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Quý khách hàng thân mến, 
 
Bạn vừa sở hữu 1 sản phẩm của Brandt và chúng tôi cám ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn 
chúng tôi. 
Chúng tôi thiết kế và sản xuất sản phẩm này khi luôn nghĩ tới bạn, tới cách sống của bạn, 
nhu cầu của bạn để đáp ứng ngày càng tốt hơn những mong đợi của bạn. Chúng tôi đã đặt 
hiểu biết của chúng tôi, tinh thần đổi mới và tất cả niềm đam mê thúc đẩy chúng tôi từ hơn 
60 năm qua. 
Trong mối quan tâm dài hạn để làm thoả mãn tối đa nhu cầu của bạn, dịch vụ khách hàng 
của chúng tôi là để phục vụ và lắng nghe bạn để đáp ứng tối đa các câu hỏi cũng như gợi ý 
của bạn. 
Hãy liên hệ với chúng tôi theo website: www.brandt.com, nơi bạn sẽ tìm thấy những sản 
phẩm sáng tạo nhất của chúng tôi, cũng như những thông tin hữu ích và tài liệu cần thiết. 
 
Brandt rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng cuộc sống hàng ngày của bạn và chúc bạn 
thưởng ngoạn trọn vẹn hành trình mua sắm của mình. 
 

Chú ý: 
Trước khi khởi động bếp từ của bạn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng này để 
thành thục nhanh hơn với việc vận hành. 
 

 
 
Hướng dẫn an toàn rất quan trọng, hãy đọc kỹ và giữ nó cho những lần sự dụng sắp tới. 
 
Hướng dẫn này có trên website trên trang về sản phầm bạn có thể tải về. 
 
Ngay khi nhận máy, hãy hãy tháo hộp hoặc yêu cầu tháo lắp ra ngay lập tức để kiểm tra tình 
trạng toàn vẹn của sản phẩm, rồi cuối cùng hãy ký vào phiếu giao hàng và bạn giữ lại 1 liên. 
 
Lưu ý: Máy này có thể dùng cho trẻ từ 8 tuổi trở lên, và cho người mà khả năng sinh học, 
khả năng cảm giác và tinh thần suy giảm, những người không có hiểu biết và kinh nghiệm. 
Nếu họ có thể được giám sán hoặc hướng dẫn trước hoặc đồng thời cách sử dụng máy theo 
cách chắc chắn nhất đã tính toán đến những nguy cơ có thể phát sinh. 
Trẻ em không được nghịch đùa với thiết bị. Việc vận hành và lau rửa cũng như bảo trì không 
được cho trẻ em làm mà không có sự giám sát của người lớn. 
Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa bếp từ trừ phi chúng được giám sát liên tục. 
Thiết bị và các thành phần của nó có thể bị nóng lên trong quá trình sử dụng. Những cảnh 
báo cần phải được thực hiện để tránh không chạm vào các vùng nóng lên này. 
Các vật bằng kim loại như dao, dĩa, thìa và vung nồi thì không được đặt ở trên bề mặt vì 
chúng có thể nóng lên. 

HƯỚNG DẪN AN TOÀN 



Bếp của bạn sở hữu tính năng an toàn cho trẻ em tính năng này sẽ khoá việc sử dụng của 
bọn trẻ khi đã dừng nấu hoặc đang trong quá trình nấu (Xem chương : hướng dẫn sử dụng 
an toàn cho trẻ) 
 
Thiết bị của này tuân thủ các Chỉ thị và Quy định của Châu Âu mà thiết bị phải tuân theo để 
không có ảnh hưởng từ của thiết bị bếp này đến máy điều hoà nhịp tim. Máy điều hoà nhịp 
tim này phải tuân theo các quy định bắt buộc. Hãy tham vấn ý kiến từ nhà sản xuất và bác sĩ 
của bạn. 
Khi nấu với dầu ăn hoặc chất béo trên bếp mà không giám sát có thể gây ra nguy hiểm và có 
thể dẫn đến hoả hoạn. Đừng bao giờ dập lửa với nước, mà hãy cắt nguồn điện trước khi phủ 
lên ngọn lửa bằng một tẩm phủ ví dụ  tấm chăn chống lửa. 
 
Chú ý: Việc nấu nướng phải được chú ý liên tục. Một bữa nấu nhanh thì cũng cần giám sát. 
Nguy cơ hoả hoạnL Đừng bao giờ tập kết đồ trên vùng nấu của bếp. Nếu bề mặt bếp bị nứt, 
hãy ngắt nguồn điện để tránh nguy cơ sốc điện. Ngừng sử dụng bếp khi tiến hành thay mặt 
kính. 
Để tránh sốc cho các dụng cụ nấu: bề mặt kính gốm rất bền nhưng tuy nhiên vẫn có thể vỡ. 
Đừng bao giờ đặt vung nóng trên mặt bếp. Một hiện tượng “cốc hút” sẽ làm hỏng mặt kính 
vitroceramique (kính gốm). Hãy tránh cọ sát bề mặt bếp với dụng cụ nấu vì có thể làm biến 
mất phần trang trí trên gốm theo thời gian. 
Khi nấu nướng, đừng sử dụng giấy bạc (tráng nhôm). Không bao giờ được đặt trực tiếp các 
sản phẩm được bọc bằng giấy bạc hoặc trong khay nhôm trên bếp. Nhôm sẽ nóng chảy và 
làm hỏng thiết bị của bạn vĩnh viễn. 
Không cất các sản phẩm tẩy rửa hoặc các sản phẩm dễ cháy trong tủ dưới bếp. Nếu cáp 
nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, dịch vụ hậu mãi của hãng hoặc 
những người có trình độ chuyên môn tương tự để tránh mọi nguy hiểm. Đảm bảo rằng cáp 
nguồn của thiết bị ổ cắm điện nối gần bếp, không tiếp xúc với vùng nấu. Không bao giờ sử 
dụng máy làm sạch bằng hơi nước để bảo dưỡng bàn của bạn. Thiết bị này không nhằm mục 
đích vận hành bặng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt. 
Thận trọng: Chỉ được sử dụng các thiết bị bảo vệ bếp được thiết kế bởi nhà sản xuất thiết bị, 
được khuyến nghị trong tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc được tích hợp vào thiết bị. Việc sử 
dụng các biện pháp bảo vệ không phù hợp có thể gây ra những tai nạn bất ngờ. 

 1. 
1.1 Mở bao bì. 
Để sử dụng, hãy bóc tất cả các thiết bị để sử dụng 
trong tương lai, hãy tháo vỏ hộp. Kiểm tra và làm theo 
các thông số kỹ thuật của thiết bị trên bảng tên. 
Xin lưu ý trong các hộp bên dưới tham chiếu dịch vụ và 
loại tiêu chuẩn xuất hiện trên bảng này. 



 
 

1.2 Đặt vào bàn đá tủ bếp. 
 
Kiểm tra để đảm bảo rằng các đầu vào và cửa ra khí có thông thoáng (1.2.1). 
Để lắp đặt đúng theo tiêu chuẩn, hãy tham khảo sơ đồ A hoặc C. 
Để lắp phẳng, hãy tham khảo sơ đồ B hoặc D. 
Hãy tính đến các chỉ dẫn về kích thước lắp đặt (tính bằng milimét) của mặt bàn 
dự định đặt bếp (1.2.2). Dán keo xung quanh toàn bộ chu vi của hố đặt bếp 
(tùy thuộc vào kiểu máy) (1.2.3), trước khi lắp. Kiểm tra xem không khí có lưu 
thông chính xác giữa mặt trước và mặt sau của mặt bếp hay không. 
Nếu lắp đặt bếp phía trên ngăn kéo tủ bếp (1.2.4) hoặc phía trên lò nướng lắp 
sẵn (1.2.5), hãy tôn trọng các kích thước ghi trong hình minh họa để đảm bảo 
đủ không khí ở phía trước. 
 
Nếu lò nướng của bạn nằm dưới bếp cảm ứng từ, các biện pháp bảo vệ nhiệt 
của bếp có thể hạn chế việc sử dụng đồng thời bếp và lò ở chế độ pyro, mã 
hiển thị "F7" trong các khu vực điều khiển. Trong trường hợp này, chúng tôi 
khuyên bạn nên tăng sự thông gió của bếp bằng cách tạo một khe hở ở cạnh tủ 
(8cm x 5cm). 
 
1.3 Kết nối nguồn điện 
 
Các bếp từ này phải được kết nối với hệ thống điện thông qua một thiết bị đa 
cực phù hợp với các quy tắc lắp đặt có hiệu lực. Thiết bị ngắt kết nối phải được 
kết hợp trong đường ống cố định. 
Xác định loại cáp cho bếp của bạn, tùy thuộc vào số lượng dây và màu sắc: ‐ 
Cáp 3 dây (1.3.1): 
a) xanh lục‐vàng, b) xanh lam, c) nâu. ‐ Cáp 5 dây (1.3.2 và 1.3.3): 
a) xanh lục‐vàng, b) xanh lam, c) nâu, d) đen, 
e) xám. 
Khi bật bếp hoặc sau khi cắt điện kéo dài, mã sẽ hiển thị trên bàn phím điều 
khiển (màn hình này được dành riêng, nếu cần, cho dịch vụ sau bán hàng, 
người sử dụng bếp không được không cần xem đến điều này). 
Thông tin này biến mất sau khoảng 30 giây. 
 
 



2.    

Xác định loại bếp của bạn     bằng cách so sánh số lượng 
và sự sắp xếp của các vùng nấu, loại bàn phím và tổng công suất của thiết bị 
của bạn với các hình minh họa và bảng tín hiệu. 

3.   
3.1. Chọn thiết bị nấu 

Những thiết bị nấu có biểu tượng      là phù hợp để nấu với bếp từ  

      Chúng tôi khuyến nghị bạn nên chọn các loại nồi có đế dày và phẳng. 
Nhiệt sẽ phân bổ đồng đều hơn trong quá trình nấu nướng. 

     Lời khuyên tiết kiệm điện năng.  
Nấu bằng nắp đậy kín 
tiết kiệm năng lượng. Nếu sử dụng nắp kính, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát 
việc nấu nướng của mình 
 
 
3.2 Chọn vùng nấu 
Chọn bếp từ  phù hợp với kích thước nồi  của hộc bàn bếp (xem bảng). Nếu đế 
nồi quá nhỏ, đèn báo nguồn sẽ nhấp nháy và cuộn từ sẽ không hoạt động, 
ngay cả khi chất liệu nồi được khuyến nghị dùng cho cảm ứng.  
 

Đường kính vùng 
nấu 
 

Loại bếp từ Công suất tối đa 
vùng nấu (W) 

Đường kính của 
dụng cụ nấu 

16 cm  2000 10‐18 cm 

18 cm    2300 12 ‐ 22 cm 

  2800

21 cm    2400

  3100 12‐24 cm 

28 cm    3600 15‐32 cm 

 
Khi bạn sử dụng công suất tối đa trên nhiều bếp nấu cùng một lúc, hãy đảm 
bảo ưu tiên vị trí tốt nhất của các vùng nấu của bạn theo kiểu bếp của bạn như 
trong hình minh họa (3.2.1 ‐ 3.2.2 ‐ 3.2.3).  

 = Vị trí được đề nghị 
   = Vị trí cần đánh 



Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi 1 sự lãng phí không cần thiết nếu đặt  
Điều này sẽ giúp bạn ngăn ngừa giới hạn công suất tự động trên một 
trong các vùng nấu nếu vị trí không tối ưu. 

 4. 
4.1 Khởi động ‐ Dừng 
Khởi động 

Ấn vào nút   tương đương với vùng nấu được chọn . Biểu tượng 0 
xuất hiện kèm theo tiếng Bip báo hiệu vùng nấu đã được khởi động. 
Bạn có thể cài đặt công suất mong muốn cho bếp điện đã chọn. Nếu 
không có yêu cầu tiếp theo, vùng nấu sẽ tự động tắt (4.1.1). 
Dừng một vùng 

Nhấn và giữ phím  tương ứng với bếp từ bạn muốn. 
Một tiếng bíp dài sẽ phát ra và màn hình sẽ tắt hoặc biểu tượng “H” 
(nhiệt dư) sẽ xuất hiện. 
4.2. Điều chỉnh công suất 
Nhấn nút + hoặc ‐ để điều chỉnh mức công suất từ 1 đến 9 rồi nhấn P 
(4.2.1) (P = công suất tối đa). 
Khi bật, bạn có thể chuyển trực tiếp sang công suất tối đa P bằng cách 
nhấn nút ‐ (4.2.2). 
 

Đối với các kiểu máy   , tổng công suất khả dụng (≤4,6kW) 
được phân phối giữa các vùng nấu khác nhau. Khi yêu cầu công suất tối 
đa trên 1 vùng nấu, công suất của các vùng nấu khác bị hạn chế, như 
được chỉ ra bên dưới đây: 

‐ Model  : Khi công suất cực đại được kích hoạt trên một 
vùng nấu, công suất của các vùng nấu khác có thể điều chỉnh tối đa 
từ mức 1‐ 5 là maximum 

‐ Model   : Khi công suất cực đại được kích hoạt trên một vùng 
nấu, công suất của các vùng nấu khác có thể điều chỉnh tối đa từ 
mức 1‐ 4 là maximum 
                       
                              Khi công suất một vùng nấu ở mức 9 được kích 
hoạt trên một vùng nấu, công suất của các vùng nấu khác có thể 
điều chỉnh tối đa từ mức 1‐ 5 là maximum 
                             Khi công suất một vùng nấu ở mức 8 được kích hoạt 
trên một vùng nấu, công suất của các vùng nấu khác có thể điều 
chỉnh tối đa từ mức 1‐ 6 là maximum 



4.3 Điều chỉnh thời gian 
Mỗi vùng nấu có một bộ hẹn giờ chuyên dụng có thể điều chỉnh lên 
đến 99 phút. Nó có thể được bật ngay khi vùng nấu liên quan đang 
hoạt động. 
Bấm phím liên tiếp để chọn vùng nấu mà bạn muốn cài đặt hẹn giờ. 
Bộ hẹn giờ  hiển thị có đèn LED được đánh dấu (4.3.1). Sau đó, cài 
đặt được thực hiện bằng cách nhấn “+” hoặc “‐ “ . Bạn có thể truy cập 
trực tiếp 99 phút bằng cách nhấn nút “ ‐ “ (4.3.2) ngay từ đầu. 
Khi kết thúc nấu, màn hình hiển thị 0 và tiếng bíp phát ra trong 
khoảng 20 giây. Để tắt nó, hãy nhấn phím bất kỳ. Để dừng bộ hẹn giờ 
theo cách thủ công, hãy nhấn và giữ đồng thời các phím “+” và “ ‐ “ 
hoặc trở về 0 bằng phím “‐ “. 
4.4 Khoá an toàn với trẻ em 

    Bếp của bạn có khóa an toàn dành cho trẻ em, khóa phím điều khiển 
khi dừng hoặc trong khi nấu. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, các nút vẫn 
hoạt động và cho phép tắt các vùng nấu ngay cả khi bị khóa. 
Khoá:  

Nhấn nút  , đèn led phía trên ổ khóa sáng lên và một tiếng bíp xác 
nhận thao tác của bạn (4.4.1). 
Màn hình hiển thị các vùng nấu đang hoạt động sau đó lần lượt chỉ ra 
biểu tượng nguồn và khóa.  
 
Màn hình hiển thị các vùng nấu đang hoạt động sau đó lần lượt chỉ ra 

nguồn và biểu tượng khóa   (4.4.2). 
 
Mở khoá 

Bấm phím cho đến khi   Biểu tượng khóa   biến mất và một tiếng bíp 
xác nhận hoạt động của bạn. 
Chức năng Clean Lock: Khoá để vệ sinh  
Chức năng này cho phép khoá tạm thời bếp từ trong quá trình vệ sinh, 

lau chùi mặt bếp. Để kích hoạt tính năng này, hãy ấn vào nút   tín 
hiệu led phía trên biểu tượng khoá nhấp nháy và 1 tiếng bíp nhận lệnh. 
Sau khoảng 1 phút, khoá tự động ngừng kích hoạt. 2 tiếng bíp xuất hiện 
và tín hiệu led tự tắt. 
Bạn có thể ngừng kích hoạt chức năng này  vào bất cứ lúc nào bằng cách 

ấn vào nút  . 
4.5 An toàn và những khuyến nghị 



Nhiệt dư: 
Sau quá trình sử dụng liên tục, vùng nấu mà bạn vừa sử dụng có thể còn 
nóng trong một vài phút. 
Biểu tượng “H” xuất hiện trong suốt thời gian này (4.5.1) 
Như vậy, hãy tránh chạm vào những vùng nấu này. 
An toàn khi quá nhiệt 
Mỗi một vùng nấu được trang bị một cáp an toàn, cáp này sẽ cảnh báo 
nhiệt độ của đáy thiết bị nấu. Trong trường hợp quên 1 chiếc nồi trống 
trên vùng nấu bị bốc khói. Bàn bếp sẽ ngay lập tức giảm về ngưỡng an 
toàn, do đó các nguy cơ được giảm thiểu. 
 
An toàn ngay cả khi bị tràn thực phẩm  
Một màn hình (biểu tượng �) đặc biệt xuất hiện, sau đó là một tín hiệu 

âm thanh, trạng thái dừng của bếp được kích hoạt trong các trường hợp 
sau: 
‐ Bàn bếp bị tràn phủ các phím (4.5.2)  
‐ Khăn ướt đặt trên các phím. 
‐ Vật bằng kim loại đặt trên các nút (4.5.3)  
Lấy vật đó ra hoặc làm sạch và lau khô các nút sau đó bắt đầu nấu lại. 
Tự động dừng: 
Bếp của bạn cũng được trang bị tính năng tự động dừng, cho phép tự 
động tắt bất kỳ vùng nấu nào đang kích hoạt trong 1 khoảng thời gian 
quá lâu ( từ 1 ‐ 10 h tuỳ theo mức công suất được sử dụng). 
 
Nếu thiết bị an toàn này được kích hoạt, việc ngắt vùng nấu được biểu 
thị bằng màn hình "A" trong vùng điều khiển và tín hiệu âm thanh được 
phát ra trong khoảng 2 phút. Bạn chỉ cần nhấn một phím bất kỳ để dừng 
nó. 

Lời khuyên tiết kiệm năng lượng 
Với các món ăn dùng với khay nướng hoặc một nồi rỗng, chúng tôi 
khuyên bạn đừng sử dụng ngay mức công suất tối đa. 

5.  
Đối với vết bẩn nhẹ, hãy sử dụng miếng bọt biển vệ sinh. Ngâm kỹ khu 
vực cần làm sạch bằng nước nóng, sau đó lau khô (5). 
Đối với sự tích tụ của chất bẩn lâu ngày hoặc đường tràn, hãy sử dụng 
miếng bọt biển vệ sinh và / hoặc dụng cụ cạo kính chuyên dụng. Ngâm 
kỹ khu vực cần làm sạch bằng nước nóng, dùng dụng cụ cạo kính chuyên 



dụng để làm nhám, kết thúc bằng miếng bọt biển vệ sinh, sau đó lau 
khô. 
Đối với quầng sáng và dấu vết của cặn vôi, hãy thoa giấm trắng ấm lên 
vết bẩn, để yên và lau bằng vải mềm. 
Để có màu kim loại sáng bóng hoặc bảo dưỡng hàng tuần, hãy sử dụng 
sản phẩm gốm thủy tinh đặc biệt. 
Lưu ý quan trọng: không sử dụng bột mài hoặc miếng bọt biển thô ráp. 
Sử dụng kem và bọt biển chuyên dụng dùng để sửa chén bát cao cấp. 
 

6.   
6.1. KHI VẬN HÀNH 
‐  Bạn nhận thấy màn hình sáng xuất hiện. Điều này bình thường. Nó sẽ 
biến mất sau 30 giây. 
‐ Cài đặt của bạn bị hỏng hoặc chỉ một mặt của bếp hoạt động. Kết nối 
của bếp của bạn bị lỗi. Kiểm tra xem kết nối có phù hợp (xem kết nối 
chương 1.3). 
‐ Bàn ăn phát ra mùi trong lần nấu đầu tiên. Thiết bị còn mới. Đun nóng 
mỗi vùng nấu trong nửa giờ với một nồi đầy nước. 
 
6.2 TRONG QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG 

‐ Bếp không hoạt động và biểu tượng    xuất hiện . Mở khóa an toàn 
cho trẻ em (xem kết nối chương 4.4). 
‐ Mã lỗi F9: điện áp nhỏ hơn 170 V 
‐ Mã lỗi F0: nhiệt độ dưới 5 ° C 
6.3. TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG 
‐ Bếp từ sẽ tự động ngừng hoạt động khi biểu tượng � sáng lên và một 

tín hiệu âm thanh phát lên. 
Nếu có hiện tượng tràn hoặc 1 vật nào đó phủ lên bàn phím điều khiển. 
Hãy lau hoặc loại bỏ vật đó và tiếp tục nấu. 
‐ Mã F7 được hiển thị. 
Các mạch điện tử đã nóng lên. Kiểm tra sự thông gió của bếp (xem cài 
đặt chương 1.2). 
‐ Trong quá trình hoạt động của một vùng nấu, màn hình bàn phím 
luôn nhấp nháy. 
Dụng cụ nấu được sử dụng không tương thích với cảm ứng hoặc kích 
thước của nó không phù hợp với vùng nấu (xem chương 3). 
‐ Các thiết bị bếp gây ra tiếng ồn và bếp của bạn phát ra tiếng tách 
trong khi nấu (xem chương An toàn và khuyến nghị 4.5). Điều này là 



bình thường với một số loại dụng cụ nấu nhất định. Điều này là do sự 
truyền năng lượng từ bếp sang nồi (dụng cụ nấu). 
‐ Hệ thống thông gió tiếp tục hoạt động sau khi bếp của bạn được tắt. 
Nó bình thường. Điều này cho phép làm mát các thiết bị điện tử. 
‐ Trong trường hợp có sự cố dai dẳng. 
Tắt bàn của bạn trong 1 phút. Nếu hiện tượng vẫn còn, hãy liên hệ với 
Dịch vụ sau bán hàng. 
 

7.   

 Bảo vệ môi trường 
Biểu tượng này chỉ ra rằng thiết bị của bạn không được xử lý như một 
chất thải sinh hoạt. 
Thiết bị của bạn chứa rất nhiều các vật liệu có thể được tái chế. Lưu ý 
rằng biểu tượng này để chỉ cho bạn rằng các thiết bị được sử dụng cần 
phải được tập hợp ở 1 điểm trong khu sinh sống. 
 
Kiểm tra với đại lý của bạn hoặc các dịch vụ kỹ thuật trong thị trấn của 
bạn để tìm điểm thu mua các thiết bị đã qua sử dụng gần nhà bạn nhất. 
Do đó, việc tái chế các thiết bị do nhà sản xuất của bạn tổ chức sẽ được 
thực hiện trong điều kiện tốt nhất có thể, phù hợp với chỉ thị của Châu 
Âu về thiết bị điện và điện tử thải. 
Một số vật liệu đóng gói cho thiết bị này cũng có thể tái chế. Tham gia 
tái chế chúng và do đó giúp bảo vệ môi trường bằng cách đặt chúng vào 
các thùng chứa được cung cấp cho mục đích này. 
Chúng tôi cảm ơn sự cộng tác của bạn trong việc bảo vệ môi trường. 
 
8. Phòng quan hệ khách hàng tại Pháp 
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi, 
bạn có thể: 
> tham khảo trang web của chúng tôi: www.brandt.com 
> viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ bưu điện sau: BRANDT Consumer 
Service 
5 avenue des Béthunes 
CS69526 SAINT OUEN L’AUMONE 
95060 CERGY PONTOISE CEDEX 
> gọi cho chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 6:00 chiều 
theo số: 



    
 
CAN THIỆP 
 
Mọi công việc trên thiết bị của bạn phải được thực hiện bởi một chuyên 
gia có trình độ là chủ sở hữu nhãn hiệu. Khi bạn gọi, để tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc xử lý yêu cầu của bạn, hãy có đầy đủ tham chiếu cho 
thiết bị của bạn (tham chiếu thương mại, tham chiếu dịch vụ, số sê‐ri). 
Thông tin này có thể được tìm thấy trên nhãn của sản phẩm. 
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 8 giờ sáng 
đến 8 giờ tối tại: 

 


