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เรียน ท่านผู้มอีุปการะคุณ 

ก่อนอ่ืนทางบริษทัฯขอกราบขอบพระคุณท่ีไดไ้วว้างใจและซ้ือเตาแม่เหลก็ไฟฟ้ากบัทางบริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือการใชง้านอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

ปลอดภยั ทางบริษทัฯแนะนาํใหท่้านอ่านคู่มือน้ีอยา่งละเอียดและปฏิบติัตามขอ้แนะนาํ เพ่ือใหก้ารใชง้านเป็นประโยชน์อยา่งสูงสุด 

 

สารบัญ 

1. คุณลกัษณะของเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 

2. คาํแนะนาํในการเลือกใชภ้าชนะชนิดต่างๆบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 

3. การใชง้านเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 

4. การติดตั้งเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 

5. การดูแลรักษาและทาํความสะอาดเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
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เตาแม่เหลก็ไฟฟ้านั้นปลอดภยั และใหค้วามร้อนท่ีมีประสิทธิภาพและประหยดัไฟ เตาผลิตความร้อนจากคล่ืนแม่เหลก็ส่งตรงถึงกระทะ/
ภาชนะแทนท่ีจะใหค้วามร้อนจากกระจกเตาส่งผา่นไปยงักระทะ/ภาชนะ ดงันั้นกระจกเตาจะร้อนเพราะภาชนะส่งผา่นความร้อนไปท่ีเตา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• ใชภ้าชนะท่ีสามารถใชไ้ดก้บัเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าเท่านั้น โปรดสงัเกตสญัลกัษณ์ดา้นล่างภาชนะหรือบนบรรจุภณัฑ ์

• สามารถตรวจสอบวา่ภาชนะสามารถใชไ้ดก้บัเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าโดยการทดสอบดว้ยแม่เหลก็ 

หากแม่เหลก็ดูดติดภาชนะ หมายความวา่ภาชนะนั้นสามารถใชไ้ดก้บัเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 

• หากคุณไม่มีแม่เหลก็ 

1. ใหใ้ส่นํ้ าในภาชนะท่ีตอ้งการใช ้

2. ภาชนะสามารถใชไ้ดก้บัเตาหากสญัลกัษณ์   ไม่กระพริบบนแผงควบคุม และนํ้ าเร่ิม

เดือด 

• ภาชนะท่ีมีวสัดุดงัต่อไปน้ีจะไม่สามารถใชง้านบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าได ้เช่น สแตนเลสสตีลบริสุทธ์ิอลูมีเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, แกว้, 

ไม,้ เซรามิค, เมลามีนม พลาสติก เคร่ืองป้ันดินเผา, หรือ พอร์ซเลน 

 

• ภาชนะท่ีใชง้าน จะตอ้งเป็นภาชนะชนิด ferromagnetic หรือภาชนะโลหะท่ีมีคุณสมบติัท่ีแม่เหลก็ดูดติดเช่น เหลก็, เหลก็หล่อ หรือภาชนะ

ท่ีทางโรงงานผูผ้ลิตระบุวา่เป็นภาชนะท่ีใชส้าํหรับเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 

เตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 

2. คาํแนะนาํในการเลือกใช้ภาชนะชนิดต่างๆบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าแบบระบบสัมผสั 

 

1. คุณลกัษณะของเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 

1.3) รุ่น HB30-2INDFZ/TCR 

 

1. โซนบน กาํลงัไฟสูงสุด 2,000 วตัต ์เร่งไดสู้งสุด 2,300 วตัต ์  

2. โซนล่าง กาํลงัไฟสูงสุด 1,500 – 1,800 วตัต ์

3. พ้ืนผิวเตากระจกเทมเปอร์สีดาํ 

4. แผงควบคุมการทาํงานชนิดสมัผสั 

 

หมอ้ทาํจากเหลก็ทั้งช้ิน  

 

แผงแม่เหลก็ไฟฟ้า  

กระจกเตา  

คอยอินดกัชัน่  

ตวัเหน่ียวนาํกระแสแม่เหลก็ 
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• ภาชนะท่ีมีวสัดุดงัต่อไปน้ีจะไม่สามารถใชง้านบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าได ้ อลูมีเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, แกว้, เซรามิค, เมลามีนม 

พลาสติกหรือ พอร์ซเลน 

• ภาชนะบางประเภทเม่ือใชง้านอาจมีเสียงดงั ซ่ึงเป็นเสียงปกติท่ีเกิดจากการเหน่ียวนาํของแม่เหลก็ไฟฟ้า โดยเสียงชนิดดงักล่าว มิไดบ่้งบอก

วา่เตาไฟฟ้าดงักล่าวมีปัญหาและไม่ส่งผลต่อการทาํงานแต่อยา่งใด 

• อาจเป็นไปไดว้า่ ภาชนะบางชนิดท่ีทางโรงงานผูผ้ลิตระบุวา่เป็นภาชนะท่ีใชส้าํหรับเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า อาจมีคุณลกัษณะบางอยา่งท่ีไม่

สามารถใชง้านบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าได ้โดยอยา่งนอ้ยทางบริษทัฯแนะนาํใหเ้ลือกใชภ้าชนะท่ีตรงกบัเง่ือนไขตามท่ีระบุ 

• หา้มวางแผน่ยางหรือผา้กนัรอยบนหวัเตา หรือหุม้กน้ภาชนะดว้ยวสัดุทุกชนิด เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวจะมีความร้อนสูงและอาจเกิดเพลิง

ไหมไ้ด ้

• ใหย้กภาชนะข้ึนเท่านั้น หา้มไม่ให ้ลากหรือถู เน่ืองจากจะทาํใหเ้ตาเป็นรอยได ้

 

 

 

 

 

• หา้มวางแผน่โลหะท่ีแม่เหลก็ดูดติดลงบนหวัเตา เพ่ือดดัแปลงใหว้างภาชนะชนิดอ่ืนๆได ้เน่ืองจากเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะทาํงานผิดพลาดและ

สร้างความเสียหายกบัแผงวงจรของเตา 

ในกรณีท่ีขนาดเสน้ผา่สูนยข์องกน้ภาชนะ (Ød) มีขนาดเลก็กวา่ ปากภาชนะ (ØD) จะทาํใหป้ระสิทธิภาพการ 

ทาํงานของเตาไฟฟ้าลดลง และบางทีภาชนะอาจจะไม่ถูกตรวจจบัได ้ ควรใชภ้าชนะท่ีมีกน้ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางเท่ากบัขนาดของหวัเตาเพ่ือให้

มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

• วางภาชนะกลางโซนใหค้วามร้อนเสมอ 

• หากแผงควบคุมแสดงสญัลกัษณ์  สลบักบัระดบัความร้อน หมายความวา่ 

1. คุณวางกระทะหรือหมอ้ไม่ถูกโซนการทาํงาน 

2. คุณใชภ้าชนะไม่เหมาะสมกบัเตาอินดกัชัน่ 

3. กระทะหรือหมอ้เลก็เกินไปหรือวางไม่อยูต่รงกลางโซนใหค้วามร้อน 

 

 
 

การสัมผสัเตาทีถู่กต้อง 

• ระบบเป็นแบบสมัผสั จึงไม่จาํเป็นตอ้งลงนํ้ าหนกัในการกดมาก 

เตาจะเหนี่ยวนําความร้อนเม่ือใช้กระทะหรือหม้อเหลก็ทีเ่หมาะสําหรับเตาอนิดกัช่ันเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะเมลามนีหรือพลาสตกิกบั

เตาเป็นอนัขาด     หน้าจอจะดบัเองภายใน 1 นาทหีากไม่มภีาชนะวางบนเตา 
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• ใชท้ั้งขอ้ต่อน้ิวสมัผสัตามภาพ ไม่ใช่แค่ปลายน้ิว 

• คุณจะไดย้นิเสียงบีบทุกคร้ังท่ีมีการสมัผสั 

• โปรดดูใหม้ัน่ใจวา่น้ิวมือคุณสะอาด แหง้ และ ไม่มีส่ิงใดวางบนเตา เช่นผา้   แค่มีนํ้ าบางๆบนหนา้เตาก็สามารถทาํใหเ้ตาส่งผา่นความร้อน

ไดย้าก 

 

 

 

 

 
แผงควบคุมการทาํงาน 

 
 

1. Heating zone selection controls-โซนใหค้วามร้อน 

2. Timer control – ปุ่มตั้งเวลา 

3. Power / Timer regulating key – ปุ่มเพ่ิม/ลดค่า  

4. Key/Lock control – ปุ่มลอ็ก 

5. ON/OFF control – ปุ่มเปิด-ปิด 

6. Boost control – ปุ่มเร่งความร้อน 

7. Flex zone control – ปุ่มควบคุมระบบ flex zone 

 

 

 
1. หลงัจากท่ีกดปุ่มเปิดเคร่ือง เคร่ืองจะส่งเสียงบ๊ีบ 1 คร้ังจากนั้นไฟบนแผงควบคุมจะสวา่งข้ึนและจะแสดง “-” หรือ “- -” เพ่ือแสดงวา่

เตาพร้อมทาํงาน 

 
2. วางภาชนะบนโซนการทาํงานท่ีตอ้งการ โปรดดูใหม้ัน่ใจวา่กน้กระทะ/หมอ้นั้นสะอาดและแหง้  

 

การเปิด-ปิด 

 

การเปิดปิด การทาํงาน และการตั้งเวลา  

 

3 . การใช้งานเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
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3. เลือกโซนใหค้วามร้อน สญัลกัษณ์บนหวัเตาจะกระพริบข้ึน  

 
4. สามารถเลือกระดบัความร้อนได ้โดยกดไปท่ี “-” หรือ “+”  

 
 

 

หากแผงควบคุมแสดงสัญลกัษณ์   สลบักบัระดบัความร้อน หมายความว่า  

• คุณวางกระทะหรือหมอ้ไม่ถูกโซนการทางาน  

• คุณใชภ้าชนะไม่เหมาะสมกบัเตาอินดกัชัน่  

• กระทะหรือหมอ้เลก็เกินไปหรือวางไม่อยูต่รงกลางโซนใหค้วามร้อน  

 

 
 

เม่ือทาํอาหารเสร็จ 
1. ใหก้ดเลือกโซนความร้อนท่ีคุณตอ้งการปิด 

2. ใหก้ดปิดโดยสมัผสัท่ี “-” และลดค่าไปท่ี “0”  

 
 

ดูใหม้ัน่ใจวา่ หนา้จอแสดงค่า “0” จากนั้นแสดง “H” 

 จากนั้น  

 

3. สามารถปิดเตาไดโ้ดยกดปุ่ม “ON/OFF”  

 

 ข้อควรจาํ : หากไม่มีการ กดเลือกระดบัความร้อนภายใน 1 นาที เตาจะ หยดุทาํงานอตัโนมติั คุณตอ้งเร่ิมกดจากขอ้ 1 ใหม่  

คุณสามารถปรับระดบัความร้อนไดทุ้กเม่ือขณะใชง้าน  

 

 

 เตาจะเหนี่ยวนําความร้อนเม่ือใช้กระทะหรือหม้อเหลก็ทีเ่หมาะสําหรับเตาอนิดกัช่ันเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะเมลามนี แก้ว อลูมเินียม

หรือพลาสตกิกบัเตาเป็นอนัขาด     หน้าจอจะดบัเองภายใน 1 นาทหีากไม่มภีาชนะวางบนเตา 
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 4.    ระบบแจง้เตือนความร้อนคงเหลือบนหวัเตา  

สญัลกัษณ์ "H" จะปรากฎข้ึนเม่ือหนา้เตายงัมีความร้อนสะสมคงเหลืออยู ่ดงันั้นผูใ้ชค้วรระวงัและไม่ควรสมัผสัโดนจนกวา่สญัลกัษณ์ "H" จะ 

หายไป อยา่งไรก็ตามคุณสามารถใชเ้ตาต่อเพ่ือประหยดัไฟเน่ืองจากหวัเตายงัร้อนอยู ่

 
 

 
ฟังชัน่น้ีช่วยเร่งความร้อนไดใ้นเวลาเพียง 1 วนิาที และเร่งต่อไปอีก 5 นาที ซ่ึงสามารถช่วยใหภ้าชนะและอาหารร้อนไดเ้ร็วข้ึน 

การใช้งานการเร่งความร้อน Boost  

1. ใหก้ดไปยงัท่ีโซนท่ีคุณตอ้งการเร่งความร้อน สญัลกัษณ์จะกระพริบข้ึน  

 
 

2. ใหก้ดไปท่ีปุ่ม Boost ตามภาพ หวัเตาจะเร่ิมเร่งความร้อนข้ึน หนา้จอจะแสดงสญัลกัษณ์ “P” บนโซนความร้อนท่ีกาํลงัเร่งความร้อน  

 
 

3. หวัเตาจะเร่งความร้อนเป็นเวลา 5 นาที และจะกลบัไปท่ีค่าท่ีไดต้ั้งไวก่้อนการเร่งความร้อน  

 
 

4. หากตอ้งการยกเลิกการเร่งความร้อนก่อนฟังชัน่ส้ินสุดภายใน 5 นาทีใหท้าการกดเลือกโซนความร้อนก่อน ไฟจะกระพริบ จากนั้นให ้กดไป

ท่ีปุ่ม Boost ตามภาพ หวัเตาจะกลบัไปใหค้วามร้อนตามระดบัท่ีตั้งไวก่้อนการกดการเร่งความร้อน  

 
 

 
ฟังชัน่น้ีจะสามารถใชไ้ดทุ้กเม่ือขณะใชง้านเคร่ือง ฟังชัน่น้ีช่วยใหเ้ตาหยดุทาํงานชัว่ขณะหน่ึง แลว้กลบัมาทาํงานต่อ 

1. ดูใหม้ัน่ใจวา่เตาในโซนท่ีเลือกไวท้าํงานอยู ่ 

การใช้ฟังช่ันการเร่งความร้อน  (Boost) 

 
การใช้ฟังช่ันการเร่งความร้อน  (Boost) 

 

การใช้ฟังช่ันหยุดช่ัวขณะ STOP + GO 
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2. กดไปท่ีปุ่ม STOP + GO จากนั้นหนา้จอท่ีโซนการทาํงานจะแสดง “II” จากนั้นเตาจะหยดุการทาํงานไปช่วงหน่ึง ยกเวน้ปุ่ม STOP + 

GO, ปุ่ม ON/OFF และปุ่มลอ็กการทาํงาน 

 
 

3. เพ่ือยกเลิกฟังชัน่น้ี ใหก้ดไปท่ี ปุ่ม STOP + GO จากนั้นโซนการทาํงานนั้นจะกลบัใหค้วามร้อนเดิมท่ีทาํการตั้งไวก่้อนหนา้ 

 
 

 
• การทาํงานของเตาในแต่ละฝ่ังสามารถใชง้านแบบ โซนเดียว หรือ 2 โซนได ้ตามความตอ้งการ 

• พ้ืนท่ี FLEX ZONE ประกอบไปดว้ยตวัเหน่ียวนาํความร้อน 2 ตวัท่ีสามารถควบคุมความร้อนไดแ้ยกกนั   เม่ือใชง้านแบบโซนเดียวและ

ภาชนะถูกยกจากโซนหน่ึงไปยงัอีกโซนหน่ึง แต่อยูใ่นฝ่ังเดียวกนัและใชค้วามร้อนเท่ากนั แต่มีบางส่วนไม่ไดว้างภาชนะจะไม่มีการ

เหน่ียวนาํความร้อน 

สําคญั: ดูใหม้ัน่ใจวา่ภาชนะนั้นๆถูกวางอยูก่ลางโซนใหค้วามร้อน ในกรณีท่ีใชห้มอ้ใหญ่ ภาชนะท่ีเป็นวงรี ส่ีเหล่ียมผนืผา้ หรือเป็น

ภาชนะแบบยาว ใหว้างภาชนะเหล่าน้ีตรงกลางโซนในแต่ละฝ่ัง ตามภาพดา้นล่าง 

 
โซนการทาํงานใหญ่ 

1. สามารถเลือกใหโ้ซนทาํงานแบบเป็นโซนใหญ่ โซนเดียวไดโ้ดยการกดไปท่ีปุ่ม  

 

2. สามารถปรับระดบัความร้อนไดต้ามปรกติ 

FLEX ZONE 
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โซนการทาํงานแบบ 2 โซน (ความร้อนต่างกนั) 

เพ่ือใชง้าน Flex Zone ดว้ยความร้อนท่ีต่างกนั ใหท้าํการกดปุ่มไปท่ีปุ่ม Flex Zone อีกคร้ังเพ่ือกลบัไปตั้งความร้อนไดต้ามปรกติ 

 
 

 
ฟังชัน่ BBQ เป็นการใชง้านเตาในโหมด Flex Zone ท่ีสามารถทาํใหก้ระทะมีความร้อนเสมอกนั ทัว่ทุกจุด สามารถเลือกใชฟั้งชัน่น้ีไดโ้ดยการ 

1. เลือกโซนการใหค้วามร้อนท่ีคุณตอ้งการใชฟั้งชัน่ BBQ ตวัเลขถดัจากไฟปุ่มจะเร่ิมกระพริบ 

 
2. กดไปท่ีปุ่ม Flex Zone และกดคา้งไว ้3 วนิาที เพ่ือใหฟั้งชัน่น้ีทาํงาน จากนั้นอกัษร “b” หรือ “q” จะปรากฎ 

    
 

ข้อจาํกดัเม่ือใช้งาน 

สามารถใชฟ่ั้งชัน่ Booster กบัทุกโซนความร้อนของเตารุ่นน้ี หากคุณตอ้งการใชฟั้งชัน่ Booster ใหดู้ใหม้ัน่ใจก่อนวา่ ความร้อนของโซนอ่ืนๆ

นั้นอยูท่ี่ความร้อนระดบั 5 ไม่เช่นนั้น อกัษร “ ” และ “ ” จะกระพริบบนโซนท่ีเลือกไว ้และ ความร้อนระดบั 9 จะถูกตั้งโดยอตัโนมติั 

 

 
• คุณสามารถใชง้านฟังชัน่น้ีเพ่ือป้องกนัการเปิดเตาแบบไม่ตั้งใจ (เช่น ป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเลก็เล่นกบัเตาไฟฟ้า)  

• เม่ือเตาอยูใ่นฟังชัน่ลอ็ก หนา้จอจะไม่ทาํงานยกเวน้ปุ่ม ON/OFF  

เพ่ือให้ฟังช่ันนีท้าํงาน  

• กดปุ่ม “boost” และ “timer” น้ีคา้งไว ้3 วนิาที จนกระทั้ง ‘Lo’ แสดงข้ึน ระบบลอ็กจะทาํงานและระบบสมัผสัจะไม่ทาํงาน 

 
เพ่ือปลดลอ็ก  

• ดูใหม้ัน่ใจวา่เตาเปิดใชง้านอยู ่ 

• ใหก้ดปุ่ม “boost” และ “timer” น้ีคา้งไว ้3 วนิาทีและใชง้านเตาไดต้ามปรกติ  

 

การใช้ฟังช่ัน BBQ (มใีนบางรุ่น) 

 

ฟังช่ันลอ็ก Child Lock 

 



 10 

 
 

 
ในกรณีท่ีอุณหภูมิท่ีแผงวงจรภายในเคร่ืองมีความร้อนสูงเกินกาํหนดซ่ึงอาจสร้างความเสียหายแก่แผงวงจรได ้เตาไฟฟ้าจะทาํการตดัการทาํงาน

อตัโนมติัเพ่ือหยดุการทาํงาน ดงันั้นผูใ้ชค้วรหยดุพกัการใชง้านเพ่ือปล่อยใหเ้คร่ืองระบายความร้อนหลงัจากท่ีมีการตดัการทาํงาน 

 

 
เม่ือมีการใชภ้าชนะท่ีไม่เหมาะสม หรือ ภาชนะท่ีไม่เหน่ียวนาํความร้อนกบัเตาแม่เหลก็ (เช่น ภาชนะอลูมิเนียม) หรือ ส่ิงของอ่ืนๆ (เช่น มีด 

สอ้ม กญุแจ) ท่ีลืมอยูบ่นเตา เตาจะเขา้สู่โหมดการรอการทาํงาน ภายใน 1 นาที แต่พดัลมเคร่ืองจะทาํงานอยูต่่ออีก 1 นาที เพ่ือช่วยใหเ้ตาเยน็ลง 

 

 
เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะถูกออกแบบเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในกรณีท่ีผูใ้ชอ้าจลืมปิดการทาํงานของเคร่ือง โดยจะทาํการปิดเคร่ืองอตัโนมติัตาม

ตารางดา้นล่าง 

เม่ือนาํกระทะหรือหมอ้อกจากเตา เตาอินดกัชัน่จะหยดุใหค้วามร้อนทนัที และเตาจะหยดุการทาํงานทั้งหมดภายใน 2 นาที 

 

 
 

การตั้งความร้อน ความเหมาะสมในการใช้งาน 

1-2 • อาหารท่ีตอ้งการความร้อนท่ีละเอียดอ่อน หรืออุ่นอาหารปริมาณนอ้ย 

•  อุ่นช็อกโกแลต็ เนย และ อาหารท่ีไหมไ้ดง่้าย 

• การตุ๋นอาหาร 

• การอุ่นแบบชา้ๆ 

3-4 • การอุ่นอาหาร 

• การตุ๋นอาหารท่ีตอ้งการความร้อนท่ีมากข้ึน 

• การหุงขา้ว 

5-6 • การทาํแพนเคก้ 

7-8 • การผดัอาหารประเภทต่างๆ 

• ทาํอาหารประเภทพาสตา้ 

9 • การผดัแบบจีน 

• การทาํใหอ้าหารเป็นสีนํ้ าตาล 

• การตม้นํ้ า/ซุปใหเ้ดือด 

 

 

 

Power level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
เวลาการทาํงานท่ีถูกตั้งอตัโนมติั (ชม.) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 

ตารางการตั้งความร้อน 

ระบบปิดเคร่ืองอตัโนมตั ิ

ระบบการเหนี่ยวนําความความร้อนกบัภาชนะขนาดเลก็ 

 

ระบบตดัการทาํงานอตัโนมตัเิม่ือมคีวามร้อนเกนิ 

 

เม่ือเตาอยูใ่นฟังชัน่ลอ็ก หนา้จอจะไม่ทาํงานยกเวน้ปุ่ม ON/OFF คุณสามารถปิดเตาแบบเร่งด่วนดว้ยปุ่มน้ีเช่นกนัแต่คุณตอ้ง

ปลดลอ็ก ก่อนทุกคร้ังท่ีตอ้งการใชง้านเตา 
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การตั้งเวลา (1-99 นาท)ี 

สามารถใช้งานได้ 2 วธีิ 

• ใชเ้ป็นตวัตั้งเวลาหน่วยเป็นนาที เม่ือมีอยา่งนอ้ย 1 โซนกาํลงัทาํงานอยู ่ในกรณีน้ีเม่ือหมดเวลาท่ีตั้งไวห้มดลง ความร้อนเตาจะไม่

ดบัลงอตัโนมติั 

• คุณสามารถตั้งใหโ้ซนการทาํงาน 1 โซน หยดุใหค้วามร้อนไดเ้ม่ือเวลาท่ีตั้งไว ้หมดลง 

• คุณสามารถตั้งเวลาไดถึ้ง 99 นาที 

การใช้การตั้งเวลาเพ่ือเตือนเวลา (แต่เตาไม่หยุดให้ความร้อนเอง) 

หากคุณไม่เลือกโซนการทาํงาน 

1. ดูใหแ้น่ใจวา่เตานั้น เปิดอยู ่ และมีโซนความร้อนอยา่งนอ้ย 1 โซนทาํงานอยู ่

ขอ้ควรจาํ: คุณสามารถใชฟั้งชัน่น้ีแมไ้ม่ไดใ้ชเ้ตาไฟฟ้า 

 
2. สมัผสัไปท่ีการตั้งเวลา หนา้จอจะกระพริบ และ เลข “30” จะปรากฏ 

3. เลือกเวลาโดยการสมัผสัไปท่ี  “-” or “+” นาทีจะเร่ิมกระพริบข้ึนและแสดงค่าเวลาท่ีทาํการเลือกไว ้

 
 

Tip:   สมัผสัไปท่ี “-”   or “+” เพ่ือลดหรือเพ่ิมทีละ 1 นาที แต่สามารถแตะแบบคา้งท่ี “-”  or “+”  จะสามารถเพ่ิมหรือลดไดค้ร้ังละ 10 นาที     

หากเลือกไปเกินกวา่ 99 นาที เคร่ืองจะกลบัไปท่ี 00 นาที 

4. เม่ือสมัผสัไปท่ีปุ่ม “Timer” ตามภาพและ การตั้งเวลาจะถูกยกเลิก และ “--” จะแสดงหน่วยนาที 

 
5. เม่ือทาํการตั้งเวลาแลว้ เวลาจะเร่ิมนบัถอยหลงัทนัที หนา้จอจะแสดงเวลาท่ีเหลือและกระพริบต่อไปอีก 5 วนิาที 

 
 

6. เสียงกร่ิงจะดงัข้ึน 30 วนิาที และเวลาจะแสดง  “--” เม่ือเวลาส้ินสุดลง 

 
การตั้งเวลาเพ่ือหยุดให้ความร้อน 

1. เลือกโซนความร้อนท่ีตอ้งการตั้งเวลาใหห้ยดุการใหค้วามร้อน เช่น โซน 1  

การใช้ฟังช่ันการตั้งเวลา 
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2. กดไปท่ีปุ่ม Timer เลข“30” จะแสดงข้ึน 

 
3. เลือกเวลาโดยการสมัผสัไปท่ี “-” หรือ  “+” หน่วยนาทีจะเร่ิมกระพริบและแสดงเวลา 

 
 

 
 

4. เลือกโซนใหค้วามร้อนท่ีตอ้งการ และสมัผสัไปท่ี Timer เวลาจะถูกยกเลิกไป และ “- -” จะแสดงหน่วยนาที 

                   
5. เม่ือเวลาเร่ิมทาํงาน นาฬิกาจะเร่ิมนบัถอยหลงัทนัที หนา้จอจะแสดงเวลาท่ีเหลือ และจะกระพริบ 5 วนิาที เม่ือหมดเวลาเคร่ืองจะหยดุ

ใหค้วามร้อนอตัโนมติั  

 
หมายเหตุ  ปุ่มสีแดงถดัจากปุ่มแสดงระดบัความร้อนจะแสดงวา่โซนใดถูกเลือก 

 
6. เม่ือการตั้งวลาส้ินสุดลง โซนความร้อนท่ีเลือกไวก็้จะดบัอตัโนมติัและแสดง “H” 

 
การตั้งเวลาเพ่ือหยุดให้ความร้อน (มากกว่า 1 โซน) 

1. หากตอ้งการใชฟั้งชัน่น้ีมากกวา่ 1 โซน นาฬิกาจะแสดงเวลานอ้ยท่ีสุด 

ตวัอยา่ง โซน 1 ตั้ง 3 นาที/โซน 1 ตั้ง 6 นาที เวลาจะแสดงท่ี 3 นาที 

หมายเหตุ  ปุ่มสีแดงถดัจากปุ่มแสดงระดบัความร้อนจะกระพริบ 

 Tip:   สมัผสัไปท่ี “-” or “+” เพ่ือลดหรือเพ่ิมทีละ 1 นาที แต่สามารถแตะคา้งท่ี “-” หรือ “+”  จะสามารถเพ่ิมหรือลดไดค้ร้ังละ 10 

นาที     หากเลือกไปเกินกวา่ 99 นาที เคร่ืองจะกลบัไปท่ี 00 นาที 
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           ตั้งที ่6 นาท ี

   ตั้งที ่3 นาท ี

แต่นาฬิกาจะแสดง    

 

2. เม่ือ เวลาท่ีตั้งไวส้ิ้นสุดลง เตานั้นก็จะหยดุใหค้วามร้อนอตัโนมติั และแสดง “H” 

 
หมายเหตุ  หากคุณตอ้งการเปล่ียนเวลาหลงัการตั้งเวลาไปแลว้ คุณตอ้งเร่ิมตั้งใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1  

 

 

คาํแนะนาํก่อนการติดตั้งเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 

• แกะสินคา้ออกจากกล่องและลอกพลาสติคกนัรอยออก (ถา้มี) 

• การติดตั้งและเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจะตอ้งกระทาํโดยช่างผูช้าํนาญการท่ีศึกษาคู่มือและเขา้ใจตวัสินคา้อยา่งดีหรือไดรั้บอนุมติัจากทาง

บริษทัฯเท่านั้น โดยทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้งหรือเช่ือมต่อระบบไฟผดิพลาด 

• ก่อนการเปิดใชง้าน เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะตอ้งไดรั้บการติดตั้งลงบนเฟอร์นิเจอร์โดยมีระยะท่ีถูกตอ้งและพ้ืนผิวท่ีเหมาะสม 

• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าตามรุ่นท่ีถูกระบุอยูใ่นคู่มือฉบบัน้ี ใชส้าํหรับการทาํอาหารในครัวเรือนเท่านั้น ไม่สามารถใชใ้นเชิงพานิชย์

อุตสาหกรรม หรือเปิดต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 

• หา้มดดัแปลงหรือปรับเปล่ียนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยเด็ดขาด 

• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าตามรุ่นท่ีถูกระบุอยูใ่นคู่มือฉบบัน้ี ไม่สามารถใชใ้นลกัษณะวางโดยตรงบนเคานเ์ตอร์ โตะ๊  

• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะตอ้งทาํการเช่ือมต่อสายดินตามมาตรฐานก่อนการใชง้านเท่านั้น 

• ไม่ควรเช่ือมต่อสายไฟฟ้าจากสายเดิมท่ีผลิตภณัฑมี์ให ้และไม่ควรเดินสายไฟใหส้มัผสักบัหวัเตา 

• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าไม่ควรติดตั้งบนเคร่ืองลา้งจาน หรือเคร่ืองอบผา้เน่ืองจากไอระเหยของนํ้ าจะสร้างความเสียหายใหก้บัแผงวงจร

ไฟฟ้า 

• ไม่ควรวางวตัถุไวไฟใกลบ้ริเวณเตาเน่ืองอาจจะเกิดเพลิงใหมไ้ด ้

• ไม่ควรวางวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีแม่เหลก็ดูดติดหรือมีแถบแม่เหลก็ลงบนหวัเตา อาทิเช่น ชอ้น สอ้ม มีด ฝาภาชนะ บตัรเครดิต แผน่ดิสก ์

เคร่ืองคิดเลข ฯลฯ เน่ืองจากเตาอาจจะทาํงานและทาํความร้อนบนวสัดุหรืออุปกรณ์นั้นๆได ้

• หา้มวางแผน่ยางหรือผา้กนัรอยบนหวัเตา หรือหุม้กน้ภาชนะดว้ยวสัดุทุกชนิด เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวจะมีความร้อนสูงและอาจเกิด

เพลิงไหมไ้ด ้

• หา้มวางแผน่โลหะท่ีแม่เหลก็ดูดติดลงบนหวัเตา เพ่ือดดัแปลงใหว้างภาชนะชนิดอ่ืนๆได ้เน่ืองจากเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะทาํงาน

ผิดพลาดและสร้างความเสียหายกบัแผงวงจรของเตา 

 

4. การตดิตั้งเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
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ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ของเตาแม่เหลก็ไฟฟ้ารุ่นต่างๆ 

• ใหท้าํการช่องเฟอร์นิเจอร์บนท็อปเคาน์เตอร์โดยมีระยะท่ีกาํหนดตามรูปภาพและตารางดา้นล่าง 

• ระยะห่างจากผนงัดา้นรอบเตาไฟฟ้าควรมีระยะห่างอยา่งนอ้ย 500 มม. 

• ความหนาของท็อปเคาน์เตอร์ไม่ควรตํ่ากวา่ 30 มม. 

• ท็อปเคาน์เตอร์และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปิดขอบ (ซิลิโคน) ควรเป็นวสัดุชนิดทนความร้อน 

 

 
 

 

 

 
 

A (mm.) B (mm.) C (mm.) D E 

760 50 mini 20 mini Air inlet Air outlet 5 mm 

 

Model L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) 

HB30-2INDFZ/TCR 288 520 62 58 268+4 500+4 min. 50 

ระยะห่างระหว่างผนังด้านหลงัหรือผนังด้านข้าง 

 

การตดิตั้งและเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจะต้องกระทาํโดยช่างผู้ชํานาญการทีศึ่กษาคู่มือและเข้าใจตวัสินค้าอย่างดหีรือได้รับอนุมตัจิาก

ทางบริษัทฯเท่านั้น โดยทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบจากความเสียหายทีเ่กดิจากการตดิตั้งหรือเช่ือมต่อระบบไฟผดิพลาด 
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เตาไฟฟ้าควรติดตั้งบนพ้ืนผิวเรียบ และมัน่คง ใหท้าํการติดตั้งก๊ิฟทล์งบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าดงัภาพดา้นล่าง โดยการยดึก๊ิปลอ็ก 4 ดา้นดว้ยน็อต 

ยดึอยา่ลงนํ้ าหนกับนแผงควบคุม เน่ืองจากอาจทาํใหปุ่้มควบคุมเสียหายได ้ใหท้าํการปรับก๊ิปลอ็กตามความหนาของตวัเตาได ้

 

 
A B C D 

น็อต ก๊ิปลอ็ก รูน็อต ฐาน 

 
 

 
เตาไฟฟ้าจะตอ้งเช่ือมต่อสายไฟกบัอุปกรณ์เบรคเกอร์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบักาํลงัไฟของเตาในรุ่นต่างๆโดยมีรายละเอียดดงัตารางดา้นล่าง ทั้งน้ี

เบรคเกอร์จะตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีง่ายต่อการเปิดหรือปิดโดยผูใ้ช ้

 

 
 
• ควรทาํการติดตั้งและเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าโดยช่างผูช้าํนาญการท่ีศึกษาคู่มือและเขา้ใจตวัสินคา้อยา่งดีหรือไดรั้บอนุมติัจากทางบริษทัฯ

เท่านั้น โดยทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้งหรือเช่ือมต่อระบบไฟผิดพลาด  

•  หา้มติดตั้งเตาไฟฟ้าเหนือเคร่ืองลา้งจาน ตูเ้ยน็ หรือ ตูแ้ช่แขง็  

• ผนงัและเฟอร์นิเจอร์ท่ีเตาถูกนาํ ไปติดตั้งตอ้งสามารถทนความร้อนได ้ 

การเช่ือมต่อไฟฟ้า 

 

ก่อนทาํการยดึกิฟ๊ลอ็ค 

 

 ควรเว้นระยะห่างระหว่าง เตาและใต้เคร่ืองดูดควนัไม่น้อยกว่า 760 มม. 
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•  เพ่ือความปลอดภยั อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆตอ้งสามารถทนความร้อนไดด้ว้ย  

• ตรวจสอบกบัช่างไฟวา่สายไฟในบา้นเหมาะสม และติดตั้งอยา่งถูกตอ้ง โดยช่างผูช้าํนาญการเท่านั้น การแกไ้ขสายไฟตอ้งทาํโดยช่างไฟท่ี

ชาํนาญเท่านั้น  

• หา้มสายไฟเคร่ืองบิด งอ หรือ ถูกทบั 

• ควรมีการตรวจสอบสายไฟสมํ่าเสมอวา่อยูใ่นสภาพท่ีดี และหากจาํเป็นตอ้งเปล่ียนสายไฟใหช่้างไฟฟ้าเป็นผูเ้ปล่ียนใหเ้ท่านั้น 

เตาไฟฟ้าจะตอ้งเช่ือมต่อสายไฟกบัอุปกรณ์เบรคเกอร์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบักาํลงัไฟของเตาในรุ่นต่างๆ 

 

 

คาํเตือน: ก่อนการทาํความสะอาดเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกคร้ัง ผูใ้ชค้วรปิดการทาํงานของตวัเคร่ืองและเบรคเกอร์เพ่ือความปลอดภยั 

• หา้มทาํความสะอาดเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าในขณะท่ีเตายงัร้อนอยู ่

• ใหใ้ชฟ้องนํ้ าหรือผา้ท่ีมีความละเอียดอ่อนนุ่มชุบนํ้ ายาทาํ ความสะอาด เช็ดบนพ้ืนผิวกระจกเซรามิค เพ่ือลบรอยสกปรก จากนั้นใชผ้า้

สะอาดเช็ดใหแ้หง้สนิท 

• หา้มใชน้ํ้ ายาลา้งจาน ผงซกัฟอก หรือนํ้ ายาทาํ ความสะอาดอ่ืนๆท่ีมีความเขม้ขน้สูง 

• หา้มใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีความหยาบในการเช็ดหรือขดัทาํความสะอาดพ้ืนผิวกระจกเซรามิค 

• หา้มใชอุ้ปกรณ์ทาํความสะอาดอ่ืนๆท่ีใชไ้อนํ้ าหรือแรงดนัในการทาํความสะอาดเป็นอนัขาด 

• ก่อนการใชง้านทุกคร้ัง กน้ของภาชนะท่ีใชง้านตอ้งแหง้สนิทและสะอาดหรือไม่มีเศษสกปรกติดอยู ่

• การเล่ือนภาชนะไป-มาระหวา่งหวัเตาอาจทาํใหเ้กิดรอยซ่ึงไม่อาจลบใหเ้ป็นปกติได ้

• หากอาหารประเภทนํ้ าตาล, เจลล่ี, แยม ฯลฯ หกลงบนผิวเตาใหรี้บทาํการเช็ดทาํความสะอาดทนัทีก่อนท่ีเศษอาหารเหล่านั้นจะแหง้และจะ

ไม่สามารถเช็ดทาํความสะอาดออกไดอ้ยา่งถาวร 

เม่ือเกดิเหตุการณ์ ควรทาํอย่างไร  ส่ิงทีต้่องระวงั  

กระจกเตาสกปรก (จากคราบรอยน้ิวมือ,รอย

ต่างๆ, คราบอาหาร นํ้าต่างๆ)  

1. ปิดเตา  

2. เทนา้ยาในขณะท่ีเตาอุ่น (ไม่ร้อน)  

3. เช็ดดว้ยผา้ชุบนา้บิดหมาดและเช็ดใหแ้หง้  

4. เปิดใชเ้ตาไดต้ามปกติ  

• เม่ือปิดเตาแลว้ แมไ้ม่มีสญัลกัษณ์เตือน

ความร้อนคงเหลือ เตาอาจจะยงัร้อนอยู่

โปรดระวงั ! 

• ท่ีขดัหมอ้ หรือ แปรงต่างๆและนํ้ายามี

ฤทธ์ิกดักร่อนสูงอาจทาํใหก้ระจกเตา

เป็นรอย หรือเปล่ียนสี โปรดอ่านฉลาก

ก่อนใชว้า่สามารถใชไ้ดก้บัเตาไดห้รือไม่  

• หา้มปล่อยใหน้ํ้ ายาทาความสะอาดเป็น

คราบ เน่ืองจากจะทาํใหก้ระจกเตาเป็น

คราบ หรือ ด่างๆได ้ 

คราบนํ้ า นํ้ามนั นํ้าตาล ต่างๆท่ีลน้ออกมา

นอกหมอ้  

 

เช็ดทาํความสะอาดทนัทีดว้ยท่ีขดูเศษอาหาร

สาหรับเตา โปรดระวงัเตาร้อน ! 

1. ปิดเตา  

2. ถือท่ีขดูโดยใหใ้บมีดทาํมุม 30 องศากบั

กระจกและเร่ิมขดูเศษอาหารหรือคราบต่างๆ  

3. เช็ดคราบบนกระจกออกดว้ยผา้ หรือทิชชู่  

4. ทาํตามขั้น 2 ถึง 4 สาหรับ คราบปรกติ  

• เช็ดคราบนํ้ า หรือคราบนํ้ าตาลใหเ้ร็ว

ท่ีสุดเท่าท่ีทาํได ้หากปล่อยใหค้ราบแหง้

อาจยากต่อการทาํความสะอาด หรืออาจ

ไม่สามารถเช็ดออกไดถ้าวร  

• ระมดัระวงัเม่ือใชใ้บมีดสาหรับขดูเตา 

เก็บใบมีดใหห่้างเด็ก  

 

5. การดูแลรักษาและทาํความสะอาดเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
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คราบบนหนา้แผงควบคุม  

 

1. ปิดเตา  

2. เทนํ้ ายาในขณะท่ีเตาอุ่น (ไม่ร้อน)  

3. เช็ดดว้ยผา้ชุบนํ้ าบิดหมาดและเช็ดใหแ้หง้  

4. เปิดใชเ้ตาไดต้ามปกติ  

• เตาอาจส่งเสียงบ๊ีบและปิดเอง หรือ อาจ

ไม่สามารถกดปุ่มใดๆไดช้ัว่ขณะ หากมี

คราบบนแผงควบคุม โปรดเช็ดทาํความ

สะอาดและเช็ดใหแ้หง้ก่อนเปิดใชเ้ตา  

 

 
1. เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าเปิดไม่ติดและไม่มีสญัญาณไฟปรากฎ 

• ใหต้รวจสอบท่ีเบรคเกอร์วา่เปิดอยูห่รือไม่ 

• ใหต้รวจสอบการเช่ือมต่อของระบบสายไฟ 

• ตรวจสอบวา่นาฬิกาท่ีตั้งไวย้งัทาํงานหรือไม่ 

2. หากสญัลกัษณ์ "H" ปรากฎท่ีหนา้จอหลงัจากปิดการทาํงานแลว้ 

• สญัลกัษณ์ "H" หมายถึงความร้อนสะสมท่ีคงเหลือบนหวัเตา และจะหายไปเม่ือเยน็ลง ดงันั้นไม่ควรแตะสมัผสัหรือเช็ดทาํความสะอาดเม่ือ

หวัเตายงัร้อนอยู ่

3. ถา้หากปิดเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าแลว้ ยงัไดย้นิเสียงเคร่ืองทาํงานอยู ่

• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะถูกออกแบบใหร้ะบบพดัลมระบายความร้อนทาํงานอยา่งต่อเน่ืองเม่ือตวัเคร่ืองตรวจจบัอุณหภูมิพบวา่มีความร้อน

สะสมรอบตวัเคร่ืองสูง แมก้ระทัง่ผูใ้ชจ้ะกดปุ่มปิดเคร่ืองไปแลว้ และพดัลมระบายความร้อนน้ีจะหยดุอตัโนมติัหลงัจากระบายความร้อน

จนหมด ดงันั้นผูใ้ชไ้ม่ควรปิดเบรคเกอร์หากปิดเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าแลว้พดัลมระบายความร้อนยงัทาํงานอยู ่ควรรอจนกวา่พดัลมจะระบาย

ความร้อนจนหมด 

4. หากสญัลกัษณ์ "E5" ปรากฎท่ีหนา้จอ 

• หากสญัลกัษณ์ "E5" ปรากฎข้ึนแสดงวา่อุณหภูมิรอบตวัเคร่ืองสูงเกินกาํหนด ดงันั้นควรพกัการใชง้านและปล่อยใหพ้ดัลม ระบายความ

ร้อนจนกวา่สญัลกัษณ์จะดบัลง ผูใ้ชไ้ม่ควรปิดเบรคเกอร์ 

5. หากขณะทาํงานมีเสียง "จ่ีหรือวี้ๆ" ท่ีบริเวณหวัเตาหรือภาชนะ 

• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าไม่ไดมี้ปัญหาเสียงดงักล่าวเป็นเสียงปกติท่ีเกิดข้ึนจากการเหน่ียวนาํของแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 

 
 

ปัญหา  สาเหตุ ควรทาํอย่างไร  

ไม่สามารถเปิดเตาได ้ ไม่มีไฟฟ้า/ไฟฟ้าดบั  • ดูใหม้ัน่ใจวา่ปลัก๊เตาต่อเขา้กบัเตา้เสียบ

ไฟและกดปุ่มเปิดเคร่ืองแลว้  

• ตรวจดูวา่ไฟบริเวณบา้นดบัหรือไม่  

• ถา้ตรวจแลว้ยงัไม่สามารถเปิดเคร่ืองได้

ใหติ้ดต่อศูนยซ่์อม  

ปุ่มสมัผสัไม่ทาํงาน  หนา้จอลอ็กอยู ่ ปลดลอ็กหนา้จอ ศึกษาบทการใชเ้ตา  

ปุ่มสมัผสักดยาก  อาจมีคราบนํ้ าหรืออาหารติดอยูบ่นแผง

ควบคุม หรือสมัผสัปุ่มผดิวธีิ  

• เช็ดทาํความสะอาดแผงควบคุมให้

สะอาดแลว้เช็ดใหแ้หง้  

• ใชท้ั้งขอ้ต่อน้ิวกดไปท่ีปุ่ม ไม่ใช่แค่

ปลายน้ิว  

กระจกเป็นรอย  ใชภ้าชนะกน้กลม  • ใชภ้าชนะกน้แบน เรียบเท่านั้น ศึกษาบท

คาํแนะนําและเคลด็ลบัการแก้ปัญหา 

 

การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเม่ือเตาแม่เหลก็ไฟฟ้ามปัีญหา 
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ใชแ้ปรง ฟอยขดัหมอ้ หรือนา้ยาทาความ

สะอาดไม่เหมาะสม  
การใชภ้าชนะ  

• ศึกษาการดูแลรักษาและทาํความสะอาด

เตาแม่เหลก็  

ภาชนะส่งเสียงดงัเม่ืออยูบ่นเตา  อาจเป็นเพราะวสัดุของภาชนะท่ีมี

ส่วนประกอบของเหลก็หลายประเภท  

ถือวา่ปรกติ เสียงดงัไม่ส่งผลเสียกบั

ประสิทธิภาพเตา  

หากขณะทาํงานมีเสียง "จ่ีหรือวี้ๆ" เม่ือมีการ

เร่งความร้อน  

เป็นเสียงปกติท่ีเกิดข้ึนจากการเหน่ียวนาของ

แม่เหลก็ไฟฟ้า  

ถือวา่ปรกติ แต่เสียงควรเบาลงหรือไม่ส่งเสียง

เม่ือคุณลดระดบัความร้อนลง  

ภาชนะไม่ร้อน  • ใชภ้าชนะไม่เหมาะสมกบั เตา เตาไม่

สามารถเหน่ียวนาํไฟฟ้ากบัภาชนะท่ีใช ้ 

• หมอ้ กระทะท่ีใชเ้ลก็เกินไปเตาไม่

สามารถตรวจจบัได ้ 

• ศึกษาบทคาํแนะนาํในการเลือกใช้

ภาชนะ  

• ใชห้มอ้ กระทะท่ีมีกน้ขนาดใกลเ้คียงกบั

ขนาดหวัเตา  

เตาหรือโซนใหค้วามร้อนดบัเอง และ

เคร่ืองส่งเสียงบ๊ีบและมีอกัษร ERROR 

ปรากฏ  

ผิดพลาดทางเทคนิค  

 

จดอกัษร ERROR CODE ปิดเคร่ืองและดึง

ปลัก๊ไฟเคร่ืองออกจากเตา้เสียบและติดต่อ

ศูนยซ่์อม  

 

 
 

ปัญหา สาเหตุ สิงทคีวรทาํ 
F3/F4 เซ็นเซอร์จบัอุณหภูมิคอยลร้์อนไม่ทาํงาน 

 
โปรดติดต่อผูผ้ลิต 

F9/FA เซ็นเซอร์จบัอุณหภูมิ IGBT ไม่ทาํงาน โปรดติดต่อผูผ้ลิต 

E1/E2 
 

กระแสไฟฟ้าทาํงานไม่ปรกติ 
 

โปรดดูวา่กระแสไฟฟ้าเขา้นั้น
ทาํงานปรกติหรือไม่ 
เคร่ืองจะทาํงานปกติเม่ือ
กระแสไฟฟ้าทาํงานปรกติ 

E3 
 

คอนลใ์หค้วามร้อนมีอุณหภูมิสูง โปรดติดต่อผูผ้ลิต 

E5 
 

เซ็นเซอร์จบัอุณหภูมิ IGBT ร้อนเกินไป ปิดเคร่ืองแลว้เปิดเคร่ืองใหม่เม่ือ
เคร่ืองเยน็ลง 

 

 

 คาํแนะนาํดา้นบนเป็นการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัเตาเท่านั้น อยา่ถอดอุปกรณ์เตาใดๆออกดว้ยตนเองเพ่ือป้องอนัตรายท่ีเกิดกบั

เตาและกบัตวัท่านเอง 

 

 

การแก้ปัญหาเบ้ืองต้นอ่ืนๆ 

 


