










 


















 
































 









It is encouraged to change regulator every
5years and the hose every 2years







































 




  
  








    
    
    
    
   

 


 



    


 





  



















































































  



















 
 
 







Những chỉ dẫn an toàn
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Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng các sản phẩm gia dụng Electrolux.

Tập đoàn Electrolux của Thụy Điển là một trong những tập đoàn sản xuất các thiết bị điện gia dụng lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm, 
với hơn 65 triệu sản phẩm Electrolux được sử dụng bởi hàng triệu gia đình, Electrolux còn là một trong những công ty sản xuất các 
thiết bị điện gia dụng dùng trong nhà bếp lớn nhất thế giới. Tập đoàn chúng tôi đã tiêu thụ hơn 55 triệu sản phẩm nhà bếp, tương 
đương với chiều cao của 5 ngọn núi Everest. Bên cạnh đó, hơn 2/3 các khách sạn cao cấp của thế giới đã và đang sử dụng các thiết bị 
bếp chuyên dụng của Electrolux. 

Rõ ràng là, các sản phẩm của Electrolux trong suốt hơn 80 năm qua đã được 450 triệu gia đình trên toàn thế giới công nhận là những 
sản phẩm chất lượng cao. Giờ đây, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu với quý khách hàng ở khu vực Đông Nam Á các sản phẩm ưu 
việt của chúng tôi. Đối với chúng tôi, Electrolux không chỉ là một trong những thương hiệu được tin cậy nhất về các sản phẩm điện 
gia dụng mà còn là một thương hiệu đem đến phong cách mới cho ngôi nhà của quý khách thông qua những cải tiến kĩ thuật đột 
phá và thiết kế hoàn hảo. Những cải tiến này không chỉ làm cho nhà bếp của quý khách sang trọng hơn mà còn giúp cho việc nấu 
nướng trở nên thoải mái và dễ dàng hơn. Hãy cùng làm cho công việc bếp núc của mình thoải mái hơn với sản phẩm bếp Electrolux.
Một lần nữa, chúng tôi xin gửi đến các quý khách hàng lời cảm ơn chân thành nhất vì đã tin dùng các sản phẩm của công ty 
Electrolux chúng tôi.

Trước khi lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và chú ý đến phần cảnh báo ở trang tiếp theo.
Nếu có bất kì thắc mắc gì về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng để được trợ giúp. 
Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng để tiện việc tham khảo về sau và chuyển cho người chủ tiếp theo của thiết bị.

Mục lục 2



3 Những chỉ dẫn an toàn

Những chỉ dẫn an toàn

�Không dùng các loại gas khác so với loại gas đã được chỉ định 
trên nhãn đính kèm.

Không đặt bất cứ vật gì, ví dụ như bật lửa hay tấm amiăng, giữa 
xoong nồi và kiềng bếp vì điều này có thể gây ra những hư hại 
nghiêm trọng cho bếp. (Hình 1)

Không thay kiềng bếp có sẵn bằng kiềng bếp không phải của 
Electrolux vì điều này sẽ tập trung ngọn lửa và làm lệch hướng 
nguồn nhiệt xuống mặt bếp. (Hình 2)

Không dùng nồi quá lớn hoặc quá nặng vì như thế có thể sẽ 
làm cong kiềng bếp và làm lệch hướng của ngọn lửa xuống 
mặt bếp. (Hình 3)

Đặt nồi vào giữa bếp để nồi được cố định và bếp không bị quá 
nóng. (Hình 4)

Chỉ sử dụng loại kiềng bếp đi kèm theo bếp hoặc loại kiềng 
bếp được khuyên dùng bởi nhà sản xuất. (Hình 5)

Kiềng bếp lớn thường được dùng cho chảo lớn và các kiềng 
bếp thường khác được dùng cho nồi có đáy bằng.

Chỉ sử dụng bếp để nấu nướng. Không dùng bếp để sấy khăn, 
quần áo, vv ... vì có thể gây ra hỏa hoạn.

Nếu phát hiện bếp bị rò rỉ gas, hãy khóa van gas, mở tất cả các 
cửa sổ và gọi đến đại lý nơi quý khách đã mua sản phẩm. Cố 
gắng không bật công tắc điện, bật quẹt diêm, hút thuốc hay 
quẹt lửa cho tới khi vấn đề được giải quyết.

Chỉ dùng bếp trong phòng được thông hơi tốt.

Không dùng ống dẫn gas bằng nhựa vinyl vì ống có thể mềm 
ra khi nhiệt độ tăng cao. Chỉ sử dụng ống dẫn gas bằng cao su.

Hãy đảm bảo rằng quý khách đã khóa nút đánh lửa và van an 
toàn của bình gas sau mỗi lần sử dụng.

Tránh chạm vào bếp hay các kiềng bếp, vv ... ngay sau mỗi lần 
sử dụng để không bị phỏng.

Kiểm tra chắc chắn rằng ống dẫn cao su không chạm vào bếp 
hay nằm dưới bất kỳ bộ phận nào của bếp.

Nối ống dẫn cao su vào đầu nhận gas của bếp và siết chặt lại 
bằng kẹp giữ cổ ống gas.

Chân kiềng bếp để gần ngọn lửa sẽ đổi màu sau mỗi lần sử 
dụng. Hiện tượng này là hoàn toàn bình thường.

CẢNH BÁO:

Trong trường hợp ngọn lửa bị tắt ngoài ý muốn, hãy tắt nút 
điều chỉnh của bếp và không bật lại bếp trong thời gian ít nhất 
là 1 phút.

Với các bếp được trang bị một thiết bị kiểm soát ngọn lửa, nếu 
bếp không lên lửa sau khi đánh lửa quá 15 giây, vui lòng ngưng 
sử dụng thiết bị, mở cửa phòng và đợi ít nhất 1 phút trước khi 
thử đánh lửa lại.

Nếu miệng ống dẫn bị nghẽn, hãy dùng một sợi dây mỏng hay 
một cái ghim để thông tắc và vệ sinh ở phần miệng ống.

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5



Nắp đậy trong

Nắp đậy ngoài

Nắp đậy ngoài

Vòng chia lửa

Kiềng bếp

Vòng chia lửa

Nắp đậy trong

Kiềng bếp lớn

Mặt kính cường lực Núm điều chỉnh 
bên trái

Núm điều chỉnh 
bên phải

Núm điều chỉnh ở giữa
Hộp đánh lửa

Vòng chia lửa ở giữa
Nắp đậy ở giữa

Kiềng bếp nhỏ

Nắp đậy ngoài

Kiềng bếp lớn

Vòng chia lửa

Vòng chia lửa

Nắp đậy ngoài

Nắp đậy trong
Kiềng bếp lớn

Mặt kính cường lực
Núm điều chỉnh 
bên trái

Núm điều chỉnh 
bên phảiHộp đánh lửa

Nắp đậy trong

Các bộ phận của bếp 4



5 Các bộ phận của bếp

Phân loại thiết bị: Thiết bị loại 3
Những chỉ dẫn dưới đây chỉ có hiệu lực nếu quý khách tìm thấy biểu tượng quốc gia của mình trên thiết bị.
Nếu quý khách không thấy biểu tượng của quốc gia mình trên thiết bị, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để biết thêm 
các chỉ dẫn cần thiết liên quan tới việc điều chỉnh và sửa chữa thiết bị cho phù hợp với điều kiện sử dụng của từng quốc gia.
Trước khi lắp đặt, vui lòng kiểm tra các điều kiện về cung cấp gas và áp lực gas tại địa phương phù hợp với thông số kỹ thuật của thiết 
bị.
Thông số kỹ thuật của thiết bị được ghi rõ trên bảng ghi thông số kỹ thuật.
Không kết nối bếp với các thiết bị có khả năng cháy nổ. Cần lắp đặt và kết nối thiết bị phù hợp với quy định về lắp đặt thiết bị tại địa 
phương.
Cần đặc biệt chú ý tới các yêu cầu liên quan về việc thông khí cho thiết bị.
Tránh đặt nồi lên trên bề mặt kính của bếp mà cạnh nồi chạm vào bề mặt kính.
Việc sử dụng các dụng cụ bảo vệ bếp không đúng quy cách có thể gây tai nạn.
Không được sử dụng các dụng cụ bảo vệ bếp.
Việc sử dụng bếp gas để nấu nướng có thể khiến cho căn bếp nóng lên, ẩm hơn, hoặc có khí dễ cháy.
Đảm bảo rằng căn bếp được thông khi đầy đủ, đặc biệt khi sử dụng bếp. Mở các ô thông khí tự nhiên hoặc lắp đặt thiết bị thông khí cơ 
học (ống hút mùi).
Nếu quý khách sử dụng bếp trong thời gian dài, quý khách nên tăng cường thông khí, ví dụ như mở cửa sổ hoặc sử dụng các biện 
pháp thông khí khác hiệu quả hơn như tăng mức hút khí của ống hút mùi. 

CHÚ Ý:
.*Trong trường hợp kính cường lực bị rạn:
Ngay lập tức tắt bếp và bộ phận làm nóng bằng điện. Ngắt điện thiết bị.
Không chạm vào bề mặt bếp.
Không sử dụng thiết bị.



Hướng dẫn lắp đặt 6

Hướng dẫn lắp đặt

Quý khách hãy yêu cầu người lắp đặt chỉ rõ vị trí khóa van gas 
và cách khóa van gas trong trường hợp khẩn cấp.

Cần đảm bảo rằng tất cả các vật liệu đóng gói đều được lấy ra 
khỏi bếp trước khi sử dụng để tránh việc những vật liệu này bị 
cháy hoặc bốc khói.

Tuân thủ các chỉ dẫn về khoảng cách tối thiểu tới bất kỳ bề mặt 
dễ cháy nào. Các khoảng cách này cần phù hợp với thông tin 
được ghi trên bảng ghi thông số kỹ thuật và tuân thủ luật 
phòng cháy chữa cháy của quốc gia.

Nếu bếp được lắp gần cửa sổ, cần đề phòng để tránh tình trạng 
rèm cửa bị gió thổi trùm lên bếp dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.
Khi chọn vị trí lắp đặt bếp, hãy xem xét vị trí bình gas, khả năng 
nối gas và đường đi của dây điện.

Nếu phát hiện khe hở xung quanh đường dẫn gas hoặc dẫn 
điện, cần trám bít khe hở đó lại ngay khi lắp đặt bếp.

Không lắp đặt bất kì bếp nào khác bên cạnh bếp này.

Quý khách cần kiểm tra phần bên dưới bếp để đảm bảo rằng 
không có phần nhô lên nào chạm vào bếp. Đảm bảo rằng mặt 
bàn bếp phải vững chắc và có thể chịu được sức nặng của bếp.

Sau khi lắp kệ bếp vào vị trí, kiểm tra xem kệ bếp đã bằng 
phẳng từ trái qua phải và từ trước ra sau hay chưa.

Nên tạo các lỗ thông khí cho kệ bếp để nâng cao khả năng 
thông khí. Cần làm vệ sinh bếp để tránh tình trạng lỗ thông khí 
bị tắc nghẽn.

Khi lắp máy hút mùi trên bếp, cần tham khảo thêm phần chỉ 
dẫn lắp đặt của nhà sản xuất liên quan đến sản phẩm này. Tuy 
nhiên, theo nguyên tắc chung, cần duy trì khoảng trống tối 
thiểu theo chiều đứng là 750mm (30”) giữa mặt bếp và mặt 
bên dưới của tủ bếp, tường giả hoặc lỗ thông hơi. (Hình 6)

Ngăn tủ lắp phía trên bếp không được có chiều sâu lớn hơn 
325mm (13”) (Hình 6)

Gờ của mặt cắt đặt bếp phải cách mép tường tối thiểu 55mm. 
(Hình 6)

HỘC ĐỂ PIN

1. Khi pin cạn hay bộ đánh lửa yếu đi, quý khách nên thay pin mới.
2. Hộc để pin nằm ở vị trí như trên hình. Hãy lắp pin vào đúng cực 
như hình vẽ.

Cảnh báo: Vui lòng tháo pin ra khỏi hộc để pin nếu không sử 
dụng bếp trong một thời gian dài.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tường 

bên
Tường phía sau

Hình 6 (đơn vị: mm)

Nếu khoảng trống giữa các bức tường xung quanh và phần ngoại biên 
của bếp nhỏ hơn 200mm, các bức tường này phải được bảo vệ bằng vật 
liệu chống cháy. Phần bảo vệ này phải có chiều cao tối thiểu là 450mm 
tính từ vị trí ngang với mặt bếp. Những bề mặt nằm ngang phía trên 
mặt bếp, cách bếp nhỏ hơn 750mm theo chiều đứng cũng phải được 
bảo vệ tương tự.

MẶT TRƯỚC

MẶT TRƯỚC

PIN CỠ “D” 1.5V

PIN CỠ “D” 1.5V



“Khuyến khích thay van điều áp sau mỗi 5 năm
và ống dẫn ga sau mỗi 2 năm.”



Vận hành 8Vận hành 8

Đánh lửa
Kiểm tra để đảm bảo rằng hệ thống cung cấp gas đã sẵn sàng và được 

lắp đặt với bộ phận co nối cần thiết và phù hợp.

Tắt tất cả các núm điều chỉnh.

Thiết bị này được trang bị một khóa an toàn để kiểm soát dòng lưu 

thông gas. Khi chấm tròn của núm điều chỉnh chỉ vào các vị trí sau đây 

trên bảng điều khiển, điều đó có nghĩa là:

Lựa chọn bếp khi nấu nướng
Bếp chia lửa nhanh bán phần phù hợp để nấu các món ăn cần lượng 

nhiệt thấp trong thời gian dài.

Bếp lớn phù hợp để nấu các món ăn cần lượng nhiệt nhanh, sử dụng 

chảo hoặc nồi lớn  

LƯU Ý
Xoong chảo có đáy rộng cho phép nấu nhanh hơn so với loại có 

đáy hẹp.

Luôn sử dụng loại nồi phù hợp với loại thực phẩm được nấu.

Đặc biệt, khi nấu thức ăn lỏng không nên dùng xoong chảo quá 

nhỏ vì thức ăn có thể bị tràn ra ngoài.

Nếu cần nấu nhanh, không nên sử dụng xoong chảo có kích 

thước quá lớn.

Nên sử dụng xoong chảo có kích thước phù hợp với miệng bếp 

để có thể tận dụng hiệu quả của nó, vì thế sẽ tiết kiệm lượng gas 

tiêu thụ. (Hình 12)

Lưu ý rằng cần đậy nắp nồi khi đun sôi và ngay khi chất lỏng bắt 

đầu sôi, cần hạ thấp ngọn lửa để chất lỏng sôi ở mức vừa đủ.

Để tắt lửa, xoay núm điều chỉnh về phía bên phải cho đến khi nghe tiếng 

“tách” của khóa an toàn.

Để đánh lửa, giữ núm vặn và ấn xuống trong vài giây, xoay núm về vị trí 

mức lưu thông gas lớn nhất. Với mẫu bếp có cặp nhiệt điện, giữ núm vặn 

ấn xuống trong 5 – 8 giây, nếu không lửa sẽ tắt.

Nếu bếp không lên lửa ngay lần đầu, lặp lại bước 4.

Nếu ngọn lửa tắt đột ngột, lặp lại bước 4.

Nếu muốn sử dụng bếp liền ngay sau khi tắt bếp, vui lòng đợi 10 giây 

trước khi bật lửa lại.

Mỗi bếp sẽ có bộ phận đánh lửa riêng.

Khi bếp đã đánh lửa, xoay núm vặn để điều chỉnh ngọn lửa tùy theo nhu 

cầu. Quý khách có thể xoay núm vặn để điều chỉnh mà không cần ấn 

xuống.

Bếp có thể được trang bị một thiết vị kiểm soát ngọn lửa, do đó nếu bếp 

không lên lửa 15 giây sau khi bộ phận đánh lửa hoạt động, hãy tắt bếp và 

đợi ít nhất 1 phút trước khi thử bật bếp lại một lần nữa.

Sử dụng bếp đúng cách

• Để có thể tận dụng tối đa hiệu quả của bếp, quý khách chỉ nên sử dụng 

xoong nồi có kích thước đáy phù hợp với miệng bếp, do đó ngọn lửa sẽ 

không lan rộng ra khỏi đáy nồi. (Bảng 1)

• Một điều cần lưu ý khác, ngay khi chất lỏng bắt đầu sôi, nên hạ thấp ngọn 

lửa để giữ cho chất lỏng sôi vừa đủ.

1. •

•2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ngọn lửa bên ngoài lớn nhất
Ngọn lửa bên trong lớn nhất

Ngọn lửa bên ngoài tắt
Ngọn lửa bên trong lớn nhất

Ngọn lửa bên ngoài tắt
Ngọn lửa bên trong nhỏ nhất

Tắt

Bếp

Bếp lớn 120mm

120mm

280mm

260mmBếp chia lửa nhanh bán phần

Đường kính tối thiểu Đường kính tối đa

Hình 12



9 Bảo trì và vệ sinh

Mặt kính
• Đối với các vết bẩn cứng đầu, quý khách có thể sử dụng miếng tẩy rửa 

mềm hoặc chất tẩy rửa dạng kem để lau chùi và làm sạch kỹ càng. Chất tẩy 

rửa dùng cho đồ gia dụng tráng men có thể được sử dụng để tẩy mặt kính. 

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không nên dùng các chất 

tẩy rửa có tính ăn mòn cao, miếng chùi rửa bằng sắt hoặc sáp đánh bóng để 

chùi rửa mặt kính.

• Không được dùng mặt kính như bàn bếp (để băm, thái, chặt đồ ăn).

• Quý khách có thể nhấc nắp chia lửa và nắp đậy ra khỏi bếp để vệ sinh 

riêng.

• Đảm bảo rằng các nắp chia lửa và nắp đậy được lau khô hoàn toàn sau 

khi vệ sinh hoặc sau khi đồ ăn bị tràn xuống bếp.

• Khi vệ sinh các nắp chia lửa, đảm bảo rằng các lỗ chia lửa và các lỗ thông 

hơi khác không bị tắc nghẽn. (Hình 13, 14)

• Nếu cần thiết, dùng que diêm hoặc bàn chải để thông tắc.

• Sau khi vệ sinh, đảm bảo rằng các nắp đậy phải được lắp lại vào đúng vị 

trí. Cần lắp nắp đậy bên ngoài vào nắp chia lửa.

• Khi lắp lại các nắp chia lửa và nắp đậy sau khi vệ sinh, phải thật cẩn thận 

để đảm bảo đầu đánh lửa không bị va chạm. Đầu đánh lửa sẽ gãy nếu bị va 

chạm và dẫn đến các hư hỏng liên quan đến chức năng đánh lửa của bếp.

Hình 13

Hình 14

Kiềng bếp
Nắp đậy bên trong

Nắp đậy bên ngoài

Nắp chia lửa

LƯU Ý
Khi lắp lại các nắp chia lửa và nắp đậy, 
đảm bảo rằng chúng được lắp đúng vị trí.

Khắc phục sự cố

Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục

Bếp không lên lửa…

Bếp đánh lửa ngược 
trở lại vòi phun…

Bếp bị phụt lửa…

Bộ phận đánh lửa 
không hoạt động…

Có không khí trong ống dẫn gas
Đường ống bị nghẽn
Bộ phận đánh lửa không hoạt động
Hết pin
Bếp không được lắp đặt đúng cách

Quá nhiều bụi bẩn làm đầy ống dẫn của bếp
Áp suất gas quá cao

Áp suất gas quá cao

Khoảng cách giữa các điện cực (đầu đánh lửa 
và vòng chia lửa) quá xa
Co nối bộ phận đánh lửa bị lỏng
Hết pin

Làm sạch ống gas
Tìm nguyên nhân và vệ sinh đường ống
Kiểm tra các điện cực
Thay pin
Lắp lại các mặt bếp vào đúng vị trí

Tháo bếp ra và vệ sinh
Kiểm tra van điều áp và điều chỉnh nếu cần thiết

Kiểm tra van điều áp và điều chỉnh nếu cần thiết

Kiểm tra lại khoảng cách, điều chỉnh nếu 
khoảng cách không nằm trong khoảng 4 – 5mm
Kiểm tra co nối, thay mới nếu co nối bị hư
Thay pin mới

CẢNH BÁO
Không sử dụng bình xịt hóa chất ở khu vực xung quanh bếp khi đang sử dụng bếp. Trong điều kiện nhiệt độ cao, một số 
hóa chất có thể phân hủy tạo thành các chất ăn mòn ảnh hưởng đến đồ đạc trong bếp.
Không cất trữ đồ vật làm từ vật liệu dễ cháy trong ngăn kéo tủ hay dưới bếp.
Không cất trữ đồ vật trong phạm vi 50mm dưới đáy bếp.
Đừng chạm vào bộ phận đánh lửa trong khi đang bật bếp.
Khi lắp đặt bếp trên tàu biển hoặc trên xe lưu động, không nên dùng bếp làm lò sưởi.

Nắp chia lửa và nắp đậy

• Vui lòng chú ý, ở model EHG7330BE, nắp đậy bếp bên trái 

và bên phải có sự khác nhau. Chúng tôi có nhãn lưu ý trên bao 

bì của các bộ phận này.



Điều kiện bảo hành 10

Thông số kỹ thuật
Loại gas LPG (Khí hóa lỏng)

Công suất 2 vòng lửa

Bếp chia lửa nhanh bán phần

4.5kW

1.8kW

Công suất giảm 1.0kW
Áp lực gas 30mbar
Nối gas  Ren ống thẳng 0.5 inch

Điều kiện bảo hành

Chúng tôi, Electrolux, cam kết trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua, 
nếu bếp hoặc bất kỳ bộ phận nào của bếp bị hư hỏng do lỗi sản 
xuất hoặc lỗi về nguyên vật liệu, chúng tôi sẽ sửa chữa và thay thế 
phụ tùng MIỄN PHÍ bao gồm tiền công, phụ tùng và phí vận 
chuyển khi đáp ứng các điều kiện sau:
Sản phẩm phải được lắp đặt đúng cách và chỉ sử dụng nguồn điện 
có cùng tần số như đã được nêu trong bảng ghi thông số kỹ thuật

Chỉ sử dụng sản phẩm cho các mục đích sử dụng trong gia đình và 
phải tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản xuất. Không để những người 
không được sự ủy quyền của chúng tôi bảo trì, sửa chữa hoặc tháo 
lắp sản phẩm.

Tất cả các dịch vụ trong điều kiện bảo hành phải được thực hiện bởi 
Trung tâm Dịch vụ Electrolux. Bất kỳ sản phẩm hay phụ tùng hư hỏng 
sau khi được thay thế sẽ thuộc quyền sở hữu của Electrolux.

Điều kiện bảo hành trên là một bổ sung để bảo vệ các quyền lợi hợp 
pháp cho quý khách.
Điều kiện bảo hành trên không bao gồm trường hợp cần bảo trì máy, 
ví dụ như vệ sinh máy.

Nhà sản xuất không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc không 
tuân thủ đúng các hướng dẫn cho việc cài đặt, bảo trì và sử dụng 
thiết bị này.

Nếu quý khách cần bất kỳ sự hỗ trợ kỹ thuật nào, hoặc muốn có thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Trung tâm 
Dịch vụ Khách hàng theo các địa chỉ sau:

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (miễn phí): 1800-58-88-99

ĐT: (+84 8) 3910 5465

Công ty TNHH Electrolux Việt Nam

Tầng 9, tòa nhà AB,

Số 76 đường Lê Lai, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 8) 3910 5465

Fax: (+84 8) 3910 5410

Email: vncare@electrolux.com
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