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สวนแสดงการตั้งความรอน

จอแสดงผล คําอธิบาย
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารปดทํางานอยู

ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทํางานอยู

ฟงกชัน  ทํางานอยู

ฟงกชันทําความรอนอัตโนมัติทํางานอยู

ฟงกชัน Power ทํางานอยู

 + ตัวเลข เกิดการทํางานผิดปกติ

 /  / 
ระบบควบคุม OptiHeat (ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู 3 ระดับ) : ปรุงอาหารตอเนื�อง / อุนอาหาร / 
ความรอนท่ีเหลืออยู
ฟงกชันล็อก / ปองกันเด็กทํางานอยู

เครื�องครัวท่ีใชอยูไมถูกตองหรือมีขนาดเล็กเกินไป หรือไมมีเครื�องครัววางอยูบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

ฟงกชันตัดการทํางานอัตโนมัติทํางานอยู

ระบบควบคุม OptiHeat (ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู 3 ระดับ)

 คําเตือน!
 /  /  เสี่ยงตอการถูกไหมจากความรอนที่ตกคางอยู!

ระบบควบคุม OptiHeat แสดงระดับความรอนท่ีตกคางอยู 
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะสรางความรอนท่ีจําเปน
สําหรับปรุงอาหารโดยตรงที่สวนลางของเครื�องครัวที่ใชอยู 
พื้นผิวกลาสเซรามิกจะรอนขึ้นจากความรอนท่ีสงมาจาก
เครื�องครัวดังกลาว

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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คําแนะนําการใชงาน

เปดและปด
สัมผัสที่  นาน 1 วินาที เพื�อเปดหรือปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา

ปดการทํางานอัตโนมัติ
ฟงกชันนี้จะปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟาโดยอัตโนมัติในกรณีตอไปนี้:
• ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทุกตําแหนงถูกปดการทํางาน (  )
• คุณไมไดต้ังคาการทําความรอนหลังจากที่เปดการทํางานของเตาแมเหล็ก

ไฟฟา
• คุณทําอาหารหกใสหรือวางสิ่งของใดก็ตามบนแผงควบคุมนานเกิน 

10 วินาที (กระทะ ผา ฯลฯ) สัญญาณเสียงจะดังขึ้นหลังจากเวลาผานไป
ครูหนึ่งและเตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางานแลว ใหนําสิ่งของที่วางทับอยูออก
หรือเช็ดทําความสะอาดแผงควบคุม

• เตาแมเหล็กไฟฟารอนจัด (เชน เมื�อเผลอปลอยใหกระทะแหงคาเตา) กอนที่
คุณจะใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาอีกครั้ง ใหรอจนกระทั่งตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหารเย็นลงแลว

• คุณใชเครื�องครัวผิดประเภท สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นและตําแหนงวาง
ภาชนะปรุงอาหารจะหยุดทํางานอยางอัตโนมัติหลังจากเวลาผานไป 2 นาที

• คุณไมไดเปดการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหรือเปลี่ยน
การตั้งคาความรอน หลังจากเวลาผานไปครูหนึ่ง สัญลักษณ  
จะปรากฏขึ้นและเตาแมเหล็กไฟฟาจะปดการทํางาน ดูท่ีตารางดานลาง

ฟงกชัน Bridge

 ส่ิงสําคัญ!
ใชฟงกชัน Bridge รวมกับอุปกรณเสริม Infinite Plancha1)

ฟงกชัน Bridge จะเชื�อมตอตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารสองตําแหนง
ทางดานซายที่อยูใตแผนอุปกรณเสริมเพื�อใหทํางานรวมกัน ขั้นแรกใหตั้งคา
ความรอนสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง

เมื�อตองการเปดการทํางานของฟงกชัน Bridge ใหแตะที่  เมื�อตองการ
ตั้งคาหรือเปลี่ยนคาความรอน ใหแตะที่เซ็นเซอรควบคุมตัวใดตัวหนึ่ง 
เมื�อตองการปดการทํางานของฟงกชัน Bridge ใหแตะที่  ตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารจะทํางานแยกจากกัน

เวลาปดการทํางานอัตโนมัติ

การต้ังคาความรอน
หยุดทํางานหลังจาก 6 ช่ัวโมง 5 ช่ัวโมง 4 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง

การต้ังคาความรอน

แตะที่บารควบคุมท่ีสวนตั้งคาความรอน เปลี่ยนไปทางซายหรือทางขวา
ถาจําเปน อยาปลอยนิ้วออกจนกวาคุณจะไดคาความรอนท่ีถูกตอง 
จอแสดงผลจะแสดงคาความรอนที่ต้ัง
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การทําความรอนอัตโนมัติ

คุณสามารถทําความรอนในระดับที่ตองการไดในเวลาสั้นๆ ถาคุณเปดการ
ทํางานของฟงกชันทําความรอนอัตโนมัติ ฟงกชันนี้จะตั้งคาความรอนไปที่
ระดับสูงสุดเปนเวลาครูหนึ่ง (ดูที่ภาพกราฟก) จากนั้นจึงลดระดับความรอน
ลงจนถึงระดับความรอนที่จําเปน วิธีการเปดใชงานฟงกชันทําความรอน
อัตโนมัติสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร:
1. แตะที่  (  บนสวนแสดงผลปรากฏขึ้น)
2. แตะที่คาความรอนที่ตองการทันที หลังจากเวลาผานไป 3 วินาที ใหแตะที่ 

 บนสวนแสดงผล เมื�อตองการปดการทํางานของฟงกชันนี้ ใหเปลี่ยน
คาความรอน

การเปดและปดฟงกชัน Power

ฟงกชัน Power ใชสําหรับเพิ่มกําลังไฟของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร 
ฟงกชัน Power จะทํางานนานสูงสุด 5 นาที หลังจากนั้นตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหารจะเปลี่ยนกลับไปที่การตั้งคาความรอนที่  เมื�อตองการเปด
ใชงาน ใหแตะที่  สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น เมื�อตองการปดการทํางาน 
ใหแตะที่สวนการตั้งคาความรอนระหวาง  และ 

การบริหารจัดการพลังงาน

ฟงกชันบริหารจัดการพลังงานจะแบงการจายไฟระหวางตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหารสองตําแหนงเปนคู (ดูภาพประกอบ) ฟงกชัน Power จะเพ่ิม
การจายไฟไปที่ระดับสูงสุดสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหนึ่งในสอง
ตําแหนงดังกลาว สวนไฟที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตําแหนงที่สอง
จะลดลงโดยอัตโนมัติ สวนแสดงการตั้งคาความรอนของตําแหนงที่การจายไฟ
ลดลงจะเปลี่ยนไปมาระหวางสองระดับ

ตัวจับเวลานับถอยหลัง
ใชตัวจับเวลานับถอยหลัง เพื�อตั้งเวลาทํางานสําหรับการปรุงอาหาร
หนึ่งครั้งของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร ตั้งเวลาที่ตัวจับเวลานับ
ถอยหลัง หลังจากเลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารแลว คุณสามารถ
ตั้งคาการทําความรอนไดท้ังกอนหรือหลังจากตั้งเวลาท่ีตัวจับเวลา
• วิธีกําหนดตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร: แตะที่  ซํ้าๆ จนกระทั่ง

ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่ตองการแสดงขึ้นมา
• วิธีเปดใชตัวจับเวลานับถอยหลัง: แตะที่  ของตัวจับเวลาเพื�อตั้งเวลา 

(  นาที) เมื�อไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
กะพริบชาลงแสดงวาเวลาเร่ิมนับถอยหลังแลว

• การตรวจสอบเวลาที่เหลือ: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย  
ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบเร็วขึ้น 
สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลืออยู

• การเปล่ียนตัวจับเวลานับถอยหลัง: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ดวย  จากนั้นแตะที่  หรือ 

• วิธีการปดตัวจับเวลานับถอยหลัง: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ดวย  แตะที่  เวลาที่เหลืออยูจะนับถอยหลังจนถึง  ไฟแสดงสถานะ
ของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะดับลง คุณยังสามารถแตะที่  
และ  พรอมกัน เพื�อปดการทํางานไดอีกดวย

• เมื�อหมดเวลา เสียงสัญญาณจะดังขึ้นและตัวเลข 00 จะกะพริบ 
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะหยุดทํางาน

• วิธีการปดเสียงสัญญาณ: แตะที่ 

ตัวจับเวลา
ใชตัวจับเวลา เพื�อจับเวลาการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
• การเลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร (ถามีตําแหนงวางภาชนะปรุง

อาหารทํางานมากกวา 1 ตําแหนง): แตะที่  ซํ้าๆ จนกวาไฟแสดงสถานะ
ของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่ตองการจะปรากฏขึ้น

• วิธีเปดใชตัวจับเวลา: แตะที่  ของตัวจับเวลา  จะปรากฏขึ้น 
เมื�อไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารกะพริบชาลง 
เวลาจะเร่ิมนับ การแสดงผลจะเปลี่ยนสลับระหวาง  และเวลาที่ผานไป 
(นาที)

• การตรวจสอบเวลาที่ผานไป: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย 
 ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบ

เร็วขึ้น สวนแสดงผลจะแสดงเวลาท่ีผานไป
• วิธีการปดตัวจับเวลา: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย  

แลวแตะที่  หรือ  เพื�อปดการทํางานของตัวจับเวลา ไฟแสดงสถานะ
ของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะดับลง

Minute minder
คุณสามารถใชตัวจับเวลาเปน Minute Minder ในขณะที่ตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหารไมทํางานอยู แตะที่  แตะที่  หรือ  ของตัวจับเวลา
เพื�อเลือกเวลา เมื�อหมดเวลา เสียงสัญญาณจะดังขึ้นและตัวเลข 00 จะกะพริบ
• วิธีการปดเสียงสัญญาณ: แตะที่ 

คําแนะนําการใชงาน
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ศูนยบริการลูกคา

Indonesia

Hotline service: 08041119999 
PT. Electrolux Indonesia 
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160
Email: customercare@electrolux.co.id SMS & WA : 0812.8088.8863

Malaysia

Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22 Electrolux Home Appliances 
Sdn. Bhd. Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, Jaya33 
Hyperoffice, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46100 Petaling Jaya, 
Selangor
Office Tel : (+60 3) 7843 5999
Office Fax : (+60 3) 7955 5511
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, 
Taman Perindustrain Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor 
Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521 
Email : malaysia.customercare@electrolux.com

Philippines

Consumer Care Center Toll Free: 
1-800-10-845-CARE 2273
Consumer Care Hotline: (+63 2) 845 CARE 2273 Electrolux Philippines, Inc.
10th Floor. W5th Avenue Building 
5th Avenue Corner 32nd Street 
Bonifacio Global City,
Taguig Philippines 1634
Trunkline: +63 2 737- 4756 
Website : www.electrolux.com.ph 
Email  : wecare@electrolux.com

Singapore

Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. 
Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place,
#07-10 Galaxis, West Lobby 
Singapore 138522.
Office Fax : (+65) 6727 3611
Email: customer-care.sin@electrolux.com

Vietnam

Consumer Care Center Toll Free: 1800-58-88-99 
Tel : (+84 28) 3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd. 
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai street - Ben Thanh Ward - District 1 Ho Chi Minh 
City, Vietnam
Office Tel : (+84 28) 3910 5465
Office Fax : (+84 28) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com

Thailand

Consumer Care Tel: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor 
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 
Office Tel : (+66 2) 7259100
Office Fax : (+66 2) 7259299
Email: customercarethai@electrolux.com

Hongkong

Tel: (+852) 8203 0298
Dah Chong Hong, Ltd. - Service Centre 8/F., Yee Lim 
Godown Block C
2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T.
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1 ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
2 ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
3 ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
4 แผงควบคุม
5 ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

รูปแบบของแผงควบคุม

ชองเซ็นเซอร ฟงกชัน
1 เปดและปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา
2 ล็อก / ปลดล็อกแผงควบคุม

3
ไฟแสดงสถานะตัวจับเวลาของตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหาร

แสดงตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารท่ีคุณตั้งเวลาไว

4 สวนแสดงตัวจับเวลา แสดงเวลาในหนวยนาที
5 เปดฟงกชัน Power
6 เปดฟงกชัน Bridge
7 สวนแสดงการต้ังความรอน แสดงการต้ังคาความรอน
8 บารควบคุม ตั้งคาความรอน
9 เพิ่มหรือลดเวลา
! กําหนดตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
" ตั้งคาใหตําแหนงวางภาชนะทุกตําแหนงทํางานอุนอาหาร

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình 
và những nơi tương tự như:

Nhà ở khu vực nông trại

Khu vực bếp ăn nhân viên cửa hàng, văn phòng, và 
các môi trường làm việc khác

Bởi khách trong các khách sạn, nhà nghỉ và các kiểu 
nhà trọ khác

Nhà nghỉ có phục vụ bữa sáng

2 3electrolux.com

LỜI CHÚC MỪNG

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

•

•

•

•

TRƯỚC KHI LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM 
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Vui lòng ghi lại số mẫu máy và số xê-ri của thiết bị tại đây

Số mẫu máy:  ____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Số xê-ri:  _____________________________________

AN TOÀN CHO TRẺ NHỎ VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Cảnh báo!
Nguy cơ ngạt thở, thương tích hoặc thương tật vĩnh viễn.

•  Không để người, kể cả trẻ nhỏ, bị hạn chế về khả năng 
thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và 
kiến thức, sử dụng thiết bị, trừ khi họ được trông nom 
hoặc chỉ dẫn cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách 
nhiệm cho sự an toàn của họ.

Không để trẻ nhỏ đùa nghịch với thiết bị.

Giữ tất cả các bao bì của thiết bị ở ngoài tầm với của trẻ 
nhỏ.

Không để trẻ nhỏ hoặc thú cưng lại gần thiết bị khi 
thiết bị đang hoạt động hoặc đang nguội dần. Các bộ 
phận bên ngoài của bếp có thể nóng.

Vui lòng kích hoạt khóa an toàn trẻ em nếu có.

Dỡ bỏ toàn bộ bao bì của thiết bị.

Không lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị đã bị hư hại, hỏng 
hóc.

Xin vui lòng tuân thủ hướng dẫn lắp đặt đi kèm với 
thiết bị.

Giữ khoảng cách tối thiểu giữa bếp và các thiết bị khác.

Cần cẩn trọng khi di chuyển thiết bị vì thiết bị rất nặng. 
Luôn luôn đeo găng tay bảo hộ khi di chuyển thiết bị.

Trám các vết xước trên bề mặt bếp bằng keo trám khe 
để tránh hơi ẩm tràn vào khiến mặt bếp lồi lên.

Giữ cho đáy bếp không bị ẩm hoặc bị đọng hơi.

Không đặt thiết bị ở gần cửa ra vào hoặc dưới cửa sổ 
để tránh làm đổ nồi nấu mỗi khi mở cửa.

Nếu thiết bị được đặt trên các ngăn kệ, đảm bảo rằng 
khoảng cách giữa đáy của thiết bị và ngăn kệ bên trên 
đủ cho không khí có thể lưu thông.

Đảm bảo rằng khe thông khí 5mm giữa bàn bếp và 
mặt trên của tấm chắn chống cháy không bị chặn. Nhà 
sản xuất sẽ không bảo hành các hư hại của thiết bị do 
sự thông khí không đủ gây nên.

Đáy bếp có thể nóng lên. Hãy lắp một tấm chắn chống 
cháy bên dưới bếp để tránh bị chạm vào đáy bếp.

•

•

•

•

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

CẢNH BÁO!
Việc lắp đặt thiết bị phải được thực hiện bởi người có 
trình độ chuyên môn kỹ thuật.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mục lục

CÁC KÝ HIỆU
CẢNH BÁO!

CHÚ Ý!

Ký hiệu này thông báo thông tin liên quan tới sự 
an toàn của quý khách.

Ký hiệu này thông báo thông tin liên quan tới 
những chú ý cần tránh để không gây hư hại cho 
thiết bị.

Ký hiệu này thông báo những mẹo vặt và thông tin 
liên quan tới việc sự dụng thiết bị.

Ký hiệu này thông báo những mẹo vặt và thông tin 
liên quan cách sử dụng thiết bị một cách tiết kiệm 
điện năng và thân thiện với môi trường.

 QUAN TRỌNG!

THÔNG TIN MỘI TRƯỜNG!

 Xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trong sách này 
và luôn giữ sách kèm với sản phẩm để tiện tham khảo về 
sau. Chuyển lại sách cho người chủ tiếp theo của thiết bị.

Vui lòng đọc kỹ các chỉ dẫn dưới đây để tránh gây thương 
tích hoặc hư hại tới thiết bị.

Không để người, kể cả trẻ nhỏ, bị hạn chế về khả năng 
thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và 
kiến thức, sử dụng thiết bị, trừ khi họ được trông nom 
hoặc chỉ dẫn cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách 
nhiệm cho sự an toàn của họ.

Không để trẻ nhỏ đùa nghịch với thiết bị.

Giữ tất cả các bao bì của thiết bị ở ngoài tầm với của trẻ 
nhỏ.

Không để trẻ nhỏ hoặc thú cưng lại gần thiết bị khi thiết 
bị đang hoạt động hoặc đang nguội dần. 

Các bộ phận bên ngoài của bếp có thể nóng.

Dỡ bỏ toàn bộ bao bì của thiết bị.

Không lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị đã bị hư hại, hỏng hóc.

Xin vui lòng tuân thủ hướng dẫn lắp đặt đi kèm với thiết bị.

Giữ khoảng cách tối thiểu giữa bếp và các thiết bị khác.

Cần cẩn trọng khi di chuyển thiết bị vì thiết bị rất nặng. 
Luôn luôn đeo găng tay bảo hộ khi di chuyển thiết bị.

Trám các vết xước trên bề mặt bếp bằng keo trám khe để 
tránh hơi ẩm tràn vào khiến mặt bếp lồi lên.

CHÚ Ý: Quý khách cần đọc kỹ các cảnh báo dưới đây trước 
khi lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị. Nếu cần sự trợ giúp, vui 
lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng. Nhà sản xuất 
sẽ không chịu trách nhiệm cho các thương tổn hoặc thiệt 
hại gây ra bởi việc lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm không 
đúng cách.

An toàn cho trẻ nhỏ và người khuyết tật

CẢNH BÁO!

Nguy cơ ngạt thở, thương tích hoặc thương tật vĩnh viễn.

•  

•

•

•

 

•
 

Vui lòng kích hoạt khóa an toàn trẻ em nếu có.

CẢNH BÁO!
Việc lắp đặt thiết bị phải được thực hiện bởi người có 
trình độ chuyên môn kỹ thuật.
•

•

•
 

•
 

•  

•
 

CHỈ DẪN AN TOÀN

Xin trân trọng cám ơn quý khách đã chọn mua bếp 
điệntừ của Electrolux. Quý khách đã lựa chọn một sản 
phẩm là kết tinh của nhiều thập kỷ không ngừng sáng 
tạo và đúc kết kinh nghiệm của chúng tôi. Một cách tinh 
tế và thời trang, thiết kế của sản phẩm này luôn hướng 
tới sự hài lòng của quý khách. Vì thế, mỗi khi sử dụng sản 
phẩm, quý khách có thể yên tâm rằng sản phẩm mà quý 
khách đang sử dụng luôn mang lại hiệu quả cao nhất tại 
bất kỳ thời điểm nào.
Chào mừng quý khách đến với Electrolux.

Vui lòng kiểm tra xem thiết bị có bị hư hại hay có vết 
xước nào không. Nếu thiết bị của quý khách bị hư hại 
hoặc bị xước, xin vui lòng thông báo tình trạng hư hại 
của thiết bị trong vòng 7 ngày để được hưởng chính sách 
bảo hành của nhà sản xuất.

Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ toàn bộ sách 
hướng dẫn sử dụng này để nắm được các thông tin về 
thiết bị cũng như các chức năng của thiết bị. Để tránh 
nguy hiểm tiềm tàng luôn hiện hữu khi quý khách sử 
dụng thiết bị gas, thiết bị cần được lắp đặt đúng cách, và 
người sử dụng cần đọc kỹ các chỉ dẫn an toàn để tránh 
việc sử dụng không đúng cách gây ra tai nạn.

Vui lòng cất giữ thiết bị ở nơi an toàn để tiện tham khảo 
về sau.

Thiết bị này tuân thủ Tiêu chuẩn Australia AS 4551 và 
AS/NZS 60335.2.6.

Trước liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, xin vui 
lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng để tránh bị tính phí 
dịch vụ.

คําแนะนําการใชงาน

เปดและปด
สัมผัสที่  นาน 1 วินาที เพื�อเปดหรือปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา

ปดการทํางานอัตโนมัติ
ฟงกชันนี้จะปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟาโดยอัตโนมัติในกรณีตอไปนี้:
• ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทุกตําแหนงถูกปดการทํางาน (  )
• คุณไมไดต้ังคาการทําความรอนหลังจากที่เปดการทํางานของเตาแมเหล็ก

ไฟฟา
• คุณทําอาหารหกใสหรือวางสิ่งของใดก็ตามบนแผงควบคุมนานเกิน 

10 วินาที (กระทะ ผา ฯลฯ) สัญญาณเสียงจะดังขึ้นหลังจากเวลาผานไป
ครูหนึ่งและเตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางานแลว ใหนําสิ่งของที่วางทับอยูออก
หรือเช็ดทําความสะอาดแผงควบคุม

• เตาแมเหล็กไฟฟารอนจัด (เชน เมื�อเผลอปลอยใหกระทะแหงคาเตา) กอนที่
คุณจะใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาอีกครั้ง ใหรอจนกระทั่งตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหารเย็นลงแลว

• คุณใชเครื�องครัวผิดประเภท สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นและตําแหนงวาง
ภาชนะปรุงอาหารจะหยุดทํางานอยางอัตโนมัติหลังจากเวลาผานไป 2 นาที

• คุณไมไดเปดการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหรือเปลี่ยน
การตั้งคาความรอน หลังจากเวลาผานไปครูหน่ึง สัญลักษณ  
จะปรากฏขึ้นและเตาแมเหล็กไฟฟาจะปดการทํางาน ดูที่ตารางดานลาง

ฟงกชัน Bridge

 สิ่งสําคัญ!
ใชฟงกชัน Bridge รวมกับอุปกรณเสริม Infinite Plancha1)

ฟงกชัน Bridge จะเชื�อมตอตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารสองตําแหนง
ทางดานซายท่ีอยูใตแผนอุปกรณเสริมเพื�อใหทํางานรวมกัน ขั้นแรกใหตั้งคา
ความรอนสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง

เมื�อตองการเปดการทํางานของฟงกชัน Bridge ใหแตะที่  เมื�อตองการ
ตั้งคาหรือเปลี่ยนคาความรอน ใหแตะที่เซ็นเซอรควบคุมตัวใดตัวหนึ่ง 
เมื�อตองการปดการทํางานของฟงกชัน Bridge ใหแตะที่  ตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารจะทํางานแยกจากกัน

เวลาปดการทํางานอัตโนมัติ

การต้ังคาความรอน
หยุดทํางานหลังจาก 6 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง

การตั้งคาความรอน

แตะที่บารควบคุมที่สวนตั้งคาความรอน เปลี่ยนไปทางซายหรือทางขวา
ถาจําเปน อยาปลอยนิ้วออกจนกวาคุณจะไดคาความรอนที่ถูกตอง 
จอแสดงผลจะแสดงคาความรอนที่ตั้ง

7
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การทําความรอนอัตโนมัติ

คุณสามารถทําความรอนในระดับท่ีตองการไดในเวลาส้ันๆ ถาคุณเปดการ
ทํางานของฟงกชันทําความรอนอัตโนมัติ ฟงกชันนี้จะตั้งคาความรอนไปที่
ระดับสูงสุดเปนเวลาครูหน่ึง (ดูที่ภาพกราฟก) จากนั้นจึงลดระดับความรอน
ลงจนถึงระดับความรอนที่จําเปน วิธีการเปดใชงานฟงกชันทําความรอน
อัตโนมัติสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร:
1. แตะท่ี  (  บนสวนแสดงผลปรากฏข้ึน)
2. แตะท่ีคาความรอนที่ตองการทันที หลังจากเวลาผานไป 3 วินาที ใหแตะท่ี 

 บนสวนแสดงผล เมื�อตองการปดการทํางานของฟงกชันนี้ ใหเปลี่ยน
คาความรอน

การเปดและปดฟงกชัน Power

ฟงกชัน Power ใชสําหรับเพิ่มกําลังไฟของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร 
ฟงกชัน Power จะทํางานนานสูงสุด 5 นาที หลังจากน้ันตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหารจะเปลี่ยนกลับไปท่ีการต้ังคาความรอนท่ี  เมื�อตองการเปด
ใชงาน ใหแตะท่ี  สัญลักษณ  จะปรากฏข้ึน เมื�อตองการปดการทํางาน 
ใหแตะท่ีสวนการตั้งคาความรอนระหวาง  และ 

การบริหารจัดการพลังงาน

ฟงกชันบริหารจัดการพลังงานจะแบงการจายไฟระหวางตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหารสองตําแหนงเปนคู (ดูภาพประกอบ) ฟงกชัน Power จะเพิ่ม
การจายไฟไปท่ีระดับสูงสุดสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหน่ึงในสอง
ตําแหนงดังกลาว สวนไฟท่ีตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตําแหนงท่ีสอง
จะลดลงโดยอัตโนมัติ สวนแสดงการต้ังคาความรอนของตําแหนงที่การจายไฟ
ลดลงจะเปล่ียนไปมาระหวางสองระดับ

ตัวจับเวลานับถอยหลัง
ใชตัวจับเวลานับถอยหลัง เพื�อตั้งเวลาทํางานสําหรับการปรุงอาหาร
หนึ่งครั้งของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร ตั้งเวลาที่ตัวจับเวลานับ
ถอยหลัง หลังจากเลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารแลว คุณสามารถ
ตั้งคาการทําความรอนไดท้ังกอนหรือหลังจากตั้งเวลาที่ตัวจับเวลา
• วิธีกําหนดตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร: แตะท่ี  ซ้ําๆ จนกระทั่ง

ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่ตองการแสดงขึ้นมา
• วิธีเปดใชตัวจับเวลานับถอยหลัง: แตะท่ี  ของตัวจับเวลาเพื�อตั้งเวลา 

(  นาที) เมื�อไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
กะพริบชาลงแสดงวาเวลาเริ่มนับถอยหลังแลว

• การตรวจสอบเวลาที่เหลือ: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย  
ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบเร็วขึ้น 
สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลืออยู

• การเปลี่ยนตัวจับเวลานับถอยหลัง: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ดวย  จากนั้นแตะท่ี  หรือ 

• วิธีการปดตัวจับเวลานับถอยหลัง: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ดวย  แตะท่ี  เวลาที่เหลืออยูจะนับถอยหลังจนถึง  ไฟแสดงสถานะ
ของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะดับลง คุณยังสามารถแตะที่  
และ  พรอมกัน เพื�อปดการทํางานไดอีกดวย

• เมื�อหมดเวลา เสียงสัญญาณจะดังขึ้นและตัวเลข 00 จะกะพริบ 
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะหยุดทํางาน

• วิธีการปดเสียงสัญญาณ: แตะท่ี 

ตัวจับเวลา
ใชตัวจับเวลา เพื�อจับเวลาการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
• การเลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร (ถามีตําแหนงวางภาชนะปรุง

อาหารทํางานมากกวา 1 ตําแหนง): แตะท่ี  ซ้ําๆ จนกวาไฟแสดงสถานะ
ของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่ตองการจะปรากฏขึ้น

• วิธีเปดใชตัวจับเวลา: แตะท่ี  ของตัวจับเวลา  จะปรากฏขึ้น 
เมื�อไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารกะพริบชาลง 
เวลาจะเริ่มนับ การแสดงผลจะเปลี่ยนสลับระหวาง  และเวลาท่ีผานไป 
(นาที)

• การตรวจสอบเวลาที่ผานไป: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย 
 ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบ

เร็วขึ้น สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่ผานไป
• วิธีการปดตัวจับเวลา: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย  

แลวแตะที่  หรือ  เพื�อปดการทํางานของตัวจับเวลา ไฟแสดงสถานะ
ของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะดับลง

Minute minder
คุณสามารถใชตัวจับเวลาเปน Minute Minder ในขณะท่ีตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหารไมทํางานอยู แตะท่ี  แตะท่ี  หรือ  ของตัวจับเวลา
เพื�อเลือกเวลา เมื�อหมดเวลา เสียงสัญญาณจะดังขึ้นและตัวเลข 00 จะกะพริบ
• วิธีการปดเสียงสัญญาณ: แตะท่ี 

คําแนะนําการใชงาน
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EHI845BB_TH.indd   8 11/9/2561 BE   13:27

คําแนะนําการใชงาน

Stop+go
ฟงกชัน  จะตั้งคาใหตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทุกตําแหนงทํางาน
ที่คาความรอนต่ําสุด (  ) เมื อ  ทํางาน คุณจะไมสามารถเปลี่ยนคา
ความรอนได

 จะไมหยุดการทํางานของฟงกชันตัวจับเวลา
• เมื อตองการเปดใชงานฟงกชันนี้ ใหแตะที่  สัญลักษณ  จะปรากฏข้ึน
• เมื อตองการปดใชงานฟงกชันนี้ ใหแตะที่  คาความรอนที่คุณตั้งคาไว

กอนหนานี้จะปรากฏขึ้น

ล็อก
เมื อตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทํางานอยู คุณสามารถล็อกการทํางานของ
แผงควบคุมได ยกเวน  วิธีการนี้จะชวยปองกันการเปลี่ยนคาความรอน
โดยไมเจตนา ขั้นแรกใหต้ังคาความรอนท่ีตองการ เมื อตองการเปดใชงาน
ฟงกชันนี้ ใหแตะที่  สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นเปนเวลา 4 วินาที 
ตัวจับเวลาจะแสดงอยูตลอดเวลา เมื อตองการปดใชงานฟงกชันน้ี ใหแตะท่ี 

 คาความรอนที่คุณตั้งคาไวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น เมื อคุณปดการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา ฟงกชันนี้จะหยุดทํางานตามไปดวย

อุปกรณเพือความปลอดภัยสําหรับเด็ก
ฟงกชันนี้ทําหนาท่ีปองกันการใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาโดยไมเจตนา 
วิธีเปดใชงานอุปกรณเพื อความปลอดภัยสําหรับเด็ก:
• เปดใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาดวย  อยาเพิ่งตั้งคาความรอน
• แตะที่  นาน 4 วินาที สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
• ปดเตาแมเหล็กไฟฟาดวย 
วิธีปดการทํางานอุปกรณเพื อความปลอดภัยสําหรับเด็ก:

• เปดใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาดวย  อยาเพิ่งตั้งคาความรอน 
แตะที่  นาน 4 วินาที สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น

• ปดเตาแมเหล็กไฟฟาดวย 
การยกเลิกการทํางานของอุปกรณเพื อความปลอดภัยสําหรับเด็กสําหรับ
การปรุงอาหารหนึ่งครั้ง:

• เปดใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาดวย  สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
• แตะที่  นาน 4 วินาที ตั้งคาความรอนภายใน 10 วินาที คุณสามารถ

ใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาไดในตอนน้ี
• เมื อคุณหยุดการทํางานของเตาดวย  อุปกรณเพื อความปลอดภัย

สําหรับเด็กจะกลับมาทํางานอีกครั้ง
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MÔ TẢ THIẾT BỊ

SỬ DỤNG

CẢNH BÁO!
Nguy cơ xảy ra thương tích, bỏng và chập điện.

• Sử dụng thiết bị trong môi trường gia đình.

Không được thay đổi các thông số kỹ thuật của thiết bị.

Không vận hành thiết bị bằng bộ hẹn giờ bên ngoài 
hoặc hệ thống điều khiển từ xa.

Không vận hành thiết bị khi tay ướt hoặc khi thiết bị bị 
dính nước.

Không đặt dao kéo hoặc nắp chảo lên vùng nấu vì 
chúng có thể nóng lên.

Tắt thiết bị sau mỗi lần sử dụng. Không phụ thuộc vào 
cảm biến nhận biết nồi từ.

Không sử dụng bề mặt bếp làm nơi chuẩn bị hoặc cất 
trữ thực phẩm.

Nếu bề mặt bếp bị rạn nứt, cần ngắt điện thiết bị ngay 
lập tức để tránh nguy cơ chập điện.

Người sử dụng máy tạo nhịp tim phải đứng cách các 
vùng nấu ít nhất 30cm khi bếp đang hoạt động.

•

•
 

•
 

•  

•  

•  

•  

•
 

CẢNH BÁO!
Nguy cơ cháy nổ.

• Khi được đun nóng, hơi thoát ra từ dầu mỡ có thể 
gây cháy. Chú ý để các nguồn lửa hoặc các vật nóng 
cách xa bếp khi quý khách nấu đồ ăn có chứa dầu 
mỡ.

Hơi thoát ra từ dầu nóng có thể bất ngờ bốc cháy.

Dầu ăn đã qua sử dụng có thể chứa vụn thức ăn nên 
có thể bốc cháy ở nhiệt độ thấp hơn dầu ăn được sử 
dụng lần đầu.

Dầu ăn đã qua sử dụng có thể chứa vụn thức ăn nên 
có thể bốc cháy ở nhiệt độ thấp hơn dầu ăn được sử 
dụng lần đầu.

Không đặt các sản phẩm dễ cháy nổ hoặc các đồ vật 
dính chất dễ cháy nổ lên trên hoặc gần thiết bị.

Không dùng nước để dập lửa. Ngắt điện thiện bị và 
dùng nắp nồi hoặc chăn cứu hỏa để chặn ngọn lửa.

•

•

•

•

•

CẢNH BÁO!
Nguy cơ hỏng hóc thiết bị.

• Không làm rơi đồ lên mặt bếp. Bề mặt bếp làm từ 
kính ceremic có thể bị hư hại.

Chú ý không để nồi nấu va vào cạnh bếp để tránh 
gây hư hại cho bếp.

Nồi nấu làm từ gang, nhôm hoặc nồi nấu có đáy bị 
hư hại có thể làm xước mặt kính ceramic nếu quý 
khách kéo lê nồi trên mặt bếp.

Dùng một mảnh vải ẩm lau sạch các vết trào thức 
ăn trước khi chúng bị cháy trên mặt bếp.

Không để nồi nấu cạn nước trên bếp để tránh gây 
hư hại tới nồi nấu và bề mặt bếp.

Không bật vùng nấu khi không có nồi nấu bên trên 
hoặc nồi nấu rỗng.

Không bật vùng nấu khi không có nồi nấu bên trên 
hoặc nồi nấu rỗng.

Không để nồi nấu cạn nước trên bếp để tránh gây 
hư hại tới nồi nấu và bề mặt bếp.

Không đặt giấy bạc lên trên mặt bếp.

•

•

•

•

•

•

•

•

CHÚ Ý: Các hư hại bao gồm việc bề mặt kính bị rạn nứt 
hoặc bị vỡ, gây ra bởi việc không tuân thủ các chỉ dẫn 
nêu trên, sẽ không được bồi thường theo bảo hiểm.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

CẢNH BÁO!
Nguy cơ gây hư hại cho thiết bị.

•  Vệ sinh bếp thường xuyên để tránh hư hỏng cho bề 
mặt bếp.
Không sử dụng dụng cụ vệ sinh bằng hơi nước để vệ 
sinh thiết bị.
Lau sạch bếp bằng một miếng vải mềm ẩm. Chỉ sử 
dụng các chất tẩy rửa trung tính. Không dùng các 
chất tẩy rửa có tính bào mòn cao, các miếng lau chùi 
cứng, dung môi hoặc các vật liệu kim loại để vệ sinh 
thiết bị.

•
 

•
 

THẢI LOẠI THIẾT BỊ

CẢNH BÁO!
Nguy cơ gây hư hại cho thiết bị.

• Ngắt điện thiết bị ra khỏi nguồn cấp điện.

Cắt bỏ dây điện trước khi thải loại thiết bị.•

CHỈ DẪN AN TOÀN

 EHI845BB

Sơ đồ bảng điều khiển

1  Vùng nấu cảm ứng từ

Vùng nấu cảm ứng từ

Vùng nấu cảm ứng từ

Bảng điều khiển

Vùng nấu cảm ứng từ

2  

3  

4  

5  

Nút cảm ứng Chức năng

1

2

3 Biểu tượng hẹn giờ của vùng nấu

4 Đồng hồ

5

6

7 Mức nhiệt độ được hiển thị

8 Thanh điều khiển nhiệt độ

9

10

11

Để bật và tắt thiết bị

Để khóa/mở khóa bảng điều khiển

Cho biết quý khách đã hẹn giờ ở vùng nấu nào

Để hiển thị thời gian theo phút

Để bật chế đọ Booster

Để bật chế độ Bridge

Cho biết mức nhiệt độ đang được thiết lập

Để thiết lập nhiệt độ

Để tăng hoặc giảm thời gian nấu

Để lựa chọn vùng nấu
Để thiết lập tất cả các vùng nấu đang hoạt động về chế 
độ giữ ấm.

1 2

345

1 542
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ระบบควบคุม OffSound (การปดและเปดเสียงสัญญาณการทํางาน)

การปดเสียงสัญญาณการทํางาน
ปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา
• แตะท่ี  นาน 3 วินาที จอแสดงผลจะติดสวางขึ้นและดับลง แตะท่ี  

นาน 3 วินาที  ปรากฏข้ึน เสียงสัญญาณถูกเปดใชงาน แตะท่ี  
สัญลักษณ  ปรากฏข้ึน เสียงสัญญาณถูกปด เมื�อฟงกชันนี้ทํางาน 
คุณจะไดยินเสียงสัญญาณการทํางานเฉพาะในกรณีตอไปน้ี:

• คุณแตะ 
• ฟงกชัน Minute Minder เริ่มจับเวลา
• ตัวจับเวลานับถอยหลังเริ่มจับเวลา
• คุณวางสิ่งของทับแผงควบคุม

การเปดเสียงสัญญาณการทํางาน
ปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา แตะที่  นาน 3 วินาที จอแสดงผล
จะติดสวางขึ้นและดับลง แตะที่  นาน 3 วินาที  ปรากฏข้ึน เนื�องจาก
เสียงสัญญาณถูกปด แตะที่  สัญลักษณ  จะปรากฏข้ึน เสียง
สัญญาณถูกเปดใชงาน

 สิ่งสําคัญ
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร สนามแมเหล็กไฟฟากําลังสูงจะถูกสรางขึ้น
เพื�อทําใหเครื�องครัวรอนขึ้นอยางรวดเร็ว

เครื�องครัวสําหรับใชกับเตาแมเหล็กไฟฟา

 คําเตือน!
กรุณาใชเครื�องครัวที่สามารถใชไดกับเตาแมเหล็กไฟฟา

วัสดุของเครื�องครัว:

• ใชได: เหล็กหลอ เหล็กกลา เหล็กกลาเคลือบ สเตนเลสสตีล สวนลาง
ของเครื�องครัวทําจากวัสดุหลายชั้น (มีเครื�องหมายรับรองจากผูผลิต)

• ใชไมได: อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง แกว เซรามิก กระเบื้อง

เครื�องครัวดังกลาวสามารถใชไดกับเตาแมเหล็กไฟฟา ถา:

• นํ้าที่ใสในเครื�องครัวดังกลาวเดือดขึ้นอยางรวดเร็วเมื�อวางบนตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารที่ตั้งคาความรอนไวสูงสุด

• แมเหล็กสามารถดูดติดกับสวนกนของเครื�องครัวดังกลาวได

 สิ่งสําคัญ
สวนกนของเครื�องครัว
ตองหนาและแบนเรียบที่สุดเทาที่จะเปนไปได

การใชงานตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

 สิ่งสําคัญ
วางเครื�องครัวตรงตําแหนงเครื�องหมายกากบาทบนเตา โดยวางทับ
เครื�องหมายกากบาทใหมิด สวนแมเหล็กที่กนของเครื�องครัวที่ใชตองมี
ขนาดอยางนอย 125 มม. ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะปรับการทํางาน
ใหเหมาะสมกับขนาดของกนเครื�องครัวโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรุงอาหาร
โดยวางเครื�องครัวขนาดใหญบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารสองจุดได
พรอมกัน

เสียงดังระหวางการทํางาน
ถาคุณไดยินเสียงตอไปนี้:
• เสียงแตกราว: เครื�องครัวดังกลาวทําจากวัสดุหลายประเภท 

(โครงสรางแบบแซนดวิช)
• เสียงหวีด: คุณใชตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตั้งแตหน่ึงจุดขึ้นไป

ที่ระดับกําลังไฟสูงและเครื�องครัวดังกลาวทําจากวัสดุหลายประเภท 
(โครงสรางแบบแซนดวิช)

• เสียงฮัม: คุณใชระดับกําลังไฟสูง
• เสียงคลิก: เกิดการสลับกระแสไฟฟา
• เสียงเดือด เสียงหึ่ง: พัดลมกําลังทํางาน
เสียงเหลานี้เปนเสียงการทํางานปกติและไมไดแสดงถึงปญหาขอบกพรองใดๆ
ถาคุณไมคุนเคยกับการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา กรุณาทดลองฟงเสียง
การทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา ตัวอยางที่รานคาใกลบานคุณกอนโทรศัพท
ติดตอฝายบริการลูกคาของเรา ถาทานโทรศัพทติดตอฝายบริการลูกคา
และทีมชางเทคนิคเดินทางไปตรวจสอบแลววาเปนเสียงการทํางานปกติ 
ทานจําเปนตองเสียคาบริการ

เคล็ดลับและขอแนะนํา
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EHI845BB_TH.indd   10 11/9/2561 BE   13:27

เคล็ดลับและขอแนะนํา

การประหยัดพลังงาน

 ส่ิงแวดลอม
เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน
• ถาเปนไปได ใหปดฝาเครื�องครัวที่ใชอยูตลอดเวลา
• วางเครื�องครัวบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารกอนเปดใชงาน
• ใชความรอนที่เหลืออยูเพื�ออุนอาหารหรือเพื�อละลายอาหารแชแข็ง

 ส่ิงสําคัญ
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารสัมพันธกับขนาด
เสนผานศูนยกลางของเครื�องครัวที่ใช เครื�องครัวที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เล็กกวาขนาดขั้นตํ่าจะไดรับกําลังไฟที่จายจากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
เพียงสวนหนึ่งเทานั้น สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางขั้นต่ําที่กําหนดไวใหดูท่ี
บท “ขอมูลทางเทคนิค”

ตัวจับเวลา  (Eco Timer)

 ส่ิงแวดลอม
เพื�อประหยัดพลังงาน ตัวทําความรอนที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
จะหยุดทํางานกอนท่ีเสียงสัญญาณของตัวจับเวลานับถอยหลังจะดังขึ้น 
ความแตกตางของเวลาการทํางานจะขึ้นอยูกับระดับความรอนที่ตั้งไว
และเวลาที่ใชในการปรุงอาหาร
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ตัวอยางการใชงานเพื�อปรุงอาหาร
ความสัมพันธระหวางคาความรอนที่ตั้งและอัตราการใชพลังงานของตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารไมสัมพันธกันโดยตรง เมื�อคุณเพิ่มคาความรอน อัตรา
การใชพลังงานที่เพ่ิมขึ้นของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะไมสัมพันธกัน
โดยตรง

ทั้งนี้หมายความวา ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่ตั้งคาไวที่ความรอน
ปานกลางใชพลังงานนอยกวาครึ่งหนึ่งของพลังงานสูงสุด

 สิ่งสําคัญ
ขอมูลในตารางเปนขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางเทานั้น

การตั้งคา
ความรอน

การใชงาน: เวลา ขอแนะนํา อัตราการใช
พลังงานปกติ

1
อุนอาหาร ตามตองการ ปดฝา 3%

1-3 ซอสฮอนแลนเดซ, ละลาย: เนยแข็ง 
ช็อกโกแลต เจลาติน

5 - 25 นาที คนเปนระยะ 3-8%

1-3 ทําใหแข็ง: ไขเจียว ไขอบ 10 - 40 นาที ปรุงโดยปดฝา 3-8%
3-5 ขาวตมและอาหารที่มีนมเปนสวนประกอบ 

อาหารสําเร็จรูป
25 - 50 นาที เติมนํ้ามากกวาขาวสองเทา คนอาหาร

ที่มีนมเปนสวนประกอบเปนระยะๆ
8-13%

5-7 ผัก ปลา และเนื้อนึ่งดวยไอนํ้า 20 - 40 นาที เติมนํ้า 2-3 ชอนโตะ 13-18%
7-9 นึ่งมันฝรั่ง 20 - 60 นาที ใชนํ้า 1/4 ลิตร สําหรับมันฝรั่ง 

750 กรัม
18-25%

7-9 ปรุงอาหารในปริมาณมาก สตูวและนํ้าซุป 60 - 150 นาที ใชนํ้าไมเกิน 3 ลิตรพรอมสวนประกอบ 18-25%
9-12 ทอดดวยไฟออน: วีลกอรดงเบลอ เนื้อทอด 

กอนเนื้อสับ ไสกรอก ตับ รูส ไข แพนเคก 
โดนัท

ตามที่จําเปน พลิกเมื�อปรุงไปไดครึ่งหนึ่ง 25-45%

12-13 ทอดดวยไฟแรง: แฮชบราวน สเต็กเนื้อสัน 
สเต็ก

5 - 15 นาที พลิกเมื�อปรุงไปไดคร่ึงหนึ่ง 45-64%

14 ตมนํ้าปริมาณมาก พาสตา เน้ือทอด 
(กูลาช เน้ือตุน) มันฝรั่งทอด

100%

ตมนํ้าปริมาณมาก เมื�อเปดฟงกชัน
บริหารจัดการพลังงาน

ฟงกชัน Power เหมาะสําหรับตมนํ้าปริมาณมาก

ขอมูลเกี่ยวกับเอคริลเอไมด

สิ่งสําคัญ! จากขอมูลทางวิทยาศาสตรลาสุด ถาคุณปรุงเนื้อ
แบบกึ่งสุกกึ่งดิบ (โดยเฉพาะอาหารที่ประกอบดวยแปง) สารเอคริลเอไมด
จะสงผลเสียตอสุขภาพ ดวยเหตุนี้ เราแนะนําใหคุณปรุงอาหารดวย
อุณหภูมิตํ่าสุดและไมรับประทานอาหารเนื้อกึ่งสุกกึ่งดิบบอยเกินไป
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MÔ TẢ THIẾT BỊ CHỈ DẪN VẬN HÀNH

Vùng nấu đã được tắt

Vùng nấu đang hoạt động

Chức năng STOP+GO   đang hoạt động

Chức năng tự động làm nóng đang hoạt động

Chế độ Booster đang hoạt động

Thiết bị gặp sự cố

OptiHeat Control (đèn báo lượng nhiệt còn dư 3 mức): tiếp tục nấu/giữ ấm/lượng nhiệt còn dư

Bảng điều khiển đang bị khóa

Nồi nấu không phù hợp, hoặc quá nhỏ, hoặc không có nồi nấu trên bếp

Chức năng tự động tắt bếp hoạt động

Biểu tượng Mô tả

+ chữ số

Màn hình hiển thị mức nhiệt độ được cài đặt

OptiHeat Control (đèn báo lượng nhiệt còn dư 3 mức)  

CẢNH BÁO!
  Nguy cơ bị bỏng do lượng nhiệt còn dư!

Biểu tượng sẽ cho biết lượng nhiệt còn dư. Vùng 
nấu cảm ứng từ tạo ra lượng nhiệt cần thiết để 
nấu thực phẩm trực tiếp từ đáy nồi nấu. Mặt kính 
ceramic nóng lên bởi lượng nhiệt của nồi nấu.

Bật và tắt bếp

Chạm vào nút           trong vòng 1 giây để bật hoặc tắt 
bếp.

Chức năng tự động tắt bếp

Chức năng này giúp tự động tắt bếp nếu:

•  Tất cả các vùng nấu đều được tắt 

Quý khách không cài đặt nhiệt độ sau khi bật bếp.

Quý khách làm đổ nước hoặc thức ăn lên mặt bếp, 
hoặc đặt đồ vật lên trên bảng điều khiển lâu hơn 10 
giây (chảo nấu, miếng vải…). Thiết bị sẽ phát ra âm 
báo. Nhấc đồ vật ra khỏi bảng điều khiển để ngắt âm 
báo.

Bếp quá nóng (ví dụ khi nồi nấu cạn nước). Hãy chờ 
cho vùng nấu nguội bớt trước khi tiếp tục sử dụng 
bếp. 

Quý khách sử dụng nồi nấu không phù hợp. Màn hình 
hiển thị biểu tượng          và vùng nấu tự động tắt sau 2 
phút.

Quý khách không tắt 1 vùng nấu hoặc điều chỉnh 
nhiệt độ. Sau một khoảng thời gian, biểu tượng   
xuất hiện và bếp tự động tắt.

•

•

•

•

•

Mối quan hệ giữa mức nhiệt độ được cài đặt và khoảng thời gian trước khi bếp tự động tắt

 

Mức nhiệt độ được 
cài đặt

Bếp tự động tắt sau 6 giờ 5 giờ 4 giờ 1.5 giờ

Cài đặt nhiệt độ 

Để cài đặt hoặc thay đổi nhiệt độ, chạm vào thanh điều 
khiển nhiệt độ. Di chuyển ngón tay sang bên trái hoặc 
bên phải trên thanh điều khiển. Lưu ý không nhấc ngón 
tay ra khỏi thanh điều khiển cho tới khi quý khách đạt 
được mức nhiệt độ thích hợp. Màn hình hiển thị mức 
nhiệt độ được thiết lập.

Chế độ Bridge

 QUAN TRỌNG!
Vui lòng sử dụng linh kiện In�nite Plancha1) khi sử 
dụng chế độ Bridge.

Chế độ Bridge giúp kết nối 2 vùng nấu ở phía bên trái lại 
với nhau, tạo thành một vùng nấu lớn. Đầu tiên, thiết 
lập nhiệt độ cho 1 trong 2 vùng nấu.

Để kích hoạt chế độ Bridge, chạm vào nút             , Để 
thiết lập hoặc điều chỉnh nhiệt độ, chạm vào 1 trong các 
nút cảm ứng. Để tắt chế độ Bridge, chạm vào nút            . 
2 vùng nấu sẽ trở về trạng thái hoạt động độc lập.

เคล็ดลับและขอแนะนํา

การประหยัดพลังงาน

 ส่ิงแวดลอม
เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน
• ถาเปนไปได ใหปดฝาเครื�องครัวที่ใชอยูตลอดเวลา
• วางเครื�องครัวบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารกอนเปดใชงาน
• ใชความรอนที่เหลืออยูเพื�ออุนอาหารหรือเพื�อละลายอาหารแชแข็ง

 ส่ิงสําคัญ
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารสัมพันธกับขนาด
เสนผานศูนยกลางของเครื�องครัวท่ีใช เครื�องครัวที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เล็กกวาขนาดขั้นต่ําจะไดรับกําลังไฟที่จายจากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
เพียงสวนหนึ่งเทานั้น สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางขั้นตํ่าท่ีกําหนดไวใหดูท่ี
บท “ขอมูลทางเทคนิค”

ตัวจับเวลา  (Eco Timer)

 ส่ิงแวดลอม
เพื�อประหยัดพลังงาน ตัวทําความรอนที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
จะหยุดทํางานกอนที่เสียงสัญญาณของตัวจับเวลานับถอยหลังจะดังขึ้น 
ความแตกตางของเวลาการทํางานจะขึ้นอยูกับระดับความรอนที่ตั้งไว
และเวลาที่ใชในการปรุงอาหาร
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ตัวอยางการใชงานเพื�อปรุงอาหาร
ความสัมพันธระหวางคาความรอนท่ีตั้งและอัตราการใชพลังงานของตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารไมสัมพันธกันโดยตรง เมื�อคุณเพ่ิมคาความรอน อัตรา
การใชพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะไมสัมพันธกัน
โดยตรง

ทั้งนี้หมายความวา ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารท่ีตั้งคาไวท่ีความรอน
ปานกลางใชพลังงานนอยกวาครึ่งหนึ่งของพลังงานสูงสุด

 สิ่งสําคัญ
ขอมูลในตารางเปนขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางเทาน้ัน

การตั้งคา
ความรอน

การใชงาน: เวลา ขอแนะนํา อัตราการใช
พลังงานปกติ

1
อุนอาหาร ตามตองการ ปดฝา 3%

1-3 ซอสฮอนแลนเดซ, ละลาย: เนยแข็ง 
ช็อกโกแลต เจลาติน

5 - 25 นาที คนเปนระยะ 3-8%

1-3 ทําใหแข็ง: ไขเจียว ไขอบ 10 - 40 นาที ปรุงโดยปดฝา 3-8%
3-5 ขาวตมและอาหารท่ีมีนมเปนสวนประกอบ 

อาหารสําเร็จรูป
25 - 50 นาที เติมนํ้ามากกวาขาวสองเทา คนอาหาร

ที่มีนมเปนสวนประกอบเปนระยะๆ
8-13%

5-7 ผัก ปลา และเน้ือนึ่งดวยไอน้ํา 20 - 40 นาที เติมนํ้า 2-3 ชอนโตะ 13-18%
7-9 น่ึงมันฝร่ัง 20 - 60 นาที ใชน้ํา 1/4 ลิตร สําหรับมันฝรั่ง 

750 กรัม
18-25%

7-9 ปรุงอาหารในปริมาณมาก สตูวและนํ้าซุป 60 - 150 นาที ใชน้ําไมเกิน 3 ลิตรพรอมสวนประกอบ 18-25%
9-12 ทอดดวยไฟออน: วีลกอรดงเบลอ เน้ือทอด 

กอนเน้ือสับ ไสกรอก ตับ รูส ไข แพนเคก 
โดนัท

ตามท่ีจําเปน พลิกเมื�อปรุงไปไดคร่ึงหนึ่ง 25-45%

12-13 ทอดดวยไฟแรง: แฮชบราวน สเต็กเน้ือสัน 
สเต็ก

5 - 15 นาที พลิกเมื�อปรุงไปไดครึ่งหนึ่ง 45-64%

14 ตมนํ้าปริมาณมาก พาสตา เนื้อทอด 
(กูลาช เนื้อตุน) มันฝร่ังทอด

100%

ตมน้ําปริมาณมาก เมื�อเปดฟงกชัน
บริหารจัดการพลังงาน

ฟงกชัน Power เหมาะสําหรับตมน้ําปริมาณมาก

ขอมูลเกี่ยวกับเอคริลเอไมด

สิ่งสําคัญ! จากขอมูลทางวิทยาศาสตรลาสุด ถาคุณปรุงเน้ือ
แบบกึ่งสุกก่ึงดิบ (โดยเฉพาะอาหารท่ีประกอบดวยแปง) สารเอคริลเอไมด
จะสงผลเสียตอสุขภาพ ดวยเหตุนี้ เราแนะนําใหคุณปรุงอาหารดวย
อุณหภูมิต่ําสุดและไมรับประทานอาหารเน้ือกึ่งสุกกึ่งดิบบอยเกินไป
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การดูแลและทําความสะอาด

ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาหลังจากใชงานทุกครั้ง ใชเครื�องครัว
ที่พ้ืนผิวดานลางสะอาดเทานั้น

 ส่ิงสําคัญ
รอยขูดขีดหรือรอยดางดําบนพื้นผิวกลาสเซรามิกไมมีผลตอการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา

วิธีการขจัดคราบสกปรก

1. คราบท่ีตองขจัดออกทันที: คราบพลาสติกที่ละลาย พลาสติกฟอยล 
และอาหารที่มีนํ้าตาลเปนสวนผสม ถาไมทํา คราบดังกลาวอาจทําใหเตา
เสียหายได ใชเครื�องมือขูดเฉพาะสําหรับพื้นผิวกลาสเซรามิก วางเครื�อง
มือขูดบนพื้นผิวกลาสเซรามิกเฉียงๆ แลวขูดคราบเปอนออก

ขจัดคราบสกปรกออกหลังจากที่เตาเย็นลงแลว: คราบหินปูน คราบนํ้า 
ไขมัน คราบเปอน โลหะเปล่ียนสี สีซีดจาง ใชนํ้ายาทําความสะอาดพิเศษ
กับพื้นผิวกลาสเซรามิกหรือสเตนเลสสตีล

2. ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาดวยผาชุบนํ้ายาทําความสะอาดบิดหมาดๆ
3. จากนั้นใชผาสะอาดเช็ดใหแหงเปนขั้นตอนสุดทาย

การแกไขปญหา

ปญหา สาเหตุท่ีเปนไปได: วิธีการแกไข
คราบสีแดง คราบหินปูนหรือคราบนํ้า 
โลหะเปลี่ยนสีหรือสีซีดจาง รอยขูด
ขีด / เงา คราบฟองหรือรอยเปอน
อื�นๆ บนพื้นผิวกลาสเซรามิก

ไมไดทําความสะอาดพื้นผิวสวนบนของเตาอยางถูก
วิธี การทําความสะอาด / บํารุงรักษาพื้นผิวสวนบน
ของเตาไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน ถาทาน
โทรศัพทติดตอฝายบริการลูกคาเพื�อขอใหเขาไป
ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟา ทานจําเปนตอง
เสียคาบริการ

ใชน้ํายาทําความสะอาดกลาสเซรามิก เชน Cerapol

เกิดรอยยุบบนพื้นผิวกลาสเซรามิก ของเหลวที่มีสวนประกอบของนํ้าตาลสูงหกรด รอยเปอนประเภทนี้ตองขจัดออกทันทีดวยเครื�องมือ
ขูดพิเศษสําหรับใชกับแผนกระจก ถาไมทํา พื้นผิวกระจก
ของเตาแมเหล็กไฟฟาจะไดรับความเสียหายอยางถาวร 
ซ่ึงไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

เปดไมติดหรือใชงานไมได • คุณแตะที่ชองเซ็นเซอรพรอมกันต้ังแต 2 ชอง
ขึ้นไป

• ฟงกชัน Stop+Go ทํางานอยู
• มีคราบนํ้าหรือคราบไขมันบนแผงควบคุม

เปดใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาอีกครั้ง แลวตั้งคาความรอน
ภายใน 10 วินาที
แตะที่ชองเซ็นเซอรเพียงหนึ่งชอง
โปรดดูที่บท “คําแนะนาํการใชงาน” ทําความสะอาด
แผงควบคุม

สัญญาณเสียงจะดังขึ้นและเตาแมเหล็ก
ไฟฟาจะปดทํางาน สัญญาณเสียง
จะดังขึ้นเมื�อเตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางาน

คุณวางสิ่งของทับบนชองเซ็นเซอร นําสิ่งของดังกลาวออก

เตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางาน คุณวางสิ่งของทับบนชองเซ็นเซอร นําสิ่งของดังกลาวออก
ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู
ไมแสดงขึ้นมา

ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารไมรอนพอ
เนื�องจากใชงานในเวลาส้ันๆ เทาน้ัน

ถาตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทํางานเปนเวลานาน
พอที่ควรจะรอน ใหปรึกษากับศูนยบริการ

ฟงกชันทําความรอนอัตโนมัติไมทํางาน ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารรอน
ตั้งคาความรอนไวที่ระดับสูงสุด

ปลอยใหตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารเย็นลง
การตั้งคาความรอนสูงสุดใชพลังงานเทากับฟงกชัน
ทําความรอนอัตโนมัติ

คาความรอนที่ตั้งจะเปลี่ยนไปมา
ระหวางสองระดับ

ฟงกชันบริหารจัดการพลังงานเปดทํางานอยู โปรดดูที่ “การบริหารจัดการพลังงาน”
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การแกไขปญหา

ชองเซ็นเซอรรอนจัด เครื�องครัวที่ใชมีขนาดใหญเกินไป หรือคุณวางไวใกลกับ
แผงควบคุมมากเกินไป

ถาจําเปน ใหวางเครื�องครัวที่มีขนาดใหญไวตรงตําแหนงวาง
ภาชนะปรุงอาหารดานหลัง

ไมมีสัญญาณเสียงใดๆ 
เมื�อแตะที่ชองเซ็นเซอร
บนแผงควบคุม

สัญญาณเสียงถูกปดใชงานอยู เปดใชงานสัญญาณเสียง
(โปรดดูที่หัวขอ “ระบบควบคุม OffSound”)

 ปรากฏขึ้น สวิตชตัดการทํางานอัตโนมัติทํางานอยู ปดแลวเปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟาอีกครั้ง
 ปรากฏขึ้น อุปกรณเพื�อความปลอดภัยของเด็กหรือฟงกชันล็อก

ทํางานอยู
โปรดดูท่ีบท “คําแนะนําการใชงาน”

 ปรากฏขึ้น • ไมมีเครื�องครัววางอยูบนตําแหนงวางภาชนะปรุง
อาหาร

• เครื�องครัวที่ใชไมถูกประเภท
• ขนาดเสนผานศูนยกลางของกนเครื�องครัวที่ใชเล็ก

เกินไปสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดังกลาว
• เครื�องครัวที่วางอยูไมตรงกับเครื�องหมายกากบาท

วางเครื�องครัวใหตรงกับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

ใชเครื�องครัวใหถูกประเภท
ใชเครื�องครัวที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญกวานี้

วางทับเครื�องหมายกากบาทใหมิด
 และตัวเลข

ปรากฏขึ้น
มีปญหาเกิดขึ้นกับเตาแมเหล็กไฟฟา ถอดปลั๊กเตาแมเหล็กไฟฟาออกจากเตารับครูหนึ่ง ถอดฟวส

ออกจากระบบไฟฟาของบาน
เสียบกลับเขาไปอีกครั้ง ถา  ยังไมหายไป ใหปรึกษากับฝาย
บริการหลังการขาย

 ปรากฏขึ้น มีปญหาเกิดขึ้นกับเตาแมเหล็กไฟฟา เนื�องจากเครื�องครัว
ถูกปลอยใหแหงคาเตา หรือคุณใชเครื�องครัวไมถูกประเภท 
การปองกันความรอนสูงเกินที่ตําแหนงวางภาชนะปรุง
อาหารที่ทํางานอยู สวิตชตัดการทํางานอัตโนมัติ
ทํางานอยู

ปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา นําเครื�องครัวที่รอนออก 
หลังจากผานไปประมาณ 30 วินาที ใหเปดการทํางานที่ตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารดังกลาวอีกครั้ง ถาปญหาอยูท่ีเครื�อง
ครัวที่ใช ขอความแสดงขอผิดพลาดจะดับลง แตไฟแสดงสถานะ
ความรอนที่เหลืออยูจะยังแสดงอยู ปลอยใหเครื�องครัวเย็นลง
แลวดูที่หัวขอ “เครื�องครัวสําหรับใชกับเตาแมเหล็กไฟฟา” 
เพื�อดูวาเครื�องครัวของคุณใชกับเตาแมเหล็กไฟฟานี้ไดหรือไม

ถาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนแลวแตไมสามารถแกไขปญหาได กรุณา
ปรึกษากับตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการลูกคา โดยมอบขอมูล
จากแผนขอมูลพิกัดไฟฟาและขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมา

ตองแนใจวาคุณใชงานผลิตภัณฑน้ีอยางถูกตอง ถาปญหาเกิดจากการใชงาน
ไมถูกตอง คุณตองเสียคาใชจายสําหรับชางซอมหรือเสียคาใชจายใหตัวแทน
จําหนายแมวาจะอยูในระหวางการรับประกัน คําแนะนําเกี่ยวกับศูนยบริการลูกคา
และเงื�อนไขการรับประกันอยูในเอกสารการรับประกัน
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Chức năng         thiết lập mức nhiệt độ thấp nhất cho tất cả 
các vùng nấu        . Khi chức năng           được kích hoạt, quý 
khách không thể điều chỉnh nhiệt độ.

Quý khách có thể khóa bảng điều khiển (ngoại trừ nút nguồn      
) khi các vùng nấu đang hoạt động. Hành động này giúp tránh 
việc vô tình thay đổi mức nhiệt độ. Đầu tiên, cài đặt nhiệt độ. 
Để bật chức năng khóa: chạm vào nút        . Biểu tượng        
xuất hiện trong vòng 4 giây. Đồng hồ hẹn giờ vẫn xuất hiện 
trên màn hình hiển thị. Để tắt chức năng khóa: chạm vào nút        
. Màn hình hiển thị lại mức nhiệt độ đã được cài đặt trước đó. 
Khi tắt bếp, quý khách đồng thời tắt chức năng này.

Để lựa chọn vùng nấu (nếu bếp đang có nhiều hơn 1 
vùng nấu hoạt động): chạm vào nút        liên tiếp cho tới 
khi biểu tượng vùng nấu cần lựa chọn xuất hiện.

Để bật chức năng hẹn giờ đếm tiến: Chạm vào nút      của 
đồng hồ hẹn giờ. Biểu tượng       xuất hiện. Khi biểu 
tượng vùng nấu nhấp nháy chậm, đồng hồ sẽ bắt đầu 
đếm. Màn hình hiển thị xen kẽ biểu tượng        và thời 
gian (theo phút).

Để xem thời gian nấu: lựa chọn vùng nấu bằng cách 
chạm vào nút          . Biểu tượng của vùng nấu nhấp nháy 
nhanh. Màn hình hiển thị thời gian nấu.

Để tắt chức năng hẹn giờ đếm tiến: lựa chọn vùng nấu 
bằng cách chạm vào nút        và chạm vào nút         hoặc     
để tắt chức năng hẹn giờ. Biểu tượng vùng nấu biến mất.

Chế độ Booster làm tăng công suất cho các vùng nấu. 
Chế độ này chỉ có thể được kích hoạt tối đa trong 5 phút. 
Sau khoảng thời gian này, vùng nấu sẽ tự động quay trở 
về mức nhiệt độ cao nhất          . Để bật chế độ Booster, 
chạm vào nút   . Biểu tượng       xuất hiện. Để tắt chế độ 
Booster, chạm vào 1 trong các nút thiết lập nhiệt độ
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Chức năng tự động làm nóng

Chức năng tự động làm nóng giúp quý khách đạt được 
mức nhiệt độ mong muốn trong khoảng thời gian 
ngắn hơn. Chức năng này sẽ thiết lập mức nhiệt độ cao 
nhất trong một khoảng thời gian (xem hình minh họa), 
sau đó giảm dần về mức nhiệt độ đã được cài đặt. Để 
bật chức năng tự động làm nóng cho 1 vùng nấu:

1. Chạm vào nút    (Màn hình hiển thị biểu tượng          ).
2.  Ngay lập tức chạm vào mức nhiệt độ mong muốn. 

Sau 3 giây, biểu tượng        sẽ xuất hiện trên bảng 
điều khiển. Để tắt chức năng tự động làm nóng, hãy 
điều chỉnh mức nhiệt độ đã được thiết lập.

Bật và tắt chế độ Booster

Chức năng quản lý công suất
Chức năng quản lý công suất giúp chia công suất giữa các 
vùng nấu thành 2 cặp (xem hình minh họa). Chế độ 
Booster làm tăng công suất của 1 vùng nấu trong 1 cặp 
vùng nấu. Vùng nấu còn lại trong cặp sẽ tự động giảm 
công suất. Màn hình hiển thị luân phiên 2 mức nhiệt độ 
được cài đặt của các vùng nấu được giảm.

Chức năng hẹn giờ đếm ngược

Quý khách có thể sử dụng chức năng này để cài đặt 
khoảng thời gian vùng nấu hoạt động cho một lần nấu. Vui 
lòng kích hoạt chức năng hẹn giờ đếm ngược sau khi đã 
lựa chọn vùng nấu. Quý khách có thể  thiết lập nhiệt độ 
trước hoặc sau khi thiết lập chức năng hẹn giờ đếm ngược.

• Để lựa chọn vùng nấu: chạm vào nút        liên tiếp cho 
tới khi biểu tượng vùng nấu cần lựa chọn xuất hiện.

Để bật chức năng hẹn giờ đếm ngược: chạm vào nút  
       của đồng hồ hẹn giờ để cài đặt thời gian (00 – 99 
phút). Khi biểu tượng của vùng nấu nhấp nháy chậm, 
đồng hồ bắt đầu đếm ngược.

Để xem thời gian nấu còn lại: lựa chọn vùng nấu bằng 
cách chạm vào nút        . Biểu tượng của vùng nấu nhấp 
nháy nhanh. Màn hình hiển thị thời gian nấu còn lại.

Để thay đổi thời gian: lựa chọn vùng nấu bằng cách 
chạm vào nút        . Chạm vào nút       hoặc      .

Để tắt chức năng hẹn giờ đếm ngược: lựa chọn vùng 
nấu bằng cách chạm vào nút         và chạm vào nút        . 
Thời gian nấu còn lại sẽ trở về mức 00. Biểu tượng của 
vùng nấu biến mất. Ngoài ra, quý khách cũng có thể ấn 
đồng thời nút         và nút         để tắt chức năng này.

Khi thời gian kết thúc, thiết bị sẽ phát ra chuông báo và 
00 nhấp nháy. Vùng nấu sẽ tắt.

Để tắt chuông báo: chạm vào nút 

•

•

•

•

 

•

•

Chức năng hẹn giờ đếm tiến
Quý khách có thể sử dụng chức năng này để kiếm soát 
thời gian hoạt động của vùng nấu.

•

•

•

•

Chuông báo phút

Quý khách có thể sử dụng chức năng chuông báo phút khi 
vùng nấu không hoạt động. Chạm vào nút         . Chạm vào 
nút         hoặc        của đồng hồ hẹn giờ để cài đặt thời gian. 
Khi thời gian kết thúc, thiết bị sẽ phát ra chuông báo và 00 
nhấp nháy.  

• Để tắt chức năng chuông báo phút: chạm vào nút         .

Chức năng STOP+GO

Chức năng           không chặn các chức năng hẹn giờ.
• Để bật chức năng STOP+GO: chạm vào nút        . 

Biểu tượng          xuất hiện.
.

• Để tắt chức năng STOP+GO: chạm vào nút        . Bếp 
quay trở về mức nhiệt độ đã được cài đặt trước đó.

Khóa

Thiết bị khóa an toàn trẻ em
Thiết bị khóa an toàn trẻ em giúp tránh việc bếp vô tình 
tự hoạt động.
Để bật chức năng khóa an toàn trẻ em:
• Bật bếp bằng cách chạm vào nút       . Không cài đặt nhiệt độ.

• Chạm vào nút      trong vòng 4 giây. Biểu tượng        xuất hiện.

• Tắt bếp bằng cách chạm vào nút       ..

Để tắt chức năng khóa an toàn trẻ em:

•  Bật bếp bằng cách chạm vào nút       . Không cài đặt nhiệt 
độ. Chạm vào nút       trong vòng 4 giây. Biểu tượng          
xuất hiện.

• Tắt bếp bằng cách chạm vào nút       .

Để tạm tắt chức năng khóa trẻ em trong 1 lần nấu

• Bật bếp bằng cách chạm vào nút        . Biểu tượng       xuất hiện.

•  Chạm vào nút       trong vòng 4 giây. Cài đặt nhiệt độ trong 
vòng 10 giây. Quý khách có thể điều chỉnh bếp.

• Khi tắt bếp bằng cách chạm vào nút       , chức năng khóa trẻ 
em hoạt động trở lại.

การดูแลและทําความสะอาด

ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาหลังจากใชงานทุกคร้ัง ใชเครื�องครัว
ท่ีพื้นผิวดานลางสะอาดเทานั้น

 ส่ิงสําคัญ
รอยขูดขีดหรือรอยดางดําบนพื้นผิวกลาสเซรามิกไมมีผลตอการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา

วิธีการขจัดคราบสกปรก

1. คราบท่ีตองขจัดออกทันที: คราบพลาสติกที่ละลาย พลาสติกฟอยล 
และอาหารที่มีนํ้าตาลเปนสวนผสม ถาไมทํา คราบดังกลาวอาจทําใหเตา
เสียหายได ใชเครื�องมือขูดเฉพาะสําหรับพื้นผิวกลาสเซรามิก วางเครื�อง
มือขูดบนพื้นผิวกลาสเซรามิกเฉียงๆ แลวขูดคราบเปอนออก

ขจัดคราบสกปรกออกหลังจากที่เตาเย็นลงแลว: คราบหินปูน คราบนํ้า 
ไขมัน คราบเปอน โลหะเปล่ียนสี สีซีดจาง ใชน้ํายาทําความสะอาดพิเศษ
กับพื้นผิวกลาสเซรามิกหรือสเตนเลสสตีล

2. ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาดวยผาชุบน้ํายาทําความสะอาดบิดหมาดๆ
3. จากน้ันใชผาสะอาดเช็ดใหแหงเปนขั้นตอนสุดทาย

การแกไขปญหา

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได: วิธีการแกไข
คราบสีแดง คราบหินปูนหรือคราบนํ้า 
โลหะเปลี่ยนสีหรือสีซีดจาง รอยขูด
ขีด / เงา คราบฟองหรือรอยเปอน
อื�นๆ บนพื้นผิวกลาสเซรามิก

ไมไดทําความสะอาดพื้นผิวสวนบนของเตาอยางถูก
วิธี การทําความสะอาด / บํารุงรักษาพื้นผิวสวนบน
ของเตาไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน ถาทาน
โทรศัพทติดตอฝายบริการลูกคาเพื�อขอใหเขาไป
ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟา ทานจําเปนตอง
เสียคาบริการ

ใชน้ํายาทําความสะอาดกลาสเซรามิก เชน Cerapol

เกิดรอยยุบบนพื้นผิวกลาสเซรามิก ของเหลวที่มีสวนประกอบของนํ้าตาลสูงหกรด รอยเปอนประเภทน้ีตองขจัดออกทันทีดวยเครื�องมือ
ขูดพิเศษสําหรับใชกับแผนกระจก ถาไมทํา พื้นผิวกระจก
ของเตาแมเหล็กไฟฟาจะไดรับความเสียหายอยางถาวร 
ซึ่งไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

เปดไมติดหรือใชงานไมได • คุณแตะท่ีชองเซ็นเซอรพรอมกันตั้งแต 2 ชอง
ขึ้นไป

• ฟงกชัน Stop+Go ทํางานอยู
• มีคราบนํ้าหรือคราบไขมันบนแผงควบคุม

เปดใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาอีกครั้ง แลวต้ังคาความรอน
ภายใน 10 วินาที
แตะที่ชองเซ็นเซอรเพียงหน่ึงชอง
โปรดดูที่บท “คําแนะนําการใชงาน” ทําความสะอาด
แผงควบคุม

สัญญาณเสียงจะดังขึ้นและเตาแมเหล็ก
ไฟฟาจะปดทํางาน สัญญาณเสียง
จะดังขึ้นเมื�อเตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางาน

คุณวางสิ่งของทับบนชองเซ็นเซอร นําส่ิงของดังกลาวออก

เตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางาน คุณวางสิ่งของทับบนชองเซ็นเซอร นําส่ิงของดังกลาวออก
ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู
ไมแสดงขึ้นมา

ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารไมรอนพอ
เนื�องจากใชงานในเวลาสั้นๆ เทานั้น

ถาตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทํางานเปนเวลานาน
พอท่ีควรจะรอน ใหปรึกษากับศูนยบริการ

ฟงกชันทําความรอนอัตโนมัติไมทํางาน ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารรอน
ตั้งคาความรอนไวที่ระดับสูงสุด

ปลอยใหตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารเย็นลง
การต้ังคาความรอนสูงสุดใชพลังงานเทากับฟงกชัน
ทําความรอนอัตโนมัติ

คาความรอนท่ีตั้งจะเปลี่ยนไปมา
ระหวางสองระดับ

ฟงกชันบริหารจัดการพลังงานเปดทํางานอยู โปรดดูที่ “การบริหารจัดการพลังงาน”
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การแกไขปญหา

ชองเซ็นเซอรรอนจัด เครื�องครัวที่ใชมีขนาดใหญเกินไป หรือคุณวางไวใกลกับ
แผงควบคุมมากเกินไป

ถาจําเปน ใหวางเครื�องครัวท่ีมีขนาดใหญไวตรงตําแหนงวาง
ภาชนะปรุงอาหารดานหลัง

ไมมีสัญญาณเสียงใดๆ 
เมื�อแตะท่ีชองเซ็นเซอร
บนแผงควบคุม

สัญญาณเสียงถูกปดใชงานอยู เปดใชงานสัญญาณเสียง
(โปรดดูที่หัวขอ “ระบบควบคุม OffSound”)

 ปรากฏขึ้น สวิตชตัดการทํางานอัตโนมัติทํางานอยู ปดแลวเปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟาอีกครั้ง
 ปรากฏขึ้น อุปกรณเพื�อความปลอดภัยของเด็กหรือฟงกชันล็อก

ทํางานอยู
โปรดดูที่บท “คําแนะนําการใชงาน”

 ปรากฏขึ้น • ไมมีเครื�องครัววางอยูบนตําแหนงวางภาชนะปรุง
อาหาร

• เครื�องครัวที่ใชไมถูกประเภท
• ขนาดเสนผานศูนยกลางของกนเครื�องครัวท่ีใชเล็ก

เกินไปสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดังกลาว
• เครื�องครัวที่วางอยูไมตรงกับเครื�องหมายกากบาท

วางเครื�องครัวใหตรงกับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

ใชเครื�องครัวใหถูกประเภท
ใชเครื�องครัวที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญกวานี้

วางทับเครื�องหมายกากบาทใหมิด
 และตัวเลข

ปรากฏขึ้น
มีปญหาเกิดข้ึนกับเตาแมเหล็กไฟฟา ถอดปลั๊กเตาแมเหล็กไฟฟาออกจากเตารับครูหน่ึง ถอดฟวส

ออกจากระบบไฟฟาของบาน
เสียบกลับเขาไปอีกครั้ง ถา  ยังไมหายไป ใหปรึกษากับฝาย
บริการหลังการขาย

 ปรากฏขึ้น มีปญหาเกิดขึ้นกับเตาแมเหล็กไฟฟา เนื�องจากเครื�องครัว
ถูกปลอยใหแหงคาเตา หรือคุณใชเครื�องครัวไมถูกประเภท 
การปองกันความรอนสูงเกินท่ีตําแหนงวางภาชนะปรุง
อาหารท่ีทํางานอยู สวิตชตัดการทํางานอัตโนมัติ
ทํางานอยู

ปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา นําเครื�องครัวที่รอนออก 
หลังจากผานไปประมาณ 30 วินาที ใหเปดการทํางานที่ตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารดังกลาวอีกครั้ง ถาปญหาอยูที่เครื�อง
ครัวที่ใช ขอความแสดงขอผิดพลาดจะดับลง แตไฟแสดงสถานะ
ความรอนที่เหลืออยูจะยังแสดงอยู ปลอยใหเครื�องครัวเย็นลง
แลวดูที่หัวขอ “เครื�องครัวสําหรับใชกับเตาแมเหล็กไฟฟา” 
เพื�อดูวาเครื�องครัวของคุณใชกับเตาแมเหล็กไฟฟาน้ีไดหรือไม

ถาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนแลวแตไมสามารถแกไขปญหาได กรุณา
ปรึกษากับตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการลูกคา โดยมอบขอมูล
จากแผนขอมูลพิกัดไฟฟาและขอความแสดงขอผิดพลาดท่ีปรากฏขึ้นมา

ตองแนใจวาคุณใชงานผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง ถาปญหาเกิดจากการใชงาน
ไมถูกตอง คุณตองเสียคาใชจายสําหรับชางซอมหรือเสียคาใชจายใหตัวแทน
จําหนายแมวาจะอยูในระหวางการรับประกัน คําแนะนําเกี่ยวกับศูนยบริการลูกคา
และเงื�อนไขการรับประกันอยูในเอกสารการรับประกัน
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ความหวงใยตอส่ิงแวดลอม

สัญลักษณ  บนตัวผลิตภัณฑหรือบนบรรจุภัณฑระบุวา 
ตองไมจัดการผลิตภัณฑนี้ เหมือนขยะในครัวเรือนท่ัวไป 
โดยควรนําไปสงใหศูนยเก็บรวบรวมขยะท่ีเหมาะสมเพื�อนําไป
รีไซเคิลชิ้นสวนทางไฟฟาและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส การกําจัด
ทิ้งผลิตภัณฑน้ีอยางถูกวิธีชวยใหคุณมีสวนรวมในการ
ปกปองดูแลส่ิงแวดลอมและสุขภาพของมนุษย ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เนื�องจากการจัดการขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑนี้อยางไมถูกวิธี 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑนี้
ติดตอหนวยงานราชการในพื้นท่ีของคุณ หนวยงานที่รับ
กําจัดของเสียในครัวเรือน หรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑนี้

วัสดุท่ีใชเปนบรรจุภัณฑ
 วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑนี้เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและสามารถนําไปรีไซเคิลได สวนประกอบที่เปน
พลาสติกจะมีเครื�องหมายนี้
กํากับอยู: >PE<,>PS< เปนตน กรุณาทิ้งวัสดุที่ใชเปน
บรรจุภัณฑนี้เชนเดียวกับขยะในครัวเรือนท่ีศูนยกําจัดขยะ
ในพ้ืนที่ของคุณ

คําแนะนําในการติดตั้ง

 คําเตือน! คําแนะนําเพื�อความปลอดภัย
  คําเตือน! กรุณาอานขอมูลตอไปน้ี! กฎหมาย 

  พระราชบัญญัติ ขอกําหนด และมาตรฐานที่บังคับ
ใชอยูในประเทศท่ีใชงาน (ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
การรีไซเคิลอยางเหมาะสมตามกฎขอบังคับ ฯลฯ)

สิ่งสําคัญ! การติดตั้งตองเปนหนาที่ของชางไฟฟา
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น
ตองติดตั้งโดยเวนระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดจากเครื�องใช
ไฟฟาอื�น

ตองวางระบบปองกันไฟฟาช็อตในระหวางการติดต้ัง 
ตัวอยางเชน ล้ินชักตองติดตั้งบนพ้ืนปองกันที่อยูใต
ผลิตภัณฑนี้โดยตรง

หากพื้นที่เตรียมอาหารมีรอยแตก คุณตองใชสารกันรั่ว
ทาปดไวเพื�อปองกันความช้ืน สารกันรั่วจะซีลปดระหวาง
ผลิตภัณฑนี้กับพ้ืนที่เตรียมอาหารโดยไมเหลือชองวาง 
อยาใชสารกันร่ัวที่มีสวนผสมของซิลิโคนระหวางตัว
ผลิตภัณฑนี้กับพ้ืนที่เตรียมอาหาร

หลีกเล่ียงการติดตั้งผลิตภัณฑน้ีชิดกับประตูและบริเวณ
ใตหนาตาง มิฉะนั้น เครื�องครัวที่รอนอาจถูกกระแทกหลน
จากเตาเมื�อเปดประตูและหนาตาง
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  ขอควรระวัง! คําเตือน! เสี่ยงตอการไดรับ
บาดเจ็บจากกระแสไฟฟา

• ขั้วสายไฟหลักมีไฟฟาไหลเวียนอยูเสมอ ใหตัดกระแสไฟจากสายไฟหลัก 
ปฏิบัติตามแบบแปลนการเชื�อมตอกระแสไฟ

• ปฏิบัติตามกฎขอบังคับดานความปลอดภัยเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
• ติดตั้งอยางถูกตองเพื�อปองกันไฟฟาช็อต
• การตอผลิตภัณฑนี้กับแหลงจายไฟฟาตองดําเนินการโดยชางไฟฟา

ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมเทานั้น
• ปลั๊กและเตารับที่เชื�อมตอกันไมถูกตองหรือหลวมอาจเปนสาเหตุของ

การเกิดความรอนสูงเกิน สวนแคลมปยึดตองติดตั้งอยางถูกตอง
โดยชางไฟฟาที่มีคุณวุฒิเหมาะสมเทานั้น
ใชแคลมปยึดสายไฟแบบลดความตึง

• ตองเวนชองวางสําหรับใหอากาศถายเท 5 มม. ใตเตาแมเหล็กไฟฟา

  ขอควรระวัง! อุณหภูมิของพื้นผิวเตา
จะสูงกวา 95°C เพื�อหลีกเลี่ยงอันตราย 
ตองหามไมใหบุคคลใดเขาไปใตเตา

การตอระบบไฟฟา
กอนการเชื�อมตอ ใหตรวจสอบคาแรงดันไฟฟามาตรฐานของผลิตภัณฑ 
ซึ่งเปนคาที่ระบุอยูบนปายขอมูลพิกัดไฟฟา วาตรงกับคาแรงดันไฟฟา
ของแหลงจายไฟ และตรวจสอบคาพิกัดไฟฟาของผลิตภัณฑ และตอง
แนใจวาสายไฟมีขนาดเหมาะสมตามกฎขอบังคับเรื�องสายไฟในพื้นที่ของคุณ 
เพื�อใหเหมาะสมกับคาพิกัดไฟฟาที่ใชอยูในพื้นที่นั้น ปายขอมูลพิกัดไฟฟาติดตั้ง
อยูที่ตัวเรือนสวนลางของเตา คาแรงดันไฟฟาของไสกําเนิดความรอนอยูท่ี 
AC230V- ผลิตภัณฑนี้ยังสามารถทํางานไดกับเครือขายไฟฟาที่ AC220V- 
หรือ AC240V- ตองเตรียมมาตรการสําหรับการตัดไฟตามกฎขอบังคับ
เรื�องการเดินสายไฟในพื้นที่ของคุณ ตองเชื�อมตอเตาแมเหล็กไฟฟากับ
สายไฟหลักผานอุปกรณที่สามารถตัดไฟจากสายไฟหลักได

ความกวางของชองเปดอยางนอย 3 มม. เชน ระบบตัดไฟอัตโนมัติ อุปกรณ
ปองกันไฟฟารั่วลงดิน หรือฟวส ถาสายไฟหลักของผลิตภัณฑน้ีไดรับ
ความเสียหาย ตองเปลี่ยนใหมดวยสายไฟพิเศษ
(แบบ H0SBB-F T สูงสุด 90°C หรือดีกวา)
สายไฟรุนใหมลาสุดสามารถสั่งซ้ือไดจากฝายบริการลูกคา 
การเชื�อมตอตองดําเนินการตามที่แสดงในแผนภาพ 
สายดินเชื�อมตอกับขั้ว  
สายดินตองยาวกวาสายไฟที่ใชจายกระแสไฟฟา 
การเชื�อมตอสายไฟตองดําเนินการตามกฎขอบังคับและขันสกรูยึดขั้ว
ใหแนนหนา ในขั้นสุดทาย สายเคเบิลที่ตอไวตองยึดดวยพุกสายและกดล็อก
ใหแนนหนา (ล็อกเขาที่)
กอนเปดใชงานครั้งแรก ตองลอกแผนฟอยลหรือสติกเกอรออกจากพื้นผิว
กลาสเซรามิกใหหมด

  คําเตือน! เมื�อเชื�อมตอกับระบบจายไฟแลว 
ใหตรวจสอบวาตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ทั้งหมดพรอมใชงานโดยการเปดใชงานแตละตําแหนง
ชั่วครูตามลําดับที่ระดับความรอนสูงสุด

• ปายแสดงขอมูลพิกัดไฟฟาสํารองใหมาพรอมกับตัวผลิตภัณฑ 
เพื�อใหสามารถระบุขอมูลของผลิตภัณฑนี้ไดอยางงายดายหลังการ
ติดตั้ง ใหติดปายนี้บนไวใกลกับเตาแมเหล็กไฟฟา

การติด

• ทําความสะอาดพื้นที่เตรียมอาหารรอบๆ ชองเปด
• ติดเทปกาวหนึ่งดานที่ใหมาที่ใตเตาแมเหล็กไฟฟาตามแนวขอบนอก 

โดยไมใหมีอาการยืด ปลายทั้งสองดานของเทปควรบรรจบกันที่
ก่ึงกลางของขอบดานตรงขามของเตา หลังจากตัดแตงเทปสวนเกินแลว 
(ควรใหปลายเทปทับซอนกัน 2-3 มม.) ใหกดปลายทั้งสองดาน
เขาดวยกัน
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Chạm vào nút        trong vòng 3 giây. Màn hình 
sáng đèn và tắt. Chạm vào nút       trong vòng 3 
giây, biểu tượng        xuất hiện, âm báo được bật. 
Chạm vào nút       ,      xuất hiện, âm báo được tắt. 
Khi âm báo được tắt, quý khách chỉ có thể nghe 
thấy âm báo khi: 

Quý khách có thể tự điều chỉnh tốc độ của quạt gió bằng 
cách chạm vào nút       khi bếp đang hoạt động. Hành động 
này sẽ tắt chế độ tự động vận hành của chương trình, và 
cho phép quý khách tự điều chỉnh tốc độ quạt gió. Tốc độ 
quạt sẽ tăng lên 1 mức khi quý khách chạm vào nút      . Khi 
đã đạt tới tốc độ lớn nhất, nếu quý khách chạm vào nút  
một lần nữa, quý khách sẽ đưa tốc độ quạt về mức 0, đồng 
nghĩa với việc tắt quạt. Để bật lại quạt ở tốc độ 1, vui lòng 
chạm vào nút        .
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Nồi nấu phù hợp với bếp điện từ

CẢNH BÁO!

Chỉ sử dụng nồi nấu phù hợp để nấu trên bếp điện từ.

Nồi nấu làm từ các loại vật liệu…

• Phù hợp với bếp điện từ: gang, thép, thép tráng 
men, thép không, gỉ, đáy nồi đa lớp (với ký hiệu phù 
hợp từ phía nhà sản xuất)

Không phù hợp với bếp điện từ: nhôm, đồng, đồng 
thau, thủy tinh, gốm, ceramic

•

Nồi nấu có thể sử dụng với bếp điện từ nếu:

•  Sử dụng nồi nấu đun một lượng nước nhỏ ở mức 
nhiệt độ cao nhất, nước sôi nhanh.

Thử nam châm, thấy nam châm dính vào đáy nồi.•

QUAN TRỌNG
ĐÁY NỒI NẤU PHẢI DÀY VÀ PHẲNG.  

QUAN TRỌNG

Đặt nồi nấu vào vùng gạch chéo trên bề mặt bếp, 
nồi nấu cần che hết phần gạch chép. Phần nam 
châm ở đáy nồi phải có đườn gkinsh tối thiểu 
125mm. Vùng nấu cảm ứng từ sẽ tự động điều 
chỉnh cho phù hợp với kích thước của đáy nồi nấu. 
Quý khách có thể sử dụng 2 vùng nấu cùng lúc để 
nấu một nồi nấu lớn.

Tiếng ồn phát ra khi bếp đang hoạt động

Quý khách có thể nghe thấy:

•  Tiếng răng rắc: nồi nấu được làm từ các vật liệu khác 
nhau (kết cấu nhiều lớp).

Tiếng huýt sáo: vùng nấu đang hoạt động ở công 
suất cao và nồi nấu được làm từ các vật liệu khác 
nhau (kết cấu nhiều lớp).

Tiếng vo ve: quý khách đang sử dụng bếp ở công 
suất cao.

Tiếng lách cách: hiện tượng chuyển mạch điện đang 
xảy ra.

Tiếng huýt gió, tiếng vo vo: quạt đang hoạt động.

•

•

•

•

Những tiếng ồn trên là bình thường và không phải 
là dấu hiệu hỏng hóc của bếp.

Nếu quý khách chưa quen với bếp điện từ, vui lòng so 
sánh với tiếng ồn của mẫu máy trưng bày tại cửa hàng 
trước khi liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng. 
Trong trường hợp tiếng ồn là bình thường, chuyến 
viếng thăm của nhân viên dịch vụ sẽ bị tính phí.

Tiết kiệm điện năng

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG
CÁCH TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

• Nếu có thể, hãy đậy nắp nồi nấu khi đun.

Đặt nồi nấu lên vùng nấu trước khi bật bếp.

Sử dụng lượng nhiệt còn dư để giữ ấm hoặc rã 
đông thực phẩm.

•

•  

QUAN TRỌNG
HIỆU SUẤT CỦA VÙNG NẤU
Hiệu suất của vùng nấu phụ thuộc vào đường kính của 
nồi nấu. Nồi nấu có đường kính nhỏ hơn mức quy định 
tối thiểu sẽ chỉ nhận một phần năng lượng từ vùng nấu. 
Vui lòng tham khảo mục Thông số kỹ thuật để biết thêm 
thông tin về đường kính tối thiểu.

Chế độ Oko Timer (Eco Timer)

MÔI TRƯỜNG  
Để tiết kiệm năng lượng, vùng nấu sẽ tắt trước khi thời 
gian hẹn giờ đếm ngược kết thúc. Sự khác biệt trong 
thời gian vận hành phụ thuộc vào lượng nhiệt thiết 
lập và thời gian nấu.
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Điều chỉnh tốc độ quạt

 QUAN TRỌNG!
Để kích hoạt chế độ tự động vận hành của chương 
trình, vui lòng tắt và bật bếp lại.

Bật đèn

Quý khách có thể cài đặt để đèn tự động sáng mỗi khi 
quý khách bật bếp bằng cách lựa chọn chế độ tự động 
từ H1 – H6.

 QUAN TRỌNG!

Đèn trên máy hút mùi sẽ tự tắt 2 phút sau khi bếp tắt.

O�Sound Control (Bật và tắt âm báo)

Tắt âm báo

Tắt bếp.

•

• Quý khách chạm vào nút 

• Chuông báo phút báo hết giờ.

• Đồng hồ đếm ngược báo hết giờ.

• Quý khách đặt đồ vật lên trên bảng điều khiển.

Bật âm báo

Tắt bếp. Chạm vào nút        trong vòng 3 giây. Màn hình 
sáng đèn và tắt. Chạm vào nút        trong vòng 3 giây, 
biểu tượng        xuất hiện vì âm báo đang bị tắt. Chạm 
vào nút        ,          xuất hiện, âm báo được bật.

QUAN TRỌNG!
VÙNG NẤU CẢM ỨNG TỪ
Vùng nấu cảm ứng từ sử dụng điện từ trường mạnh để 
tạo ra nguồn nhiệt, có thể làm nóng nồi nấu một cách 
nhanh chóng.

ความหวงใยตอสิ่งแวดลอม

สัญลักษณ  บนตัวผลิตภัณฑหรือบนบรรจุภัณฑระบุวา 
ตองไมจัดการผลิตภัณฑนี้ เหมือนขยะในครัวเรือนทั่วไป 
โดยควรนําไปสงใหศูนยเก็บรวบรวมขยะที่เหมาะสมเพื�อนําไป
รีไซเคิลชิ้นสวนทางไฟฟาและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส การกําจัด
ทิ้งผลิตภัณฑนี้อยางถูกวิธีชวยใหคุณมีสวนรวมในการ
ปกปองดูแลสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เนื�องจากการจัดการขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑนี้อยางไมถูกวิธี 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑนี้
ติดตอหนวยงานราชการในพ้ืนที่ของคุณ หนวยงานที่รับ
กําจัดของเสียในครัวเรือน หรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑนี้

วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑ
 วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑนี้เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมและสามารถนําไปรีไซเคิลได สวนประกอบที่เปน
พลาสติกจะมีเครื�องหมายนี้
กํากับอยู: >PE<,>PS< เปนตน กรุณาทิ้งวัสดุที่ใชเปน
บรรจุภัณฑนี้เชนเดียวกับขยะในครัวเรือนที่ศูนยกําจัดขยะ
ในพื้นที่ของคุณ

คําแนะนําในการติดต้ัง

 คําเตือน! คําแนะนําเพื�อความปลอดภัย
  คําเตือน! กรุณาอานขอมูลตอไปนี้! กฎหมาย 

  พระราชบัญญัติ ขอกําหนด และมาตรฐานที่บังคับ
ใชอยูในประเทศที่ใชงาน (ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
การรีไซเคิลอยางเหมาะสมตามกฎขอบังคับ ฯลฯ)

สิ่งสําคัญ! การติดต้ังตองเปนหนาที่ของชางไฟฟา
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น
ตองติดตั้งโดยเวนระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดจากเครื�องใช
ไฟฟาอื�น

ตองวางระบบปองกันไฟฟาช็อตในระหวางการติดตั้ง 
ตัวอยางเชน ลิ้นชักตองติดตั้งบนพ้ืนปองกันที่อยูใต
ผลิตภัณฑน้ีโดยตรง

หากพ้ืนที่เตรียมอาหารมีรอยแตก คุณตองใชสารกันร่ัว
ทาปดไวเพื�อปองกันความชื้น สารกันร่ัวจะซีลปดระหวาง
ผลิตภัณฑน้ีกับพื้นท่ีเตรียมอาหารโดยไมเหลือชองวาง 
อยาใชสารกันร่ัวที่มีสวนผสมของซิลิโคนระหวางตัว
ผลิตภัณฑน้ีกับพื้นท่ีเตรียมอาหาร

หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑน้ีชิดกับประตูและบริเวณ
ใตหนาตาง มิฉะนั้น เครื�องครัวที่รอนอาจถูกกระแทกหลน
จากเตาเมื�อเปดประตูและหนาตาง

15
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  ขอควรระวัง! คําเตือน! เส่ียงตอการไดรับ
บาดเจ็บจากกระแสไฟฟา

• ขั้วสายไฟหลักมีไฟฟาไหลเวียนอยูเสมอ ใหตัดกระแสไฟจากสายไฟหลัก 
ปฏิบัติตามแบบแปลนการเชื�อมตอกระแสไฟ

• ปฏิบัติตามกฎขอบังคับดานความปลอดภัยเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
• ติดตั้งอยางถูกตองเพื�อปองกันไฟฟาช็อต
• การตอผลิตภัณฑนี้กับแหลงจายไฟฟาตองดําเนินการโดยชางไฟฟา

ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมเทาน้ัน
• ปลั๊กและเตารับท่ีเชื�อมตอกันไมถูกตองหรือหลวมอาจเปนสาเหตุของ

การเกิดความรอนสูงเกิน สวนแคลมปยึดตองติดตั้งอยางถูกตอง
โดยชางไฟฟาที่มีคุณวุฒิเหมาะสมเทาน้ัน
ใชแคลมปยึดสายไฟแบบลดความตึง

• ตองเวนชองวางสําหรับใหอากาศถายเท 5 มม. ใตเตาแมเหล็กไฟฟา

  ขอควรระวัง! อุณหภูมิของพ้ืนผิวเตา
จะสูงกวา 95°C เพื�อหลีกเลี่ยงอันตราย 
ตองหามไมใหบุคคลใดเขาไปใตเตา

การตอระบบไฟฟา
กอนการเชื�อมตอ ใหตรวจสอบคาแรงดันไฟฟามาตรฐานของผลิตภัณฑ 
ซึ่งเปนคาที่ระบุอยูบนปายขอมูลพิกัดไฟฟา วาตรงกับคาแรงดันไฟฟา
ของแหลงจายไฟ และตรวจสอบคาพิกัดไฟฟาของผลิตภัณฑ และตอง
แนใจวาสายไฟมีขนาดเหมาะสมตามกฎขอบังคับเรื�องสายไฟในพ้ืนที่ของคุณ 
เพื�อใหเหมาะสมกับคาพิกัดไฟฟาท่ีใชอยูในพ้ืนที่นั้น ปายขอมูลพิกัดไฟฟาติดต้ัง
อยูที่ตัวเรือนสวนลางของเตา คาแรงดันไฟฟาของไสกําเนิดความรอนอยูที่ 
AC230V- ผลิตภัณฑนี้ยังสามารถทํางานไดกับเครือขายไฟฟาที่ AC220V- 
หรือ AC240V- ตองเตรียมมาตรการสําหรับการตัดไฟตามกฎขอบังคับ
เรื�องการเดินสายไฟในพื้นที่ของคุณ ตองเชื�อมตอเตาแมเหล็กไฟฟากับ
สายไฟหลักผานอุปกรณที่สามารถตัดไฟจากสายไฟหลักได

ความกวางของชองเปดอยางนอย 3 มม. เชน ระบบตัดไฟอัตโนมัติ อุปกรณ
ปองกันไฟฟารั่วลงดิน หรือฟวส ถาสายไฟหลักของผลิตภัณฑนี้ไดรับ
ความเสียหาย ตองเปลี่ยนใหมดวยสายไฟพิเศษ
(แบบ H0SBB-F T สูงสุด 90°C หรือดีกวา)
สายไฟรุนใหมลาสุดสามารถส่ังซื้อไดจากฝายบริการลูกคา 
การเชื�อมตอตองดําเนินการตามท่ีแสดงในแผนภาพ 
สายดินเชื�อมตอกับขั้ว  
สายดินตองยาวกวาสายไฟท่ีใชจายกระแสไฟฟา 
การเชื�อมตอสายไฟตองดําเนินการตามกฎขอบังคับและขันสกรูยึดขั้ว
ใหแนนหนา ในขั้นสุดทาย สายเคเบิลที่ตอไวตองยึดดวยพุกสายและกดล็อก
ใหแนนหนา (ล็อกเขาท่ี)
กอนเปดใชงานครั้งแรก ตองลอกแผนฟอยลหรือสติกเกอรออกจากพื้นผิว
กลาสเซรามิกใหหมด

  คําเตือน! เมื�อเชื�อมตอกับระบบจายไฟแลว 
ใหตรวจสอบวาตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ทั้งหมดพรอมใชงานโดยการเปดใชงานแตละตําแหนง
ชั่วครูตามลําดับที่ระดับความรอนสูงสุด

• ปายแสดงขอมูลพิกัดไฟฟาสํารองใหมาพรอมกับตัวผลิตภัณฑ 
เพื�อใหสามารถระบุขอมูลของผลิตภัณฑนี้ไดอยางงายดายหลังการ
ติดต้ัง ใหติดปายนี้บนไวใกลกับเตาแมเหล็กไฟฟา

การติด

• ทําความสะอาดพื้นที่เตรียมอาหารรอบๆ ชองเปด
• ติดเทปกาวหนึ่งดานที่ใหมาที่ใตเตาแมเหล็กไฟฟาตามแนวขอบนอก 

โดยไมใหมีอาการยืด ปลายท้ังสองดานของเทปควรบรรจบกันที่
กึ่งกลางของขอบดานตรงขามของเตา หลังจากตัดแตงเทปสวนเกินแลว 
(ควรใหปลายเทปทับซอนกัน 2-3 มม.) ใหกดปลายท้ังสองดาน
เขาดวยกัน
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การติดตั้ง

+1 +1490

R5

55

520780

750

ขั้นตํ่า
500 มม.

ขั้นต่ํา
25 มม.

ขั้นตํ่า
38 มม.

ขั้นต่ํา
5 มม.

ข้ันตํ่า
5 มม.

ขั้นต่ํา
20 มม.

ขั้นตํ่า 
50 มม.

ขั้นตํ่า 
5 มม.

สําหรับการติดต้ังเครื�องดูดควันเหนือเตาน้ี ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผลิตเครื�องดูดควันนั้นๆ อยางไร
ก็ตามควรเวนระยะหางแนวตั้งอยางนอย 500 มม.

คําเตือน! อุณหภูมิพื้นผิวที่สวนฐานเตาสูงกวา 95°C
หามบุคคลใดเขาไปใตเตาโดยการวางกั้นดวยฉากที่ทนไฟในระหวางการติดตั้ง

17
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รุน
แบบเหนี่ยวนําไฟฟา 7.4 kW 
หมายเลขลําดับการผลิต
ELECTROLUX

ตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหาร

กําลังไฟมาตรฐาน 
(คาความรอนสูงสุด) (วัตต)

เปดฟงกชัน Power (วัตต) เวลาทํางานสูงสุดของฟงกชัน 
Power (ข้ันตํ่า)

เสนผานศูนยกลางขั้นตํ่า
ของเครื�องครัว (มม.)

หลังขวา 2300 วัตต 3200 วัตต 10 125
หนาขวา 2300 วัตต 3200 วัตต 10 125
หลังซาย 2300 วัตต 3200 วัตต 10 125
หนาซาย 2300 วัตต 3200 วัตต 10 125

กําลังไฟของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารอาจแตกตางจากขอมูล
ที่แสดงอยูในตาราง โดยเปลี่ยนไปตามวัสดุและขนาดของเครื�องครัวที่ใช

สายไฟ
ประเภทสายไฟที่ใชในการติดตั้งหรือการเปลี่ยน: H05RR-F, H05SS-F, H05VV-F, H05V2V2-F
สําหรับสวนของสายเคเบิล โปรดดูจากกําลังไฟฟาทั้งหมด (บนแผนแสดงขอมูล) และตาราง:

กําลังไฟฟาทั้งหมด สวนของสายเคเบิล
สูงสุด 3500 วัตต 3X1.5 มม.2

สูงสุด 5500 วัตต 3X2.5 มม.2

สูงสุด 7000 วัตต 3X4 มม.2

สูงสุด 8800 วัตต 3X6 มม.2

สายดิน (สายสีเขียว / สีเหลือง) ตองมีความยาวมากกวาสายเฟสและสายกลาง (สายสีนํ้าเงินและสีนํ้าตาล) 2 ซม.

ขอมูลทางเทคนิค
18 electrolux.com
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Mức nhiệt 
độ được 
cài đặt

Mục đích sử dụng Thời gian Lời khuyên Mức tiêu thụ 
điện danh nghĩa

 
 

1
Giữ ấm thức ăn đã chín. Tùy thuộc vào thời 

gian cần thiết.
Đậy nắp nồi nấu. 3%

1-3 Số hollandaise, làm tan: bơ, 
sô-cô-la, gelatin.

5 - 25 phút Khuấy đều. 3-8%

1-3 Làm món: trứng chiên phồng, 
trứng tráng.

10 - 40 phút       Đậy nắp khi nấu 3-8%

3-5 Nấu cơm và nấu các món có 
chứa sữa, làm nóng các món 
ăn chế biến sẵn.

25 - 50 phút Thêm lượng nước gấp đôi 
lượng gạo, khuấy đều các 
món có chứa sữa khi nấu.

8-13%

5-7 20 - 45 phút Cho thêm một vài 
muỗng nước.

13-18%

7-9 Hấp khoai tây.

Hấp rau, cá, thịt.

20 - 60 phút Sử dụng tối đa ¼ lít nước 
cho 750 g khoai tây.

Sử dụng tối đa 3 lít nước cộng 
với các nguyên liệu khác.

18-25%

7-9 Nấu thực phẩm với khối lượng 
lớn, làm các món hầm và súp.

60 - 150 phút 18-25%

9-12 Rán ở nhiệt độ thấp: thịt tẩm bột chiên 
escalope, thịt bê cordon bleu, thịt tẩm 
bột chiên cutlet, thịt bằm tẩm bột chiên 
rissole, xúc xích, gan, roux, trứng, bánh 
pancake, bánh donut.

Tùy thuộc vào 
thời gian cần 
thiết.

Tùy thuộc vào thời gian 
cần thiết.

25-45%

12-13 Rán ở nhiệt độ cao: khoai 
tây bào chiên, bít tết.

5 - 15 phút Lật thực phẩm khi nấu được 
nửa thời gian.

45-64%

14 Đun nước, nấu mì ý, hầm thịt (thịt 
bò hầm Hungary goulash, thịt 
hầm), làm món khoai tây chiên.

100%

Đun một lượng nước lớn. Chế độ 
Booster được kích hoạt.

12  electrolux.com

Một vài ví dụ sử dụng bếp khi nấu nướng

Mối quan hệ giữa mức nhiệt độ được thiết lập và mức tiêu 
thụ điện của vùng nấu là không tuyến tính. Khi quý khách 
tăng mức nhiệt độ, mức tiêu thụ điện sẽ tăng không tương 
đương.

Điều đó có nghĩa rằng vùng nấu sử dụng mức nhiệt độ 
trung bình sẽ tiêu thụ ít hơn nửa mức năng lượng so với khi 
sử dụng mức nhiệt độ tối đa.

 

 QUAN TRỌNG

Những số liệu được ghi trong bảng dưới đây chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo.

Thông tin về chất acrylaminde

Quan trọng! Theo nguồn tin khoa học mới nhất, nếu quý 
khách rán vàng thực phẩm (đặc biệt là các thực phẩm có 
chứa tinh bột), chất acrylamide được hình thành trong quá 
trình rán có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Vì 
vậy, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên nấu thực phẩm ở 
mức nhiệt độ thấp nhất và không rán thực phẩm quá lâu.

Chế độ Booster thích hợp để đun một khối lượng nước lớn.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Lau sạch bếp sau mỗi lần sử dụng.  
Chỉ sử dụng nồi nấu có đáy sạch.

 QUAN TRỌNG
Những vết xước hoặc vết bẩn trên mặt bếp không ảnh 
hưởng tới quá trình hoạt động của bếp.

Hướng dẫn làm sạch các vết bẩn

1.  Lau sạch ngay lập tức: các vết bẩn gây ra bởi nhựa 
chảy, màng bọc thực phẩm, và thức ăn có chứa 
đường. Nếu không xử lý các vết bẩn này, chúng có thể 
gây hư hại cho bếp.  Quý khách có thể lựa chọn mua 
một dụng cụ cạo kính chuyên dụng để làm sạch bếp. 
(Tùy chọn). Đặt nghiêng dụng cụ cạo kính lên mặt 
bếp một góc nhọn và di chuyển lưỡi cạo trên bề mặt.

  Vệ sinh khi bếp đã nguội: các vết cặn vôi hóa, vết 
nước đọng, vết dầu mỡ, vết ố màu kim loại. 
Sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng dành cho mặt 
kính ceramic hoặc thép không gỉ.

 

2.  Lau sạch bếp bằng một mảnh vải ẩm và nước tẩy rửa.

3. Sau đó lau khô bếp một lần nữa bằng một mảnh vải mềm.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Nguyên nhân Sự cố có thể xảy ra Cách khắc phục

Mảng vôi hóa hoặc cặn bám của 
nước, vệt sáng do kim loại hoặc 
các loại ố màu khác, vết xước 
hoặc rạn, vết sần hoặc các loại 
vết bẩn khác trên bề mặt kính 
ceramic

Bề mặt bếp chưa được vệ sinh đúng 
cách. Việc vệ sinh/ bảo trì bề mặt kính 
không nằm trong gói bảo hành của 
chúng tôi. Việc sử dụng dịch vụ vệ sinh 
bề mặt bếp sẽ bị tính phí.

Sử dụng dung dịch vệ sinh kính 
ceramic chuyên dụng như Cerapol.

Thức ăn bị trào trên mặt bếp có chứa 
một lượng đường lớn.

Cần lau sạch các loại vết bẩn như thế này 
ngay lập tức bằng dụng cụ cạo kính 
chuyên dụng để tránh gây hư hại vĩnh viễn 
cho bề mặt kính. Loại hư hại này sẽ không 
nằm trong gói bảo hành của chúng tôi.

Nhấc đồ vật ra khỏi các nút cảm ứng.

Nhấc đồ vật ra khỏi các nút cảm ứng.

Tham khảo mục “Chức năng quản lý công 
suất”.

Nếu vùng nấu đã hoạt động trong thời gian 
đủ dài để nóng lên, hãy liên hệ với trung tâm 
dịch vụ được ủy quyền về vấn đề này.

Đợi vùng nấu nguội bớt. Mức nhiệt độ cao nhất 
đã được thiết lập. Mức nhiệt độ cao nhất sử dụng 
công suất tương đương với chức năng này.

Quý khách đặt đồ vật lên trên một 
hoặc nhiều nút cảm ứng. 

Vùng nấu chưa nóng lên do mới hoạt 
động trong thời gian ngắn. 

Vùng nấu còn nóng.
Mức nhiệt độ cao nhất đã được thiết lập.

Chức năng quản lý công suất đang 
hoạt động. 

Quý khách đặt đồ vật lên trên nút cảm ứng. 

Quý khách chạm vào 2 hoặc nhiều nút 
cảm ứng cùng một lúc.

Chức năng khóa an toàn trẻ em hoặc 
khóa hoặc STOP+GO đang hoạt động.

Có nước hoặc vết bẩn dầu mỡ trên 
bảng điều khiển.

Bật bếp một lần nữa và cài đặt nhiệt độ 
trong vòng 10 giây.

Chỉ chạm vào 1 nút cảm ứng.

Vui lòng tham khảo mục Chỉ dẫn vận hành.

Lau sạch bảng điều khiển.

Bề mặt kính ceramic có các vết 
sần.

Quý khách không thể bật bếp 
hoặc bếp không hoạt động.

Bếp phát ra chuông báo và tắt.
Bếp phát ra chuông báo khi tắt.

Biểu tượng lượng nhiệt còn dư 
không xuất hiện.

Chức năng tự động làm nóng 
không hoạt động.

Bếp thay đổi giữa 2 mức nhiệt 
độ.

Bếp tắt.

การติดตั้ง

+1 +1490

R5

55

520780

750

ขั้นต่ํา
500 มม.

ขั้นตํ่า
25 มม.

ข้ันตํ่า
38 มม.

ขั้นต่ํา
5 มม.

ขั้นต่ํา
5 มม.

ข้ันตํ่า
20 มม.

ขั้นตํ่า 
50 มม.

ข้ันตํ่า 
5 มม.

สําหรับการติดต้ังเครื�องดูดควันเหนือเตานี้ ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผลิตเครื�องดูดควันน้ันๆ อยางไร
ก็ตามควรเวนระยะหางแนวต้ังอยางนอย 500 มม.

คําเตือน! อุณหภูมิพื้นผิวที่สวนฐานเตาสูงกวา 95°C
หามบุคคลใดเขาไปใตเตาโดยการวางกั้นดวยฉากที่ทนไฟในระหวางการติดต้ัง
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รุน
แบบเหนี่ยวนําไฟฟา 7.4 kW 
หมายเลขลําดับการผลิต
ELECTROLUX

ตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหาร

กําลังไฟมาตรฐาน 
(คาความรอนสูงสุด) (วัตต)

เปดฟงกชัน Power (วัตต) เวลาทํางานสูงสุดของฟงกชัน 
Power (ขั้นตํ่า)

เสนผานศูนยกลางขั้นต่ํา
ของเครื�องครัว (มม.)

หลังขวา 2300 วัตต 3200 วัตต 10 125
หนาขวา 2300 วัตต 3200 วัตต 10 125
หลังซาย 2300 วัตต 3200 วัตต 10 125
หนาซาย 2300 วัตต 3200 วัตต 10 125

กําลังไฟของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารอาจแตกตางจากขอมูล
ที่แสดงอยูในตาราง โดยเปลี่ยนไปตามวัสดุและขนาดของเครื�องครัวที่ใช

สายไฟ
ประเภทสายไฟที่ใชในการติดตั้งหรือการเปล่ียน: H05RR-F, H05SS-F, H05VV-F, H05V2V2-F
สําหรับสวนของสายเคเบิล โปรดดูจากกําลังไฟฟาท้ังหมด (บนแผนแสดงขอมูล) และตาราง:

กําลังไฟฟาทั้งหมด สวนของสายเคเบิล
สูงสุด 3500 วัตต 3X1.5 มม.2

สูงสุด 5500 วัตต 3X2.5 มม.2

สูงสุด 7000 วัตต 3X4 มม.2

สูงสุด 8800 วัตต 3X6 มม.2

สายดิน (สายสีเขียว / สีเหลือง) ตองมีความยาวมากกวาสายเฟสและสายกลาง (สายสีนํ้าเงินและสีนํ้าตาล) 2 ซม.

ขอมูลทางเทคนิค
18 electrolux.com
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แผนผังการเดินสายไฟ

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานซาย

ID จัมเปอร

หริือ

คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร วงแรก
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หนาจอผูใช

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานขวา

ID จัมเปอร
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การรับประกัน

บริษัท อีเลคโทรลักซ ขอใหการรับประกันผลิตภัณฑหรือช้ินสวนใดๆ ของอีเลคโทรลักซตามระยะเวลาการรับประกัน (อางอิงตาม
ระยะเวลาการรับประกันของแตละประเทศ (เดือน)) หากไดรับการพิสูจนวาการชํารุดเสียหายนั้นเกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑหรือ
วัสดุ บริษัทจะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมโดยไมเสียคาใชจายในสวนของคาแรง คาชิ้นสวนตางๆ หรือคาขนสง โดยมีเงื�อนไขวา:

○ ผลิตภัณฑนี้ตองไดรับการติดตั้งอยางถูกตองและใชงานดวยกําลังไฟฟาที่ระบุไวบนแผนแสดงขอมูลเทานั้น
○ ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคสําหรับใชงานทั่วไปภายในบานเทานั้น และการใชงานตองเปนไปตามคําแนะนําจากผูผลิต
○ ผลิตภัณฑนี้ตองไมไดรับการบริการ บํารุงรักษา ซอมแซม เปลี่ยนอะไหล หรือดัดแปลงโดยชางท่ีไมไดรับอนุญาตจากทางบริษัท
  การบริการทั้งหมดภายใตเงื�อนไขการรับประกันนี้ตองดําเนินการโดยศูนยบริการลูกคาอีเลคโทรลักซอยางเปนทางการ อุปกรณ

เครื�องใชหรือช้ินสวนที่ชํารุดเสียหายถือเปนทรัพยสินของทางบริษัท การรับประกันนี้เปนไปตามกฎหมายและสิทธิตามกฎหมายอื�นๆ 
ของทาน การรับประกันนี้ไมรวมการบํารุงรักษา เชน การทําความสะอาดเตา ผูผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบท้ังหมดในกรณี
ที่ไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้ง การบํารุงรักษา และการใชอุปกรณเครื�องใชนี้อยางไมถูกตอง

20 electrolux.com
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Nếu quý khách vẫn chưa tìm ra cách khắc phục sự cố, hãy 
liên hệ với đại lý hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền. Vui 
lòng cung cấp các thông số trên bảng ghi thông số kỹ thuật 
của thiết bị, cùng với mã của mặt kính ceramic bao gồm 3 
chữ số (nằm ở góc của bề mặt kính) và lỗi hiển thị trên màn 
hình.

Đảm bảo rằng quý khách đã vận hành bếp đúng cách. Nếu 
không, thiết bị sẽ không được bảo hành ngay cả khi thời 
hạn bảo hành chưa kết thúc. Mọi thông tin về trung tâm 
bảo hành và các điều kiện bảo hành được ghi rõ trong sách 
bảo hành sản phẩm.

Bề mặt cảm ứng 
nóng lên.

Nồi nấu quá lớn hoặc được đặt quá 
gần bảng điều khiển.

Đặt các nồi nấu có kích thước lớn ra các vùng 
nấu ở phía sau.

Biểu tượng         xuất 
hiện.

Biểu tượng         xuất 
hiện.

Biểu tượng            xuất 
hiện.

Biểu tượng          và 1 
chữ số xuất hiện.

Không có tín hiệu 
trên bảng điều 
khiển.

Tín hiệu đã bị tắt.  

 Chức năng tự động tắt bếp hoạt động. Tắt và bật lại bếp.

Chức năng khóa an toàn trẻ em 
hoạt động.

•Không có nồi nấu trên vùng nấu. 

•Nồi nấu không phù hợp. 

•Đường kính của đáy nồi nấu quá nhỏ 
so với vùng nấu. 

•Nồi nấu chưa che hết phần gạch chéo.

Đặt nồi nấu lên vùng nấu.

Sử dụng nồi nấu phù hợp.

Sử dụng nồi nấu có đường kính phù 
hợp.

Đặt nồi nấu che kín phần gạch chéo.

Vui lòng tham khảo mục “Chỉ dẫn vận hành”.

 

 

  

Bếp gặp sự cố. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện một thời gian. 
Ngắt cầu chì của hệ thống điện trong nhà. Nối 
lại cầu chì. Nếu biểu tượng          vẫn xuất hiện, 
hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng 
được ủy quyền.

Bếp gặp sự cố do nồi nấu cạn nước. 
Chức năng tự động tắt bếp của vùng 
nấu hoạt động để tránh việc bếp trở 
nên quá nóng.

Tắt bếp. Nhấc nồi nấu ra khỏi bếp. Sau khoảng 
30 giây, bật vùng nấu lên. Biểu tượng sẽ biến 
mất, biểu tượng lượng nhiệt còn dư có thể vẫn 
sáng. Đợi nồi nấu nguội bớt. Tham khảo mục 
“Nồi nấu” để biết thêm chi tiết về loại nồi nấu 
phù hợp với bếp điện từ.

Chỉ dẫn lắp đặt

Cảnh báo! Các chỉ dẫn an toàn

Cảnh báo! Quý khách cần đọc kỹ các 
chỉ dẫn lắp đặt dưới đây. Cần tuân thủ 
những luật lệ, quy định, chỉ dẫn và 
tiêu chuẩn đang có hiệu lực tại quốc 
gia nơi quý khách sử dụng thiết bị (các 
quy định về an toàn, tái chế thiết bị 
đúng cách…)

Khi lắp đặt thiết bị, cần lắp thêm bộ 
phận chống giật. Ví dụ, quý khách chỉ 
có thể lắp đặt ngăn kéo bên dưới bếp 
nếu bếp được lắp cùng một tấm chắn 
bảo vệ trực tiếp ở mặt dưới.

Sử dụng keo dán chuyên dụng để dán 
kín bếp và mặt cắt bàn bếp, tránh hơi 
ẩm hoặc nước đọng. Chú ý không sử 
dụng kéo dán silicon.

Không đặt thiết bị ở gần cửa ra vào

 

Quan trọng! Việc lắp đặt thiết bị chỉ được 
thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn 
kỹ thuật.
Cần tuân thủ khoảng cách tối thiểu giữa bếp 
và các thiết bị, đồ vật khác.

Tắt và bật thiết bị lại.

Thông tin môi trường

Biểu tượng         trên thiết bị hoặc trên 
bao bì của thiết bị cho biết rằng thiết bị 
này không thể được xử lý như rác thải 
gia dụng. Thay vào đó, thiết bị cần được 
mang tới điểm thu gom các thiết bị điện 
và điện tử để tái chế. Bằng việc đảm bảo 
thiết bị này được thải loại đúng cách, 
quý khách đã góp phần ngăn chặn 
những tác động tiêu cực có thể xảy ra 
cho môi trường và sức khỏe của con 
người do quá trình thải loại sản phẩm 
không đúng cách. Để biết thêm thông 
tin chi tiết về việc tái chế thiết bị này, 
vui lòng liên hệ 

với cơ quan chức năng ở địa phương, 
trung tâm xử lý rác thải gia dụng hoặc 
đại lý nơi quý khách mua thiết bị.

Các chất liệu của bao bì thiết bị đều 
thân thiện với môi trường và có thể 
được tái chế. Quý khách có thể nhận biết 
các bộ phận làm từ nhựa bằng những ký 
hiệu, ví dụ như >PE<, >PS<,… Vui lòng 
thải loại những bao bì được làm từ các 
chất liệu này vào các thùng rác hợp lý tại 
cơ sở thu gom rác thải tại địa phương. 

CHẤT LIỆU BAO BÌ

แผนผังการเดินสายไฟ

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานซาย

ID จัมเปอร

หริือ

คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร วงแรก

หร
ืิอ

หนาจอผูใช

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานขวา

ID จัมเปอร

19

EHI845BB_TH.indd   19 11/9/2561 BE   13:27

การรับประกัน

บริษัท อีเลคโทรลักซ ขอใหการรับประกันผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใดๆ ของอีเลคโทรลักซตามระยะเวลาการรับประกัน (อางอิงตาม
ระยะเวลาการรับประกันของแตละประเทศ (เดือน)) หากไดรับการพิสูจนวาการชํารุดเสียหายน้ันเกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑหรือ
วัสดุ บริษัทจะทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมโดยไมเสียคาใชจายในสวนของคาแรง คาชิ้นสวนตางๆ หรือคาขนสง โดยมีเงื�อนไขวา:

○ ผลิตภัณฑนี้ตองไดรับการติดตั้งอยางถูกตองและใชงานดวยกําลังไฟฟาท่ีระบุไวบนแผนแสดงขอมูลเทาน้ัน
○ ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคสําหรับใชงานทั่วไปภายในบานเทาน้ัน และการใชงานตองเปนไปตามคําแนะนําจากผูผลิต
○ ผลิตภัณฑนี้ตองไมไดรับการบริการ บํารุงรักษา ซอมแซม เปลี่ยนอะไหล หรือดัดแปลงโดยชางท่ีไมไดรับอนุญาตจากทางบริษัท
  การบริการทั้งหมดภายใตเงื�อนไขการรับประกันนี้ตองดําเนินการโดยศูนยบริการลูกคาอีเลคโทรลักซอยางเปนทางการ อุปกรณ

เครื�องใชหรือชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหายถือเปนทรัพยสินของทางบริษัท การรับประกันน้ีเปนไปตามกฎหมายและสิทธิตามกฎหมายอื�นๆ 
ของทาน การรับประกันนี้ไมรวมการบํารุงรักษา เชน การทําความสะอาดเตา ผูผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณี
ที่ไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้ง การบํารุงรักษา และการใชอุปกรณเครื�องใชน้ีอยางไมถูกตอง
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ศูนยบริการลูกคา

Indonesia

Hotline service: 08041119999 
PT. Electrolux Indonesia 
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160
Email: customercare@electrolux.co.id SMS & WA : 0812.8088.8863

Malaysia

Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22 Electrolux Home Appliances 
Sdn. Bhd. Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, Jaya33 
Hyperoffice, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46100 Petaling Jaya, 
Selangor
Office Tel : (+60 3) 7843 5999
Office Fax : (+60 3) 7955 5511
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, 
Taman Perindustrain Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor 
Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521 
Email : malaysia.customercare@electrolux.com

Philippines

Consumer Care Center Toll Free: 
1-800-10-845-CARE 2273
Consumer Care Hotline: (+63 2) 845 CARE 2273 Electrolux Philippines, Inc.
10th Floor. W5th Avenue Building 
5th Avenue Corner 32nd Street 
Bonifacio Global City,
Taguig Philippines 1634
Trunkline: +63 2 737- 4756 
Website : www.electrolux.com.ph 
Email  : wecare@electrolux.com

Singapore

Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. 
Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place,
#07-10 Galaxis, West Lobby 
Singapore 138522.
Office Fax : (+65) 6727 3611
Email: customer-care.sin@electrolux.com

Vietnam

Consumer Care Center Toll Free: 1800-58-88-99 
Tel : (+84 28) 3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd. 
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai street - Ben Thanh Ward - District 1 Ho Chi Minh 
City, Vietnam
Office Tel : (+84 28) 3910 5465
Office Fax : (+84 28) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com

Thailand

Consumer Care Tel: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor 
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 
Office Tel : (+66 2) 7259100
Office Fax : (+66 2) 7259299
Email: customercarethai@electrolux.com

Hongkong

Tel: (+852) 8203 0298
Dah Chong Hong, Ltd. - Service Centre 8/F., Yee Lim 
Godown Block C
2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T.
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hoặc dưới cửa sổ để tránh làm đổ nồi nấu mỗi khi 
mở cửa.

Thiết bị bảo vệ dòng điện giúp ngắt điện thiết bị với nguồn 
điện chính. Thiết bị này phải có bề rộng tiếp xúc tối thiểu 3 mm, 
ví dụ cầu chì bảo vệ dòng điện, cầu dao chống rò điện xuống 
đất, hay cầu chì. Nếu dây điện bị hỏng, cần thay thế dây điện 
bằng loại dây chuyên dụng (loại H05BB-F Tmax 90oC hoặc các 
loại dây khác tốt hơn). Quý khách có thể liên hệ với Trung tâm 
Dịch vụ Khách hàng để tìm hiểu thêm về các loại dây này. Cần 
thực hiện đi dây như trong chỉ dẫn ở sơ đồ đi dây. Dây nối đất 
cần được nối với đầu cực 
Dây nối đất phải dài hơn 2 dây mang dòng điện. Việc nối điện 
cần được thực hiện tuân thủ theo những quy định về nối điện, 
và vít cố định đầu cực phải được vặn chặt. Cuối cùng, cần sử 
dụng kẹp cố định để cố định dây điện lại, sau đó lắp bọc bảo vệ 
dây điện (cố định dây điện tại một chỗ). Trước khi bật bếp lần 
đầu tiên, cần gỡ bỏ tất cả các màng bọc bảo vệ và miếng dán 
trên bề mặt kính ceramic.

Cảnh báo! Sau khi kết nối bếp với nguồn điện, cần kiểm tra xem 
tất cả các vùng nấu đã sẵn sàng để sử dụng chưa bằng cách lần 
lượt cài đặt mức nhiệt độ cao nhất ở mỗi vùng nấu.

• Electrolux có cung cấp một bản sao bảng ghi thông số kỹ 
thuật đi kèm với thiết bị. Quý khách có thể dán bản sao đó ở vị 
trí gần với bếp để tiện theo dõi sau khi lắp đặt bếp.

 

•

•

•

•

•

•

•

•

490 0

Cảnh báo! Nhiệt độ ở đáy bếp có thể lên tới 95oC. Quý khách cần lắp tấm chắn chống cháy 
phía dưới bếp khi lắp đặt thiết bị để tránh chạm vào bộ phận nóng của bếp khi sử dụng sau này.
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khoảng cách 
tối thiểu

khoảng cách 
tối thiểu

khoảng cách 
tối thiểu

500mm

5mm

50mm

Các đầu cực của dây điện đều có điện. Cần làm 
cho các đầu cực của dây điện không có điện áp. 
Tuân thủ sơ đồ nối điện.

Tuân thủ các quy định an toàn về điện.

Đảm bảo rằng thiết bị đã được lắp đặt bộ phận 
chống giật đúng cách.

Thiết bị chỉ được nối điện bởi kỹ sư điện có trình 
độ.

Ổ cắm hoặc phích cắm lỏng hay không phù hợp 
có thể khiến cho đầu cực bị quá nóng. Việc lắp đặt 
các kẹp cố định cho dây điện phải được thực hiện 
bởi kỹ sư điện có trình độ. Sử dụng kẹp cố định 
dây điện.

Lưu ý chừa ra khoảng trống thông khí 5mm ở mặt 
dưới của bếp.

Chú ý! Cảnh báo! Nguy cơ bị thương do điện giật

Nối điện Dán gioăng bếp

Trước khi nối điện, cần kiểm tra điện áp danh nghĩa 
của thiết bị. Điện áp danh nghĩa được ghi trên bảng 
ghi thông số kỹ thuật của thiết bị phải tương đồng 
với nguồn cấp điện tại hộ gia đình. Quý khách cũng 
cần kiểm tra công suất của thiết bị và đảm bảo rằng 
kích cỡ của dây điện phù hợp với mức công suất đó. 
Bảng ghi thông số kỹ thuật nằm ở thân máy phía dưới 
của bếp. Điện áp của bộ phận làm nóng là 230V dòng 
điện xoay chiều. Thiết bị cũng có thể hoạt động bình 
thường ở mức điện áp 220V dòng điện xoay chiều 
hoặc 240V dòng điện xoay chiều. Lưu ý cần lắp đặt 
cầu chì hoặc các thiết bị bảo vệ dòng điện vào hệ 
thống điện cố định theo quy định về việc nối điện tại 
địa phương. 

Làm sạch bàn bếp quanh khu vực đặt bếp.

Dán dải gioăng có 1 mặt dính đi kèm thiết bị vào mặt 
trong của bếp dọc theo mặt ngoài của kính ceramic. 
Không kéo dãn gioăng bếp. Lưu ý dán sao cho 2 đầu 
của dải gioăng nằm ở giữa của 1 cạnh bên của bếp. 
Chừa lại 2 – 3 mm khi cắt dải gioăng. Ấn 2 đầu của dải 
gioăng với nhau.

Chú ý! Nhiệt độ ở đáy bếp có thể lên tới 95oC. Để 
tránh bị bỏng, cần đề phòng không chạm vào bộ 
phận phía dưới bếp.

Sơ đồ lắp đặt

Khi lắp đặt máy hút mùi phía trên bếp, cần tham khảo hướng 
dẫn lắp đặt của thiết bị đó. Tuy nhiên, theo quy tắc thông 
thường, cần tuân thủ khoảng cách tối thiểu 500mm.
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ศูนยบริการลูกคา

Indonesia

Hotline service: 08041119999 
PT. Electrolux Indonesia 
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160
Email: customercare@electrolux.co.id SMS & WA : 0812.8088.8863

Malaysia

Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22 Electrolux Home Appliances 
Sdn. Bhd. Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, Jaya33 
Hyperoffice, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46100 Petaling Jaya, 
Selangor
Office Tel : (+60 3) 7843 5999
Office Fax : (+60 3) 7955 5511
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, 
Taman Perindustrain Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor 
Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521 
Email : malaysia.customercare@electrolux.com

Philippines

Consumer Care Center Toll Free: 
1-800-10-845-CARE 2273
Consumer Care Hotline: (+63 2) 845 CARE 2273 Electrolux Philippines, Inc.
10th Floor. W5th Avenue Building 
5th Avenue Corner 32nd Street 
Bonifacio Global City,
Taguig Philippines 1634
Trunkline: +63 2 737- 4756 
Website : www.electrolux.com.ph 
Email  : wecare@electrolux.com

Singapore

Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. 
Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place,
#07-10 Galaxis, West Lobby 
Singapore 138522.
Office Fax : (+65) 6727 3611
Email: customer-care.sin@electrolux.com

Vietnam

Consumer Care Center Toll Free: 1800-58-88-99 
Tel : (+84 28) 3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd. 
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai street - Ben Thanh Ward - District 1 Ho Chi Minh 
City, Vietnam
Office Tel : (+84 28) 3910 5465
Office Fax : (+84 28) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com

Thailand

Consumer Care Tel: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor 
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 
Office Tel : (+66 2) 7259100
Office Fax : (+66 2) 7259299
Email: customercarethai@electrolux.com

Hongkong

Tel: (+852) 8203 0298
Dah Chong Hong, Ltd. - Service Centre 8/F., Yee Lim 
Godown Block C
2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T.
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1

Mẫu máy

Cảm ứng từ 7.4kW

Số seri

Dây điện

Tổng công suất của thiết bị Tiết diện của dây điện

ELECTROLUX

Vùng nấu Công suất danh 
nghĩa (W)

 Công suất khi 
kích hoạt chế độ 
Booster (W)

 Thời gian hoạt động 
công suất tối đa (phút)

Đường tính nồi 
nấu tối thiểu (mm) 

Bên phải phía sau

Bên phải phía trước

Bên trái phía sau

Bên trái phía trước

2300 W 3200 W 10 125

2300 W 3200 W 10 125

2300 W 3200 W 10 125

2300 W 3200 W 10 125

Công suất của vùng nấu có thể có một số sai lệch so với 
bảng thông tin trên tùy theo chất liệu và kích thước của 
nồi nấu.

Chỉ sử dụng các loại dây điện sau trong quá trình lắp đặt thiết bị hoặc thay mới dây điện: H05RR-F, H05SS-F, H05VV-F, H05V2V2-F.
Để biết thêm về tiết diện phù hợp của dây điện, vui lòng tham khảo công suất của thiết bị (nằm trên bảng ghi thông số kỹ thuật) và 
bảng sau:

Dây nối đất (dây màu xanh lá cây/màu vàng) phải dài hơn 2cm so với dây nóng và dây mát (dây màu xanh da trời và dây màu nâu).
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT Sơ đồ đi dây

L1 / L2

N

PE

PE PE PE

BL001 BL002 BN001 BN002 BN001 BN002 BL001 BL002
L N BE004 3pol. BE004 N L

N2
Khối cảm ứng từ bên trái

N2
Khối cảm ứng từ bên phảiBC003 BC003

TAB101 TAB102 TAB201 TAB202 TAB201 TAB202 TAB101 TAB102
BC004 BC004

Jumper ID Jumper ID
BI002 BI002

BT100 BC001 BC005 BT200 BT200 BC001 BC005 BT100

3pol.

r31 r32 XC01 or BC01 r33

R L R L
N3

R L R L

Giao diện người dùng
cuộn dây đồng cuộn dây đồng cuộn dây đồng �rst circle

XC
02

 o
r B

C
02

r34

Tối đa 

Tối đa 

Tối đa 

Tối đa 



Điều kiện bảo hành Trung tâm Dịch vụ Khách hàng
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Chúng tôi, Electrolux, cam kết trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua, nếu bếp hoặc bất kỳ bộ 
phận nào của bếp bị hư hỏng do lỗi sản xuất hoặc lỗi về nguyên vật liệu, chúng tôi sẽ sửa 
chữa và thay thế phụ tùng MIỄN PHÍ bao gồm tiền công, phụ tùng và phí vận chuyển khi 
đáp ứng các điều kiện sau:

• Sản phẩm phải được lắp đặt đúng cách và chỉ sử dụng nguồn điện có cùng tần số như đã 
được nêu trong bảng ghi thông số kỹ thuật.

• Chỉ sử dụng sản phẩm cho các mục đích sử dụng trong gia đình và phải tuân thủ các chỉ 
dẫn của nhà sản xuất.

• Không để những người không được sự ủy quyền của chúng tôi bảo trì, sửa chữa hoặc tháo 
lắp sản phẩm.

Tất cả các dịch vụ trong điều kiện bảo hành phải được thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ 
Electrolux. Bất kỳ sản phẩm hay phụ tùng hư hỏng sau khi được thay thế sẽ thuộc quyền sở 
hữu của Electrolux. Điều kiện bảo hành trên là một bổ sung để bảo vệ các quyền lợi hợp 
pháp cho quý khách. Điều kiện bảo hành trên không bao gồm trường hợp cần bảo trì máy, 
ví dụ như vệ sinh máy. Nhà sản xuất không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc không tuân 
thủ đúng các hướng dẫn cho việc cài đặt, bảo trì và sử dụng thiết bị này.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (miễn phí): 1800-58-88-99

Điện thoại: (+84 8) 3910 5465

Công ty TNHH Electrolux Việt Nam

Tầng 9, tòa nhà A&B

76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 8) 3910 5465

Fax: (+84 8) 3910 5470

Email: electrolux.vn
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