
 

Model: MCT-K68

        USER MANUAL
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

     INDUCTION COOKTOP 
         BẾP 1 TỪ ĐỂ BÀN

SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed:
1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your 
supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking 
experience or knowledge. They should always be supervised by someone 
who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similarly quali�ed person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the 
connections get wet, unplug from the socket immediately and dry 
thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and 
while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is su�cient ventilation around the appliance 
when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not 
blocked. When heating，the hob must be placed at least 10cm from the 
wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for 
use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

B

  

Figure A :
①  Ceramic plate
②  Control panel 
③  LED Display

Figure B:
④ TIMER button
⑤ TEMP button
⑥ “-” button
⑦  Display window 
⑧  “+”button
⑨  POWER button
⑩   ON/OFF button ( for both hobs)

SPECIFICATIONS
 
 Product Name      :       Induction Cooktop 
 Model No.              :       MCT-K68
 Rated Voltage       :       220V~240V
 Rated Frequency  :       50-60Hz
 Rated Power          :       Max 2000W
 Net Weight           :       2.2kgs

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:
 1,Suitable cookware consists of pots and pans with a base made 
of steel or cast    iron ,You can identify these either by means of the 
markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the 
base of pan.
 2,Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is 
non-magnetic, such as aluminum , copper and stainless steel , as well as 
non-metal vessels made of porcelain , glass , ceramic, plastics,etc.
If unsuitable cookware is placed on the hobs ①   ,“E0” appears in the 
relevant display ⑦
 Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①  , 
This the only way to ensure that the induction hob function perfectly , 
The base of the pan may not be uneven , rather , it mast sit �at.
 The diameter may not be less than 16cm to ensure that the 
energy �led has an e�ect, Do not use pans with a diameter in excess 
26cm.

OPERATION 
The hobs
       The hobs have 10 power levels:

      The hobs have 10 temperature levels:

 The default time setting will display “0” on the LED DISPLAY.
Touch either “-” or “+” to adjust (0-180 minutes ) .Holding the “-” or “+” 
button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.
 There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch “-” or “+” to 
increase or de-crease during in operation .
 Increase the power ,temperature and time.
 Decrease the power ,temperature and time.
 Touching “-” and  “+” at the same time will engage the safety look 
feature ,“LOC” will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be 
emitted.All other buttons will become inoperable .Touch and hold “-” and  
“+”again to unlock.
 Switches the cooker and o�.
LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .
 Adjustable from 200W-2000W using the  “-” and  “+” buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error 
codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan 
trọng sau:
1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước 
khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy 
giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức 
(kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi 
đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt 
động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc 
người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng 
dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động. 
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy 
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử 
dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong 
khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. 
Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử 
dụng ngoài trời.

MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN
A

B

  

Hình A:
①  Mặt kính Ceramic
②  Bảng điều khiển 
③  Hiển thị LED

Hình B:
④ Phím hẹn giờ
⑤ Phím nhiệt độ
⑥ “-” Phím Trừ
⑦ Màn hình hiển thị 
⑧  “+” Phím cộng
⑨ Phím công suất
⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
 Tên Sản Phẩm      :       Bếp từ để bàn
 Mã Số                  :       MCT-K68
 Điện áp định mức       :       220V~240V
 Tần số định mức  :       50-60Hz
 Công suất định mức      :       Cao nhất 2000W
 Trọng lượng          :       2.2kgs

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :
 1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu 
làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp 
bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách 
dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp 
với bếp từ.
 2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ 
tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi 
không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển 
thị trên màn hình ⑦
 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây 
là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy 
nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng. 
 Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng 
công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có 
đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bếp từ để bàn: 
       Bếp từ để bàn có  10 mức công suất:

       Bếp từ để bàn có  10 mức nhiệt độ:

 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" 
hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc 
giảm thời gian thêm 10 phút.
 Có 10 cấp độ để chọn (60 ° C-240 ° C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng 
hoặc giảm nhịp trong quá trình hoạt động.
 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.
 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.
 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ 
hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bíp. Tất cả các phím 
khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ " - " và " + "lại để mở khóa.
 Bật / Tắt bếp
LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.
 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" 
và "+".
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dụng ngoài trời.
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không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
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SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed:
1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your 
supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking 
experience or knowledge. They should always be supervised by someone 
who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similarly quali�ed person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the 
connections get wet, unplug from the socket immediately and dry 
thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and 
while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is su�cient ventilation around the appliance 
when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not 
blocked. When heating，the hob must be placed at least 10cm from the 
wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for 
use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

B

  

Figure A :
①  Ceramic plate
②  Control panel 
③  LED Display

Figure B:
④ TIMER button
⑤ TEMP button
⑥ “-” button
⑦  Display window 
⑧  “+”button
⑨  POWER button
⑩   ON/OFF button ( for both hobs)

SPECIFICATIONS
 
 Product Name      :       Induction Cooktop 
 Model No.              :       MCT-K68
 Rated Voltage       :       220V~240V
 Rated Frequency  :       50-60Hz
 Rated Power          :       Max 2000W
 Net Weight           :       2.2kgs

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:
 1,Suitable cookware consists of pots and pans with a base made 
of steel or cast    iron ,You can identify these either by means of the 
markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the 
base of pan.
 2,Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is 
non-magnetic, such as aluminum , copper and stainless steel , as well as 
non-metal vessels made of porcelain , glass , ceramic, plastics,etc.
If unsuitable cookware is placed on the hobs ①   ,“E0” appears in the 
relevant display ⑦
 Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①  , 
This the only way to ensure that the induction hob function perfectly , 
The base of the pan may not be uneven , rather , it mast sit �at.
 The diameter may not be less than 16cm to ensure that the 
energy �led has an e�ect, Do not use pans with a diameter in excess 
26cm.

OPERATION 
The hobs
       The hobs have 10 power levels:

      The hobs have 10 temperature levels:

 The default time setting will display “0” on the LED DISPLAY.
Touch either “-” or “+” to adjust (0-180 minutes ) .Holding the “-” or “+” 
button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.
 There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch “-” or “+” to 
increase or de-crease during in operation .
 Increase the power ,temperature and time.
 Decrease the power ,temperature and time.
 Touching “-” and  “+” at the same time will engage the safety look 
feature ,“LOC” will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be 
emitted.All other buttons will become inoperable .Touch and hold “-” and  
“+”again to unlock.
 Switches the cooker and o�.
LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .
 Adjustable from 200W-2000W using the  “-” and  “+” buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error 
codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan 
trọng sau:
1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước 
khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy 
giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức 
(kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi 
đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt 
động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc 
người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng 
dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động. 
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy 
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử 
dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong 
khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. 
Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử 
dụng ngoài trời.

MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN
A

B

  

Hình A:
①  Mặt kính Ceramic
②  Bảng điều khiển 
③  Hiển thị LED

Hình B:
④ Phím hẹn giờ
⑤ Phím nhiệt độ
⑥ “-” Phím Trừ
⑦ Màn hình hiển thị 
⑧  “+” Phím cộng
⑨ Phím công suất
⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
 Tên Sản Phẩm      :       Bếp từ để bàn
 Mã Số                  :       MCT-K68
 Điện áp định mức       :       220V~240V
 Tần số định mức  :       50-60Hz
 Công suất định mức      :       Cao nhất 2000W
 Trọng lượng          :       2.2kgs

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :
 1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu 
làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp 
bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách 
dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp 
với bếp từ.
 2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ 
tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi 
không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển 
thị trên màn hình ⑦
 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây 
là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy 
nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng. 
 Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng 
công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có 
đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bếp từ để bàn: 
       Bếp từ để bàn có  10 mức công suất:

       Bếp từ để bàn có  10 mức nhiệt độ:

 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" 
hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc 
giảm thời gian thêm 10 phút.
 Có 10 cấp độ để chọn (60 ° C-240 ° C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng 
hoặc giảm nhịp trong quá trình hoạt động.
 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.
 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.
 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ 
hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bíp. Tất cả các phím 
khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ " - " và " + "lại để mở khóa.
 Bật / Tắt bếp
LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.
 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" 
và "+".

MÃ LỖI
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SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed:
1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your 
supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking 
experience or knowledge. They should always be supervised by someone 
who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similarly quali�ed person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the 
connections get wet, unplug from the socket immediately and dry 
thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and 
while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is su�cient ventilation around the appliance 
when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not 
blocked. When heating，the hob must be placed at least 10cm from the 
wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for 
use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

B

  

Figure A :
①  Ceramic plate
②  Control panel 
③  LED Display

Figure B:
④ TIMER button
⑤ TEMP button
⑥ “-” button
⑦  Display window 
⑧  “+”button
⑨  POWER button
⑩   ON/OFF button ( for both hobs)

SPECIFICATIONS
 
 Product Name      :       Induction Cooktop 
 Model No.              :       MCT-K68
 Rated Voltage       :       220V~240V
 Rated Frequency  :       50-60Hz
 Rated Power          :       Max 2000W
 Net Weight           :       2.2kgs

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:
 1,Suitable cookware consists of pots and pans with a base made 
of steel or cast    iron ,You can identify these either by means of the 
markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the 
base of pan.
 2,Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is 
non-magnetic, such as aluminum , copper and stainless steel , as well as 
non-metal vessels made of porcelain , glass , ceramic, plastics,etc.
If unsuitable cookware is placed on the hobs ①   ,“E0” appears in the 
relevant display ⑦
 Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①  , 
This the only way to ensure that the induction hob function perfectly , 
The base of the pan may not be uneven , rather , it mast sit �at.
 The diameter may not be less than 16cm to ensure that the 
energy �led has an e�ect, Do not use pans with a diameter in excess 
26cm.

OPERATION 
The hobs
       The hobs have 10 power levels:

      The hobs have 10 temperature levels:

 The default time setting will display “0” on the LED DISPLAY.
Touch either “-” or “+” to adjust (0-180 minutes ) .Holding the “-” or “+” 
button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.
 There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch “-” or “+” to 
increase or de-crease during in operation .
 Increase the power ,temperature and time.
 Decrease the power ,temperature and time.
 Touching “-” and  “+” at the same time will engage the safety look 
feature ,“LOC” will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be 
emitted.All other buttons will become inoperable .Touch and hold “-” and  
“+”again to unlock.
 Switches the cooker and o�.
LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .
 Adjustable from 200W-2000W using the  “-” and  “+” buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error 
codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE
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HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan 
trọng sau:
1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước 
khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy 
giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức 
(kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi 
đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt 
động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc 
người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng 
dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động. 
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy 
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử 
dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong 
khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. 
Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử 
dụng ngoài trời.

MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN
A

B

  

Hình A:
①  Mặt kính Ceramic
②  Bảng điều khiển 
③  Hiển thị LED

Hình B:
④ Phím hẹn giờ
⑤ Phím nhiệt độ
⑥ “-” Phím Trừ
⑦ Màn hình hiển thị 
⑧  “+” Phím cộng
⑨ Phím công suất
⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
 Tên Sản Phẩm      :       Bếp từ để bàn
 Mã Số                  :       MCT-K68
 Điện áp định mức       :       220V~240V
 Tần số định mức  :       50-60Hz
 Công suất định mức      :       Cao nhất 2000W
 Trọng lượng          :       2.2kgs

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :
 1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu 
làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp 
bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách 
dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp 
với bếp từ.
 2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ 
tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi 
không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển 
thị trên màn hình ⑦
 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây 
là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy 
nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng. 
 Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng 
công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có 
đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bếp từ để bàn: 
       Bếp từ để bàn có  10 mức công suất:

       Bếp từ để bàn có  10 mức nhiệt độ:

 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" 
hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc 
giảm thời gian thêm 10 phút.
 Có 10 cấp độ để chọn (60 ° C-240 ° C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng 
hoặc giảm nhịp trong quá trình hoạt động.
 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.
 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.
 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ 
hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bíp. Tất cả các phím 
khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ " - " và " + "lại để mở khóa.
 Bật / Tắt bếp
LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.
 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" 
và "+".
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SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed:
1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your 
supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking 
experience or knowledge. They should always be supervised by someone 
who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similarly quali�ed person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the 
connections get wet, unplug from the socket immediately and dry 
thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and 
while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is su�cient ventilation around the appliance 
when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not 
blocked. When heating，the hob must be placed at least 10cm from the 
wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for 
use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

B

  

Figure A :
①  Ceramic plate
②  Control panel 
③  LED Display

Figure B:
④ TIMER button
⑤ TEMP button
⑥ “-” button
⑦  Display window 
⑧  “+”button
⑨  POWER button
⑩   ON/OFF button ( for both hobs)

SPECIFICATIONS
 
 Product Name      :       Induction Cooktop 
 Model No.              :       MCT-K68
 Rated Voltage       :       220V~240V
 Rated Frequency  :       50-60Hz
 Rated Power          :       Max 2000W
 Net Weight           :       2.2kgs

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:
 1,Suitable cookware consists of pots and pans with a base made 
of steel or cast    iron ,You can identify these either by means of the 
markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the 
base of pan.
 2,Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is 
non-magnetic, such as aluminum , copper and stainless steel , as well as 
non-metal vessels made of porcelain , glass , ceramic, plastics,etc.
If unsuitable cookware is placed on the hobs ①   ,“E0” appears in the 
relevant display ⑦
 Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①  , 
This the only way to ensure that the induction hob function perfectly , 
The base of the pan may not be uneven , rather , it mast sit �at.
 The diameter may not be less than 16cm to ensure that the 
energy �led has an e�ect, Do not use pans with a diameter in excess 
26cm.

OPERATION 
The hobs
       The hobs have 10 power levels:

      The hobs have 10 temperature levels:

 The default time setting will display “0” on the LED DISPLAY.
Touch either “-” or “+” to adjust (0-180 minutes ) .Holding the “-” or “+” 
button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.
 There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch “-” or “+” to 
increase or de-crease during in operation .
 Increase the power ,temperature and time.
 Decrease the power ,temperature and time.
 Touching “-” and  “+” at the same time will engage the safety look 
feature ,“LOC” will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be 
emitted.All other buttons will become inoperable .Touch and hold “-” and  
“+”again to unlock.
 Switches the cooker and o�.
LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .
 Adjustable from 200W-2000W using the  “-” and  “+” buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error 
codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan 
trọng sau:
1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước 
khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy 
giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức 
(kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi 
đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt 
động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc 
người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng 
dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động. 
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy 
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử 
dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong 
khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. 
Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử 
dụng ngoài trời.

MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN
A

B

  

Hình A:
①  Mặt kính Ceramic
②  Bảng điều khiển 
③  Hiển thị LED

Hình B:
④ Phím hẹn giờ
⑤ Phím nhiệt độ
⑥ “-” Phím Trừ
⑦ Màn hình hiển thị 
⑧  “+” Phím cộng
⑨ Phím công suất
⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
 Tên Sản Phẩm      :       Bếp từ để bàn
 Mã Số                  :       MCT-K68
 Điện áp định mức       :       220V~240V
 Tần số định mức  :       50-60Hz
 Công suất định mức      :       Cao nhất 2000W
 Trọng lượng          :       2.2kgs

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :
 1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu 
làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp 
bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách 
dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp 
với bếp từ.
 2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ 
tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi 
không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển 
thị trên màn hình ⑦
 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây 
là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy 
nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng. 
 Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng 
công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có 
đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bếp từ để bàn: 
       Bếp từ để bàn có  10 mức công suất:

       Bếp từ để bàn có  10 mức nhiệt độ:

 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" 
hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc 
giảm thời gian thêm 10 phút.
 Có 10 cấp độ để chọn (60 ° C-240 ° C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng 
hoặc giảm nhịp trong quá trình hoạt động.
 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.
 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.
 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ 
hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bíp. Tất cả các phím 
khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ " - " và " + "lại để mở khóa.
 Bật / Tắt bếp
LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.
 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" 
và "+".

MÃ LỖI



SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed:
1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your 
supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking 
experience or knowledge. They should always be supervised by someone 
who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similarly quali�ed person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the 
connections get wet, unplug from the socket immediately and dry 
thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and 
while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is su�cient ventilation around the appliance 
when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not 
blocked. When heating，the hob must be placed at least 10cm from the 
wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for 
use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

B

  

Figure A :
①  Ceramic plate
②  Control panel 
③  LED Display

Figure B:
④ TIMER button
⑤ TEMP button
⑥ “-” button
⑦  Display window 
⑧  “+”button
⑨  POWER button
⑩   ON/OFF button ( for both hobs)

SPECIFICATIONS
 
 Product Name      :       Induction Cooktop 
 Model No.              :       MCT-K68
 Rated Voltage       :       220V~240V
 Rated Frequency  :       50-60Hz
 Rated Power          :       Max 2000W
 Net Weight           :       2.2kgs

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:
 1,Suitable cookware consists of pots and pans with a base made 
of steel or cast    iron ,You can identify these either by means of the 
markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the 
base of pan.
 2,Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is 
non-magnetic, such as aluminum , copper and stainless steel , as well as 
non-metal vessels made of porcelain , glass , ceramic, plastics,etc.
If unsuitable cookware is placed on the hobs ①   ,“E0” appears in the 
relevant display ⑦
 Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①  , 
This the only way to ensure that the induction hob function perfectly , 
The base of the pan may not be uneven , rather , it mast sit �at.
 The diameter may not be less than 16cm to ensure that the 
energy �led has an e�ect, Do not use pans with a diameter in excess 
26cm.
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OPERATION 
The hobs
       The hobs have 10 power levels:

      The hobs have 10 temperature levels:

 The default time setting will display “0” on the LED DISPLAY.
Touch either “-” or “+” to adjust (0-180 minutes ) .Holding the “-” or “+” 
button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.
 There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch “-” or “+” to 
increase or de-crease during in operation .
 Increase the power ,temperature and time.
 Decrease the power ,temperature and time.
 Touching “-” and  “+” at the same time will engage the safety look 
feature ,“LOC” will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be 
emitted.All other buttons will become inoperable .Touch and hold “-” and  
“+”again to unlock.
 Switches the cooker and o�.
LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .
 Adjustable from 200W-2000W using the  “-” and  “+” buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error 
codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan 
trọng sau:
1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước 
khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy 
giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức 
(kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi 
đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt 
động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc 
người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng 
dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động. 
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy 
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử 
dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong 
khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. 
Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử 
dụng ngoài trời.

MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN
A

B

  

Hình A:
①  Mặt kính Ceramic
②  Bảng điều khiển 
③  Hiển thị LED

Hình B:
④ Phím hẹn giờ
⑤ Phím nhiệt độ
⑥ “-” Phím Trừ
⑦ Màn hình hiển thị 
⑧  “+” Phím cộng
⑨ Phím công suất
⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
 Tên Sản Phẩm      :       Bếp từ để bàn
 Mã Số                  :       MCT-K68
 Điện áp định mức       :       220V~240V
 Tần số định mức  :       50-60Hz
 Công suất định mức      :       Cao nhất 2000W
 Trọng lượng          :       2.2kgs

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :
 1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu 
làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp 
bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách 
dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp 
với bếp từ.
 2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ 
tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi 
không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển 
thị trên màn hình ⑦
 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây 
là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy 
nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng. 
 Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng 
công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có 
đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bếp từ để bàn: 
       Bếp từ để bàn có  10 mức công suất:

       Bếp từ để bàn có  10 mức nhiệt độ:

 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" 
hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc 
giảm thời gian thêm 10 phút.
 Có 10 cấp độ để chọn (60 ° C-240 ° C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng 
hoặc giảm nhịp trong quá trình hoạt động.
 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.
 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.
 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ 
hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bíp. Tất cả các phím 
khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ " - " và " + "lại để mở khóa.
 Bật / Tắt bếp
LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.
 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" 
và "+".
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SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed:
1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your 
supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking 
experience or knowledge. They should always be supervised by someone 
who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similarly quali�ed person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the 
connections get wet, unplug from the socket immediately and dry 
thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and 
while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is su�cient ventilation around the appliance 
when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not 
blocked. When heating，the hob must be placed at least 10cm from the 
wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for 
use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

B

  

Figure A :
①  Ceramic plate
②  Control panel 
③  LED Display

Figure B:
④ TIMER button
⑤ TEMP button
⑥ “-” button
⑦  Display window 
⑧  “+”button
⑨  POWER button
⑩   ON/OFF button ( for both hobs)

SPECIFICATIONS
 
 Product Name      :       Induction Cooktop 
 Model No.              :       MCT-K68
 Rated Voltage       :       220V~240V
 Rated Frequency  :       50-60Hz
 Rated Power          :       Max 2000W
 Net Weight           :       2.2kgs

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:
 1,Suitable cookware consists of pots and pans with a base made 
of steel or cast    iron ,You can identify these either by means of the 
markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the 
base of pan.
 2,Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is 
non-magnetic, such as aluminum , copper and stainless steel , as well as 
non-metal vessels made of porcelain , glass , ceramic, plastics,etc.
If unsuitable cookware is placed on the hobs ①   ,“E0” appears in the 
relevant display ⑦
 Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①  , 
This the only way to ensure that the induction hob function perfectly , 
The base of the pan may not be uneven , rather , it mast sit �at.
 The diameter may not be less than 16cm to ensure that the 
energy �led has an e�ect, Do not use pans with a diameter in excess 
26cm.
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OPERATION 
The hobs
       The hobs have 10 power levels:

      The hobs have 10 temperature levels:

 The default time setting will display “0” on the LED DISPLAY.
Touch either “-” or “+” to adjust (0-180 minutes ) .Holding the “-” or “+” 
button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.
 There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch “-” or “+” to 
increase or de-crease during in operation .
 Increase the power ,temperature and time.
 Decrease the power ,temperature and time.
 Touching “-” and  “+” at the same time will engage the safety look 
feature ,“LOC” will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be 
emitted.All other buttons will become inoperable .Touch and hold “-” and  
“+”again to unlock.
 Switches the cooker and o�.
LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .
 Adjustable from 200W-2000W using the  “-” and  “+” buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error 
codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan 
trọng sau:
1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước 
khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy 
giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức 
(kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi 
đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt 
động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc 
người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng 
dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động. 
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy 
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử 
dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong 
khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. 
Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử 
dụng ngoài trời.

MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN
A

B

  

Hình A:
①  Mặt kính Ceramic
②  Bảng điều khiển 
③  Hiển thị LED

Hình B:
④ Phím hẹn giờ
⑤ Phím nhiệt độ
⑥ “-” Phím Trừ
⑦ Màn hình hiển thị 
⑧  “+” Phím cộng
⑨ Phím công suất
⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
 Tên Sản Phẩm      :       Bếp từ để bàn
 Mã Số                  :       MCT-K68
 Điện áp định mức       :       220V~240V
 Tần số định mức  :       50-60Hz
 Công suất định mức      :       Cao nhất 2000W
 Trọng lượng          :       2.2kgs

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :
 1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu 
làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp 
bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách 
dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp 
với bếp từ.
 2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ 
tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi 
không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển 
thị trên màn hình ⑦
 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây 
là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy 
nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng. 
 Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng 
công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có 
đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bếp từ để bàn: 
       Bếp từ để bàn có  10 mức công suất:

       Bếp từ để bàn có  10 mức nhiệt độ:

 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" 
hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc 
giảm thời gian thêm 10 phút.
 Có 10 cấp độ để chọn (60 ° C-240 ° C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng 
hoặc giảm nhịp trong quá trình hoạt động.
 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.
 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.
 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ 
hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bíp. Tất cả các phím 
khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ " - " và " + "lại để mở khóa.
 Bật / Tắt bếp
LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.
 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" 
và "+".

MÃ LỖI

Error code Possible Cause  Solutions 

E0 
There is no vessel on the respective hob  
The vessel is not suitable fr induction 
hobs  

Place a suitable vessel on the respective hob 

E2 
The temperature senor beneath the hob 
is defective or there is a short circuit  

Disconnect the plug from the mains power 
socket and contact the customer service 
department  

E 3 
The cooker is being supplied with too 
much  voltage (>270V) 

Check and ensure that the cooker is 
connected to a properly installed mains 
power socket with 220-240V , 50 -60hz 

E 4 The cooker is not being supplied with 
enough voltage (<150) 

Check and ensure that the cooker is 
connected to a properly installed mains 
power socket with 220-240V , 50 -60hz 

E5 or E6  The cooker has overheated  

Disconnect the plug from the mains power 
socket and wait until the cooker has cooled 
down , if the problem should persist , please 
contact the customer services and specify 
the error code . 

 



SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed:
1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your 
supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking 
experience or knowledge. They should always be supervised by someone 
who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similarly quali�ed person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the 
connections get wet, unplug from the socket immediately and dry 
thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and 
while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is su�cient ventilation around the appliance 
when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not 
blocked. When heating，the hob must be placed at least 10cm from the 
wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for 
use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

B

  

Figure A :
①  Ceramic plate
②  Control panel 
③  LED Display

Figure B:
④ TIMER button
⑤ TEMP button
⑥ “-” button
⑦  Display window 
⑧  “+”button
⑨  POWER button
⑩   ON/OFF button ( for both hobs)

SPECIFICATIONS
 
 Product Name      :       Induction Cooktop 
 Model No.              :       MCT-K68
 Rated Voltage       :       220V~240V
 Rated Frequency  :       50-60Hz
 Rated Power          :       Max 2000W
 Net Weight           :       2.2kgs

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:
 1,Suitable cookware consists of pots and pans with a base made 
of steel or cast    iron ,You can identify these either by means of the 
markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the 
base of pan.
 2,Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is 
non-magnetic, such as aluminum , copper and stainless steel , as well as 
non-metal vessels made of porcelain , glass , ceramic, plastics,etc.
If unsuitable cookware is placed on the hobs ①   ,“E0” appears in the 
relevant display ⑦
 Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①  , 
This the only way to ensure that the induction hob function perfectly , 
The base of the pan may not be uneven , rather , it mast sit �at.
 The diameter may not be less than 16cm to ensure that the 
energy �led has an e�ect, Do not use pans with a diameter in excess 
26cm.
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OPERATION 
The hobs
       The hobs have 10 power levels:

      The hobs have 10 temperature levels:

 The default time setting will display “0” on the LED DISPLAY.
Touch either “-” or “+” to adjust (0-180 minutes ) .Holding the “-” or “+” 
button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.
 There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch “-” or “+” to 
increase or de-crease during in operation .
 Increase the power ,temperature and time.
 Decrease the power ,temperature and time.
 Touching “-” and  “+” at the same time will engage the safety look 
feature ,“LOC” will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be 
emitted.All other buttons will become inoperable .Touch and hold “-” and  
“+”again to unlock.
 Switches the cooker and o�.
LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .
 Adjustable from 200W-2000W using the  “-” and  “+” buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error 
codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan 
trọng sau:
1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước 
khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy 
giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức 
(kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi 
đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt 
động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc 
người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng 
dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động. 
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy 
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử 
dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong 
khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. 
Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử 
dụng ngoài trời.

MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN
A

B

  

Hình A:
①  Mặt kính Ceramic
②  Bảng điều khiển 
③  Hiển thị LED

Hình B:
④ Phím hẹn giờ
⑤ Phím nhiệt độ
⑥ “-” Phím Trừ
⑦ Màn hình hiển thị 
⑧  “+” Phím cộng
⑨ Phím công suất
⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
 Tên Sản Phẩm      :       Bếp từ để bàn
 Mã Số                  :       MCT-K68
 Điện áp định mức       :       220V~240V
 Tần số định mức  :       50-60Hz
 Công suất định mức      :       Cao nhất 2000W
 Trọng lượng          :       2.2kgs

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :
 1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu 
làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp 
bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách 
dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp 
với bếp từ.
 2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ 
tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi 
không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển 
thị trên màn hình ⑦
 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây 
là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy 
nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng. 
 Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng 
công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có 
đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bếp từ để bàn: 
       Bếp từ để bàn có  10 mức công suất:

       Bếp từ để bàn có  10 mức nhiệt độ:

 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" 
hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc 
giảm thời gian thêm 10 phút.
 Có 10 cấp độ để chọn (60 ° C-240 ° C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng 
hoặc giảm nhịp trong quá trình hoạt động.
 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.
 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.
 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ 
hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bíp. Tất cả các phím 
khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ " - " và " + "lại để mở khóa.
 Bật / Tắt bếp
LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.
 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" 
và "+".

MÃ LỖI



SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed:
1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your 
supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking 
experience or knowledge. They should always be supervised by someone 
who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similarly quali�ed person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the 
connections get wet, unplug from the socket immediately and dry 
thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and 
while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is su�cient ventilation around the appliance 
when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not 
blocked. When heating，the hob must be placed at least 10cm from the 
wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for 
use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

B

  

Figure A :
①  Ceramic plate
②  Control panel 
③  LED Display

Figure B:
④ TIMER button
⑤ TEMP button
⑥ “-” button
⑦  Display window 
⑧  “+”button
⑨  POWER button
⑩   ON/OFF button ( for both hobs)

SPECIFICATIONS
 
 Product Name      :       Induction Cooktop 
 Model No.              :       MCT-K68
 Rated Voltage       :       220V~240V
 Rated Frequency  :       50-60Hz
 Rated Power          :       Max 2000W
 Net Weight           :       2.2kgs

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:
 1,Suitable cookware consists of pots and pans with a base made 
of steel or cast    iron ,You can identify these either by means of the 
markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the 
base of pan.
 2,Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is 
non-magnetic, such as aluminum , copper and stainless steel , as well as 
non-metal vessels made of porcelain , glass , ceramic, plastics,etc.
If unsuitable cookware is placed on the hobs ①   ,“E0” appears in the 
relevant display ⑦
 Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①  , 
This the only way to ensure that the induction hob function perfectly , 
The base of the pan may not be uneven , rather , it mast sit �at.
 The diameter may not be less than 16cm to ensure that the 
energy �led has an e�ect, Do not use pans with a diameter in excess 
26cm.

OPERATION 
The hobs
       The hobs have 10 power levels:

      The hobs have 10 temperature levels:

 The default time setting will display “0” on the LED DISPLAY.
Touch either “-” or “+” to adjust (0-180 minutes ) .Holding the “-” or “+” 
button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.
 There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch “-” or “+” to 
increase or de-crease during in operation .
 Increase the power ,temperature and time.
 Decrease the power ,temperature and time.
 Touching “-” and  “+” at the same time will engage the safety look 
feature ,“LOC” will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be 
emitted.All other buttons will become inoperable .Touch and hold “-” and  
“+”again to unlock.
 Switches the cooker and o�.
LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .
 Adjustable from 200W-2000W using the  “-” and  “+” buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error 
codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan 
trọng sau:
1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước 
khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy 
giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức 
(kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi 
đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt 
động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc 
người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng 
dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động. 
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy 
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử 
dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong 
khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. 
Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử 
dụng ngoài trời.
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MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN
A

B

  

Hình A:
①  Mặt kính Ceramic
②  Bảng điều khiển 
③  Hiển thị LED

Hình B:
④ Phím hẹn giờ
⑤ Phím nhiệt độ
⑥ “-” Phím Trừ
⑦ Màn hình hiển thị 
⑧  “+” Phím cộng
⑨ Phím công suất
⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
 Tên Sản Phẩm      :       Bếp từ để bàn
 Mã Số                  :       MCT-K68
 Điện áp định mức       :       220V~240V
 Tần số định mức  :       50-60Hz
 Công suất định mức      :       Cao nhất 2000W
 Trọng lượng          :       2.2kgs

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :
 1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu 
làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp 
bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách 
dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp 
với bếp từ.
 2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ 
tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi 
không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển 
thị trên màn hình ⑦
 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây 
là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy 
nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng. 
 Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng 
công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có 
đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bếp từ để bàn: 
       Bếp từ để bàn có  10 mức công suất:

       Bếp từ để bàn có  10 mức nhiệt độ:

 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" 
hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc 
giảm thời gian thêm 10 phút.
 Có 10 cấp độ để chọn (60 ° C-240 ° C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng 
hoặc giảm nhịp trong quá trình hoạt động.
 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.
 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.
 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ 
hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bíp. Tất cả các phím 
khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ " - " và " + "lại để mở khóa.
 Bật / Tắt bếp
LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.
 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" 
và "+".
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SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed:
1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your 
supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking 
experience or knowledge. They should always be supervised by someone 
who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similarly quali�ed person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the 
connections get wet, unplug from the socket immediately and dry 
thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and 
while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is su�cient ventilation around the appliance 
when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not 
blocked. When heating，the hob must be placed at least 10cm from the 
wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for 
use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

B

  

Figure A :
①  Ceramic plate
②  Control panel 
③  LED Display

Figure B:
④ TIMER button
⑤ TEMP button
⑥ “-” button
⑦  Display window 
⑧  “+”button
⑨  POWER button
⑩   ON/OFF button ( for both hobs)

SPECIFICATIONS
 
 Product Name      :       Induction Cooktop 
 Model No.              :       MCT-K68
 Rated Voltage       :       220V~240V
 Rated Frequency  :       50-60Hz
 Rated Power          :       Max 2000W
 Net Weight           :       2.2kgs

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:
 1,Suitable cookware consists of pots and pans with a base made 
of steel or cast    iron ,You can identify these either by means of the 
markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the 
base of pan.
 2,Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is 
non-magnetic, such as aluminum , copper and stainless steel , as well as 
non-metal vessels made of porcelain , glass , ceramic, plastics,etc.
If unsuitable cookware is placed on the hobs ①   ,“E0” appears in the 
relevant display ⑦
 Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①  , 
This the only way to ensure that the induction hob function perfectly , 
The base of the pan may not be uneven , rather , it mast sit �at.
 The diameter may not be less than 16cm to ensure that the 
energy �led has an e�ect, Do not use pans with a diameter in excess 
26cm.

OPERATION 
The hobs
       The hobs have 10 power levels:

      The hobs have 10 temperature levels:

 The default time setting will display “0” on the LED DISPLAY.
Touch either “-” or “+” to adjust (0-180 minutes ) .Holding the “-” or “+” 
button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.
 There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch “-” or “+” to 
increase or de-crease during in operation .
 Increase the power ,temperature and time.
 Decrease the power ,temperature and time.
 Touching “-” and  “+” at the same time will engage the safety look 
feature ,“LOC” will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be 
emitted.All other buttons will become inoperable .Touch and hold “-” and  
“+”again to unlock.
 Switches the cooker and o�.
LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .
 Adjustable from 200W-2000W using the  “-” and  “+” buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error 
codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan 
trọng sau:
1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước 
khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy 
giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức 
(kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi 
đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt 
động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc 
người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng 
dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động. 
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy 
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử 
dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong 
khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. 
Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử 
dụng ngoài trời.
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MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN
A

B

  

Hình A:
①  Mặt kính Ceramic
②  Bảng điều khiển 
③  Hiển thị LED

Hình B:
④ Phím hẹn giờ
⑤ Phím nhiệt độ
⑥ “-” Phím Trừ
⑦ Màn hình hiển thị 
⑧  “+” Phím cộng
⑨ Phím công suất
⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
 Tên Sản Phẩm      :       Bếp từ để bàn
 Mã Số                  :       MCT-K68
 Điện áp định mức       :       220V~240V
 Tần số định mức  :       50-60Hz
 Công suất định mức      :       Cao nhất 2000W
 Trọng lượng          :       2.2kgs

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :
 1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu 
làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp 
bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách 
dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp 
với bếp từ.
 2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ 
tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi 
không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển 
thị trên màn hình ⑦
 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây 
là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy 
nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng. 
 Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng 
công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có 
đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bếp từ để bàn: 
       Bếp từ để bàn có  10 mức công suất:

       Bếp từ để bàn có  10 mức nhiệt độ:

 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" 
hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc 
giảm thời gian thêm 10 phút.
 Có 10 cấp độ để chọn (60 ° C-240 ° C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng 
hoặc giảm nhịp trong quá trình hoạt động.
 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.
 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.
 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ 
hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bíp. Tất cả các phím 
khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ " - " và " + "lại để mở khóa.
 Bật / Tắt bếp
LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.
 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" 
và "+".
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SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed:
1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your 
supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking 
experience or knowledge. They should always be supervised by someone 
who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similarly quali�ed person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the 
connections get wet, unplug from the socket immediately and dry 
thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and 
while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is su�cient ventilation around the appliance 
when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not 
blocked. When heating，the hob must be placed at least 10cm from the 
wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for 
use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

B

  

Figure A :
①  Ceramic plate
②  Control panel 
③  LED Display

Figure B:
④ TIMER button
⑤ TEMP button
⑥ “-” button
⑦  Display window 
⑧  “+”button
⑨  POWER button
⑩   ON/OFF button ( for both hobs)

SPECIFICATIONS
 
 Product Name      :       Induction Cooktop 
 Model No.              :       MCT-K68
 Rated Voltage       :       220V~240V
 Rated Frequency  :       50-60Hz
 Rated Power          :       Max 2000W
 Net Weight           :       2.2kgs

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:
 1,Suitable cookware consists of pots and pans with a base made 
of steel or cast    iron ,You can identify these either by means of the 
markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the 
base of pan.
 2,Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is 
non-magnetic, such as aluminum , copper and stainless steel , as well as 
non-metal vessels made of porcelain , glass , ceramic, plastics,etc.
If unsuitable cookware is placed on the hobs ①   ,“E0” appears in the 
relevant display ⑦
 Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①  , 
This the only way to ensure that the induction hob function perfectly , 
The base of the pan may not be uneven , rather , it mast sit �at.
 The diameter may not be less than 16cm to ensure that the 
energy �led has an e�ect, Do not use pans with a diameter in excess 
26cm.

OPERATION 
The hobs
       The hobs have 10 power levels:

      The hobs have 10 temperature levels:

 The default time setting will display “0” on the LED DISPLAY.
Touch either “-” or “+” to adjust (0-180 minutes ) .Holding the “-” or “+” 
button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.
 There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch “-” or “+” to 
increase or de-crease during in operation .
 Increase the power ,temperature and time.
 Decrease the power ,temperature and time.
 Touching “-” and  “+” at the same time will engage the safety look 
feature ,“LOC” will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be 
emitted.All other buttons will become inoperable .Touch and hold “-” and  
“+”again to unlock.
 Switches the cooker and o�.
LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .
 Adjustable from 200W-2000W using the  “-” and  “+” buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error 
codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan 
trọng sau:
1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước 
khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy 
giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức 
(kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi 
đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt 
động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc 
người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng 
dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động. 
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy 
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử 
dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong 
khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. 
Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử 
dụng ngoài trời.
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MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN
A

B

  

Hình A:
①  Mặt kính Ceramic
②  Bảng điều khiển 
③  Hiển thị LED

Hình B:
④ Phím hẹn giờ
⑤ Phím nhiệt độ
⑥ “-” Phím Trừ
⑦ Màn hình hiển thị 
⑧  “+” Phím cộng
⑨ Phím công suất
⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
 Tên Sản Phẩm      :       Bếp từ để bàn
 Mã Số                  :       MCT-K68
 Điện áp định mức       :       220V~240V
 Tần số định mức  :       50-60Hz
 Công suất định mức      :       Cao nhất 2000W
 Trọng lượng          :       2.2kgs

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :
 1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu 
làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp 
bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách 
dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp 
với bếp từ.
 2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ 
tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi 
không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển 
thị trên màn hình ⑦
 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây 
là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy 
nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng. 
 Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng 
công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có 
đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bếp từ để bàn: 
       Bếp từ để bàn có  10 mức công suất:

       Bếp từ để bàn có  10 mức nhiệt độ:

 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" 
hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc 
giảm thời gian thêm 10 phút.
 Có 10 cấp độ để chọn (60 ° C-240 ° C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng 
hoặc giảm nhịp trong quá trình hoạt động.
 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.
 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.
 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ 
hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bíp. Tất cả các phím 
khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ " - " và " + "lại để mở khóa.
 Bật / Tắt bếp
LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.
 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" 
và "+".
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Không có nồi đặt trên bếp hoặc
nồi không phù hợp với bếp từ

Thay thế một nồi phù hợp với 
bếp từ

Bộ cảm biến nhiệt độ bên dưới 
bếp bị lỗi hoặc bị ngắn mạch

Ngắt phích cắm khỏi ổ cắm nguồn 
điện và liên hệ bộ phận dịch vụ 
khách hàng

Bếp từ được cung cấp với điện 
áp quá lớn (> 270V)

Kiểm tra và đảm bảo rằng bếp 
được kết nối nguồn theo chuẩn 
220-240V, 50-60Hz

Bếp từ được cung cấp với điện 
áp quá thấp (> 150V)

Bếp quá nóng

Ngắt phích cắm ra khỏi ổ cắm nguồn 
điện và chờ cho đến khi bếp nguội, nếu 
lỗi vẫn còn, vui lòng liên hệ với các trung
tâm dịch vụ khách hàng để kiểm tra lỗi

Kiểm tra và đảm bảo rằng bếp 
được kết nối nguồn theo chuẩn 
220-240V, 50-60Hz



SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed:
1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your 
supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking 
experience or knowledge. They should always be supervised by someone 
who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply 
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or a similarly quali�ed person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the 
connections get wet, unplug from the socket immediately and dry 
thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and 
while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is su�cient ventilation around the appliance 
when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not 
blocked. When heating，the hob must be placed at least 10cm from the 
wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for 
use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

B

  

Figure A :
①  Ceramic plate
②  Control panel 
③  LED Display

Figure B:
④ TIMER button
⑤ TEMP button
⑥ “-” button
⑦  Display window 
⑧  “+”button
⑨  POWER button
⑩   ON/OFF button ( for both hobs)

SPECIFICATIONS
 
 Product Name      :       Induction Cooktop 
 Model No.              :       MCT-K68
 Rated Voltage       :       220V~240V
 Rated Frequency  :       50-60Hz
 Rated Power          :       Max 2000W
 Net Weight           :       2.2kgs

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:
 1,Suitable cookware consists of pots and pans with a base made 
of steel or cast    iron ,You can identify these either by means of the 
markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the 
base of pan.
 2,Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is 
non-magnetic, such as aluminum , copper and stainless steel , as well as 
non-metal vessels made of porcelain , glass , ceramic, plastics,etc.
If unsuitable cookware is placed on the hobs ①   ,“E0” appears in the 
relevant display ⑦
 Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①  , 
This the only way to ensure that the induction hob function perfectly , 
The base of the pan may not be uneven , rather , it mast sit �at.
 The diameter may not be less than 16cm to ensure that the 
energy �led has an e�ect, Do not use pans with a diameter in excess 
26cm.

OPERATION 
The hobs
       The hobs have 10 power levels:

      The hobs have 10 temperature levels:

 The default time setting will display “0” on the LED DISPLAY.
Touch either “-” or “+” to adjust (0-180 minutes ) .Holding the “-” or “+” 
button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.
 There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch “-” or “+” to 
increase or de-crease during in operation .
 Increase the power ,temperature and time.
 Decrease the power ,temperature and time.
 Touching “-” and  “+” at the same time will engage the safety look 
feature ,“LOC” will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be 
emitted.All other buttons will become inoperable .Touch and hold “-” and  
“+”again to unlock.
 Switches the cooker and o�.
LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .
 Adjustable from 200W-2000W using the  “-” and  “+” buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error 
codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan 
trọng sau:
1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước 
khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy 
giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức 
(kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách 
nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi 
đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt 
động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây 
nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc 
người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng 
dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động. 
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy 
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử 
dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong 
khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. 
Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử 
dụng ngoài trời.
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MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN
A

B

  

Hình A:
①  Mặt kính Ceramic
②  Bảng điều khiển 
③  Hiển thị LED

Hình B:
④ Phím hẹn giờ
⑤ Phím nhiệt độ
⑥ “-” Phím Trừ
⑦ Màn hình hiển thị 
⑧  “+” Phím cộng
⑨ Phím công suất
⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
 Tên Sản Phẩm      :       Bếp từ để bàn
 Mã Số                  :       MCT-K68
 Điện áp định mức       :       220V~240V
 Tần số định mức  :       50-60Hz
 Công suất định mức      :       Cao nhất 2000W
 Trọng lượng          :       2.2kgs

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP
Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :
 1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu 
làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp 
bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách 
dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp 
với bếp từ.
 2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ 
tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi 
không làm  bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...
Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển 
thị trên màn hình ⑦
 Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây 
là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy 
nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng. 
 Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng 
công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có 
đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bếp từ để bàn: 
       Bếp từ để bàn có  10 mức công suất:

       Bếp từ để bàn có  10 mức nhiệt độ:

 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" 
hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc 
giảm thời gian thêm 10 phút.
 Có 10 cấp độ để chọn (60 ° C-240 ° C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng 
hoặc giảm nhịp trong quá trình hoạt động.
 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.
 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.
 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ 
hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bíp. Tất cả các phím 
khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ " - " và " + "lại để mở khóa.
 Bật / Tắt bếp
LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.
 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" 
và "+".

MÃ LỖI

MALLOCA VIETNAM COMPANY LIMITED
Showroom:
 279 Nguyen Van Troi Street, Ward 10, Phu Nhuan District, HCM City 
 Tel: (84) 28 39975 893 / 94   
 Fax: (84) 28 38447 102
 Email: info@malloca.com
Customer Care:
 Hotline: 1800 12 12
 Email: chamsockh@malloca.com

CÔNG TY TNHH MALLOCA VIỆT NAM
Showroom:
 279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 Điện Thoại: (84) 28 39975 893 / 94   
 Fax: (84) 28 38447 102
 Email: info@malloca.com
Hệ thống chăm sóc khách hàng:
 Hotline: 1800 12 12
 Email: chamsockh@malloca.com

Trung tâm chính
 279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 
 SĐT: (028) 39975 893 / 94 – (028) 39975 294 / 95

Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu
 258-260A Lê Hồng Phong, Phường 4, TP. Vũng Tàu
 SĐT: (0254) 385 94 99

Khu vực Tây Nguyên
 331 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt
 SĐT: (0263) 3521 107 – 0918226362

Khu vực Nam Trung Bộ
 08 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang
 SĐT: (0258) 3875 488

Khu vực Miền Tây
 180 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 SĐT: (0292) 373 2035
 
Khu vực Miền Trung
 211 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khuê, TP. Đà Nẵng
 SĐT: (0236) 369 1906

Khu vực Miền Bắc
 154 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
 SĐT: (024) 35376 288 – 093 462 92 98


