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210mm

145/210mm

EHI325CA

EHI7260BB/EHI7280BB

145mm



(For EHI325CA)

preset (only for EHI7280BB)



















50/60Hz

EHI325CA

~220-240

50/60

EHI7280BB
949163451

700X420

680X400

EHI7280BB
949163418

~220-240

50/60

700X420

680X400

~220

50

700X420

680X400

~220-240

EHI7260BB 
949163449/450

949163444/445/446
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EHI325CA

min. 20mm

min.
38 mm
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����������������������"���0��������������������������������

NOTE: The clearance must meet or exceed the minimum
 recommended for both the rangehood and cooktop.
 Refer to  the rangehood installation manual.



400 680

EHI7260BB/EHI7280BB

min. 20mm

min.
38 mm

**������+ ,��"����������������"�����-����.�/�$����������������
����������������������"���0��������������������������������

NOTE: The clearance must meet or exceed the minimum
 recommended for both the rangehood and cooktop.
 Refer to  the rangehood installation manual.



If the product is used for Table top, 4 rubber feet need be 
screwed. (Only for EHI7280BB)
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Customer Care Center

Indonesia Singapore  
Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place,
#07-10 Galaxis, West Lobby
Singapore 138522.
Office Fax : (+65) 6727 3611
Email : customer-care.sin@electrolux.com 
  

Thailand 
Consumer Care Tel : (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Office Tel : (+66 2) 7259100
Office Fax : (+66 2) 7259299
Email : customercarethai@electrolux.com
 

Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.
Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, 
Tower 2, PJ33,
No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya, Selangor.
Office Tel : (+60 3) 7843 5999
Office Fax : (+60 3) 7955 5511
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28,
Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521
Email : malaysia.customercare@electrolux.com 

Vietnam 
Consumer Care Center Toll Free: 1800-58-88-99
Tel: (+84 28) 3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd.
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1
Ho Chi Minh City ，Vietnam
Office Tel: (+84 28) 3910 5465
Office Fax: (+84 28) 3910 5470
Email:  vncare@electrolux.com

Philippines  
Consumer Care Center Toll Free :  
1-800-10-845-CARE(2273)
Consumer Care Hotline : (+63 2) 845-
CARE(2273)
Electrolux Philippines, Inc.
Unit B 12F Cyber Sigma Bldg,Lawton Avenue, 
McKinley West,Taguig, Philippines 1634 
Trunkline:  +63 2 737- 4757
Website : www.electrolux.com.ph
Email : wecare@electrolux.com

Hongkong  
Service Hotline: (+852) 3193 9888
DCH Electrical Appliances Services Centre
5/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road,
Kowloon Bay, Hong Kong
 

Hotline service: 08041119999 
PT. Electrolux Indonesia 
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan,
Gambir Jakarta Pusat 10160 
Email:customercare@electrolux.co.id
SMS & WA : 0812.8088.8863
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EHI325CA

EHI7260BB/EHI7280BB



(For EHI325CA)

EHI7280BB)



















3700

520X300

490X270

2300/3700

1400/2500

EHI325CA

9491632444/949163445/949163446

50/60Hz~220-240

700X420

680X400

700X420

680X400

700X420

680X400

EHI7260BB

9491632449/450/417

EHI7280BB EHI7280BB
949163451 949163418

3500









EHI325CA
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หมายเหต:ุการเวน้ระยะห่างของเคร�อืงดดูควนัและผิวเตาจ 
ะตอ้งเป็ นไปตามหรอืมากกวา่ที�กําหนดในคูม่ือการตดิตั �งเค 
รื�องดดูควนั
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รื�องดดูควนั
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tVN bếp ừ âm Hướ ng dẫn sử dụng 

EHI325CA

EHI7260BB
EHI7280BB



Thông tin có thể thay đổi mà
 không cần báo trước
dụng khác
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Trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị, xin quý 
khách vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng 
này. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về 
những tổn thương hay hư hại liên quan đến việc 
lắp đặt và sử dụng không đúng cách. Xin vui 
lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng để tiện tham 
khảo về sau.

AN TOÀN CỦA TRẺ EM VÀ NGƯỜI DỄ BỊ 
THƯƠNG TỔN

 Cảnh báo! Nguy cơ ngạt thở, thương tích 
hoặc thương tật vĩnh viễn.

chế về khả năng thể chất, cảm giác hoặc trí 
óc, hoặc ít kinh nghiệm và kiến thức sử dụng 
thiết bị. Họ phải được trông nom hoặc hướng 
dẫn cách sử dụng sản phẩm bởi người chịu 
trách nhiệm cho sự an toàn của họ.

hệ thống khóa an toàn của sản phẩm nếu có.

LẮP ĐẶT

hiện bởi người có chuyên môn kĩ thuật.

hại.

sản phẩm.

khoảng cách tối thiếu giữa thiết bị và các vật 

ngăn hơi nước tích tụ.

khiến nồi chảo bị lật và thức ăn đổ xuống 
bếp khi mở cửa.

lưu thông khí.

không gian lưu thông khí sẽ khiến thiết bị bị 

không mang điện.

của toàn mạch tăng quá cao.

Các thông tin an toàn quan trọng

18
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hoặc nồi nấu nóng khi kết nối thiết bị với ổ 
cắm điện.

cho bếp..

bị với cả tất cả các cực của nguồn điện. Lớp 
cách điện phải có khoảng cách mở tiếp xúc 
tối thiểu 3mm.

chống rò điện.

SỬ DỤNG

hoặc bị điện giật.

của thiết bị.

vận hành thiết bị.

thiết bị dính nước.

hoặc nơi cất trữ đồ đạc.

lòng ngắt điện để đề phòng điện giật.

Ngăn không cho lửa và các đồ vật nóng

bốc cháy.

năng tự bốc cháy.

thiết bị.

điều khiển.

bị. Bề mặt bếp có thể bị hư hại.

CHĂM SÓC VÀ VỆ SINH

vệ sinh sản phẩm.

môi hoặc các đồ vật kim loại để vệ sinh 
sản phẩm.



Mẫu 

Electrolux 4

Mô tả sản phẩm

Sơ đồ mặt bếp

5mm 

 Bảng điều khiển

  

5  

Bảng điều khiển

Sơ đồ bảng điều khiển

Mẫu EHI325CA

EHI7260BB/EHI7280BB
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Phím cảm ứng Chức năng

Bật/ tắt thiết bị.

Hiển thị nhiệt lượng được thiết lập.

Thanh điều khiển

Hiển thị thời gian theo phút.

Tăng hoặc giảm thời gian

I325CA

Thiết lập nhiệt lượng.

Hiển thị Mô tả

Thiết bị gặp trục trặcsố

Để thiết lập trước mức nhiệt độ (chỉ có ở mẫu 
máy EHI7280BB) 

Màn hình hiển thị mức nhiệt độ được cài đặt
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CẢNH BÁO!

nhiệt lượng của nồi nấu.

Hướng dẫn vận hành
Bật và tắt

Chạm vào phím 

Nhiệt lượng được thiết lập

6 giờ 5 giờ 4 giờ 1,5 giờ

Thiết lập nhiệt lượng

lượng, đưa sang trái hoặc sang phải để thay đổi nhiệt 
lượng. Giữ tay cho tới khi đạt được mức nhiệt lượng 

được thiết lập.



khoảng thời gian nhất định rồi sau đó giảm xuống 

nhiệt lượng.

,  sẽ xuất hiện trên 
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sáng lên.
 xuất hiện.

 rồi ấn phím  hoặc .

Nhấn phím 
không sáng nữa.

 liên tục 

 xuất hiện.

 Ấn phím 
 Biểu tượng  biến mất và  xuất hiện.

, sau 
đó ấn phím  hoặc  để vô hiệu hóa đồng hồ tính giờ. Biểu tượng  biến mất và  xuất 
hiện.

thời gian trước.

 Ấn phím  hoặc 
00 nhấp nháy.



.

. Biểu tượng  xuất hiện.

, thiết lập 

. Biểu tượng 

Hệ thống khóa an toàn

 xuất hiện.
.

Vô hiệu hóa hệ thống khóa an toàn
 trong vòng 

 xuất hiện.
.

. Biểu tượng  xuất hiện.

vận hành bếp.

Tắt thiết bị.
Ấn phím 

, 
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Tắt thiết bị.
Ấn phím 

, 

Thông tin về chất Acrylamide

thực phẩm chiên quá kĩ, đặc biệt các sản 
vậy chúng tôi khuyến cáo quý khách đun 

nhà sản xuất.

thời gian ngắn.

phải do lỗi của sản phẩm và không ảnh 

Đáy nồi nấu

nhiệt.

bếp.
  Luôn đậy vung nồi nếu có thể.

chất tham khảo

Chất liệu nồi nấu

Đường kính của Đường kính tối thiểu

Gang

Nồi nấu có đáy nhiều lớp
Nhôm, đồng, đồng thau
Thủy tinh, gốm, sứ
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Vệ sinh và chăm sóc

Thiết lập 
nhiệt lượng

Mục đích sử dụng Thời gian

Nước sốt bơ trứng Hà Lan Hollan

ăn nấu sẵn

Hấp rau, cá, thịt

Chiên kĩ, thịt băm rán, thịt thăn bít 
tết, bít tết

đảo bơ, trứng, bánh kếp, bánh rán

Đun lượng sữa gấp đôi lượng 
gạo, khuấy đều sữa khi đang đun 

Đậy vung nồi khi nấu

phút

phút

phút

phút

phút

phút

phút

Như

Tối đa 3l nước và gia vị

Như Đậy vung nồi

Luôn lau sạch đáy nồi trước khi sử dụng.
 Vết xước hoặc vết bẩn ở bề mặt kính gốm 
không ảnh hưởng đến sự vận hành của 
thiết bị.

nhựa, thực phẩm có đường để tránh hư hại 
cho thiết bị. Sử dụng dụng cụ cạo chuyên 

các kim loại sáng màu. Sử dụng chất 
tẩy rửa chuyên dụng cho mặt kính gốm 

tẩy rửa.
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Xử lý sự cố

Sự cố

Thiết lập nhiệt lượng bị thay đổi 
qua lại giữa hai mức

bị nóng lên

Biểu tượng  và số xuất hiện trên 
bảng điều khiển

Biểu tượng  xuất hiện

Biểu tượng  xuất hiện.

muốn

sáng

vực bảng điều khiển cảm ứng.

vận hành bếp.

bảng điều khiển sạch sẽ.

quản lý năng lượng.

Có lỗi xuất hiện trên thiết bị.

Nếu biểu tượng 
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rồi bật bếp lại. Biểu tượng  sẽ không còn trên bảng điều khiển nữa, 

Sự cố

Biểu tượng  xuất hiện

không thể giải quyết triệt để vấn đề, xin vui lòng liên hệ 

Hàng. Nhớ cung cấp các thông số trên bản ghi kỹ thuật 

hàng sẽ không được miễn phí ngay cả khi sản phẩm 
vẫn còn hạn bảo hành. Các thông tin và hướng dẫn về 

bảo hành được cung cấp trong Sổ bảo hành.

Tiếng ồn khi vận hành

dạng tiếng ồn sau có thể xuất hiện

nhiệt với công suất cao

đổi ở những thời điểm khác nhau và có thể xuất hiện 

không phải là dấu hiệu của trục trặc của bếp.
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Thông số kỹ thuật

Mẫu bếp

Mã số sản phẩm (PNC)

Hiệu điện thế - Tần số dòng

Dây nguồn

Các thành phần

Mâm trước

Mâm sau

Tổng

Kích thước mặt cắt
(rộng x sâu) mm

Kích thước 
(rộng x sâu) mm 520 x 300

490 x 270

1 1

1 1

Công suất (W)

3200 3700

2000/2400
(đường kính 210mm)

2300/3700
(đường kính 210mm)

1400/2500 
(đường kính 145mm)

1200/1500
(đường kính 145mm)

Công suất (W)

220-240 xoay chiều

Đi kèm thiết bị

EHI325CA

9491632444/949163445/949163446

Số nấu vùng Số nấu vùng

8

~220-240
50/60

EHI7280BB
949163451

EHI7260BBThông số kỹ thuật

PNC

Kích thước sản phẩm 
(rộng x sâu) (mm)

Kích thước mặt cắt 
(rộng x sâu) (mm)

Điện áp (V)

Tần số (Hz)

Dây điện Có đi kèm
Tên vùng 

nấu Công suất (W)

2000/2400 
(đường kính 210mm)

1200/1500 
(đường kính 145mm)

3200

2000/3200 
(đường kính 210mm)

2000/3200 
(đường kính 210mm)

Công suất (W)Công suất

Tổng số

EHI7280BB
949163418

8

~220-240
50/60

8

~220
50

Tên vùng 
nấu

2000/3200 
(đường kính 210mm)

2000/3200 
(đường kính 210mm)

3700

Công suất (W) Tên vùng 
nấu

949163

Tần số (Hz) 50/60

449/450

3400 

Mâm trước

Mâm sau
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Thông số kỹ thuật

Dây điện

Tối đa 3500W

Tối đa 5500W

Tối đa 7000W

Tối đa 8800W

Tổng công suất của thiết bị Tiết diện của dây điện

Chỉ sử dụng các loại dây điện sau trong quá trình lắp đặt thiết bị hoặc thay mới dây điện: H05RR-F, 
H05SS-F, H05VV-F, H05V2V2-F.
Để biết thêm về tiết diện phù hợp của dây điện, vui lòng tham khảo công suất của thiết bị (nằm trên 
bảng ghi thông số kỹ thuật) và bảng sau:

Dây nối đất (dây màu xanh lá cây/màu vàng) phải dài hơn 2cm so với dây nóng và dây mát (dây màu 
xanh da trời và dây màu nâu).

Sơ đồ đi dây
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Các quan ngại về môi trường

Hướng dẫn lắp đặt

điện và điện tử. 

các hậu quả nói trên. Để biết thêm thông tin chi tiết về 
việc thải loại, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương, 

dịch vụ xử lý rác thải hoặc cửa hàng nơi quý khách mua 
sản phẩm.

thải của địa phương

thiết bị và các vật dụng khác trong bếp.

khả năng cách điện.

bên dưới cửa sổ, nếu không cánh cửa có thể va phải nồi 



điện.

chính của mạch điện.

dụng.

việc phòng chống chập điện

toàn mạch tăng quá cao.

điện.

mặt bếp

oC. Để tránh bị tổn thương, tránh chạm vào
mặt dưới của bếp.

Trước khi thực hiện kết nối điện, vui lòng kiểm tra để 

cho bếp đủ lớn để chịu tải cho thiết bị, căn cứ theo các 
quy định về kết nối điện của địa phương. Bản ghi thông 

o oC ;

tiên.

Dán miếng bọc mặt bếp

vòng quanh cạnh ngoài của mặt bếp, đảm bảo băng 
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LẮP RÁP
Mẫu EHI325CA

khoảng cách tối thiểu
20mm

khoảng cách 
tối thiểu 

38mm

Cảnh báo!   Nhiệt độ ở đáy bếp có thể lên tới 95oC. Quý khách cần lắp tấm chắn 
chống cháy phía dưới bếp khi lắp đặt thiết bị để tránh chạm vào bộ phận nóng 
của bếp khi sử dụng sau này.

Lưu ý：Việc vệ sinh cần phải đáp ứng tối thiểu hoặc tốt hơn 
khuyến nghị (của nhà cung cấp) cho cả nhóm máy hút mùi 
và bếp. Tham khảo hướng dẫn lắp đặt của nhóm máy hút 
mùi. 

Khoảng cách tối thiểu 500mm

Khoảng cách tối thiểu 



400 680

LẮP RÁP
I 0 B 80B

Tối thiểu

khoảng cách tối thiểu
20mm

 

 

khoảng cách 
tối thiểu

38mm

Khoảng cách tối thiểu 500mm

Khoảng cách tối thiểu 

Lưu ý：Việc vệ sinh cần phải đáp ứng tối thiểu hoặc tốt hơn 
khuyến nghị (của nhà cung cấp) cho cả nhóm máy hút mùi và 
bếp. Tham khảo hướng dẫn lắp đặt của nhóm máy hút mùi.

Cảnh báo!   Nhiệt độ ở đáy bếp có thể lên tới 95oC. Quý khách cần lắp tấm chắn 
chống cháy phía dưới bếp khi lắp đặt thiết bị để tránh chạm vào bộ phận nóng 
của bếp khi sử dụng sau này.



Nếu quý khách lắp đặt bếp trên 1 mặt bàn, vui lòng vặn chặt 4 chân cao su 
của bếp.  

Sơ đồ lắp đặt

20

Điều kiện bảo hành

Chúng tôi, Electrolux, cam kết trong vòng 24 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.

EHI7280BB



EHI7260BB
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234()56.)78，:;<=>?@A7BCDEFG，HI23J(
)KLMNOPQRSJTS，UVWXYZ[\。:^_`abcEFGd
efghi()。

1.2y\�

1 1. <=>?@ABCDEF

•@klmKnopq%rstuv力不 健y，sz{|}~��D��(��
�  )()，���[\2yD������。

•K������56.)7。
•�外包3����K��JQ��n��Z����。
•� 6.s�6.¡�¢£¤，:Mb��4¥¦§¨@6.。
•©@6.lm���2y3ª，建議¬。
•®�¯°±，��K�YZ²³4´�56.)7。
•@6.µ ¤，X���§¨。

1.2 GHEF

•·¸：@6.Jº��JD»¼�()¤½¾¿，&ÀÁÂÃÄ�ÅÆÇÈ
¼。
•K�()ËÌm¤ÍÎsÏÐÍÎÑ� @.Ò。
•·¸：.Ò� Ó，K�®��Ô，�v�OPÕÖD×ØÙ。
•KÚ)ÛÜÕ，&�.ÝÞß，�dàásâÕãäáÕå。
•æç：èéêëX���ì。í¤îDèéêë¡X��ïð�ì。
•·¸：@A7K�� ñ òs�ºó�ªôõ，��ÕÖD×Ø。
•ö÷¦øùú、üú、ýþ4áúKÚ�I'具"#ó，�v$5¾¿。
•K�()%氣²'k²³@6.。
•()g，請()Ð(Ò)*.ÒÈ¼，K�+,à具%-Ò。

•©./01"#23¤，&)*@6.ÂÃ.4。
•©.Ý56T¤，XH7O8、9:;^ÓÁs<=Doq��>?@v
AÂÃ×Ø。

•·¸：BC()@èé6.7O8sº所DE@6.'具n)sF3lm
D�G，()K�D�G�vH生危險。

2.2yDE
2.1 EI

·¸!
BCHoq��¸3@6.。

•¹�所有的包3。

•K�¸3s()íTyD6.。
•::;BCD¸3EF。
•Jæç4ºK6.A7îDLÀ2yM¨。

•@A7NO，P@.Ò¤，^_ÀÁ，隨¤QR2y*F4Sy包äD
Tú。

•()UVW�ÞX"#UV，ÂÃÛYOPZ[。
•b�@6.\Ì，ÂÃ%氣4ÛY�]。

•:^23I_`�，ÂÃab_`¤，�c具adOP×Ø。
•ø6.23Iefóg，Mb6.\Ìhefóg�iADjî，�(Q
î�iADjklm。

•@.Ò\Ì½N¿，no�@.Ò\Ì23pqK�rDs£tu，dÃ
Ä�Å\Ì。
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2.2 9JKL

·¸!
�ÕÖ4.4D×Ø

·&Hoq.ñ �Z.k@�。
·@6.X�`。
·�Zºª� 8，;Mb@6.D.Ý íÞß。
·Mb名WóD.k\�Øo()D.Ý，øKØo，&´µ.ñ。
·MbLM¸3@6.，電源5s插LD@Ñ  »»sKLM�vAI    高熱。
·()LMD.源5。
·K�¼½.源5。
·Mb¸3�.4b�3ª。
·.5:()»NM{-。

·�@6.�ó插L¤，Mb.Ý 5s插座KÄ�ÅH¿D@6.sà具。
·K�()額外的插座-�K4� 5。
·MbKTy.Ý 5插頭s.Ý 5。°>TyD.Ý 5¤，:´µ@~�D客
戶服務中心。

·M¾.4b�3ªñ L4，«v»¼需M¾是否穩固，�®ñ作(   用
±，Mb®B¿¹�。

·¸3Ñ  Òg，@��電源5D插頭�ó插L。
·©.源插L»»¤，即無法接上電源插頭。
·K�ÁÂ電源線Þß@6.D.Ý。
·BC()LMD«v3ª：

5<b�ß.Ò、bØÃ(()ÄÅ»bID{-架設計)、接
`Ç.È.3ª4.É��Ò。

·.k23_J�ß.3ª，���dßb@6.h.源接點。5ß.3
ª_J�p¿Ê�Ë|3 mmD�±M¨。

2.3 MN

·¸!
�ÌR、¿R4.4D×Ø

·()8，;¹�所有 D包3、̂ X4b�Í(如產品本身有附)。
·@.ÒB�家庭()。
·K�¾°@.ÒD?q。
·Mbwx$KÐÑ。
·.Ò� Ó，K�®��ì。
·Òá()g，:MÓ)*.Ò。

·ù具sàáK��Iè��ó，�vH¿。
·K�)ÔD*� @6.，ÕK��6.hÛ �� ¤� 。
·@6.K�  ñ "#sc�¦7D"#。
·øÖ           '#�ºªTysü3，請將電源關閉，ÂÃ發生.4。

·@6.� ¤，*RÁÖ¾×ÒD()WXh.æ'Dè��b持Ë|30 cm
DM¨。

·Ø¦�]£óÓ�vOPÙÚ。
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3.2 OPQRST

¬h)*'具.Ý

î� ÛîÐ(#u/

¬h)*Ü¯�£�v( + )Stop Go

�E�£l-

�E�ßàÝp¿è¾�l-D¤î

�E¤î �( )

�Em¤Ò�vzÉ¬

�Em¤�Ü ÀÁm¤zÉ¬/

¬ÊË�£�v( )Power

Þ�sß|¤î

ßàm¤Òl-è¾�

l-m¤Ò�v

¾×�£l-

�E�£�Á

è¾�m¤ÒD�EÒ

m¤Ò�E

³�Ð´

�EØÙ �v
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3 3. *+,-"./0

·¸!
�¢£¿RD×Ø

��"¢£DE�½�E¢£Dë�。%&è�����à具\Ì��è�ê 
ëiAD£�。�£Dà具��Å01�#，�½AI¢£。

#$U/

�E EF

è��)*

è��� Ó

�v¬

Y�£( )�v¬Automatic heat up

àîá��£( )�v¬Power

�q�â

Clever Heat(3 ) / /�"¢£DE� ：è¾Ó bÇ
¢£

óî ��2y�v¬/

à具Kno、¢Àsè��ó®�à !

Yß.¬( )Automatic switch off

4.� EF

12345

:�± 1��Ñ¬s)*'具。

6789 ���v½�d±狀況¤)*'具：

•所�è���)*。
•��¬'具Qg�zl-Õ�。
•您用物體(àú、��)á��Ð#u�ê10�。'具½����Å�Pb�
¦p ¡。

•'具Ç�¢Æ(£ø:àú¤¥¦)。��§ð()'具Q8_J;�è��¨
©。

•�()KLMDà具。     ½ª«且��Qg'具½)*。
•�®�¯¡è��s¾°Õ�l-。}êp�¤îQg      ½±ª¬'具½¯
¡。:²±"。 
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6789'(

!"#$

%&'( 6)' 5)' 4)' 1 5. )'

!"#$

�Ä³�Ð´óD�£l-。
ø�Xµ�d¶·s¶¸³。
�¹Å�µD£ºl-Q8Kµ»*。¼½½�E�£l-。

67!":;(Automatic Heat Up)

©�¬Y�£�v，½�Úí¤î~�Ú�XD�£l-，5�v½l-
LÆÕ�(Kz )p�¤î，ãgãäåÅ�XD�£l-。
¬�v¤:�ÄØÙ ，ãgl-�XD�£l-。è���LÆ�£l-
µ-¤   ½ª«。
µ¯¡���v¤:¾°�£l-。

V(WX!":;12345

àîá��£�v½��°大Õ�æ%&è��。
àîá��£�vL長�¬10�。Qg%&è��Æ½YÎÅ14�Õ� 
l-。b¬¤:�Ð     ，      ½±ª。)Í¤:Ä�£ºl-             。
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9Y:Z[\( )Power management

�1ì���.��ë¿è��Qî* :²¸= 。( )
�Ë�£�v½�ºÓp¿è¾�D�1Þ�ÅLäÛ
ç，�Y�Sp¿è��D�1äåËÚåDÛç。
�1äå�bD�EÕ½èÀÌ¾。

]'^

ÀÁm¤Ò( )Counter Down Timer
:)ÀÁm¤Òl-è��� D¤î。
:;ÔÕè��，ãl-ÀÁm¤Ò。

µ Ó¬�£l-éDè¾��dÔÕm¤Ò�v。

•l-è¾�：p��Ð    ，�Å�XDè ��EÒª« ¡。�¿�v¬�
¤   ½ª«。

• (00-99 )¬ÀÁm¤Ò：�Ðm¤ÒD   l-¤î � 。�è¾�DDE
�bÂÃÃÄÅ¤，¤îÆbÂÀÁ。

•ÇÈÉ¢¤î：)    l-è �。è �DDEÒ½bÂÊËÄÅ。¼½� �
½�EÉ¢¤î。

•°ÌÀÁm¤Ò：)    l-è ���±   s   。�
• 00)ÍÀÁm¤Ò：)    l-è �。�±   。É¢¤î½ÎÏP 。è� �

�DDEÒ½ÐÜ。
m¤ÒÀÁÑÒ¤，'具½發��EÓ¬00½ÄÅ。 
è��½)*。
•©µ)*�EÓ：�±    。
m¤Ò(Counter Up Timer) :)m¤ÒÑ¯Ðè��� ¤î。
•ÔÕè��(øÖ�K¡p¿è���  )   ：p��Ð
�EÒª« ¡。�¿�v¬¤    ½±ª。
•¬m¤Ò：�±   。

�Å所XDè��

ØÙ½ÐÜ，   ½ª«。
•ÇÈè �� D¤î：)    l-è �。è �DDEÒ½bÂÊËÄÅ� � �

。¼½½�Eè �� D¤î。¼½½�E� ÚÛDè �D¤î。� �
•)Ím¤Ò：)    l-è ���Ä   s )Ím¤Ò。 ØÙ½ÐÜ，�

½±ª。

�ë¿m¤Òé¤µ ¤，¼½½;�Em¤Ò。

m¤�Ü3ª(Minute Minder)
�è��zµ ¤，��d)m¤Ò� m¤�Ü3ª。
�±
�±m¤ÒD      s     Ñl-¤î。�¤îÑÒ¤，'具½H��EÓ¬00½Ä 
Å。

©µ)*�EÓ：�±   。•
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_%:; +STOP GO

5 �v½���� ÓDè��l-ÅLåD�£l-    bÇ )– (
�   µ ¤�®B¾°�£l-。

�v®B¯¡m¤Ò�v。
•µ¬@�v¤:�±   。 ØÙ½ª«。
•µ)*@�v¤:�±   。�;8l-D£ºl-½ª«。

。•øÖ�Ýp¿�£l-z" "，Ê��)Í   �v¤，�£l-�½zP 14

`$

��dî�Ð(#u，ë®Bî� 。�ù�dâ¡çË¾°�£l-。
ì;:�Z�£l-。
�±   ¬���v。   ½ Þp��。ª«
m¤Òbïb¬。
�± )*���v。�;8l-D�£l-½ 。ª«

•�±     ¬'具。KX�Z�£l-。 
• 4��   Þ ��。 ØÙ½ª«。
•�± )*'具 !。
)Í��2yî

ØÙ½ª«。•�±     ¬'具。KX�Z�£l-。�住      約4秒鐘。
�± )*'具 !。•

ßàpáè¾âU��2yî
•�±         ¬'具。 ØÙ½ª«。
•��     約4秒鐘。�10��~l-�£，«�� '具。

��)*'具¤Õé¤½)*5�v。

<=EF`

���v�â¡çË� '具。 
¬��2yî

   Þ ��。 ØÙª«。�Ó     3

•���±  )*'具g，��2yî½ã�b¬。

45a/bO (P 45312cb)Offsound Control

)*�Ó
)*'具。
��      Þ  �。�EÒ½ª«3                    ，ãgÐÜ。��
�«�±   ，     ØÙª«，�Ó)*。
�5�v¬¤，�ì½�d±狀況±.Å�Ó：

•��±   。
•m¤�Ü3ªÑÒ¤。
•ÀÁm¤ÒÑÒ¤。
•��Ð(#uó�¦ôõ。
b¬�Ó。
)*'具。
� Þ �。�EÒ½ª«hÐÜ。� Þ ��。 ØÙª«。$ �Ó� �3 3
z)*D。�±   ， ØÙª«，�Ó¬。
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5.µ�h��

)Iíîïð

/0L?Dñòóô�E，©��Ø¦õPö÷ø(ùúz��ûüDØ¦)，
íîïð½àxý�×S。$5nodåÇè¾Ø¦，Kµ�Ø¦é¢焦黃。
n)I%&è¾�Dà !

à ! ýþ n)Ù

þ，琺瑯鍋
#鑄鐵
K$þ

à\多týþ

%，&，÷&

01，.Ò，/Ò

*%&è��n)à具zH7O8XEºn)Ù。

dNefg

à具zÉn)I%&è���Hd±-'Ú�：
•%&è��l-LäÕ�，�p±Û�àå，��í¤î~�£。

•æç�dè�à\。

�·à具 �%&è��ó()¤�v½H�p·3Ó。�·3Ó�Kz'!
�qÕK½(�� 。

hi
à\_J)�v*¬+×。
jihkl
%&è���dY¾nà\,-Åp-ë�。Kêà\æÙ�DLÀ�û_
J/0è��DäÀN-。

è��D
äÀ[ ]mm

à ! LÀ
D,-[ ]mm

à具_J��è��DÓÁ。 

m;)no

;�à具��è��ãb¬'具.Ý。 
øÖ�dDÎB¤áóàá。
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pqrNst
±"ÓD\�B�hi。

�£
l-

)I:
¤î
()

�E

Ø¦bÇ .X/ à具�á

01123、4ó、�5�
、明膠(吉利丁)

6{：7>D89:、;:

=ÕÃ<=><h�?4D
@A、�£«Øy±

%B@、C、D

%EFG

èéäºØ¦、H¤hý

ÀÕIõ：CJ、KgÀ?
�、õD�、õDL、MN
、O、:、»L、PPQ

óõ、EFGL、RSD、
?�

¤bÛ、éT、äÕ�DUV� VW�<?D、<D 、G�( )

n¤XY

�áÃé

ÛºË|z=ºDëZ；
øXY?4@A

�]\ýþÛº

750gEFG�]0.25
~]DÛ

�ØýL多 3  ~]^p

IéÅp7_Úd#

õÅp7d#

àî�£�vnoé`äºD^p。

6.²'hb�

Òá()g�X²'.Ò。
()\Ì²'Dà具。

./01'#óDaòsbøcòà'具D� K½OP(�。

²�de：
�.w«²�：01Dff、bgÍ、�hØ¦。©®�wi²�，je�vO 
P'具DTy。:()aù (本公���)Ñ²�01。:�audkl�� 
01"#ó，�()aùdv�Z'#²'。

-:�'具ø¨©gã²�：Ûe、mnþ、óô、ÄªDö÷oø�。
:()01./sK$þ)Dùp²'W。

�.()Ô�h·q²'W²�'具。
�.ÑÒ¤:)¥öD��'具  õ¥。 

5 25-

10 40-

25 50-

20 45-

20 60-

60 150-

.X/

5 15-
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uvwxy\z{|}
rs �v²$JÛtuB

®Bb¬'具s®B� 
 

•ãá¬'具.  Ý��10��~l-�£l-
•�é¤ê�¦ë¿dóD%&�。páìvê

�p¿%&�。

•��2y3ª、'具íî-sStop+Go�vµ
 Ó。:²ï)� ðñ。

•Ð(#u�Ûòsóô。:�Ð(#uõ¥ö

'具發��EÓ�¬) 
k。'具)k¤¡vH
��EÓ。

��%&'Ð(#u�¦¦7。:�Ð(#uó
D¦7P�。

'具)k ��   ó�¦¦7。:P�  óD¦7。

¢£DE�Kª è��KA£，$ ì�£¦NíD¤î。øÖ
è��í¬iA¾£D¤î，:@µ;^ÓÁ

Y�£�v® )
•è �÷�¢£。:;�è �ø¨©。� �

l-LÆÕ�l-。LÆÕ�l-D�1hY•
�£�vpù。

�£l-¾Ñ¾w �1ì��v¬。:²�1ì�ðñ。

%&�¾£ à具¢äs�Ú¢x_Ð(#u。^()êäD 
à具。

ª«

ª«

hÁyª«

Y)k�v¬。:)*'具ãO?bk。

•è��ó®�à具。:úà具��è��ó。
•à具KLM。:>PLMDà具。
•à\�ûàè��ÑE¢À。:�à具>ÅÚ
ÀDè��，s()LM�ûDà具。 

'具發Izs。
:�'具D.Ýßbp段時間。斷開保險絲與房 
úD.ÝÍÎ。ãá@�。øÖ      ÷z�á�
5，:´µ;^ÓÁ。

ª« '具發Izs，$ àú¤¥¦。
è��b過熱保護，自動關機功能啟動。
:;)Í'具。P走熱鍋，äÞ30�gãO?¬ 
è��。¼½óD         ½ÐÜ，ë¢£DE�
¡bïª«。;�à具ø¨©，ã>Sp¿à 
ú-'è��。

7.�q��
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©��q，:;YZ}�Ûtg~。øÖ®BYZ}�rs，:@µ伊萊克
斯客服中心;^.Î����-������。

~��b
/0�LDýþh��DKé，�()%&è¾�D¤��v½�5d±3Ó
：

•ü3D�Ó
()Kéýþ(多層次)構造Dà具¤。

•$#�

�à具 Kéýþ(多層次)構造¤，�Æ�1±()$ps二個烹飪區。

•%%�

Æ�1()±½發I

•&'�
.�Þ>êëÓAI

•((�、))� 
@3ª*+�x,Ñ¨©.úÍÎ。x,µ-¤½.Å-D�Ó，x,/ 
0ÙvDKé½�所變化，且爐具關機後風扇可能會持續一段時間。  

ó2D3Ó�zL456，�K"E�74。

©A7�qz� � zss23zsOP，�ìA7¡�b{o~Õ®
B��ÃV;^。
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8.��\]

kI

kp,-

�a,-

È¼ è¾� �1

(�û 210mm)

(�û 145mm)

·'

¸'

�o

400 X 680

420 X 700

9.m�b�

A7ós�3óD ØÙ"E��A7K�� 6���¦��。&�µ�H
Î�.úh.kl+DÎ�±��。�HMb��A7LM��，����I
â¡àm�h�pxýD��[#(�，ÉÊ$ K���@A7�}�K�
D&。�)Î�@A7�p�D\�，:���`D8ìk)、6���¦
��$�s���@A7D�6。

�I��
�3ý] mbýþ��Î�。ffÌ:²XE： 、 �。:�>PE<  >PS<
�3ý]�H��`��D��¦��$���

10.23

·¸！2yEF。
·¸！:^_<?d±EF！:^_:>()�D5ZBÖ、?-、DC
hXç 2yB?、+;B?n�Î�� 。( )

OµfiB�Hoq.ñ�Z23。
hºK.Ò)7J$ÈQî_JbïLÀM¨。
23¤_J���.â�；£ø23ef¤p-µ�'具\±3pqb�`u。
ñ �#DÞX"#_Jµ� UVWâ¡Ôk�]。UVWµV�'具h ñ 
�#QîK��R�。:^�'具hñ �#Qî()�fUV。
:^�'具23�_ds`±。�ù�dâ¡ÆÇDà具�b_sb`¤ad。

:æç！·¸！.É½OPÌRDxØ。

•8.Ý插頭�w.。
•µ�8.Ý插頭®�./。
•::;5<=。
•::>.k2y?-。
•LM23â�.b�dMbµ L4。

•'具_JHoqD.ñ@�Å.Ý。

EHI7260BB

@A7:>òAC)¦( BC?ð，DE<û:rF/A7G#( =E)RoHS) RoHS
/ HG(7</7�/ kI)RoHS XX
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»hKn�DJKJL@��v½�插頭ê£。•
•:Hoq.ñ23MN�K。
•:�.Oó23N»P。

è¾#\±_JbQ DwxR。• 5mm

:æç！"#Ç��ê95℃。 ÂÃ¿R_Jµ避免��'具表 面 !  。

9JKL

�@�Q8:ÇÈ'具DX�./z,-名WóD./，�h�.D./相
同。S   ËÕ:ÇÈ'具D   ,-�1，�M¾.5D,-Øo�`B規且適合爐
具D   ,-�1。,-名W�I'具D   ±7Ë�ó。�£È¼D./zAC230V。 
'具@¢Õ�4no)IAC220 V  或 AC240V。{-5<Ó�J+;�`B?� 3  
�dÞß.ÝD3ª。'具_      須µ)n�D3ª@�Å8.Ý，�3ªµ� 
d)Ê�Ë|3mmD��±b$�'具�      .ÝD所�   .�óÞß，£ø5< 
b�ß<Ò、�`Ç.ÉÈ»3ªsbØÃ。øÖ'具D   .Ý5Ty，Æ_J 
dùpD.O°>。@5_J+;5<=�Z。�地引線要連接到插 頭    。 
�`£5_J¤¥}.ÉD£5 。電O@5_JB?連接且插 頭螺絲要鎖緊。 
Lg，@5D.Oµè8.Ý.OMp«{-é，ãg�)�/蓋子蓋好(î
緊-�)。
�Ýpáb¬.ÝQ8_Jµ�01./"#óDb�Ís^¦§Í。

·¸！p¨@�Å8.Ý，:�©è¾�l-�Lä£ºl-�íÜb¬
，deÇÈ��è¾�zÉç+é�d()。

•@'具SBT���p¿備用D名WXY。 了�23QgZ�[�kI

\]，:�5XY^�è¾#C_ge�ÅD`g。

�����

•²�ba�bcdDñ �#。
•�BT  CD$dYeUVfg^�'具\±DËhdv，�Mbfg®�
ijê�。fgDë9&�µ�kpdDÓîï�。lÍfg(bQ2-3mm�
dOm)Qg:�ë9e�p«。 
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¸3

·¸！\LD"#Ç�½�ê ℃。$5\Ì_J�23¤�3K�r95
Dªu，dÃçË��ÅÆÇ�b。

EHI7260BB

400 680

min. 20mm

min.
38 mm

*此爐具安裝必須符合或是超過與桌緣
及櫥櫃上方的建議距離並請參考抽油
煙機的安裝建議使用說明。
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台灣
新加坡商伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司
22065新北市板橋區縣民大道2段68號9F
免付費客服專線: 0800-888-259
傳真: 886-2-8964-5269
電郵: service.tw@electrolux.com
網站: www.electrolux.com.tw
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