Instruction's manual
คู่มือการใช้ งาน

HB73-2IND/TC

เรียน ท่ านผู้มอี ุปการะคุณ
ทางบริ ษทั ฯขอกราบขอบพระคุณที่ได้ไว้วางใจและซื้อเตาไฟฟ้ากับทางบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทาง
บริ ษทั ฯแนะนาให้ท่านอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและปฏิบตั ิตามข้อแนะนา เพื่อให้การใช้งานเป็ นประโยชน์อย่างสูงสุด

ข้ อควรระวัง
คาแนะนาก่อนการติดตั้งเตาแม่ เหล็กไฟฟ้ า
 แกะสิ นค้าออกจากกล่องและลอกพลาสติกกันรอยออก (ถ้ามี)
 การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจะต้องกระทาโดยช่างผูช้ านาญการที่ศึกษาคู่มือและเข้าใจตัวสิ นค้าอย่างดีหรื อได้รับอนุมตั ิจากทาง
บริ ษทั ฯเท่านั้น โดยทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสี ยหายที่เกิดจากการติดตั้งหรื อเชื่อมต่อระบบไฟผิดพลาด
 ก่อนการเปิ ดใช้งาน เตาจะต้องได้รับการติดตั้งลงบนเฟอร์นิเจอร์โดยมีระยะที่ถูกต้องและพื้นผิวที่เหมาะสม
 ห้ามไม่ให้เด็กเล่นกับเตาไฟฟ้านี้
 เตาไฟฟ้าตามรุ่ นที่ถูกระบุอยูใ่ นคูม่ ือฉบับนี้ ใช้สาหรับการทาอาหารในครัวเรื อนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิ ชย์ อุตสาหกรรม
หรื อเปิ ดต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน
 ห้ามดัดแปลงหรื อปรับเปลี่ยนเครื่ องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
 เตาแม่เหล็กไฟฟ้าตามรุ่ นที่ถูกระบุอยูใ่ นคู่มือฉบับนี้ ไม่สามารถใช้ในลักษณะวางโดยตรงบนเคาน์เตอร์ โต๊ะ
 เตาไฟฟ้าจะต้องทาการเชื่อมต่อสายดินตามมาตรฐานก่อนการใช้งานเท่านั้น
 ไม่ควรเชื่อมต่อสายไฟฟ้าจากสายเดิมที่ผลิตภัณฑ์มีให้ และไม่ควรเดินสายไฟให้สมั ผัสกับหัวเตา
 เตาไฟฟ้าไม่ควรติดตั้งบนเครื่ องล้างจาน หรื อเครื่ องอบผ้าเนื่องจากไอระเหยของน้ าจะสร้างความเสี ยหายให้กบั แผงวงจรไฟฟ้า
 ไม่ควรวางวัตถุไวไฟใกล้บริ เวณเตาเนื่องอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้
 ไม่ควรวางวัสดุหรื ออุปกรณ์ที่แม่เหล็กดูดติดหรื อมีแถบแม่เหล็กลงบนหัวเตา อาทิเช่น ช้อน ส้อม มีด ฝาภาชนะ บัตรเครดิต แผ่นดิสก์
เครื่ องคิดเลข ฯลฯ เนื่องจากเตาอาจจะทางานและทาความร้อนบนวัสดุหรื ออุปกรณ์น้ นั ๆได้
 ห้ามวางแผ่นยางหรื อผ้ากันรอยบนหัวเตา หรื อหุม้ ก้นภาชนะด้วยวัสดุทุกชนิด เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวจะมีความร้อนสูงและอาจเกิด
เพลิงไหม้ได้
 ห้ามวางแผ่นโลหะที่แม่เหล็กดูดติดลงบนหัวเตา เพื่อดัดแปลงให้วางภาชนะชนิดอื่นๆได้ เนื่องจากเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะทางาน
ผิดพลาดและสร้างความเสี ยหายกับแผงวงจรของเตา
 อย่าปล่อยให้ ร่ างกายของคุณ เสื้ อผ้า หรื ออวัยวะอื่น ๆนอกจากภาชนะที่เหมาะสมสัมผัสกับเตา
ขณะที่เตาทางาน ควรปล่อยให้เตาเย็นก่อนถึงสัมผัสหน้าเตาได้
 ไม่ควรเปิ ดเครื่ องโดยไม่มีคนดูแล การปล่อยให้หม้อหรื อกระทะต้มไปเรื่ อยๆ น้ ามันหรื อน้ า
กระเด็นออกมาอาจทาให้เตาติดไฟได้
 ไม่ควรใช้เตาเพื่อเป็ นที่วางของ หรื อที่ทางานอื่นๆที่ไม่ใช่ทาอาหาร
 ห้ามวางวัตถุใด ๆ บนเตาไฟฟ้า
 อย่าใช้เครื่ องหากกระจกเตาแตก ควรทาการดึงปลัก๊ ออกทันที และติดต่อช่างผูช้ านาญเพื่อ
ทาการซ่อมเครื่ อง
 ปิ ดสวิทช์เตาทุกครั้งหลังการใช้งาน หรื อก่อนการทาความสะอาด หรื อบารุ งรักษา หากไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนานี้อาจส่งผลให้เกิด ไฟ
ฟ้าช็อต หรื อเสี ยชีวติ ได้
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การติดตั้งและเชื่ อมต่ อระบบไฟฟ้าจะต้ องกระทาโดยช่ างผู้ชานาญการทีศ่ ึกษาคู่มือและเข้ าใจตัวสินค้ าอย่ างดีหรื อได้ รับอนุมตั จิ าก
ทางบริษัทฯเท่ านั้น โดยทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบจากความเสียหายทีเ่ กิดจากการติดตั้งหรื อเชื่ อมต่ อระบบไฟผิดพลาด

1. คุณลักษณะของเตาแม่ เหล็กไฟฟ้ า
TOP VIEW

1.
2.
3.
4.

หัวเตากาลังไฟสูงสุด 2,000 วัตต์ เร่ งไฟได้ถึง 2,300 วัตต์
หัวเตากาลังไฟสูงสุด 2,000 วัตต์
กระจกเตา
แผงควบคุมการทางานชนิดสัมผัส

การใช้ งานเตาแม่ เหล็กไฟฟ้ า
แผงควบคุมการทางาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heating zone selection controls-โซนให้ความร้อน
Timer control – ปุ่ มตั้งเวลา
Power regulating key – ปุ่ มเพิ่ม/ลดค่า
Key/Lock control – ปุ่ มล็อก
ON/OFF control – ปุ่ มเปิ ด-ปิ ด
Booster Function Control – ปุ่ มเร่ งความร้อน
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เตาแม่ เหล็กไฟฟ้ า
เตาแม่เหล็กไฟฟ้านั้นปลอดภัย และให้ความร้อนที่มีประสิ ทธิภาพและประหยัดไฟ เตาผลิตความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กส่งตรงถึงกระทะ แทนที่
จะให้ความร้อนจากกระจกเตาส่งผ่านไปยังกระทะ ดังนั้นกระจกเตาจะร้อนเพราะภาชนะส่งผ่านความร้อนไปที่เตา
หม้อทาจากเหล็กทั้งชิ้น
แผงแม่เหล็กไฟฟ้า
กระจกเตา
คอยอินดักชัน่
ตัวนากระแสแม่เหล็ก

การสั มผัสเตาทีถ่ ูกต้ อง





ระบบเป็ นแบบสัมผัส จึงไม่จาเป็ นต้องลงน้ าหนักในการกดมาก
ใช้ท้ งั ข้อต่อนิ้วสัมผัสตามภาพ ไม่ใช่แค่ปลายนิ้ว
คุณจะได้ยนิ เสี ยงบี๊บทุกครั้งที่มีการสัมผัส
โปรดดูให้มนั่ ใจว่านิ้วมือคุณสะอาด แห้ง และ ไม่มีสิ่งใดวางบนเตา เช่นผ้า แค่มีน้ าบางๆบนหน้าเตาก็สามารถทาให้เตาส่งผ่านความร้อน
ได้ยาก

คาแนะนาในการเลือกใช้ ภาชนะชนิดต่ างๆบนเตาแม่ เหล็กไฟฟ้ าการใช้ งานระบบสั มผัส

 ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ได้กบั เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้น โปรดสังเกตสัญลักษณ์ดา้ นล่าง
ภาชนะหรื อบนบรรจุภณั ฑ์
 สามารถตรวจสอบว่าภาชนะสามารถใช้ได้กบั เตาแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการทดสอบด้วยแม่เหล็ก
หากแม่เหล็กดูดติดภาชนะ หมายความว่าภาชนะนั้นสามารถใช้ได้กบั เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
 หากคุณไม่มีแม่เหล็ก
1. ให้ใส่น้ าในภาชนะที่ตอ้ งการใช้
2. ภาชนะสามารถใช้ได้กบั เตาหากสัญลักษณ์ ไม่กระพริ บบนแผงควบคุม และน้ าเริ่ มเดือด
 ภาชนะที่มีวสั ดุดงั ต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้งานบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ เช่น สแตนเลสสตีลบริ สุทธิ์, อลูมีเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง,
แก้ว, ไม้, เซรามิค, เมลามีนม, พลาสติก, เครื่ องปั้ นดินเผา, หรื อ พอร์ซเลน
 ภาชนะที่ใช้งาน จะต้องเป็ นภาชนะชนิด ferromagnetic หรื อภาชนะโลหะที่มีคุณสมบัติที่แม่เหล็กดูดติดเช่น เหล็ก, เหล็กหล่อ หรื อ
ภาชนะที่ทางโรงงานผูผ้ ลิตระบุวา่ เป็ นภาชนะที่ใช้สาหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
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 ภาชนะบางประเภทเมื่อใช้งานอาจมีเสี ยงดัง ซึ่งเป็ นเสี ยงปกติที่เกิดจากการเหนี่ยวนาของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเสี ยงชนิดดังกล่าว มิได้บ่ง
บอกว่าเตาไฟฟ้าดังกล่าวมีปัญหาและไม่ส่งผลต่อการทางานแต่อย่างใด
 อาจเป็ นไปได้วา่ ภาชนะบางชนิดที่ทางโรงงานผูผ้ ลิตระบุวา่ เป็ นภาชนะที่ใช้สาหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า อาจมีคุณลักษณะบางอย่างที่ไม่
สามารถใช้งานบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ โดยอย่างน้อยทางบริ ษทั ฯแนะนาให้เลือกใช้ภาชนะที่ตรงกับเงื่อนไขตามที่ระบุ
 ห้ามวางแผ่นยางหรื อผ้ากันรอยบนหัวเตา หรื อหุม้ ก้นภาชนะด้วยวัสดุทุกชนิด เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวจะมีความร้อนสูงและอาจเกิด
เพลิงไหม้ได้
 ให้ยกภาชนะขึ้นเท่านั้น ห้ามไม่ให้ ลากหรื อถู เนื่องจากจะทาให้เตาเป็ นรอยได้

 ห้ามวางแผ่นโลหะที่แม่เหล็กดูดติดลงบนหัวเตา เพื่อดัดแปลงให้วางภาชนะชนิดอื่นๆได้ เนื่องจากเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะทางาน
ผิดพลาดและสร้างความเสี ยหายกับแผงวงจรของเตา
 ในกรณี ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของก้นภาชนะ (Ød) มีขนาดเล็กกว่า ปากภาชนะ (ØD) จะทาให้ประสิ ทธิภาพการทางานของเตาไฟฟ้า
ลดลง และบางทีภาชนะอาจจะไม่ถูกตรวจจับได้ ควรใช้ภาชนะที่มีกน้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับขนาดของหัวเตาเพื่อให้การใช้งาน
มีประสิ ทธิภาพสูงสุด และวางภาชนะกลางโซนให้ความร้อนเสมอ

 ห้ามใช้ภาชนะที่ไม่ใช่แบบก้นแบน หรื อมีมุมโค้ง หรื อมีขอบไม่เรี ยบเสมอกัน

การเริ่มการใช้ งาน
การเปิ ด-ปิ ด
1. หลังจากที่กดปุ่ มเปิ ดเครื่ อง

เครื่ องจะส่งเสี ยงบี๊บ 1 ครั้งจากนั้นไฟบนแผงควบคุมจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าเตาพร้อมทางาน

2. วางภาชนะบนโซนการทางานที่ตอ้ งการ โปรดดูให้มนั่ ใจว่าก้นกระทะ/หม้อนั้นสะอาดและแห้ง
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3. เลือกโซนให้ความร้อน สัญลักษณ์บนหัวเตาจะกระพริ บขึ้น

4. สามารถเลือกระดับความร้อนได้ โดยกดไปที่ “-” หรื อ “+” หรื อ ลูบไปที่ สัญลักษณ์ตามภาพ

หรื อ

หรื อ
ข้ อควรจา: หากไม่มีการ กดเลือกระดับความร้อนภายใน 1 นาที เตาจะ หยุดทางานอัตโนมัติ คุณต้องเริ่ มกดจากข้อ1ใหม่
คุณสามารถปรับระดับความร้อนได้ทุกเมื่อขณะใช้งาน
หากเลือกการสไลด์ไปที่ “-” จะสามารถเลือกระดับความร้อนได้ต้ งั แต่ 2 ถึง 8
หากใช้วธิ ีการกด “-” กาลังไฟจะลดลง 1 ระดับ จนถึง 0
หากใช้วธิ ีการกด “+” กาลังไฟจะเพิ่มขึ้น 1 ระดับ จนถึง 9
หากแผงควบคุมแสดงสัญลักษณ์
สลับกับระดับความร้อน หมายความว่า
 คุณวางกระทะหรื อหม้อไม่ถูกโซนการทางาน
 คุณใช้ภาชนะไม่เหมาะสมกับเตาอินดักชัน่
 กระทะหรื อหม้อเล็กเกินไปหรื อวางไม่อยูต่ รงกลางโซนให้ความร้อน
เตาจะเหนี่ยวนาความร้ อนเมื่อใช้ กระทะหรื อหม้ อเหล็กทีเ่ หมาะสาหรับเตาอินดักชั่นเท่ านั้น ห้ ามใช้ ภาชนะเมลามีนหรื อพลาสติกกับ
เตาเป็ นอันขาด เตาจะหยุดทางานอัตโนมัตหิ ลัง 1 นาทีหากไม่ มภี าชนะวางบนเตา
เมื่อทาอาหารเสร็จ
1. ให้กดเลือกโซนความร้อนที่คุณต้องการปิ ด

2. ให้กดปิ ดโดยสัมผัสที่ “-” และลดค่าไปที่ “0” ดูให้มนั่ ใจว่า หน้าจอแสดงค่า “0” จากนั้นแสดง “H”
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3. สามารถปิ ดเตาได้โดยกดปุ่ ม “ON/OFF”

4. ระบบแจ้งเตือนความร้อนคงเหลือบนหัวเตา
สัญลักษณ์ "H" จะปรากฎขึ้นเมื่อหน้าเตายังมีความร้อนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้นผูใ้ ช้ควรระวังและไม่ควรสัมผัสโดนจนกว่าสัญลักษณ์ "H" จะ
หายไป อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้เตาต่อเพื่อประหยัดไฟเนื่องจากหัวเตายังร้อนอยู่

การใช้ ฟังชั่นการเร่ งความร้ อน (Boost)
1. ให้กดไปยังที่โซนที่คุณต้องการเร่ งความร้อน สัญลักษณ์จะกระพริ บขึ้น

2. ให้กดไปที่ปุ่ม Boost ตามภาพ หัวเตาจะเริ่ มเร่ งความร้อนขึ้น หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “P” บนโซนความร้อนที่กาลังเร่ งความร้อน

3. หัวเตาจะเร่ งความร้อนเป็ นเวลา 5 นาที และจะกลับไปที่ค่าที่ได้ต้งั ไว้ก่อนการเร่ งความร้อน

4. หากต้องการยกเลิกการเร่ งความร้อนก่อนฟังชัน่ สิ้นสุดภายใน 5 นาที ให้ทาการกดเลือกโซนความร้อนก่อน ไฟจะกระพริ บ จากนั้นให้
กดไปที่ปุ่ม Boost ตามภาพ หัวเตาจะกลับไปให้ความร้อนตามระดับที่ต้ งั ไว้ก่อนการกดการเร่ งความร้อน
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ข้ อควรจา: หากไม่มีการ กดเลือกระดับความร้อนภายใน 1 นาที เตาจะ หยุดทางานอัตโนมัติ คุณต้องเริ่ มกดจากข้อ1ใหม่
คุณสามารถปรับระดับความร้อนได้ทุกเมื่อขณะใช้งาน และสามารถเลือกระดับความร้อนได้ต้ งั แต่ 0 ถึง 9 โดยใช้ slide control

ระบบแจ้ งเตือนความร้ อนคงเหลือบนหัวเตา
สัญลักษณ์ "H" จะปรากฎขึ้นเมื่อหน้าเตายังมีความร้อนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้นผูใ้ ช้ควรระวังและไม่ควรสัมผัสโดนจนกว่าสัญลักษณ์ "H" จะ
หายไป สามารถใช้เตาต่อเพื่อประหยัดไฟเนื่องจากหัวเตายังร้อนอยู่

ฟังชั่นล็อก Child Lock
 คุณสามารถใช้งานฟังชัน่ นี้เพื่อป้องกันการเปิ ดเตาแบบไม่ต้ งั ใจ (เช่น ป้ องกันไม่ให้เด็กเล็ก เล่นกับเตา)
 เมื่อเตาอยูใ่ นฟังชัน่ ล็อก หน้าจอจะไม่ทางานยกเว้นปุ่ ม ON/OFF
เพื่อให้ ฟังชั่นนีท้ างาน
กดปุ่ ม
นี้คา้ งไว้ 3 วินาที แสดงขึ้น ระบบล็อกจะทางานและเครื่ องจะไม่ทางาน
เพื่อปลดล็อก
 ดูให้มนั่ ใจว่าเตาเปิ ดใช้งานอยู่
 ให้กดปุ่ ม

ค้างไว้และใช้งานเตาได้ตามปรกติ

เมื่อเตาอยูใ่ นฟังชัน่ ล็อก หน้าจอจะไม่ทางานยกเว้นปุ่ ม ON/OFF คุณสามารถปิ ดเตาแบบเร่ งด่วนด้วยปุ่ มนี้เช่นกันแต่คุณต้อง
ปลดล็อกก่อนทุกครั้งที่ตอ้ งการใช้งานเตา

การตั้งเวลา
สามารถใช้ งานได้ 2 วิธี
 ใช้เป็ นตัวตั้งเวลาหน่วยเป็ นนาที เมื่อมีโซนการทางานอย่างน้อย 1 โซนกาลังทางานอยู่ ในกรณี น้ ีเมื่อหมดเวลาที่ต้งั ไว้ เตาจะยังให้
ความร้อนอยู่
 คุณสามารถตั้งให้โซนการทางาน 1 โซนหรื อมากกว่า 1 หยุดให้ความร้อนได้เมื่อเวลาที่ต้งั ไว้ หมดลง
 คุณสามารถตั้งเวลาได้ถึง 99 นาที
การใช้ การตั้งเวลาเพื่อเตือนเวลา (แต่ เตาไม่ หยุดให้ ความร้ อนเอง)
หากคุณไม่ เลือกโซนการทางาน
1. ดูให้แน่ใจว่าเตานั้น เปิ ดอยู่ และมีโซนความร้อนอย่างน้อย 1 โซนทางานอยู่
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ข้ อควรจา: คุณสามารถใช้การตั้งเวลาเพื่อเตือนเวลาถึงแม้วา่ คุณไม่ได้ใช้เตา
2. สัมผัสไปที่การตั้งเวลา หน้าจอจะแสดง “30”

3. เลือกเวลาโดยการสัมผัสไปที่ “-” หรื อ “+” นาทีจะเริ่ มกระพริ บขึ้นและแสดงค่าเวลา

หรื อ
Tip: สัมผัสไปที่ “-” หรื อ “+” เพื่อลดหรื อเพิ่มทีละ 1 นาที
แต่สามารถแตะแบบค้างที่ “-” or “+” จะสามารถเพิ่มหรื อลดได้ครั้งละ 10 นาที
4. เมื่อทาการตั้งเวลาแล้ว เวลาจะเริ่ มนับถอยหลังทันที หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือ และ จะกาพริ บ 5 วินาที

5. เพื่อยกเลิกการจับเวลา ให้กดปุ่ ม “นาฬิกา” แล้วการจับเวลาจะถูกยกเลิกจากนั้น เลข “00” ของหน่วยนาทีจะแสดงขึ้น แล้วจากนั้นจะ
เป็ น “- -”

6. เสี ยงกริ่ งจะดังขึ้น 30 วินาที และจะแสดง “--” เมื่อเวลาสิ้นสุดลง

หมายเหตุ: เตาจะยังให้ ความร้ อนอยู่ การตั้งเวลานีเ้ ป็ นเพียงการช่ วยจับเวลา ไม่ ได้ ช่วยตั้งเวลาให้ เปิ ด/ปิ ด เตา
การตั้งเวลาเพื่อหยุดให้ ความร้ อน
1. กดโซนความร้อนที่ตอ้ งการให้หยุด
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2. กดไปที่ปุ่มตั้งเวลา และหน้าจอจะแสดงเลข “30”

3. เลือกเวลาโดยการสัมผัสไปที่ “-” หรื อ “+” หน่วยนาทีจะเริ่ มกระพริ บและแสดงเวลา

หรื อ
Tip: สัมผัสไปที่ “-” หรื อ “+” เพื่อลดหรื อเพิ่มทีละ 1 นาที
แต่สามารถแตะแบบค้างที่ “-” or “+” จะสามารถเพิ่มหรื อลดได้ครั้งละ 10 นาที
4. เมื่อมีการตั้งเวลาแล้ว นาฬิกาจะเริ่ มนับถอยหลังทันที หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือ และจะกระพริ บ 5 วินาที เมื่อหมดเวลาเครื่ องจะ
หยุดให้ความร้อนอัตโนมัติ

หมายเหตุ ปุ่ มสี แดงถัดจากปุ่ มแสดงระดับความร้อนจะแสดงว่าโซนใดถูกเลือกอยู่

5. เพื่อยกเลิกการตั้งเวลา ให้เลือกโซนความร้อน และให้กดปุ่ ม “นาฬิกา” แล้วการตั้งเวลาจะถูกยกเลิกจากนั้น “00” ของหน่วยนาทีจะ
แสดงขึ้น จากนั้น “- -”

6. เมื่อถึงเวลาที่ต้ งั ไว้ โซนให้ความร้อนที่เลือกไว้จะหยุดให้ความร้อนอัตโนมัติ
หมายเหตุ: โซนให้ความร้อนอื่นๆ จะยังทางานต่อไป หากมีการเปิ ดใช้งานเตา
การตั้งเวลาเพื่อให้ โซนการทางานมากกว่ า 1 โซน หยุดทางาน
1. หากต้องการตั้งให้หวั เตาทั้งสองหยุดการทางาน หน้าจอจะแสดงเวลาที่นอ้ ยที่สุด
เช่น โซน 1 ตั้งเวลาที่ 3 นาที โซน 2 ตั้งเวลาที่ 6 นาที หน้าจอจะแสดงเวลา “3"
หมายเหตุ: จุดสี แดงถัดจาก เลขแสดงระดับความร้อนจะกระพริ บขึ้น ดังภาพด้านล่าง

ตั้งไปที่ 6 นาที
10

ตั้งไปที่ 3 นาที
2. เมื่อเวลาที่ต้ งั ไว้หมดลง โซนที่เลือกไว้จหั ยุดให้ความร้อนอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากคุณต้องการเปลี่ยนเวลาหลังจากที่ต้ งั เวลาแล้ว ให้กลับไปเริ่ มจากข้อ 1
การป้องกันเครื่ องร้ อน
ในกรณี ที่อุณหภูมิที่แผงวงจรภายในเครื่ องมีความร้อนสูงเกินกาหนดซึ่งอาจสร้างความเสี ยหายแก่แผงวงจรได้ เตาไฟฟ้าจะทาการตัดการทางาน
อัตโนมัติเพื่อหยุดการทางาน ดังนั้นผูใ้ ช้ควรหยุดพักการใช้งานเพือ่ ปล่อยให้เครื่ องระบายความร้อนหลังจากที่มีการตัดการทางาน
ระบบแจ้ งเตือนความร้ อนคงเหลือบนหัวเตา
สัญลักษณ์ "H" จะปรากฎขึ้นเมื่อหน้าเตายังมีความร้อนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้นผูใ้ ช้ควรระวังและไม่ควรสัมผัสโดนจนกว่าสัญลักษณ์ "H" จะ
หายไป
ระบบดักจับภาชนะ
หากมีการวางภาชนะที่ไม่เหมาะกับการใช้เตาอินดักชัน่ (เช่น ภาชนะทาจากอลูมิเนียม) หรื อ สิ่ งของอื่นๆเช่น กุญแจ มีด ส้อมบนเตา เตาจะเข้าสู่
ภาวะการรอการทางาน 1นาที และพัดลมจะยังทางานต่อไปอีก 1 นาทีเพื่อให้เครื่ องเย็นลง
ระบบปิ ดเครื่ องอัตโนมัติ
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณี ที่ผใู ้ ช้อาจลืมปิ ดการทางานของเครื่ อง โดยจะทาการปิ ดเครื่ องอัตโนมัติตาม
ตารางด้านล่าง
Power level
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Default working timer (hour)
8
8
8
4
4
4
2
2
2
เมื่อนากระทะหรื อหม้อ ออกจากเตา เตาอินดักชัน่ จะหยุดให้ความร้อนทันที และเตาจะหยุดการทางานทั้งหมดภายใน 2 นาที

ตารางการตั้งความร้ อน
ตารางด้านล่างเป็ นเพียงข้อแนะนาเบื้องต้นเท่านั้น ค่าที่เหมาะสมอาจขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ภาชนะและปริ มาณอาหารที่คุณทา การใช้งานเตา
หลายๆครั้งจะทาให้คุณสามารถกะความเหมาะสมได้
การตั้งความร้ อน
ความเหมาะสมในการใช้ งาน
1-2
 อาหารที่ตอ้ งการความร้อนที่ละเอียดอ่อน หรื ออุ่นอาหารปริ มาณน้อย
 อุ่นช็อกโกแล็ต เนย และ อาหารที่ไหม้ได้ง่าย
 การตุ๋นอาหาร
 การอุ่นแบบช้าๆ
3-4
 การอุ่นอาหาร
 การตุ๋นอาหารที่ตอ้ งการความร้อนที่มากขึ้น
 การหุงข้าว
5-6
 การทาแพนเค้ก
7-8
 การผัดอาหารประเภทต่างๆ
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ทาอาหารประเภทพาสต้า
การผัดแบบจีน
การทาให้อาหารเป็ นสี น้ าตาล
การต้มน้ า/ซุปให้เดือด

ขนาดเจาะเฟอร์ นิเจอร์





ให้เจาะช่องเฟอร์นิเจอร์บนเคาน์เตอร์ท็อปโดยมีระยะที่กาหนดตามรู ปภาพและตารางด้านล่าง
ระยะห่างจากผนังด้านรอบเตาไฟฟ้าควรมีระยะห่างอย่างน้อย 50 มม.
ความหนาของท็อปเคาน์เตอร์ไม่ควรต่ากว่า 30 มม.
ท็อปเคาน์เตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิ ดขอบ (ซิลิโคน) ควรเป็ นวัสดุชนิดทนความร้อน

Model

L(mm)

W(mm)

H(mm)

D(mm)

A(mm)

B(mm)

X(mm)

HB73-2IND/TC

730

430

62

58

695

410

min. 50

ระยะห่ างระหว่างผนังด้ านหลังหรื อผนังด้ านข้ าง
โปรดดูให้มนั่ ใจว่าเตานั้นมีช่องระบายอากาศที่ดีและช่องลมดูดเข้าและระบายออกนั้นไม่ถูกกีดขวาง และดูวา่ เตานั้นทางานอย่างเป็ น
ปรกติ ตามภาพด้านล่าง ความห่างระหว่างหัวเตาและตูเ้ ฟอร์นิเจอร์ดา้ นบนเตาควรมีระยะห่างอย่างต่าอยูท่ ี่ 760มม.
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A = 760 มม.
B = min. 50 มม. C = min. 20 มม.
D = ช่องลมดูดเพื่อระบายความร้อน E = ช่องลมออก 5 มม.

การยึดกิฟ๊ ล็อค
ควรติดตั้งเตาบนพื้นผิวที่เรี ยบ และมัน่ คง อย่าใช้แรงกดลงบนตัวเครื่ อง
ทาการติดตั้งกิ๊ฟล็อกลงบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าดังภาพด้านล่าง 4 จุด ด้วยการใส่น็อต กับคลิปยึดเตาเข้ากับเฟอร์นิเจอร์
สามารถปรับตาแหน่งที่ยดึ เพื่อให้เหมาะสมกับความหนาของเฟอร์นิเจอร์

A
สกรู

B
ที่ยดึ

C
รู สกรู

D
ฐาน

ปรับตาแหน่งที่ยดึ
ให้ทาการยึดเตากับเฟอร์นิเจอร์ ด้วย สกรู 2 ตัว ตามภาพ สามารถปรับตัวยึดให้ตามขนาดความหนาของเฟอร์นิเจอร์

การเชื่ อมต่ อไฟฟ้ า
 การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจะต้องกระทาโดยช่างผูช้ านาญการที่ศึกษาคู่มือและเข้าใจตัวสิ นค้าอย่างดีหรื อได้รับอนุมตั ิจากทาง
บริ ษทั ฯเท่านั้น โดยทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสี ยหายที่เกิดจากการติดตั้งหรื อเชื่อมต่อระบบไฟผิดพลาด
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ห้ามติดตั้งเตาไฟฟ้าเหนือเครื่ องล้างจาน ตูเ้ ย็น หรื อ ตูแ้ ช่แข็ง
ผนังและเฟอร์นิเจอร์ที่เตาถูกนาไปติดตั้งต้องสามารถทนความร้อนได้
เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆต้องสามารถทนความร้อนได้ดว้ ย
ตรวจสอบกับช่างไฟว่าสายไฟในบ้านเหมาะสม และติดตั้งอย่างถูกต้อง โดยช่างผูช้ านาญการเท่านั้น การแก้ไขสายไฟต้องทาโดยช่าง
ไฟที่ชานาญเท่านั้น

เตาไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อสายไฟกับอุปกรณ์เบรคเกอร์ที่มีขนาดเหมาะสมกับกาลังไฟของเตาในรุ่ นต่างๆโดยมีรายละเอียดดังตาราง
ด้านล่าง ทั้งนี้เบรคเกอร์จะต้องอยูใ่ นตาแหน่งที่ง่ายต่อการเปิ ดหรื อปิ ดโดยผูใ้ ช้

การดูแลรักษาและทาความสะอาดเตาแม่ เหล็กไฟฟ้ า
คาเตือน: ก่อนการทาความสะอาดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าทุกครั้ง ผูใ้ ช้ควรปิ ดการทางานของตัวเครื่ องและเบรคเกอร์เพื่อความปลอดภัย
 ห้ามทาความสะอาดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าในขณะที่เตายังร้อนอยู่
 ให้ใช้ฟองน้ าหรื อผ้าที่มีความละเอียดอ่อนนุ่มชุบน้ ายาทา ความสะอาด เช็ดบนพื้นผิวกระจกเซรามิค เพื่อลบรอยสกปรก จากนั้นใช้ผา้
สะอาดเช็ดให้แห้งสนิท
 ห้ามใช้น้ ายาล้างจาน ผงซักฟอก หรื อน้ ายาทา ความสะอาดอื่นๆที่มีความเข้มข้นสูง
 ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีความหยาบในการเช็ดหรื อขัดทาความสะอาดพื้นผิวกระจกเซรามิค
 ห้ามใช้อุปกรณ์ทาความสะอาดอื่นๆที่ใช้ไอน้ าหรื อแรงดันในการทาความสะอาดเป็ นอันขาด
 ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ก้นของภาชนะที่ใช้งานต้องแห้งสนิทและสะอาดหรื อไม่มีเศษสกปรกติดอยู่
 การเลื่อนภาชนะไป-มาระหว่างหัวเตาอาจทาให้เกิดรอยซึ่งไม่อาจลบให้เป็ นปกติได้
 หากอาหารประเภทน้ าตาล, เจลลี่, แยม ฯลฯ หกลงบนผิวเตาให้รีบทาการเช็ดทาความสะอาดทันทีก่อนที่เศษอาหารเหล่านั้นจะแห้งและจะ
ไม่สามารถเช็ดทาความสะอาดออกได้อย่างถาวร
เมื่อเกิดเหตุการณ์
ควรทาอย่ างไร
สิ่งทีต่ ้ องระวัง
กระจกเตาสกปรก (จากคราบรอยนิ้วมือ,รอย
1. ปิ ดเตา
 เมือปิ ดเตาแล้ว แม้ไม่มีสญ
ั ลักษณ์เตือน
ต่างๆ, คราบอาหาร น้ าต่างๆ)
2. เทน้ ายาในขณะที่เตาอุ่น (ไม่ร้อน)
ความร้อนคงเหลือ เตาอาจจะยังร้อนอยู่
3. เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาดและเช็ด
โปรดระวัง
ให้แห้ง
 ที่ขดั หม้อ หรื อ แปรงต่างๆและน้ ายามี
4. เปิ ดใช้เตาได้ตามปกติ
ฤทธิ์กดั กร่ อนสูงอาจทาให้กระจกเตา
เป็ นรอย หรื อเปลี่ยนสี โปรดอ่านฉลาก
ก่อนใช้วา่ สามารถใช้ได้กบั เตาได้หรื อไม่
 ห้ามปล่อยให้น้ ายาทาความสะอาดเป็ น
คราบ เนื่องจากจะทาให้กระจกเตาเป็ น
คราบ หรื อ ด่างๆได้
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คราบน้ า น้ ามัน น้ าตาล ต่างๆที่ลน้ ออกมา
นอกหม้อ

คราบบนหน้าแผงควบคุม

เช็ดทาความสะอาดทันที ด้วยที่ขดู เศษอาหาร
สาหรับเตา โปรดระวังเตาร้อน
1. ปิ ดเตา
2. ถือที่ขดู โดยให้ใบมีดทามุม 30
องศากับกระจกและเริ่ มขูดเศษ
อาหารหรื อคราบต่างๆ
3. เช็ดคราบบนกระจกออกด้วยผ้า
หรื อทิชชู่
4. ทาตามขั้น 2 ถึง 4 สาหรับ คราบ
ปรกติ
1. ปิ ดเตา
2. เทน้ ายาในขณะที่เตาอุ่น (ไม่ร้อน)
3. เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาดและเช็ด
ให้แห้ง
4. เปิ ดใช้เตาได้ตามปกติ

 เช็ดคราบน้ า หรื อคราบน้ าตาลให้เร็ ว
ที่สุดเท่าที่ทาได้ หากปล่อยให้คราบแห้ง
อาจยากต่อการทาความสะอาด หรื ออาจ
ไม่สามารถเช็ดออกได้ถาวร
 ระมัดระวังเมื่อใช้ใบมีดสาหรับขูดเตา
เก็บใบมีดให้ห่างเด็ก

 เตาอาจส่งเสี ยงบี๊บและปิ ดเอง หรื อ อาจ
ไม่สามารถกดปุ่ มใดๆได้ชวั่ ขณะ หากมี
คราบบนแผงควบคุม โปรดเช็ดทาความ
สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนเปิ ดใช้เตา

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้ นเมื่อเตาแม่ เหล็กไฟฟ้ ามีปัญหา
1. เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเปิ ดไม่ติดและไม่มีสญ
ั ญาณไฟปรากฎ
 ให้ตรวจสอบที่เบรคเกอร์วา่ เปิ ดอยูห่ รื อไม่
 ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบสายไฟ
 ตรวจสอบว่านาฬิกาที่ต้ งั ไว้ยงั ทางานหรื อไม่
2. หากสัญลักษณ์ "H" ปรากฎที่หน้าจอหลังจากปิ ดการทางานแล้ว
 สัญลักษณ์ "H" หมายถึงความร้อนสะสมที่คงเหลือบนหัวเตา และจะหายไปเมื่อเย็นลง ดังนั้นไม่ควรแตะสัมผัสหรื อเช็ดทาความสะอาดเมื่อ
หัวเตายังร้อนอยู่
3. ถ้าหากปิ ดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว ยังได้ยนิ เสี ยงเครื่ องทางานอยู่
 เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกออกแบบให้ระบบพัดลมระบายความร้อนทางานอย่างต่อเนื่องเมื่อตัวเครื่ องตรวจจับอุณหภูมิพบว่ามีความร้อน
สะสมรอบตัวเครื่ องสูง แม้กระทัง่ ผูใ้ ช้จะกดปุ่ มปิ ดเครื่ องไปแล้ว และพัดลมระบายความร้อนนี้จะหยุดอัตโนมัติหลังจากระบายความร้อน
จนหมด ดังนั้นผูใ้ ช้ไม่ควรปิ ดเบรคเกอร์หากปิ ดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วพัดลมระบายความร้อนยังทางานอยู่ ควรรอจนกว่าพัดลมจะระบาย
ความร้อนจนหมด
4. หากสัญลักษณ์ "E5" ปรากฎที่หน้าจอ
 หากสัญลักษณ์ "E5" ปรากฎขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิรอบตัวเครื่ องสูงเกินกาหนด ดังนั้นควรพักการใช้งานและปล่อยให้พดั ลม ระบายความ
ร้อนจนกว่าสัญลักษณ์จะดับลง ผูใ้ ช้ไม่ควรปิ ดเบรคเกอร์
5. หากขณะทางานมีเสี ยง "จี่หรื อวี้ๆ" ที่บริ เวณหัวเตาหรื อภาชนะ
 เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้มีปัญหาเสี ยงดังกล่าวเป็ นเสี ยงปกติที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนาของแม่เหล็กไฟฟ้า
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คาแนะนาและเคล็ดลับ
ปัญหา
ไม่สามารถเปิ ดเตาได้

สาเหตุ
ไม่มีไฟฟ้า/ไฟฟ้าดับ

ปุ่ มสัมผัสไม่ทางาน
ปุ่ มสัมผัสกดยาก

หน้าจอล็อกอยู่
อาจมีคราบน้ าหรื ออาหารติดอยูบ่ นแผง
ควบคุม หรื อสัมผัสปุ่ มผิดวิธี

กระจกเป็ นรอย

ใช้ภาชนะก้นกลม
ใช้แปรง ฟอยขัดหม้อ หรื อน้ ายาทาความ
สะอาดไม่เหมาะสม

ภาชนะส่งเสี ยงดังเมื่ออยูบ่ นเตา

อาจเป็ นเพราะวัสดุของภาชนะที่มี
ส่วนประกอบของเหล็กหลายประเภท
เป็ นเสี ยงปกติที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนาของ
แม่เหล็กไฟฟ้า
 ใช้ภาชนะไม่เหมาะสมกับ เตา เตาไม่
สามารถเหนี่ยวนาไฟฟ้ากับภาชนะที่ใช้
 หม้อ กระทะที่ใช้เล็กเกินไปเตาไม่
สามารถตรวจจับได้
ผิดพลาดทางเทคนิค

หากขณะทางานมีเสี ยง "จี่หรื อวี้ๆ" เมื่อมีการ
เร่ งความร้อน
ภาชนะไม่ร้อน

เตาหรื อโซนให้ความร้อนดับเอง และ
เครื่ องส่งเสี ยงบี๊บและมีอกั ษร ERROR
ปรากฏ
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ควรทาอย่ างไร
 ดูให้มนั่ ใจว่าปลัก๊ เตาต่อเข้ากับเต้าเสี ยบ
ไฟ และกดปุ่ มเปิ ดเครื่ องแล้ว
 ตรวจดูวา่ ไฟบริ เวณบ้านดับหรื อไม่
 ถ้าตรวจแล้วยังไม่สามารถเปิ ดเครื่ องได้
ให้ติดต่อศูนย์ซ่อม
ปลดล็อกหน้าจอ ศึกษาบทการใช้เตา
 เช็ดทาความสะอาดแผงควบคุมให้
สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
 ใช้ท้ งั ข้อต่อนิ้วกดไปที่ปุ่ม ไม่ใช่แค่
ปลายนิ้ว
 ใช้ภาชนะก้นแบน เรี ยบเท่านั้น ศึกษาบท
การใช้ภาชนะ
 ศึกษาการดูแลรักษาและทาความสะอาด
เตาแม่เหล็ก
ถือว่าปรกติ เสี ยงดังไม่ส่งผลเสี ยกับ
ประสิ ทธิภาพเตา
ถือว่าปรกติ แต่เสี ยงควรเบาลงหรื อไม่ส่งเสี ยง
เมื่อคุณลดระดับความร้อนลง
 ศึกษาบทคาแนะนาในการเลือกใช้
ภาชนะ
 ใช้หม้อ กระทะที่มีกน้ ขนาดใกล้เคียงกับ
ขนาดหัวเตา
จดอักษร ERROR CODE ปิ ดเครื่ องและดึง
ปลัก๊ ไฟเครื่ องออกจากเต้าเสี ยบและติดต่อ
ศูนย์ซ่อม

การแก้ปัญหาเบื้องต้ นอื่นๆ
ปัญหา
F3/F4

สาเหตุ

สิ่งทีค่ วรทา

F9/FA

เซ็นเซอร์จบั อุณหภูมิ IGBT ไม่ทางาน

โปรดติดต่อศูนย์ซ่อม

E1/E2

กระแสไฟฟ้าทางานไม่ปรกติ

E3

คอนล์ให้ความร้อนมีอุณหภูมิสูง

โปรดดูวา่ กระแสไฟฟ้าเข้านั้นทางาน
ปรกติหรื อไม่
เครื่ องจะทางานปกติเมื่อกระแสไฟฟ้า
ทางานปรกติ
โปรดติดต่อศูนย์ซ่อม

E5

เซ็นเซอร์จบั อุณหภูมิ IGBT ร้อนเกินไป

เซ็นเซอร์จบั อุณหภูมิคอยล์ร้อนไม่ทางาน

โปรดติดต่อศูนย์ซ่อม

ปิ ดเครื่ องแล้วเปิ ดเครื่ องใหม่เมื่อเครื่ อง
เย็นลง

คาแนะนาด้านบนเป็ นการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเตาเท่านั้น อย่าถอดอุปกรณ์เตาใดๆออกด้วยตนเองเพื่อป้ องอันตรายที่เกิดกับเตาและกับ
ตัวท่านเอง

บริ ษทั สยามแมเนอร์ กรุ๊ ป จากัด
660 ซอยนวมิทร์ 91 แยก 3-42
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-033-5400
โทรสาร: 02-033-5409
ศุนย์บริ การหลังการขาย:
โทรศัพท์: 02-033-5422
Email: service@eve.co.th, support@eve.co.th
www.eve.co.th
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