HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT - SÖÛ DUÏNG
& BẢO QUẢN BẾP ĐIỆN
Model: MH- 02R
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Tröôùc tieân chuùng toâi Coâng Ty TNHH thieát bò nhaø beáp Baùch Hôïp – Nhaø phaân phoái cuûa
MALLOCA xin chaân thaønh caûm ôn quyù khaùch haøng ñaõ tín nhieäm choïn söû duïng caùc saûn
phaåm cuûa chuùng toâi. Ñeå giuùp cho quyù khaùch haøng thao taùc söû duïng vaø baûo quaûn beáp điện
moät caùch deã daøng vaø an toaøn, chuùng toâi raát mong quyù khaùch ñoïc kyõ höôùng daãn naøy tröôùc
khi laép ñaët vaø söû duïng thieát bò.
 Caåm nang söû duïng naøy ñöôïc Coâng ty TNHH Thieát Bò Nhaø Beáp Baùch Hôïp dòch vaø
bieân soaïn laïi, döïa treân cô sôû catalogue goác cuûa nhaø saûn xuaát.
 Caùch söû duïng töø trong caåm nang ñöôïc Coâng ty söû duïng theo ngoân ngöõ phaùt aâm cuûa
ngöôøi mieàn Nam Vieät Nam. Nhaèm giuùp cho ngöôøi söû duïng deã hieåu nhaát.
 Caåm nang naøy raát caàn thieát cho quyù khaùch tröôùc khi laép ñaët vaø söû duïng bếp điện
 Quí khaùch haõy giöõ caåm nang naøy ñeå khi caàn thì noù seõ giuùp baïn deå daøng trong caùc
thao taùc vaø vaän haønh beáp điện
 Quí khaùch caàn ñöôïc tö vaán tröïc tieáp xin vui loøng lieân heä vôùi Phoøng baùn haøng vaø
Chaêm soùc khaùch haøng cuûa MALLOCA theo ñòa chæ ghi ôû phía treân. Chuùng toâi raát
haân haïnh ñöôïc phuïc vuï quyù khaùch.
Chuùng toâi raát haân haïnh ñöôïc phuïc vuï quyù khaùch

TRAÂN TROÏNG
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PHAÀN I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG
* Beáp ñieän MH-02R cuûa Malloca laø doøng saûn phaåm theá heä môùi nhaát vôùi caùc tính

naêng vöôït troäi:
- Coâng suaát naáu nhanh.
- Tieâu thuï ñieän ít.
- Beà maët thieát keá roäng raõi thoâng thoaùng taïo caûm giaùc thoaûi maùi nhaát cho ngöôøi söû
duïng.
- Heä thoáng ñieàu khieån caûm öùng hoàng ngoaïi.
Coâng suaát beáp:

Chức năng của phím điều khiển:

: Giảm công suất bếp, điều chỉnh hẹn giờ nấu

: Tăng công suất bếp, điều chỉnh hẹn giờ nấu

: Chọn hoặc hủy chức năng 2 vòng nấu cho bếp bên trái
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: Tắt/mở bếp

: Biểu tượng hẹn giờ nấu

: Khóa phím ngăn ngừa trẻ em
Söû duïng thieát bò:
- Nên söû duïng noài có đáy bằng phẳng để tận dụng hết hiệu suất của bếp.
- Không nên sử dụng nồi có đáy lồi, lõm hoặc biến dạng vì bề mặt tiếp xúc với mặt kính
ít sẽ không tận dụng hết hiệu suất của bếp mà còn nguy hiểm trong khi sử dụng do bị lật
hoặc nghiêng làm đổ thức ăn ra ngoài.

- Ñieàu khieån caùc phím chöùc naêng baèng caùch ñaët beà maët cuûa ñaàu ngoùn tay leân chính
giöõa phím. Khoâng duøng tay öôùt, baån, dính daàu môõ khi ñieàu khieån phím. Thôøi gian ñeå
nhaän tín hieäu ñieàu khieån töø 1 ñeán 2 giaây, rieâng caùc phím khoùa
, ñoùng môû
nguoàn
töø 2 ñeán 3 giaây.
Böôùc 1: Ñoùng CB (Aptomat) cung caáp ñieän vaøo beáp
Böôùc 2: Luùc naøy beáp ôû traïng thaùi khoùa baøn phím ñieàu khieån - Ñeøn baùo khoùa phím
hieån thò.
Böôùc 3: Choïn vaø giöõ phím
khoaûng töø 2 ñeán 3 giaây ñeå môû chöùc naêng khoùa
phím.
Böôùc 4: Choïn phím
ñeå môû nguoàn cho heä thoáng baøn phím ñieàu khieån
Böôùc 5: Chi tieát naáu cho töøng beáp
Bếp bên trái : chọn phím 1 hoặc 2
tiếp tục chọn phím 1 hoặc 2 để tăng giảm công suất
bếp. Chọn phím 3 để mở hoặc tắt chế độ nấu bên ngoài
Bếp bên phải : chọn phím 7 hoặc 8
tiếp tục chọn phím 7 hoặc 8 để tăng giảm công suất
bếp
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Cài đặt hẹn giờ nấu :
- Chọn phím 9 để cài đặt hẹn giờ từ 99 - 1 phút hoặc chọn phím 10 để cài đặt hẹn giờ từ 1- 99
phút
tiếp tục chọn phím 1 hoặc 2 (bếp trái) hoặc phím 7 hoặc 8 (bếp phải) để xác nhận
bếp cần hẹn giờ
Tắt bếp:
Tắt 1 bếp : nhấn cùng lúc hai phím - và +
Tắt 2 bếp : nhấn phím
Löu yù:
-

Beáp seõ töï ñoäng ngưng hoạt động khi nhieät ñoä taêng quaù cao: Queân trong quaù trình
naáu, chaùy noài chaûo…đĐợi vài phút rồi mở bếp lại bình thường.

-

Sau khi mở khoùa phím neáu khoâng söû duïng beáp thì trong vòng 10 giây bếp sẽ tự ngắt
nguồn điện, để tieáp tuïc söû duïng chọn phím

PHAÀN II : LAÉP ÑAËT BEÁP
Laép beáp vaøo beà maët ñaù:
Ñaây laø beáp ñöôïc thieát keá ñeå laép ñaët và sử dụng âm treân beà maët bàn beáp, tạo thẩm mỹ
cho nhà bếp. Trong trường hợp không thể lắp đặt để sử dụng âm trên bề mặt bàn bếp,
thì cần lắp đặt thêm 04 chân cao su cho bếp để sử dụng đặt nổi trên bàn bếp. Vị trí lắp
bếp phải thông thoáng. Vieäc laép ñaët chæ thöïc hieän khi ñaõ hoaøn taát vieäc thi coâng tuû beáp
vôùi vò trí laép ñaët phuø hôïp theo yeâu caàu kyõ thuaät nhö hình minh hoïa:
- Caét khoeùt loã ñaù baøn beáp ñuùng kích thöôùc
- Laép gioaêng ñeäm laøm eâm beà maët kính beáp
- Kieåm tra ñoä thaêng baèng cuûa beáp treân beà maët đá.
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Vị trí lắp pas cố định bếp trên mặt đá
Ñaáu noái ñieän cho beáp:
Ñaây laø thieát bò söû duïng ñieän coù coâng suaát cao neân vieäc ñaáu noái ñieän cho beáp phaûi
ñöôïc thöïc hieän ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, phải do người có chuyên môn về điện thực hiện
ñeå ñaûm baûo an toaøn söû duïng.
Khi gặp sự cố, quý khách không nên tự sửa chữa hoặc nhờ thợ không có chuyên môn
mà phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên của Malloca hoặc các đại lý được
Malloca ủy quyền
Löu yù:

 Thieát bò phaûi ñöôïc ñaáu noái thoâng qua moät CB (Aptomat) töø 20A trở lên
 Khoâng ñöôïc caém tröïc tieáp thieát bò vaøo oå ñieän coù saün trong nhaø
 Thieát bò phaûi ñöôïc noái mass (Tieáp ñaát)

Baûo quaûn - Veä sinh beáp:
- Đèn baùo beà maët noùng (chữ H) hieån thò vaø seõ töï ñoäng taét khi beà maët nguoäi hoaøn toaøn
- Cuùp CB (Aptomat) sau khi söû duïng và trước khi làm vệ sinh bếp
- Lau beà maët kính beáp baèng khaên meàm aåm
- Tröôøng hôïp beáp söû duïng laâu ngaøy hoaëc bò traøn thöùc aên khi naáu thì phaûi söû duïng dung
dòch chuyeân duøng ñeå lau chuøi beà maët. Maët kính seõ trôû laïi saùng boùng nhö môùi.
(Malloca hieän ñang cung caáp dung dòch naøy.)
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