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Hướng dẫn sử dụng BẾP TỪ ĐÔI DLE-888/S

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng 
và lựa chọn sử dụng bếp từ DUSLER.

 Khách hàng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để dùng bếp 
được đảm bảo an toàn và hiệu quả. Bất cứ sự hư hỏng nào xảy 
ra với bếp do nguyên nhân làm sai về các hướng dẫn an toàn 
trong quá trình sử dụng bếp cũng như lắp đặt sẽ nằm ngoài 
phạm vi bảo hành.
 Quý khách nên kiểm tra kỹ bếp khi nhận hàng từ nhà 
cung cấp. Nếu thân bếp bị móp méo vỡ kính... Quý khách không 
nên dùng.
 Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với trung 
tâm CSKH, BH của DUSLER. 
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I . TRẠM BẢO HÀNH
Khách hàng liên hệ theo số: 0243.514.1111 để được hỗ trợ.
A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành theo tin nhắn tổng đài
- Sản phẩm còn đầy đủ tem bảo hành, tem sản phẩm hoặc các hóa đơn liên quan.
- Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
B. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH
DUSLER sẽ từ chối bảo hành hoặc sẽ bảo hành có tính phí trong những trường 
hợp sản phẩm bị lỗi hỏng không phải lỗi của nhà sản xuất như sau:
- Sản phẩm không còn tem bảo hành
- Sản phẩm bị hư hại do thiên tai hoặc những trường hợp bất khả kháng như di 
thời tiết ngập lụt, sét đánh, tai nạn, bị rơi, va chạm.
- Sản phẩm bị côn trùng chui vào sản phẩm gây hỏng mạch điện tử : trách gián, 
chuột, thạch sùng.
- Bị vỡ kính do tác động từ bên ngoài
- Sản phẩm hư hại do sử dụng sai nguồn điện khuyến cáo và không sử dụng theo 
đúng chỉ dẫn của sách hướng dẫn sử dụng hoặc sử dụng phụ kiện không phải 
của hãng.
- Sản phẩm được lắp đặt, duy trì bảo dưỡng sai hoặc hoạt động vượt mức hướng 
dẫn của nhà sản xuất.
- Sản phẩm đã được thay đổi, điều chỉnh hoặc sữa chữa bởi bên thứ 3 không 
thuộc hệ thống bảo hành của Dusler.
II. SỬ DỤNG BẾP AN TOÀN HIỆU QUẢ

Bếp từ đôi Dusler là thiết bị gia dụng, được thiết kế cho mục đích nấu ăn 
trong gia đình và phải được lắp đặt đúng quy cách trong không gian bếp.

Chú ý : Việc sử dụng bếp từ không hề gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện gia 
dụng khác.
Đối tượng hạn chế sử dụng  :
- Người tàn tật, thiểu năng trí tuệ 2
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- Người chưa được đào tạo, hướng dẫn sử dụng bếp
- Trẻ em sử dụng phải có sự giám sát  của người lớn.
Quá nhiệt với dầu , bơ :
- Quá nhiệt với dầu ăn và bơ rất dễ gây cháy. Luôn theo dõi khi chế biến các món 
ăn với dầu và bơ
- Trong trường hợp xảy ra dầu ăn , và bơ không nên sử dụng nước để dập tắt. Nên 
sử dụng dập lửa bằng cách dùng nắp vung hoặc vải mềm ấm úp lên trên nồi và 
chảo đang nấu. Sau đó tắt bếp và tắt nguồn điện.
Đun bếp ở nhiệt độ cao :
Không chạm tay vào vùng nấu vì dễ gây bỏng tay cho người sử dụng. Bếp có chế 
độ cảnh báo nhiệt dư, ký hiệu là chữ H. Sẽ báo cho người sử dụng biết khi vùng 
nấu còn nóng.
Chú ý với đáy nồi / chảo bị ướt :
Luôn phải đảm bảo đáy nồi được khô ráo trước khi đặt lên bếp. 
Mặt kính bị vỡ, bếp bị vỡ :
Khi phát hiện mặt kính bị vỡ hay thân bếp bị vỡ nên ngưng sử dụng và liên lạc 
ngay với trung tâm bảo hành Dusler.
Không đặt các vật dụng bằng kim loại lên trên bếp từ :
Bạn không nên để các vật dụng bằng kim loại như dao, thìa, dĩa ... lên trên vùng 
nấu của bếp từ trong suốt quá trình đun nấu và sau khi đun nấu. Nó cso thể bị đốt 
nóng và gây cháy.
Bảo trì thường xuyên với quạt gió làm mát :
- Bếp luôn được lắp quạt làm mát dưới đáy bếp
- Nếu bếp được lắp âm, tủ bếp phải đảm bảo có cánh tủ thoáng, ngắn kéo có đường 
hút gió làm mát. Tủ bếp phải thông thoáng, không để quá nhiều đồ phía dưới bếp, 
không để giấy hoặc các vật có kích thước nhỏ dưới bếp. Nó có thể bị hút vào làm 
hỏng quạt gió và hệ thống bảng mạch điện tử.
- Bo mạch điện tử của bếp có thể bị hỏng do tủ bếp bị bịt kín.
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- Đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa bếp và các vật dụng bên dưới là 20 cm.
Tự sửa chữa bếp :
- Bạn có thể làm hư hỏng bếp cũng như gây nguy hiểm nếu tự ý mở bếp và sửa 
chữa các bộ phận điện, điện tử của bếp.
- Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành của hãng.
Dây cấp nguồn cho bếp :
- Bất cứ sự lắp đặt nào đều phải được thực hiện bởi các nhân viên ký thuật đã được 
qua đào tạo của hãng.
- Dây cấp nguồn không được tiếp xúc với khu vực có nhiệt độ cao của bếp.
- Bếp được thiết kế tuân theo các tiêu chuẩn về điện gia dụng.
- Dây cấp nguồn phải đảm bảo cung cấp đủ công suất cho bếp.
- Nguồn điẹn cung cấp cho bếp phải được thông qua một thiết bị ngắt mạch tự 
động (áp to mát ) 2 pha.
Tử bếp  :
- Bạn nên sử dụng phím tắt nguồn chính, nằm trêm mặt điều khiển để tắt bếp.
- Bạn không nên đợi đến khi bếp tự tắt trong trường hợp bếp có hỗ trợ tính năng 
này khi không có nồi trên bếp.
Nguyên nhân gây hư hỏng :
- Chú ý với đáy xoong nồi bị sạn bẩn, gây trầy xước sẽ làm hư hỏng bếp. Không 
để xoong nồi không có thực phẩm, nước lên trên bếp sẽ gây cháy
- Chú ý không để xoong nồi đang nóng lên khu vực bàn phím điều khiển. Điều này 
làm hư hỏng phần bo mạch điện tử.
- Không để rơi vãi đường, muối, cát sạn trên mặt kính. Nó có thể làm xước mặt 
kính
- Không để vật cứng sắc nhọn làm xước mặt kính
- Không để đường và thực phẩm bị cháy khét và két lại trên mặt kính khi nấu ăn.
- Nên sử dụng dao chuyên dụng và kem tẩy rửa làm vệ sinh bếp ngay sau khi sử 
dụng.
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- Nhựa và chất dẻo có thể bị tan chảy hoặc cháy khi bị đặt trên mặt kính vùng nấu.
Chất tẩy rửa không phù hợp :
- Chất tẩy rửa này có thể làm hỏng hoặc mất màu của mặt kính, thân kim loại của 
bếp khi bạn sử dụng làm vệ sinh
Lời khuyên để sử dụng bếp tiết kiệm năng lượng :
- Sử dụng các loại xoong nồi đáy dày và phẳng.
- Đường kính đáy nồi phải lớn hơn hoặc bằng đường kính vùng nấu.
- Chọn loại nồi có kích thước phù hợp với món ăn.
- Luôn đặt nồi ở giữa vùng nấu. Luôn đậy nắp khi đun nấu
- Sử dụng lượng nước vừa đủ khi nấu ăn sẽ tiết kiệm được năng luọng, đồng thời 
giữ được vitamin trong thực phẩm. 
- Trong quá trình nấu những món ninh , hầm nên để nhiệt độ thấp để tránh bị trào 
thức ăn ra ngoài.
- Khuyến cáo không nên dử dụng các loại xoong nồi sử dụng cho bếp gas. Vì ngọn 
lửa làm cong vênh xoong nồi 
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III. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Quá trình lắp đặt phải được thực hiện bởi nhân viên cso kỹ thuật đã qua đào tạo
- Thiết bị phải được tiếp đất trước khi sử dụng
- Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiện với những hư hỏng nguyên nhân do lắp 
đặt sai cách.
- Luôn luôn nối bếp với đường cấp bằng 1 át to mát > 25A
- Tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, máy rửa bát không nên lắp đặt phía dưới bếp.
- Lắp đặt đúng kích thước phù hợp với bếp
- Đảm bảo tủ bếp phỉa có đường thoát gió làm mát bên dưới bếp.
- Mặt dưới của kính có lớp xốp ngăn nước, không nên dán giăng keo silicon để 
dán kính với mặt đá.
- Làm vệ sinh tủ bép bên dưới, xịt thuốc diệt côn trùng, gián nhắm chui vào bếp.
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IIII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
1. Chọn xoong nồi phù hợp
Theo nguyên lý xoong nồi, chảo, có đáy hút nam châm thì sẽ tương thích với các 
loại bếp cảm ứng từ. Khi đặt xoong nồi lên bếp đang hoạt động cần lưu ý là trong 
xoong nồi đã có thực phẩm cần đun nấu.
2. Chọn kích thước xoong nồi phù hợp
Bếp từ DUSLER DLE-888 phù hợp với các xoong nồi có kích thước từ 18cm đến 
30cm.
Cảnh báo: Tránh kéo lê xoong nồi trên bề mặt bếp vì có thể làm xước mặt kính
Tránh để bất kỳ đồ vật kim loại nào như dao, dĩa hay vung nồi trên bề mặt vùng 
nấu của bếp.
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3. Bật /Tắt bếp:
Sau khi bật aptomat cấp nguồn cho bếp, bàn phím cần 1 giây để khởi động. Toàn 
bộ các đèn led sáng lên rồi tắt. Nhấn và giữ vào phím ON/OFF 1 giây để bật 
nguồn cho bếp. Các led hiển thị số 0.

a. Tự động tắt bếp:
Sau khi bàn phím đã được bật nếu không có điều khiển tiếp theo trên bàn phím 
trong vòng 20 giây bếp sẽ tự động tắt. Nếu vùng nấu được điều khiển nhưng mức 
công suất vẫn ở 0, bếp cũng sẽ tự tắt.
b. Chọn vùng nấu cho bếp:
Khi bếp đang được bật từng vùng nấu sẽ được chọn bằng cách chạm tay trên 
thanh điều khiển của từng vùng.
Mức công suất điều chỉnh từ 0 - 9, Booster P và hiển thị trên màn hình led tương 
ứng.
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c. Tắt từng vùng nấu riêng rẽ
- Tắt từng vùng nấu riêng bằng cách chuyển mức công suất của vùng nấu đó về 
mức 0 bằng cách chọn vào phím 0.
- Sau khi tắt bếp nếu bề mặt bếp còn nóng màn hình nét hiển thị cảnh báo nhiệt 
dư bằng kí tự H.

d. Tắt toàn bộ các vùng nấu
- Bạn chạm tay vào phím ON/OFF trong 1 giây thì bếp sẽ tắt, các màn hình led 
cũng tắt
4. Điều chỉnh công suất nấu:
Bếp được điều chỉnh 9 mức công suất nấu và mức nấu nhanh BOOSTER được 
hiển thị tương ứng trên màn hình led
- Cách điều chỉnh mức công suất là trượt ngón tay trên bảng điều khiển
- Mức công suất điều chỉnh phụ thuộc vào khoảng cách ngón tay di chuyển nhiều 
hay ít.
- Trượt về phía tay trái là giảm, trượt về phía tay phải là tăng.

5. Hiển thị nhiệt dư trên vùng nấu
- Bếp sử dụng sau khi tắt sẽ hiện thị lượng nhiệt dư còn lại trên mặt kính vùng 
nấu bằng chữ H.
- Thời gian cảnh báo này phụ thuộc theo mức độ nhiệt tại vùng nấu của mặt kính
+ Cảnh báo khi mức nhiệt mặt kính lớn >65°C
+ Và hết cảnh báo khi mức nhiệt mặt kính <60°C
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H 0

Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu

6. Tính năng tự động tắt bếp an toàn
Khi bếp đang hoạt động tại mỗi mức công suất, bếp sẽ tự động tắt sau 1 khoảng 
thời gian nhất định tương ứng với mức công suất đó nếu như không có tác động 
điều khiển nào trên bếp. Tính năng này là an toàn nếu người dùng bị lãng quên 
khi bếp đang hoạt động.

Hệ thống điện tử của bếp sẽ tự động dừng hoạt động và hiển thị cảnh báo nếu phát 
hiện ra có trên 2 phím giữ quá 10 giây.

Mức CS Tỉ lệ công suất Công suất Thời gian hoạt động (phút)
Rã đông

Hâm nóng 1,5% 80 480

3%1 90 516

7%2 210 402

12%3 375 318

21%4 630 258

30%5 900 210

41%6 1250 138

52%7 1800 138

66,8%8 2000 108

75,5%9 2300 90

100%P 3000 10
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7. Chức năng khóa bàn phím
- Khóa bàn phím được bật khi chạm và giữ tay vào phím khóa trong 1 giây.
- Đèn led khóa được bật sáng.
- Các phím điều khiển sẽ bị khóa và không sử dụng được ngoại trừ phím khóa và 
phím tắt mở nguồn.
- Mở phím khóa bằng cách ấn và giữ phím khóa 1 lần nữa, khi đó đèn led phím 
khóa sẽ tắt.

8. Chế độ hẹn giờ
- Bếp có 2 bộ hẹn giờ độc lập. Trong đó mỗi vùng nấu có 1 bộ hẹn giờ và 1 bợ 
hẹn giờ đếm ngược cho mục đích báo nhắc.
- Thời gian hẹn giờ cho từng vùng nấu từ 1 phút đến 1 giờ 59 phút
- Sau khi vùng nấu được chọn, chạm tay đồng thời vào 2 phím Timer+ và Timer-
Để kích hoạt bộ hẹn giờ

- Thay đổi thời gian hẹn chờ bằng cách ấn và Timer + hoặc Timer -. Nhấc tay 
khỏi bàn phím khi đã chọn được thời gian hẹn. Nếu trong 10 giây sau khi kích 
hoạt bộ hẹn giờ, khoảng thời gian hẹn không được điều chỉnh thì bộ hẹn giờ sẽ 
tắt.
- Để kích hoạt bộ hẹn giờ egg-timer, chạm đồng thời 2 phím Timer +/- một lần 
nữa.
- Tắt bộ hẹn giờ đang chạy bằng cách thay đổi giá trị thời gian về 0.00 hoặc tắt 
vùng nấu của bộ hẹn giờ đó.

Bật tắt phím khóa bằng cách chạm và giữ tay 1 giây

Kích hoạt chế độ hẹn giờ
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- Khi khoảng thời gian hẹn giờ kết thúc vùng nấu sẽ tự động tắt và cảnh báo bằng 
âm thanh. Để tắt âm thanh cảnh báo bạn chạm vào bất kì 1 phím nào trên bàn 
phím.
9. Chế độ nấu thông minh (Heat up time automatic)
- Đây là chế độ nấu thông minh rất tiện dụng khi nấu các món hầm. Chỉ hoạt động 
tại các mức công suất từ 1-8.
Kích hoạt:
- Sau khi bật bếp chọn 1 mức công suất bất kì từ 1-8 trên thanh trượt (ví dụ mức 
4)
- Giữ tay tại mức 4 khoảng thời gian 2-3 giây, chế độ nấu thông minh sẽ được 
kích hoạt tự động. Màn hình led lúc này hiển thị đồng thời kí tự A và 4

10. Chế độ tạm dừng Pause
- Chế độ tạm dừng cho phép người dùng tạm dừng toàn bộ hoạt động của bếp 1 
thời gian để trả lời điện thoại, rửa đồ ăn...
Kích hoạt tính năng tạm dừng
Khi bếp đang hoạt động nhấn và giữ phím tạm dừng trong 1 giây.

- Trong khi bếp đang tạm dừng, công suất nấu của bếp sẽ không hoạt động. Các 
chức năng của bếp sẽ được lưu giữ vào bộ nhớ.
- Chức năng tạm dừng được duy trì trong khoảng thời gian 10 phút, sau đó bếp 
sẽ tự động tắt nếu không được khôi phục hoạt động.

12

Kích hoạt chế độ hẹn giờ

7

Màn hình hiển thị A và mức công suất kích hoạt sáng nhấp nháy luân phiên
( Để tắt chế độ này: thay đổi mức công suất đã chọn)
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Khôi phục lại hoạt động tạm dừng
- Nhấn phím tạm dừng 1 lần nữa rồi trượt ngón tay trên thanh trượt cúa vùng nấu 
bên phải từ trái qua phải để hoạt động lại bếp.

11. Chế độ rã đông và hâm nóng
- Chế độ này cho phép rã đông hoặc giữ ấm thức ăn ở mức nhiệt 65°C
- Sau khi mở bếp, chạy chế độ giữ ấm bằng cách chạm vào biểu tượng
- Tắt chế độ bằng cách thay đổi mức công suất của vùng nấu hoặc chạm vào biểu 
tượng đến khi đèn led tắt.

12. Chức năng nấu nhanh BOOSTER
- Bếp được hỗ trợ chức năng nấu nhanh cho từng vùng nấu lên tới 3000W
- Sau khi bếp đã được chọn vùng nấu bạn có thể chạm vào phím BOOSTER
màn hình led hiển thị chữ P.

7

Chức năng tạm dừng

Trượt từ trái sang phải để khởi động lại bếp

Chạm vào biểu tượng để rã đông hoặc hâm nóng thức ăn

Chọn chức năng BOOSTER bằng cách chạm phím P
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- Bếp hoạt động ở mức công suất BOOSTER trong khoảng thời gian 10 phút sau 
đó tự động chuyển về mức 9.
- Khi nhiệt độ của mâm từ và bo mạch điện tử đang ở mức cao, chức năng 
BOOSTER có thể không được kích hoạt hoặc tạm thời ngừng và bếp quay về 
công suất mức 9.
- Chức năng có thể được tắt bằng cách thay đổi mức công suất về mức thấp hơn 
hoặc tắt vùng nấu.
13. Chức năng nhận biết có nồi trên bếp từ
- Chức năng nhận biết có nồi được tự động kích hoạt khi vùng nấu bếp từ được 
bật từ 2 đến 3 giây. Trường hợp trên bếp không có nồi màn hình hiển thị chữ U,
- Sau khoảng thời gian 10 phút nếu bếp từ nhận thấy không có nồi bếp sẽ tự động 
tắt.
14. Chế độ chia sẻ công suất
- Bếp sẽ tự động chia sẻ công suất 2 vùng nấu để đảm bảo tính ổn định và hoạt 
động của bếp.
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15. Những sự cố thường gặp và cách xử lý

Hiện tượng Khả năng
Sau khi cắm dây nguồn vào ổ 
điện, nhấm phím ON/OFF, bếp 
không hoạt động

- Kiểm tra đầu cắm, ổ cắm đã chặt chưa.
- Nguồn điện có đúng định mức không?

1. Đã đặt nồi lên bếp chưa?
2. Đặt có đúng vị trí không?
3. Nồi đúng loại inox nhiễm từ không?
4. Kích thước đáy nồi nhỏ hơn 9cm.

Cảnh báo “u” (Bếp chưa nhận 
thấy có xoong nồi) (xuất hiện 
trên bếp từ)

Er22

Er13 / E5

Er20 / E5

E4

Er36

E2

E6

E9

E3

Lỗi phần cứng bo mạch/ các phím không hoạt động
→ Chuyển bếp về Trung tâm bảo hành

Lỗi bộ nhớ Eeprom
→ Chuyển bếp về Trung tâm bảo hành

Lỗi bộ nhớ Flash
→ Chuyển bếp về Trung tâm bảo hành

Lỗi giao tiếp bàn phím + bo mạch (chưa cấu hình)
→ Chuyển bếp về Trung tâm bảo hành

Lỗi sensor đo nhiệt
→ Chuyển bếp về Trung tâm bảo hành

Cảnh báo quá nhiệt trên bo mạch
→ Kiểm tra quạt làm mát, kiểm tra khoang bếp

Lỗi sensor đo nhiệt trên bo mạch
→ Chuyển bếp về Trung tâm bảo hành

Lỗi sensor đo nhiệt trên mâm dây từ
→ Chuyển bếp về Trung tâm bảo hành

Lỗi công suất
→ Kiểm tra dụng cụ nấu
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User manual
Service Center: +84 962 755 755

Manual induction hob DLE-888/S

MODEL: DLE-888/S (Made in Germany)
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THANK YOU

We would like to thank customers for trusting and choosing 
to use the DUSLER kitchen

 Customers should carefully read the instructions for using 
the kitchen to be safe and effective. Any damage to the stove 
caused by the failure of safety instructions during use and instal-
lation will be out of warranty.
You should carefully check the kitchen when receiving goods 
from the supplier. If the kitchen body is distorted, broken glass 
... You should not use it.
If you have any questions, please contact DUSLER's Customer 
Care Center directly.
 



I. WARRANTY STATION
Customers contact at: 0243.514.1111 for support.
A. WARRANTY CONDITIONS
- The product is still in warranty period according to the switchboard message
- The product is full of warranty stamps, product stamps or related invoices.
- The product is not in the case of a denied warranty.
B. CONDITIONS OF WARRANTY
DUSLER will refuse warranty or will provide chargeable warranty in cases 
where the defective product is not the manufacturer's fault as follows:
- The product has no warranty stamp
- The product is damaged due to natural disasters or force majeure events such 
as flooding, lightning, accidents, falls or collisions.
- The product is penetrated by insects, causing damage to electronic circuits: 
responsible for cockroaches, mice, geckos.
- Broken glass due to impact from outside
- The product is damaged due to the wrong use of the recommended power 
source and the failure to use according to the instructions of the user manual or 
using non-manufacturer accessories.
- The product has been installed, maintained incorrectly or operated beyond the 
manufacturer's instructions.
- Product has been changed, modified or repaired by a third party that is not part 
of Dusler's warranty system.
II. USE SAFE AND EFFECTIVE KITCHEN
The Dusler double induction hob is a household appliance, designed for home 
cooking and must be installed properly in a kitchen space.
Note: The use of the induction hob does not affect other household electrical 
appliances.
Subjects restricted to use:
- People with disabilities, intellectual disabilities 18
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- The person has not been trained, instructed to use the kitchen
- Children use must have adult supervision.
Overheating with oil, butter:
- Overheating with cooking oil and butter is very flammable. Always watch out 
when preparing foods with oil and butter
- In the case of cooking oil, and butter should not use water for extinguishing. It 
is recommended to use a fire extinguisher by using a pot lid or a warm soft cloth 
on top of the cooking pot and pan. Then turn off the stove and turn off the power.
Heat the stove at high temperature:
Do not touch the cooking area with your hands because it can burn hands to the 
user. The kitchen has residual heat warning mode, symbolized by the letter H. 
Will notify the user when the cooking zone is still hot.
Note that the bottom of the pot / pan is wet:
Always make sure the bottom of the pot is dry before placing it on the stove.
Broken glass, broken kitchen:
When detecting that the glass is broken or the kitchen body is broken, stop using 
it and contact Dusler Service Center immediately.
Do not place metal objects on top of the induction hob:
You should not place metal objects such as knives, spoons, forks ... on top of the 
induction hob's cooking area during and after cooking. It can be heated and ignit-
ed.
Regular maintenance with the cooling fan:
- The kitchen is always fitted with a cooling fan at the bottom of the kitchen
- If the kitchen is installed in sound, the kitchen cabinet must ensure that the cabi-
net has a short, airy opening with the cooling air intake. Kitchen cabinets must be 
well ventilated, not to too many items under the stove, not to paper or small-sized 
objects under the kitchen. It can be sucked in and damage the fan and circuit board 
system.
- Kitchen electronic boards may be damaged due to clogged kitchen cabinets.
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- Ensure a minimum distance between the kitchen and the objects below is 20 cm.
Self-repair kitchen:
- You can damage the kitchen as well as cause danger if you open the stove and 
repair electrical and electronic parts of the stove by yourself.
- Contact the airline's service center.
Power cord for the kitchen:
- Any installation must be done by its trained technicians.
- The power supply cord should not be in contact with high temperature areas of 
the stove.
- The kitchen is designed to comply with household electrical standards.
- Power supply cord must ensure sufficient capacity for the kitchen.
- Power supply to the kitchen must be through an automatic circuit breaker (pres-
sure to cool) 2 phase.
Kitchen death:
- You should use the main power off key, located on the control face to turn off the 
stove.
- You should not wait until the stove turns itself off in case the stove supports this 
feature when there is no pot on the stove.
Causes of spoilage:
- Pay attention to the bottom of the pot with dirt, scratches, and damage the kitch-
en. Do not leave pots without food, water on the stove will cause a fire
- Take care not to heat the saucepan on the keyboard controller area. This damages 
the electronic board part.
- Do not let sugar, salt, or sand drop on the glass. It can scratch the glass
- Do not let sharp hard objects scratch the glass
- Do not allow sugar and food to burn and burn on the glass when cooking.
- Use a special knife and cleaning cream to clean the kitchen immediately after 
use.

20
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- Plastics and plastics may melt or burn when placed on the cooking zone glass.
Unsuitable detergent:
- This detergent can damage or discolor the glass or metal body of the kitchen 
when you use it for cleaning.
Tips for using energy saving stove:
- Use thick and flat bottom pots and pans.
The diameter of the bottom of the pot must be greater than or equal to the diameter 
of the cooking zone.
- Choose a pot of the right size for the dish.
- Always place the pot in the middle of the cooking zone. Always keep the lid on 
when cooking
- Using the right amount of water when cooking will save energy, and keep 
vitamins in food.
- In the process of cooking stewed and simmered dishes, the temperature should 
be low to avoid spilling the food out.
- It is recommended not to use pots and pans used for gas stoves. Because the fire 
warped the pot

Manual induction hob DLE-888/S



III. INSTALLATION INSTRUCTIONS

- The installation must be done by a trained technician
- Equipment must be grounded before use
- Supplier will not be held responsible for damages caused by improper installa-
tion.
- Always connect the kitchen to the road level with 1 ac to cool> 25A
- Refrigerators, microwave ovens, ovens, dishwashers should not be installed 
under the kitchen.
- Install the right size for the kitchen
- Make sure kitchen cabinets have a cool air outlet underneath the kitchen.
- The underside of the glass has a water-resistant foam layer, should not be stuck 
with silicone glue to stick the glass to the stone surface.
- Clean the cupboard below, spray insecticide and cockroach into the kitchen.

22
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IIII. USER MANUAL
1. Choose the right saucepan
According to the principle of pots and pans, with magnetic suction bottom, will be 
compatible with all kinds of induction cookers. When placing pans and pots on an 
active stove, it should be noted that there are food in the pot that needs cooking.
2. Choose the right pot size
The DUSLER DLE-888 induction hob is suitable for pots with sizes from 18cm 
to 30cm.
Warning: Avoid dragging pots and pans on the countertop because they can 
scratch the glass
Avoid placing any metal objects such as knives, forks or swinging pots on the top 
of the cooking zone.

Manual induction hob DLE-888/S
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Left kitchen Right kitchen

Glass Keyboard



3. Turn on / off the stove:
After turning on the aptomat to power the kitchen, the keyboard takes 1 second 
to boot. All LEDs light up and then turn off. Press and hold the ON / OFF key for 
1 second to power on the stove. LEDs display number 0.

Manual induction hob DLE-888/S

a. Automatically turn off the stove:
After the keyboard has been turned on, if there is no next control on the keyboard 
within 20 seconds the stove will automatically turn off. If the cooking zone is 
controlled but the power level remains at 0, the stove will automatically turn off.
b. Select a cooking zone for the kitchen:
When the stove is on, each cooking zone will be selected by touching the control 
bar of each zone.
Power level adjustable from 0 - 9, Booster P and displayed on the corresponding 
led screen.

24

The keyboard controls of the kitchen

Power on / off button

Select the cooking zone by touching or sliding the slide on the control panel



c. Turn off each cooking zone separately
- Turn off each cooking zone individually by turning the power level of that 
cooking zone to 0 by selecting the 0 key.
- After turning off the stove, if the kitchen surface is still hot, the display will 
display a residual heat warning with the letter H.

d. Turn off all cooking zones
- You touch the ON / OFF key for 1 second, the kitchen will turn off, the led 
screen will also turn off
4. Adjusting cooking capacity:
The stove is adjusted to 9 levels of cooking power and BOOSTER fast cooking 
level displayed respectively on the led screen
- The way to adjust the power level is to slide your finger on the panel
- The adjustable power level depends on how much finger travel is.
- Slide on the left hand side is decreased, sliding towards the right hand is 
increased.

5. Display residual heat on cooking zone
- The kitchen used after turning off will show the residual heat remaining on the 
cooking zone glass with H
- This warning time depends on the temperature in the cooking zone of the glass
+ Warning when the temperature of the glass is> 65 ° C
+ And no warnings when the glass surface temperature <60 ° C

Manual induction hob DLE-888/S

Turn off each cooking zone by touching 0 key 

Reduced capacityIncrease capacity

25
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H 0

Warning of excess heat in cooking zone

6. Automatic safety off kitchen feature
When the stove is operating at each capacity level, the stove will automatically 
turn off after a certain time corresponding to that power level if there is no 
control effect on the stove. This feature is safe if the user is forgotten while the 
kitchen is running.

Manual induction hob DLE-888/S

The kitchen's electronic system will automatically stop working and display an 
alert if it detects that more than 2 keys hold for more than 10 seconds.

Power level Capacity ratio Wattage Operation time (minutes)
Defrost

Heat 1,5% 80 480

3%1 90 516

7%2 210 402

12%3 375 318

21%4 630 258

30%5 900 210

41%6 1250 138

52%7 1800 138

66,8%8 2000 108

75,5%9 2300 90

100%P 3000 10



7. Keypad lock function
- Keypad lock is enabled when you touch and hold the lock key for 1 second.
- The lock LED is on.
- Control keys will be locked and unusable except for the lock key and power on 
shortcut.
- Unlock the lock key by pressing and holding the lock key again, then the lock 
key LED will turn off.

Manual induction hob DLE-888/S

8. Timer mode
- The kitchen has 2 independent timers. In which each cooking zone has 1 timer 
and 1 countdown timer for reminder purposes.
- Timer time for each cooking zone is from 1 minute to 1 hour 59 minutes
- After the cooking zone is selected, touch the two keys Timer + and Timer- 
simultaneously.
To activate the timer

- Change the waiting appointment time by pressing and Timer + or Timer -. Lift 
your hand off the keyboard when you have selected an appointment time. If 
within 10 seconds after activating the timer, the timer interval is not adjusted, the 
timer turns off.
- To activate the egg-timer, tap 2 Timer +/- keys simultaneously.
- Turn off timer by changing the time value to 0.00 or turn off the timer cooking 
zone of that timer.
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Turn on and off the lock key by touching and holding for 1 second

Activate timer mode



- When the timer period ends the cooking zone will automatically turn off and an 
audible alarm. To turn off the alarm sound, you touch any one key on the 
keyboard.
9. Smart cooking mode (Heat up time automatic)
- This is a smart cooking mode that is very handy when cooking stews. Only 
works at power levels 1-8.
Activated:
- After turning on the stove, choose any power level from 1-8 on the slider (for 
example level 4)
- Hold hands at level 4 for 2-3 seconds, the smart cooking mode will be activated 
automatically. The led screen now displays characters A and 4 at the same time

Manual induction hob DLE-888/S

10. Pause Pause mode
- Pause mode allows users to pause all kitchen activities for a while to answer the 
phone, wash food ...
Activate the pause feature
When the stove is active press and hold the pause key for 1 second.
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- While the stove is paused, the cooking capacity of the stove will not work. The 
kitchen functions will be stored in memory.
- The pause function is maintained for a period of 10 minutes, after which the 
stove will automatically turn off if no operation is restored.

Kích hoạt chế độ hẹn giờ

7

Display A and activated power level flash alternately
(To disable this mode: change the selected power level)
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Restore paused operations
- Press pause key again, then slide your finger on the right cooking zone slider 
from left to right to reactivate the kitchen.

11. Defrost and reheat mode
This mode allows thawing or keeping food warm at 65 ° C
- After opening the stove, run keep warm by touching the icon
- Turn off the mode by changing the power level of the cooking zone or touching 
the icon until the led light goes off.

12. BOOSTER fast cooking function
- The kitchen is supported with quick cooking function for each cooking zone up 
to 3000W
- After the kitchen has been selected the cooking zone you can touch the 
BOOSTER key
LED screen displays letter P.

29

7

Chức năng tạm dừng

Swipe from left to right to restart the stove

Touch the icon to defrost or reheat the food

Select the BOOSTER function by touching the P key
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- The kitchen operates at BOOSTER capacity for 10 minutes, then automatically 
switches to level 9.
- When the temperature of the magnetic plate and the electronic board is high, the 
BOOSTER function may not be activated or is temporarily stopped and the stove 
returns to 9 power.
- The function can be switched off by changing the power level to a lower level 
or turning the cooking zone off.
13. The recognition function has a pot on the induction hob
The pot detection function is automatically activated when the induction hob is 
turned on for 2 to 3 seconds. In the case on the stove without a U-shaped display 
pot,
- After a period of 10 minutes, if the induction hob detects that there is no cooker, 
it will automatically turn off.
14. Power sharing mode
- The kitchen will automatically share the capacity of the 2 cooking zones to 
ensure the stability and operation of the kitchen.

Manual induction hob DLE-888/S
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI PHÁT
Địa chỉ: 1207 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0243 514 1111 - Hotline: 0962 755 755
Website: dusler.vn


