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THÀNH PHẦN CẤU TẠO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL SẢN PHẨM

DUNG TÍCH

ĐIỆN ÁP

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

SHD1370

1.7L

220V~ /50Hz

1850W

Đun sôi nhanh. Có chế �ộ tự ngắt khi nước sôi hoặc cạn nước
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CẢNH BÁO AN TOÀN

Để tránh xảy ra sự cố cháy nổ, giật �iện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách hàng xin lưu ý những �iểm sau:
1. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Không �ược �ể trẻ em hay những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu 
kinh nghiệm sử dụng sản phẩm. Họ chỉ �ược sử dụng nếu có sự giám sát của người có trách nhiệm với sự an toàn 
của họ và hiểu �ược các mối nguy hiểm liên quan.
3. Không �ể trẻ em chơi �ùa với thiết bị. Để thiết bị và dây �iện ngoài tầm với của trẻ em.
4. Trước khi cắm �iện, cần �ảm bảo �iện áp �ược ghi trên thiết bị tương ứng với �iện áp nguồn nơi sử dụng. Ổ cắm 
phải �ảm bảo �ược nối �ất.
5. Không �ể sản phẩm ở cạnh bàn (vì có thể gây vướng, vấp hoặc rơi �ổ) hoặc các nguồn nhiệt (bếp nấu, lò nướng, 
lò sưởi…)
6. Đảm bảo ấm �ược �ặt trên bề mặt khô ráo, bằng phẳng và vững chắc.
7. Không cho nước vào ấm vượt quá vạch mức tối �a. Nếu cho quá nhiều, khi nước sôi có thể bị trào ra ngoài từ 
miệng rót và gây bỏng cho người sử dụng.
8. Không �ổ quá ít nước vào ấm (dưới mức tối thiểu) �ể tránh bị sôi khô, làm giảm tuổi thọ sản phẩm.
9. Không chạm vào thân bình �un trong khi sử dụng và một thời gian sau �ó vì bình còn rất nóng. Luôn nhấc ấm 
lên bằng tay cầm.
10. Không mở nắp �ậy khi nước �ang nóng hoặc �ang sôi. Hãy cẩn thận khi mở nắp  ngay sau khi nước vừa sôi vì 
hơi nước bốc ra từ bình rất nóng.
11. Chỉ sử dụng ấm với chân �ế tiếp �iện �i kèm.
12. Không nhúng dây �iện, phích cắm vào nguồn nước hay bất kỳ chất lỏng nào �ể tránh nguy hiểm �ến tính 
mạng.
13. Để ngắt �iện, phải ấn công tắc về vị trí “OFF” rồi mới rút phích cắm khỏi ổ �iện. Không �ược giật/kéo dây �iện 
mà phải nắm chắc vào phích cắm rồi rút ra.
14. Thiết bị �ược thiết kế �ể sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài trời.\
15. Nếu dây �iện bị hư hỏng hay phát hiện bất kỳ dấu hiệu không an toàn nào, cần liên lạc với Trung tâm bảo 
hành/CSKH 1800 6680 �ể �ược hỗ trợ.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Làm sạch thân ấm

1. Rút phích cắm �iện của ấm siêu tốc và �ợi ấm nguội xuống
2. Làm sạch thân ngoài và �ế tiếp �iện bằng một miếng vải ẩm
3. Tẩy cặn ấm siêu tốc: Sau một thời gian dài sử dụng, có thể xuất hiện cặn bám ở dưới �áy ấm siêu tốc. Điều này 
là do chất lượng của nguồn nước chứ không phải do chất liệu ấm gây ra, nhưng �ể kéo dài tuổi thọ sản phẩm, bạn 
nên thường xuyên tẩy cận theo hướng dẫn:
- Đổ nước vào ấm khoảng 2/3 dung tích rồi �un sôi
- Sau khi nước sôi, mở nắp và �ổ thêm dấm trắng (8% axit axetic) vào ấm �ến mực nước tối �a và �ể dung dịch �ó 
qua �êm
- Đổ dung dịch trong ấm ra và rửa sạch
- Đun lại 1-2 lần với nước trắng �ến khi không còn mùi dấm và cặn bám, sau �ó có thể sử dụng lại bình thường

Bảo quản sản phẩm
- Đảm bảo tất cả các bộ phận �ã hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng lại hoặc cất �i bảo quản.
- Cuốn dây �iện quanh chân �ế của ấm siêu tốc �ể dây không bị �ứt gãy.
- Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, sạch sẽ.

SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA & CÁCH XỬ LÝ

Nếu ấm siêu tốc hoạt �ộng không bình thường hoặc chất lượng ấm không tốt, hãy tham khảo bảng sau �ây:

Nếu bạn �ã thực hiện tất cả các cách xử lý trên mà vấn �ề vẫn chưa �ược giải quyết, vui lòng liên hệ Trung tâm 
CSKH & Bảo hành 1800 6680 �ể �ược tư vấn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng lần �ầu, cần làm sạch ấm bằng cách �ổ �ầy nước vào ấm và �un sôi 2 lần rồi �ổ hết �i. 
Sau �ó lau lại bề mặt ấm bằng khăn mềm.

Bước 1: Nhấc ấm ra khỏi chân �ế, ấn nút mở nắp ấm, �ổ vào lượng nước mà bạn muốn (lượng nước không ít hơn 
vạch MIN, không vượt quá vạch MAX), sau �ó �óng nắp ấm lại. 
Bước 2: Đặt ấm trên chân �ế và cắm phích cắm vào ổ �iện.
Bước 3: Ấn công tắc ON/OFF �ể bật ấm siêu tốc. Đèn sẽ sàng biểu thị nước �ang �ược �un sôi.
Bước 4: Mười giây sau khi nước sôi, ấm sẽ tự �ộng ngắt �iện, �èn báo cũng sẽ tắt. Bạn cũng có thể tự ngắt �iện 
bằng cách ấn công tắc ON/OFF trên thân ấm bất cứ lúc nào. 
Bước 5: Nhấc ấm ra khỏi chân �ế và �ổ nước ra sử dụng.
*Lưu ý: 
- Nếu vô tình bạn cắm �iện khi ấm không có nước hoặc lượng nước quá ít, chế �ộ bảo vệ sẽ tự �ộng ngắt nguồn 
�iện. Bạn nên �ể ấm nguổi trước khi �ổ nước vào ấm lại �ể tiếp tục sử dụng.
- Khi sử dụng lần �ầu tiên, nên �ổ nước �ến mức tối �a (MAX), �un sôi rồi �ổ �i, làm lại 2 �ến 3 lần �ể rửa sạch 
bụi vẩn trong ấm trong quá trình sản xuất trước khi dùng.
- Không mở nắp khi �ang �un sôi nước �ể tránh nguy hiểm.

SỰ CỐ

Ấm tự �ộng tắt trước
khi nước sôi

Có cặn bám trong ấm >> Tẩy cặn trong ấm

Không có nước hoặc lượng nước trong ấm thấp hơn vạch MIN
nên chế �ộ bảo vệ chống sôi khô �ược kích hoạt >> Thêm nước vào ấm �un

Ấm không hoạt �ộng

Nước có mùi khó chịu

Có cặn trong nước
và nước bị �ục

Đảm bảo rằng phích cắm �ã �ược cắm vào ổ �iện

Đảm bảo dây �iện không bị hư hỏng

Đảm bảo rằng bình có nước

Tẩy cặn cho ấm siêu tốc

Đun thêm 2 – 3 lần nữa, thay nước mới sau mỗi lần �un. 
Nếu vấn �ề vẫn còn, thêm nước �ến mức tối �a và cho hai thìa muối nấu ăn
vào ấm, �un sôi nước và súc rửa lại ấm

CÁCH XỬ LÝ


