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WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can
be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com/webselfservice

Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.

 Warning / Caution-Safety information
 General information and tips
 Environmental information

Subject to change without notice.
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1.  SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the
result of incorrect installation or usage. Always keep the
instructions in a safe and accessible location for future
reference.

1.1 Children and vulnerable people safety
• This appliance can be used by children aged from 8

years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.

• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children and dispose of

it appropriately.
• Keep children and pets away from the appliance when

it operates or when it cools down. Accessible parts are
hot.

• If the appliance has a child safety device, this should
be activated.

• Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.

• Children aged 3 years and under must be kept away
from this appliance when it is in operation at all times.

1.2 General Safety
• WARNING: The appliance and its accessible parts

become hot during use. Care should be taken to avoid
touching heating elements. Children less than 8 years
of age shall be kept away unless continuously
supervised.

• Do not operate the appliance by means of an external
timer or separate remote-control system.
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• WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or
oil can be dangerous and may result in fire.

• NEVER try to extinguish a fire with water, but switch
off the appliance and then cover flame e.g. with a lid
or a fire blanket.

• CAUTION: The cooking process has to be supervised.
A short term cooking process has to be supervised
continuously.

• WARNING: Danger of fire: Do not store items on the
cooking surfaces.

• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.

• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• If the glass ceramic surface / glass surface is cracked,

switch off the appliance to avoid the possibility of
electric shock.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, an authorized Service or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.

• WARNING: Use only hob guards designed by the
manufacturer of the cooking appliance or indicated by
the manufacturer of the appliance in the instructions
for use as suitable or hob guards incorporated in the
appliance. The use of inappropriate guards can cause
accidents.

2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation

WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.

WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.

• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged

appliance.

• Follow the installation instruction
supplied with the appliance.

• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.

• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.

• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.

• Protect the bottom of the appliance
from steam and moisture.

• Do not install the appliance adjacent
to a door or under a window. This
prevents hot cookware to fall from the
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appliance when the door or the
window is opened.

• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space,
between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.

• The bottom of the appliance can get
hot. Make sure to install a separation
panel made from plywood, kitchen
carcass material or other non-
flammable materials under the
appliance to prevent access to the
bottom.

2.2 Electrical Connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.

• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.

• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation

make sure that the appliance is
disconnected from the power supply.

• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.

• Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect
electricity mains cable or plug (if
applicable) can make the terminal
become too hot.

• Use the correct electricity mains
cable.

• Do not let the electricity mains cable
tangle.

• Make sure that a shock protection is
installed.

• Use the strain relief clamp on the
cable.

• Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot
appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets

• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.

• Make sure not to cause damage to
the mains plug (if applicable) or to the
mains cable. Contact our Authorised
Service Centre or an electrician to
change a damaged mains cable.

• The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in
such a way that it cannot be removed
without tools.

• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.

• If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.

• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.

• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.

• The electrical installation must have
an isolation device which lets you
disconnect the appliance from the
mains at all poles. The isolation
device must have a contact opening
width of minimum 3 mm.

2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns and
electrical shock.

• Remove all the packaging, labelling
and protective film (if applicable)
before first use.

• Use this appliance in a household
environment.

• Do not change the specification of this
appliance.

• Make sure that the ventilation
openings are not blocked.

• Do not let the appliance stay
unattended during operation.

• Set the cooking zone to “off” after
each use.

• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.

• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with
water.

• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.

• If the surface of the appliance is
cracked, disconnect immediately the
appliance from the power supply. This
to prevent an electrical shock.
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• When you place food into hot oil, it
may splash.

WARNING!
Risk of fire and explosion

• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and
oils when you cook with them.

• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.

• Used oil, that can contain food
remnants, can cause fire at a lower
temperature than oil used for the first
time.

• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.

WARNING!
Risk of damage to the
appliance.

• Do not keep hot cookware on the
control panel.

• Do not put a hot pan cover on the
glass surface of the hob.

• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or

cookware fall on the appliance. The
surface can be damaged.

• Do not activate the cooking zones
with empty cookware or without
cookware.

• Do not put aluminium foil on the
appliance.

• Cookware made of cast iron,
aluminium or with a damaged bottom
can cause scratches on the glass /
glass ceramic. Always lift these
objects up when you have to move
them on the cooking surface.

• This appliance is for cooking
purposes only. It must not be used for
other purposes, for example room
heating.

2.4 Care and cleaning
• Clean regularly the appliance to

prevent the deterioration of the
surface material.

• Deactivate the appliance and let it
cool down before you clean it.

• Disconnect the appliance from the
electrical supply before maintenance.

• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.

• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use any abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or
metal objects.

2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.

• Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.

• Disconnect the appliance from the
mains supply.

• Cut off the mains electrical cable
close to the appliance and dispose of
it.

2.6 Service
• To repair the appliance contact an

Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
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3. PRODUCT DESCRIPTION
3.1 Cooking surface layout

145 mm

1

2

180 mm

1

145/210/270

 mm

145/210/270

 mm

1

1 Cooking zone
2 Control panel

3.2 Control panel layout

1 2 3

4

Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds
tell which functions operate.

Sen‐
sor
field

Function Comment

1 ON / OFF To activate and deactivate the hob.

2 - Heat setting display To show the heat setting.

3 - To activate and deactivate the outer ring.

4  / - To set a heat setting.
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3.3 Heat setting displays

Display Description
The cooking zone is deactivated.

 - The cooking zone operates.

 + digit There is a malfunction.

A cooking zone is still hot (residual heat).

The Child Safety Device function operates.

Automatic Switch Off function operates.

3.4 Residual heat indicator
WARNING!

 There is a risk of burns
from residual heat.

4. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.

4.1 Activating and deactivating
Touch  for 1 second to activate or
deactivate the hob.

4.2 Automatic Switch Off
The function deactivates the hob
automatically if:
• all cooking zones are deactivated,
• you do not set the heat setting after

you activate the hob,
• you spill something or put something

on the control panel for more than 10
seconds (a pan, a cloth, etc.). An
acoustic signal sounds and the hob
deactivates. Remove the object or
clean the control panel.

• you do not deactivate a cooking zone
or change the heat setting. After some
time  comes on and the hob
deactivates.

The relation between the heat setting
and the time after which the hob
deactivates:

Heat setting The hob deacti‐
vates after

1 - 2 6 hours

3 - 4 5 hours

5 4 hours

6 - 9 1.5 hour

4.3 The heat setting
Touch  to increase the heat setting.
Touch  to decrease the heat setting.
Touch  and  at the same time to
deactivate the cooking zone.

4.4 Activating and deactivating
the outer rings
You can adjust the surface you cook to
the dimension of the cookware.

Use sensor field: 
To activate the outer ring: touch the
sensor field. The indicator comes on.
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To activate more outer rings: touch the
same sensor field again. The subsequent
indicator comes on.
To deactivate the outer ring: touch the
sensor field until the indicator goes out.

When you activate the zone
but do not activate the outer
ring the light that comes out
from the zone may cover the
outer ring. It does not mean
that the outer ring is
activated. To see if the ring
is activated check the
indicator.

4.5 The Child Safety Device
This function prevents an accidental
operation of the hob.
To activate the function: activate the
hob with . Do not set the heat setting.

Touch  of the two front cooking zones
for 4 seconds.  comes on. Deactivate
the hob with .
To deactivate the function: activate the
hob with . Do not set the heat setting.
Touch  of the two front cooking zones
for 4 seconds.  comes on. Deactivate
the hob with .
To override the function for only one
cooking time: activate the hob with .

 comes on. Touch  of the two front
cooking zones for 4 seconds. Set the
heat setting in 10 seconds. You can
operate the hob. When you deactivate
the hob with  the function operates
again.

5. HINTS AND TIPS
WARNING!
Refer to Safety chapters.

5.1 Cookware
The bottom of the cookware
must be as thick and flat as
possible.

Cookware made of
enamelled steel and with
aluminium or copper
bottoms can cause the
colour change on the glass-
ceramic surface.

5.2 Examples of cooking
applications

The data in the table is for
guidance only.

Heat setting Use to: Time
(min)

Hints

1 Keep cooked food warm. as nec‐
essary

Put a lid on the cookware.

1 - 2 Hollandaise sauce, melt: but‐
ter, chocolate, gelatine.

5 - 25 Mix from time to time.

1 - 2 Solidify: fluffy omelettes,
baked eggs.

10 - 40 Cook with a lid on.
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Heat setting Use to: Time
(min)

Hints

2 - 3 Simmer rice and milkbased
dishes, heating up ready-
cooked meals.

25 - 50 Add the minimum twice as
much liquid as rice, mix milk
dishes part procedure
through.

3 - 4 Steam vegetables, fish,
meat.

20 - 45 Add some tablespoons of
liquid.

4 - 5 Steam potatoes. 20 - 60 Use max. ¼ l water for 750 g
of potatoes.

4 - 5 Cook larger quantities of
food, stews and soups.

60 -
150

Up to 3 l liquid plus ingredi‐
ents.

6 - 7 Gentle fry: escalope, veal
cordon bleu, cutlets, rissoles,
sausages, liver, roux, eggs,
pancakes, doughnuts.

as nec‐
essary

Turn halfway through.

7 - 8 Heavy fry, hash browns, loin
steaks, steaks.

5 - 15 Turn halfway through.

9 Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips.

6. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.

6.1 General information
• Clean the hob after each use.
• Always use cookware with clean

bottom.
• Scratches or dark stains on the

surface have no effect on how the hob
operates.

• Use a special cleaner applicable for
the surface of the hob.

• Use a special scraper for the glass.

6.2 Cleaning the hob
• Remove immediately: melted plastic,

plastic foil, sugar and food with sugar.

If not, the dirt can cause damage to
the hob. Take care to avoid burns. Put
the special scraper on the glass
surface at an acute angle and move
the blade on the surface.

• Remove when the hob is
sufficiently cool: limescale rings,
water rings, fat stains, shiny metallic
discoloration. Clean the hob with a
moist cloth and non-abrasive
detergent. After cleaning, wipe the
hob dry with a soft cloth.

• Remove shiny metallic
discoloration: use a solution of water
with vinegar and clean the glass
surface with a moist cloth.

7. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
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7.1 What to do if...

Problem Possible cause Remedy
You cannot activate or op‐
erate the hob.

The hob is not connected
to an electrical supply or it
is connected incorrectly.

Check if the hob is correct‐
ly connected to the electri‐
cal supply. Refer to the
connection diagram.

 The fuse is blown. Make sure that the fuse is
the cause of the malfunc‐
tion. If the fuse is blown
again and again, contact a
qualified electrician.

  Activate the hob again and
set the heat setting in less
than 10 seconds.

 You touched 2 or more
sensor fields at the same
time.

Touch only one sensor
field.

 There is water or fat stains
on the control panel.

Clean the control panel.

An acoustic signal sounds
and the hob deactivates.
An acoustic signal sounds
when the hob is deactiva‐
ted.

You put something on one
or more sensor fields.

Remove the object from
the sensor fields.

The hob deactivates. You put something on the
sensor field .

Remove the object from
the sensor field.

Residual heat indicator
does not come on.

 The zone is not hot be‐
cause it operated only for a
short time.

If the zone operated suffi‐
ciently long to be hot,
speak to an Authorised
Service Centre.

You cannot activate the
outer ring.

 Activate the inner ring first.

 There is a dark area
on the multiple zone.

It is normal that there is a
dark area on the multiple
zone.

 

The sensor fields become
hot.

The cookware is too large
or you put it too near to the
controls.

Put large cookware on the
rear zones if possible.

 comes on. Automatic Switch Off oper‐
ates.

Deactivate the hob and ac‐
tivate it again.

 comes on. The Child Safety Device
function operates. 

Refer to "Daily use" chap‐
ter.
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Problem Possible cause Remedy

 and a number come on. There is an error in the
hob.

Disconnect the hob from
the electrical supply for
some time. Disconnect the
fuse from the electrical
system of the house. Con‐
nect it again. If  comes
on again, speak to an Au‐
thorised Service Centre.

E6 comes on. The second phase of the
power supply is missing.

Check if the hob is correct‐
ly connected to the electri‐
cal supply. Remove the
fuse, wait one minute, and
insert the fuse again.

7.2 If you cannot find a
solution...
If you cannot find a solution to the
problem yourself, contact your dealer or
an Authorised Service Centre. Give the
data from the rating plate. Give also
three digit letter code for the glass
ceramic (it is in the corner of the glass

surface) and an error message that
comes on. Make sure, you operated the
hob correctly. If not the servicing by a
service technician or dealer will not be
free of charge, also during the warranty
period. The instructions about the
Service Centre and conditions of
guarantee are in the guarantee booklet.

8. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.

8.1 Before the installation
Before you install the hob, write down the
information bellow from the rating plate.
The rating plate is on the bottom of the
hob.

Serial number ...........................

8.2 Built-in hobs
Only use the built-in hobs after you
assemble the hob into correct built-in

units and work surfaces that align to the
standards.

8.3 Connection cable
• The hob is supplied with a connection

cable.
• To replace the damaged mains cable,

use the cable type: H05V2V2-F which
withstands a temperature of 90°C or
higher. Speak to your local Service
Centre.
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8.4 Assembly

min.

50mm

min.

500mm
R 5mm

min.

55mm

560+1mm490
+1

mm

min.

28 mm

min.

12 mm

min. 

20 mm

8.5 Protection box If you use a protection box (an additional
accessory), the protective floor directly
below the hob is not necessary. The
protection box accessory may not be
available in some countries. Please
contact your local supplier.

You can not use the
protection box if you install
the hob above an oven.
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9. TECHNICAL DATA
9.1 Rating plate

Model EHF6232FOK PNC 949 492 225 01
Typ 60 HAD 20 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz
 Made in Romania
Ser.Nr. ................. 5.7 kW
ELECTROLUX  

9.2 Cooking zones specification

Cooking zone Nominal Power (Max heat set‐
ting) [W] Cooking zone diameter [mm]

Left front 1800 180

Left rear 1200 145

Right front 1050 / 1950 / 2700 145 / 210 / 270

For optimal cooking results use
cookware not larger than the diameter of
the cooking zone.

10. ENERGY EFFICIENCY
10.1 Product information according to EU 66/2014

Model identification  EHF6232FOK

Type of hob  Built-In Hob

Number of cooking zones  3

Heating technology  Radiant Heater

Diameter of circular cook‐
ing zones (Ø)

Left front
Left rear
Right front

18.0 cm
14.5 cm
27.0 cm

Energy consumption per
cooking zone (EC electric
cooking)

Left front
Left rear
Right front

181.4 Wh / kg
202.3 Wh / kg
182.1 Wh / kg

Energy consumption of
the hob (EC electric hob)

 188.6 Wh / kg

EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance

10.2 Energy saving
You can save energy during everyday
cooking if you follow below hints.
• When you heat up water, use only the

amount you need.
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• If it is possible, always put the lids on
the cookware.

• Before you activate the cooking zone
put the cookware on it.

• The cookware bottom should have the
same diameter as the cooking zone.

• Put the smaller cookware on the
smaller cooking zones.

• Put the cookware directly in the centre
of the cooking zone.

• Use the residual heat to keep the food
warm or to melt it.

11. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol

. Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances

marked with the symbol  with the
household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact
your municipal office.
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เราคิดถึงคุณเสมอ
ขอบพระคุณที่ซื้อเครื่องใชไฟฟาจาก Electrolux คุณไดเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเดนดานนวัตกรรมมานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเรามี
ความโดดเดนและมีสไตล ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผูใชโดยเฉพาะ ไมวาคุณจะใชผลิตภัณฑ
เมื่อใด คุณจึงมั่นใจไดวาจะประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง
ยินดีตอนรับสู Electrolux
แวะไปยังเว็บไซทของเราสำหรับ:

รับคำแนะนำในการใชงาน เอกสารแผนพับ ขอมูลการแกไขปญหาและขอมูลการให
บริการไดที่
www.electrolux.com/webselfservice
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการรับบริการที่
www.registerelectrolux.com

เลือกซื้ออุปกรณเสริม วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหลแทสำหรับเครื่องใชไฟฟาของคุณไดที่:
www.electrolux.com/shop

ฝายใหบริการและดูแลลูกคา
ใชอะไหลแททุกครั้ง
ขณะติดตอศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของเรา กรุณาเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม รุน
PNC ซีเรียลนัมเบอร
ตรวจสอบขอมูลไดจากแผนขอมูลสินคา

 คำเตือน / ขอควรระวัง-ขอมูลดานความปลอดภัย
 ขอมูลและคำแนะนำทั่วไป
 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ
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1.  ขอมูลดานความปลอดภัย
กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง กรุณาอานคำแนะนำที่จัดมาใหโดย
ละเอียดกอนในเบื้องตน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการบาด
เจ็บหรือความเสียหายที่เปนผลมาจากการติดตั้งหรือใชงานที่ไม
ถูกตอง เก็บชุดคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไวในที่ที่เรียกคน
เพื่ออางอิงไดอยางสะดวก

1.1 ความปลอดภัยตอเด็กและกลุมเสี่ยง
• เครื่องสามารถใชงานไดโดยเด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มี

ขอจำกัดทางรางกาย ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาด
ประสบการณหากมีผูคอยกำกับดูแลหรือใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใชเครื่องอยางปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น

• อยาใหเด็กเลนเครื่อง
• แยกบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็กและทิ้งอยางเหมาะสม
• อยาใหเด็กและสัตวเลี้ยงอยูใกลเครื่องขณะทำงานหรือขณะ

กำลังรอใหเย็นลง ชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดอาจรอนมาก
• หากเครื่องมีอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ใหเปดใชงานอุปกรณ

เหลานี้ไว
• เด็ก ๆ จะตองไมทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัว

เองโดยไมมีผูดูแล
• เด็กอายุไมเกิน 3 ปจะตองไมเขาใกลเครื่องขณะทำงานตลอด

เวลา

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
• คำเตือน: เครื่องและชิ้นสวนที่เขาถึงไดอาจมีความรอน

ระหวางการใชงาน ใชความระมัดระวังหลีกเลียงการสัมผัส
สวนประกอบที่ใหความรอน กันเด็กที่มีอายุต่ำกวา 8 ปออก
นอกบริเวณยกเวนมีคนคอยกำกับดูแลอยูตลอดเวลา

• อยาใชเครื่องโดยอาศัยระบบตั้งเวลาจากภายนอกหรือระบบ
ควบคุมระยะไกลแยกตางหาก

• คำเตือน: การปรุงอาหารบนเตาไฟฟาที่มีไขมันหรือน้ำมันโดย
ไมมีคนดูแลอาจเปนอันตรายและทำใหเกิดเพลิงไหมได

• อยาดับเพลิงดวยน้ำ ใหปดเครื่องจากนั้นปดคลุมเปลวไฟ เชน
ใชประตูหรือผาหมกันไฟ
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• คำเตือน: ควรมีการกำกับดูแลระหวางปรุงอาหารอยางตอ
เนื่อง การปรุงอาหารระยะเวลาสั้น ๆ จะตองมีผูกำกับดูแล
อยางตอเนื่อง

• คำเตือน: อันตรายตอการเกิดไฟไหม: อยาจัดเก็บขาวของไว
บนพื้นผิวสำหรับปรุงอาหาร

• วัตถุโลหะ เชน มีด สอม ชอนและประตูไมควรวางอยูบนพื้น
ผิวเตาไฟฟา เนื่องจากอาจเกิดความรอนสูง

• อยาใชเครื่องพนไอน้ำรอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
• หากพื้นผิวแกวเซรามิค/พื้นผิวกระจกมีรอยแตก ใหปดเครื่อง

เพื่อปองกันไฟฟาช็อต
• หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนย

บริการที่ไดรับอนุญาตหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

• คำเตือน: ใชชุดปองกันหัวเตาที่ออกแบบโดยผูผลิตเครื่องปรุง
อาหารหรือตามที่แจงโดยผูผลิตเครื่องในชุดคำแนะนำการใช
งานเพื่อใหเกิดความเหมาะสม หรือใชชุดปองกันหัวเตาที่จัด
มาใหพรอมกับเครื่อง การใชอุปกรณปองกันที่ไมเหมาะสม
อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได

2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง

คำเตือน
ติดตั้งเครื่องโดยชางผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น

คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ หรือ
ความเสียหายตอเครื่อง

• นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา

ใหพรอมกับเครื่อง
• เวนระยะขั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณอื่น
• ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจาก

เครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและ
รองเทาที่มิดชิดทุกครั้ง

• ซีลพื้นผิวตัดดวยน้ำยาซีลกันรั่วเพื่อปองกัน
ความชื้นทำใหเกิดการบวม

• ปองกันดานลางของเครื่องอยาใหโดนไอ
น้ำและความชื้น

• อยาติดตั้งเครื่องติดกับประตูหรือใต
หนาตาง ทั้งนี้เพื่อปองกันภาชนะที่รอนรวง
หลนจากเครื่องเมื่อมีการเปดประตูหรือ
หนาตาง

• หากติดตั้งเครื่องไวเหนือถาดรอง ระยะ
ระหวางดานลางของเครื่องและถาดดานบน
จะตองเพียงพอใหอากาศหมุนเวียน

• ดานลางของเครื่องอาจมีความรอน ติดตั้ง
แผงกั้นแยกที่ทำจากไม หรือวัสดุในครัว
หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไมไวไฟใตเครื่องเพื่อปด
ชองที่ดานลาง

2.2 การเชื่อมตอทางไฟฟา
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได

• ตอระบบไฟโดยชางไฟฟาที่มีความ
เชี่ยวชาญเทานั้น

• เครื่องจะตองตอสายดิน
• กอนดำเนินการใด ๆ ใหตรวจสอบวา

อุปกรณไมไดเสียบตอไฟอยู
• พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตอง

ตรงกับพิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟ
ที่ใช

• ตรวจสอบวาเครื่องติดตั้งไดถูกตอง สายไฟ
หรือปลั๊กไฟที่หลวมคลอนหรือตอไมถูกตอง
(แลวแตกรณี) อาจทำใหขั้วไฟฟาเกิดความ
รอนสูง
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• ใชสายไฟที่ถูกตอง
• อยาใหสายไฟฟาพันกัน
• ติดตั้งระบบปองกันไฟฟาช็อตไวรวมกัน
• ใชตัวล็อคคลายที่สายตอ
• สายตอหรือปลั๊ก (แลวแตกรณี) จะตองไม

สัมผัสกับตัวเครื่องหรือภาชนะที่รอนเมื่อตอ
อุปกรณกับเตารับไฟฟาที่อยูใกลเคียง

• อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
• อยาทำใหปลั๊กไฟ (แลวแตกรณี) หรือสาย

จายไฟเสียหาย ติดตอศูนยบริการของเราที่
ไดรับอนุญาตหรือชางไฟเพื่อใหเปลี่ยน
สายไฟที่เสียหาย

• ระบบปองกันการกระแทกของชิ้นสวนที่มี
กระแสหรือชิ้นสวนหุมฉนวนจะตองยึดแนน
โดยไมสามารถนำออกโดยไมใชเครื่องมือ
พิเศษได

• ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการ
ติดตั้งเสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชอง
สำหรับเสียบปลั๊กไดสะดวกหลังการติดตั้ง

• หากเตารับไฟฟาหลวมคลอน อยาตอปลั๊ก
ไฟเขาไป

• อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊ก
ไฟทุกครั้ง

• ใชเฉพาะอุปกรณตัดตอนทางไฟฟาที่ถูก
ตอง เชน ระบบตัดนิรภัย ฟวส (ฟวสแบบสก
รูยึดกับฐาน) ตัวตัดไฟรั่วและคอนแทคเตอร

• การติดตั้งทางไฟฟาจะตองติดตั้งรวมกับ
อุปกรณแยกสวนเพื่อใหสามารถตัดการ
เชื่อมตอเครื่องจากแหลงจายไฟไดทุกขา
อุปกรณแยกสวนจะตองมีความกวางชอง
เปดหนาสัมผัสอยางนอย 3 มม.

2.3 การใชงาน
คำเตือน
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ ไหม
หรือไฟฟาช็อต

• นำบรรจุภัณฑทั้งหมดออก ติดฉลากและ
ฟลมปองกัน (ถามี) กอนการใชงานครั้ง
แรก

• ใชเครื่องในครัวเรือนเทานั้น
• หามแกไขสวนประกอบทางเทคนิคของ

เครื่องนี้
• ชองเปดระบายอากาศจะตองไมถูกกีดขวาง
• อยาเปดเครื่องใชงานทิ้งไวโดยไมมีคนดูแล
• กำหนดพื้นที่ปรุงอากาศเปน "ปด" หลังการ

ใชงานแตละครั้ง
• อยาใสเครื่องใชบนโตะอาหารและฝาหมอ

ในพื้นที่ปรุงอาหาร เนื่องจากอาจเกิดความ
รอนขึ้นได

• อยาเปดเครื่องขณะมือเปยกหรือในกรณีที่
เปยกน้ำ

• อยาใชเครื่องเปนพื้นผิวสำหรับทำงานหรือ
พื้นผิวสำหรับวางของ

• หากพื้นผิวเครื่องมีรอยแตก ใหปลดสายไฟ
ทันที ทั้งนี้เพื่อปองกันไฟฟาช็อต

• ขณะจัดวางอาหารในน้ำมันรอน อาจมี
การกระเซ็นขึ้นได

คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมและจุดระเบิด
ได

• ไขมันและคราบน้ำมันเมื่อไดรับความรอน
อาจทำใหเกิดไอที่ติดไฟได ระวังอยาให
เปลวไฟหรือวัตถุที่รอนอยูใกลไขมันและ
คราบน้ำมันขณะปรุงอาหาร

• ไอระเหยมีความรอนจัดและอาจทำใหเกิด
การติดไฟในทันที

• น้ำมันที่ใชแลวอาจมีเศษอาหารตกคาง
และทำใหเกิดเพลิงไหมที่อุณหภูมิต่ำกวา
น้ำมันที่ใชเปนครั้งแรก

• อยาใสของไวไฟที่เปยกสารไวไฟภายใน
ใกลหรือบนตัวเครื่อง

คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง

• อยาวางเครื่องตัวที่รอนอยูบนแผงควบคุม
• อยาวางฝาครอบกะทะรอนไวบนพื้นผิว

กระจกของหัวเตา
• อยาใหเครื่องครัวสำหรับปรุงอาหารเดือด

จนแหง
• ระวังอยาใหสิ่งของหรือเครื่องครัวปรุง

อาหารตกกระทบที่ตัวเครื่อง พื้นผิวอาจได
รับความเสียหาย

• อยาเปดใชงานสวนการปรุงอาหารขณะที่
เครื่องครัวปรุงอาหารไมมีของหรือโดยไมมี
เครื่องครัวปรุงอาหารวางอยู

• อยาวางฟอยลอะลูมิเนียมไวบนเครื่อง
• เครื่องครัวปรุงอาหารจากเหล็กหลอ

อะลูมิเนียมหรือที่กนเสียหายอาจทำใหเกิด
รอยขีดขวนขึ้นไดที่กระจก/เซรามิคกระจก
ยกสิ่งของเหลานี้ขึ้นหากตองเคลื่อนยายไป
บนพื้นผิวสำหรับปรุงอาหาร

• เครื่องใชสำหรับปรุงอาหารเทานั้น หามใช
เพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน ทำความรอนใน
หอง

2.4 การดูแลและทำความสะอาด
• ทำความสะอาดเครื่องเปนประจำเพื่อ

ปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุบริเวณพื้น
ผิว

• ปดเครื่องและปลอยใหเย็นกอนทำความ
สะอาด

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟากอนดูแลรักษา
• อยาใชเครื่องพนสเปรยไอน้ำหรือไอน้ำ

รอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
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• ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ
น้ำบิดหมาด ใชเฉพาะน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง อยาใชผลิตภัณฑที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน แผนขัดที่หยาบ สารละลาย
หรือวัตถุโลหะที่อาจทำใหเกิดความเสีย
หาย

2.5 การทิ้ง
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

• ติดตอหนวยงานทองถิ่นเพื่อสอบถามขอมูล
การทิ้งเครื่องอยางถูกตอง

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
• ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยก

ทิ้ง

2.6 การใหบริการ
• ซอมเครื่องโดยติดตอศูนยบริการที่ไดรับ

อนุญาต
• ใชชิ้นสวนแทเทานั้น

3. รายละเอียดผลิตภัณฑ
3.1 แผนผังพื้นผิวการปรุงอาหาร

145 mm

1

2

180 mm

1

145/210/270

 mm

145/210/270

 mm

1

1 พื้นที่ปรุงสุก
2 แผงควบคุม

3.2 เคาโครงแผงควบคุม

1 2 3

4

ใชพื้นที่เซ็นเซอรเพื่อสั่งการเครื่อง จอแสดงผล ไฟสถานะและเสียงจะแจงวาฟงกชั่นใดที่ทำงาน
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พื้นที่‐
เซ็น‐
เซอร

ฟงกชั่น ความเห็น

1 ON / OFF เปดและปดเตา

2 - คาความรอนจะปรากฏขึ้น เพื่อแสดงคาความรอน

3 - เพื่อเปดและปดวงแหวนดานนอก

4  / - เพื่อตั้งคาความรอน

3.3 คาความรอนจะปรากฏขึ้น

จอแสดงผล รายละเอียด
พื้นที่ปรุงสุกจะปดทำงาน

 - พื้นที่ปรุงสุกจะทำงาน

 + ตัวเลข มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

พื้นที่ปรุงสุกยังรอนอยู (ความรอนหลงเหลือ)

อุปกรณเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก ฟงกชั่นทำงาน

ปดการทำงานอัตโนมัติ ฟงกชั่นทำงาน

3.4 สัญลักษณแจงความรอนตกคาง
คำเตือน

 อาจเกิดการไหมเนื่องจาก
ความรอนตกคาง

4. การใชงานประจำวัน
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

4.1 การเปดและปดทำงาน
กดเลือก  เปนเวลา 1 วินาทีเพื่อเปดหรือปด
เตา

4.2 ปดการทำงานอัตโนมัติ
ฟงกชั่นนี้จะปดทำงานชุดเตาอัตโนมัติ
หาก:
• โซนประกอบอาหารทั้งหมดปดทำงาน

• คุณไมไดปรับคาความรอนหลังจากเปดเตา
• คุณทำของหกหรือมีของอยูที่แผงควบคุม

เกินกวา 10 วินาที (กระทะ ผา ฯลฯ) เสียง
สัญญาณจะดังขึ้นและเตาไฟฟาจะปด
ทำงาน นำวัตถุออกหรือทำความสะอาด
แผงควบคุม

• คุณไมไดปดทำงานโซนประกอบอาหาร
หรือปรับคาความรอน หลังผานไประยะ
หนึ่ง  ติดสวางและเตาปดทำงาน

ความสัมพันธระหวางคาความรอนและเวลา
หลังจากเตาปดทำงาน:
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คาความรอน เตาปดทำงานหลัง‐
จาก

1 - 2 6 ชั่วโมง

3 - 4 5 ชั่วโมง

5 4 ชั่วโมง

6 - 9 1.5 ชั่วโมง

4.3 คาความรอน
กดเลือก  เพื่อเพิ่มคาความรอน กดเลือก 
เพื่อลดคาความรอน กดเลือก  และ 
พรอม ๆ กันเพื่อปดโซนประกอบอาหาร

4.4 การเปดและปดใชงานวงแหวน
ดานนอก
คุณสามารถปรับพื้นผิวสำหรับปรุงอาหารได
ตามขนาดของภาชนะปรุงอาหาร

ใชฟลดของเซ็นเซอร: 
การเปดใชงานวงแหวนดานนอก: กดเลือกที่
ฟลดของเซ็นเซอร สัญลักษณจะติดสวาง
การเปดใชงานวงแหวนดานนอกเพิ่มเติม:
กดเลือกที่ฟลดของเซ็นเซอรเดียวกันอีกครั้ง
ไฟสถานะอื่น ๆ จะติดสวาง
การปดใชงานวงแหวนดานนอก: กดเลือกที่
ฟลดของเซ็นเซอรจนกวาไฟสถานะจะดับลง

ขณะเปดใชงานพื้นที่ปรุงอาหาร
โดยไมไดเปดใชงานวงแหวน
ดานนอก ไฟจากพื้นที่ปรุง
อาหารดังกลาวอาจครอบคลุม
วงแหวนดานนอกดวย นี่ไมได
หมายความวาวงแหวนดานนอก
เปดทำงานแตอยางใด การตรวจ
สอบวาวงแหวนดังกลาวเปดใช
งานหรือไม ใหดูจากไฟสถานะ

4.5 อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
สำหรับเด็ก
ฟงกชั่นนี้จะตองปองกันไมใหมีการใชงานเตา
โดยไมไดตั้งใจ
การเปดใชงานฟงกชั่น: เปดหัวเตาโดยใช

 อยาปรับคาความรอน กดเลือก  ที่พื้นที่
ปรุงอาหารดานหนาสองจุดเปนเวลา 4 วินาที

 ติดสวาง ปดเตาโดยใช 
การปดใชงานฟงกชั่น: เปดหัวเตาโดยใช

. อยาปรับคาความรอน กดเลือก  ที่พื้นที่
ปรุงอาหารดานหนาสองจุดเปนเวลา 4 วินาที

 ติดสวาง ปดเตาโดยใช 
การบอกลางฟงกชั่นการทำงานเฉพาะ
สำหรับเวลาปรุงสุกรายการเดียว: เปดหัวเตา
โดยใช .  ติดสวาง กดเลือก  ที่พื้นที่
ปรุงอาหารดานหนาสองจุดเปนเวลา 4 วินาท ี
ปรับคาความรอนภายใน 10 วินาที คุณ
สามารถใชงานเตาได ขณะปดเตาโดยใช 
ฟงกชั่นนี้จะเปดทำงานอีกครั้ง

5. คำแนะนำและเคล็ดลับ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

5.1 ภาชนะ
ดานลางของภาชนะจะตองหนา
และเรียบมากที่สุด

ภาชนะจากเหล็กกลาเคลือบอีนา
เมลและที่ใชกนอะลูมิเนียมหรือ
ทองแดงอาจทำใหสีเปลี่ยนที่พื้น
ผิวแกว-เซรามิค

5.2 ตัวอยางการใชระบบปรุงสุก
ขอมูลในตารางใชเปนแนวทาง
เบื้องตนเทานั้น
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คาความรอน ใชเพื่อ: เวลา
(นาที)

คำแนะนำ

1 เก็บอาหารปรุงสุกใหรอนอยูเสมอ ตาม‐
ความ‐
เหมาะ‐
สม

ปดฝาภาชนะ

1 - 2 ซอสฮอลแลนเดส ละลาย: เนย
ช็อคโกแลต เจลาติน

5 - 25 คนเปนระยะ ๆ

1 - 2 ทำใหขึ้นรูป: ไขเจียวเนื้อละมุน
ไขอบ

10 - 40 ปรุงสุกโดยปดฝา

2 - 3 อุนรอนขาวและเมนูสูตรนม อุน‐
รอนอาหารปรุงสำเร็จ

25 - 50 เติมน้ำอยางนอยสองเทาของ‐
ขาว เมนูผสมนมตามสูตร

3 - 4 นึ่งผัก ปลา เนื้อสัตว 20 - 45 เติมน้ำสองถึงสามชอนชา

4 - 5 นึ่งมันฝรั่ง 20 - 60 ใชน้ำไมเกิน ¼ ลิตรสำหรับมัน‐
ฝรั่ง 750 ก.

4 - 5 ปรุงสุกอาหารปริมาณมากกวานี้
สตูและซุป

60 -
150

เติมน้ำไมเกิน 3 ลิตรและสวน‐
ผสมตาง ๆ

6 - 7 ทอดพอรอน: เนื้อสัตว เนื้อลูกวัว
เนื้อไมมีกระดูก ริสโซล ไสกรอก
ตับ รูซ ไข แพนเคก โดนัท

ตาม‐
ความ‐
เหมาะ‐
สม

พลิกกลับดานเมื่อผานไปครึ่ง‐
หนึ่ง

7 - 8 ทอดวัตถุดิบจำนวนมาก แฮช‐
บราวน สเต็กเนื้อสันและสเต็ก

5 - 15 พลิกกลับดานเมื่อผานไปครึ่ง‐
หนึ่ง

9 ตมน้ำ ปรุงสุกพาสตา ฉาเนื้อ (กูลาช พอทโรสต) ทอดกรอบมันฝรั่ง

6. การดูแลรักษาและทำความสะอาด
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

6.1 ขอมูลทั่วไป
• ทำความสะอาดเตาหลังการใชงานทุกครั้ง
• ใชภาชนะที่กนสะอาดทุกครั้ง
• รอยขีดขวนหรือคราบเขมาที่พื้นผิวไมมีผล

ใด ๆ ตอการทำงานของเตา
• ใชน้ำยาทำความสะอาดพิเศษสำหรับพื้น

ผิวของเตา
• ใชวัสดุขูดแบบพิเศษสำหรับแผนกระจก

6.2 การทำความสะอาดเตา
• นำออกทันท:ี พลาสติกหลอมละลาย

ฟอยลพลาสติก น้ำตาลและอาหารที่มี

น้ำตาล หากไมนำออก คราบอาจทำใหเตา
ไดรับความเสียหาย ระวังผิวไหมจากความ
รอน วางที่ขูดแบบพิเศษบนพื้นผิวกระจก
ทำมุมแหลมและเลื่อนใบขูดไปตามพื้นผิว

• นำออกเมื่อหัวเตาเย็นพอแลว: คราบ
ตะกรัน คราบน้ำ คราบไขมัน คราบมันวาว
ทำความสะอาดเตาโดยใชผาชุบหมาดและ
น้ำยาทำความสะอาดที่ไมมีฤทธิ์กัดกรอน
หลังการทำความสะอาด ใหเช็ดเตาใหแหง
โดยใชผาเนื้อนุม

• ขจัดคราบมันวาว: ใชน้ำผสมน้ำสมสายชู
และทำความสะอาดพื้นนผิวกระจกดวยผา
ชุบหมาด
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7. การแกไขปญหา
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

7.1 จะทำอยางไรถา...

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข
คุณไมสามารถเปดใชงาน‐
เตาไฟฟาได

เตาไฟฟาไมไดตออยูกับ‐
แหลงจายไฟหรือตอไมถูกตอง

ตรวจสอบวาเตาไฟฟาตอกับ‐
แหลงจายไฟถูกตองหรือไม
ดูรายละเอียดจากแผนผังการ‐
เชื่อมตอ

 ฟวสขาด ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสเปน‐
สาเหตุของปญหาในการ‐
ทำงานหรือไม หากฟวสขาด
ใหติดตอชางไฟฟา

  เปดใชเตาไฟฟาอีกครั้งและ‐
ปรับความรอนใหต่ำกวา 10
วินาที

 คุณกดเลือกฟลดเซ็นเซอร‐
พรอมกันตั้งแต 2 สวนขึ้นไป

กดเลือกฟลดเซ็นเซอรเพียง‐
จุดเดียว

 มีน้ำหรือคราบไขมันที่แผง‐
ควบคุม

ทำความสะอาดแผงควบคุม

เสียงสัญญาณจะดังขึ้นและ‐
เตาไฟฟาจะปดทำงาน
เสียงสัญญาณจะดังขึ้นเมื่อ‐
เตาไฟฟาปดทำงาน

คุณวางสิ่งของบนฟลด‐
เซ็นเซอรตั้งแตหนึ่งจุดขึ้นไป

นำวัตถุออกจากฟลดของ‐
เซ็นเซอร

เตาปดทำงาน คุณวางของบนพื้นที่ของ‐
เซ็นเซอร 

นำวัตถุออกจากพื้นที่ของ‐
เซ็นเซอร

ไฟแจงความรอนหลงเหลือไม‐
ติดสวาง

พื้นที่ไมเกิดความรอน‐
เนื่องจากทำงานเพียงชวงสั้น
ๆ

หากตองใชเวลานานกวาจะ‐
เกิดความรอน ใหติดตอศูนย‐
บริการที่ไดรับอนุญาต

คุณไมสามารถเปดใชแหวน‐
ดานนอกได

 เปดใชแหวนดานในกอน

 มีจุดมืดที่พื้นที่รวม
โดยปกติจะมีจุดมืดบริเวณ‐
พื้นที่รวม

 

ฟลดเซ็นเซอรรอน ภาชนะใหญเกินไปหรือวาง‐
ไวใกลกับสวนควบคุมมาก‐
เกินไป

วางภาชนะขนาดใหญที่พื้นที่‐
ดานหลังหากสามารถทำได

 ติดสวาง ระบบปดการทำงานอัตโนมัติ‐
ทำงาน

ปดเตาไฟฟาและเปดใหมอีก‐
ครั้ง
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข

 ติดสวาง ฟงกชั่นอุปกรณเพื่อความ‐
ปลอดภัยของเด็กทำงาน

ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป"

 และตัวเลขติดสวาง มีขอผิดพลาดที่เตาไฟฟา ปลดเตาไฟฟาจากแหลงจาย‐
ไฟครูหนึ่ง ปลดฟวสจากระบบ‐
ไฟฟาของบาน ตอเขาไปใหม
หาก  ติดสวางอีกครั้ง
ใหติดตอศูนยบริการที่ไดรับ‐
อนุญาต

E6 ติดสวาง เฟสที่สองของไฟเลี้ยงขาด‐
หายไป

ตรวจสอบวาเตาไฟฟาตอกับ‐
แหลงจายไฟถูกตองหรือไม
ถอดฟวส รอหนึ่งนาที จากนั้น‐
เสียบฟวสกลับเขาไปใหม

7.2 หากคุณไมสามารถหาทาง
แกไขปญหาได...
หากไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ใหติดตอ
ตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต แจงขอมูลจากแผนขอมูลเครื่อง แจง
รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับกระจกเซรามิค (ที่
มุมของผิวกระจก) และขอความแจงขอผิด

พลาดที่ปรากฏขึ้น คุณจะตองเปดใชงานหัว
เตาใหถูกตอง หากไมถูกตอง การชวยเหลือ
โดยชางใหบริการหรือตัวแทนจำหนายจะมี
การคิดคาใชจายเพิ่มเติม แมวาจะอยูใน
ประกันก็ตาม คำแนะนำเกี่ยวกับศูนยบริการ
และเงื่อนไขการรับประกันมีระบุอยูในคูมือการ
รับประกัน

8. การติดตั้ง
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

8.1 กอนติดตั้ง
กอนติดตั้งหัวเตา ใหจดขอมูลดานลางจาก
แผนขอมูลเครื่อง แผนขอมูลจะอยูที่ดานลาง
ของหัวเตา

ซีเรียลนัมเบอร ...........................

8.2 เตาติดตั้งสำเร็จ
ใชเฉพาะหัวเตาสำเร็จหลังจากประกอบหัวเตา
ในชุดติดตั้งสำเร็จที่ถูกตอง และพื้นผิวใชงาน
ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด

8.3 สายเชื่อมตอ
• หัวเตาจัดมาใหพรอมสายตอ
• เปลี่ยนสายไฟที่เสียหายโดยใชสาย:

H05V2V2-F ที่ทนตออุณหภูมิ 90°C หรือ
สูงกวา สอบถามจากศูนยบริการในพื้นที่
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8.4 การประกอบ

min.

50mm

min.

500mm
R 5mm

min.

55mm

560+1mm490
+1

mm

min.

28 mm

min.

12 mm

min. 

20 mm

8.5 กลองปองกัน หากคุณใชกลองปองกัน (อุปกรณเสริม) พื้น
สวนปองกันไมจำเปนตองอยูดานลางของหัว
เตาพอดี กลองปองกันเสริมอาจไมมีจำหนาย
ในบางประเทศ กรุณาสอบถามรายละเอียดจาก
ผูจัดจำหนายใกลบานคุณ

คุณไมสามารถใชกลองปองกัน
ไดหากคุณติดตั้งหัวเตาไวดาน
บนของเตาอบ
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9. ขอมูลทางเทคนิค
9.1 แผนระบุพิกัด

รุน EHF6232FOK PNC 949 492 225 01
ประเภท 60 HAD 20 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz
 ผลิตในโรมาเนีย
ซีเรียลนัมเบอร ................. 5.7 kW
ELECTROLUX  

9.2 รายละเอียดทางเทคนิคพื้นที่ปรุงอาหาร

พื้นที่ปรุงอาหาร กำลังไฟพิกัด (คาความรอนสูงสุด)
[W]

เสนผานศูนยกลางพื้นที่ปรุง‐
อาหาร [มม.]

หนาซาย 1800 180

หลังซาย 1200 145

หนาขวา 1050 / 1950 / 2700 145 / 210 / 270

เพื่อใหการปรุงเชื่อถือไดมากที่สุด ใหใชเครื่อง
ครัวปรุงอาหารที่ไมมีขนาดใหญกวาเสนผาน
ศูนยกลางของพื้นที่ปรุงอาหาร

10. การประหยัดพลังงาน
10.1 ขอมูลผลิตภัณฑภายใต EU 66/2014

รหัสรุน  EHF6232FOK

ประเภทเตา  หัวเตาสำเร็จ

จำนวนพื้นที่ปรุงอาหาร  3

เทคโนโลยีทำความรอน  ชุดทำความรอน‐
แบบแผความรอน

เสนผานศูนยกลางของพื้นที่‐
ปรุงอาหารทรงกลม (Ø)

หนาซาย
หลังซาย
หนาขวา

18.0 ซม.
14.5 ซม.
27.0 cm

การสิ้นเปลืองพลังงานตอ‐
พื้นที่ปรุงอาหาร (EC
electric cooking)

หนาซาย
หลังซาย
หนาขวา

181.4 Wh / กก.
202.3 Wh / กก.
182.1 Wh / กก.

การประหยัดพลังงานสำหรับ‐
หัวเตา (EC electric hob)

 188.6 Wh / กก.

EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance

10.2 ประหยัดพลังงาน
คุณสามารถประหยัดพลังงานไดระหวางการ
ประกอบอาหารทั่ว ๆ ไปหากตามคำแนะนำที่
แจง
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• ขณะตมน้ำ ใหใชน้ำในปริมาณที่ตองใช
เทานั้น

• หากทำได ใหปดฝาภาชนะปรุงอาหารดวย
• กอนเปดใชงานโซนประกอบอาหาร ใหวาง

ภาชนะปรุงอาหารไวดานบน
• ดานลางของภาชนะจะตองมีเสนผาน

ศูนยกลางตรงกับโซนประกอบอาหาร

• วางภาชนะที่เล็กกวาบนโซนประกอบ
อาหารที่เล็กกวา

• วางภาชนะโดยตรงที่กลางโซนประกอบ
อาหาร

• ใชความรอนที่เหลือเพื่ออุนรอนอาหารหรือ
ทำละลาย

11. ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ  ใสบรรจุภัณฑ
ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไป
รีไซเคิล ชวยปกปองสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษย และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อยาทิ้งอุปกรณที่มี

เครื่องหมายสัญลักษณ  รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ

*

www.electrolux.com28
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www.electrolux.com/shop
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