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CÁC THAO TÁC 

1. ĐỂ ĐÁNH LỬA CÁC ĐẦU ĐỐT 

 Mở van gas 

 Đầu đốt 

Đây là đầu đốt vòng đôi, có Max, Med và Min, vị trí ngọn lửa, mỗi vị trí ngọn lửa đều có thể 

chọn theo các quy trình sau đây, “ấn núm đánh lửa và xoay núm ngược chiều kim đồng hồ về 

phía vị trí Max cho đến khi bạn nghe thấy ÂM THANH LÁCH CÁCH, thì cả hai Đầu đốt 

Bên ngoài và Nhỏ lửa sẽ đốt ở Max Power (công suất tối đa). Xoay nhẹ về vị trí Min. khi Đầu 

đốt Bên ngoài tắt, chỉ chỉ để lại Đầu đốt nhỏ lửa cháy. Xoay núm ngược lại về vị trí Med. Khi 

cả hai Đầu đốt Bên ngoài và Ninh nhỏ lửa sẽ đốt ở mức công suất giảm xuống.” 

2. NẾU KHÔNG THỂ ĐÁNH LỬA ĐẦU ĐỐT 

 Hãy xoay Núm đánh lửa về vị trí OFF và lặp lại các Quy trình Đánh lửa nói trên. 

3. TẮT ĐẦU ĐỐT 

 Trả lại Núm đánh lửa về vị trí OFF. 

4. LƯU Ý 

 Hãy thận trọng không để nước nấu ăn chảy tràn vì sẽ làm hỏng đầu đốt. 

 Không chạm vào các bộ phận của Đầu đốt hoặc giá đỡ  nồi hoặc vỏ vì bề mặt của những 

phần này sẽ rất nóng trong suốt quá trình vận hành. 
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QUY CÁCH 

Sản phẩm Bếp gas SS hai 
đầu đốt 

Bếp gas thủy 
tinh hai đầu 

đốt 

Bếp gas SS hai 
đầu đốt 

Bếp gas thủy 
tinh hai đầu đốt 

Chủng loại  

 
 

  

Đánh lửa  Pin Pin Pin Pin 
Kích thước 
tổng thể      

 

Sản phẩm Bếp gas thủy tinh hai 
đầu đốt 

Chủng loại  

 
Đánh lửa  Pin 
Kích thước tổng 
thể   

 

 

 

 

  

  

.Loại gas  

Tiêu thụ gas 

Công suất tối đa Công suất tối đa Công suất tối đa Công suất tối đa 

.Loại gas  

Tiêu thụ gas 

Công suất tối đa 
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LƯU Ý 

1. Hãy kiểm tra xem tất cả các hạng mục sau đây đã được kèm theo bếp của bạn chưa: 

Chủng loại  

  

 

Núm đánh lửa  2 2 2 
Giá kê nồi  2 2 2 
Đầu đốt  2 2 2 
Đầu đốt nhỏ lửa  2 2 2 
 

2. Hãy đặt núm đánh lửa vào bên trong Trục Van Gas và ấn chắc vào phía trong. 

3. Đặt Đầu đốt Nhỏ lửa. 

LẮP ĐẶT  

1. CHÚ Ý 

 Xác nhận đã có đúng chủng loại và loại gas được cung cấp. 

 Khi mở thùng hàng, hãy đảm bảo rằng tất cả các bộ phận của bếp gas đã đầy đủ. 

 ĐẶT BẾP VÀ THÔNG KHÍ 

Khi chọn vị trí đặt bếp gas, cần đảm bảo chọn điểm chắc và bằng phẳng. Đảm bảo cung cấp 

một bảng cách nhiệt. Ngoài ra cần đảm bảo đặt bếp xa các vật bằng giấy, dầu và các vật dễ 

cháy khác. Phải đảm bảo bếp gas và bình gas cách nhau ít nhất 500mm. Bếp gas phải luôn 

thải khói đốt cháy qua các chụp hút kết nối với ống khói, hoặc thẳng ra ngoài nhà. Nếu không 

thể lắp đặt các chụp hút, thì có thể lắp một quạt điện trên cửa sổ hoặc trên tường hướng ra bên 

ngoài. Quạt phải được bật cùng lúc với thiết bị, tuân thủ chặt chẽ với các quy định hiện hành. 

 THÔNG GIÓ PHÒNG 

Nhất thiết phải đảm bảo phòng lắp đặt bếp gas được thông gió thường trực để thiết bị có thể 

vận hành hiệu quả cũng như đảm bảo an toàn cho những người trong phòng nơi lắp đặt bếp. 

 LỖ CẮT TRÊN BỀ MẶT ĐỂ LẮP BẾP 

   -- Hãy cắt lỗ theo mẫu bằng bìa cartoon.  

   -- Đảm bảo khoảng hở 170mm với bên trái và bên phải của bếp 

 



 

5 

2. LẮP ĐẶT BẾP 

Kiểm tra bếp trong tình trạng tốt sau khi tháo ra khỏi bao bì bên ngoài và các lớp giấy bọc bên 

trong quanh các bộ phận rời. Tuyệt đối không để lại vật liệu bao bì (bìa carton, túi, bọt poly, 

v.v…) trong tầm với của trẻ nhỏ vì chúng có thể là các nguồn nguy hiểm tiềm ẩn. 

 ĐẤU NỐI GAS 

 Đây là một THIẾT BỊ ÁP SUẤT THẤP, và chỉ nên sử dụng với một BỘ ĐIỀU CHỈNH ÁP 

SUÂT THẤP (2,8 kPa). Sử dụng các ống dẫn gas được phê duyệt và luôn cố định ống dẫn 

này bằng kẹp ống. Phương pháp lắp đặt và cung cấp gas phải phù hợp với các yêu cầu của 

Chỉnh quyền Địa phương tại nơi bếp được lắp đặt. 

Kiểm ra bít. 

Sau khi lắp đặt thiết bị, hãy đảm bảo tất cả các đấu nối được bít kín phù hợp đặc biệt bít các 

mối nối của đấu nối (gioăng) vừa khít bên trong đầu kết nối gas. Sử dụng dung dịch nước xà 

bông để kiểm tra sau khi lắp đặt hoàn tất. 

Lưu ý: Việc không đảm bảo các phụ kiện lắp đặt đồng bộ của các bộ phận có thể dẫn đến  

thương tổn và hư hỏng tài sản. 

 

 ĐẤU NỐI ĐIỆN 

Phải tiến hành đấu nối điện phù hợp với quy định và tiêu chuẩn hiện hành. 

Trước khi tiến hành đấu nối điện, cần kiểm tra rằng: 

Định mức điện của hệ thống và ổ cắm hiện hành phù hợp với định mức công suất tối đa 

của thiết bị. 

 Ổ cắm hay hệ thống có kết nối tiếp đất hiệu quả phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành. 

Nhà sản xuất không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc không tuân thủ các quy định 

này. 

Chỗ nối khuỷu 

Gioăng 

Giá đỡ ống dẫn 

thẳng  
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 CHỈ DẪN ĐẤU NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ PIN 

(CHỈ PHÙ HỢP VỚI HH-HZQ-97A3/HH-HZQ-97B3) 

A. Điện áp định mức: 3,6V 

B. Chuyển đổi 220V thành 3,6V hoặc 2 Pin là hai loại sẵn có với bếp này, như sau: 

1) Nếu sử dụng 220V, xin vui lòng sử dụng bộ đổi điện, đặt một bên (2P) trên 220V, một bên 

nữa (DC) được kết nối với ổ cắm từ đáy bếp như hình vẽ sau đây: 

 

2) Trong trường hợp cắt điện, pin sẵn có để đánh lửa. 

3) Số lượng pin sẽ không bị mất khi sử dụng bộ đổi điện. 

Lưu ý: 1) Bộ nắn điện là nguồn điện chính của bếp, Pin chỉ cho các trường hợp đặc biệt. 

 2) Xin vui lòng tháo Pin ra khỏi hộp pin nếu không sử dụng, để tránh phải thải loại pin 

ro rò rỉ; 

 3) Khi sử dụng pin, nếu hiển thị “Lo” trên màn hình nghĩa là số lượng pin yếu, cần đổi 

pin mới. 

 4) Khi sử dụng pin, vòng LED sẽ dừng làm việc. 

HƯỚNG DẪN VẬNH HÀNH 

1. Châm các đầu đốt 

Một sơ đồ đánh dấu bằng laze trên mỗi núm trên bảng phía trước. Sơ đồ này chỉ thị đầu đốt 

được điều khiển bằng núm tương ứng. 

Sau khi đã mở ống dẫn gas chính hay van bình gas, châm các đầu đốt được mô tả dưới đây. 

a) Châm thủ công 

Ấn và xoay núm tương ứng với đầu đốt yêu cầu theo hướng ngược chiều kim đồng hồ 

cho đến khi núm đến vị trí ON tối đa, sau đó đặt một diêm cháy gần đầu đốt. 

b) Châm bằng điện 

Ấn và xoay núm tương ứng với đầu đốt yêu cầu theo hướng ngược chiều kim đồng hồ 

cho đến khi núm đến vị trí ON tối đa. Bạn sẽ nghe thấy tiếng tíc từ bộ đánh lửa điện 

tử. Đầu đốt sẽ cháy trong một vài giây. 

ổ cắm điện  

ổ cắm 2P 

Công tắc nguồn 

Bộ đổi điện  

Ổ cắm trên đáy  Vị trí lắp Pin 
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Có thể sử dụng dây cháy để châm lửa núm trong trường hợp mất điện. 

c) Bộ châm các đầu đốt được trang bị hệ thông van an toàn 

 

Bộ châm được lắp cùng một số thiết bị trong trường hợp không cháy đặc biệt. 

Nếu ngọn lửa tắt, thì nguồn gas sẽ tự động đóng trong một vài giây. 

Phải xoay các núm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi các núm về vị trí 

(“on”) tối đa và dừng lại. Lúc này hãy ấn núm và lặp lại các thao tác chỉ ra trước đó. 

Hãy ấn núm trong khoảng 5 đến 10 giây sau khi đầu đốt đã được đánh lửa. 

Lưu ý: Các đầu đốt có van an toàn chỉ có thể cháy khi núm được đặt về vị trí (“on”) 

tối đa. 

2. Điều chỉnh ngọn lửa  

 

Sơ đồ vòng LED (Chỉ với loại HH-HZQ-97A3/HH-HZQ-97B3) 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ HẸN GIỜ 

(CHỈ CÓ Ở LOẠI HH-HZQ-97A3/HH-HZQ-97B3) 

1. Bật bếp gas để xác nhận bếp gas vẫn làm việc bình thường (Hình 1) 

2. Tiếp tục ấn phím nguồn , hiển thị màn hình và đèn báo sáng. Và sẽ hiển 
thị “5” (phút) bằng đèn nhấp nháy (hình 2). 

Hình 1 

3. Ấn  và  để điều chỉnh thời gian theo phút, có thể đặt thời gian quay 
vòng. 

Ấn , bộ hẹn giờ sẽ đi theo các bước như sau: 

 Hình 2 

Ấn , bộ hẹn giờ sẽ đi theo các bước như sau:  

 

 

Tiếp tục ấn để điều chỉnh thời gian theo 0.1 giây/lần và kết thúc khi dừng bấm. 

4. Sau khi hoàn thành đặt giờ, sẽ có âm thanh thông báo bộ hẹn giờ khởi động nếu không có 

bất kỳ thao tác nào sau 5 giây. Màn hình hiển thị số bộ hẹn giờ một cách ổn định và con số 

nhấp nháy sau mỗi 5 giây. Chữ số hẹn giờ sẽ thay đổi để hiển thị thời gian theo số giây đếm 

ngược trong phút cuối cùng. Trong quá trình hẹn giờ, người sử dụng có thể điều chỉnh lại đặt 

thời gian bằng cách ấn  để nhập lại thiết lập. 

5. Sẽ có âm thanh báo trong 10 giây cuối cùng. Màn hình hiển thị “00” là dấu hiệu thời gian 

nghỉ, và đầu đốt sẽ dừng làm việc. Âm thanh báo sẽ yếu đi ở 10 giây cuối. Sau đó, bộ hẹn giờ 

cảnh báo 10 giây và lặp lại sau mỗi 5 phút cho đến khi ngắt bằng núm hoặc  ấn  trong 2 

giây để thoát cảnh báo và quay về trạng thái tắt. 

Hệ thống sẽ tự động dừng cháy  nếu xảy ra mất điện sự cố trong suốt thời gian sử dụng bộ hẹn 

giờ. 

6. Nếu người sử dụng  cần hủy hẹn giờ trong khi đang làm việc: 

1) đặt thời gian về 0 và chức năng hẹn giờ sẽ bị hủy trong 5 giây, bộ hẹn giờ sẽ dừng lại, tuy 

nhiên đầu đốt vẫn làm việc. 

2) Tiếp tục ấn  trong 2 giây để thoát bộ hẹn giờ, tuy nhiên đầu đốt vẫn làm việc. 
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BẢO DƯỠNG MÃ HƯ HỎNG CHỨC NĂNG BỘ HẸN GIỜ 

(CHỈ  VỚI HH-HZQ-97A3/HH-HZQ-97B3) 

Các triệu chứng sự 
cố 

Nguyên nhân hư hỏng Mã hư 
hỏng 

Cách khắc phục 

Cảnh báo “Sự cố 
không cháy” 

Mã hư hỏng hiển thị trên màn 
hình bộ hẹn giờ đầu đốt liên 
quan với âm thanh báo 20- giây 
không liên tục  

E1 
Đưa núm trở về vị trí 
“OFF” và khởi động 

lại. 

Cảnh báo “không 
châm lửa được” 

Mã hư hỏng hiển thị trên màn 
hình bộ hẹn giờ đầu đốt liên 
quan với âm thanh báo 5- giây 
không liên tục  

E2 
Đưa núm trở về vị trí 
“OFF” và khởi động 

lại. 

Cảnh báo “Không 
cháy” 

Mã hư hỏng hiện thị trên màn 
hình bộ hẹn giờ đầu đốt liên 
quan cùng âm thanh báo kéo 
dài 

E3 
Yêu cầu chuyên gia 

thay bộ đánh lửa 

Cảnh báo “Hỏng cặp 
nhiệt” 

Mã hư hỏng hiển thị trên màn 
hình bộ hẹn giờ đầu đốt liên 
quan với âm thanh báo 20- giây 
không liên tục. 

E4 
Yêu cầu chuyên gia 

thay bộ đánh lửa 

Cảnh báo “Điện áp 
pin quá yếu” 

Mã hư hỏng hiển thị trên màn 
hình bộ hẹn giờ với âm thanh 
báo 20- giây không liên tục. 

Lo Hãy thay  pin mới 

 

BẢO DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC 

1. Hãy lau chùi các bộ phận bằng Thép Không gỉ bằng vải khô và nếu khó làm sạch, bạn có 

thể sử dụng nước xà bông và vải khô. 

2. Hãy rửa Giá kê Nồi bằng nước. 

3. Hãy cọ các đầu đốt bằng bàn chải cọ. 

CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN 

1. Không chạm vào một số bộ phận của bếp khi bếp đang vận hành hoặc khi vừa sử dụng 

xong, vì khi đó nhiệt độ các bộ phận có thể rất cao. 

2. Khi ngọn lửa tắt đột ngột, hãy tắt bộ điều khiển đầu đốt, và thử châm lại các Đầu đốt sau 1-

2 phút. Nếu các Đầu đốt không đánh lửa được, hãy dừng vận hành và mở cửa Tủ hoặc đợi 

một vài phút trước khi tiếp tục đánh lửa. (Đối với cả hai chủng loại.) 

3. Chỉ những nhân sự đủ trình độ hoặc công nhân kỹ thuật mới được thực hiện công việc đấu 

nối theo tiêu chuẩn phù hợp của L.P.G. Đối với Khí Thành phố, đơn vị phải là người được 

cấp phép hoặc kỹ thuật viên đủ năng lực. 

4. Nếu loại gas của bếp cần thay đổi, hãy yêu cầu nhân sự đủ năng lực hoặc được ủy quyền để 

thực hiện việc chuyển đổi. 


