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เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ 
ก่อนอื่นทางบริษทัฯขอกราบขอบพระคุณที่ได้ไว้วางใจและซ้ือเตาไฟฟ้ากับทางบริษทัฯ ทั้งนี้เพื่อการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ทางบรษิัทฯแนะน าใหท้่านอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและปฏิบตัิตามข้อแนะน า เพื่อให้การใช้งานเปน็ประโยชน์อย่างสูงสุด 
 

 

ค าแนะน าก่อนการติดตั้งเตาแม่ไฟฟ้าแบบผสม 
 แกะสินค้าออกจากกล่องและลอกพลาสติกกันรอยออก (ถ้าม)ี 
 การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจะต้องกระท าโดยช่างผู้ช านาญการที่ศึกษาคู่มือและเข้าใจตัวสินค้าอย่างดีหรือได้รับอนุมตัิจากทาง

บริษทัฯเท่านั้น โดยทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งหรือเชื่อมต่อระบบไฟผดิพลาด 
 ก่อนการเปิดใช้งาน เตาจะต้องไดร้ับการติดตั้งลงบนเฟอร์นิเจอร์โดยมีระยะที่ถูกต้องและพ้ืนผิวที่เหมาะสม 
 ห้ามไม่ให้เด็กเล่นกับเตาไฟฟ้านี้ 
 เตาไฟฟ้าตามรุ่นที่ถูกระบุอยู่ในคูม่ือฉบับนี้ ใช้ส าหรบัการท าอาหารในครัวเรือนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย ์อุตสาหกรรม 

หรือเปิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
 ห้ามดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนเครือ่งใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด 
 เตาแม่เหล็กไฟฟ้าตามรุ่นที่ถูกระบุอยู่ในคู่มือฉบบันี ้ไม่สามารถใช้ในลักษณะวางโดยตรงบนเคานเ์ตอร์ โต๊ะ  
 เตาไฟฟ้าจะต้องท าการเชื่อมต่อสายดินตามมาตรฐานก่อนการใช้งานเท่านัน้ 
 ไม่ควรเชื่อมต่อสายไฟฟ้าจากสายเดิมทีผ่ลิตภัณฑ์มีให ้และไม่ควรเดินสายไฟให้สัมผัสกับหัวเตา 
 เตาไฟฟ้าไม่ควรติดตั้งบนเครื่องลา้งจาน หรือเครื่องอบผ้าเนื่องจากไอระเหยของน้ าจะสร้างความเสียหายให้กับแผงวงจรไฟฟ้า 
 ไม่ควรวางวัตถุไวไฟใกล้บริเวณเตาเนื่องอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได ้
 ไม่ควรวางวัสดุหรืออุปกรณ์ที่แม่เหล็กดูดติดหรือมีแถบแม่เหล็กลงบนหัวเตา อาทิเช่น ช้อน ส้อม มีด ฝาภาชนะ บัตรเครดิต แผ่นดิสก์ 

เครื่องคิดเลข ฯลฯ เนื่องจากเตาอาจจะท างานและท าความร้อนบนวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆได้ 
 ห้ามวางแผ่นยางหรือผ้ากันรอยบนหัวเตา หรือหุ้มก้นภาชนะด้วยวัสดุทุกชนิด เนื่องจากบรเิวณดังกล่าวจะมีความร้อนสูงและอาจเกิด

เพลิงไหม้ได ้
 ห้ามวางแผ่นโลหะที่แม่เหล็กดูดติดลงบนหัวเตา เพื่อดัดแปลงให้วางภาชนะชนิดอื่นๆได้ เนื่องจากเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะท างาน

ผิดพลาดและสร้างความเสียหายกบัแผงวงจรของเตา 
 อย่าปล่อยให ้ร่างกายของคุณ เสื้อผ้า หรืออวัยวะอื่น ๆนอกจากภาชนะที่เหมาะสมสัมผัสกับเตา 

ขณะที่เตาท างาน ควรปล่อยใหเ้ตาเย็นก่อนถึงสัมผัสหน้าเตาได ้
 ไม่ควรเปิดเครื่องโดยไม่มคีนดูแล การปล่อยให้หม้อหรือกระทะตม้ไปเรื่อยๆ น้ ามันหรือน้ า 

กระเด็นออกมาอาจท าใหเ้ตาติดไฟได้ 
 ไม่ควรใช้เตาเพื่อเป็นที่วางของ หรือที่ท างานอืน่ๆที่ไมใ่ช่ท าอาหาร 
 ห้ามวางวัตถุใด ๆ บนเตาไฟฟ้า 
 อย่าใช้เครื่องหากกระจกเตาแตก ควรท าการดึงปลัก๊ออกทนัท ีและติดต่อช่างผู้ช านาญเพื่อ 

ท าการซ่อมเครื่อง 
 ปิดสวิทช์เตาเซรามิคทุกครัง้หลังการใช้งาน หรือก่อนการท าความสะอาด หรือบ ารุงรักษา หากไม่ปฏิบัติตามค าแนะน านี้อาจส่งผลให้

เกิด ไฟฟ้าช็อต หรือเสียชีวิตได ้

 

การติดตั้งและเช่ือมต่อระบบไฟฟา้จะต้องกระท าโดยช่างผู้ช านาญการท่ีศึกษาคู่มือและเข้าใจตัวสินค้าอย่างดีหรือได้รบัอนมุัติจาก
ทางบริษัทฯเท่านั้น โดยทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้งหรือเชื่อมต่อระบบไฟผิดพลาด 
 

ข้อควรระวงั 
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TOP VIEW 
 

 
              1. หัวเตาอินดักช่ันก าลังไฟสูงสุด 2,000 วัตต์ 
              2. หัวเตาอินดักช่ัน ก าลังไฟสูงสุด 1,500 วัตต์ 
              3. หัวเตาเซรามิค Double Ring ก าลังไฟสูงสุด 1,000/ 2,000  วัตต์ 
               4. แผงควบคุมการท างานชนิดสัมผัส 
 
 
 
 
 

 
   แผงควบคุมการท างาน 
 
 
 
 
 

 
 
1. Heating zone selection controls-โซนให้ความร้อน 
2. Timer control – ปุ่มตั้งเวลา 
3. Power / Timer regulating key – ปุ่มเพิ่ม/ลดค่า  
4. Key/Lock control – ปุ่มล็อก 
5. ON/OFF control – ปุ่มเปิด-ปิด 
6. Dual Zone Power Selection - ปุ่มเลือกโซนความร้อนวงนอกและวงในพร้อมกัน (ส าหรับหัวเตาเซรามิค) 
 

 
เตาแม่เหล็กไฟฟ้านั้นปลอดภัย และใหค้วามร้อนที่มีประสิทธิภาพและประหยัดไฟ เตาผลิตความร้อนจากคลื่นแมเ่หล็กส่งตรงถงึกระทะ แทนที่
จะให้ความร้อนจากกระจกเตาส่งผ่านไปยังกระทะ   ดังนั้นกระจกเตาจะร้อนเพราะภาชนะส่งผ่านความร้อนไปที่เตา 

 

การใช้งานเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 

1. คุณลักษณะของเตาไฟฟ้าแบบผสม 
 

หม้อท าจากเหล็กท้ังชิ้น 
 
แผลงแม่เหล็กไฟฟ้า  
กระจกเตา 
คอยอินดักช่ัน 
ตัวชกัน ากระแสแม่เหล็ก 
 

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 
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 เตาเซรามิคใช้เทคโนโลยีให้ความร้อนด้วยอินฟาเรต สายไฟนิกเกิ้ลในเตาจะส่งผ่านความร้อนและอนิฟาเรตเพื่อท าให้อาหารร้อน  
 สามารถใช้ภาชนะในการท าอาหารได้เกือบทุกชนิด เช่น หม้อทองแดง กระทะจีน หม้อกระทะสแตนเลส หม้อแก้ว หรือ หม้อแบบ

เซรามคิ 

 
 

 
 

 ระบบเปน็แบบสัมผัส จึงไม่จ าเปน็ต้องลงน้ าหนักในการกดมาก 
 ใช้ทั้งข้อต่อนิ้วสัมผัสตามภาพ ไม่ใช่แค่ปลายนิ้ว 
 คุณจะได้ยนิเสียงบบีทุกครั้งที่มีการสัมผัส 
 โปรดดใูห้มัน่ใจว่านิ้วมือคุณสะอาด แห้ง และ ไม่มีส่ิงใดวางบนเตา เช่นผ้า   แค่มีน้ าบางๆบนหน้าเตาก็สามารถท าให้เตาส่งผ่านความ

ร้อนได้ยาก 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้น โปรดสังเกตสัญลักษณ์ด้านล่างภาชนะหรือบนบรรจุภัณฑ์ 
 สามารถตรวจสอบว่าภาชนะสามารถใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการทดสอบด้วยแม่เหล็ก 

หากแม่เหล็กดูดติดภาชนะ หมายความว่าภาชนะนั้นสามารถใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 
 หากคุณไม่มีแม่เหล็ก 

1. ให้ใส่น้ าในภาชนะที่ต้องการใช้ 

2. ภาชนะสามารถใช้ได้กับเตาหากสัญลักษณ์   ไม่กระพริบบนแผงควบคุม และน้ าเริ่ม
เดือด 

 ภาชนะที่มีวัสดุดังต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้งานบนเตาแมเ่หล็กไฟฟ้าได้ เช่น สแตนเลสสตีลบริสุทธ์ิอลูมีเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, 
แก้ว, ไม้, เซรามิค, เมลามีนม พลาสติก เครื่องปั้นดินเผา, หรือ พอร์ซเลน 

 
 
 

เตาเซรามิค 
 

ค าแนะน าในการเลือกใชภ้าชนะชนิดต่างๆบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าการใช้งานระบบสัมผัส 
 

การสัมผัสเตาท่ีถูกต้อง 
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 ภาชนะที่ใช้งาน จะต้องเป็นภาชนะชนิด ferromagnetic หรือภาชนะโลหะที่มีคุณสมบตัิที่แม่เหล็กดูดติดเช่น เหล็ก, เหล็กหล่อ หรือ
ภาชนะที่ทางโรงงานผู้ผลิตระบุว่าเป็นภาชนะทีใ่ช้ส าหรับเตาแมเ่หล็กไฟฟ้า 

 ภาชนะบางประเภทเมื่อใช้งานอาจมีเสียงดัง ซ่ึงเป็นเสียงปกตทิี่เกิดจากการเหนี่ยวน าของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเสียงชนิดดังกล่าว มิได้บ่ง
บอกว่าเตาไฟฟ้าดังกล่าวมีปัญหาและไม่ส่งผลต่อการท างานแต่อยา่งใด 

 อาจเปน็ไปได้ว่า ภาชนะบางชนิดที่ทางโรงงานผูผ้ลิตระบุว่าเป็นภาชนะที่ใช้ส าหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า อาจมีคุณลักษณะบางอย่างที่ไม่
สามารถใช้งานบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ โดยอย่างน้อยทางบรษิัทฯแนะน าใหเ้ลือกใช้ภาชนะที่ตรงกับเงื่อนไขตามทีร่ะบุ 

 ห้ามวางแผ่นยางหรือผ้ากันรอยบนหัวเตา หรือหุ้มก้นภาชนะด้วยวัสดุทุกชนิด เนื่องจากบรเิวณดังกล่าวจะมีความร้อนสูงและอาจเกิด
เพลิงไหม้ได ้

 ให้ยกภาชนะขึ้นเท่านัน้ ห้ามไม่ให้ ลากหรือถู เนื่องจากจะท าให้เตาเป็นรอยได้ 
 
 
 
 
 

 ห้ามวางแผ่นโลหะที่แม่เหล็กดูดติดลงบนหัวเตา เพื่อดัดแปลงให้วางภาชนะชนิดอื่นๆได้ เนื่องจากเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะท างาน
ผิดพลาดและสร้างความเสียหายกบัแผงวงจรของเตา 

 ในกรณีที่ขนาดเส้นผ่าศูนยข์องกน้ภาชนะ (Ød) มีขนาดเล็กกว่า ปากภาชนะ (ØD) จะท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานของเตาไฟฟ้า
ลดลง และบางทีภาชนะอาจจะไมถู่กตรวจจับได ้ควรใช้ภาชนะที่มกี้นขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางเท่ากับขนาดของหัวเตาเพื่อให้การใช้งาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด และวางภาชนะกลางโซนใหค้วามร้อนเสมอ 

 
 

 
 

 ห้ามใช้ภาชนะที่ไม่ใช่แบบก้นแบน หรือมีมุมโคง้ หรือมขีอบไม่เรยีบเสมอกัน 

 
 

 
 
หลังจากที่กดปุ่มเปิดเครื่อง เครื่องจะส่งเสียงบีบ 1 ครั้งจากนั้นไฟบนแผงควบคุมจะสว่างขึ้นทุกดวง 
แล้วดับลง เพื่อแสดงว่าเตาพร้อมท างาน 
1.  กดปุ่มเปดิเครื่อง ON/OFF    หน้าจอจะแสดง “-” หรือ “--” เพื่อแสดงว่าเตาพร้อมใช้งาน 

 
 

การเริ่มการใช้งาน 



 6 

2. วางภาชนะบนโซนการท างานที่ต้องการ 
    โปรดดูให้มั่นใจว่าก้นกระทะ/หม้อนั้นสะอาดและแห้ง 

 
3.  กดปุ่มเลือกโซนความร้อนที่ตอ้งการและไฟใกล้สัญลักษณ์โซนความร้อนนั้นจะกระพรบิขึ้น 

 
4. เลือกระดับความร้อน และเวลาไดโ้ดยการกดปุ่ม “ ” หรือ “ ” เลขจะเริ่มกระพรบิและแสดงขึ้นบนหน้าจอ 

 
 

ข้อควรจ า: กดไปที่ “ ” หรือ “ ” เพื่อเลือกเวลาที่เพิ่มหรือลดครั้งละ 1 นาที 

                 กดค้างไปที่ “ ” หรือ “ ” เพื่อเลือกเวลาที่เพิ่มหรือลดครั้งละ 10 นาที 
หากเลือกการตั้งเวลาเกินไป 99 นาที เวลาจะกลับไปที่ 0 โดยอัตโนมัติ 

หากแผงควบคุมแสดงสัญลักษณ์  สลับกับระดับความร้อน หมายความว่า 
 คุณวางกระทะหรือหม้อไม่ถูกโซนการท างาน 
 คุณใช้ภาชนะไม่เหมาะสมกับเตาอินดักช่ัน 
 กระทะหรือหม้อเล็กเกินไปหรือวางไม่อยู่ตรงกลางโซนใหค้วามร้อน 

 
 
เมื่อท าอาหารเสร็จ 
1. ให้กดไปที่โซนทีคุ่ณต้องการปดิ 

 
 
 
 

 เตาจะเหนี่ยวน าความร้อนเมื่อใชก้ระทะหรือหม้อเหล็กทีเ่หมาะส าหรับเตาอินดกัชั่นเท่านั้น ห้ามใชภ้าชนะเมลามีนหรือพลาสติกกับ
เตาเป็นอันขาด    เตาจะหยุดท างานอัตโนมัตหิลัง 1 นาทีหากไม่มีภาชนะวางบนเตา 
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2. ให้กดปดิโดยลดเลขไปที่ “0” โปรดดใูห้มั่นใจว่าหน้าจอแสดงเลขศูนยจ์ากนั้น 
 

 
 

3. สามารถปิดเตาได้โดยกดปุ่ม “ON/OFF” 

 
การเลือกใช้ โซนความร้อนเตาเซรามิค DOUBLE ZONE 

กดเลือกโซนความร้อนเตาเซรามิค DOUBLE RING และเมื่อไฟวงในท างานให ้กด  เพื่อให้ไฟวงนอกท างานด้วย 

สามารถหยุดการท างานหัวเตา double ring ได้โดยการกด   
 
 
การตั้งเวลา (1-99 นาที) 
สามารถใช้งานได้ 2 วธิ ี

 ใช้เป็นตัวตั้งเวลาหน่วยเป็นนาที เมื่อมีอย่างน้อย 1 โซนก าลังท างานอยู ่ในกรณีนี้เมื่อหมดเวลาที่ตัง้ไว้หมดลง ความร้อนเตาจะไม่
ดับลงอัตโนมัต ิ

 คุณสามารถตั้งให้โซนการท างาน 1 โซน หยุดใหค้วามร้อนไดเ้มื่อเวลาที่ตั้งไว้ หมดลง 
 คุณสามารถตั้งเวลาได้ถึง 99 นาที 

 
การใช้การตั้งเวลาเพื่อเตอืนเวลา (แต่เตาไม่หยุดให้ความร้อนเอง) 
หากคุณไม่เลือกโซนการท างาน 

1. ดูให้แน่ใจว่าเตานั้น เปิดอยู่  และมีโซนความร้อนอย่างน้อย 1 โซนท างานอยู ่
2. สัมผัสไปที่การตั้งเวลา หน้าจอจะแสดง “--” 
3. เลือกเวลาโดยการสัมผัสไปทีต่ าแหน่งที่ 3 หรือ  “-” or “+” นาทีจะเริ่มกระพริบขึน้และแสดงค่าเวลา 
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Tip:   สัมผัสไปที่ “-”   or “+” เพื่อลดหรือเพิ่มทีละ 1 นาที แต่สามารถแตะแบบค้างที่ “-”  or “+”  จะสามารถเพิ่มหรือลดได้ครัง้ละ 10 นาที     
หากเลือกไปเกินกว่า 99 นาที เครือ่งจะกลับไปที่ 00 นาที 
4. เมื่อสัมผัสไปที่โซนให้ความร้อน และสัมผัส “Timer” เวลาจะถูกยกเลิก และ “--” จะแสดงหน่วยนาท ี

 
 

5. เมื่อท าการตั้งเวลาแล้ว เวลาจะเริม่นับถอยหลังทันท ี
 

 
 

6. เสียงกริ่งจะดังขึน้ 30 วินาที และเวลาจะแสดง  “--” เมื่อเวลาส้ินสุดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
การตั้งเวลาเพื่อหยุดให้ความรอ้น 

1. โซนความร้อนที่ต้องการ (1) 

 
2. เลือกตั้งเวลาที่ต้องการให้ท างาน กด (2)  

นาฬิกาจะแสดง “30”  

 
3. เลือกเวลาโดยการสัมผัสไปที่ “-” หรือ  “+” หน่วยนาทจีะเริ่มกระพริบและแสดงเวลา 
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Tip:   สัมผัสไปที่ “-”   or “+” เพื่อลดหรือเพิ่มทีละ 1 นาที แต่สามารถแตะค้างที่ “-”  หรือ “+”  จะสามารถเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ 10 นาที     
หากเลือกไปเกินกว่า 99 นาที เครือ่งจะกลับไปที่ 00 นาท ี
1. เลือกโซนใหค้วามร้อนที่ต้องการ (1) และสัมผัสไปที่ นาฬิกา (2) เวลาจะถูกยกเลิกไป และ “- -” จะแสดงหน่วยนาท ี

                   
 

2. เมื่อเวลาเริ่มท างาน นาฬิกาจะเริ่มนับถอยหลังทันที หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือ และจะกระพรบิ 5 วินาที เมื่อหมดเวลาเครื่องจะหยุด
ให้ความร้อนอตัโนมัติ  

 
หมายเหตุ  ปุ่มสีแดงถัดจากปุ่มแสดงระดับความร้อนจะแสดงว่าโซนใดถูกเลือก 

 
 
ระบบแจ้งเตือนความรอ้นคงเหลอืบนหัวเตา 
สัญลักษณ์ "H" จะปรากฎขึน้เมื่อหน้าเตายังมคีวามร้อนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้นผู้ใช้ควรระวังและไม่ควรสัมผัสโดนจนกว่าสัญลักษณ์ "H" จะ
หายไป 

 
ฟังชั่นล็อก Child Lock 

เพื่อให้ฟังช่ันนี้ท างาน กดปุ่ม   นี้ค้างไว้ 3 วินาที จนกระทั้ง ‘Lo’ แสดงขึ้น ระบบล็อกจะท างานและเครื่องจะไม่ท างาน   

เพื่อปลดล็อกให้กดปุ่ม ค้างไว้จนกระทั่งฟังช่ันนีห้ายไป 
 

ในกรณีที่อุณหภูมิที่แผงวงจรภายในเครื่องมคีวามร้อนสูงเกินก าหนดซ่ึงอาจสร้างความเสียหายแก่แผงวงจรได้ เตาไฟฟ้าจะท าการตัดการ
ท างานอัตโนมตัิเพื่อหยดุการท างาน ดังนั้นผูใ้ช้ควรหยดุพักการใช้งานเพื่อปล่อยให้เครื่องระบายความร้อนหลังจากที่มีการตัดการท างาน 
 
ระบบแจ้งเตือนความรอ้นคงเหลอืบนหัวเตา 
สัญลักษณ์ "H" จะปรากฎขึน้เมื่อหน้าเตายังมคีวามร้อนสะสมคงเหลืออยู่ ดังนั้นผู้ใช้ควรระวังและไม่ควรสัมผัสโดนจนกว่าสัญลักษณ์ "H" จะ
หายไป 
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ระบบปดิเครื่องอัตโนมัต ิ
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกออกแบบเพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในกรณีทีผู่ใ้ช้อาจลืมปิดการท างานของเครื่อง โดยจะท าการปิดเครื่องอตัโนมตัิตาม
ตารางด้านล่าง 

เมื่อน ากระทะหรือหม้อ ออกจากเตา เตาอินดักช่ันจะหยุดใหค้วามร้อนทันที และเตาจะหยดุการท างานทั้งหมดภายใน 2 นาท ี
 

 
 

การตั้งความร้อน ความเหมาะสมในการใช้งาน 
1-2  อาหารที่ต้องการความร้อนที่ละเอียดอ่อน หรืออุ่นอาหารปริมาณน้อย 

  อุ่นช็อกโกแลต็ เนย และ อาหารที่ไหม้ได้ง่าย 
 การตุ๋นอาหาร 
 การอุน่แบบช้าๆ 

3-4  การอุ่นอาหาร 
 การตุ๋นอาหารที่ต้องการความร้อนที่มากขึ้น 
 การหุงข้าว 

5-6  การท าแพนเค้ก 
7-8  การผัดอาหารประเภทต่างๆ 

 ท าอาหารประเภทพาสต้า 
9  การผัดแบบจีน 

 การท าให้อาหารเป็นสีน้ าตาล 
 การต้มน้ า/ซุปให้เดือด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Default working timer (hour) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 

ตารางการตั้งความร้อน 
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 ให้ท าการเจอะช่องเฟอรน์ิเจอร์บนเคานเ์ตอรท์็อปโดยมีระยะที่ก าหนดตามรปูภาพและตารางด้านลา่ง 
 ระยะห่างจากผนังด้านรอบเตาไฟฟ้าควรมีระยะห่างอย่างน้อย 500 มม. 
 ความหนาของท็อปเคาน์เตอร์ไม่ควรต่ ากว่า 30 มม. 
 ท็อปเคาน์เตอร์และอปุกรณ์ที่ใช้ในการปิดขอบ (ซิลิโคน) ควรเป็นวัสดุชนิดทนความร้อน 
 

 
 

 
 

 

 โปรดดูให้มั่นใจว่าเตานัน้มีช่องระบายอากาศที่ดีและช่องลมดูดเข้าและระบายออกนั้นไม่ถูกกีดขวาง และดูว่าเตานั้นท างานอย่างเปน็
ปรกติ ตามภาพด้านล่าง  ความห่างระหว่างหัวเตาและตู้เฟอร์นเิจอรด์้านบนเตาควรมีระยะห่างอย่างต่ าอยู่ที่ 760มม. 

 
 

A = 760 มม. B = min. 50 มม. C = min. 30 มม.  
D = ช่องลมดูดเพื่อระบายความรอ้น E = ช่องลมออก 10 มม. 
 

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

HB73-2IND1DVC/TC 590 520 62 58 560 490 min. 50 

ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร ์

ระยะห่างระหว่างผนังด้านหลังหรือผนังด้านข้าง 
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ท าการติดตั้งกิ๊ฟลงบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าดังภาพด้านล่าง ด้วยการใส่น็อต กับคลิบยดึเตาเข้ากับเฟอรน์ิเจอร ์
ปรับต าแหน่งคลิบเพื่อใหเ้หมาะกบัความหนาของเคาร์เตอร์ท๊อป 

 

 

 
 

 การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจะต้องกระท าโดยช่างผู้ช านาญการที่ศึกษาคู่มือและเข้าใจตัวสินค้าอย่างดีหรือได้รับอนุมตัิจากทาง
บริษทัฯเท่านั้น โดยทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งหรือเชื่อมต่อระบบไฟผดิพลาด 

 ห้ามติดตั้งเตาไฟฟ้าเหนือเครื่องลา้งจาน ตู้เย็น หรือ ตู้แช่แข็ง 
 ผนังและเฟอร์นิเจอร์ทีเ่ตาถูกน าไปติดตัง้ต้องสามารถทนความร้อนได ้
 เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ติดตัง้ต่างๆต้องสามารถทนความร้อนได้ด้วย 
 ตรวจสอบกับช่างไฟว่าสายไฟในบ้านเหมาะสม และติดตั้งอย่างถูกต้อง โดยช่างผู้ช านาญการเท่านั้น  การแก้ไขสายไฟต้องท าโดยช่าง

ไฟที่ช านาญเท่านั้น 

เตาไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อสายไฟกับอุปกรณ์เบรคเกอร์ที่มขีนาดเหมาะสมกับก าลังไฟของเตาในรุน่ต่างๆโดยมีรายละเอียดดังตาราง
ด้านล่าง ทั้งนีเ้บรคเกอรจ์ะต้องอยูใ่นต าแหนง่ที่ง่ายต่อการเปิดหรือปิดโดยผู้ใช้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

การเช่ือมต่อไฟฟ้า 
 

การยึดกิ๊ฟลอ็ค 
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ค าเตือน: ก่อนการท าความสะอาดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าทุกครั้ง ผู้ใชค้วรปิดการท างานของตัวเครื่องและเบรคเกอรเ์พื่อความปลอดภัย 
 ห้ามท าความสะอาดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าในขณะทีเ่ตายังร้อนอยู ่
 ให้ใช้ฟองน้ าหรือผ้าที่มคีวามละเอียดอ่อนนุ่มชุบน้ ายาท า ความสะอาด เช็ดบนพื้นผิวกระจกเซรามิค เพื่อลบรอยสกปรก จากนั้นใช้ผ้า

สะอาดเช็ดให้แห้งสนทิ 
 ห้ามใช้น้ ายาล้างจาน ผงซักฟอก หรือน้ ายาท า ความสะอาดอื่นๆทีม่ีความเข้มข้นสูง 
 ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มคีวามหยาบในการเช็ดหรือขดัท าความสะอาดพ้ืนผิวกระจกเซรามิค 
 ห้ามใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดอืน่ๆทีใ่ช้ไอน้ าหรือแรงดันในการท าความสะอาดเปน็อันขาด 
 ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ก้นของภาชนะที่ใช้งานต้องแหง้สนิทและสะอาดหรือไม่มีเศษสกปรกตดิอยู ่
 การเลื่อนภาชนะไป-มาระหว่างหวัเตาอาจท าให้เกิดรอยซ่ึงไม่อาจลบใหเ้ปน็ปกติได้ 
 หากอาหารประเภทน้ าตาล, เจลล่ี, แยม ฯลฯ หกลงบนผิวเตาให้รบีท าการเช็ดท าความสะอาดทนัทีกอ่นที่เศษอาหารเหล่านัน้จะแห้ง

และจะไม่สามารถเช็ดท าความสะอาดออกได้อย่างถาวร 
 
 

 
 

การตั้งความร้อน ความเหมาะสมในการใช้งาน 
1-2  อาหารที่ต้องการความร้อนที่ละเอียดอ่อน หรืออุ่นอาหารปริมาณน้อย 

  อุ่นช็อกโกแล็ต เนย และ อาหารที่ไหม้ได้ง่าย 
 การตุ๋นอาหาร 
 การอุน่แบบช้าๆ 

3-4  การอุ่นอาหาร 
 การตุ๋นอาหารที่ต้องการความร้อนที่มากขึ้น 
 การหุงข้าว 

5-6  การท าแพนเค้ก 
7-8  การผัดอาหารประเภทต่างๆ 

 ท าอาหารประเภทพาสต้า 
9  การผัดแบบจีน 

 การท าให้อาหารเป็นสีน้ าตาล 
 การต้มน้ า/ซุปให้เดือด 

 
 
 
 
 
 

ตารางการตั้งความร้อน 

5. การดูแลรักษาและท าความสะอาดเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 
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1. เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเปดิไม่ติดและไม่มีสัญญาณไฟปรากฎ 

 ให้ตรวจสอบทีเ่บรคเกอร์ว่าเปดิอยู่หรือไม่ 
 ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบสายไฟ 
 ตรวจสอบว่านาฬิกาที่ตั้งไว้ยังท างานหรือไม ่

2. หากสัญลักษณ์ "H" ปรากฎที่หน้าจอหลังจากปิดการท างานแล้ว 
 สัญลักษณ์ "H" หมายถึงความร้อนสะสมที่คงเหลือบนหัวเตา และจะหายไปเมื่อเยน็ลง ดังนัน้ไม่ควรแตะสัมผัสหรือเช็ดท า

ความสะอาดเมื่อหัวเตายังร้อนอยู ่
3. ถ้าหากปิดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว ยังได้ยินเสียงเครื่องท างานอยู่ 

 เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกออกแบบให้ระบบพัดลมระบายความร้อนท างานอย่างต่อเนื่องเมื่อตัวเครื่องตรวจจบัอุณหภูมิพบว่ามี
ความร้อนสะสมรอบตัวเครื่องสูง แม้กระทั่งผู้ใชจ้ะกดปุ่มปิดเครื่องไปแล้ว และพัดลมระบายความรอ้นนี้จะหยุดอตัโนมัติ
หลังจากระบายความร้อนจนหมด ดังนั้นผูใ้ช้ไม่ควรปิดเบรคเกอรห์ากปิดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วพัดลมระบายความร้อนยัง
ท างานอยู่ ควรรอจนกว่าพัดลมจะระบายความร้อนจนหมด 

4. หากสัญลักษณ์ "E5" ปรากฎที่หน้าจอ 
 หากสัญลักษณ์ "E5" ปรากฎขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิรอบตัวเครื่องสูงเกินก าหนด ดังนั้นควรพักการใช้งานและปล่อยให้พดัลม 

ระบายความร้อนจนกว่าสัญลักษณ์จะดับลง ผู้ใช้ไม่ควรปดิเบรคเกอร์ 
5. หากขณะท างานมเีสียง "จี่หรือว้ีๆ" ที่บรเิวณหัวเตาหรอืภาชนะ 

 เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้มีปัญหาเสียงดังกล่าวเป็นเสียงปกติทีเ่กิดขึน้จากการเหนี่ยวน าของแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

 
 

ปัญหา สาเหตุ สิ่งที่ควรท า 
F3/F4 เซ็นเซอร์จบัอุณหภูมิคอยล์ร้อนไม่ท างาน 

 
โปรดตดิต่อผูผ้ลิต 

F9/FA เซ็นเซอร์จบัอุณหภูมิ IGBT ไม่ท างาน โปรดตดิต่อผูผ้ลิต 

E1/E2 
 

กระแสไฟฟ้าท างานไม่ปรกติ 
 

โปรดดูว่ากระแสไฟฟ้าเข้านั้น
ท างานปรกตหิรือไม ่
เครื่องจะท างานปกตเิมื่อ
กระแสไฟฟ้าท างานปรกติ 

E3 
 

คอนล์ให้ความร้อนมีอุณหภูมิสูง โปรดตดิต่อผูผ้ลิต 

E5 
 

เซ็นเซอร์จบัอุณหภูมิ IGBT ร้อนเกินไป ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหมเ่มื่อ
เครื่องเย็นลง 

 
ค าแนะน าด้านบนเปน็การแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเตาเท่านั้น อย่าถอดอุปกรณ์เตาใดๆออกด้วยตนเองเพื่อป้องอันตรายที่เกดิกับเตาและกับ
ตัวท่านเอง 
 

การแก้ปญัหาเบื้องต้นอืน่ๆ 
 

การแก้ไขปัญหาเบื้องตน้เมื่อเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีปัญหา 
 


