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Vui lòng �ọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
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Đảm bảo sản phẩm được 
đặt trên bề mặt vững chắc

Loại bỏ các chất bẩn bám trên bề mặt

Tránh bị bỏng

bị bỏng hơi nước.
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Ruột nồi được phủ lớp chống dính Whitford USA 
cao cấp, ngăn không cho thức ăn dính vào. Để 
bảo vệ ruột nồi cũng như tăng tuổi thọ sản phẩm, 
bạn nên thực hiện những bước sau:
- Sử dụng chiếc muôi nhựa có sẵn trên thị 
trường
- Không sử dụng muôi kim loại hay vật có cạnh 
sắc vì nó có thể làm hư hại lớp phủ
- Rửa sạch ruột nồi sau mỗi lần sử dụng
- Không sử dụng bàn chải có răng cứng.

Núm vặn
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Tùy vào số lượng thực phẩm rán mà điều chỉnh nhiệt độ phù hợp



8 7

1. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.
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 
được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an 
toàn của họ. 
3. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của 
trẻ em.
4. Không nên nhúng thiết bị trong nước
5. Nếu dây điện bị hư hại, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, cơ sở cung cấp 
dịch vụ sửa chữa của họ hay những người có tay nghề nhằm tránh rủi ro.

Để tránh xảy ra sự cố cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách 
hàng xin lưu ý những điểm sau:


