
Bếp Từ Đôi Zemmer

Hướng Dẫn Sử Dụng



1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. KẾT NỐI NGUỒN ĐIỆN: Khi cắm điện, quạt sẽ quay, đèn báo hiệu sẽ 
sáng lên 1 lần, hiển thị biểu tượng “----“, đèn báo nguồn điện sẽ sáng và có 
tiếng “bíp”. Trong vòng 1 phút nếu không có tác vụ nào thì quạt sẽ ngừng 
quay.

2. BẬT/TẮT: Chạm vào phím nguồn       đèn nguồn sẽ sáng, có tiếng “bíp” và 
bếp sẽ được bật. Nếu không có tác vụ nào được sử dụng thì đèn báo hiệu 
sẽ hiển thị  “----“.

3. NGUỒN: Chạm phím nguồn     , bếp sẽ sẵn sàng trong trạng thái hoạt 
động, tiếp theo bạn chạm nút          để lựa chọn vùng nấu, sau đó bạn có thể 
chạm vào bảng điều khiển trượt                                     để chọn mức công 
suất nấu.

4. THỜI GIAN: Chạm phím hẹn giờ        đèn báo hẹn giờ sẽ sáng lên, tiếp 
theo bạn chạm vào nút          để lựa chọn vùng nấu muốn hẹn giờ, sau đó  bạn 
có thể chạm vào bảng điều khiển trượt                                        để cài đặt số 
phút mà bạn muốn. Sau khi đèn hiện thị số phút nhấp nháy khoảng 5 giây, bếp 
sẽ tự động hoạt động đến khi hết thời gian cài đặt. Nếu muốn hủy việc cài đặt 
thời gian, bạn có  thể chạm vào phím hẹn giờ         một vài giây hoặc chạm 
vào phím nguồn       . 

5. KHÓA: Khi bếp hoạt động, nhấn và giữ nút khóa         trong vòng 3 giây, tất 
cả các nút chức năng khác sẽ bị khóa, đèn LED báo hiệu sẽ sáng trong trong 
suốt quá thời gian khóa.

6. DỪNG/BOOSTER: Khi bếp từ hoạt động, nhấn nút dừng      hoặc nút 
booster     , bếp sẽ chuyển sang chế độ “dừng” hoặc “booster”. Nhấn nút 
dừng       hoặc nút booster      bếp sẽ trở về chế độ bình thường.

7. CHỨC NĂNG GIỮ ÂM/RÃ ĐÔNG/SÔI CHỐNG TRÀN: Đặt nồi lên bếp, 
chạm nút rã đông/giữ ấm/sôi chống tràn         1 lần sẽ bật chế độ rã đông ở 
42 độ C, chạm nút rã đông/giữ ấm/sôi chống tràn          lần thứ 2 sẽ bật chế 
độ giữ ấm ở 70 độ C, chạm nút rã đông/giữ ấm/sôi chống tràn          lần thứ 
3 sẽ bật chế độ sôi chống tràn ở 92 độ C.

8. TẮT BẾP: Khi bạn bấm nút ON/OFF       trong bất kỳ chế độ nấu nào thì 
bếp sẽ được tắt nguồn. Quạt tản nhiệt sẽ tiếp tục hoạt động để thoát nhiệt 
cho bếp, đèn báo nhiệt vẫn sáng cho tới khi nhiệt độ bề mặt bếp giảm.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN

SỰ CỐ VỚI BẾP TỪ
E0: Kiểm tra xem có nồi hoặc nồi có dùng được với bếp từ hay không
E1: Kiểm tra xem điện áp có bị thấp hay không
E2: Kiểm tra xem điện áp có bị cao hay không
E3: Kiểm tra xem cảm biến nhiệt có bị hở hay ngắn mạch hay không
E4: Kiểm tra xem cảm biến “IGBT” có bị hở hay ngắn mạch hay không
E5: Kiểm tra xem mặt kính có bị quá nhiệt hay trong nồi có thức ăn hay 
không
E6: Kiểm tra xem cảm biến “IGBT” có bị quá nhiệt hay không

SỰ CỐ VỚI BẾP ĐIỆN
E1: Kiểm tra xem điện áp có bị thấp hay không
E2:  Kiể tra xem điện áp có bị cao hay không
E3: Kiểm tra xem nhiệt độ bảng điều khiển có bị quá nóng hay không
E5: Kiểm tra xem quạt có bị lỗi hay không
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Nút nguồn1

Nút hẹn giờ2

Nút chức năng Booster5

Nút dừng3

Bảng điều khiển dạng trượt4

Nút chức năng rã đông/giữ ấm/sôi chống tràn6

Nút khóa7

Nút chọn vùng nấu8

KIỂM TRA  SỰ CỐ BẾP
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1. VẬT LIỆU BÀN BẾP & CẮT LỖ
Cắt lỗ trên bàn bếp theo kích thước được ghi trong ảnh minh họa số 1 ở phía 
dưới. Để thuận tiện cho quá trình lắp đặt và sử dụng, khoảng không xung 
quanh hố cắt đảm bảo tối thiểu là 50mm. Bề dày mặt đá đặt bếp tối thiểu là 
30mm. Lựa chọn vật liệu chống nóng cho bàn bếp để tránh bị làm biến dạng 
bởi sức nóng xung quanh bếp.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

2.  THÔNG GIÓ
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy đảm bảo rằng bếp từ luôn được thông gió 
tốt, đường không khí vào và đường không khí ra không bị kín. Đảm bảo rằng 
bếp từ được hoạt động trong trạng thái tốt. Xem hình minh họa số 2.

Hình minh họa (1) Hình minh họa (2)

Website: www.zemmer.vn | Hotline: 0838.533.833
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