội mới vệ sinh.

Vệ sinh mặt bếp:
Dùng vải mềm cho các vết bẩn nhẹ (dấu vân tay, vết đổ, rơi vãi của thức ăn 
trên mặt bếp).
Với vết dầu mỡ, bụi, thì sử dụng vải ẩm với xà bông, nước rửa chén có chất tẩy nhẹ. 
Không sử dụng hơi nước để làm sạch.
Không sử dụng các sản phẩm làm sạch có chứa chất tẩy ăn mòn hoặc sử dụng 
miếng kim loại để lau chùi vì sẽ làm cho mặt kính trầy xước.

Không vệ sinh bếp bằng cách nhúng trực tiếp vào nước hay chất lỏng khác vì 
sẽ không an toàn.

Bụi và chất dơ sẽ bám vào trong khe thông gió, vệ sinh bằng bàn chải mềm 
hoặc tăm bông cotton một cách thường xuyên.
Để đảm bảo an toàn cho bếp, phích cắm phải tiếp xúc với ổ cắm điện.
Không giật dây điện ra khi bếp đang hoạt động. Để tăng tuổi thọ của bếp, nên 
tắt bếp bằng cách chạm phím Tắt/Mở trước, sau đó mới rút điện ra.

3

4

5
6
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SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Các trường hợp như bên dưới không có nghĩa là sản phẩm bị hư, vui lòng tự kiểm 
tra trước khi mang sản phẩm đi sửa chữa.

CẢNH BÁO! Nguy cơ gây hư hại cho bếp.
• Vệ sinh bếp thường xuyên để tránh hư hỏng cho bề mặt bếp.
• Không sử dụng dụng cụ vệ sinh bằng hơi nước để vệ sinh bếp.
• Lau sạch bếp bằng một miếng vải mềm ẩm. Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa trung 

tính. Không dùng các chất tẩy rửa có tính bào mòn cao, các miếng lau chùi cứng, 
dung môi hoặc các dụng cụ bằng kim loại để vệ sinh bếp, sẽ làm cho mặt kính 
trầy xước.

7 Để kéo dài tuổi thọ của bếp, không nên rút dây điện ra ngay sau khi quạt 
ngưng chạy, vì sau khi tắt bếp, quạt vẫn hoạt động để làm nguội bếp.

SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÁCH KIỂM TRA / KHẮC 
PHỤC

Quạt vẫn hoạt động một 
lúc sau khi tắt bếp

Hệ thống điện đang làm 
mát

Bếp hoạt động bình 
thường

Bếp hoạt động một thời 
gian và ngừng, màn hình 
hiển thị E1

Nguồn điện quá thấp Tắt bếp, hoạt động lại khi 
nguồn điện ổn định

Bếp hoạt động một thời 
gian và ngừng, màn hình 
hiển thị E2

Nguồn điện quá cao Tắt bếp, hoạt động lại khi 
nguồn điện ổn định

Bếp hoạt động một thời 
gian và ngừng, màn hình 
hiển thị E3

1. Nồi rỗng
2. Nhiệt độ của vật dụng bị 
cháy tăng cao

Lấy nồi rỗng ra khỏi khu 
vực bị nóng

Bếp hoạt động một thời 
gian và ngừng, màn hình 
hiển thị E4

1. Bếp lắp không phù hợp, 
không có sự thoáng khí
2. Khe thông gió của quạt 
bị cản
3. Quạt ngừng hoạt động
4. Nhiệt độ xung quanh 
quá cao. Vui lòng kiểm tra 
có thiết bị phát nhiệt nào 
ở gần không.

1. Lắp đặt bếp như hướng 
dẫn, đảm bảo có sự 
thoáng khí
2. Làm sạch và loại bỏ 
những vật cản ở khe 
thông gió của quạt.
3. Đưa bếp đến trạm bảo 
hành gần nhất.
4. Cải thiện sự thoáng khí
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Bếp hoạt động một thời 
gian và ngừng, màn hình 
hiển thị E5

Cảm biến IGBT bị hư 
(hỏng).

Đưa đến trạm bảo hành 
gần nhất để được sửa 
chữa tốt nhất

Bếp hoạt động một thời 
gian và ngừng, màn hình 
hiển thị E6

Cảm biến IGBT bị hư 
(hỏng).

Đưa đến trạm bảo hành 
gần nhất để được sửa 
chữa tốt nhất

Bếp hoạt động một thời 
gian và ngừng, màn hình 
hiển thị E7

Khu vực bàn điều khiển bị 
dính nước hoặc có thiết bị 
bắt từ ảnh hưởng

Làm sạch nước. Loại bỏ 
vật bắt từ, và sử dụng lại

Nếu bếp vẫn không hoạt động sau khi tự kiểm tra, phải lập tức liên hệ với trạm bảo 
hành gần nhất. Không tự ý tháo lắp sản phẩm, nếu không chúng tôi không chịu 
trách nhiệm bảo hành.

Tiếng ồn phát ra khi bếp đang hoạt động:
Tùy thuộc vào loại vật liệu và kết cấu của nồi nấu, bếp điện từ hoặc nồi nấu có thể 
phát ra một số tiếng ồn sau khi bếp đang hoạt động. Những tiếng ồn này  là bình 
thường, không phải là lỗi sản phẩm, và không ảnh hưởng tới quá trình vận hành 
của bếp.

• Tiếng răng rắc   1 : Phát ra khi nồi nấu được làm 
từ các vật liệu khác nhau (kết cấu nhiều lớp).
• Tiếng huýt sáo  1  : Phát ra khi vùng nấu đang 
hoạt động ở công suất cao và nồi nấu được làm 
từ các vật liệu khác nhau (kết cấu nhiều lớp).
• Tiếng vo ve   2  : Phát ra khi quý khách đang sử 
dụng bếp ở công suất cao.  
• Tiếng lách cách  2  : Phát ra khi hiện tượng chuyển mạch điện đang xảy ra.
• Tiếng huýt gió, tiếng vo vo  3  : Phát ra khi quạt đang hoạt động. 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

• Bếp từ khi hoạt động, các linh kiện bên trong bếp sinh ra một lượng nhiệt nhất 
định, lượng nhiệt này sẽ thoát ra bên hông bếp và dưới đáy bếp. Yêu cầu quan 
trọng khi lắp đặt là phần đáy bếp và bên hông phải được thông thoáng, giải 
nhiệt tốt.

• Bề mặt bếp và keo dán sử dụng để lắp đặt bếp phải là nguyên liệu chịu nhiệt.
• Khi lắp đặt, phải đảm bảo khu vực dưới bếp và phía sau được thoáng khí giúp 

bếp hoạt động hiệu quả hơn. 
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• Bề mặt để lắp đặt phải được làm bằng chất liệu chịu nhiệt. Mặt bếp (bằng đá, 
gỗ, ….) phải được khoét theo đúng kích thước mặt dưới của bếp. Không khoét 
lỗ đặt bếp lớn hơn 100mm theo mỗi chiều của đáy bếp, nếu lớn hơn 100mm sẽ 
dẫn tới mặt kính trở thành điểm chịu lực gây bể mặt bếp.

• Sau khi đặt bếp vào vị trí, phải cố định bếp với mặt bàn đá để chống xê dịch.
• Không lắp đặt các thiết bị khác trong bán kính 50cm gần bề mặt bếp và phía 

trên bề mặt bếp.

NỐI ĐIỆN
• Trước khi nối điện, cần kiểm tra điện áp của bếp. Điện áp được ghi trên thông 

số kỹ thuật của bếp phải tương đồng với nguồn cấp điện tại hộ gia đình. Quý 
khách cũng cần kiểm tra công suất của bếp và đảm bảo rằng kích cỡ của dây 
điện phù hợp với mức công suất đó. Nếu dây điện bị hỏng, cần thay thế dây 
điện bằng loại dây chuyên dụng. Quý khách có thể liên hệ với Trung tâm Dịch 
vụ Khách hàng để tìm hiểu thêm về các loại dây này. Để đảm bảo an toàn, các 
bếp nên được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng ổ điện với hệ thống có 
tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà. Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ 
hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn điện hiện 
hành. Điều đó cho thấy sự tách biệt kịp thời khỏi nguồn điện sẽ an toàn hơn cho 
người sử dụng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài 
sự cố khác gây hư hỏng. Nếu bạn chưa rõ về sự tiếp đất hoặc hướng dẫn về điện 
hãy liên lạc với chuyên viên hoặc kỹ sư kỹ thuật điện.

DÁN GIOĂNG BẾP
• Làm sạch bàn bếp quanh khu vực đặt bếp.
• Dán dải gioăng có 1 mặt dính vào mặt trong của bếp dọc theo mặt ngoài của 

kính. Không kéo dãn gioăng bếp. Lưu ý dán sao cho 2 đầu của dải gioăng nằm 
ở giữa của 1 cạnh bên của bếp. Chừa lại 2 – 3 mm khi cắt dải gioăng. Ấn 2 đầu 
của dải gioăng với nhau.

Đối với các bếp có chân đế, nếu lắp đặt bếp trên mặt bàn, vui lòng kiểm tra kỹ 4 
chân đế của bếp.
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L
(mm)

W
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

X
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

T
(mm)

730 430 64 100 695 395 50 100 
Min

50 
Min

30 
Max

Trên mặt bàn Trên tủ kệ

Bếp có thể sử dụng và đặt trên các thiết bị như sau :
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hãy bảo vệ môi trường của bạn! Tôn trọng quy định của địa phương: 
hãy đem những thiết bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu 
gom phù hợp để tái chế.

Những lưu ý khi lắp đặt:

 Quá trình lắp đặt phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật đã qua đào tạo.

  Không nên lắp đặt bếp trực tiếp phía trên máy rửa chén, tủ lạnh, lò vi sóng, lò 
nướng.

 Bề mặt lắp đặt phải được làm bằng chất liệu chịu nhiệt.

ENGLISH ENGLISH
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