
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Model: KA-8ii và KA-8ih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kính gửi Quý khách hàng, 

Cảm ơn các Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm bếp 

điện từ của chúng tôi. Sản phẩm này có thể phục vụ 

trong nhiều năm để thỏa mãn yêu cẩu của Quý khách. 

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng  trước khu sử dụng 

và lắp đặt, giữ lại cẩn thận sau khi đọc để làm tài liệu 

tham khảo sau này 

1. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BẾP TỪ 

Bếp từ chủ yếu gồm có một cuộn dây làm nóng 

cảm ứng, nồi nấu bằng vật liệu sắt từ và hệ thống 

điều khiển. Về nguyên tắc, dòng điện này tạo ra 

một từ trường mạnh thông qua cuộn dây.  

Một số lượng lớn cuộn xoáy được sản xuất theo 

cách mà các dây nam châm tiếp xúc với đáy gồm 

sắt hoặc thép không gỉ. Nguồn năng lượng tạo ra 

bởi từ trường có thể làm nóng thức ăn trực tiếp 

bằng cách truyền năng lượng nhiệt hiệu quả qua 

đáy nồi. 

 

Nồi sắt 

Mạch từ 

Mặt kính Ceramic 

Cuộn cảm 

Dòng điện cảm ứng 



2. BẢO VỆ AN TOÀN CỦA BẾP TỪ 

Chúng tôi thiết kế chiếc bếp này để sử dụng riêng 

trong gia đình. Với tầm nhìn bao quát để cải thiện 

sản phẩm, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện bất 

kỳ thay đổi nào đối với tính năng kỹ thuật, lập 

trình hoặc thẩm mỹ của bếp liên quan đến các cải 

tiến kỹ thuật  

1, Bảo vệ khi quá điện áp 

Khi điện áp cung cấp điện thay đổi giữa 80V và 

220V, nồi sẽ tự động điều chỉnh và đưa ra năng 

lượng chờ. Khi nó vượt quá điện áp, bếp sẽ tự 

động dừng hoạt động 

2, Bảo vệ khi quá nhiệt 

một cảm biến nhiệt độ được trang bị có thể theo 

dõi nhiệt độ bên trong nồi nấu. khi phát hiện 

nhiệt độ quá cao, bếp từ sẽ tự động dừng hoạt 

động 

3, Phát hiện các điểm nhỏ 

Khi nồi có đường kính nhỏ hơn 8mm hoặc các 

vật dụng nhỏ (dao, nĩa, kẹp, chìa khóa,…) tồn tại 

hoặc nồi không từ tính (nồi nhôm) được tìm thấy, 

bếp có thể phát ra tiếng chuông báo động kéo dài 

khoảng 1 phút. Trong trường hợp người dùng 

không đặt nồi thích hợp lên, bếp từ có thể mở 

trạng thái tự động khóa lại. 

4, Bảo vệ khi không có dụng cụ nấu hoặc dụng 

cụ chống ăn mòn 

Nếu không có nồi hoặc nồi không phù hợp, bếp 

sẽ không hoạt động và kêu để báo động 

 



5, Bảo vệ bằng cách tự động tắt 

Tự động tắt là tính năng bảo vệ an toàn cho bếp 

từ. Nếu không có nhu cầu trong 2 tiếng khi bếp 

đang hoạt động, nó sẽ tự động tắt đi 

Ngắt kết nối nguồn điện khi bếp không sử dụng. 

Hãy hiểu rằng bếp của bạn tốt nhất với danh sách 

hướng dẫn đặc biệt dưới đây dành cho lỗi chuyên 

dụng và hiển thị trên màn hình 

Xử lý sự cố với bếp từ 

E0: kiểm tra nếu không có nồi hoặc nồi không 

được chấp nhận 

E1: kiểm tra nếu điện áp quá thấp 

E2: kiểm tra nếu điện áp quá cao 

E3: kiểm tra nếu cảm biến nhiệt đang mở hoặc 

ngắn mạch 

E4: kiểm tra nếu IGBT đang mở hoặc ngắn mạch 

E5: kiểm tra nếu mặt kính quá nóng hoặc đang 

đun khô 

E6: kiểm tra nếu IGBT quá nóng 

 

Xử lý sự cố với bếp điện  

E1: Kiểm tra nếu điện áp quá thấp 

E2: kiểm tra nếu điện áp quá cao 

E3: Kiểm tra nếu kiểm soát nhiệt độ thấy quá 

nóng 

E4: Kiểm tra nếu quạt tản nhiệt bị hỏng 

 

 

 

 



 

3. DỤNG CỤ NẤU PHÙ HỢP VỚI BẾP TỪ 

Sắt, Gang, thép không gỉ (với tỉ lệ thép cao), với 

đường kính từ 12cm- 26cm 

Đáy dụng cụ phẳng 

 

 
4. DỤNG CỤ NẤU KHÔNG PHÙ HỢP VỚI 

BẾP TỪ 

Bếp từ của bạn có đặc điểm tự động kiểm tra 

dụng cụ nấu ăn 

Bạn không thể tạo ra năng lượng nhiệt thậm chí 

khi nút nguồn được ấn mở. Đèn hiển thị cũng sẽ 

không sáng 

 

 

Nồi thép Chảo sắt Nồi gang Chảo rán 

(Sắt/Thép) 

Chảo sắt Ấm thép hoặc 

tráng men 
Đồ tráng men 



 
 

5. LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ 

Bạn có thể dễ dàng lau bề mặt của bếp từ nếu 

theo các phương pháp trong bảng dưới đây 

Loại vết bẩn Phương pháp 

làm sạch 

Dụng cụ dùng 

để lau chùi 

Cháy Lau tấm kính 

với khăn ẩm 

đến khi lau 

khô 

Giẻ lau chùi 

Vết bẩn két 

lại 

Lau với chất 

tẩy rửa trung 

tính, lau với 

khăn ẩm đến 

khi khô 

Mút/xốp rửa 

chuyên dụng 

cho kính 

ceramic 

 

Vết bẩn hình 

tròn 

Dùng dấm 

trắng cho 

vùng bị bẩn, 

rồi lau khô 

với khăn mềm 

hoặc khăn đặc 

Chất dính đặc 

biệt cho kính 

ceramic 

Nồi gốm  
Nồi thủy tinh chịu nhiệt Nồi với đáy cong 

Nồi có chân Đường kính nhỏ hơn 2cm Ấm với tỉ lệ 

sắt thấp 



biệt sẵn có ở 

chợ 

Bánh ngọt, 

nhôm nóng 

chảy hoặc 

nhựa 

Dùng dao cạo 

phù hợp với 

kính ceramic ( 

để bảo vệ 

kính, các sản 

phẩm silicon 

sẽ tốt hơn) để 

loại bỏ chất 

bẩn 

Chất dính đặc 

biệt cho kính 

ceramic 

 

 

 

Tiêu hủy đúng cách sản phẩm này 

 
Lưu ý này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên 

vứt cùng rác thải sinh hoạt khắp mọi nơi. Để 

ngăn ngừa các chất độc hại vào môi trường hoặc 

sức khỏe con người từ việc không kiểm soát rác 

thải, tái chế nó 1 cách có trách nhiệm để thúc đẩy 

việc tái sử dụng bền vững nhiên liệu bằng kim 

loại. Để hoàn lại thiết bị đã qua sử dụng của bạn, 

vui lòng sử dụng hệ thống thu thập và hoàn trả 



hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được 

mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an 

toàn cho môi trường 

6. CẢNH BÁO CHO BẾP TỪ 

Vui lòng nhận biết và chú ý vào các điều sau để 

tránh nguy hiểm sốc, đoản mạch, cháy và làm nổ 

thiết bị 

1, Không làm thay đổi tính chất, sửa đổi hoặc tự 

mình sửa chữa thiết bị. các nhân viên đã qua đào 

tạo mới có thể sửa chữa chúng 

2, Không sử dụng thiết bị này khi hiện tại đang 

ẩm hoặc gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như nguồn 

điện, nguồn ga,… 

3, Không dùng thiết bị này trên bất kỳ bề mặt 

nào, trên mặt bàn mềm hoặc tấm nhựa 

4, Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 

8 tuổi trở lên và người giảm khả năng nhận thức, 

cảm giác hoặc có ít kinh nghiệm, kiến thức nếu 

họ đã được hướng dẫn và giám sát bao gồm: sử 

dụng thiết bị 1 cách an toàn và hiểu về những 

nguy hiểm cần tránh. Trẻ em sẽ không được chơi 

với thiết bị này. Lau chùi và bảo trì sẽ không 

được thực hiện bởi trẻ em mà không có giám sát 

5, Tránh làm nóng các dụng cụ trống rỗng hoặc 

làm nóng quá mức dầu ăn. Vì nó sẽ khiến cháy 

rất dễ xảy ra 

6, Không đặt bất kỳ vật liệu kim loại, như dao, 

thìa, nĩa, tấm nhôm,… lên mặt ceramic vì chúng 

sẽ kích hoạt dòng từ trường 



7, Không di chuyển bếp trong khi nấu và có dụng 

cụ ở trên bếp 

8, Khoảng trống vừa đủ là cần thiết xung quanh 

bếp trong khi sử dụng và tránh bất kỳ vật liệu 

lỏng lẻo treo xung quanh nó 

9, Không để nồi nấu tác động vì mặt kính rất 

mỏng manh. Không dùng bếp khi mặt bếp tìm 

thấy vết nứt vỡ. Bếp phải được gửi về trung tâm 

bảo hành cho khách hàng 

10, Không chặn lối thoát khí vào và ra. Không sử 

dụng bếp trên tấm thảm hoặc trên bàn vải vì sẽ 

chặn lối thoát khí ra vào, điều này có thể gây ra 

nhiệt độ trong thân bếp cao quá mức. trong 

trường hợp này chế độ tự động bảo vệ sẽ kích 

hoạt để ngắt nguồn điện 

11, Không chạm vào bề mặt bếp ngay lập tức sau 

khi nấu vì nhiệt độ cao sẽ truyền ra bề mặt 

12, Độ ồn có thể xuất hiện khi dụng cụ nấu làm 

từ các vật liệu chắc chắn được dùng cho bếp từ. 

điều này là an toàn và bình thường bởi vì các hệ 

số mở rộng 

13, Quạt bên trong bếp đang chạy để tản nhiệt, vì 

thể âm thanh dạng này sẽ nghe thấy được trong 

suốt quá trình hoạt động và vẫn còn đến khi nó 

dừng lại 

14, Không xen kẽ giấy và khăn giữa tấm ceramic 

và dụng cụ nấu khi đang sử dụng. nó sẽ ảnh 

hưởng đến từ trường của bếp và gây nguy hiểm 

15, Không chèn chướng ngại vật vào lỗ thông hơi 

của bếp. Vì nó sẽ gây ra sốc điện. 



7. AN TOÀN CHO BẾP TỪ 

Cảnh báo: Không tự mình sửa chữa bếp, để tránh 

nguy hiểm cho chính bạn cũng như tốt cho bếp. 

Nếu có bất kỳ hỏng hóc nào được tìm thấy ở dây 

điện, dừng sử dụng bếp ngay lập tức và mang tới 

trung tâm bảo hành của chúng tôi hoặc gửi cho 

đơn vị bảo hành có chuyên gia được đào tạo. 

 Không đặt bất kỳ vật liệu kim loại, như 

dao, thìa, nĩa, tấm nhôm,… lên mặt 

ceramic đang nóng, nó sẽ tạo nên nguy 

hiểm nhiệt độ cao.  

 Bếp nên được đặt trên bàn và giữa bếp và 

tường là khoảng cách 10cm hoặc hơn 

 Không dùng bếp ở nơi gần nguồn nhiệt 

như nguồn gas, nguồn điện,… 

 Để bảo đảm thức ăn như đồ hộp, vui lòng 

không làm nóng chúng trước khi mở hộp 

để tránh nguy hiểm nổ vì nhiệt tăng cao 

 Không chặn lối thoát khi ra vào để tránh 

nguy hiểm. 

 Không bao giờ lau trực tiếp bếp với nước 

để tránh nguy hiểm 

 Không bao giờ dùng bếp từ để đun nấu 

mà không có thức ăn bên trong, nếu 

không hiệu quả hoạt động của nó có thể 

bị ảnh hưởng và nguy hiểm có thể xảy ra 

 Không sử dụng bếp trên mặt bàn kim loại 

hoặc tấm kim loại 



 Khi sử dụng bếp chắc chắn đã có dây tiếp 

đất 

 Giữ cho các thiết bị điện ngoài tầm tay trẻ 

em. Không để họ sử dụng thiết bị mà 

không có sự giám sát 

 Một thiết bị nên được sửa chữa trong 

mạch để cắt tất cả liên lạc 3mm hoặc hơn 

8. ĐẶC ĐIỂM CỦA BẾP HỒNG NGOẠI 

Bếp hồng ngoại sử dụng tia hồng ngoại để làm 

nóng thức ăn. Nó đặc biệt phù hợp với nấu nướng 

trong gia đình hiện đại. Các đặc điểm chính của 

bếp bao gồm: 

 Công nghệ cao, nóng bởi tia hồng ngoại: nó 

sử dụng tia hồng ngoại để nấu ăn, không có 

bức xạ điện từ. Nó có thể giữ ấm và nhiều 

chức năng nấu ăn 

 Bất cứ nồi nào cũng sử dụng được. Ví dụ 

như: sắt, nhôm, đồng, gốm, thủy tinh chịu 

nhiệt và các dụng cụ nấu ăn chịu nhiệt đều có 

thể sử dụng 

 Đa chức năng: Hầm, nấu súp, nướng BBQ 

 Thân thiện với môi trường: không lửa, không 

khói, không có khí CO 

 An toàn: nhiều tính năng bảo vệ được cài đặt 

 Dễ dang làm sạch: mặt kính thủy tinh 

 Thuận tiện: điều khiển bằng công nghệ điện 

toán thông minh 

 



9. CẢNH BÁO AN TOÀN CỦA BẾP HỒNG  

NGOẠI 

 Chỉ sử dụng trong gia đình và trong nhà 

 Chắc chắn rằng điện áp nguồn có thể đáp ứng 

được 

 Sử dụng đúng ổ cắm 

 Cắm phích cắm nhẹ nhàng 

 Không rút phích cắm bằng việc kéo dây 

 Rút phích cắm nhẹ nhàng 

 Khi không sử dụng thiết bị hoặc trước khi lau 

sạch, trước hết hãy rút phích cắm ra khỏi ổ 

 Không sử dụng vật cứng như máy uốn sắt 

 Để xa tầm tay trẻ em 

 Không chạm vào dây nguồn khi tay ướt 

 Không dùng chảo khi không có thức ăn hoặc 

nước 

 Không chạm vào mặt kính bằng tay khi đèn 

hiển thị bề mặt nóng đang bật 

 Không nướng thức ăn trực tiếp trên bề mặt 

bếp, bạn có thể sử dụng vỉ nướng BBQ trên 

mặt kính 

 Đảm bảo rằng chảo hoặc nồi không đun quá 

đầy 

 Không đặt nhựa hoặc giấy lên mặt bếp nóng  

 Nếu mặt kính bị vỡ, vui lòng tắt nguồn và gửi 

đi sửa chữa 

 Không làm ướt bề mặt trong khi lấy thức ăn 

từ chảo 



 Không sử dụng các chất hóa học độc hại với 

bếp 

 

10. BẢO VỆ AN TOÀN CỦA BẾP HỒNG NGOẠI 

 Bảo vệ khi quá nhiệt: Nếu nhiệt độ trên bề 

mặt của bếp quá 630 độ C, bếp sẽ duy trì 

nóng ở nhiệt độ đó 

 Bảo vệ khi nhiệt độ bên trong quá nóng: khi 

nhiệt độ bên trong đạt tới 90 độ C, bếp sẽ 

hiển thị E3 

 Bảo vệ khi điện áp cao: Khi điện áp quá 

270V, bếp sẽ hiển thị E2 và tự động dừng 

 Bảo vệ khi điện áp thấp: Khi điện áp dưới 

110V, bếp sẽ hiển thị E1 và tự động dừng 

 Bảo vệ bằng cách duy trì nhiệt độ: khi nhiệt 

độ bề mặt đạt tới 630 độ C, nó sẽ chuyển 

sang chế độ duy trì nhiệt độ.  Năng lượng sẽ 

giảm cùng với nhiệt độ thay đổi vì bếp yêu 

cầu nhiệt độ duy trì đến 630 độ 

 Hẹn giờ tối đa 3 tiếng và tự động tắt sau 2 

tiếng không hoạt động 

11. LỰA CHỌN NỒI NẤU CỦA BẾP HỒNG 

NGOẠI 

 Bất cứ nồi nào cũng sử dụng được. Ví dụ 

như: sắt, nhôm, đồng, gốm, thủy tinh chịu 

nhiệt và các dụng cụ nấu ăn chịu nhiệt đều có 

thể sử dụng. Bếp hồng ngoại sử dụng tia hồng 



ngoại để làm nóng thức ăn vì thế vui lòng 

chọn nồi nấu tốt nhất để tăng hiệu quả sử 

dụng. chúng tôi đề xuất chọn nồi có đáy 

phẳng như hình dưới đây. 

 

 

 

12. HOẠT ĐỘNG 

1, Kết nối với nguồn:khi phích cắm được cắm vào ổ cắm 

trên tường, quạt gió quay và tất cả đèn chỉ thị sang lên 1 

lần, hiển thị “- - - -”, đèn chỉ thị nguồn sẽ sáng và âm 

thanh “bíp”. Quạt gió sẽ dừng quay nếu không có hoạt 

động nào trong 1 phút 

Hiệu quả 

tốt nhất 
Đáy phẳng và tối màu 

đường kính 18-26cm 

     Nồi inox Chảo rán gang Chảo sắt 

Nồi gang Nồi nấu bằng sứ    Ấm sắt Bình pha trà inox 

Nồi sắt 



2, ON/OFF: chạm vào nút này, chỉ thị nguồn sẽ sang lên,  

âm thanh “bíp” và hiển thị ON, nếu không có hoạt động 

nó sẽ trở về “- - - -“ 

3, NGUỒN: chạm vào nút này, nó sẽ chuyển sang trạng 

thái hoạt động theo công suất, bạn có thể chạm “+” hoăc 

“-“ để chọn công suất yêu cầu 

4, NHIỆT ĐỘ: chạm vào nút này, nó sẽ chuyển sang 

trạng thái hoạt động theo nhiệt độ, bạn có thể chạm “+” 

hoăc “-“ để chọn nhiệt độ yêu cầu 

5, T ĂNG HO ẶC GI ẢM: chạm vào nút “+” hoăc “-“, 

có âm thanh “bíp”, đèn chỉ thị nóng sáng lên, công suất 

hoặc nhiệt độ được điều chỉnh tăng hoặc giảm bằng cách 

chạm “+” hoăc “-“ 

6, HẸN GIỜ: chạm vào nút hẹn giờ, đèn chỉ thị hẹn giờ 

sáng, bạn có thể chạm “+” hoăc “-“để cài đặt số phút bạn 

muốn. Khi đèn sang trong 5 phút, bếp sẽ vào chế độ tự 

động tắt khi thời gian đã đặt giảm về 0. Nếu bạn muốn 

hủy đặt thời gian, bạn có thể tiếp tục ấn nút HẸN GIỜ 

trong vài giây hoặc ấn ON/OFF 

7, KHÓA: trong bất kỳ trạng thái đun nấu nào, ấn“+” 

hoăc “-“ cùng lúc trong 3s, tất cả các nút sẽ được khóa 

trừ ON/ OFF. Khi b ạn ấn lại “+” hoăc “-“ trong 3s, chức 

năng khóa sẽ bị hủy. Trong trạng thái chờ, ấn nút KHÓA 

trong 3s, đèn chỉ thị KHÓA sáng lên, tất cả các nút sẽ bị 

khóa, gồm cả ON/OFF.Khi bạn ấn lại  nút  KHÓA trong 

3s, chức năng khóa sẽ bị hủy. 



8, TẮT NGUỒN: Khi bạn ấn nút ON/OFF trong bất kỳ 

trạng thái đun nấu nào, bếp sẽ tắt. Quạt gió vẫn hoạt 

động để tản nhiệt và đèn chỉ thi nóng vẫn sáng đến tận 

khi nhiệt độ của bề mặt bếp giảm ống 

13. LẮP ĐẶT 

1, Lựa chọn dụng cụ lắp đặt 

Khoan lỗ trên mặt bàn theo kích thước bản vẽ. Với mục 

đích lắp đặt và sử dụng, khoảng cách tối thiểu 50mm 

xung quanh lỗ khoét. Đảm bảo độ dày của mặt bàn tối 

thiểu 30mm. Vui long lựa chọn chất liệu mặt bàn chống 

nhiệt để tránh biến dạng gây ra bởi bức xạ nhiệt từ bếp. 

Như hình số (1) 

2, Trong bất kỳ mọi trường hợp, chắc chắn rằng bếp từ 

thoáng khí và đường thoát khí ra vào không bị chặn. 

Đảm bảo bếp từ ở trạng thái hoạt động tốt. Như hình số 

(2) 

3, Nối dây nguồn 

Nối với dây chính sử dụng dây nguồn 3x2mm2 gồm 1 

dây tiếp đất (vàng/xanh), 2 dây (nâu và đen) và 2 dây 

trung tính (xanh và xám). Ổ cắm sẽ được kết nối theo 

tiêu chuẩn có liên quan hoặc kết nối với một dây đơn cực 

của cầu chì . Phương pháp nối ở hình số (3)  

 



 

 

 

 

 

HÌNH SỐ 1 

HÌNH SỐ 2 



 

 

 

 

 

HÌNH SỐ 3 

 

Xanh lam 

Nâu 

Vàng/Xanh lá 

Dây trung tính Dây lạnh Dây nóng 


