
 
 
คู่มือการใช้งาน 
MODEL: HB60-4INDIVS/TC 
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เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ 
ก่อนอ่ืนทางบริษทัฯขอกราบขอบพระคุณท่ีไดไ้วว้างใจและซ้ือเตาแม่เหลก็ไฟฟ้ากบัทางบริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือการใชง้านอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยั ทางบริษทัฯแนะน าใหท้่านอ่านคู่มือน้ีอยา่งละเอียดและปฏิบติัตามขอ้แนะน า เพื่อให้การใชง้านเป็นประโยชน์อยา่งสูงสุด 
 
สารบัญ 
1. คุณลกัษณะของเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
2. การติดตั้งเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
3. ค าแนะน าในการเลือกใชภ้าชนะชนิดต่างๆบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
4. การใชง้านเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
5. การดูแลรักษาและท าความสะอาดเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
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 รุ่น HB60-4INDIVS/TC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผงควบคุมการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าคัญ!  ค าแนะน าก่อนการติดตั้งเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
• แกะสินคา้ออกจากกล่องและลอกพลาสติคกนัรอยออก (ถา้มี) 
• การติดตั้งและเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจะตอ้งกระท าโดยช่างผูช้  านาญการท่ีศึกษาคู่มือและเขา้ใจตวัสินคา้อยา่งดีหรือไดรั้บอนุมติัจากทาง

บริษทัฯเท่านั้น โดยทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้งหรือเช่ือมต่อระบบไฟผดิพลาด 
• ก่อนการเปิดใชง้าน เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะตอ้งไดรั้บการติดตั้งลงบนเฟอร์นิเจอร์โดยมีระยะท่ีถูกตอ้งและพ้ืนผิวท่ีเหมาะสม 
• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าตามรุ่นท่ีถูกระบุอยูใ่นคู่มือฉบบัน้ี ใชส้ าหรับการท าอาหารในครัวเรือนเท่านั้น ไม่สามารถใชใ้นเชิงพานิชย ์

อุตสาหกรรม หรือเปิดต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 
• ห้ามดดัแปลงหรือปรับเปล่ียนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยเด็ดขาด 
• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าตามรุ่นท่ีถูกระบุอยูใ่นคู่มือฉบบัน้ี ไม่สามารถใชใ้นลกัษณะวางโดยตรงบนเคานเ์ตอร์ โต๊ะ  
• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะตอ้งท าการเช่ือมต่อสายดินตามมาตรฐานก่อนการใชง้านเท่านั้น 
• ไม่ควรเช่ือมต่อสายไฟฟ้าจากสายเดิมท่ีผลิตภณัฑมี์ให้ และไม่ควรเดินสายไฟให้สัมผสักบัหวัเตา 
• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าไม่ควรติดตั้งบนเคร่ืองลา้งจาน หรือเคร่ืองอบผา้เน่ืองจากไอระเหยของน ้าจะสร้างความเสียหายให้กบัแผงวงจร

ไฟฟ้า 
• ไม่ควรวางวตัถุไวไฟใกลบ้ริเวณเตาเน่ืองอาจจะเกิดเพลิงใหมไ้ด ้

 คุณลกัษณะของเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 

1. หวัเตาล่าง-ซา้ย ก าลงัไฟสูงสุด 2,000 วตัต ์(เร่งไดถึ้ง 2,600 วตัต)์ 
2.  หวัเตาบน-ซา้ย ก าลงัไฟสูงสุด 1,500 วตัต ์(เร่งไดถึ้ง 2,000 วตัต*์) 
3. หวัเตาบน-ขวา ก าลงัไฟสูงสุด 2,000 วตัต ์(เร่งไดถึ้ง 2,600 วตัต*์) 
4. หวัเตาล่าง-ขวา ก าลงัไฟสูงสุด 1,500 วตัต ์(เร่งไดถึ้ง 2,000 วตัต*์) 
5. Flex Zone  ก าลงัไฟสูงสุด 2,500 วตัต ์(เร่งไดถึ้ง 2,800 วตัต*์) 
6. พ้ืนผิวเตากระจกเซรามิคสีด า 
7. แผงควบคุมการท างานชนิดสัมผสั 
 

1. Heating zone selection controls-โซนใหค้วามร้อน 
2. Timer control– ปุ่ มตั้งเวลา 
3. Power / Timer regulating key– ปุ่ มเพ่ิม/ลดค่า 
4. Key/Lock control– ปุ่ มลอ็ก 
5. ON/OFF control– ปุ่ มเปิด-ปิด 
6.  Booster function - ปุ่ มเร่งความร้อน 
7.  FLEX Zone Control-ปุ่ มควบคุม flex โซน 
8. ปุ่ ม Stop and Go 
9. ปุ่ ม BBQ 
10. ปุ่ มฟังชัน่อุ่นอาหาร 
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• ไม่ควรวางวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีแม่เหลก็ดูดติดหรือมีแถบแม่เหลก็ลงบนหวัเตา อาทิเช่น ชอ้น ส้อม มีด ฝาภาชนะ บตัรเครดิต แผน่ดิสก ์
เคร่ืองคิดเลข ฯลฯ เน่ืองจากเตาอาจจะท างานและท าความร้อนบนวสัดุหรืออุปกรณ์นั้นๆได ้

• ห้ามวางแผน่ยางหรือผา้กนัรอยบนหวัเตา หรือหุ้มกน้ภาชนะดว้ยวสัดุทุกชนิด เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวจะมีความร้อนสูงและอาจเกิด
เพลิงไหมไ้ด ้

• ห้ามวางแผน่โลหะท่ีแม่เหลก็ดูดติดลงบนหวัเตา เพื่อดดัแปลงให้วางภาชนะชนิดอื่นๆได ้เน่ืองจากเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะท างาน
ผิดพลาดและสร้างความเสียหายกบัแผงวงจรของเตา 
 

 
 
ขนาดเจาะเฟอร์นิเจอร์ของเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นต่างๆ 

• ให้ท าการช่องเฟอร์นิเจอร์บนทอ็ปเคาน์เตอร์โดยมีระยะท่ีก าหนดตามรูปภาพและตารางดา้นล่าง 
• ระยะห่างจากผนงัดา้นรอบเตาไฟฟ้าควรมีระยะห่างอยา่งนอ้ย 5 ซม. 
• ความหนาของทอ็ปเคาน์เตอร์ไม่ควรต ่ากว่า 30 มม. 
• ทอ็ปเคาน์เตอร์และอปุกรณ์ท่ีใชใ้นการปิดขอบ (ซิลิโคน) ควรเป็นวสัดุชนิดทนความร้อน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

HB60-4INDIVS/TC 590 520 60 56 560 490 min. 50 

การติดตั้งและเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจะต้องกระท าโดยช่างผู้ช านาญการท่ีศึกษาคู่มือและเข้าใจตัวสินค้าอย่างดีหรือได้รับอนุมัติจาก
ทางบริษัทฯเท่านั้น โดยทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง หรือเช่ือมต่อระบบไฟผิดพลาด หรือ ใช้งานผิด
ประเภท  หรือ ใช้ภาชนะผิดประเภท หรือ ความเสียหายท่ีเกิดจากการไม่ดูแล ท าความสะอาดสินค้า 
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ระยะห่างระว่างหนา้เตาและส่วนล่างของเคร่ืองดูดควนั (ระยะA) ท่ีปลอดภยัคืออย่างน้อย 650 มม.  
และเฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตั้งมีรูระบายอากาศ ไม่มีการปิดกั้นรูระบายอากาศเคร่ือง  

 
 
 

 

 
ท าการติดตั้งก๊ิฟทล์งบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าดงัภาพดา้นล่าง ก๊ิจะติดทั้งหมด 4 ต าแหน่งเพื่อยึดเตากบัเฟอร์นิเจอร์ 
เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชติ้ดตั้งเคร่ืองตอ้งเรียบ ห้ามใชแ้รง กด ทบั ในระหว่างการติดตั้งเคร่ือง! เคร่ืองอาจเสียหายได ้ 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ: ปรับระดบัของก๊ิฟทล์อ็คตามระดบัความหนาของเคานเ์ตอร์ทอ็ปต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

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

อยา่งนอ้ย 650   อยา่งนอ้ย 50 อยา่งนอ้ย 20  ช่องดูดลมเพื่อระบายความร้อน ช่องลมออก อยา่งนอ้ย10 มม. 

A B(mm) C(mm) D 

น็อต ก๊ิฟทล์อ็ค รูยึดน็อต ฐานเตา 

การยึดกิ๊ฟลอ็ค 
 

ระยะห่างระหว่างผนังด้านหลังหรือผนังด้านข้าง 
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• การติดตั้งและเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าโดยช่างผูช้  านาญการท่ีศึกษาคู่มือและเขา้ใจตวัสินคา้อยา่งดีหรือไดรั้บอนุมติัจากทางบริษทัฯเท่านั้น โดย

ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้งหรือเช่ือมต่อระบบไฟผดิพลาด  

• ห้ามติดตั้งเตาไฟฟ้าเหนือเคร่ืองลา้งจาน ตูเ้ยน็ หรือ ตูแ้ช่แขง็  

• ผนงัและเฟอร์นิเจอร์ท่ีเตาถูกน าติดตั้งตอ้งสามารถทนความร้อนได ้อยา่งนอ้ย 75˚C 

• เพ่ือความปลอดภยั อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆตอ้งสามารถทนความร้อนไดด้ว้ย  

• ตรวจสอบกบัช่างไฟว่าสายไฟในบา้น และกระแสไฟเขา้เหมาะสม สามารถใชก้บัเคร่ืองได ้และดูใหม้ัน่ใจว่าติดตั้งเคร่ืองอยา่งถูกตอ้ง โดย
ช่างผูช้  านาญการเท่านั้น การแกไ้ขสายไฟตอ้งท าโดยช่างไฟท่ีช านาญเท่านั้น  

ห้ามใชอุ้ปกรณ์เสริม หรือ แกไ้ข เคร่ืองดว้ยตวัเอง หรือ ใชช่้างท่ีไม่ใช่ช่างบริษทั บริษทัจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียท่ีเกิดขึ้นจากการ
ดดัแปลงเคร่ือง หรือการใชช่้างนอกบริษทัติดตั้งเคร่ือง 

ห้ามสายไฟ ขาด หรือ บิด งอ โปรดติดต่อศูนยห์ากสายไฟช ารุด ห้ามท าการเปล่ียนสายไฟเองเป็นอนัขาด อันตรายถึงแก่ชีวิต 

เตาไฟฟ้าจะตอ้งเช่ือมต่อสายไฟกบัอุปกรณ์เบรคเกอร์ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัก าลงัไฟของเตาในรุ่นต่างๆโดยมีรายละเอียดดงัตาราง 
ดา้นล่าง ทั้งน้ีเบรคเกอร์จะตอ้งอยูใ่นตา แหน่งท่ีง่ายต่อการเปิดหรือปิดโดยผูใ้ช ้
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
• ใชภ้าชนะท่ีสามารถใชไ้ดก้บัเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าเท่านั้น โปรดสังเกตสัญลกัษณ์ดา้นล่างภาชนะหรือบนบรรจุภณัฑ ์
• สามารถตรวจสอบว่าภาชนะสามารถใชไ้ดก้บัเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าโดยการทดสอบดว้ยแม่เหลก็ 

หากแม่เหลก็ดูดติดภาชนะ หมายความว่าภาชนะนั้นสามารถใชไ้ดก้บัเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
• หากคุณไม่มีแม่เหลก็ 

1. ให้ใส่น ้าในภาชนะท่ีตอ้งการใช ้

2. ภาชนะสามารถใชไ้ดก้บัเตาหากสัญลกัษณ์   ไม่กระพริบบนแผงควบคุม และน ้าเร่ิม
เดือด 

• ภาชนะท่ีมีวสัดุดงัต่อไปน้ีจะไม่สามารถใชง้านบนเตาแมเ่หลก็ไฟฟ้าได ้เช่น สแตนเลสสตีลบริสุทธ์ิอลูมีเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, 
แกว้, ไม,้ เซรามิค, เมลามีนม พลาสติก เคร่ืองป้ันดินเผา, หรือ พอร์ซเลน 

 

การเช่ือมต่อไฟฟ้า 
 

ค าแนะน าในการเลือกใช้ภาชนะชนิดต่างๆบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าสัมผัส 
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• ภาชนะท่ีใชง้าน จะตอ้งเป็นภาชนะชนิด ferromagnetic หรือภาชนะโลหะท่ีมีคุณสมบัติท่ีแม่เหล็กดูดติดทั้งช้ิน เช่น เหลก็, เหลก็หลอ่ 
หรือภาชนะท่ีทางโรงงานผูผ้ลิตระบุว่าเป็นภาชนะท่ีใชส้ าหรับเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 

• ภาชนะท่ีมีวสัดุดงัต่อไปน้ีจะไม่สามารถใชง้านบนเตาแมเ่หลก็ไฟฟ้าได ้อลูมีเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, แกว้, เซรามิค, เมลามีนม 
พลาสติกหรือ พอร์ซเลน 

• ห้ามใช้ภาชนะ อลมูีเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, แก้ว, เซรามิค, เมลามีนม พลาสติกหรือ พอร์ซเลน ที่มีแผ่นเหล็กติดด้านล่าง ห้ามใช้
แม้ที่ภาชนะเขียนว่าสามารถใช้กบัเตา induction ได้ 

• ภาชนะบางประเภทเม่ือใชง้านอาจมีเสียงดงั ซ่ึงเป็นเสียงปกติท่ีเกิดจากการเหน่ียวน าของแม่เหลก็ไฟฟ้า โดยเสียงชนิดดงักล่าว มิไดบ้่ง
บอกว่าเตาไฟฟ้าดงักล่าวมีปัญหาและไม่ส่งผลต่อการท างานแต่อยา่งใด 

• อาจเป็นไปไดว่้า ภาชนะบางชนิดท่ีทางโรงงานผูผ้ลิตระบุว่าเป็นภาชนะท่ีใชส้ าหรับเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า อาจมีคุณลกัษณะบางอยา่งท่ีไม่
สามารถใชง้านบนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าได ้โดยอยา่งนอ้ยทางบริษทัฯแนะน าใหเ้ลือกใชภ้าชนะท่ีตรงกบัเง่ือนไขตามท่ีระบ ุ

• ห้ามวางแผน่ยางหรือผา้กนัรอยบนหวัเตา หรือหุ้มกน้ภาชนะดว้ยวสัดุทุกชนิด เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวจะมีความร้อนสูงและอาจเกิด
เพลิงไหมไ้ด ้

• ให้ยกภาชนะขึ้นเท่านั้น ห้ามไม่ให้ ลากหรือถู เน่ืองจากจะท าให้เตาเป็นรอยได ้
 
 
 
 
 

• ห้ามวางแผน่โลหะท่ีแม่เหลก็ดูดติดลงบนหวัเตา เพื่อดดัแปลงให้วางภาชนะชนิดอื่นๆได ้เน่ืองจากเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะท างาน
ผิดพลาดและสร้างความเสียหายกบัแผงวงจรของเตา 

ในกรณีท่ีขนาดเส้นผา่สูนยข์องกน้ภาชนะ (Ød) มีขนาดเลก็กว่า ปากภาชนะ (ØD) จะท าใหป้ระสิทธิภาพการ 
ท างานของเตาไฟฟ้าลดลง และบางทีภาชนะอาจจะไม่ถูกตรวจจบัได ้ควรใชภ้าชนะท่ีมีกน้ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเท่ากบัขนาดของหวัเตาเพือ่ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชง้าน 
 
 

 
 

 
 
 

• วางภาชนะกลางโซนให้ความร้อนเสมอ 

• หากแผงควบคุมแสดงสัญลกัษณ์  สลบักบัระดบัความร้อน หมายความว่า 
1. คุณวางกระทะหรือหมอ้ไม่ถูกโซนการท างาน 
2. คุณใชภ้าชนะไม่เหมาะสมกบัเตาอินดกัชัน่ 
3. กระทะหรือหมอ้เลก็เกินไปหรือวางไม่อยูต่รงกลางโซนให้ความร้อน 
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การสัมผัสเตาท่ีถูกต้อง 
* ระบบเป็นแบบสัมผสั จึงไม่จ าเป็นตอ้งลงน ้าหนกัในการกดมาก 
* ใชท้ั้งขอ้ต่อน้ิวสัมผสัตามภาพ ไม่ใช่แค่ปลายน้ิว 
* คุณจะไดยิ้นเสียงบีบทุกคร้ังท่ีมีการสัมผสั 
* โปรดดูให้มัน่ใจว่าน้ิวมือคุณสะอาด แห้ง และ ไม่มีส่ิงใดวางบนเตา เช่นผา้   แค่มีน ้าบางๆบนหนา้เตาก็สามารถท าให้เตาส่งผา่นความร้อนได้
ยาก 
 
 
 
 

 
ควรเลือกใชภ้าชนะท่ีมีขนาดพอดีกบัขนาดของโซนการท างาน อยา่งไรก็ตามกน้ภาชนะในแต่โซนท าอาหารควรมีขนาดอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
โซนการท าอาหาร (มม.)                                                    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อย่างน้อย  (มม.)                                                     
1.2.3.4      120 
FLEX ZONE                                                                        240 
 

  
 

 
การเปิด-ปิดเคร่ือง 
1. หลงัจากท่ีกดปุ่ มเปิดเคร่ือง เคร่ืองจะส่งเสียงบ๊ีบ 1 คร้ัง จากนั้นไฟบนแผงควบคุมจะแสดง “-” หรือ “--” เพื่อแสดงว่า

เตาพร้อมท างาน หนอ้จอเคร่ืองจะแสดงขึ้น 
  

 
 
 

 

2. วางภาชนะบนโซนการท างานท่ีตอ้งการ โปรดดูให้มัน่ใจว่ากน้กระทะ/หมอ้นั้นสะอาดและแหง้  
 
 
 
 

3. เลือกโซนใหค้วามร้อนท่ีตอ้งการใชง้าน สัญลกัษณ์บนหวัเตาจะกระพริบขึ้น                                                                 

4. สามารถเลือกระดบัความร้อนได ้โดยสไลดไ์ปท่ี สัญลกัษณ์  ตามภาพ  
 

การเปิด-ปิด เคร่ือง 
 

การเปิดปิด การท างาน และการตั้งเวลา  
 

ขนาดภาชนะ 
 

เตาจะเหนี่ยวน าความร้อนเม่ือใช้กระทะหรือหม้อเหล็กที่เหมาะส าหรับเตาอินดกัช่ันเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะเมลามีนหรือพลาสติกกับ
เตาเป็นอันขาด     หน้าจอจะดับเองภายใน 1 นาทีหากไม่มีภาชนะวางบนเตา 
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ข้อควรจ า: หากไม่มีการ กดเลือกระดบัความร้อนภายใน 1 นาที เตาจะหยดุท างานอตัโนมติั คุณตอ้งเร่ิมกดจากขอ้1ใหม่  

คุณสามารถปรับระดบัความร้อนไดทุ้กเม่ือขณะใชง้าน และสามารถเลือกระดบัความร้อนไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 9 โดยใช ้slide control  
 
หากแผงควบคุมแสดงสัญลกัษณ์                          สลับกับระดับความร้อน หมายความว่า  

▪ คุณวางกระทะหรือหมอ้ไม่ถูกโซนการท างาน  

▪ คุณใชภ้าชนะไม่เหมาะสมกบัเตาอินดกัชัน่  

▪ กระทะหรือหมอ้เลก็เกินไปหรือวางไม่อยูต่รงกลางโซนใหค้วามร้อน  

 
การตั้งเวลาเพ่ือหยุดให้ความร้อน 

1. เลือกโซนความร้อนท่ีตอ้งการยกเลิกการท างาน/ ปิด  
 

 

2. ปิดการใชง้านหวัเตาโดยการสไลดไ์ปท่ี สัญลกัษณ์  ตามภาพ  จากขวาไปซา้ยหรือไปค่าท่ีนอ้ยท่ีสุด 
 
 
 

ดูให้มัน่ใจว่าหนา้จอแสดง “0”จากนั้นเป็นอกัษร”H” 

 จากนั้นเป็นอกัษร  
   

3. แลว้ท าการปิดเคร่ืองโดยการกดไปที่ ON/OFF  
 

ระบบแจ้งเตือนความร้อนคงเหลือบนหัวเตา  
สัญลกัษณ์ "H" จะปรากฎขึ้นเม่ือหนา้เตายงัมีความร้อนสะสมคงเหลืออยู ่ดงันั้นผูใ้ชค้วรระวงัและไม่ควรสัมผสัโดนจนกว่า
สัญลกัษณ์ "H" จะ หายไป อยา่งไรก็ตามคุณสามารถใชเ้ตาต่อเพื่อประหยดัไฟเน่ืองจากหวัเตายงัร้อนอยู่  
 

 
ฟังชัน่น้ีช่วยเร่งความร้อนไดใ้นเวลาเพียง 1 วินาที และเร่งต่อไปไดอ้ีก 5 นาที ซ่ึงสามารถช่วยให้ภาชนะและอาหารร้อนไดเ้ร็วขึ้น เช่นการเร่งให้
น ้าเดือดเร็วขึ้น 
การใช้งานการเร่งความร้อน Boost  
1. ให้กดไปยงัท่ีโซนท่ีคุณตอ้งการเร่งความร้อน สัญลกัษณ์จะกระพริบขึ้น  

 
 

 
 

เตาจะเหนี่ยวน าความร้อนเม่ือใช้กระทะหรือหม้อเหล็กที่เหมาะส าหรับเตาอินดกัช่ันเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะเมลามีนหรือพลาสติกกับ
เตาเป็นอันขาด     หน้าจอจะดับเองภายใน 1 นาทีหากไม่มีภาชนะท่ีถูกต้องวางอยู่บนเตา 
 

การใช้ฟังช่ันการเร่งความร้อน  (Boost) 
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2. ให้กดไปท่ีปุ่ ม Boost ตามภาพ หวัเตาจะเร่ิมเร่งความร้อนขึ้น หนา้จอจะแสดงสัญลกัษณ์ “P” บนโซนความร้อนท่ีก าลงัเร่งความร้อน  
 

 

 

 

 
 

3. หวัเตาจะเร่งความร้อนเป็นเวลา 5 นาที และจะกลบัไปท่ีค่าท่ีไดต้ั้งไวก่้อนการเร่งความร้อน  
 

 
4. หากตอ้งการยกเลิกการเร่งความร้อนก่อนฟังชัน่ส้ินสุดภายใน 5 นาทีให้กดเลือกโซนความร้อนก่อน ไฟจะกระพริบ จากนั้นให ้กดไปที่ปุ่ ม 
Boost ตามภาพ หรือ ท่ีจุดไดก้็ไดบ้บแถบสไลด ์หวัเตาจะกลบัไปให้ความร้อนตามระดบัท่ีตั้งไวก่้อนการกดการเร่งความร้อน  

 

 
                หรือ       
  
 
 

ข้อบงัคับเม่ือใช้งานเตา  
หวัเตาทั้งส่ีของเคร่ืองจะถูกแบง่เป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม a และ กลุ่ม b        ตามภาพดา้นล่าง 

▪ หากเลือกใชฟั้งชัน่เร่งความร้อน Boost ในกลุ่ม a หรือ b โปรดดูว่าโซนอื่นๆในกลุ่มนั้นๆท างานท่ีค่าความร้อนท่ีความแรงระดบั 5 
หรือต ่ากว่า 5 หรือไม่ 

▪ หากเลือกใชฟั้งชัน่เร่งความร้อน Boost  แลว้มีโซนอื่นท่ีท างานท่ีคา่ความร้อนมากกว่า 5  อกัษร “P” หรือ “9” จะกระพริบ  
และโซนความร้อนท่ีคุณเลือกฟังชัง่เร่ง boost จะถูกตั้งใหท้  างานท่ีความร้อนท่ีระดบั 9 โดยอตัโนมติั 

                                                   
 

 
▪ FLEX ZONE คือการท างานของหวัเตาสองโซนบนและล่างในเวลาเดียวกนั  
▪ การท างานของเตาในแต่ละฝ่ังสามารถใชง้านแบบ โซนเดียว หรือ 2 โซน(บน-ล่าง)ได ้ตามความตอ้งการ 
▪ พ้ืนท่ี FLEX ZONE ประกอบไปดว้ยตวัเหน่ียวน าความร้อน 2 ตวัท่ีสามารถควบคุมความร้อนไดแ้ยกกนั   เม่ือใชง้านแบบโซนเดียว

และภาชนะถูกยกจากโซนหน่ึงไปยงัอีกโซนหน่ึง แต่อยูใ่นฝ่ังเดียวกนัและใชค้วามร้อนเท่ากนั แตมี่บางส่วนไม่ไดว้างภาชนะจะไม่มี
การเหน่ียวน าความร้อน 

FLEX ZONE 
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ส าคัญ: ดูให้มัน่ใจว่าภาชนะนั้นๆถูกวางอยูก่ลางโซนให้ความร้อน ในกรณีท่ีใชห้มอ้ใหญ่ ภาชนะท่ีเป็นวงรี ส่ีเหล่ียมผนืผา้ หรือเป็น
ภาชนะแบบยาว ให้วางภาชนะเหล่าน้ีตรงกลางโซนในแต่ละฝ่ัง ตามภาพดา้นล่าง 

 
 

 

โซนการท างานใหญ่หรือเรียกว่า การท างานแบบ 2 โซน(บน-ล่าง) 

1. สามารถเลือกให้โซนท างานแบบเป็นโซนใหญ่ โซนเดียวไดโ้ดยการกดไปที่ปุ่ ม  

2. สามารถปรับระดบัความร้อนไดต้ามปรกติ 

โซนการท างานแบบ 2 โซน (ความร้อนต่างกัน) 
เพื่อใชง้าน Flex Zone ดว้ยความร้อนท่ีต่างกนั ให้ท าการกดปุ่ มไปที่ปุ่ ม Flex Zone อีกคร้ังเพ่ือกลบัไปตั้งความร้อนไดต้ามปรกติ 
 
การใช้งาน FLEX ZONE 

1. กดเลือกโซนท่ีตอ้งการใชง้านฟังชัง่ FLEX แลว้ตั้งค่าความร้อน หวัเตาบนล่างโซนท่ีเลือกน้ีจะท างานท่ีความร้อนระดบัเท่ากนั เม่ือ
เลือกระดบัความร้อน ค่าก็จะเท่าๆกนัเสมอ 
  

 
 
 
 
 

2. เพื่อยกเลิกการท างาน กดไปทีปุ่่ ม FLEX หน่ึงคร้ังเพื่อหยดุการใชง้าน  เม่ือสัมผสัไปท่ีสไลดเ์พื่อเลือกค่าความร้อนใหม่  ค่าความร้อน
ก็จะเปล่ียนตามท่ีเลือก 
 
 
 
 
 
 
 

 การใช้ฟังช่ัน BBQ  
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ฟังชัน่ BBQ เป็นการใชง้านเตาในโหมด Flex Zone ท่ีสามารถท าให้กระทะมีความร้อนเสมอกนั ทัว่ทุกจุด เหมือนการใชเ้ตายา่ง               
สามารถเลือกใชฟั้งชัน่น้ีไดโ้ดยการ 
1. เลือกโซนการให้ความร้อนท่ีคุณตอ้งการใชฟั้งชัน่ BBQ ตวัเลขถดัจากไฟปุ่ มจะเร่ิมกระพริบ 
2. กดไปที่ปุ่ ม Flex Zone และกดปุ่ ม BBQ เพ่ือให้ฟังชัน่น้ีท างาน จากนั้นอกัษร “b” และ “q” จะปรากฎ 
 
 
 

   
 

 

 

3. เพื่อยกเลิกการท างาน กดไปที่โซนท่ีตอ้งการก่อน จากนั้นให้กดปุ่ ม BBQ หรือ FLEX เพื่อให้ฟังชัน่น้ีหยดุการท างานและระดบัความร้อน
จะกลบัท่ีค่า “0” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
สามารถฟังช่ันอุ่นอาหารเพ่ือท าให้อาหารร้อน หรือ ให้อาหารมอีุณหภูมิท่ีร้อนสม ่าเสมอ หลักจากท่ีอาหารนั้นปรุงสุกแล้ว 

1. เลือกโซนการให้ความร้อนท่ีคุณตอ้งการใชฟั้งชัน่อุ่นอาหาร ตวัเลขถดัจากไฟปุ่ มจะเร่ิมกระพริบ  
2. กดไปที่ปุ่ ม             เพ่ือให้ฟังชัน่น้ีท างาน จากนั้นอกัษร “A” จะปรากฎ 

 
 
 

 

3. เพื่อยกเลิกการท างาน กดไปที่โซนท่ีตอ้งการก่อน จากนั้นให้กดปุ่ ม              เพื่อให้ฟังชัน่น้ีหยดุการท างาน และระดบัความร้อนจะ
กลบัที่ค่า “0” 

 
 
 

 
การใช้ฟังช่ันหยุดช่ัวขณะ STOP + GO  
ฟังชัน่น้ีจะสามารถใชไ้ดทุ้กเม่ือขณะใชง้านเคร่ือง ฟังชัน่น้ีช่วยใหเ้ตาหยดุท างานชัว่ขณะหน่ึง แลว้กลบัมาท างานต่อ  

1. ดูให้มัน่ใจว่าเตาในโซนท่ีเลือกไวท้  างานอยู ่  

การใช้ฟังช่ันหยุดช่ัวขณะ STOP + GO 
 

การใช้ฟังช่ันอุ่นอาหาร 
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2. กดไปที่ปุ่ ม STOP + GO จากนั้นหนา้จอท่ีโซนการท างานจะแสดง “II” จากนั้นเตาจะหยดุการท างานไปช่วงหน่ึง ยกเวน้ปุ่ ม STOP + 
GO, ปุ่ ม ON/OFF และปุ่ มลอ็กการท างาน  

 
 
 

3. เพ่ือยกเลิกฟังชัน่น้ี ให้กดไปที่ ปุ่ ม STOP + GO จากนั้นโซนการท างานนั้นจะกลบัให้ความร้อนเดิมท่ีท าการตั้งไวก่้อนหนา้ 
 
 
 
 

 
▪ คุณสามารถใชง้านฟังชัน่น้ีเพ่ือป้องกนัการเปิดเตาแบบไม่ตั้งใจ (เช่น ป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเลก็เลน่กบัเตาไฟฟ้า)  

▪ เม่ือเตาอยูใ่นฟังชัน่ลอ็ก หนา้จอจะไม่ท างานยกเวน้ปุ่ ม ON/OFF  
เพ่ือให้ฟังช่ันนีท้ างาน  

▪ กด น้ีคา้งไว ้3 วินาที จนกระทั้ง ‘Lo’ แสดงขึ้น ระบบลอ็กจะท างานและระบบสัมผสัจะไมท่ างาน 
เพ่ือปลดลอ็ก  

▪ ดูให้มัน่ใจว่าเตานั้นกดปุ่ มเปิดไวแ้ลว้  

▪ ให้กดกด คา้งไว ้3 วินาทีเพื่อปลดลอ็กและใชง้านเตาไดต้ามปรกติ  
 

 
 

 
ในกรณีท่ีอุณหภูมิท่ีแผงวงจรภายในเคร่ืองมีความร้อนสูงเกินก าหนดซ่ึงอาจสร้างความเสียหายแก่แผงวงจรได ้เตาไฟฟ้าจะท าการตดัการท างาน
อตัโนมติัเพ่ือหยดุการท างาน ดงันั้นผูใ้ชค้วรหยดุพกัการใชง้านเพ่ือปล่อยใหเ้คร่ืองระบายความร้อนหลงัจากท่ีมีการตดัการท างาน 
 

 
เม่ือมีการใชภ้าชนะท่ีไม่เหมาะสม หรือ ภาชนะท่ีไม่เหน่ียวน าความร้อนกบัเตาแม่เหลก็ (เช่น ภาชนะอลูมิเนียม) หรือ ส่ิงของอ่ืนๆ (เช่น มีด 
ส้อม กุญแจ) ท่ีลืมอยูบ่นเตา เตาจะเขา้สู่โหมดการรอการท างาน ภายใน 1 นาที แต่พดัลมเคร่ืองจะท างานอยูต่่ออีก 1 นาที เพื่อช่วยใหเ้ตาเยน็ลง 
 

 
เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะถูกออกแบบเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในกรณีท่ีผูใ้ชอ้าจลืมปิดการท างานของเคร่ือง โดยจะท าการปิดเคร่ืองอตัโนมติัตาม
ตารางดา้นล่าง 

เม่ือน ากระทะหรือหมอ้อกจากเตา เตาอินดกัชัน่จะหยดุให้ความร้อนทนัที และเตาจะหยดุการท างานทั้งหมดภายใน 2 นาที 

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

ระบบปิดเคร่ืองอัตโนมัต ิ

ระบบการเหนี่ยวน าความความร้อนกับภาชนะขนาดเล็ก 
 

ระบบตัดการท างานอตัโนมัติเม่ือมีความร้อนเกิน 
 

เม่ือเตาอยูใ่นฟังชัน่ลอ็ก หนา้จอจะไม่ท างานยกเวน้ปุ่ ม ON/OFF คณุสามารถปิดเตาแบบเร่งด่วนดว้ยปุ่ มน้ีเช่นกนัแต่คุณตอ้ง
ปลดลอ็ก ก่อนทุกคร้ังท่ีตอ้งการใชง้านเตา 
 

ฟังช่ันล็อก Child Lock 
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การตั้งเวลา (1-99 นาที) 
สามารถใช้งานได้ 2 วธิ ี

• ใชเ้ป็นตวัตั้งเวลา หน่วยเป็นนาที เม่ือมีอยา่งนอ้ย 1 โซนก าลงัท างานอยู ่ในกรณีน้ีเม่ือหมดเวลาท่ีตั้งไวห้มดลง เตาจะยงัท างานอยู ่
• คุณสามารถตั้งให้โซนการท างาน 1 โซน หยดุใหค้วามร้อนไดเ้ม่ือเวลาท่ีตั้งไว ้หมดลง 
• คุณสามารถตั้งเวลาไดถึ้ง 99 นาที 

 
การใช้การตั้งเวลาเพ่ือเตือน/ตั้งเวลา (แต่เตาไม่หยุดให้ความร้อนเอง) 
หากคุณไม่เลือกโซนการท างาน 

1. ดูให้แน่ใจว่าเตานั้น เปิดอยู ่ และมีโซนความร้อนอยา่งนอ้ย 1 โซนท างานอยู ่
ข้อควรจ า: คุณสามารถใชฟั้งชัน่น้ีแมไ้ม่ไดใ้ชเ้ตาไฟฟ้า 

 
2. สัมผสัไปท่ีการตั้งเวลา หนา้จอจะกระพริบ และ เลข “00” จะปรากฏ 

3. เลือกเวลาโดยการสัมผสัไปท่ี    เพื่อเลือกนาทีหน่วยแรกก่อน 

 
 
 
 

4. หลงัจากท่ีเลือกหน่วยนาทีในเลขแรกแลว้ ในตวัอยา่งคือกดเลือกเลข 6 จากนั้นให้กดไปท่ีตวัตั้งนาฬิกาอีกคร้ัง “0” 
ท่ีสองจะกระพริบ 
 
 
 

5. เลือกเวลาโดยการสัมผสัไปท่ี    เพื่อเลือกนาทีในหน่วยท่ีสอง ในตวัอยา่งคือกดเลือกเลข 5 ดงันั้นเวาลาท่ีเลือกไวค้ือ 65 นาที 
 
 

 
6. เสียงกร่ิงจะดงัขึ้น 30 วินาที และเวลาจะแสดง  “--” เม่ือเวลาส้ินสุดลง 

 
การตั้งเวลาเพ่ือหยุดให้ความร้อน 

1. เลือกโซนความร้อนท่ีตอ้งการตั้งเวลาให้หยดุการใหค้วามร้อน เช่น โซน 2  

 
2. กดไปที่ปุ่ ม Timer เลข “00” จะแสดงขึ้น และ “0” ตวัแรกจะกระพริบ  

 
 
 

3. เลือกเวลาโดยการสัมผสัไปท่ี    เพื่อเลือกนาที 
 

การใช้ฟังช่ันการตั้งเวลา 
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4. หลงัจากท่ีเลือกหน่วยนาทีในเลขแรกแลว้ ในตวัอยา่งคือกดเลือกเลข 6 จากนั้นให้กดไปท่ีตวัตั้งนาฬิกาอีกคร้ัง 

“0” ท่ีสองจะกระพริบ 

5. เลือกเวลาโดยการสัมผสัไปท่ี    เพื่อเลือกนาทีในหน่วยท่ีสอง ในตวัอยา่งคือกดเลือกเลข 5 ดงันั้นเวาลาท่ี
เลือกไวค้ือ 65 นาที 
 
 

6. เม่ือตั้งเวลาแลว้ เวลาจะเร่ิมนบัถอยหลงั ทนัที 
หมายเหตุ  ปุ่ มสีแดงถดัจากปุ่ มแสดงระดบัความร้อนจะแสดงว่าโซนใดถูกเลือก 

 

7. เม่ือการตั้งวลาส้ินสุดลง โซนความร้อนท่ีเลือกไวก็้จะดบัอตัโนมติัและแสดง “H”      
 

 
 

การตั้งเวลาเพ่ือหยุดให้ความร้อน (มากกว่า 1 โซน) 
1. หากตอ้งการใชฟั้งชัน่น้ีมากกว่า 1 โซน นาฬิกาจะแสดงเวลานอ้ยท่ีสุด 

ตวัอยา่ง โซน 1 ตั้งไวท่ี้ 3 นาที/ 
              โซน 2 ตั้งไวท่ี้ 6 นาที เวลาจะแสดงที่ 3 นาที 
หมายเหต ุ ปุ่ มสีแดงถดัจากปุ่ มแสดงระดบัความร้อนจะกระพริบ 
        ตั้งที่ 6 นาท ี
 

ตั้งที่ 3 นาท ี                 
                                                                             แต่นาฬิกาจะแสดง     
 

2. เม่ือเวลาท่ีตั้งไวส้ิ้นสุดลง เตานั้นก็จะหยดุใหค้วามร้อนอตัโนมติั และแสดง “H” 
 

หมายเหต ุ หากคุณตอ้งการเปล่ียนเวลาหลงัการตั้งเวลาไปแลว้ คณุตอ้งเร่ิมตั้งใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1  
 

 
ตารางดา้นล่างเป็นเพียวขอ้แนะน าเท่านั้น    การตั้งค่าอาจคลาดเคล่ือนขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยัเช่น ภาชนะท่ีใช ้หรือปริมาณอาหาร ดงันั้นควรลอง
ฝึกดูว่า ระดบัความร้อนไหนท่ีเหมาะกบัการท าอาหารของคุณ 
 

การตั้งความร้อน ความเหมาะสมในการใช้งาน 
1-2 • อาหารท่ีตอ้งการความร้อนท่ีละเอียดอ่อน หรืออุ่นอาหารปริมาณนอ้ย 

•  อุ่นช็อกโกแลต็ เนย และ อาหารท่ีไหมไ้ดง้่าย 
• การตุ๋นอาหาร 
• การอุน่แบบชา้ๆ 

ตารางการตั้งความร้อน 

 หากมีการใชง้านเตาโซนอ่ืนก่อนการตั้งเวลา เตาโซนนั้นก็จะยงัท างานต่อไปหลงัจากท่ีหมดเวลาท่ีตั้งไวแ้ลว้ 
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3-4 • การอุ่นอาหาร 
• การตุ๋นอาหารท่ีตอ้งการความร้อนท่ีมากขึ้น 
• การหุงขา้ว 

5-6 • การท าแพนเคก้ 
7-8 • การผดัอาหารประเภทต่างๆ 

• ท าอาหารประเภทพาสตา้ 
9 • การผดัแบบจีน 

• การท าให้อาหารเป็นสีน ้าตาล 
• การตม้น ้า/ซุปให้เดือด 

 

 

ค ำเตือน: ก่อนการท าความสะอาดเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าทุกคร้ัง ผูใ้ชค้วรปิดการท างานของตวัเคร่ืองและเบรคเกอร์เพื่อความปลอดภยั 
• ห้ามท าความสะอาดเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าในขณะท่ีเตายงัร้อนอยู ่
• ให้ใชฟ้องน ้าหรือผา้ท่ีมีความละเอียดอ่อนนุ่มชุบน ้ายาท า ความสะอาด เช็ดบนพ้ืนผิวกระจกเซรามิค เพ่ือลบรอยสกปรก จากนั้นใชผ้า้

สะอาดเช็ดให้แห้งสนิท 
• ห้ามใชน้ ้ายาลา้งจาน ผงซกัฟอก หรือน ้ายาท า ความสะอาดอ่ืนๆท่ีมีความเขม้ขน้สูง 
• ห้ามใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีความหยาบในการเช็ดหรือขดัท าความสะอาดพ้ืนผิวกระจกเซรามิค 
• ห้ามใชอุ้ปกรณ์ท าความสะอาดอ่ืนๆท่ีใชไ้อน ้าหรือแรงดนัในการท าความสะอาดเป็นอนัขาด 
• ก่อนการใชง้านทุกคร้ัง กน้ของภาชนะท่ีใชง้านตอ้งแหง้สนิทและสะอาดหรือไม่มีเศษสกปรกติดอยู ่
• การเล่ือนภาชนะไป-มาระหว่างหวัเตาอาจท าให้เกิดรอยซ่ึงไม่อาจลบใหเ้ป็นปกติได ้
• หากอาหารประเภทน ้าตาล, เจลล่ี, แยม ฯลฯ หกลงบนผิวเตาให้รีบท าการเช็ดท าความสะอาดทนัทีก่อนท่ีเศษอาหารเหล่านั้นจะแห้ง

และจะไม่สามารถเช็ดท าความสะอาดออกไดอ้ยา่งถาวร 
 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ ควรท าอย่างไร  ส่ิงที่ต้องระวัง  
กระจกเตาสกปรก (จากคราบรอยน้ิวมือ,รอย
ต่างๆ, คราบอาหาร น ้าต่างๆ)  

1. ปิดเตา  
2. เทนา้ยาในขณะท่ีเตาอุ่น (ไม่ร้อน)  
3. เช็ดดว้ยผา้ชุบนา้บิดหมาดและเช็ดให้แหง้  
4. เปิดใชเ้ตาไดต้ามปกติ  

• เม่ือปิดเตาแลว้ แมไ้ม่มีสัญลกัษณ์เตือน
ความร้อนคงเหลือ เตาอาจจะยงัร้อนอยู่
โปรดระวงั ! 

• ท่ีขดัหมอ้ หรือ แปรงต่างๆและน ้ายามี
ฤทธ์ิกดักร่อนสูงอาจท าให้กระจกเตา
เป็นรอย หรือเปล่ียนสี โปรดอ่านฉลาก
ก่อนใชว่้าสามารถใชไ้ดก้บัเตาไดห้รือไม่  

• ห้ามปล่อยให้น ้ายาทาความสะอาดเป็น
คราบ เน่ืองจากจะท าให้กระจกเตาเป็น
คราบ หรือ ด่างๆได ้ 

คราบน ้า น ้ามนั น ้าตาล ต่างๆท่ีลน้ออกมา
นอกหมอ้  
 

เช็ดท าความสะอาดทนัทีดว้ยท่ีขดูเศษอาหาร
สาหรับเตา โปรดระวงัเตาร้อน ! 
1. ปิดเตา  

• เช็ดคราบน ้า หรือคราบน ้าตาลใหเ้ร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้หากปล่อยใหค้ราบแห้ง
อาจยากต่อการท าความสะอาด หรืออาจ

การดูแลรักษาและท าความสะอาดเตาแม่เหลก็ไฟฟ้า 
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2. ถือท่ีขดูโดยให้ใบมีดท ามุม 30 องศากบั
กระจกและเร่ิมขดูเศษอาหารหรือคราบต่างๆ  
3. เช็ดคราบบนกระจกออกดว้ยผา้ หรือทิชชู่  
4. ท าตามขั้น 2 ถึง 4 สาหรับ คราบปรกติ  

ไม่สามารถเช็ดออกไดถ้าวร  
• ระมดัระวงัเม่ือใชใ้บมีดสาหรับขดูเตา 

เก็บใบมีดให้ห่างเด็ก  
 

คราบบนหนา้แผงควบคุม  
 

1. ปิดเตา  
2. เทน ้ายาในขณะท่ีเตาอุ่น (ไม่ร้อน)  
3. เช็ดดว้ยผา้ชุบน ้าบิดหมาดและเช็ดให้แหง้  
4. เปิดใชเ้ตาไดต้ามปกติ  

• เตาอาจส่งเสียงบ๊ีบและปิดเอง หรือ อาจ
ไม่สามารถกดปุ่ มใดๆไดช้ัว่ขณะ หากมี
คราบบนแผงควบคุม โปรดเช็ดท าความ
สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนเปิดใชเ้ตา  

 
 

 
1. เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเปิดไม่ติดและไม่มีสัญญาณไฟปรากฎ 

• ให้ตรวจสอบที่เบรคเกอร์ว่าเปิดอยูห่รือไม่ 
• ให้ตรวจสอบการเช่ือมต่อของระบบสายไฟ 
• ตรวจสอบว่านาฬิกาท่ีตั้งไวย้งัท างานหรือไม่ 

2. หากสัญลักษณ์ "H" ปรากฎทีห่น้าจอหลังจากปิดการท างานแล้ว 

• สัญลกัษณ์ "H" หมายถึงความร้อนสะสมท่ีคงเหลือบนหวัเตา และจะหายไปเม่ือเยน็ลง ดงันั้นไม่ควรแตะสัมผสัหรือเช็ดท าความ
สะอาดเม่ือหวัเตายงัร้อนอยู ่

3. ถ้าหากปิดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว ยังได้ยินเสียงเคร่ืองท างานอยู่ 

• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าจะถูกออกแบบให้ระบบพดัลมระบายความร้อนท างานอยา่งต่อเน่ืองเม่ือตวัเคร่ืองตรวจจบัอุณหภูมิพบว่ามีความ
ร้อนสะสมรอบตวัเคร่ืองสูง แมก้ระทัง่ผูใ้ชจ้ะกดปุ่ มปิดเคร่ืองไปแลว้ และพดัลมระบายความร้อนน้ีจะหยดุอตัโนมติัหลงัจากระบาย
ความร้อนจนหมด ดงันั้นผูใ้ชไ้ม่ควรปิดเบรคเกอร์หากปิดเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าแลว้พดัลมระบายความร้อนยงัท างานอยู ่ควรรอจนกว่า
พดัลมจะระบายความร้อนจนหมด 

4. หากสัญลักษณ์ "E5" ปรากฎทีห่น้าจอ 

• หากสัญลกัษณ์ "E5" ปรากฎขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิรอบตวัเคร่ืองสูงเกินก าหนด ดงันั้นควรพกัการใชง้านและปล่อยให้พดัลม ระบาย
ความร้อนจนกว่าสัญลกัษณ์จะดบัลง ผูใ้ชไ้ม่ควรปิดเบรคเกอร์ 

5. หากขณะท างานมีเสียง "จ่ีหรือวี้ๆ " ที่บริเวณหัวเตาหรือภาชนะ 

• เตาแม่เหลก็ไฟฟ้าไม่ไดมี้ปัญหาเสียงดงักล่าวเป็นเสียงปกติท่ีเกิดขึ้นจากการเหน่ียวน าของแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเม่ือเตาแม่เหลก็ไฟฟ้ามีปัญหา 
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ปัญหา  สาเหตุ ควรท าอย่างไร  
ไม่สามารถเปิดเตาได ้ ไม่มีไฟฟ้า/ไฟฟ้าดบั  • ดูให้มัน่ใจว่าปลัก๊เตาต่อเขา้กบัเตา้เสียบ

ไฟและกดปุ่ มเปิดเคร่ืองแลว้  
• ตรวจดูว่าไฟบริเวณบา้นดบัหรือไม่  
• ถา้ตรวจแลว้ยงัไม่สามารถเปิดเคร่ืองได้

ให้ติดต่อศูนยซ่์อม  
ปุ่ มสัมผสัไม่ท างาน  หนา้จอลอ็กอยู ่ ปลดลอ็กหนา้จอ ศึกษาบทการใชเ้ตา  
ปุ่ มสัมผสักดยาก  อาจมีคราบน ้าหรืออาหารติดอยูบ่นแผง

ควบคุม หรือสัมผสัปุ่ มผดิวิธี  
• เช็ดท าความสะอาดแผงควบคุมให้

สะอาดแลว้เช็ดให้แหง้  
• ใชท้ั้งขอ้ต่อน้ิวกดไปท่ีปุ่ ม ไม่ใช่แค่

ปลายน้ิว  
กระจกเป็นรอย  ใชภ้าชนะกน้กลม  

ใชแ้ปรง ฟอยขดัหมอ้ หรือนา้ยาท าความ
สะอาดไม่เหมาะสม  

• ใชภ้าชนะกน้แบน เรียบเท่านั้น ศึกษาบท
การใชภ้าชนะ  

• ศึกษาการดูแลรักษาและท าความสะอาด
เตาแม่เหลก็  

ภาชนะส่งเสียงดงัเม่ืออยูบ่นเตา  อาจเป็นเพราะวสัดุของภาชนะท่ีมี
ส่วนประกอบของเหลก็หลายประเภท  

ถือว่าปรกติ เสียงดงัไม่ส่งผลเสียกบั
ประสิทธิภาพเตา  

หากขณะท างานมีเสียง "จ่ีหรือว้ีๆ" เม่ือมีการ
เร่งความร้อน  

เป็นเสียงปกติท่ีเกิดขึ้นจากการเหน่ียวนาของ
แม่เหลก็ไฟฟ้า  

ถือว่าปรกติ แต่เสียงควรเบาลงหรือไม่ส่งเสียง
เม่ือคุณลดระดบัความร้อนลง  

ภาชนะไม่ร้อน  • ใชภ้าชนะไม่เหมาะสมกบั เตา เตาไม่
สามารถเหน่ียวน าไฟฟ้ากบัภาชนะท่ีใช ้ 

• หมอ้ กระทะท่ีใชเ้ลก็เกินไปเตาไม่
สามารถตรวจจบัได ้ 

• ศึกษาบทค าแนะน าในการเลือกใช้
ภาชนะ  

• ใชห้มอ้ กระทะท่ีมีกน้ขนาดใกลเ้คียงกบั
ขนาดหวัเตา  

เตาหรือโซนให้ความร้อนดบัเอง และ
เคร่ืองส่งเสียงบ๊ีบและมีอกัษร ERROR 
ปรากฏ  

ผิดพลาดทางเทคนิค  
 

จดอกัษร ERROR CODE ปิดเคร่ืองและดึง
ปลัก๊ไฟเคร่ืองออกจากเตา้เสียบและติดต่อ
ศูนยซ่์อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแนะน าและเคลด็ลบัการแก้ปัญหา 
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หากพบปัญหา ERROR เคร่ืองจะเขา้สู่ระบบป้องกนัตวัเองและแสดง ERROR โคตตามตารางดา้นล่างน้ี 

ปัญหา สาเหตุ ส่ิงที่ควรท า 
F3/F4 เซ็นเซอร์จบัอุณหภูมิคอยลร้์อนไม่ท างาน 

 
โปรดติดต่อผูผ้ลิต 

F9/FA เซ็นเซอร์จบัอุณหภูมิ IGBT ไม่ท างาน โปรดติดต่อผูผ้ลิต 
E1/E2 
 

กระแสไฟฟ้าท างานไม่ปรกติ 
 

โปรดดูว่ากระแสไฟฟ้าเขา้นั้น
ท างานปรกติหรือไม่ 
เคร่ืองจะท างานปกติเม่ือ
กระแสไฟฟ้าท างานปรกติ 

E3 
 

คอยลใ์หค้วามร้อนมีอุณหภูมิสูง โปรดติดต่อผูผ้ลิต 

E5 
 

เซ็นเซอร์จบัอุณหภูมิ IGBT ร้อนเกินไป ปิดเคร่ืองแลว้เปิดเคร่ืองใหมเ่ม่ือ
เคร่ืองเยน็ลง 

น่ีเป็นปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีพบบ่อยๆ ห้ามซ่อม หรือ แกะเคร่ืองออกดว้ยตวัเอง หรือ โดยช่างท่ีไม่ช่างบริษทั 
อาจเป็นอนัตรายต่อตวัคุณและสินคา้  
 
 

การแก้ปัญหาเบื้องต้นอ่ืนๆ 
 


