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CONGRATULATIONS

 Thank you for purchasing an Electrolux cooktop.  
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.

BEFORE USING YOUR APPLIANCE 

Check for any damage or marks. If you find the appliance 
damaged or marked you must report it within 7 days to 
claim for damages under the manufacturers warranty.

 Before you use the appliance, we recommend that you 
read through the whole user manual which provides the 
description of the product and its functions. To avoid 
the risks that are always present when you use a gas 
appliance, it is important that the product is installed 
correctly and that you read the safety instructions carefully 
to avoid misuse and hazards.

 For future reference, please store this booklet in a 
safe place.

This appliance complies with the requirements of 
Australian Standard AS 4551 & AS/NZS 60335.2.6.

CONDITIONS OF USE 

This appliance is intended to be used in household and 
similar applications such as: 

•  Staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments

• Farm houses

•  By clients in hotels, motels and other residential
type environments

• Bed and breakfast type environments.

BEFORE YOU CALL 

Please ensure you read the instruction manual fully before 
you call for service, or a full service fee could be applicable. 

Record model and serial number here:

Model number: ____________________________________

Serial number: _____________________________________

Children and vulnerable people safety

 WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.

•  Do not let persons, children included, with reduced
physical sensory, reduced mental functions or lack of
experience and knowledge use the appliance. They
must have supervision or instruction for the operation
of the appliance by a person who is responsible for
their safety.

• Do not let children play with the appliance.

• Keep all packaging away from children.

•  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, we
recommend that you activate it.

Installation

 WARNING!
Only a qualified person must install this appliance.

• Remove all the packaging.

• Do not install or use a damaged appliance.

•  Obey the installation instruction supplied with
the appliance.

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

•  Always be careful when you move the appliance
because it is heavy. Always wear safety gloves.

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

•  Make sure that the ventilation space of 5mm, between
the worktop and the front of the below unit, is free. The
warranty does not cover damages caused by the lack
of an adequate ventilation space.

•  The bottom of the appliance can get hot. We
recommend to install a non-combustile separation
panel under the appliance to prevent access to the
bottom.
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SYMBOLS
 WARNING!

This symbol indicates information concerning your  
personal safety.

 CAUTION!
This symbol indicates information on how to avoid 
damaging the appliance.

 IMPORTANT! 
This symbol indicates tips and information about 
use of the appliance.

 ENVIRONMENT! 
This symbol indicates tips and information about 
economical and ecological use of the appliance.

 Please read the user manual carefully and store in a handy 
place for later reference. Pass the user manual on to 
possible new owners of the appliance.

Read the following carefully to avoid damage or injury. 

NOTE: You must read these warnings carefully 
before installing or using the appliance. If you need 
assistance, contact your Customer Care Department. 
The manufacturer will not accept liability, should these 
instructions or any other safety instructions incorporated in 
this book be ignored.

Children and vulnerable people safety

 WARNING!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

•  Do not let persons, children included, with reduced
physical sensory, reduced mental functions or lack of
experience and knowledge use the appliance. They
must have supervision or instruction for the operation
of the appliance by a person who is responsible for
their safety.

• Do not let children play with the appliance.

• Keep all packaging away from children.

•  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, we
recommend that you activate it.

Children and vulnerable people safety

 WARNING!
Only a qualified person must install this appliance.

• Remove all the packaging.

• Do not install or use a damaged appliance.

•  Obey the installation instruction supplied with the
appliance.

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

•  Always be careful when you move the appliance
because it is heavy. Always wear safety gloves.

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

SAFETY INFORMATION
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PRODUCT DESCRIPTION

Use

 WARNING!
Risk of injury, burns or electric shock.

• Use this appliance in a household environment.

• Do not change the specification of this appliance.

•  Do not use an external timer or a separate remote-
control system to operate the appliance.
Do not let the appliance stay unattended during
operation.

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

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

•  Set the cooking zone to “off” after each use. Do not rely
on the pan detector.

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

•  If there is a crack on the surface, disconnect power
supply to prevent the electrical shock.

•  Users with a pacemaker must keep a distance of
minimum 30cm from the induction cooking zones
when the appliance is in operation.

 WARNING!
Risk of fire or 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.

•  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.

•  Do not try to extinguish a fire with water. Disconnect
the appliance and cover the flame with a lid or a fire
blanket.

 WARNING!
Risk of damage to the appliance.

•  The glass ceramic can be damaged by objects falling
onto it.

•  The edge of the glass ceramic can be damaged by
being knocked by the cookware.

•  Cookware made of cast iron, cast aluminium or with
damaged bottoms can scratch the glass ceramic if
pushed across the surface.

•  Before spillage can become burnt on to the cooking
surface, remove it with a damp cloth.

•  To avoid damaging cookware and glass ceramics, do
not allow saucepans or frying pans to boil dry.

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

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

•  Do not let cookware boil dry to prevent damage to
cookware and the ceramic glass.

•  Do not cover the parts of the appliance with
aluminium foil.

NOTE: Damage including broken glass or scratches 
caused by misuse outlined above is not covered under 
warranty.

Care and cleaning

 WARNING!
Risk of damage to the appliance.

•  Regularly clean the appliance to prevent the
deterioration of the surface material.

•  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 abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

Disposal 

 WARNING!
Risk of injury or suffocation.

• Disconnect the appliance from the mains supply.

• Cut off the mains cable and discard it.

SAFETY INFORMATION

 EHI845BB

Control panel layout

1  Induction cooking zone

2  Induction cooking zone

3  Induction cooking zone

4  Control panel

5  Induction cooking zone

1 2

345

Sensor field Function

1 To activate and deactivate the appliance

2 To lock / unlock the control panel

3 Timer indicators of cooking zones To show for which cooking zone you set the time

4 The timer display To show the time in minutes

5 To activate the Power function

6 To activate the Bridge function

7 A heat setting display To show the heat setting

8 Control bar To set a heat setting

9 To increase or decrease the time

10 To set a cooking zone

11 Sets all operating zones to a keep warm setting

1 542

7 11 8 9 10 

3 6
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PRODUCT DESCRIPTION OPERATING INSTRUCTIONS

Display Description

The cooking zone is deactivated

The cooking zone operates

The  function operates

The automatic heat up function operates

Power function operates

+ digit There is a malfunction

OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator) : continue cook / stay warm / residual heat

Lock / The child safety function operates

Not correct cookware or too small or no cookware on the cooking zone

The automatic switch off function operates

Heat setting displays

OptiHeat control (3 step residual heat indicator) 

 WARNING!
  Risk of burns from residual heat!

OptiHeat Control shows the level of the residual heat. 
The induction cooking zones make the heat necessary 
for cooking directly in the bottom of the cookware. The 
glass ceramic is hot from the heat of the cookware.

On and off

Touch  for 1 second to activate or deactivate the 
appliance.

Automatic switch off

The function deactivates the appliance automatically if:

• All cooking zones are deactivated (  ). 

• You do not set the heat setting after you activate the
appliance.

• You spill something or put something on the control
panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth, etc).
An acoustic signal sounds after some time and the
appliance deactivates. Remove the object or clean the
control panel.

• The appliance becomes too hot (e.g. when a
saucepan boils dry). Before you use the appliance
again, wait for the cooking zone to cool down.

• You use incorrect cookware. The symbol  comes 
on and the cooking zone deactivates automatically 
after 2 minutes.

• You do not deactivate a cooking zone or change the
heat setting. After some time  comes on and the
appliance deactivates. See the table below.

Automatic switch off times

 

Heat setting

Stops after 6 hours 5 hours 4 hours 1.5 hours

The heat setting

Touch the control bar at the heat setting. Change to the 
left or the right, if it is necessary. Do not release before you 
have a correct heat setting. The display shows the heat 
setting.

Bridge function

 IMPORTANT! 
Use the Bridge Function with the
Infinite Plancha accessory1). 

The Bridge Function connects the two left side cooking 
zones under the accessory and they operate as one.  
First set the heat setting for one of the cooking zones.

To activate the Bridge Function, touch . To set or 
change the heat setting, touch one of the control 
sensors. To deactivate the Bridge Function, touch . 
The cooking zones operate independently.

คูมือการติดตั้งและคูมือการใชงานเตาแมเหล็กไฟฟา
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OPERATING INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

Automatic heat up

You can get a necessary heat setting in a shorter time 
if you activate the Automatic Heat Up function. This 
function sets the highest heat setting for some time (see 
the graphic), and then decreases to the necessary heat 
setting. To start the Automatic Heat Up function for a 
cooking zone: 

1. Touch  (  comes on in the display). 

2.  Immediately touch the necessary heat setting. After
3 seconds  comes on in the display. To stop the
function change the heat setting.

Switching on and off the power function

The Power function makes more power available to the 
induction cooking zones. The Power function is activated 
for 5 minutes at most. After that the induction cooking 
zone automatically switches back to heat setting . To 
switch on, touch ,  comes on. To switch off, touch a 
heat setting between  and .

Power management

The power management divides the power between two 
cooking zones in a pair (see the illustration). The power 
function increases the power to the maximum level for one 
cooking zone in the pair. The power in the second cooking 
zone automatically decreases. The heat setting display for 
the reduced zone changes between two levels.

Count down timer

Use the Count Down Timer to set how long the cooking 
zone operates for one cooking session. Set the Count 
Down Timer after the selection of the cooking zone. 
You can set the heat setting before or after you set the 
timer.

• To set the cooking zone: touch  again and again until
the indicator of the required cooking zone comes on.

•  Starting the Count Down Timer: touch  of the timer
to set the time (00 - 99 minutes). When the indicator
of the cooking zone flashes slower, the time counts
down.

•  Checking the remaining time: select the cooking zone
with . The indicator of the cooking zone flashes
faster. Display shows the remaining time.

•  Changing the Count Down Timer: select the cooking
zone with  touch  or  .

• Stopping the timer: select the cooking zone with .
Touch . The remaining time counts backwards to 00.
The indicator of the cooking zone goes out. To switch
off you can also touch  and  at the same time.

• When the time elapses, the sound operates and 00
flashes. The cooking zone switches off.

• Stopping the sound: touch .

Count up timer

Use the Count up Timer to monitor how long the cooking 
zone operates. 

•  Selection of the cooking zone (if more than 1 cooking
zone operates): touch  again and again until the
indicator of a necessary cooking zone comes on.

• Starting the Count up Timer: touch  of the timer
comes on. When the indicator of the cooking zone
flashes slower, the time counts up, display switches
between  and time elapsed (minutes).

• Checking the elapsed time: select the cooking zone
with . The indicator of the cooking zone flashes
faster. Display shows the elapsed time.

•  Stopping the Count up Timer: select the cooking zone
with  and touch  or  to switch off the timer. The
indicator of the cooking zone goes out.

Minute minder

You can use the timer as a Minute Minder while cooking 
zones are not operating. Touch . Touch  or  of the 
timer to select the time. When the time elapses, the sound 
operates and 00 flashes. 

• Stopping the sound: touch .

Stop+go

The  function sets all cooking zones that operate to the 
lowest heat setting (  ). When  operates, you cannot 
change the heat setting.

 does not stop the timer function. 

• To activate this function touch .  comes on. 

• To deactivate this function touch . The heat setting
that you set before comes on.

Lock 

When the cooking zones operate, you can lock the control 
panel, but not . It prevents an accidental change of the 
heat setting. First set the heat setting. To start this function 
touch . The symbol  comes on for 4 seconds. The 
Timer stays on. To stop this function touch . The heat 
setting that you set before comes on. When you stop the 
appliance, you also stop this function.

The child safety device

This function prevents an accidental operation of the hob.

Starting the child safety device:

• Start the hob with . Do not set the heat settings.

• Touch  for 4 seconds. The symbol  comes on. 

• Stop the hob with .

Switching off the child safety device:

•  Start the hob with . Do not set the heat settings.
Touch  for 4 seconds. The symbol  comes on.

• Stop the hob with .

Overriding the child safety device for one cooking session:

• Start the hob with . The symbol  comes on. 

•  Touch  for 4 seconds. Set the heat setting in less
than 10 seconds. You can operate the hob.

• When you stop the hob with , the child safety device
operates again.
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ขอแสดงความยินดี
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเตาประกอบอาหารจากอีเลคโทรลักซ คุณไดเลือก
ผลิตภัณฑที่มาพรอมกับประสบการณระดับมืออาชีพและนวัตกรรมที่สั่งสม
มาเปนเวลาหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเราไดรับการออกแบบใหมีความ
สรางสรรคและทันสมัยโดยคํานึงถึงคุณเปนหลัก เพื�อใหเมื�อใดก็ตามที่คุณ
ใชงานผลิตภัณฑ คุณจะมั่นใจไดวาคุณจะไดผลลัพธที่ยอดเยี่ยมทุกครั้ง
ขอตอนรับสูอีเลคโทรลักซ

กอนการใชงานผลิตภัณฑของคุณ
ตรวจสอบหารองรอยความเสียหายหรือตําหนิ หากคุณพบวาผลิตภัณฑ
ไดรับความเสียหายหรือมีรอยตําหนิ คุณตองทําการแจงภายใน 7 วัน
หากตองการอางสิทธิ์การรับประกันจากผูผลิตตอความเสียหายหรือ
ตําหนิที่เกิดขึ้น
กอนที่คุณจะเริ่มตนการใชงาน เราขอแนะนําใหคุณอานเนื้อหาในคูมือการใชงาน
นี้ทั้งหมดอยางละเอียด ซึ่งจะทําใหทราบขอมูลของผลิตภัณฑและฟงกชัน
การใชงานตางๆ เพื�อหลีกเลี่ยงอันตรายซึ่งมักมาพรอมกับการใชงาน
ผลิตภัณฑที่ใชแกส สิ่งสําคัญคือตองติดตั้งผลิตภัณฑอยางถูกตอง และอาน
คําแนะนําดานความปลอดภัยอยางละเอียดเพื�อหลีกเลี่ยงการใชงานอยางไมถูก
วิธีและอันตรายอื�นๆ
กรุณาเก็บคูมือฉบับนี้ไวในสถานที่ปลอดภัยเพื�อใชอางอิงในอนาคต
ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานขอกําหนดตาม Australian Standard AS 4551 & 
AS/NZS 60335.2.6

เงื�อนไขในการใชงาน
ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคเพื�อนําไปใชในครัวเรือนและการใชงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน เชน
• พื้นที่หองครัวสําหรับพนักงานในรานคา สํานักงาน และพื้นที่ทํางาน

อื�นๆ
• บานไร
• โดยแขกผูเขาพักในโรงแรม ที่พักขางทาง และสถานที่พักอาศัยอื�นๆ
• ที่มีที่นอนและอาหารเชา

กอนติดตอเรา
ตองแนใจวาคุณไดอานเนื้อหาในคูมือการใชงานทั้งหมดอยางละเอียดแลว
กอนโทรติดตอขอรับบริการ เพราะคุณอาจตองเสียคาใชจายเต็มราคา

จดหมายเลขรุนและหมายเลขประจําเครื�องที่นี่:
หมายเลขรุน:
หมายเลขประจําเครื�อง:

สารบัญ
ขอมูลดานความปลอดภัย 3
คําอธิบายผลิตภัณฑ 5
คําแนะนําการใชงาน 7
เคล็ดลับและขอแนะนํา 10
การดูแลและทําความสะอาด 13
การแกไขปญหา 14
ความหวงใยดานสิ่งแวดลอม 15
คําแนะนําในการติดตั้ง 15
ขอมูลทางเทคนิค 18
การรับประกัน 20

สัญลักษณ
 คําเตือน!

สัญลักษณนี้แสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของคุณ

 ขอควรระวัง!
สัญลักษณนี้แสดงขอมูลวิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับผลิตภัณฑนี้

 สิ่งสําคัญ!
สัญลักษณนี้แสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี้

 สิ่งแวดลอม!
สัญลักษณนี้แสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี้
อยางประหยัดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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กรุณาอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียดและเก็บไวในที่ที่ หยิบมาใชงานไดอยาง
สะดวกเพื�อใชอางอิงในภายหลัง หากมอบผลิตภัณฑนี้ใหแกผูใชงานคนใหม 
กรุณามอบคูมือการใชงานนี้ไปพรอมกันดวย

อานขอมูลตอไปนี้อยางละเอียดเพื�อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการไดรับ
บาดเจ็บ

หมายเหตุ: คุณตองอานคําเตือนเหลานี้อยางละเอียดถี่ถวนกอนที่จะติดตั้ง
หรือใชงานผลิตภัณฑนี้ หากคุณตองการความชวยเหลือ ใหติดตอฝาย
บริการลูกคาของคุณ
ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ หากคุณไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้หรือคําแนะนํา
เพื�อความปลอดภัยอื�นๆ ที่อยูในคูมือเลมนี้

ความปลอดภัยของเด็กและผูที่มีความเสี่ยง 

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพถาวร
• อยาปลอยใหบุคคลใดๆ รวมถึงเด็กเล็ก ที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ 

ทางประสาทสัมผัสหรือความสามารถทางจิตใจไมสมบูรณ หรือขาด
ประสบการณและความรูใชงานผลิตภัณฑนี้ โดยตองใหมีผูดูแลหรือแนะนํา
การใชงานผลิตภัณฑนี้ และรับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานี้

• อยาปลอยใหเด็กเลนกับผลิตภัณฑนี้
• เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• เด็กและสัตวเลี้ยงควรอยูหางจากผลิตภัณฑนี้ขณะใชงานหรือเมื�อเครื�อง

กําลังระบายความรอน ชิ้นสวนของเตาจะมีความรอนจัด
• หากผลิตภัณฑนี้มีอุปกรณเพื�อความปลอดภัยสําหรับเด็ก เราแนะนําให

เปดใชงาน

การติดตั้ง

 คําเตือน!
ใหบุคคลที่ผานการรับรองเปนผูติดตั้งเครื�องนี้เทานั้น
• แกะวัสดุหอหุมออกทั้งหมด
• หามติดตั้งหรือใชงานเครื�องที่ชํารุด
• ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้
• ติดตั้งใหหางจากเครื�องใชไฟฟาอื�นตามระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดไว
• ใชความระมัดระวังอยูเสมอขณะขนยายผลิตภัณฑเนื�องจากมีนํ้าหนักมาก 

ตองสวมถุงมือนิรภัยตลอดเวลา
• ปดผนึกรอยแตกบนพื้นผิวเตาดวยสารกันรั่วเพื�อปองกันความชื้น

เล็ดลอดเขาไปทําใหเกิดอาการบวม
• ปองกันสวนลางของผลิตภัณฑนี้จากไอนํ้าและความชื้น
• อยาติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูหรือใตหนาตาง เพื�อปองกันภาชนะ

หุงตมที่รอนจัดหลนจากเตาเมื�อเปดประตูหรือหนาตาง
• ถาติดตั้งเตาไวเหนือลิ้นชัก ตองตรวจสอบวาระยะหางระหวางผิวดานลาง

ของเตากับลิ้นชักชั้นบนเพียงพอเพื�อใหอากาศหมุนเวียนไดสะดวก
• ตองแนใจวา ชองวางสําหรับใหอากาศถายเท 5 มม. ระหวางพื้นที่

จัดเตรียมอาหารกับดานหนาของตัวผลิตภัณฑดานลาง ไมมีสิ่งกีดขวาง
อยู การรับประกันไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการที่ไมมีชองวาง
สําหรับใหอากาศถายเทเพียงพอ

• ผิวดานลางของเตาจะรอนจัด เราแนะนําใหติดตั้งแผงกั้นที่ทําจากวัสดุ
ที่ไมติดไฟไวใตเตาเพื�อปองกันผิวดานลาง

ขอมูลดานความปลอดภัย
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Cookware for induction cooking zones

 WARNING!

Use the induction cooking zones with correct 
cookware.

Cookware material:

•  correct: cast iron, steel, enamelled steel, stainless
steel, the bottom made of multi-layer (with correct
mark from a manufacturer).

•  not correct: aluminium, copper, brass, glass,
ceramic, porcelain.

Cookware is correct for an induction hob if:

•  some water boils very quickly on a zone set to the
highest heat setting.

• a magnet pulls on to the bottom of the cookware.

 IMPORTANT
THE BOTTOM OF THE COOKWARE 
Must be as thick and flat as possible.

Use of the cooking zones

 IMPORTANT

Put the cookware on the cross which is on the surface 
that you cook. Cover the cross fully. The magnetic 
part of the bottom of the cookware must be 125mm 
minimum. Induction cooking zones adapt to the 
dimension of the bottom of the cookware automatically. 
You can cook with the large cookware on two cooking 
zones at the same time.

The noises during operation

If you can hear:

•  crack noise: cookware is made of different materials
(Sandwich construction).

•  whistle sound: you use one or more cooking zones
with high power levels and the cookware is made of
different materials (Sandwich construction).

• humming: you use high power levels.

• clicking: electric switching occurs.

• hissing, buzzing: the fan operates.

The noises are normal and do not refer to any defects.

If unfamiliar with induction units please first compare 
the operating sounds of a demonstration model at your 
retailer before calling service. If a service call is placed and 
the sounds are normal you will be charged for the visit.

Energy saving

 ENVIRONMENT
HOW TO SAVE ENERGY

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

• Put cookware on a cooking zone before you start it.

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

IMPORTANT
THE COOKING ZONE EFFICIENCY
The cooking zone efficiency is related to the diameter 
of the cookware. The cookware with a smaller diameter 
than the minimum receives only a part of the power 
generated by the cooking zone. For the minimum 
diameters see the Technical data chapter.

Öko Timer (Eco Timer)

 ENVIRONMENT 
To save energy, the heater of the cooking zone 
deactivates before the count down timer sounds. The 
difference in the operation time depends on the heat 
setting level and the length of the cooking operation.
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HELPFUL HINTS AND TIPS HELPFUL HINTS AND TIPS

 

 

OffSound Control (deactivation and activation of 
the sounds)

Deactivation of the sounds

Deactivate the appliance. 

• Touch  for 3 seconds. The displays come on and
goes out. Touch  for 3 seconds.  comes on, the
sound is on. Touch ,  comes on, the sound is off.
When this function operates, you can hear the sounds
only when:

• you touch

• the Minute Minder comes down.

• the Count Down Timer comes down.

• you put something on the control panel.

Activation of the sounds

Deactivate the appliance. Touch  for 3 seconds. The 
displays come on and goes out. Touch  for 3 seconds. 

 comes on, because the sound is off. Touch , 
comes on. The sound is on.

 IMPORTANT
INDUCTION COOKING ZONES 
For induction cooking zones a strong electro-magnetic 
field creates the heat in the cookware very quickly.

 

 

ขอแสดงความยินดี
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเตาประกอบอาหารจากอีเลคโทรลักซ คุณไดเลือก
ผลิตภัณฑที่มาพรอมกับประสบการณระดับมืออาชีพและนวัตกรรมที่สั่งสม
มาเปนเวลาหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเราไดรับการออกแบบใหมีความ
สรางสรรคและทันสมัยโดยคํานึงถึงคุณเปนหลัก เพื�อใหเมื�อใดก็ตามที่คุณ
ใชงานผลิตภัณฑ คุณจะมั่นใจไดวาคุณจะไดผลลัพธที่ยอดเยี่ยมทุกครั้ง
ขอตอนรับสูอีเลคโทรลักซ

กอนการใชงานผลิตภัณฑของคุณ
ตรวจสอบหารองรอยความเสียหายหรือตําหนิ หากคุณพบวาผลิตภัณฑ
ไดรับความเสียหายหรือมีรอยตําหนิ คุณตองทําการแจงภายใน 7 วัน
หากตองการอางสิทธิ์การรับประกันจากผูผลิตตอความเสียหายหรือ
ตําหนิที่เกิดขึ้น
กอนที่คุณจะเริ่มตนการใชงาน เราขอแนะนําใหคุณอานเนื้อหาในคูมือการใชงาน
นี้ทั้งหมดอยางละเอียด ซึ่งจะทําใหทราบขอมูลของผลิตภัณฑและฟงกชัน
การใชงานตางๆ เพื�อหลีกเลี่ยงอันตรายซึ่งมักมาพรอมกับการใชงาน
ผลิตภัณฑที่ใชแกส สิ่งสําคัญคือตองติดตั้งผลิตภัณฑอยางถูกตอง และอาน
คําแนะนําดานความปลอดภัยอยางละเอียดเพื�อหลีกเลี่ยงการใชงานอยางไมถูก
วิธีและอันตรายอื�นๆ
กรุณาเก็บคูมือฉบับนี้ไวในสถานที่ปลอดภัยเพื�อใชอางอิงในอนาคต
ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานขอกําหนดตาม Australian Standard AS 4551 & 
AS/NZS 60335.2.6

เงื�อนไขในการใชงาน
ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคเพื�อนําไปใชในครัวเรือนและการใชงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน เชน
• พื้นที่หองครัวสําหรับพนักงานในรานคา สํานักงาน และพื้นที่ทํางาน

อื�นๆ
• บานไร
• โดยแขกผูเขาพักในโรงแรม ที่พักขางทาง และสถานที่พักอาศัยอื�นๆ
• ที่มีที่นอนและอาหารเชา

กอนติดตอเรา
ตองแนใจวาคุณไดอานเนื้อหาในคูมือการใชงานทั้งหมดอยางละเอียดแลว
กอนโทรติดตอขอรับบริการ เพราะคุณอาจตองเสียคาใชจายเต็มราคา

จดหมายเลขรุนและหมายเลขประจําเครื�องที่นี่:
หมายเลขรุน:
หมายเลขประจําเครื�อง:

สารบัญ
ขอมูลดานความปลอดภัย 3
คําอธิบายผลิตภัณฑ 5
คําแนะนําการใชงาน 7
เคล็ดลับและขอแนะนํา 10
การดูแลและทําความสะอาด 13
การแกไขปญหา 14
ความหวงใยดานสิ่งแวดลอม 15
คําแนะนําในการติดตั้ง 15
ขอมูลทางเทคนิค 18
การรับประกัน 20

สัญลักษณ
 คําเตือน!

สัญลักษณนี้แสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของคุณ

 ขอควรระวัง!
สัญลักษณนี้แสดงขอมูลวิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับผลิตภัณฑนี้

 สิ่งสําคัญ!
สัญลักษณนี้แสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี้

 สิ่งแวดลอม!
สัญลักษณนี้แสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี้
อยางประหยัดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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กรุณาอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียดและเก็บไวในที่ที่ หยิบมาใชงานไดอยาง
สะดวกเพื�อใชอางอิงในภายหลัง หากมอบผลิตภัณฑนี้ใหแกผูใชงานคนใหม 
กรุณามอบคูมือการใชงานนี้ไปพรอมกันดวย

อานขอมูลตอไปนี้อยางละเอียดเพื�อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการไดรับ
บาดเจ็บ

หมายเหตุ: คุณตองอานคําเตือนเหลานี้อยางละเอียดถี่ถวนกอนที่จะติดตั้ง
หรือใชงานผลิตภัณฑนี้ หากคุณตองการความชวยเหลือ ใหติดตอฝาย
บริการลูกคาของคุณ
ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ หากคุณไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้หรือคําแนะนํา
เพื�อความปลอดภัยอื�นๆ ที่อยูในคูมือเลมนี้

ความปลอดภัยของเด็กและผูที่มีความเสี่ยง 

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพถาวร
• อยาปลอยใหบุคคลใดๆ รวมถึงเด็กเล็ก ที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ 

ทางประสาทสัมผัสหรือความสามารถทางจิตใจไมสมบูรณ หรือขาด
ประสบการณและความรูใชงานผลิตภัณฑนี้ โดยตองใหมีผูดูแลหรือแนะนํา
การใชงานผลิตภัณฑนี้ และรับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานี้

• อยาปลอยใหเด็กเลนกับผลิตภัณฑนี้
• เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• เด็กและสัตวเลี้ยงควรอยูหางจากผลิตภัณฑนี้ขณะใชงานหรือเมื�อเครื�อง

กําลังระบายความรอน ชิ้นสวนของเตาจะมีความรอนจัด
• หากผลิตภัณฑนี้มีอุปกรณเพื�อความปลอดภัยสําหรับเด็ก เราแนะนําให

เปดใชงาน

การติดตั้ง

 คําเตือน!
ใหบุคคลที่ผานการรับรองเปนผูติดตั้งเครื�องนี้เทานั้น
• แกะวัสดุหอหุมออกทั้งหมด
• หามติดตั้งหรือใชงานเครื�องที่ชํารุด
• ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้
• ติดตั้งใหหางจากเครื�องใชไฟฟาอื�นตามระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดไว
• ใชความระมัดระวังอยูเสมอขณะขนยายผลิตภัณฑเนื�องจากมีนํ้าหนักมาก 

ตองสวมถุงมือนิรภัยตลอดเวลา
• ปดผนึกรอยแตกบนพื้นผิวเตาดวยสารกันรั่วเพื�อปองกันความชื้น

เล็ดลอดเขาไปทําใหเกิดอาการบวม
• ปองกันสวนลางของผลิตภัณฑนี้จากไอนํ้าและความชื้น
• อยาติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูหรือใตหนาตาง เพื�อปองกันภาชนะ

หุงตมที่รอนจัดหลนจากเตาเมื�อเปดประตูหรือหนาตาง
• ถาติดตั้งเตาไวเหนือลิ้นชัก ตองตรวจสอบวาระยะหางระหวางผิวดานลาง

ของเตากับลิ้นชักชั้นบนเพียงพอเพื�อใหอากาศหมุนเวียนไดสะดวก
• ตองแนใจวา ชองวางสําหรับใหอากาศถายเท 5 มม. ระหวางพื้นที่

จัดเตรียมอาหารกับดานหนาของตัวผลิตภัณฑดานลาง ไมมีสิ่งกีดขวาง
อยู การรับประกันไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการที่ไมมีชองวาง
สําหรับใหอากาศถายเทเพียงพอ

• ผิวดานลางของเตาจะรอนจัด เราแนะนําใหติดตั้งแผงกั้นที่ทําจากวัสดุ
ที่ไมติดไฟไวใตเตาเพื�อปองกันผิวดานลาง

ขอมูลดานความปลอดภัย
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การใชงาน

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ ไฟไหม หรือไฟฟาช็อต
• ผลิตภัณฑนี้สําหรับใชงานในครัวเรือน
• อยาเปลี่ยนสเปคของผลิตภัณฑนี้
• อยาใชตัวตั้งเวลาภายนอกหรือรีโมทคอนโทรลแยกตางหากเพื�อควบคุม

การทํางานของผลิตภัณฑนี้
อยาปลอยใหเตาทํางานโดยไมมีผูดูแล

• อยาใชงานผลิตภัณฑนี้ในขณะที่มือเปยกหรือเมื�อผลิตภัณฑเปยกนํ้า
• อยาวางเครื�องครัวหรือฝากระทะไวบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร 

เพราะจะทําใหรอนจัด
• “ปด” การทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหลังจากใชงาน

เสร็จแลว อยาพึ่งพาอุปกรณตรวจจับกระทะเพียงอยางเดียว
• อยาใชผลิตภัณฑนี้เปนพื้นที่ทํางานหรือพื้นที่สําหรับวางสิ่งของ
• ถาพื้นผิวมีรอยแตก ใหตัดการจายไฟเพื�อปองกันไฟฟาช็อต
• ผูใชที่มีเครื�องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจตองรักษาระยะหาง

จากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารอยางนอย 30 ซม. เมื�อใชงาน
เตาแมเหล็กไฟฟา

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิด
• ไขมันและนํ้ามันที่ไดรับความรอนจะปลอยไอระเหยที่ติดไฟไดออกมา 

รักษาระยะหางระหวางเปลวไฟหรือวัตถุที่รอนจัดกับไขมันและนํ้ามัน
ในขณะปรุงอาหาร

• ไอระเหยที่ออกมาจากนํ้ามันที่รอนจัดสามารถติดไฟและระเบิดขึ้นได
• นํ้ามันเกาที่มีเศษอาหารปะปนอยู สามารถจุดติดไฟไดที่อุณหภูมิตํ่ากวา

ที่เคยใชกับนํ้ามันดังกลาวในครั้งแรก
• หามวางวัตถุไวไฟหรือสิ่งของที่เปยกวัตถุไวไฟไวขางใน ใกลเคียง 

หรือบนเตา
• อยาพยายามใชนํ้าดับไฟ ถอดปลั๊กออกแลวใชฝาหมอหรือผาหมกันไฟ

คลุมดับไฟ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• วัสดุกลาสเซรามิกจะไดรับความเสียหายไดหากมีสิ่งของตกใส
• สวนขอบของกลาสเซรามิกอาจไดรับความเสียหายไดหากกระแทก

กับเครื�องครัว
• เครื�องครัวที่ทําจากเหล็กหลอ อะลูมิเนียมหลอ หรือเครื�องครัวที่พื้นลาง

เสียหายไมเรียบ จะทําใหพื้นผิวกลาสเซรามิกเกิดรอยขีดขวนไดเมื�อเลื�อน
ไปมา

• หากอาหารที่กําลังปรุงหกออกมา ใหใชผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ดออกทันที
เพื�อปองกันไมใหไหมติดผิวเตา

• เพื�อปองกันเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิกเสียหาย อยาปลอยให
กระทะหรือเครื�องครัวแหงคาเตา

• อยาเปดใชตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารกับเครื�องครัวที่ไมไดใสอาหารไว
หรือเมื�อไมมีเครื�องครัว

• อยาปลอยใหเครื�องครัวแหงคาเตาเพื�อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
กับทั้งเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิก

• อยาใชอะลูมิเนียมฟอยลคลุมปดสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ: ความเสียหาย ซึ่งรวมถึงกระจกแตกหรือรอยขีดขวนที่เกิดจากการ
ใชงานอยางไมถูกวิธีที่ระบุไวขางตน จะไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

การดูแลและทําความสะอาด

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้เปนประจําเพื�อปองกันวัสดุเคลือบผิว

เสื�อมสภาพ
• หามฉีดนํ้าและใชไอนํ้าในการทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้ดวยผานุมบิดหมาด ใชนํ้ายาทําความสะอาด

ที่เปนกลางเทานั้น หามใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนใยขัดถู 
หรือตัวทําละลาย หรือวัสดุโลหะตางๆ

การทิ้งผลิตภัณฑ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ
• ถอดปลั๊กเตาแมเหล็กไฟฟาออกจากเตารับ
• ถอดสายไฟและนําไปทิ้ง

ขอมูลดานความปลอดภัย
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EHI845BB

1 ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
2 ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
3 ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
4 แผงควบคุม
5 ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

รูปแบบของแผงควบคุม

ชองเซ็นเซอร ฟงกชัน
1 เปดและปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา
2 ล็อก / ปลดล็อกแผงควบคุม

3
ไฟแสดงสถานะตัวจับเวลาของตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหาร

แสดงตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่คุณตั้งเวลาไว

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

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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Heat 
setting

Use to: Time Hints Nominal 
power 
consumption

1
Keep cooked foods warm as required Cover 3%

1-3 Hollandaise sauce, melt: butter, 
chocolate, gelatine

5 - 25 min Mix occasionally 3-8%

1-3 Solidify: fluffy omelettes, baked 
eggs

10 - 40 min Cook with a lid on 3-8%

3-5 Simmer rice and milk based 
dishes, heating up ready-cooked 
meals

25 - 50 min Add at least twice as much 
liquid as rice, stir milk dishes 
part way through

8-13%

5-7 Steam vegetables, fish, meat 20 - 45 min Add some tablespoons of 
liquid

13-18%

7-9 Steam potatoes 20 - 60 min Use max. 1⁄4 L water for 750 g 
of potatoes

18-25%

7-9 Cook larger quantities of food, 
stews and soups

60 - 150 min Up to 3 L liquid plus 
ingredients

18-25%

9-12 Gentle fry: escalope, veal cordon 
bleu, cutlets, rissoles, sausages, 
liver, roux, eggs, pancakes, 
doughnuts

as necessary Turn halfway through 25-45%

12-13 Heavy fry, hash browns, loin 
steaks, steaks

5 - 15 min Turn halfway through 45-64%

14 Boil large quantities of water, cook 
pasta, sear meat (goulash, pot 
roast), deep fry chips

100%

Boil large quantities of water. 
Power management is activated.

12  electrolux.com

Examples of cooking applications

The relation between the heat setting and the cooking 
zone consumption of power is not linear. When you 
increase the heat setting it is not proportional to the 
increase of the cooking zone consumption of power.

It means that the cooking zone with the medium heat 
setting uses less than a half of its power.

 IMPORTANT

The data in the table is for guidance only.

Information on acrylamides

Important! According to the newest scientific knowledge, 
if you brown food (especially food that contains starch), 
acrylamides can pose a health risk. Thus, we recommend 
that you cook at the lowest temperatures and do not brown 
food too much.

The Power function is suitable for heating large quantities of water.

CARE AND CLEANING

Clean the appliance after each use.  
Always use cookware with clean bottom.

 IMPORTANT
Scratches or dark stains on the glass ceramic have no 
effect on how the appliance operates.

To remove the dirt

1.  Remove immediately: melted plastic, plastic foil, and
food with sugar. If not, the dirt can cause damage to
the appliance. Use a special scraper for the glass. Put
the scraper on the glass surface at an acute angle and
move the blade on the surface.

  Remove after the appliance is sufficiently cool: 
limescale rings, water rings, fat, stains, shiny metallic 
discolourations. Use a special cleaning agent for glass 
ceramic or stainless steel.

2.  Clean the appliance with a moist cloth and some
detergent.

3. At the end rub the appliance dry with a clean cloth.

TROUBLESHOOTING

Problem Possible cause Remedy

Red rings, limescale or water 
rings, shiny metallic or other 
discolouration, scratches/
shadows, bubbles or other 
miscellaneous marks or stains on 
ceramic glass cooktop surface.

Cooktop surface has not been cleaned 
correctly. Cleaning/ maintenance of the 
cooktop surface is not covered under 
warranty. If a service call is placed to 
clean the cooktop you will be charged for 
the visit.

Use a ceramic glass cleaner such 
as Cerapol.

Pitting of ceramic glass surface. Spillovers of liquid with high sugar 
content.

These types of spills must be removed 
immediately with a special scraper for the 
glass. If not permanent damage to the 
cooktop glass can occur which is not  
covered under warranty.

You cannot activate the 
appliance or operate it.

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

• The Stop+Go function operates.
•  There is water or fat stains on the

control panel.

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

Touch only one sensor field. 

Refer to the chapter “Operating instructions”

Clean the control panel.

An acoustic signal sounds and 
the appliance deactivates. An 
acoustic signal sounds when 
the appliance is deactivated.

You put something on one or more 
sensor fields.

Remove the object from the sensor fields.

The appliance deactivates. You put something on the sensor field. Remove the object from the sensor field.

The residual heat indicator does 
not come on.

The cooking zone is not hot because it 
operated only for a short time.

If the cooking zone operated sufficiently  
long to be hot, speak to the service centre.

The Automatic Heat Up function 
does not operate.

The cooking zone is hot. 
The highest heat setting is set.

Let the cooking zone become sufficiently cool.

The highest heat setting has the same power  
as the Automatic Heat Up function.

The heat setting changes 
between two levels.

The Power management is activated. Refer to “Power management”.

สวนแสดงการตั้งความรอน

จอแสดงผล คําอธิบาย
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารปดทํางานอยู

ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทํางานอยู

ฟงกชัน  ทํางานอยู

ฟงกชันทําความรอนอัตโนมัติทํางานอยู

ฟงกชัน Power ทํางานอยู

 + ตัวเลข เกิดการทํางานผิดปกติ

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

เครื�องครัวที่ใชอยูไมถูกตองหรือมีขนาดเล็กเกินไป หรือไมมีเครื�องครัววางอยูบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

ฟงกชันตัดการทํางานอัตโนมัติทํางานอยู

ระบบควบคุม OptiHeat (ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู 3 ระดับ)

 คําเตือน!
 /  /  เสี่ยงตอการถูกไหมจากความรอนที่ตกคางอยู!

ระบบควบคุม OptiHeat แสดงระดับความรอนที่ตกคางอยู 
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะสรางความรอนที่จําเปน
สําหรับปรุงอาหารโดยตรงที่สวนลางของเครื�องครัวที่ใชอยู 
พื้นผิวกลาสเซรามิกจะรอนขึ้นจากความรอนที่สงมาจาก
เครื�องครัวดังกลาว

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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คําแนะนําการใชงาน

เปดและปด
สัมผัสที่  นาน 1 วินาที เพื�อเปดหรือปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา

ปดการทํางานอัตโนมัติ
ฟงกชันนี้จะปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟาโดยอัตโนมัติในกรณีตอไปนี้:
• ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทุกตําแหนงถูกปดการทํางาน (  )
• คุณไมไดตั้งคาการทําความรอนหลังจากที่เปดการทํางานของเตาแมเหล็ก

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 ดูที่ตารางดานลาง

ฟงกชัน Bridge

 สิ่งสําคัญ!
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

การตั้งคาความรอน
หยุดทํางานหลังจาก 6 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง

การตั้งคาความรอน

แตะที่บารควบคุมที่สวนตั้งคาความรอน เปลี่ยนไปทางซายหรือทางขวา
ถาจําเปน อยาปลอยนิ้วออกจนกวาคุณจะไดคาความรอนที่ถูกตอง 
จอแสดงผลจะแสดงคาความรอนที่ตั้ง

7
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การใชงาน

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ ไฟไหม หรือไฟฟาช็อต
• ผลิตภัณฑนี้สําหรับใชงานในครัวเรือน
• อยาเปลี่ยนสเปคของผลิตภัณฑนี้
• อยาใชตัวตั้งเวลาภายนอกหรือรีโมทคอนโทรลแยกตางหากเพื�อควบคุม

การทํางานของผลิตภัณฑนี้
อยาปลอยใหเตาทํางานโดยไมมีผูดูแล

• อยาใชงานผลิตภัณฑนี้ในขณะที่มือเปยกหรือเมื�อผลิตภัณฑเปยกนํ้า
• อยาวางเครื�องครัวหรือฝากระทะไวบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร 

เพราะจะทําใหรอนจัด
• “ปด” การทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหลังจากใชงาน

เสร็จแลว อยาพึ่งพาอุปกรณตรวจจับกระทะเพียงอยางเดียว
• อยาใชผลิตภัณฑนี้เปนพื้นที่ทํางานหรือพื้นที่สําหรับวางสิ่งของ
• ถาพื้นผิวมีรอยแตก ใหตัดการจายไฟเพื�อปองกันไฟฟาช็อต
• ผูใชที่มีเครื�องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจตองรักษาระยะหาง

จากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารอยางนอย 30 ซม. เมื�อใชงาน
เตาแมเหล็กไฟฟา

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิด
• ไขมันและนํ้ามันที่ไดรับความรอนจะปลอยไอระเหยที่ติดไฟไดออกมา 

รักษาระยะหางระหวางเปลวไฟหรือวัตถุที่รอนจัดกับไขมันและนํ้ามัน
ในขณะปรุงอาหาร

• ไอระเหยที่ออกมาจากนํ้ามันที่รอนจัดสามารถติดไฟและระเบิดขึ้นได
• นํ้ามันเกาที่มีเศษอาหารปะปนอยู สามารถจุดติดไฟไดที่อุณหภูมิตํ่ากวา

ที่เคยใชกับนํ้ามันดังกลาวในครั้งแรก
• หามวางวัตถุไวไฟหรือสิ่งของที่เปยกวัตถุไวไฟไวขางใน ใกลเคียง 

หรือบนเตา
• อยาพยายามใชนํ้าดับไฟ ถอดปลั๊กออกแลวใชฝาหมอหรือผาหมกันไฟ

คลุมดับไฟ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• วัสดุกลาสเซรามิกจะไดรับความเสียหายไดหากมีสิ่งของตกใส
• สวนขอบของกลาสเซรามิกอาจไดรับความเสียหายไดหากกระแทก

กับเครื�องครัว
• เครื�องครัวที่ทําจากเหล็กหลอ อะลูมิเนียมหลอ หรือเครื�องครัวที่พื้นลาง

เสียหายไมเรียบ จะทําใหพื้นผิวกลาสเซรามิกเกิดรอยขีดขวนไดเมื�อเลื�อน
ไปมา

• หากอาหารที่กําลังปรุงหกออกมา ใหใชผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ดออกทันที
เพื�อปองกันไมใหไหมติดผิวเตา

• เพื�อปองกันเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิกเสียหาย อยาปลอยให
กระทะหรือเครื�องครัวแหงคาเตา

• อยาเปดใชตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารกับเครื�องครัวที่ไมไดใสอาหารไว
หรือเมื�อไมมีเครื�องครัว

• อยาปลอยใหเครื�องครัวแหงคาเตาเพื�อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
กับทั้งเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิก

• อยาใชอะลูมิเนียมฟอยลคลุมปดสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ: ความเสียหาย ซึ่งรวมถึงกระจกแตกหรือรอยขีดขวนที่เกิดจากการ
ใชงานอยางไมถูกวิธีที่ระบุไวขางตน จะไมครอบคลมุอยูในการรับประกัน

การดูแลและทําความสะอาด

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้เปนประจําเพื�อปองกันวัสดุเคลือบผิว

เสื�อมสภาพ
• หามฉีดนํ้าและใชไอนํ้าในการทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้ดวยผานุมบิดหมาด ใชนํ้ายาทําความสะอาด

ที่เปนกลางเทานั้น หามใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนใยขัดถู 
หรือตัวทําละลาย หรือวัสดุโลหะตางๆ

การทิ้งผลิตภัณฑ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ
• ถอดปลั๊กเตาแมเหล็กไฟฟาออกจากเตารับ
• ถอดสายไฟและนําไปทิ้ง

ขอมูลดานความปลอดภัย
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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

แสดงตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่คุณตั้งเวลาไว

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

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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TROUBLESHOOTING

If you tried the above solutions and cannot repair the 
problem, speak to your dealer or the customer service 
centre. Give the data from the rating plate and an error 
message that comes on.

Make sure you operated the appliance correctly. If not the 
servicing by a customer service technician or dealer will 
not be free of charge, also during the warranty period. The 
instructions about the customer service and conditions of 
guarantee are in the guarantee booklet.

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 cooking zones 
if necessary.

There is no signal 
when you touch the 
panel sensor fields.

The signals are deactivated. Activate the signals 
(refer to “OffSound control”).

 comes on  The automatic switch-off operates. Deactivate the appliance and activate it again.

 comes on The Child Safety Device or the Lock 
function operates.

Refer to the chapter “Operating instructions”.

 comes on •  No cookware on the cooking zone.

•  Incorrect cookware.

•  The diameter of the bottom of the
cookware is too small for the cooking
zone.

• The cookware do not cover the cross.

Put cookware on the cooking zone.

Use the correct cookware.

Use larger diameter cookware. 

Cover the cross fully.

 and number 
comes on

There is an error in the appliance. Disconnect the appliance from the electrical 
supply for some time. Disconnect the fuse 
from the electrical system of the house. 
Connect it again. If  comes on again, speak 
to the after sales service.

 comes on There is an error in the appliance, 
because either the cookware boils dry 
or you’ve used incorrect cookware. 
Overheating protection for cooking zone 
operates. The automatic switch-off 
operates.

Deactivate the appliance. Remove the hot 
cookware. After approximately 30 seconds, 
activate the cooking zone again. If the 
cookware was the problem, the error message 
goes out of the display, but the residual heat 
indicator can stay. Let the cookware become 
sufficiently cool and refer to “Cookware for 
the induction cooking zone” to see if your 
cookware is compatible with the appliance.

สวนแสดงการตั้งความรอน

จอแสดงผล คําอธิบาย
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารปดทํางานอยู

ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทํางานอยู

ฟงกชัน  ทํางานอยู

ฟงกชันทําความรอนอัตโนมัติทํางานอยู

ฟงกชัน Power ทํางานอยู

 + ตัวเลข เกิดการทํางานผิดปกติ

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

เครื�องครัวที่ใชอยูไมถูกตองหรือมีขนาดเล็กเกินไป หรือไมมีเครื�องครัววางอยูบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

ฟงกชันตัดการทํางานอัตโนมัติทํางานอยู

ระบบควบคุม OptiHeat (ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู 3 ระดับ)

 คําเตือน!
 /  /  เสี่ยงตอการถูกไหมจากความรอนที่ตกคางอยู!

ระบบควบคุม OptiHeat แสดงระดับความรอนที่ตกคางอยู 
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะสรางความรอนที่จําเปน
สําหรับปรุงอาหารโดยตรงที่สวนลางของเครื�องครัวที่ใชอยู 
พื้นผิวกลาสเซรามิกจะรอนขึ้นจากความรอนที่สงมาจาก
เครื�องครัวดังกลาว

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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คําแนะนําการใชงาน

เปดและปด
สัมผัสที่  นาน 1 วินาที เพื�อเปดหรือปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา

ปดการทํางานอัตโนมัติ
ฟงกชันนี้จะปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟาโดยอัตโนมัติในกรณีตอไปนี้:
• ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทุกตําแหนงถูกปดการทํางาน (  )
• คุณไมไดตั้งคาการทําความรอนหลังจากที่เปดการทํางานของเตาแมเหล็ก

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 ดูที่ตารางดานลาง

ฟงกชัน Bridge

 สิ่งสําคัญ!
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

การตั้งคาความรอน
หยุดทํางานหลังจาก 6 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง

การตั้งคาความรอน

แตะที่บารควบคุมที่สวนตั้งคาความรอน เปลี่ยนไปทางซายหรือทางขวา
ถาจําเปน อยาปลอยนิ้วออกจนกวาคุณจะไดคาความรอนที่ถูกตอง 
จอแสดงผลจะแสดงคาความรอนที่ตั้ง

7
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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 จะเพิ่ม
การจายไฟไปที่ระดับสูงสุดสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหนึ่งในสอง
ตําแหนงดังกลาว สวนไฟที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตําแหนงที่สอง
จะลดลงโดยอัตโนมัติ สวนแสดงการตั้งคาความรอนของตําแหนงที่การจายไฟ
ลดลงจะเปลี่ยนไปมาระหวางสองระดับ

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

ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่ตองการแสดงขึ้นมา
• วิธีเปดใชตัวจับเวลานับถอยหลัง: แตะที่  ของตัวจับเวลาเพื�อตั้งเวลา 

(  นาที) เมื�อไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
กะพริบชาลงแสดงวาเวลาเริ่มนับถอยหลังแลว

• การตรวจสอบเวลาที่เหลือ: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย  
ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบเร็วขึ้น 
สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลืออยู

• การเปลี่ยนตัวจับเวลานับถอยหลัง: 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 
เวลาจะเริ่มนับ การแสดงผลจะเปลี่ยนสลับระหวาง  และเวลาที่ผานไป 
(นาที)

• การตรวจสอบเวลาที่ผานไป: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย 
 ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบ

เร็วขึ้น สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่ผานไป
• 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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คําแนะนําการใชงาน

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

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

กอนหนานี้จะปรากฏขึ้น

ล็อก
เมื อตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทํางานอยู คุณสามารถล็อกการทํางานของ
แผงควบคุมได ยกเวน  วิธีการนี้จะชวยปองกันการเปลี่ยนคาความรอน
โดยไมเจตนา ขั้นแรกใหตั้งคาความรอนที่ตองการ เมื อตองการเปดใชงาน
ฟงกชันนี้ ใหแตะที่  สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นเปนเวลา 4 วินาที 
ตัวจับเวลาจะแสดงอยูตลอดเวลา เมื อตองการปดใชงานฟงกชันนี้ ใหแตะที่ 

 คาความรอนที่คุณตั้งคาไวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น เมื อคุณปดการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา ฟงกชันนี้จะหยุดทํางานตามไปดวย

อุปกรณเพือความปลอดภัยสําหรับเด็ก
ฟงกชันนี้ทําหนาที่ปองกันการใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาโดยไมเจตนา 
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

ใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาไดในตอนนี้
• เมื อคุณหยุดการทํางานของเตาดวย  อุปกรณเพื อความปลอดภัย

สําหรับเด็กจะกลับมาทํางานอีกครั้ง
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ระบบควบคุม OffSound (การปดและเปดเสียงสัญญาณการทํางาน)

การปดเสียงสัญญาณการทํางาน
ปดการทํางานของเตาแมเหลกไฟฟา
• แตะที่  นาน 3 วินาที จอแสดงผลจะติดสวางขึ้นและดับลง แตะที่  

นาน 3 วินาที  ปรากฏขึ้น เสียงสัญญาณถูกเปดใชงาน แตะที่  
สัญลักษณ  ปรากฏขึ้น เสียงสัญญาณถูกปด เมื�อฟงกชันนี้ทํางาน 
คุณจะไดยินเสียงสัญญาณการทํางานเฉพาะในกรณีตอไปนี้:

• คุณแตะ 
• ฟงกชัน Minute Minder เริ่มจับเวลา
• ตัวจับเวลานับถอยหลังเริ่มจับเวลา
• คุณวางสิ่งของทับแผงควบคุม

การเปดเสียงสัญญาณการทํางาน
ปดการทํางานของเตาแมเหลกไฟฟา แตะที่  นาน 3 วินาที จอแสดงผล
จะติดสวางขึ้นและดับลง แตะที่  นาน 3 วินาที  ปรากฏขึ้น เนื�องจาก
เสียงสัญญาณถูกปด แตะที่  สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น เสียง
สัญญาณถูกเปดใชงาน

 สิ่งสําคัญ
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร สนามแมเหลกไฟฟากําลังสูงจะถูกสรางขึ้น
เพื�อทําใหเครื�องครัวรอนขึ้นอยางรวดเรว

เครื�องครัวสําหรับใชกับเตาแมเหล็กไฟฟา

 คําเตือน!
กรุณาใชเครื�องครัวที่สามารถใชไดกับเตาแมเหล็กไฟฟา

วัสดุของเครื�องครัว:

• ใชได: เหลกหลอ เหลกกลา เหลกกลาเคลือบ สเตนเลสสตีล สวนลาง
ของเครื�องครัวทําจากวัสดุหลายชั้น (มีเครื�องหมายรับรองจากผูผลิต)

• ใชไมได: อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง แกว เซรามิก กระเบื้อง

เครื�องครัวดังกลาวสามารถใชไดกับเตาแมเหล็กไฟฟา ถา:

• นํ้าที่ใสในเครื�องครัวดังกลาวเดือดขึ้นอยางรวดเรวเมื�อวางบนตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารที่ตั้งคาความรอนไวสูงสุด

• แมเหลกสามารถดูดติดกับสวนกนของเครื�องครัวดังกลาวได

 สิ่งสําคัญ
สวนกนของเครื�องครัว
ตองหนาและแบนเรียบที่สุดเทาที่จะเปนไปได

การใชงานตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

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

เสียงดังระหวางการทํางาน
ถาคุณไดยินเสียงตอไปนี้:
• เสียงแตกราว: เครื�องครัวดังกลาวทําจากวัสดุหลายประเภท 

(โครงสรางแบบแซนดวิช)
• เสียงหวีด: คุณใชตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตั้งแตหนึ่งจุดขึ้นไป

ที่ระดับกําลังไฟสูงและเครื�องครัวดังกลาวทําจากวัสดุหลายประเภท 
(โครงสรางแบบแซนดวิช)

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

เคลดลับและขอแนะนํา
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เคล็ดลับและขอแนะนํา

การประหยัดพลังงาน

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

 สิ่งสําคัญ
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารสัมพันธกับขนาด
เสนผานศูนยกลางของเครื�องครัวที่ใช เครื�องครัวที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เล็กกวาขนาดขั้นตํ่าจะไดรับกําลังไฟที่จายจากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
เพียงสวนหนึ่งเทานั้น สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางขั้นตํ่าที่กําหนดไวใหดูที่
บท “ขอมูลทางเทคนิค”

ตัวจับเวลา  (Eco Timer)

 สิ่งแวดลอม
เพื�อประหยัดพลังงาน ตัวทําความรอนที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
จะหยุดทํางานกอนที่เสียงสัญญาณของตัวจับเวลานับถอยหลังจะดังขึ้น 
ความแตกตางของเวลาการทํางานจะขึ้นอยูกับระดับความรอนที่ตั้งไว
และเวลาที่ใชในการปรุงอาหาร
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ตัวอยางการใชงานเพื�อปรงอาหาร
ความสัมพันธระหวางคาความรอนทตั้งและอัตราการใชพลังงานของตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารไมสัมพันธกันโดยตรง เมื�อคุณเพิมคาความรอน อัตรา
การใชพลังงานทเพิมขึ้นของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะไมสัมพันธกัน
โดยตรง

ทั้งน้หมายความวา ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทตั้งคาไวทความรอน
ปานกลางใชพลังงานนอยกวาครึงหนึงของพลังงานสูงสุด

 สิ่งสําคัญ
ขอมูลในตารางเปนขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางเทานั้น

การตั้งคา
ความรอน

การใชงาน: เวลา ขอแนะนํา อัตราการใช
พลังงานปกติ

1
อุนอาหาร ตามตองการ ปดฝา 3%

1-3 ซอสฮอนแลนเดซ, ละลาย: เนยแข็ง 
ช็อกโกแลต เจลาติน

5 - 25 นาท คนเปนระยะ 3-8%

1-3 ทําใหแข็ง: ไขเจยว ไขอบ 10 - 40 นาท ปรุงโดยปดฝา 3-8%
3-5 ขาวตมและอาหารทมนมเปนสวนประกอบ 

อาหารสําเร็จรูป
25 - 50 นาท เติมนํ้ามากกวาขาวสองเทา คนอาหาร

ทมนมเปนสวนประกอบเปนระยะๆ
8-13%

5-7 ผัก ปลา และเนื้อนึงดวยไอนํ้า 20 - 40 นาท เติมนํ้า 2-3 ชอนโตะ 13-18%
7-9 นึงมันฝรัง 20 - 60 นาท ใชนํ้า 1/4 ลิตร สําหรับมันฝรัง 

750 กรัม
18-25%

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

กอนเนื้อสับ ไสกรอก ตับ รูส ไข แพนเคก 
โดนัท

ตามทจําเปน พลิกเมื�อปรุงไปไดครึงหนึง 25-45%

12-13 ทอดดวยไฟแรง: แฮชบราวน สเต็กเนื้อสัน 
สเต็ก

5 - 15 นาท พลิกเมื�อปรุงไปไดครึงหนึง 45-64%

14 ตมนํ้าปริมาณมาก พาสตา เนื้อทอด 
(กูลาช เนื้อตุน) มันฝรังทอด

100%

ตมนํ้าปริมาณมาก เมื�อเปดฟงกชัน
บริหารจัดการพลังงาน

ฟงกชัน Power เหมาะสําหรับตมนํ้าปริมาณมาก

ขอมูลเกี่ยวกับเอคริลเอไมด

สิ่งสําคัญ! จากขอมูลทางวิทยาศาสตรลาสุด ถาคุณปรุงเนื้อ
แบบกึงสุกกึงดิบ (โดยเฉพาะอาหารทประกอบดวยแปง) สารเอคริลเอไมด
จะสงผลเสยตอสุขภาพ ดวยเหตุน้ เราแนะนําใหคุณปรุงอาหารดวย
อุณหภูมิตําสุดและไมรับประทานอาหารเนื้อกึงสุกกึงดิบบอยเกินไป
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NOTE: The clearance must meet or exceed the minimum recommended 
for both the rangehood and cooktop. Refer to the rangehood installation 
manual.



1

Model.  

Induction 7.4 kW 

Ser.Nr. 

ELECTROLUX

Cooking 
zone

Nominal Power  
(Max heat setting) (W)

Power Function  
activated (W)

Power function 
maximum duration (min)

Minimum 
cookware  
diameter (mm)

Right rear 2300 W 3200 W 10 125

Right front 2300 W 3200 W 10 125

Left rear 2300 W 3200 W 10 125

Left front 2300 W 3200 W 10 125

The power of the cooking zones can be different in some 
small ranges from the data in the table. It changes with 
the material and dimensions of the cookware.

1  electrolux.com

TECHNICAL INFORMATION

L2

N

PE

PE PE PE

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

N2
induction module left

N2
induction module rightBC003 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

user interface
coil carrier coil carrier coil carrier first circle

X
C

02
 o

r B
C

02

r3

เคล็ดลับและขอแนะนํา

การประหยัดพลังงาน

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

 สิ่งสําคัญ
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารสัมพันธกับขนาด
เสนผานศูนยกลางของเครื�องครัวที่ใช เครื�องครัวที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เล็กกวาขนาดขั้นตํ่าจะไดรับกําลังไฟที่จายจากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
เพียงสวนหนึ่งเทานั้น สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางขั้นตํ่าที่กําหนดไวใหดูที่
บท “ขอมูลทางเทคนิค”

ตัวจับเวลา  (Eco Timer)

 สิ่งแวดลอม
เพื�อประหยัดพลังงาน ตัวทําความรอนที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
จะหยุดทํางานกอนที่เสียงสัญญาณของตัวจับเวลานับถอยหลังจะดังขึ้น 
ความแตกตางของเวลาการทํางานจะขึ้นอยูกับระดับความรอนที่ตั้งไว
และเวลาที่ใชในการปรุงอาหาร
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ตัวอยางการใชงานเพื�อปรุงอาหาร
ความสัมพันธระหวางคาความรอนที่ตั้งและอัตราการใชพลังงานของตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารไมสัมพันธกันโดยตรง เมื�อคุณเพิ่มคาความรอน อัตรา
การใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะไมสัมพันธกัน
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�อปรุงไปไดครึ่งหนึ่ง 45-64%

14 ตมนํ้าปริมาณมาก พาสตา เนื้อทอด 
(กูลาช เนื้อตุน) มันฝรั่งทอด

100%

ตมนํ้าปริมาณมาก เมื�อเปดฟงกชัน
บริหารจัดการพลังงาน

ฟงกชัน Power เหมาะสําหรับตมนํ้าปริมาณมาก

ขอมูลเกี่ยวกับเอคริลเอไมด

สิ่งสําคัญ! จากขอมูลทางวิทยาศาสตรลาสุด ถาคุณปรุงเนื้อ
แบบกึ่งสุกกึ่งดิบ (โดยเฉพาะอาหารที่ประกอบดวยแปง) สารเอคริลเอไมด
จะสงผลเสียตอสุขภาพ ดวยเหตุนี้ เราแนะนําใหคุณปรุงอาหารดวย
อุณหภูมิตํ่าสุดและไมรับประทานอาหารเนื้อกึ่งสุกกึ่งดิบบอยเกินไป
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การดูแลและทําความสะอาด

ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาหลังจากใชงานทุกครั้ง ใชเครื�องครัว
ที่พื้นผิวดานลางสะอาดเทานั้น

 สิ่งสําคัญ
รอยขูดขีดหรือรอยดางดําบนพื้นผิวกลาสเซรามิกไมมีผลตอการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา

วิธีการขจัดคราบสกปรก

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

ขจัดคราบสกปรกออกหลังจากที่เตาเย็นลงแลว: คราบหินปูน คราบนํ้า 
ไขมัน คราบเปอน โลหะเปลี่ยนสี สีซีดจาง ใชนํ้ายาทําความสะอาดพิเศษ
กับพื้นผิวกลาสเซรามิกหรือสเตนเลสสตีล

2. ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาดวยผาชุบนํ้ายาทําความสะอาดบิดหมาดๆ
3. จากนั้นใชผาสะอาดเช็ดใหแหงเปนขั้นตอนสุดทาย

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

ใชนํ้ายาทําความสะอาดกลาสเซรามิก เชน Cerapol

เกิดรอยยุบบนพื้นผิวกลาสเซรามิก ของเหลวที่มีสวนประกอบของนํ้าตาลสูงหกรด รอยเปอนประเภทนี้ตองขจัดออกทันทีดวยเครื�องมือ
ขูดพิเศษสําหรับใชกับแผนกระจก ถาไมทํา พื้นผิวกระจก
ของเตาแมเหล็กไฟฟาจะไดรับความเสียหายอยางถาวร 
ซึ่งไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

เปดไมติดหรือใชงานไมได • คุณแตะที่ชองเซ็นเซอรพรอมกันตั้งแต 2 ชอง
ขึ้นไป

• ฟงกชัน Stop+Go ทํางานอยู
• มีคราบนํ้าหรือคราบไขมันบนแผงควบคุม

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

สัญญาณเสียงจะดังขึ้นและเตาแมเหล็ก
ไฟฟาจะปดทํางาน สัญญาณเสียง
จะดังขึ้นเมื�อเตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางาน

คุณวางสิ่งของทับบนชองเซ็นเซอร นําสิ่งของดังกลาวออก

เตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางาน คุณวางสิ่งของทับบนชองเซ็นเซอร นําสิ่งของดังกลาวออก
ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู
ไมแสดงขึ้นมา

ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารไมรอนพอ
เนื�องจากใชงานในเวลาสั้นๆ เทานั้น

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
โปรดดูที่บท “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 ถาปญหาอยูที่เครื�อง
ครัวที่ใช ขอความแสดงขอผิดพลาดจะดับลง แตไฟแสดงสถานะ
ความรอนที่เหลืออยูจะยังแสดงอยู ปลอยใหเครื�องครัวเย็นลง
แลวดูที่หัวขอ “เครื�องครัวสําหรับใชกับเตาแมเหล็กไฟฟา” 
เพื�อดูวาเครื�องครัวของคุณใชกับเตาแมเหล็กไฟฟานี้ไดหรือไม

ถาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนแลวแตไมสามารถแกไขปญหาได กรุณา
ปรึกษากับตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการลูกคา โดยมอบขอมูล
จากแผนขอมูลพิกัดไฟฟาและขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมา

ตองแนใจวาคุณใชงานผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง ถาปญหาเกิดจากการใชงาน
ไมถูกตอง คุณตองเสียคาใชจายสําหรับชางซอมหรือเสียคาใชจายใหตัวแทน
จําหนายแมวาจะอยูในระหวางการรับประกัน คําแนะนําเกี่ยวกับศูนยบริการลูกคา
และเงื�อนไขการรับประกันอยูในเอกสารการรับประกัน
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การดูแลและทําความสะอาด

ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาหลังจากใชงานทุกครั้ง ใชเครื�องครัว
ที่พื้นผิวดานลางสะอาดเทานั้น

 สิ่งสําคัญ
รอยขูดขีดหรือรอยดางดําบนพื้นผิวกลาสเซรามิกไมมีผลตอการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา

วิธีการขจัดคราบสกปรก

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

ขจัดคราบสกปรกออกหลังจากที่เตาเย็นลงแลว: คราบหินปูน คราบนํ้า 
ไขมัน คราบเปอน โลหะเปลี่ยนสี สีซีดจาง ใชนํ้ายาทําความสะอาดพิเศษ
กับพื้นผิวกลาสเซรามิกหรือสเตนเลสสตีล

2. ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาดวยผาชุบนํ้ายาทําความสะอาดบิดหมาดๆ
3. จากนั้นใชผาสะอาดเช็ดใหแหงเปนขั้นตอนสุดทาย

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

ใชนํ้ายาทําความสะอาดกลาสเซรามิก เชน Cerapol

เกิดรอยยุบบนพื้นผิวกลาสเซรามิก ของเหลวที่มีสวนประกอบของนํ้าตาลสูงหกรด รอยเปอนประเภทนี้ตองขจัดออกทันทีดวยเครื�องมือ
ขูดพิเศษสําหรับใชกับแผนกระจก ถาไมทํา พื้นผิวกระจก
ของเตาแมเหล็กไฟฟาจะไดรับความเสียหายอยางถาวร 
ซึ่งไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

เปดไมติดหรือใชงานไมได • คุณแตะที่ชองเซ็นเซอรพรอมกันตั้งแต 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�องจากใชงานในเวลาสั้นๆ เทานั้น

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
โปรดดูที่บท “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 ถาปญหาอยูที่เครื�อง
ครัวที่ใช ขอความแสดงขอผิดพลาดจะดับลง แตไฟแสดงสถานะ
ความรอนที่เหลืออยูจะยังแสดงอยู ปลอยใหเครื�องครัวเย็นลง
แลวดูที่หัวขอ “เครื�องครัวสําหรับใชกับเตาแมเหล็กไฟฟา” 
เพื�อดูวาเครื�องครัวของคุณใชกับเตาแมเหล็กไฟฟานี้ไดหรือไม

ถาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนแลวแตไมสามารถแกไขปญหาได กรุณา
ปรึกษากับตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการลูกคา โดยมอบขอมูล
จากแผนขอมูลพิกัดไฟฟาและขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมา

ตองแนใจวาคุณใชงานผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง ถาปญหาเกิดจากการใชงาน
ไมถูกตอง คุณตองเสียคาใชจายสําหรับชางซอมหรือเสียคาใชจายใหตัวแทน
จําหนายแมวาจะอยูในระหวางการรับประกัน คําแนะนําเกี่ยวกับศูนยบริการลูกคา
และเงื�อนไขการรับประกันอยูในเอกสารการรับประกัน

14 electrolux.com

EHI845BB_TH.indd   14 11/9/2561 BE   13:27

ความหวงใยตอสิ่งแวดลอม

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

วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑ
 วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑนี้เปนมิตรตอ

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

คําแนะนําในการติดตั้ง

 คําเตือน! คําแนะนําเพื�อความปลอดภัย
  คําเตือน! กรุณาอานขอมูลตอไปนี้! กฎหมาย 

  พระราชบัญญัติ ขอกําหนด และมาตรฐานที่บังคับ
ใชอยูในประเทศที่ใชงาน (ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
การรีไซเคิลอยางเหมาะสมตามกฎขอบังคับ ฯลฯ)

สิ่งสําคัญ! การติดตั้งตองเปนหนาที่ของชางไฟฟา
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น
ตองติดตั้งโดยเวนระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดจากเครื�องใช
ไฟฟาอื�น

ตองวางระบบปองกันไฟฟาช็อตในระหวางการติดตั้ง 
ตัวอยางเชน ลิ้นชักตองติดตั้งบนพื้นปองกันที่อยูใต
ผลิตภัณฑนี้โดยตรง

หากพื้นที่เตรียมอาหารมีรอยแตก คุณตองใชสารกันรั่ว
ทาปดไวเพื�อปองกันความชื้น สารกันรั่วจะซีลปดระหวาง
ผลิตภัณฑนี้กับพื้นที่เตรียมอาหารโดยไมเหลือชองวาง 
อยาใชสารกันรั่วที่มีสวนผสมของซิลิโคนระหวางตัว
ผลิตภัณฑนี้กับพื้นที่เตรียมอาหาร

หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูและบริเวณ
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 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)
สายไฟรุนใหมลาสุดสามารถสั่งซื้อไดจากฝายบริการลูกคา 
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
กึ่งกลางของขอบดานตรงขามของเตา หลังจากตัดแตงเทปสวนเกินแลว 
(ควรใหปลายเทปทับซอนกัน 2-3 มม.) ใหกดปลายทั้งสองดาน
เขาดวยกัน
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ความหวงใยตอสิ่งแวดลอม

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

วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑ
 วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑนี้เปนมิตรตอ

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

คําแนะนําในการติดตั้ง

 คําเตือน! คําแนะนําเพื�อความปลอดภัย
  คําเตือน! กรุณาอานขอมูลตอไปนี้! กฎหมาย 

  พระราชบัญญัติ ขอกําหนด และมาตรฐานที่บังคับ
ใชอยูในประเทศที่ใชงาน (ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
การรีไซเคิลอยางเหมาะสมตามกฎขอบังคับ ฯลฯ)

สิ่งสําคัญ! การติดตั้งตองเปนหนาที่ของชางไฟฟา
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น
ตองติดตั้งโดยเวนระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดจากเครื�องใช
ไฟฟาอื�น

ตองวางระบบปองกันไฟฟาช็อตในระหวางการติดตั้ง 
ตัวอยางเชน ลิ้นชักตองติดตั้งบนพื้นปองกันที่อยูใต
ผลิตภัณฑนี้โดยตรง

หากพื้นที่เตรียมอาหารมีรอยแตก คุณตองใชสารกันรั่ว
ทาปดไวเพื�อปองกันความชื้น สารกันรั่วจะซีลปดระหวาง
ผลิตภัณฑนี้กับพื้นที่เตรียมอาหารโดยไมเหลือชองวาง 
อยาใชสารกันรั่วที่มีสวนผสมของซิลิโคนระหวางตัว
ผลิตภัณฑนี้กับพื้นที่เตรียมอาหาร

หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูและบริเวณ
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 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)
สายไฟรุนใหมลาสุดสามารถสั่งซื้อไดจากฝายบริการลูกคา 
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
กึ่งกลางของขอบดานตรงขามของเตา หลังจากตัดแตงเทปสวนเกินแลว 
(ควรใหปลายเทปทับซอนกัน 2-3 มม.) ใหกดปลายทั้งสองดาน
เขาดวยกัน
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การติดตั้ง

+1 +1490

R5

55

520780

750

ขั้นตํ่า
500 มม.

ขั้นตํ่า
25 มม.

ขั้นตํ่า
38 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
20 มม.

ขั้นตํ่า 
50 มม.

ขั้นตํ่า 
5 มม.

สําหรับการติดตั้งเครื�องดูดควันเหนือเตานี้ ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผลิตเครื�องดูดควันนั้นๆ อยางไร
ก็ตามควรเวนระยะหางแนวตั้งอยางนอย 500 มม.

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

ตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหาร

กําลังไฟมาตรฐาน 
(คาความรอนสูงสุด) (วัตต)

เปดฟงกชัน Power (วัตต) เวลาทํางานสูงสุดของฟงกชัน 
Power (ขั้นตํ่า)

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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คูมือการติดตั้งและคูมือการใชงานเตาแมเหล็กไฟฟา

EHI845BB
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ขอแสดงความยินดี
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเตาประกอบอาหารจากอีเลคโทรลักซ คุณไดเลือก
ผลิตภัณฑที่มาพรอมกับประสบการณระดับมืออาชีพและนวัตกรรมที่สั่งสม
มาเปนเวลาหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเราไดรับการออกแบบใหมีความ
สรางสรรคและทันสมัยโดยคํานึงถึงคุณเปนหลัก เพื�อใหเมื�อใดก็ตามที่คุณ
ใชงานผลิตภัณฑ คุณจะมั่นใจไดวาคุณจะไดผลลัพธที่ยอดเยี่ยมทุกครั้ง
ขอตอนรับสูอีเลคโทรลักซ

กอนการใชงานผลิตภัณฑของคุณ
ตรวจสอบหารองรอยความเสียหายหรือตําหนิ หากคุณพบวาผลิตภัณฑ
ไดรับความเสียหายหรือมีรอยตําหนิ คุณตองทําการแจงภายใน 7 วัน
หากตองการอางสิทธิ์การรับประกันจากผูผลิตตอความเสียหายหรือ
ตําหนิที่เกิดขึ้น
กอนที่คุณจะเริ่มตนการใชงาน เราขอแนะนําใหคุณอานเนื้อหาในคูมือการใชงาน
นี้ทั้งหมดอยางละเอียด ซึ่งจะทําใหทราบขอมูลของผลิตภัณฑและฟงกชัน
การใชงานตางๆ เพื�อหลีกเลี่ยงอันตรายซึ่งมักมาพรอมกับการใชงาน
ผลิตภัณฑที่ใชแกส สิ่งสําคัญคือตองติดตั้งผลิตภัณฑอยางถูกตอง และอาน
คําแนะนําดานความปลอดภัยอยางละเอียดเพื�อหลีกเลี่ยงการใชงานอยางไมถูก
วิธีและอันตรายอื�นๆ
กรุณาเก็บคูมือฉบับนี้ไวในสถานที่ปลอดภัยเพื�อใชอางอิงในอนาคต
ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานขอกําหนดตาม Australian Standard AS 4551 & 
AS/NZS 60335.2.6

เงื�อนไขในการใชงาน
ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคเพื�อนําไปใชในครัวเรือนและการใชงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน เชน
• พื้นที่หองครัวสําหรับพนักงานในรานคา สํานักงาน และพื้นที่ทํางาน

อื�นๆ
• บานไร
• โดยแขกผูเขาพักในโรงแรม ที่พักขางทาง และสถานที่พักอาศัยอื�นๆ
• ที่มีที่นอนและอาหารเชา

กอนติดตอเรา
ตองแนใจวาคุณไดอานเนื้อหาในคูมือการใชงานทั้งหมดอยางละเอียดแลว
กอนโทรติดตอขอรับบริการ เพราะคุณอาจตองเสียคาใชจายเต็มราคา

จดหมายเลขรุนและหมายเลขประจําเครื�องที่นี่:
หมายเลขรุน:
หมายเลขประจําเครื�อง:

สารบัญ
ขอมูลดานความปลอดภัย 3
คําอธิบายผลิตภัณฑ 5
คําแนะนําการใชงาน 7
เคล็ดลับและขอแนะนํา 10
การดูแลและทําความสะอาด 13
การแกไขปญหา 14
ความหวงใยดานสิ่งแวดลอม 15
คําแนะนําในการติดตั้ง 15
ขอมูลทางเทคนิค 18
การรับประกัน 20

สัญลักษณ
 คําเตือน!

สัญลักษณนี้แสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของคุณ

 ขอควรระวัง!
สัญลักษณนี้แสดงขอมูลวิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับผลิตภัณฑนี้

 สิ่งสําคัญ!
สัญลักษณนี้แสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี้

 สิ่งแวดลอม!
สัญลักษณนี้แสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี้
อยางประหยัดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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การติดตั้ง

+1 +1490

R5

55

520780

750

ขั้นตํ่า
500 มม.

ขั้นตํ่า
25 มม.

ขั้นตํ่า
38 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
20 มม.

ขั้นตํ่า 
50 มม.

ขั้นตํ่า 
5 มม.

สําหรับการติดตั้งเครื�องดูดควันเหนือเตานี้ ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผลิตเครื�องดูดควันนั้นๆ อยางไร
ก็ตามควรเวนระยะหางแนวตั้งอยางนอย 500 มม.

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

ตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหาร

กําลังไฟมาตรฐาน 
(คาความรอนสูงสุด) (วัตต)

เปดฟงกชัน Power (วัตต) เวลาทํางานสูงสุดของฟงกชัน 
Power (ขั้นตํ่า)

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
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แผนผังการเดินสายไฟ

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานซาย

ID จัมเปอร

หรืิอ

คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร วงแรก

หร
ืิอ

หนาจอผูใช

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานขวา

ID จัมเปอร
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การรับประกัน

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

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

เครื�องใชหรือชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหายถือเปนทรัพยสินของทางบริษัท การรับประกันนี้เปนไปตามกฎหมายและสิทธิตามกฎหมายอื�นๆ 
ของทาน การรับประกันนี้ไมรวมการบํารุงรักษา เชน การทําความสะอาดเตา ผูผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณี
ที่ไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้ง การบํารุงรักษา และการใชอุปกรณเครื�องใชนี้อยางไมถูกตอง
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คูมือการติดตั้งและคูมือการใชงานเตาแมเหล็กไฟฟา
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ขอแสดงความยินดี
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเตาประกอบอาหารจากอีเลคโทรลักซ คุณไดเลือก
ผลิตภัณฑที่มาพรอมกับประสบการณระดับมืออาชีพและนวัตกรรมที่สั่งสม
มาเปนเวลาหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเราไดรับการออกแบบใหมีความ
สรางสรรคและทันสมัยโดยคํานึงถึงคุณเปนหลัก เพื�อใหเมื�อใดก็ตามที่คุณ
ใชงานผลิตภัณฑ คุณจะมั่นใจไดวาคุณจะไดผลลัพธที่ยอดเยี่ยมทุกครั้ง
ขอตอนรับสูอีเลคโทรลักซ

กอนการใชงานผลิตภัณฑของคุณ
ตรวจสอบหารองรอยความเสียหายหรือตําหนิ หากคุณพบวาผลิตภัณฑ
ไดรับความเสียหายหรือมีรอยตําหนิ คุณตองทําการแจงภายใน 7 วัน
หากตองการอางสิทธิ์การรับประกันจากผูผลิตตอความเสียหายหรือ
ตําหนิที่เกิดขึ้น
กอนที่คุณจะเริ่มตนการใชงาน เราขอแนะนําใหคุณอานเนื้อหาในคูมือการใชงาน
นี้ทั้งหมดอยางละเอียด ซึ่งจะทําใหทราบขอมูลของผลิตภัณฑและฟงกชัน
การใชงานตางๆ เพื�อหลีกเลี่ยงอันตรายซึ่งมักมาพรอมกับการใชงาน
ผลิตภัณฑที่ใชแกส สิ่งสําคัญคือตองติดตั้งผลิตภัณฑอยางถูกตอง และอาน
คําแนะนําดานความปลอดภัยอยางละเอียดเพื�อหลีกเลี่ยงการใชงานอยางไมถูก
วิธีและอันตรายอื�นๆ
กรุณาเก็บคูมือฉบับนี้ไวในสถานที่ปลอดภัยเพื�อใชอางอิงในอนาคต
ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานขอกําหนดตาม Australian Standard AS 4551 & 
AS/NZS 60335.2.6

เงื�อนไขในการใชงาน
ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคเพื�อนําไปใชในครัวเรือนและการใชงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน เชน
• พื้นที่หองครัวสําหรับพนักงานในรานคา สํานักงาน และพื้นที่ทํางาน

อื�นๆ
• บานไร
• โดยแขกผูเขาพักในโรงแรม ที่พักขางทาง และสถานที่พักอาศัยอื�นๆ
• ที่มีที่นอนและอาหารเชา

กอนติดตอเรา
ตองแนใจวาคุณไดอานเนื้อหาในคูมือการใชงานทั้งหมดอยางละเอียดแลว
กอนโทรติดตอขอรับบริการ เพราะคุณอาจตองเสียคาใชจายเต็มราคา

จดหมายเลขรุนและหมายเลขประจําเครื�องที่นี่:
หมายเลขรุน:
หมายเลขประจําเครื�อง:

สารบัญ
ขอมูลดานความปลอดภัย 3
คําอธิบายผลิตภัณฑ 5
คําแนะนําการใชงาน 7
เคล็ดลับและขอแนะนํา 10
การดูแลและทําความสะอาด 13
การแกไขปญหา 14
ความหวงใยดานสิ่งแวดลอม 15
คําแนะนําในการติดตั้ง 15
ขอมูลทางเทคนิค 18
การรับประกัน 20

สัญลักษณ
 คําเตือน!

สัญลักษณนี้แสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของคุณ

 ขอควรระวัง!
สัญลักษณนี้แสดงขอมูลวิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับผลิตภัณฑนี้

 สิ่งสําคัญ!
สัญลักษณนี้แสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี้

 สิ่งแวดลอม!
สัญลักษณนี้แสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี้
อยางประหยัดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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กรุณาอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียดและเก็บไวในที่ที่ หยิบมาใชงานไดอยาง
สะดวกเพื�อใชอางอิงในภายหลัง หากมอบผลิตภัณฑนี้ใหแกผูใชงานคนใหม 
กรุณามอบคูมือการใชงานนี้ไปพรอมกันดวย

อานขอมูลตอไปนี้อยางละเอียดเพื�อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการไดรับ
บาดเจ็บ

หมายเหตุ: คุณตองอานคําเตือนเหลานี้อยางละเอียดถี่ถวนกอนที่จะติดตั้ง
หรือใชงานผลิตภัณฑนี้ หากคุณตองการความชวยเหลือ ใหติดตอฝาย
บริการลูกคาของคุณ
ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ หากคุณไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้หรือคําแนะนํา
เพื�อความปลอดภัยอื�นๆ ที่อยูในคูมือเลมนี้

ความปลอดภัยของเด็กและผูที่มีความเสี่ยง 

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพถาวร
• อยาปลอยใหบุคคลใดๆ รวมถึงเด็กเล็ก ที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ 

ทางประสาทสัมผัสหรือความสามารถทางจิตใจไมสมบูรณ หรือขาด
ประสบการณและความรูใชงานผลิตภัณฑนี้ โดยตองใหมีผูดูแลหรือแนะนํา
การใชงานผลิตภัณฑนี้ และรับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานี้

• อยาปลอยใหเด็กเลนกับผลิตภัณฑนี้
• เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• เด็กและสัตวเลี้ยงควรอยูหางจากผลิตภัณฑนี้ขณะใชงานหรือเมื�อเครื�อง

กําลังระบายความรอน ชิ้นสวนของเตาจะมีความรอนจัด
• หากผลิตภัณฑนี้มีอุปกรณเพื�อความปลอดภัยสําหรับเด็ก เราแนะนําให

เปดใชงาน

การติดตั้ง

 คําเตือน!
ใหบุคคลที่ผานการรับรองเปนผูติดตั้งเครื�องนี้เทานั้น
• แกะวัสดุหอหุมออกทั้งหมด
• หามติดตั้งหรือใชงานเครื�องที่ชํารุด
• ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้
• ติดตั้งใหหางจากเครื�องใชไฟฟาอื�นตามระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดไว
• ใชความระมัดระวังอยูเสมอขณะขนยายผลิตภัณฑเนื�องจากมีนํ้าหนักมาก 

ตองสวมถุงมือนิรภัยตลอดเวลา
• ปดผนึกรอยแตกบนพื้นผิวเตาดวยสารกันรั่วเพื�อปองกันความชื้น

เล็ดลอดเขาไปทําใหเกิดอาการบวม
• ปองกันสวนลางของผลิตภัณฑนี้จากไอนํ้าและความชื้น
• อยาติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูหรือใตหนาตาง เพื�อปองกันภาชนะ

หุงตมที่รอนจัดหลนจากเตาเมื�อเปดประตูหรือหนาตาง
• ถาติดตั้งเตาไวเหนือลิ้นชัก ตองตรวจสอบวาระยะหางระหวางผิวดานลาง

ของเตากับลิ้นชักชั้นบนเพียงพอเพื�อใหอากาศหมุนเวียนไดสะดวก
• ตองแนใจวา ชองวางสําหรับใหอากาศถายเท 5 มม. ระหวางพื้นที่

จัดเตรียมอาหารกับดานหนาของตัวผลิตภัณฑดานลาง ไมมีสิ่งกีดขวาง
อยู การรับประกันไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการที่ไมมีชองวาง
สําหรับใหอากาศถายเทเพียงพอ

• ผิวดานลางของเตาจะรอนจัด เราแนะนําใหติดตั้งแผงกั้นที่ทําจากวัสดุ
ที่ไมติดไฟไวใตเตาเพื�อปองกันผิวดานลาง

ขอมูลดานความปลอดภัย
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การใชงาน

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ ไฟไหม หรือไฟฟาช็อต
• ผลิตภัณฑนี้สําหรับใชงานในครัวเรือน
• อยาเปลี่ยนสเปคของผลิตภัณฑนี้
• อยาใชตัวตั้งเวลาภายนอกหรือรีโมทคอนโทรลแยกตางหากเพื�อควบคุม

การทํางานของผลิตภัณฑนี้
อยาปลอยใหเตาทํางานโดยไมมีผูดูแล

• อยาใชงานผลิตภัณฑนี้ในขณะที่มือเปยกหรือเมื�อผลิตภัณฑเปยกนํ้า
• อยาวางเครื�องครัวหรือฝากระทะไวบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร 

เพราะจะทําใหรอนจัด
• “ปด” การทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหลังจากใชงาน

เสร็จแลว อยาพึ่งพาอุปกรณตรวจจับกระทะเพียงอยางเดียว
• อยาใชผลิตภัณฑนี้เปนพื้นที่ทํางานหรือพื้นที่สําหรับวางสิ่งของ
• ถาพื้นผิวมีรอยแตก ใหตัดการจายไฟเพื�อปองกันไฟฟาช็อต
• ผูใชที่มีเครื�องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจตองรักษาระยะหาง

จากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารอยางนอย 30 ซม. เมื�อใชงาน
เตาแมเหล็กไฟฟา

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิด
• ไขมันและนํ้ามันที่ไดรับความรอนจะปลอยไอระเหยที่ติดไฟไดออกมา 

รักษาระยะหางระหวางเปลวไฟหรือวัตถุที่รอนจัดกับไขมันและนํ้ามัน
ในขณะปรุงอาหาร

• ไอระเหยที่ออกมาจากนํ้ามันที่รอนจัดสามารถติดไฟและระเบิดขึ้นได
• นํ้ามันเกาที่มีเศษอาหารปะปนอยู สามารถจุดติดไฟไดที่อุณหภูมิตํ่ากวา

ที่เคยใชกับนํ้ามันดังกลาวในครั้งแรก
• หามวางวัตถุไวไฟหรือสิ่งของที่เปยกวัตถุไวไฟไวขางใน ใกลเคียง 

หรือบนเตา
• อยาพยายามใชนํ้าดับไฟ ถอดปลั๊กออกแลวใชฝาหมอหรือผาหมกันไฟ

คลุมดับไฟ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• วัสดุกลาสเซรามิกจะไดรับความเสียหายไดหากมีสิ่งของตกใส
• สวนขอบของกลาสเซรามิกอาจไดรับความเสียหายไดหากกระแทก

กับเครื�องครัว
• เครื�องครัวที่ทําจากเหล็กหลอ อะลูมิเนียมหลอ หรือเครื�องครัวที่พื้นลาง

เสียหายไมเรียบ จะทําใหพื้นผิวกลาสเซรามิกเกิดรอยขีดขวนไดเมื�อเลื�อน
ไปมา

• หากอาหารที่กําลังปรุงหกออกมา ใหใชผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ดออกทันที
เพื�อปองกันไมใหไหมติดผิวเตา

• เพื�อปองกันเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิกเสียหาย อยาปลอยให
กระทะหรือเครื�องครัวแหงคาเตา

• อยาเปดใชตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารกับเครื�องครัวที่ไมไดใสอาหารไว
หรือเมื�อไมมีเครื�องครัว

• อยาปลอยใหเครื�องครัวแหงคาเตาเพื�อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
กับทั้งเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิก

• อยาใชอะลูมิเนียมฟอยลคลุมปดสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ: ความเสียหาย ซึ่งรวมถึงกระจกแตกหรือรอยขีดขวนที่เกิดจากการ
ใชงานอยางไมถูกวิธีที่ระบุไวขางตน จะไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

การดูแลและทําความสะอาด

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้เปนประจําเพื�อปองกันวัสดุเคลือบผิว

เสื�อมสภาพ
• หามฉีดนํ้าและใชไอนํ้าในการทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้ดวยผานุมบิดหมาด ใชนํ้ายาทําความสะอาด

ที่เปนกลางเทานั้น หามใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนใยขัดถู 
หรือตัวทําละลาย หรือวัสดุโลหะตางๆ

การทิ้งผลิตภัณฑ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ
• ถอดปลั๊กเตาแมเหล็กไฟฟาออกจากเตารับ
• ถอดสายไฟและนําไปทิ้ง

ขอมูลดานความปลอดภัย
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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 / 
ความรอนที่เหลืออยู
ฟงกชันล็อก / ปองกันเด็กทํางานอยู

เครื�องครัวที่ใชอยูไมถูกตองหรือมีขนาดเล็กเกินไป หรือไมมีเครื�องครัววางอยูบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

ฟงกชันตัดการทํางานอัตโนมัติทํางานอยู

ระบบควบคุม OptiHeat (ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู 3 ระดับ)

 คําเตือน!
 /  /  เสี่ยงตอการถูกไหมจากความรอนที่ตกคางอยู!

ระบบควบคุม OptiHeat แสดงระดับความรอนที่ตกคางอยู 
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะสรางความรอนที่จําเปน
สําหรับปรุงอาหารโดยตรงที่สวนลางของเครื�องครัวที่ใชอยู 
พื้นผิวกลาสเซรามิกจะรอนขึ้นจากความรอนที่สงมาจาก
เครื�องครัวดังกลาว

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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แผนผังการเดินสายไฟ

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานซาย

ID จัมเปอร

หรืิอ

คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร วงแรก

หร
ืิอ

หนาจอผูใช

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานขวา

ID จัมเปอร
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การรับประกัน

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

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

เครื�องใชหรือชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหายถือเปนทรัพยสินของทางบริษัท การรับประกันนี้เปนไปตามกฎหมายและสิทธิตามกฎหมายอื�นๆ 
ของทาน การรับประกันนี้ไมรวมการบํารุงรักษา เชน การทําความสะอาดเตา ผูผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณี
ที่ไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้ง การบํารุงรักษา และการใชอุปกรณเครื�องใชนี้อยางไมถูกตอง

20 electrolux.com
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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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กรุณาอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียดและเก็บไวในที่ที่ หยิบมาใชงานไดอยาง
สะดวกเพื�อใชอางอิงในภายหลัง หากมอบผลิตภัณฑนี้ใหแกผูใชงานคนใหม 
กรุณามอบคูมือการใชงานนี้ไปพรอมกันดวย

อานขอมูลตอไปนี้อยางละเอียดเพื�อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการไดรับ
บาดเจ็บ

หมายเหตุ: คุณตองอานคําเตือนเหลานี้อยางละเอียดถี่ถวนกอนที่จะติดตั้ง
หรือใชงานผลิตภัณฑนี้ หากคุณตองการความชวยเหลือ ใหติดตอฝาย
บริการลูกคาของคุณ
ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ หากคุณไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้หรือคําแนะนํา
เพื�อความปลอดภัยอื�นๆ ที่อยูในคูมือเลมนี้

ความปลอดภัยของเด็กและผูที่มีความเสี่ยง 

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพถาวร
• อยาปลอยใหบุคคลใดๆ รวมถึงเด็กเล็ก ที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ 

ทางประสาทสัมผัสหรือความสามารถทางจิตใจไมสมบูรณ หรือขาด
ประสบการณและความรูใชงานผลิตภัณฑนี้ โดยตองใหมีผูดูแลหรือแนะนํา
การใชงานผลิตภัณฑนี้ และรับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานี้

• อยาปลอยใหเด็กเลนกับผลิตภัณฑนี้
• เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• เด็กและสัตวเลี้ยงควรอยูหางจากผลิตภัณฑนี้ขณะใชงานหรือเมื�อเครื�อง

กําลังระบายความรอน ชิ้นสวนของเตาจะมีความรอนจัด
• หากผลิตภัณฑนี้มีอุปกรณเพื�อความปลอดภัยสําหรับเด็ก เราแนะนําให

เปดใชงาน

การติดตั้ง

 คําเตือน!
ใหบุคคลที่ผานการรับรองเปนผูติดตั้งเครื�องนี้เทานั้น
• แกะวัสดุหอหุมออกทั้งหมด
• หามติดตั้งหรือใชงานเครื�องที่ชํารุด
• ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้
• ติดตั้งใหหางจากเครื�องใชไฟฟาอื�นตามระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดไว
• ใชความระมัดระวังอยูเสมอขณะขนยายผลิตภัณฑเนื�องจากมีนํ้าหนักมาก 

ตองสวมถุงมือนิรภัยตลอดเวลา
• ปดผนึกรอยแตกบนพื้นผิวเตาดวยสารกันรั่วเพื�อปองกันความชื้น

เล็ดลอดเขาไปทําใหเกิดอาการบวม
• ปองกันสวนลางของผลิตภัณฑนี้จากไอนํ้าและความชื้น
• อยาติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูหรือใตหนาตาง เพื�อปองกันภาชนะ

หุงตมที่รอนจัดหลนจากเตาเมื�อเปดประตูหรือหนาตาง
• ถาติดตั้งเตาไวเหนือลิ้นชัก ตองตรวจสอบวาระยะหางระหวางผิวดานลาง

ของเตากับลิ้นชักชั้นบนเพียงพอเพื�อใหอากาศหมุนเวียนไดสะดวก
• ตองแนใจวา ชองวางสําหรับใหอากาศถายเท 5 มม. ระหวางพื้นที่

จัดเตรียมอาหารกับดานหนาของตัวผลิตภัณฑดานลาง ไมมีสิ่งกีดขวาง
อยู การรับประกันไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการที่ไมมีชองวาง
สําหรับใหอากาศถายเทเพียงพอ

• ผิวดานลางของเตาจะรอนจัด เราแนะนําใหติดตั้งแผงกั้นที่ทําจากวัสดุ
ที่ไมติดไฟไวใตเตาเพื�อปองกันผิวดานลาง

ขอมูลดานความปลอดภัย
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การใชงาน

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ ไฟไหม หรือไฟฟาช็อต
• ผลิตภัณฑนี้สําหรับใชงานในครัวเรือน
• อยาเปลี่ยนสเปคของผลิตภัณฑนี้
• อยาใชตัวตั้งเวลาภายนอกหรือรีโมทคอนโทรลแยกตางหากเพื�อควบคุม

การทํางานของผลิตภัณฑนี้
อยาปลอยใหเตาทํางานโดยไมมีผูดูแล

• อยาใชงานผลิตภัณฑนี้ในขณะที่มือเปยกหรือเมื�อผลิตภัณฑเปยกนํ้า
• อยาวางเครื�องครัวหรือฝากระทะไวบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร 

เพราะจะทําใหรอนจัด
• “ปด” การทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหลังจากใชงาน

เสร็จแลว อยาพึ่งพาอุปกรณตรวจจับกระทะเพียงอยางเดียว
• อยาใชผลิตภัณฑนี้เปนพื้นที่ทํางานหรือพื้นที่สําหรับวางสิ่งของ
• ถาพื้นผิวมีรอยแตก ใหตัดการจายไฟเพื�อปองกันไฟฟาช็อต
• ผูใชที่มีเครื�องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจตองรักษาระยะหาง

จากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารอยางนอย 30 ซม. เมื�อใชงาน
เตาแมเหล็กไฟฟา

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิด
• ไขมันและนํ้ามันที่ไดรับความรอนจะปลอยไอระเหยที่ติดไฟไดออกมา 

รักษาระยะหางระหวางเปลวไฟหรือวัตถุที่รอนจัดกับไขมันและนํ้ามัน
ในขณะปรุงอาหาร

• ไอระเหยที่ออกมาจากนํ้ามันที่รอนจัดสามารถติดไฟและระเบิดขึ้นได
• นํ้ามันเกาที่มีเศษอาหารปะปนอยู สามารถจุดติดไฟไดที่อุณหภูมิตํ่ากวา

ที่เคยใชกับนํ้ามันดังกลาวในครั้งแรก
• หามวางวัตถุไวไฟหรือสิ่งของที่เปยกวัตถุไวไฟไวขางใน ใกลเคียง 

หรือบนเตา
• อยาพยายามใชนํ้าดับไฟ ถอดปลั๊กออกแลวใชฝาหมอหรือผาหมกันไฟ

คลุมดับไฟ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• วัสดุกลาสเซรามิกจะไดรับความเสียหายไดหากมีสิ่งของตกใส
• สวนขอบของกลาสเซรามิกอาจไดรับความเสียหายไดหากกระแทก

กับเครื�องครัว
• เครื�องครัวที่ทําจากเหล็กหลอ อะลูมิเนียมหลอ หรือเครื�องครัวที่พื้นลาง

เสียหายไมเรียบ จะทําใหพื้นผิวกลาสเซรามิกเกิดรอยขีดขวนไดเมื�อเลื�อน
ไปมา

• หากอาหารที่กําลังปรุงหกออกมา ใหใชผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ดออกทันที
เพื�อปองกันไมใหไหมติดผิวเตา

• เพื�อปองกันเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิกเสียหาย อยาปลอยให
กระทะหรือเครื�องครัวแหงคาเตา

• อยาเปดใชตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารกับเครื�องครัวที่ไมไดใสอาหารไว
หรือเมื�อไมมีเครื�องครัว

• อยาปลอยใหเครื�องครัวแหงคาเตาเพื�อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
กับทั้งเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิก

• อยาใชอะลูมิเนียมฟอยลคลุมปดสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ: ความเสียหาย ซึ่งรวมถึงกระจกแตกหรือรอยขีดขวนที่เกิดจากการ
ใชงานอยางไมถูกวิธีที่ระบุไวขางตน จะไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

การดูแลและทําความสะอาด

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้เปนประจําเพื�อปองกันวัสดุเคลือบผิว

เสื�อมสภาพ
• หามฉีดนํ้าและใชไอนํ้าในการทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้ดวยผานุมบิดหมาด ใชนํ้ายาทําความสะอาด

ที่เปนกลางเทานั้น หามใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนใยขัดถู 
หรือตัวทําละลาย หรือวัสดุโลหะตางๆ

การทิ้งผลิตภัณฑ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ
• ถอดปลั๊กเตาแมเหล็กไฟฟาออกจากเตารับ
• ถอดสายไฟและนําไปทิ้ง

ขอมูลดานความปลอดภัย
4 electrolux.com
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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

แสดงตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่คุณตั้งเวลาไว

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

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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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 / 
ความรอนที่เหลืออยู
ฟงกชันล็อก / ปองกันเด็กทํางานอยู

เครื�องครัวที่ใชอยูไมถูกตองหรือมีขนาดเล็กเกินไป หรือไมมีเครื�องครัววางอยูบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

ฟงกชันตัดการทํางานอัตโนมัติทํางานอยู

ระบบควบคุม OptiHeat (ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู 3 ระดับ)

 คําเตือน!
 /  /  เสี่ยงตอการถูกไหมจากความรอนที่ตกคางอยู!

ระบบควบคุม OptiHeat แสดงระดับความรอนที่ตกคางอยู 
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะสรางความรอนที่จําเปน
สําหรับปรุงอาหารโดยตรงที่สวนลางของเครื�องครัวที่ใชอยู 
พื้นผิวกลาสเซรามิกจะรอนขึ้นจากความรอนที่สงมาจาก
เครื�องครัวดังกลาว

คําอธิบายผลิตภัณฑ
6 electrolux.com
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คําแนะนําการใชงาน

เปดและปด
สัมผัสที่  นาน 1 วินาที เพื�อเปดหรือปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา

ปดการทํางานอัตโนมัติ
ฟงกชันนี้จะปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟาโดยอัตโนมัติในกรณีตอไปนี้:
• ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทุกตําแหนงถูกปดการทํางาน (  )
• คุณไมไดตั้งคาการทําความรอนหลังจากที่เปดการทํางานของเตาแมเหล็ก

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 ดูที่ตารางดานลาง

ฟงกชัน Bridge

 สิ่งสําคัญ!
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

การตั้งคาความรอน
หยุดทํางานหลังจาก 6 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง

การตั้งคาความรอน

แตะที่บารควบคุมที่สวนตั้งคาความรอน เปลี่ยนไปทางซายหรือทางขวา
ถาจําเปน อยาปลอยนิ้วออกจนกวาคุณจะไดคาความรอนที่ถูกตอง 
จอแสดงผลจะแสดงคาความรอนที่ตั้ง

7
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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 จะเพิ่ม
การจายไฟไปที่ระดับสูงสุดสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหนึ่งในสอง
ตําแหนงดังกลาว สวนไฟที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตําแหนงที่สอง
จะลดลงโดยอัตโนมัติ สวนแสดงการตั้งคาความรอนของตําแหนงที่การจายไฟ
ลดลงจะเปลี่ยนไปมาระหวางสองระดับ

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

ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่ตองการแสดงขึ้นมา
• วิธีเปดใชตัวจับเวลานับถอยหลัง: แตะที่  ของตัวจับเวลาเพื�อตั้งเวลา 

(  นาที) เมื�อไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
กะพริบชาลงแสดงวาเวลาเริ่มนับถอยหลังแลว

• การตรวจสอบเวลาที่เหลือ: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย  
ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบเร็วขึ้น 
สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลืออยู

• การเปลี่ยนตัวจับเวลานับถอยหลัง: 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 
เวลาจะเริ่มนับ การแสดงผลจะเปลี่ยนสลับระหวาง  และเวลาที่ผานไป 
(นาที)

• การตรวจสอบเวลาที่ผานไป: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย 
 ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบ

เร็วขึ้น สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่ผานไป
• 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
8 electrolux.com
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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

แสดงตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่คุณตั้งเวลาไว

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

คําอธิบายผลิตภัณฑ
5
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คําแนะนําการใชงาน

เปดและปด
สัมผัสที่  นาน 1 วินาที เพื�อเปดหรือปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา

ปดการทํางานอัตโนมัติ
ฟงกชันนี้จะปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟาโดยอัตโนมัติในกรณีตอไปนี้:
• ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทุกตําแหนงถูกปดการทํางาน (  )
• คุณไมไดตั้งคาการทําความรอนหลังจากที่เปดการทํางานของเตาแมเหล็ก

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 ดูที่ตารางดานลาง

ฟงกชัน Bridge

 สิ่งสําคัญ!
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

การตั้งคาความรอน
หยุดทํางานหลังจาก 6 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง

การตั้งคาความรอน

แตะที่บารควบคุมที่สวนตั้งคาความรอน เปลี่ยนไปทางซายหรือทางขวา
ถาจําเปน อยาปลอยนิ้วออกจนกวาคุณจะไดคาความรอนที่ถูกตอง 
จอแสดงผลจะแสดงคาความรอนที่ตั้ง

7

EHI845BB_TH.indd   7 11/9/2561 BE   13:27

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 จะเพิ่ม
การจายไฟไปที่ระดับสูงสุดสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหนึ่งในสอง
ตําแหนงดังกลาว สวนไฟที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตําแหนงที่สอง
จะลดลงโดยอัตโนมัติ สวนแสดงการตั้งคาความรอนของตําแหนงที่การจายไฟ
ลดลงจะเปลี่ยนไปมาระหวางสองระดับ

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

ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่ตองการแสดงขึ้นมา
• วิธีเปดใชตัวจับเวลานับถอยหลัง: แตะที่  ของตัวจับเวลาเพื�อตั้งเวลา 

(  นาที) เมื�อไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
กะพริบชาลงแสดงวาเวลาเริ่มนับถอยหลังแลว

• การตรวจสอบเวลาที่เหลือ: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย  
ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบเร็วขึ้น 
สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลืออยู

• การเปลี่ยนตัวจับเวลานับถอยหลัง: 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 
เวลาจะเริ่มนับ การแสดงผลจะเปลี่ยนสลับระหวาง  และเวลาที่ผานไป 
(นาที)

• การตรวจสอบเวลาที่ผานไป: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย 
 ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบ

เร็วขึ้น สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่ผานไป
• 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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คําแนะนําการใชงาน

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

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

กอนหนานี้จะปรากฏขึ้น

ล็อก
เมื อตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทํางานอยู คุณสามารถล็อกการทํางานของ
แผงควบคุมได ยกเวน  วิธีการนี้จะชวยปองกันการเปลี่ยนคาความรอน
โดยไมเจตนา ขั้นแรกใหตั้งคาความรอนที่ตองการ เมื อตองการเปดใชงาน
ฟงกชันนี้ ใหแตะที่  สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นเปนเวลา 4 วินาที 
ตัวจับเวลาจะแสดงอยูตลอดเวลา เมื อตองการปดใชงานฟงกชันนี้ ใหแตะที่ 

 คาความรอนที่คุณตั้งคาไวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น เมื อคุณปดการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา ฟงกชันนี้จะหยุดทํางานตามไปดวย

อุปกรณเพือความปลอดภัยสําหรับเด็ก
ฟงกชันนี้ทําหนาที่ปองกันการใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาโดยไมเจตนา 
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

ใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาไดในตอนนี้
• เมื อคุณหยุดการทํางานของเตาดวย  อุปกรณเพื อความปลอดภัย

สําหรับเด็กจะกลับมาทํางานอีกครั้ง
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ระบบควบคุม OffSound (การปดและเปดเสียงสัญญาณการทํางาน)

การปดเสียงสัญญาณการทํางาน
ปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา
• แตะที่  นาน 3 วินาที จอแสดงผลจะติดสวางขึ้นและดับลง แตะที่  

นาน 3 วินาที  ปรากฏขึ้น เสียงสัญญาณถูกเปดใชงาน แตะที่  
สัญลักษณ  ปรากฏขึ้น เสียงสัญญาณถูกปด เมื�อฟงกชันนี้ทํางาน 
คุณจะไดยินเสียงสัญญาณการทํางานเฉพาะในกรณีตอไปนี้:

• คุณแตะ 
• ฟงกชัน Minute Minder เริ่มจับเวลา
• ตัวจับเวลานับถอยหลังเริ่มจับเวลา
• คุณวางสิ่งของทับแผงควบคุม

การเปดเสียงสัญญาณการทํางาน
ปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา แตะที่  นาน 3 วินาที จอแสดงผล
จะติดสวางขึ้นและดับลง แตะที่  นาน 3 วินาที  ปรากฏขึ้น เนื�องจาก
เสียงสัญญาณถูกปด แตะที่  สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น 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: คุณใชตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตั้งแตหนึ่งจุดขึ้นไป

ที่ระดับกําลังไฟสูงและเครื�องครัวดังกลาวทําจากวัสดุหลายประเภท 
(โครงสรางแบบแซนดวิช)

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

เคล็ดลับและขอแนะนํา
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เคล็ดลับและขอแนะนํา

การประหยัดพลังงาน

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

 สิ่งสําคัญ
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารสัมพันธกับขนาด
เสนผานศูนยกลางของเครื�องครัวที่ใช เครื�องครัวที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เล็กกวาขนาดขั้นตํ่าจะไดรับกําลังไฟที่จายจากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
เพียงสวนหนึ่งเทานั้น สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางขั้นตํ่าที่กําหนดไวใหดูที่
บท “ขอมูลทางเทคนิค”

ตัวจับเวลา  (Eco Timer)

 สิ่งแวดลอม
เพื�อประหยัดพลังงาน ตัวทําความรอนที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
จะหยุดทํางานกอนที่เสียงสัญญาณของตัวจับเวลานับถอยหลังจะดังขึ้น 
ความแตกตางของเวลาการทํางานจะขึ้นอยูกับระดับความรอนที่ตั้งไว
และเวลาที่ใชในการปรุงอาหาร
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ตัวอยางการใชงานเพื�อปรุงอาหาร
ความสัมพันธระหวางคาความรอนที่ตั้งและอัตราการใชพลังงานของตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารไมสัมพันธกันโดยตรง เมื�อคุณเพิ่มคาความรอน อัตรา
การใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะไมสัมพันธกัน
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�อปรุงไปไดครึ่งหนึ่ง 45-64%

14 ตมนํ้าปริมาณมาก พาสตา เนื้อทอด 
(กูลาช เนื้อตุน) มันฝรั่งทอด

100%

ตมนํ้าปริมาณมาก เมื�อเปดฟงกชัน
บริหารจัดการพลังงาน

ฟงกชัน Power เหมาะสําหรับตมนํ้าปริมาณมาก

ขอมูลเกี่ยวกับเอคริลเอไมด

สิ่งสําคัญ! จากขอมูลทางวิทยาศาสตรลาสุด ถาคุณปรุงเนื้อ
แบบกึ่งสุกกึ่งดิบ (โดยเฉพาะอาหารที่ประกอบดวยแปง) สารเอคริลเอไมด
จะสงผลเสียตอสุขภาพ ดวยเหตุนี้ เราแนะนําใหคุณปรุงอาหารดวย
อุณหภูมิตํ่าสุดและไมรับประทานอาหารเนื้อกึ่งสุกกึ่งดิบบอยเกินไป
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เคล็ดลับและขอแนะนํา

การประหยัดพลังงาน

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

 สิ่งสําคัญ
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารสัมพันธกับขนาด
เสนผานศูนยกลางของเครื�องครัวที่ใช เครื�องครัวที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เล็กกวาขนาดขั้นตํ่าจะไดรับกําลังไฟที่จายจากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
เพียงสวนหนึ่งเทานั้น สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางขั้นตํ่าที่กําหนดไวใหดูที่
บท “ขอมูลทางเทคนิค”

ตัวจับเวลา  (Eco Timer)

 สิ่งแวดลอม
เพื�อประหยัดพลังงาน ตัวทําความรอนที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
จะหยุดทํางานกอนที่เสียงสัญญาณของตัวจับเวลานับถอยหลังจะดังขึ้น 
ความแตกตางของเวลาการทํางานจะขึ้นอยูกับระดับความรอนที่ตั้งไว
และเวลาที่ใชในการปรุงอาหาร
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ตัวอยางการใชงานเพื�อปรุงอาหาร
ความสัมพันธระหวางคาความรอนที่ตั้งและอัตราการใชพลังงานของตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารไมสัมพันธกันโดยตรง เมื�อคุณเพิ่มคาความรอน อัตรา
การใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะไมสัมพันธกัน
โดยตรง

ทั้งนี้หมายความวา ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่ตั้งคาไวที่ความรอน
ปานกลางใชพลังงานนอยกวาครึ่งหนึ่งของพลังงานสูงสุด

 สิ่งสําคัญ
ขอมูลในตารางเปนขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางเทานั้น

การตั้งคา
ความรอน

การใชงาน: เวลา ขอแนะนาํ 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�อปรุงไปไดครึ่งหนึ่ง 45-64%

14 ตมนํ้าปริมาณมาก พาสตา เนื้อทอด 
(กูลาช เนื้อตุน) มันฝรั่งทอด

100%

ตมนํ้าปริมาณมาก เมื�อเปดฟงกชัน
บริหารจัดการพลังงาน

ฟงกชัน Power เหมาะสําหรับตมนํ้าปริมาณมาก

ขอมูลเกี่ยวกับเอคริลเอไมด

สิ่งสําคัญ! จากขอมูลทางวิทยาศาสตรลาสุด ถาคุณปรุงเนื้อ
แบบกึ่งสุกกึ่งดิบ (โดยเฉพาะอาหารที่ประกอบดวยแปง) สารเอคริลเอไมด
จะสงผลเสียตอสุขภาพ ดวยเหตุนี้ เราแนะนําใหคุณปรุงอาหารดวย
อุณหภูมิตํ่าสุดและไมรับประทานอาหารเนื้อกึ่งสุกกึ่งดิบบอยเกินไป
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การดูแลและทําความสะอาด

ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาหลังจากใชงานทุกครั้ง ใชเครื�องครัว
ที่พื้นผิวดานลางสะอาดเทานั้น

 สิ่งสําคัญ
รอยขูดขีดหรือรอยดางดําบนพื้นผิวกลาสเซรามิกไมมีผลตอการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา

วิธีการขจัดคราบสกปรก

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

ขจัดคราบสกปรกออกหลังจากที่เตาเย็นลงแลว: คราบหินปูน คราบนํ้า 
ไขมัน คราบเปอน โลหะเปลี่ยนสี สีซีดจาง ใชนํ้ายาทําความสะอาดพิเศษ
กับพื้นผิวกลาสเซรามิกหรือสเตนเลสสตีล

2. ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาดวยผาชุบนํ้ายาทําความสะอาดบิดหมาดๆ
3. จากนั้นใชผาสะอาดเช็ดใหแหงเปนขั้นตอนสุดทาย

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

ใชนํ้ายาทําความสะอาดกลาสเซรามิก เชน Cerapol

เกิดรอยยุบบนพื้นผิวกลาสเซรามิก ของเหลวที่มีสวนประกอบของนํ้าตาลสูงหกรด รอยเปอนประเภทนี้ตองขจัดออกทันทีดวยเครื�องมือ
ขูดพิเศษสําหรับใชกับแผนกระจก ถาไมทํา พื้นผิวกระจก
ของเตาแมเหล็กไฟฟาจะไดรับความเสียหายอยางถาวร 
ซึ่งไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

เปดไมติดหรือใชงานไมได • คุณแตะที่ชองเซ็นเซอรพรอมกันตั้งแต 2 ชอง
ขึ้นไป

• ฟงกชัน Stop+Go ทํางานอยู
• มีคราบนํ้าหรือคราบไขมันบนแผงควบคุม

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

สัญญาณเสียงจะดังขึ้นและเตาแมเหล็ก
ไฟฟาจะปดทํางาน สัญญาณเสียง
จะดังขึ้นเมื�อเตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางาน

คุณวางสิ่งของทับบนชองเซ็นเซอร นําสิ่งของดังกลาวออก

เตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางาน คุณวางสิ่งของทับบนชองเซ็นเซอร นําสิ่งของดังกลาวออก
ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู
ไมแสดงขึ้นมา

ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารไมรอนพอ
เนื�องจากใชงานในเวลาสั้นๆ เทานั้น

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
โปรดดูที่บท “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 ถาปญหาอยูที่เครื�อง
ครัวที่ใช ขอความแสดงขอผิดพลาดจะดับลง แตไฟแสดงสถานะ
ความรอนที่เหลืออยูจะยังแสดงอยู ปลอยใหเครื�องครัวเย็นลง
แลวดูที่หัวขอ “เครื�องครัวสําหรับใชกับเตาแมเหล็กไฟฟา” 
เพื�อดูวาเครื�องครัวของคุณใชกับเตาแมเหล็กไฟฟานี้ไดหรือไม

ถาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนแลวแตไมสามารถแกไขปญหาได กรุณา
ปรึกษากับตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการลูกคา โดยมอบขอมูล
จากแผนขอมูลพิกัดไฟฟาและขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมา

ตองแนใจวาคุณใชงานผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง ถาปญหาเกิดจากการใชงาน
ไมถูกตอง คุณตองเสียคาใชจายสําหรับชางซอมหรือเสียคาใชจายใหตัวแทน
จําหนายแมวาจะอยูในระหวางการรับประกัน คําแนะนําเกี่ยวกับศูนยบริการลูกคา
และเงื�อนไขการรับประกันอยูในเอกสารการรับประกัน
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การดูแลและทําความสะอาด

ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาหลังจากใชงานทุกครั้ง ใชเครื�องครัว
ที่พื้นผิวดานลางสะอาดเทานั้น

 สิ่งสําคัญ
รอยขูดขีดหรือรอยดางดําบนพื้นผิวกลาสเซรามิกไมมีผลตอการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา

วิธีการขจัดคราบสกปรก

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

ขจัดคราบสกปรกออกหลังจากที่เตาเย็นลงแลว: คราบหินปูน คราบนํ้า 
ไขมัน คราบเปอน โลหะเปลี่ยนสี สีซีดจาง ใชนํ้ายาทําความสะอาดพิเศษ
กับพื้นผิวกลาสเซรามิกหรือสเตนเลสสตีล

2. ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาดวยผาชุบนํ้ายาทําความสะอาดบิดหมาดๆ
3. จากนั้นใชผาสะอาดเช็ดใหแหงเปนขั้นตอนสุดทาย

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

ใชนํ้ายาทําความสะอาดกลาสเซรามิก เชน Cerapol

เกิดรอยยุบบนพื้นผิวกลาสเซรามิก ของเหลวที่มีสวนประกอบของนํ้าตาลสูงหกรด รอยเปอนประเภทนี้ตองขจัดออกทันทีดวยเครื�องมือ
ขูดพิเศษสําหรับใชกับแผนกระจก ถาไมทํา พื้นผิวกระจก
ของเตาแมเหล็กไฟฟาจะไดรับความเสียหายอยางถาวร 
ซึ่งไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

เปดไมติดหรือใชงานไมได • คุณแตะที่ชองเซ็นเซอรพรอมกันตั้งแต 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�องจากใชงานในเวลาสั้นๆ เทานั้น

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
โปรดดูที่บท “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 ถาปญหาอยูที่เครื�อง
ครัวที่ใช ขอความแสดงขอผิดพลาดจะดับลง แตไฟแสดงสถานะ
ความรอนที่เหลืออยูจะยังแสดงอยู ปลอยใหเครื�องครัวเย็นลง
แลวดูที่หัวขอ “เครื�องครัวสําหรับใชกับเตาแมเหล็กไฟฟา” 
เพื�อดูวาเครื�องครัวของคุณใชกับเตาแมเหล็กไฟฟานี้ไดหรือไม

ถาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนแลวแตไมสามารถแกไขปญหาได กรุณา
ปรึกษากับตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการลูกคา โดยมอบขอมูล
จากแผนขอมูลพิกัดไฟฟาและขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมา

ตองแนใจวาคุณใชงานผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง ถาปญหาเกิดจากการใชงาน
ไมถูกตอง คุณตองเสียคาใชจายสําหรับชางซอมหรือเสียคาใชจายใหตัวแทน
จําหนายแมวาจะอยูในระหวางการรับประกัน คําแนะนําเกี่ยวกับศูนยบริการลูกคา
และเงื�อนไขการรับประกันอยูในเอกสารการรับประกัน
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ความหวงใยตอสิ่งแวดลอม

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

วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑ
 วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑนี้เปนมิตรตอ

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

คําแนะนําในการติดตั้ง

 คําเตือน! คําแนะนําเพื�อความปลอดภัย
  คําเตือน! กรุณาอานขอมูลตอไปนี้! กฎหมาย 

  พระราชบัญญัติ ขอกําหนด และมาตรฐานที่บังคับ
ใชอยูในประเทศที่ใชงาน (ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
การรีไซเคิลอยางเหมาะสมตามกฎขอบังคับ ฯลฯ)

สิ่งสําคัญ! การติดตั้งตองเปนหนาที่ของชางไฟฟา
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น
ตองติดตั้งโดยเวนระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดจากเครื�องใช
ไฟฟาอื�น

ตองวางระบบปองกันไฟฟาช็อตในระหวางการติดตั้ง 
ตัวอยางเชน ลิ้นชักตองติดตั้งบนพื้นปองกันที่อยูใต
ผลิตภัณฑนี้โดยตรง

หากพื้นที่เตรียมอาหารมีรอยแตก คุณตองใชสารกันรั่ว
ทาปดไวเพื�อปองกันความชื้น สารกันรั่วจะซีลปดระหวาง
ผลิตภัณฑนี้กับพื้นที่เตรียมอาหารโดยไมเหลือชองวาง 
อยาใชสารกันรั่วที่มีสวนผสมของซิลิโคนระหวางตัว
ผลิตภัณฑนี้กับพื้นที่เตรียมอาหาร

หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูและบริเวณ
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 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)
สายไฟรุนใหมลาสุดสามารถสั่งซื้อไดจากฝายบริการลูกคา 
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
กึ่งกลางของขอบดานตรงขามของเตา หลังจากตัดแตงเทปสวนเกินแลว 
(ควรใหปลายเทปทับซอนกัน 2-3 มม.) ใหกดปลายทั้งสองดาน
เขาดวยกัน
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ความหวงใยตอสิ่งแวดลอม

สัญลักษณ  บนตัวผลิตภัณฑหรอบนบรรจุภัณฑระบุวา 
ตองไมจัดการผลิตภัณฑนี้ เหมอนขยะในครัวเรอนทั่วไป 
โดยควรนําไปสงใหศูนยเก็บรวบรวมขยะที่เหมาะสมเพ�อนําไป
รีไซเคิลชิ้นสวนทางไฟฟาและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส การกําจัด
ทิ้งผลิตภัณฑนี้อยางถูกวิธีชวยใหคุณมีสวนรวมในการ
ปกปองดูแลสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เน�องจากการจัดการขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑนี้อยางไมถูกวิธี
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑนี้
ติดตอหนวยงานราชการในพ้นที่ของคุณ หนวยงานที่รับ
กําจัดของเสียในครัวเรอน หรอรานคาที่คุณซ้อผลิตภัณฑนี้

วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑ
 วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑนี้เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและสามารถนําไปรีไซเคิลได สวนประกอบที่เปน
พลาสติกจะมีเคร�องหมายนี้
กํากับอยู: >PE<,>PS< เปนตน กรุณาทิ้งวัสดุที่ใชเปน
บรรจุภัณฑนี้เชนเดียวกับขยะในครัวเรอนที่ศูนยกําจัดขยะ
ในพ้นที่ของคุณ

คาแนะนาในการติดตั้ง

 คําเตอน! คําแนะนําเพ�อความปลอดภัย
คําเตอน! กรุณาอานขอมูลตอไปนี้! กฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ขอกําหนด และมาตรฐานที่บังคับ
ใชอยูในประเทศที่ใชงาน (ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
การรีไซเคิลอยางเหมาะสมตามกฎขอบังคับ ฯลฯ)

สิ่งสําคัญ! การติดตั้งตองเปนหนาที่ของชางไฟฟา
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น
ตองติดตั้งโดยเวนระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดจากเคร�องใช
ไฟฟาอ�น

ตองวางระบบปองกันไฟฟาช็อตในระหวางการติดตั้ง 
ตัวอยางเชน ลิ้นชักตองติดตั้งบนพ้นปองกันที่อยูใต
ผลิตภัณฑนี้โดยตรง

หากพ้นที่เตรียมอาหารมีรอยแตก คุณตองใชสารกันรั่ว
ทาปดไวเพ�อปองกันความช้น สารกันรั่วจะซีลปดระหวาง
ผลิตภัณฑนี้กับพ้นที่เตรียมอาหารโดยไมเหลอชองวาง 
อยาใชสารกันรั่วที่มีสวนผสมของซิลิโคนระหวางตัว
ผลิตภัณฑนี้กับพ้นที่เตรียมอาหาร

หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูและบริเวณ
ใตหนาตาง มิฉะนั้น เคร�องครัวที่รอนอาจถูกกระแทกหลน
จากเตาเม�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 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)
สายไฟรุนใหมลาสุดสามารถสั่งซื้อไดจากฝายบริการลูกคา 
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
กึ่งกลางของขอบดานตรงขามของเตา หลังจากตัดแตงเทปสวนเกินแลว
(ควรใหปลายเทปทับซอนกัน 2-3 มม.) ใหกดปลายทั้งสองดาน
เขาดวยกัน
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การติดตั้ง

+1 +1490

R5

55

520780

750

ขั้นตํ่า
500 มม.

ขั้นตํ่า
25 มม.

ขั้นตํ่า
38 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
20 มม.

ขั้นตํ่า 
50 มม.

ขั้นตํ่า 
5 มม.

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

ตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหาร

กําลงไฟมาตรฐาน 
(คาความรอนสูงสุด) (วตต)

เปดฟงกชน Power (วตต) เวลาทํางานสูงสุดของฟงกชน 
Power (ข้นตํ่า)

เสนผานศูนยกลางข้นตํ่า
ของเครื�องครว (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
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คูมือการติดตั้งและคูมือการใชงานเตาแมเหล็กไฟฟา

EHI845BB
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ขอแสดงความยินดี
ขอขอบคุณทีเลือกซื้อเตาประกอบอาหารจากอีเลคโทรลักซ คุณไดเลือก
ผลิตภัณฑทีมาพรอมกับประสบการณระดับมืออาชีพและนวัตกรรมทีสังสม
มาเปนเวลาหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเราไดรับการออกแบบใหมีความ
สรางสรรคและทันสมัยโดยคํานึงถึงคุณเปนหลัก เพื�อใหเมื�อใดก็ตามทีคุณ
ใชงานผลิตภัณฑ คุณจะมันใจไดวาคุณจะไดผลลัพธทียอดเยียมทุกครั้ง
ขอตอนรับสูอีเลคโทรลักซ

กอนการใชงานผลิตภัณฑของคุณ
ตรวจสอบหารองรอยความเสียหายหรือตําหนิ หากคุณพบวาผลิตภัณฑ
ไดรับความเสียหายหรือมีรอยตําหนิ คุณตองทําการแจงภายใน 7 วัน
หากตองการอางสิทธิ์การรับประกันจากผูผลิตตอความเสียหายหรือ
ตําหนิทีเกิดขึ้น
กอนทีคุณจะเริมตนการใชงาน เราขอแนะนําใหคุณอานเนื้อหาในคูมือการใชงาน
นี้ทั้งหมดอยางละเอียด ซึงจะทําใหทราบขอมูลของผลิตภัณฑและฟงกชัน
การใชงานตางๆ เพื�อหลีกเลียงอันตรายซึงมักมาพรอมกับการใชงาน
ผลิตภัณฑทีใชแกส สิงสําคัญคือตองติดตั้งผลิตภัณฑอยางถูกตอง และอาน
คําแนะนําดานความปลอดภัยอยางละเอียดเพื�อหลีกเลียงการใชงานอยางไมถูก
วิธีและอันตรายอื�นๆ
กรุณาเก็บคูมือฉบับนี้ไวในสถานทีปลอดภัยเพื�อใชอางอิงในอนาคต
ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานขอกําหนดตาม Australian Standard AS 4551 & 
AS/NZS 60335.2.6

เงื�อนไขในการใชงาน
ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคเพื�อนําไปใชในครัวเรือนและการใชงานทีมีลักษณะ
ใกลเคียงกัน เชน
• พื้นทีหองครัวสําหรับพนักงานในรานคา สํานักงาน และพื้นทีทํางาน

อื�นๆ
• บานไร
• โดยแขกผูเขาพักในโรงแรม ทีพักขางทาง และสถานทีพักอาศัยอื�นๆ
• ทีมีทีนอนและอาหารเชา

กอนติดตอเรา
ตองแนใจวาคุณไดอานเนื้อหาในคูมือการใชงานทั้งหมดอยางละเอียดแลว
กอนโทรติดตอขอรับบริการ เพราะคุณอาจตองเสียคาใชจายเต็มราคา

จดหมายเลขรุนและหมายเลขประจําเครื�องทีนี:
หมายเลขรุน:
หมายเลขประจําเครื�อง:

สารบัญ
ขอมูลดานความปลอดภัย 3
คําอธิบายผลิตภัณฑ 5
คําแนะนําการใชงาน 7
เคล็ดลับและขอแนะนํา 10
การดูแลและทําความสะอาด 13
การแกไขปญหา 14
ความหวงใยดานสิงแวดลอม 15
คําแนะนําในการติดตั้ง 15
ขอมูลทางเทคนิค 18
การรับประกัน 20

สัญลักษณ
 คําเตือน!

สัญลักษณนีแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของคุณ

 ขอควรระวัง!
สัญลักษณนีแสดงขอมูลวิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึน
กับผลิตภัณฑนี

 สิ่งสําคัญ!
สัญลักษณนีแสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี

 สิ่งแวดลอม!
สัญลักษณนีแสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี
อยางประหยัดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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หมายเหต:ุการเวน้ระยะห่างของเครื�องดดูควนัและผิวเ
ตาจะตอ้งเป็นไปตามหรอืมากกวา่ที�กําหนดในคูม่ือการ
ตดิตั �งเครื�องดดูควนั



การติดตั้ง

+1 +1490

R5

55

520780

750

ขั้นตํ่า
500 มม.

ขั้นตํ่า
25 มม.

ขั้นตํ่า
38 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
20 มม.

ขั้นตํ่า 
50 มม.

ขั้นตํ่า 
5 มม.

สําหรับการติดตั้งเครื�องดูดควันเหนือเตานี้ ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผลิตเครื�องดูดควันนั้นๆ อยางไร
ก็ตามควรเวนระยะหางแนวตั้งอยางนอย 500 มม.

คําเตือน! อุณหภู ิพื้นผิวที่สวนฐานเตาสูงกวา 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 (ขั้นตํ่า)

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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แผนผังการเดินสายไฟ

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานซาย

ID จัมเปอร

หรืิอ

คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร วงแรก

หร
ืิอ

หนาจอผูใช

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานขวา

ID จัมเปอร
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การรับประกัน

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

○ ผลิตภัณฑนี้ตองไดรับการติดตั้งอยางถูกตองและใชงานดวยกําลังไฟฟาที่ระบุไวบนแผนแสดงขอมูลเทานั้น
○ ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคสําหรับใชงานทั่วไปภายในบานเทานั้น และการใชงานตองเปนไปตามคําแนะนําจากผูผลิต
○ ผลิตภัณฑนี้ตองไมไดรับการบริการ บํารุงรักษา ซอมแซม เปลี่ยนอะไหล หรือดัดแปลงโดยชางที่ไมไดรับอนุญาตจากทางบริษัท

การบริการทั้งหมดภายใตเงื�อนไขการรับประกันนี้ตองดําเนินการโดยศูนยบริการลูกคาอีเลคโทรลักซอยางเปนทางการ อุปกรณ
เครื�องใชหรือชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหายถือเปนทรัพยสินของทางบริษัท การรับประกันนี้เปนไปตามกฎหมายและสิทธิตามกฎหมายอื�นๆ 
ของทาน การรับประกันนี้ไมรวมการบํารุงรักษา เชน การทําความสะอาดเตา ผูผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณี
ที่ไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้ง การบํารุงรักษา และการใชอุปกรณเครื�องใชนี้อยางไมถูกตอง
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คูมือการติดตั้งและคูมือการใชงานเตาแมเหล็กไฟฟา

EHI845BB
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ขอแสดงความยินดี
ขอขอบคุณทีเลือกซื้อเตาประกอบอาหารจากอีเลคโทรลักซ คุณไดเลือก
ผลิตภัณฑทีมาพรอมกับประสบการณระดับมืออาชีพและนวัตกรรมทีสังสม
มาเปนเวลาหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเราไดรับการออกแบบใหมีความ
สรางสรรคและทันสมัยโดยคํานึงถึงคุณเปนหลัก เพื�อใหเมื�อใดก็ตามทีคุณ
ใชงานผลิตภัณฑ คุณจะมันใจไดวาคุณจะไดผลลัพธทียอดเยียมทุกครั้ง
ขอตอนรับสูอีเลคโทรลักซ

กอนการใชงานผลิตภัณฑของคุณ
ตรวจสอบหารองรอยความเสียหายหรือตําหนิ หากคุณพบวาผลิตภัณฑ
ไดรับความเสียหายหรือมีรอยตําหนิ คุณตองทําการแจงภายใน 7 วัน
หากตองการอางสิทธิ์การรับประกันจากผูผลิตตอความเสียหายหรือ
ตําหนิทีเกิดขึ้น
กอนทีคุณจะเริมตนการใชงาน เราขอแนะนําใหคุณอานเนื้อหาในคูมือการใชงาน
นี้ทั้งหมดอยางละเอียด ซึงจะทําใหทราบขอมูลของผลิตภัณฑและฟงกชัน
การใชงานตางๆ เพื�อหลีกเลียงอันตรายซึงมักมาพรอมกับการใชงาน
ผลิตภัณฑทีใชแกส สิงสําคัญคือตองติดตั้งผลิตภัณฑอยางถูกตอง และอาน
คําแนะนําดานความปลอดภัยอยางละเอียดเพื�อหลีกเลียงการใชงานอยางไมถูก
วิธีและอันตรายอื�นๆ
กรุณาเก็บคูมือฉบับนี้ไวในสถานทีปลอดภัยเพื�อใชอางอิงในอนาคต
ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานขอกําหนดตาม Australian Standard AS 4551 & 
AS/NZS 60335.2.6

เงื�อนไขในการใชงาน
ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคเพื�อนําไปใชในครัวเรือนและการใชงานทีมีลักษณะ
ใกลเคียงกัน เชน
• พื้นทีหองครัวสําหรับพนักงานในรานคา สํานักงาน และพื้นทีทํางาน

อื�นๆ
• บานไร
• โดยแขกผูเขาพักในโรงแรม ทีพักขางทาง และสถานทีพักอาศัยอื�นๆ
• ทีมีทีนอนและอาหารเชา

กอนติดตอเรา
ตองแนใจวาคุณไดอานเนื้อหาในคูมือการใชงานทั้งหมดอยางละเอียดแลว
กอนโทรติดตอขอรับบริการ เพราะคุณอาจตองเสียคาใชจายเต็มราคา

จดหมายเลขรุนและหมายเลขประจําเครื�องทีนี:
หมายเลขรุน:
หมายเลขประจําเครื�อง:

สารบัญ
ขอมูลดานความปลอดภัย 3
คําอธิบายผลิตภัณฑ 5
คําแนะนําการใชงาน 7
เคล็ดลับและขอแนะนํา 10
การดูแลและทําความสะอาด 13
การแกไขปญหา 14
ความหวงใยดานสิงแวดลอม 15
คําแนะนําในการติดตั้ง 15
ขอมูลทางเทคนิค 18
การรับประกัน 20

สัญลักษณ
 คําเตือน!

สัญลักษณนีแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของคุณ

 ขอควรระวัง!
สัญลักษณนีแสดงขอมูลวิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึน
กับผลิตภัณฑนี

 สิ่งสําคัญ!
สัญลักษณนีแสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี

 สิ่งแวดลอม!
สัญลักษณนีแสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี
อยางประหยัดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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กรุณาอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียดและเก็บไวในที่ที่ หยิบมาใชงานไดอยาง
สะดวกเพื�อใชอางอิงในภายหลัง หากมอบผลิตภัณฑนี้ใหแกผูใชงานคนใหม 
กรุณามอบคูมือการใชงานนี้ไปพรอมกันดวย

อานขอมูลตอไปนี้อยางละเอียดเพื�อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการไดรับ
บาดเจ็บ

หมายเหตุ: คุณตองอานคําเตือนเหลาน้อยางละเอยดถ่ถวนกอนท่จะติดตั้ง
หรือใชงานผลิตภัณฑน้ หากคุณตองการความชวยเหลือ ใหติดตอฝาย
บริการลูกคาของคุณ
ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ หากคุณไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้หรือคําแนะนํา
เพื�อความปลอดภัยอื�นๆ ท่อยูในคูมือเลมน้

ความปลอดภัยของเด็กและผที่มีความเสี่ยง 

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพถาวร
• อยาปลอยใหบุคคลใดๆ รวมถึงเด็กเล็ก ที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ 

ทางประสาทสัมผัสหรือความสามารถทางจิตใจไมสมบูรณ หรือขาด
ประสบการณและความรูใชงานผลิตภัณฑนี้ โดยตองใหมีผูดูแลหรือแนะนํา
การใชงานผลิตภัณฑนี้ และรับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานี้

• อยาปลอยใหเด็กเลนกับผลิตภัณฑนี้
• เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• เด็กและสัตวเลี้ยงควรอยูหางจากผลิตภัณฑนี้ขณะใชงานหรือเมื�อเครื�อง

กําลังระบายความรอน ชิ้นสวนของเตาจะมีความรอนจัด
• หากผลิตภัณฑนี้มีอุปกรณเพื�อความปลอดภัยสําหรับเด็ก เราแนะนําให

เปดใชงาน

การติดตั้ง

 คําเตือน!
ใหบุคคลที่ านการรับรองเปนผติดตั้งเครื�องนี้เทานั้น
• แกะวัสดุหอหุมออกทั้งหมด
• หามติดตั้งหรือใชงานเครื�องที่ชํารุด
• ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้
• ติดตั้งใหหางจากเครื�องใชไฟฟาอื�นตามระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดไว
• ใชความระมัดระวังอยูเสมอขณะขนยายผลิตภัณฑเนื�องจากมีนํ้าหนักมาก 

ตองสวมถุงมือนิรภัยตลอดเวลา
• ปดผนึกรอยแตกบนพื้นผิวเตาดวยสารกันรั่วเพื�อปองกันความชื้น

เล็ดลอดเขาไปทําใหเกิดอาการบวม
• ปองกันสวนลางของผลิตภัณฑนี้จากไอนํ้าและความชื้น
• อยาติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูหรือใตหนาตาง เพื�อปองกันภาชนะ

หุงตมที่รอนจัดหลนจากเตาเมื�อเปดประตูหรือหนาตาง
• ถาติดตั้งเตาไวเหนือลิ้นชัก ตองตรวจสอบวาระยะหางระหวางผิวดานลาง

ของเตากับลิ้นชักชั้นบนเพียงพอเพื�อใหอากาศหมุนเวียนไดสะดวก
• ตองแนใจวา ชองวางสําหรับใหอากาศถายเท 5 มม. ระหวางพื้นที่

จัดเตรียมอาหารกับดานหนาของตัวผลิตภัณฑดานลาง ไมมีสิ่งกีดขวาง
อยู การรับประกันไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการที่ไมมีชองวาง
สําหรับใหอากาศถายเทเพียงพอ

• ผิวดานลางของเตาจะรอนจัด เราแนะนําใหติดตั้งแผงกั้นที่ทําจากวัสดุ
ที่ไมติดไฟไวใตเตาเพื�อปองกันผิวดานลาง

ขอมูลดานความปลอดภั
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การใชงาน

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ ไฟไหม หรือไฟฟาช็อต
• ผลิตภัณฑนี้สําหรับใชงานในครัวเรือน
• อยาเปลี่ยนสเปคของผลิตภัณฑนี้
• อยาใชตัวตั้งเวลาภายนอกหรือรีโมทคอนโทรลแยกตางหากเพื�อควบคุม

การทํางานของผลิตภัณฑนี้
อยาปลอยใหเตาทํางานโดยไมมีผูดูแล

• อยาใชงานผลิตภัณฑนี้ในขณะที่มือเปยกหรือเมื�อผลิตภัณฑเปยกนํ้า
• อยาวางเครื�องครัวหรือฝากระทะไวบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร 

เพราะจะทําใหรอนจัด
• “ปด” การทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหลังจากใชงาน

เสร็จแลว อยาพึ่งพาอุปกรณตรวจจับกระทะเพียงอยางเดียว
• อยาใชผลิตภัณฑนี้เปนพื้นที่ทํางานหรือพื้นที่สําหรับวางสิ่งของ
• ถาพื้นผิวมีรอยแตก ใหตัดการจายไฟเพื�อปองกันไฟฟาช็อต
• ผูใชที่มีเครื�องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจตองรักษาระยะหาง

จากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารอยางนอย 30 ซม. เมื�อใชงาน
เตาแมเหล็กไฟฟา

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิด
• ไขมันและนํ้ามันที่ไดรับความรอนจะปลอยไอระเหยที่ติดไฟไดออกมา 

รักษาระยะหางระหวางเปลวไฟหรือวัตถุที่รอนจัดกับไขมันและนํ้ามัน
ในขณะปรุงอาหาร

• ไอระเหยที่ออกมาจากนํ้ามันที่รอนจัดสามารถติดไฟและระเบิดขึ้นได
• นํ้ามันเกาที่มีเศษอาหารปะปนอยู สามารถจุดติดไฟไดที่อุณหภูมิตํ่ากวา

ที่เคยใชกับนํ้ามันดังกลาวในครั้งแรก
• หามวางวัตถุไวไฟหรือสิ่งของที่เปยกวัตถุไวไฟไวขางใน ใกลเคียง 

หรือบนเตา
• อยาพยายามใชนํ้าดับไฟ ถอดปลั๊กออกแลวใชฝาหมอหรือผาหมกันไฟ

คลุมดับไฟ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• วัสดุกลาสเซรามิกจะไดรับความเสียหายไดหากมีสิ่งของตกใส
• สวนขอบของกลาสเซรามิกอาจไดรับความเสียหายไดหากกระแทก

กับเครื�องครัว
• เครื�องครัวที่ทําจากเหล็กหลอ อะลูมิเนียมหลอ หรือเครื�องครัวที่พื้นลาง

เสียหายไมเรียบ จะทําใหพื้นผิวกลาสเซรามิกเกิดรอยขีดขวนไดเมื�อเลื�อน
ไปมา

• หากอาหารที่กําลังปรุงหกออกมา ใหใชผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ดออกทันที
เพื�อปองกันไมใหไหมติดผิวเตา

• เพื�อปองกันเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิกเสียหาย อยาปลอยให
กระทะหรือเครื�องครัวแหงคาเตา

• อยาเปดใชตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารกับเครื�องครัวที่ไมไดใสอาหารไว
หรือเมื�อไมมีเครื�องครัว

• อยาปลอยใหเครื�องครัวแหงคาเตาเพื�อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
กับทั้งเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิก

• อยาใชอะลูมิเนียมฟอยลคลุมปดสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ: ความเสียหาย ซึ่งรวมถึงกระจกแตกหรือรอยขีดขวนที่เกิดจากการ
ใชงานอยางไมถูกวิธีที่ระบุไวขางตน จะไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

การดูแลและทําความสะอาด

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้เปนประจําเพื�อปองกันวัสดุเคลือบผิว

เสื�อมสภาพ
• หามฉีดนํ้าและใชไอนํ้าในการทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้ดวยผานุมบิดหมาด ใชนํ้ายาทําความสะอาด

ที่เปนกลางเทานั้น หามใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนใยขัดถู
หรือตัวทําละลาย หรือวัสดุโลหะตางๆ

การทิ้งผลิตภัณฑ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ
• ถอดปลั๊กเตาแมเหล็กไฟฟาออกจากเตารั
• ถอดสายไฟและนําไปทิ้ง

ขอมูลดานความปลอดภัย
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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 / 
ความรอนที่เหลืออยู
ฟงกชันล็อก / ปองกันเด็กทํางานอยู

เครื�องครัวที่ใชอยูไมถูกตองหรือมีขนาดเล็กเกินไป หรือไมมีเครื�องครัววางอยูบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

ฟงกชันตัดการทํางานอัตโนมัติทํางานอยู

ระบบควบคุม OptiHeat (ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู 3 ระดับ)

 คําเตือน!
 /  /  เสี่ยงตอการถูกไหมจากความรอนที่ตกคางอยู!

ระบบควบคุม OptiHeat แสดงระดับความรอนที่ตกคางอยู 
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะสรางความรอนที่จําเปน
สําหรับปรุงอาหารโดยตรงที่สวนลางของเครื�องครัวที่ใชอยู 
พื้นผิวกลาสเซรามิกจะรอนขึ้นจากความรอนที่สงมาจาก
เครื�องครัวดังกลาว

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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แผนผังการเดินสายไฟ

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานซาย

ID จัมเปอร

หรืิอ

คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร คอยลแคริเออร วงแรก

หร
ืิอ

หนาจอผูใช

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานขวา

ID จัมเปอร
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การรับประกัน

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

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

เครื�องใชหรือชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหายถือเปนทรัพยสินของทางบริษัท การรับประกันนี้เปนไปตามกฎหมายและสิทธิตามกฎหมายอื�นๆ 
ของทาน การรับประกันนี้ไมรวมการบํารุงรักษา เชน การทําความสะอาดเตา ผูผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณี
ที่ไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้ง การบํารุงรักษา และการใชอุปกรณเครื�องใชนี้อยางไมถูกตอง
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EHI845BB_TH.indd   20 11/9/2561 BE   13:27

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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กรุณาอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียดและเก็บไวในที่ที่ หยิบมาใชงานไดอยาง
สะดวกเพื�อใชอางอิงในภายหลัง หากมอบผลิตภัณฑนี้ใหแกผูใชงานคนใหม 
กรุณามอบคูมือการใชงานนี้ไปพรอมกันดวย

อานขอมูลตอไปนี้อยางละเอียดเพื�อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการไดรับ
บาดเจ็บ

หมายเหตุ: คุณตองอานคําเตือนเหลานี้อยางละเอียดถี่ถวนกอนที่จะติดตั้ง
หรือใชงานผลิตภัณฑนี้ หากคุณตองการความชวยเหลือ ใหติดตอฝาย
บริการลูกคาของคุณ
ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ หากคุณไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้หรือคําแนะนํา
เพื�อความปลอดภัยอื�นๆ ที่อยูในคูมือเลมนี้

ความปลอดภัยของเด็กและผูที่มีความเสี่ยง 

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพถาวร
• อยาปลอยใหบุคคลใดๆ รวมถึงเด็กเล็ก ที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ 

ทางประสาทสัมผัสหรือความสามารถทางจิตใจไมสมบูรณ หรือขาด
ประสบการณและความรูใชงานผลิตภัณฑนี้ โดยตองใหมีผูดูแลหรือแนะนํา
การใชงานผลิตภัณฑนี้ และรับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานี้

• อยาปลอยใหเด็กเลนกับผลิตภัณฑนี้
• เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• เด็กและสัตวเลี้ยงควรอยูหางจากผลิตภัณฑนี้ขณะใชงานหรือเมื�อเครื�อง

กําลังระบายความรอน ชิ้นสวนของเตาจะมีความรอนจัด
• หากผลิตภัณฑนี้มีอุปกรณเพื�อความปลอดภัยสําหรับเด็ก เราแนะนําให

เปดใชงาน

การติดตั้ง

 คําเตือน!
ใหบุคคลที่ผานการรับรองเปนผูติดตั้งเครื�องนี้เทานั้น
• แกะวัสดุหอหุมออกทั้งหมด
• หามติดตั้งหรือใชงานเครื�องที่ชํารุด
• ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้
• ติดตั้งใหหางจากเครื�องใชไฟฟาอื�นตามระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดไว
• ใชความระมัดระวังอยูเสมอขณะขนยายผลิตภัณฑเนื�องจากมีนํ้าหนักมาก 

ตองสวมถุงมือนิรภัยตลอดเวลา
• ปดผนึกรอยแตกบนพื้นผิวเตาดวยสารกันรั่วเพื�อปองกันความชื้น

เล็ดลอดเขาไปทําใหเกิดอาการบวม
• ปองกันสวนลางของผลิตภัณฑนี้จากไอนํ้าและความชื้น
• อยาติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูหรือใตหนาตาง เพื�อปองกันภาชนะ

หุงตมที่รอนจัดหลนจากเตาเมื�อเปดประตูหรือหนาตาง
• ถาติดตั้งเตาไวเหนือลิ้นชัก ตองตรวจสอบวาระยะหางระหวางผิวดานลาง

ของเตากับลิ้นชักชั้นบนเพียงพอเพื�อใหอากาศหมุนเวียนไดสะดวก
• ตองแนใจวา ชองวางสําหรับใหอากาศถายเท 5 มม. ระหวางพื้นที่

จัดเตรียมอาหารกับดานหนาของตัวผลิตภัณฑดานลาง ไมมีสิ่งกีดขวาง
อยู การรับประกันไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการที่ไมมีชองวาง
สําหรับใหอากาศถายเทเพียงพอ

• ผิวดานลางของเตาจะรอนจัด เราแนะนําใหติดตั้งแผงกั้นที่ทําจากวัสดุ
ที่ไมติดไฟไวใตเตาเพื�อปองกันผิวดานลาง

ขอมูลดานความปลอดภัย
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การใชงาน

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ ไฟไหม หรือไฟฟาช็อต
• ผลิตภัณฑนี้สําหรับใชงานในครัวเรือน
• อยาเปลี่ยนสเปคของผลิตภัณฑนี้
• อยาใชตัวตั้งเวลาภายนอกหรือรีโมทคอนโทรลแยกตางหากเพื�อควบคุม

การทํางานของผลิตภัณฑนี้
อยาปลอยใหเตาทํางานโดยไมมีผูดูแล

• อยาใชงานผลิตภัณฑนี้ในขณะที่มือเปยกหรือเมื�อผลิตภัณฑเปยกนํ้า
• อยาวางเครื�องครัวหรือฝากระทะไวบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร 

เพราะจะทําใหรอนจัด
• “ปด” การทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหลังจากใชงาน

เสร็จแลว อยาพึ่งพาอุปกรณตรวจจับกระทะเพียงอยางเดียว
• อยาใชผลิตภัณฑนี้เปนพื้นที่ทํางานหรือพื้นที่สําหรับวางสิ่งของ
• ถาพื้นผิวมีรอยแตก ใหตัดการจายไฟเพื�อปองกันไฟฟาช็อต
• ผูใชที่มีเครื�องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจตองรักษาระยะหาง

จากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารอยางนอย 30 ซม. เมื�อใชงาน
เตาแมเหล็กไฟฟา

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิด
• ไขมันและนํ้ามันที่ไดรับความรอนจะปลอยไอระเหยที่ติดไฟไดออกมา 

รักษาระยะหางระหวางเปลวไฟหรือวัตถุที่รอนจัดกับไขมันและนํ้ามัน
ในขณะปรุงอาหาร

• ไอระเหยที่ออกมาจากนํ้ามันที่รอนจัดสามารถติดไฟและระเบิดขึ้นได
• นํ้ามันเกาที่มีเศษอาหารปะปนอยู สามารถจุดติดไฟไดที่อุณหภูมิตํ่ากวา

ที่เคยใชกับนํ้ามันดังกลาวในครั้งแรก
• หามวางวัตถุไวไฟหรือสิ่งของที่เปยกวัตถุไวไฟไวขางใน ใกลเคียง 

หรือบนเตา
• อยาพยายามใชนํ้าดับไฟ ถอดปลั๊กออกแลวใชฝาหมอหรือผาหมกันไฟ

คลุมดับไฟ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• วัสดุกลาสเซรามิกจะไดรับความเสียหายไดหากมีสิ่งของตกใส
• สวนขอบของกลาสเซรามิกอาจไดรับความเสียหายไดหากกระแทก

กับเครื�องครัว
• เครื�องครัวที่ทําจากเหล็กหลอ อะลูมิเนียมหลอ หรือเครื�องครัวที่พื้นลาง

เสียหายไมเรียบ จะทําใหพื้นผิวกลาสเซรามิกเกิดรอยขีดขวนไดเมื�อเลื�อน
ไปมา

• หากอาหารที่กําลังปรุงหกออกมา ใหใชผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ดออกทันที
เพื�อปองกันไมใหไหมติดผิวเตา

• เพื�อปองกันเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิกเสียหาย อยาปลอยให
กระทะหรือเครื�องครัวแหงคาเตา

• อยาเปดใชตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารกับเครื�องครัวที่ไมไดใสอาหารไว
หรือเมื�อไมมีเครื�องครัว

• อยาปลอยใหเครื�องครัวแหงคาเตาเพื�อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
กับทั้งเครื�องครัวและพื้นผิวกลาสเซรามิก

• อยาใชอะลูมิเนียมฟอยลคลุมปดสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ: ความเสียหาย ซึ่งรวมถึงกระจกแตกหรือรอยขีดขวนที่เกิดจากการ
ใชงานอยางไมถูกวิธีที่ระบุไวขางตน จะไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

การดูแลและทําความสะอาด

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตางๆ ตอผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้เปนประจําเพื�อปองกันวัสดุเคลือบผิว

เสื�อมสภาพ
• หามฉีดนํ้าและใชไอนํ้าในการทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้
• ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้ดวยผานุมบิดหมาด ใชนํ้ายาทําความสะอาด

ที่เปนกลางเทานั้น หามใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนใยขัดถู 
หรือตัวทําละลาย หรือวัสดุโลหะตางๆ

การทิ้งผลิตภัณฑ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ
• ถอดปลั๊กเตาแมเหล็กไฟฟาออกจากเตารับ
• ถอดสายไฟและนําไปทิ้ง

ขอมูลดานความปลอดภัย
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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

แสดงตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่คุณตั้งเวลาไว

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

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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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 / 
ความรอนที่เหลืออยู
ฟงกชันล็อก / ปองกันเด็กทํางานอยู

เครื�องครัวที่ใชอยูไมถูกตองหรือมีขนาดเล็กเกินไป หรือไมมีเครื�องครัววางอยูบนตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร

ฟงกชันตัดการทํางานอัตโนมัติทํางานอยู

ระบบควบคุม OptiHeat (ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู 3 ระดับ)

 คําเตือน!
 /  /  เสี่ยงตอการถูกไหมจากความรอนที่ตกคางอยู!

ระบบควบคุม OptiHeat แสดงระดับความรอนที่ตกคางอยู 
ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะสรางความรอนที่จําเปน
สําหรับปรุงอาหารโดยตรงที่สวนลางของเครื�องครัวที่ใชอยู 
พื้นผิวกลาสเซรามิกจะรอนขึ้นจากความรอนที่สงมาจาก
เครื�องครัวดังกลาว

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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คําแนะนําการใชงาน

เปดและปด
สัมผัสที่  นาน 1 วินาที เพื�อเปดหรือปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา

ปดการทํางานอัตโนมัติ
ฟงกชันนี้จะปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟาโดยอัตโนมัติในกรณีตอไปนี้:
• ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทุกตําแหนงถูกปดการทํางาน (  )
• คุณไมไดตั้งคาการทําความรอนหลังจากที่เปดการทํางานของเตาแมเหล็ก

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 ดูที่ตารางดานลาง

ฟงกชัน Bridge

 สิ่งสําคัญ!
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

การตั้งคาความรอน
หยุดทํางานหลังจาก 6 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง

การตั้งคาความรอน

แตะที่บารควบคุมที่สวนตั้งคาความรอน เปลี่ยนไปทางซายหรือทางขวา
ถาจําเปน อยาปลอยนิ้วออกจนกวาคุณจะไดคาความรอนที่ถูกตอง 
จอแสดงผลจะแสดงคาความรอนที่ตั้ง

7
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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 จะเพิ่ม
การจายไฟไปที่ระดับสูงสุดสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหนึ่งในสอง
ตําแหนงดังกลาว สวนไฟที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตําแหนงที่สอง
จะลดลงโดยอัตโนมัติ สวนแสดงการตั้งคาความรอนของตําแหนงที่การจายไฟ
ลดลงจะเปลี่ยนไปมาระหวางสองระดับ

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

ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่ตองการแสดงขึ้นมา
• วิธีเปดใชตัวจับเวลานับถอยหลัง: แตะที่  ของตัวจับเวลาเพื�อตั้งเวลา 

(  นาที) เมื�อไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
กะพริบชาลงแสดงวาเวลาเริ่มนับถอยหลังแลว

• การตรวจสอบเวลาที่เหลือ: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย  
ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบเร็วขึ้น 
สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลืออยู

• การเปลี่ยนตัวจับเวลานับถอยหลัง: 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 
เวลาจะเริ่มนับ การแสดงผลจะเปลี่ยนสลับระหวาง  และเวลาที่ผานไป 
(นาที)

• การตรวจสอบเวลาที่ผานไป: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย 
 ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบ

เร็วขึ้น สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่ผานไป
• 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

แสดงตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่คุณตั้งเวลาไว

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

คําอธิบายผลิตภัณฑ
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Chỉ dẫn an toàn     3
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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 (  )
• คุณไมไดตั้งคาการทําความรอนหลังจากที่เปดการทํางานของเตาแมเหล็ก

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 ดูที่ตารางดานลาง

ฟงกชัน Bridge

 สิ่งสําคัญ!
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

การตั้งคาความรอน
หยุดทํางานหลังจาก 6 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง

การตั้งคาความรอน

แตะที่บารควบคุมที่สวนตั้งคาความรอน เปลี่ยนไปทางซายหรือทางขวา
ถาจําเปน อยาปลอยนิ้วออกจนกวาคุณจะไดคาความรอนที่ถูกตอง 
จอแสดงผลจะแสดงคาความรอนที่ตั้ง
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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 จะเพิ่ม
การจายไฟไปที่ระดับสูงสุดสําหรับตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารหนึ่งในสอง
ตําแหนงดังกลาว สวนไฟที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตําแหนงที่สอง
จะลดลงโดยอัตโนมัติ สวนแสดงการตั้งคาความรอนของตําแหนงที่การจายไฟ
ลดลงจะเปลี่ยนไปมาระหวางสองระดับ

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

ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่ตองการแสดงขึ้นมา
• วิธีเปดใชตัวจับเวลานับถอยหลัง: แตะที่  ของตัวจับเวลาเพื�อตั้งเวลา 

(  นาที) เมื�อไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
กะพริบชาลงแสดงวาเวลาเริ่มนับถอยหลังแลว

• การตรวจสอบเวลาที่เหลือ: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย  
ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบเร็วขึ้น 
สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลืออยู

• การเปลี่ยนตัวจับเวลานับถอยหลัง: 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 
เวลาจะเริ่มนับ การแสดงผลจะเปลี่ยนสลับระหวาง  และเวลาที่ผานไป 
(นาที)

• การตรวจสอบเวลาที่ผานไป: เลือกตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารดวย 
 ไฟแสดงสถานะของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารที่เลือกจะกะพริบ

เร็วขึ้น สวนแสดงผลจะแสดงเวลาที่ผานไป
• 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
8 electrolux.com
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คําแนะนําการใชงาน

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

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

กอนหนานี้จะปรากฏขึ้น

ล็อก
เมื อตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารทํางานอยู คุณสามารถล็อกการทํางานของ
แผงควบคุมได ยกเวน  วิธีการนี้จะชวยปองกันการเปลี่ยนคาความรอน
โดยไมเจตนา ขั้นแรกใหตั้งคาความรอนที่ตองการ เมื อตองการเปดใชงาน
ฟงกชันนี้ ใหแตะที่  สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นเปนเวลา 4 วินาที 
ตัวจับเวลาจะแสดงอยูตลอดเวลา เมื อตองการปดใชงานฟงกชันนี้ ใหแตะที่ 

 คาความรอนที่คุณตั้งคาไวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น เมื อคุณปดการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา ฟงกชันนี้จะหยุดทํางานตามไปดวย

อุปกรณเพือความปลอดภัยสําหรับเด็ก
ฟงกชันนี้ทําหนาที่ปองกันการใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาโดยไมเจตนา 
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

ใชงานเตาแมเหล็กไฟฟาไดในตอนนี้
• 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
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1 542
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ระบบควบคุม OffSound (การปดและเปดเสียงสัญญาณการทํางาน)

การปดเสียงสัญญาณการทํางาน
ปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา
• แตะที่  นาน 3 วินาที จอแสดงผลจะติดสวางขึ้นและดับลง แตะที่  

นาน 3 วินาที  ปรากฏขึ้น เสียงสัญญาณถูกเปดใชงาน แตะที่  
สัญลักษณ  ปรากฏขึ้น เสียงสัญญาณถูกปด เมื�อฟงกชันนี้ทํางาน 
คุณจะไดยินเสียงสัญญาณการทํางานเฉพาะในกรณีตอไปนี้:

• คุณแตะ 
• ฟงกชัน Minute Minder เริ่มจับเวลา
• ตัวจับเวลานับถอยหลังเริ่มจับเวลา
• คุณวางสิ่งของทับแผงควบคุม

การเปดเสียงสัญญาณการทํางาน
ปดการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา แตะที่  นาน 3 วินาที จอแสดงผล
จะติดสวางขึ้นและดับลง แตะที่  นาน 3 วินาที  ปรากฏขึ้น เนื�องจาก
เสียงสัญญาณถูกปด แตะที่  สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น 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: คุณใชตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารตั้งแตหนึ่งจุดขึ้นไป

ที่ระดับกําลังไฟสูงและเครื�องครัวดังกลาวทําจากวัสดุหลายประเภท 
(โครงสรางแบบแซนดวิช)

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

เคล็ดลับและขอแนะนํา
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เคล็ดลับและขอแนะนํา

การประหยัดพลังงาน

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

 สิ่งสําคัญ
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารสัมพันธกับขนาด
เสนผานศูนยกลางของเครื�องครัวที่ใช เครื�องครัวที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เล็กกวาขนาดขั้นตํ่าจะไดรับกําลังไฟที่จายจากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
เพียงสวนหนึ่งเทานั้น สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางขั้นตํ่าที่กําหนดไวใหดูที่
บท “ขอมูลทางเทคนิค”

ตัวจับเวลา  (Eco Timer)

 สิ่งแวดลอม
เพื�อประหยัดพลังงาน ตัวทําความรอนที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
จะหยุดทํางานกอนที่เสียงสัญญาณของตัวจับเวลานับถอยหลังจะดังขึ้น 
ความแตกตางของเวลาการทํางานจะขึ้นอยูกับระดับความรอนที่ตั้งไว
และเวลาที่ใชในการปรุงอาหาร
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ตัวอยางการใชงานเพื�อปรุงอาหาร
ความสัมพันธระหวางคาความรอนที่ตั้งและอัตราการใชพลังงานของตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารไมสัมพันธกันโดยตรง เมื�อคุณเพิ่มคาความรอน อัตรา
การใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะไมสัมพันธกัน
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�อปรุงไปไดครึ่งหนึ่ง 45-64%

14 ตมนํ้าปริมาณมาก พาสตา เนื้อทอด 
(กูลาช เนื้อตุน) 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

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

 สิ่งสําคัญ
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
ประสิทธิภาพการทํางานของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารสัมพันธกับขนาด
เสนผานศูนยกลางของเครื�องครัวที่ใช เครื�องครัวที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เล็กกวาขนาดขั้นตํ่าจะไดรับกําลังไฟที่จายจากตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
เพียงสวนหนึ่งเทานั้น สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางขั้นตํ่าที่กําหนดไวใหดูที่
บท “ขอมูลทางเทคนิค”

ตัวจับเวลา  (Eco Timer)

 สิ่งแวดลอม
เพื�อประหยัดพลังงาน ตัวทําความรอนที่ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหาร
จะหยุดทํางานกอนที่เสียงสัญญาณของตัวจับเวลานับถอยหลังจะดังขึ้น 
ความแตกตางของเวลาการทํางานจะขึ้นอยูกับระดับความรอนที่ตั้งไว
และเวลาที่ใชในการปรุงอาหาร
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ตัวอยางการใชงานเพื�อปรุงอาหาร
ความสัมพันธระหวางคาความรอนที่ตั้งและอัตราการใชพลังงานของตําแหนง
วางภาชนะปรุงอาหารไมสัมพันธกันโดยตรง เมื�อคุณเพิ่มคาความรอน อัตรา
การใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นของตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารจะไมสัมพันธกัน
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�อปรุงไปไดครึ่งหนึ่ง 45-64%

14 ตมนํ้าปริมาณมาก พาสตา เนื้อทอด 
(กูลาช เนื้อตุน) มันฝรั่งทอด

100%

ตมนํ้าปริมาณมาก เมื�อเปดฟงกชัน
บริหารจัดการพลังงาน

ฟงกชัน Power เหมาะสําหรับตมนํ้าปริมาณมาก

ขอมูลเกี่ยวกับเอคริลเอไมด

สิ่งสําคัญ! จากขอมูลทางวิทยาศาสตรลาสุด ถาคุณปรุงเนื้อ
แบบกึ่งสุกกึ่งดิบ (โดยเฉพาะอาหารที่ประกอบดวยแปง) สารเอคริลเอไมด
จะสงผลเสียตอสุขภาพ ดวยเหตุนี้ เราแนะนําใหคุณปรุงอาหารดวย
อุณหภูมิตํ่าสุดและไมรับประทานอาหารเนื้อกึ่งสุกกึ่งดิบบอยเกินไป
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การดูแลและทําความสะอาด

ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาหลังจากใชงานทุกครั้ง ใชเครื�องครัว
ที่พื้นผิวดานลางสะอาดเทานั้น

 สิ่งสําคัญ
รอยขูดขีดหรือรอยดางดําบนพื้นผิวกลาสเซรามิกไมมีผลตอการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา

วิธีการขจัดคราบสกปรก

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

ขจัดคราบสกปรกออกหลังจากที่เตาเย็นลงแลว: คราบหินปูน คราบนํ้า 
ไขมัน คราบเปอน โลหะเปลี่ยนสี สีซีดจาง ใชนํ้ายาทําความสะอาดพิเศษ
กับพื้นผิวกลาสเซรามิกหรือสเตนเลสสตีล

2. ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาดวยผาชุบนํ้ายาทําความสะอาดบิดหมาดๆ
3. จากนั้นใชผาสะอาดเช็ดใหแหงเปนขั้นตอนสุดทาย

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

ใชนํ้ายาทําความสะอาดกลาสเซรามิก เชน Cerapol

เกิดรอยยุบบนพื้นผิวกลาสเซรามิก ของเหลวที่มีสวนประกอบของนํ้าตาลสูงหกรด รอยเปอนประเภทนี้ตองขจัดออกทันทีดวยเครื�องมือ
ขูดพิเศษสําหรับใชกับแผนกระจก ถาไมทํา พื้นผิวกระจก
ของเตาแมเหล็กไฟฟาจะไดรับความเสียหายอยางถาวร 
ซึ่งไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

เปดไมติดหรือใชงานไมได • คุณแตะที่ชองเซ็นเซอรพรอมกันตั้งแต 2 ชอง
ขึ้นไป

• ฟงกชัน Stop+Go ทํางานอยู
• มีคราบนํ้าหรือคราบไขมันบนแผงควบคุม

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

สัญญาณเสียงจะดังขึ้นและเตาแมเหล็ก
ไฟฟาจะปดทํางาน สัญญาณเสียง
จะดังขึ้นเมื�อเตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางาน

คุณวางสิ่งของทับบนชองเซ็นเซอร นําสิ่งของดังกลาวออก

เตาแมเหล็กไฟฟาปดทํางาน คุณวางสิ่งของทับบนชองเซ็นเซอร นําสิ่งของดังกลาวออก
ไฟแสดงสถานะความรอนที่เหลืออยู
ไมแสดงขึ้นมา

ตําแหนงวางภาชนะปรุงอาหารไมรอนพอ
เนื�องจากใชงานในเวลาสั้นๆ เทานั้น

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
โปรดดูที่บท “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 ถาปญหาอยูที่เครื�อง
ครัวที่ใช ขอความแสดงขอผิดพลาดจะดับลง แตไฟแสดงสถานะ
ความรอนที่เหลืออยูจะยังแสดงอยู ปลอยใหเครื�องครัวเย็นลง
แลวดูที่หัวขอ “เครื�องครัวสําหรับใชกับเตาแมเหล็กไฟฟา” 
เพื�อดูวาเครื�องครัวของคุณใชกับเตาแมเหล็กไฟฟานี้ไดหรือไม

ถาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนแลวแตไมสามารถแกไขปญหาได กรุณา
ปรึกษากับตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการลูกคา โดยมอบขอมูล
จากแผนขอมูลพิกัดไฟฟาและขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมา

ตองแนใจวาคุณใชงานผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง 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

ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาหลังจากใชงานทุกครั้ง ใชเครื�องครัว
ที่พื้นผิวดานลางสะอาดเทานั้น

 สิ่งสําคัญ
รอยขูดขีดหรือรอยดางดําบนพื้นผิวกลาสเซรามิกไมมีผลตอการทํางาน
ของเตาแมเหล็กไฟฟา

วิธีการขจัดคราบสกปรก

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

ขจัดคราบสกปรกออกหลังจากที่เตาเย็นลงแลว: คราบหินปูน คราบนํ้า 
ไขมัน คราบเปอน โลหะเปลี่ยนสี สีซีดจาง ใชนํ้ายาทําความสะอาดพิเศษ
กับพื้นผิวกลาสเซรามิกหรือสเตนเลสสตีล

2. ทําความสะอาดเตาแมเหล็กไฟฟาดวยผาชุบนํ้ายาทําความสะอาดบิดหมาดๆ
3. จากนั้นใชผาสะอาดเช็ดใหแหงเปนขั้นตอนสุดทาย

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

ใชนํ้ายาทําความสะอาดกลาสเซรามิก เชน Cerapol

เกิดรอยยุบบนพื้นผิวกลาสเซรามิก ของเหลวที่มีสวนประกอบของนํ้าตาลสูงหกรด รอยเปอนประเภทนี้ตองขจัดออกทันทีดวยเครื�องมือ
ขูดพิเศษสําหรับใชกับแผนกระจก ถาไมทํา พื้นผิวกระจก
ของเตาแมเหล็กไฟฟาจะไดรับความเสียหายอยางถาวร 
ซึ่งไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน

เปดไมติดหรือใชงานไมได • คุณแตะที่ชองเซ็นเซอรพรอมกันตั้งแต 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�องจากใชงานในเวลาสั้นๆ เทานั้น

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
โปรดดูที่บท “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 ถาปญหาอยูที่เครื�อง
ครัวที่ใช ขอความแสดงขอผิดพลาดจะดับลง แตไฟแสดงสถานะ
ความรอนที่เหลืออยูจะยังแสดงอยู ปลอยใหเครื�องครัวเย็นลง
แลวดูที่หัวขอ “เครื�องครัวสําหรับใชกับเตาแมเหล็กไฟฟา” 
เพื�อดูวาเครื�องครัวของคุณใชกับเตาแมเหล็กไฟฟานี้ไดหรือไม

ถาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนแลวแตไมสามารถแกไขปญหาได กรุณา
ปรึกษากับตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการลูกคา โดยมอบขอมูล
จากแผนขอมูลพิกัดไฟฟาและขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมา

ตองแนใจวาคุณใชงานผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง ถาปญหาเกิดจากการใชงาน
ไมถูกตอง คุณตองเสียคาใชจายสําหรับชางซอมหรือเสียคาใชจายใหตัวแทน
จําหนายแมวาจะอยูในระหวางการรับประกัน คําแนะนําเกี่ยวกับศูนยบริการลูกคา
และเงื�อนไขการรับประกันอยูในเอกสารการรับประกัน
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ความหวงใยตอสิ่งแวดลอม

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

วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑ
 วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑนี้เปนมิตรตอ

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

คําแนะนําในการติดตั้ง

 คําเตือน! คําแนะนําเพื�อความปลอดภัย
  คําเตือน! กรุณาอานขอมูลตอไปนี้! กฎหมาย 

  พระราชบัญญัติ ขอกําหนด และมาตรฐานที่บังคับ
ใชอยูในประเทศที่ใชงาน (ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
การรีไซเคิลอยางเหมาะสมตามกฎขอบังคับ ฯลฯ)

สิ่งสําคัญ! การติดตั้งตองเปนหนาที่ของชางไฟฟา
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น
ตองติดตั้งโดยเวนระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดจากเครื�องใช
ไฟฟาอื�น

ตองวางระบบปองกันไฟฟาช็อตในระหวางการติดตั้ง 
ตัวอยางเชน ลิ้นชักตองติดตั้งบนพื้นปองกันที่อยูใต
ผลิตภัณฑนี้โดยตรง

หากพื้นที่เตรียมอาหารมีรอยแตก คุณตองใชสารกันรั่ว
ทาปดไวเพื�อปองกันความชื้น สารกันรั่วจะซีลปดระหวาง
ผลิตภัณฑนี้กับพื้นที่เตรียมอาหารโดยไมเหลือชองวาง 
อยาใชสารกันรั่วที่มีสวนผสมของซิลิโคนระหวางตัว
ผลิตภัณฑนี้กับพื้นที่เตรียมอาหาร

หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูและบริเวณ
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 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)
สายไฟรุนใหมลาสุดสามารถสั่งซื้อไดจากฝายบริการลูกคา 
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
กึ่งกลางของขอบดานตรงขามของเตา 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
ติดตอหนวยงานราชการในพื้นที่ของคุณ หนวยงานที่รับ
กําจัดของเสียในครัวเรือน หรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑนี้

วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑ
 วัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑนี้เปนมิตรตอ

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

คําแนะนําในการติดตั้ง

 คําเตือน! คําแนะนําเพื�อความปลอดภัย
  คําเตือน! กรุณาอานขอมูลตอไปนี้! กฎหมาย 

  พระราชบัญญัติ ขอกําหนด และมาตรฐานที่บังคับ
ใชอยูในประเทศที่ใชงาน (ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
การรีไซเคิลอยางเหมาะสมตามกฎขอบังคับ ฯลฯ)

สิ่งสําคัญ! การติดตั้งตองเปนหนาที่ของชางไฟฟา
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น
ตองติดตั้งโดยเวนระยะหางขั้นตํ่าที่กําหนดจากเครื�องใช
ไฟฟาอื�น

ตองวางระบบปองกันไฟฟาช็อตในระหวางการติดตั้ง 
ตัวอยางเชน ลิ้นชักตองติดตั้งบนพื้นปองกันที่อยูใต
ผลิตภัณฑนี้โดยตรง

หากพื้นที่เตรียมอาหารมีรอยแตก คุณตองใชสารกันรั่ว
ทาปดไวเพื�อปองกันความชื้น สารกันรั่วจะซีลปดระหวาง
ผลิตภัณฑนี้กับพื้นที่เตรียมอาหารโดยไมเหลือชองวาง 
อยาใชสารกันรั่วที่มีสวนผสมของซิลิโคนระหวางตัว
ผลิตภัณฑนี้กับพื้นที่เตรียมอาหาร

หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑนี้ชิดกับประตูและบริเวณ
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 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)
สายไฟรุนใหมลาสุดสามารถสั่งซื้อไดจากฝายบริการลูกคา 
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
กึ่งกลางของขอบดานตรงขามของเตา หลังจากตัดแตงเทปสวนเกินแลว 
(ควรใหปลายเทปทับซอนกัน 2-3 มม.) ใหกดปลายทั้งสองดาน
เขาดวยกัน

16 electrolux.com
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การติดตั้ง

+1 +1490

R5

55

520780

750

ขั้นตํ่า
500 มม.

ขั้นตํ่า
25 มม.

ขั้นตํ่า
38 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
20 มม.

ขั้นตํ่า 
50 มม.

ขั้นตํ่า 
5 มม.

สําหรับการติดตั้งเครื�องดูดควันเหนือเตานี้ ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผลิตเครื�องดูดควันนั้นๆ อยางไร
ก็ตามควรเวนระยะหางแนวตั้งอยางนอย 500 มม.

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

ตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหาร

กําลังไฟมาตรฐาน 
(คาความรอนสูงสุด) (วัตต)

เปดฟงกชัน Power (วัตต) เวลาทํางานสูงสุดของฟงกชัน 
Power (ขั้นตํ่า)

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

ขั้นตํ่า
500 มม.

ขั้นตํ่า
25 มม.

ขั้นตํ่า
38 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
5 มม.

ขั้นตํ่า
20 มม.

ขั้นตํ่า 
50 มม.

ขั้นตํ่า 
5 มม.

สําหรับการติดตั้งเครื�องดูดควันเหนือเตานี้ ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผลิตเครื�องดูดควันนั้นๆ อยางไร
ก็ตามควรเวนระยะหางแนวตั้งอยางนอย 500 มม.

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

ตําแหนงวางภาชนะ
ปรุงอาหาร

กําลังไฟมาตรฐาน 
(คาความรอนสูงสุด) (วัตต)

เปดฟงกชัน Power (วัตต) เวลาทํางานสูงสุดของฟงกชัน 
Power (ขั้นตํ่า)

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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แผนผังการเดินสายไฟ

โมดูลเหนี่ยวนําไฟฟาดานซาย
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การรับประกัน

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

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

เครื�องใชหรือชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหายถือเปนทรัพยสินของทางบริษัท การรับประกันนี้เปนไปตามกฎหมายและสิทธิตามกฎหมายอื�นๆ 
ของทาน การรับประกันนี้ไมรวมการบํารุงรักษา เชน การทําความสะอาดเตา ผูผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณี
ที่ไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้ง การบํารุงรักษา และการใชอุปกรณเครื�องใชนี้อยางไมถูกตอง
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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
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การรับประกัน

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

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

เครื�องใชหรือชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหายถือเปนทรัพยสินของทางบริษัท การรับประกันนี้เปนไปตามกฎหมายและสิทธิตามกฎหมายอื�นๆ 
ของทาน การรับประกันนี้ไมรวมการบํารุงรักษา เชน การทําความสะอาดเตา ผูผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณี
ที่ไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้ง การบํารุงรักษา และการใชอุปกรณเครื�องใชนี้อยางไมถูกตอง
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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.
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•

•

•

•

•

•

•
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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

khoảng cách 
tối thiểu

khoảng cách 
tối thiểu khoảng cách 

tối thiểu

khoảng cách 
tối thiểu

khoảng cách 
tối thiểu

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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Lưu ý：Việc vệ sinh cần phải đáp ứng tối thiểu hoặc tốt hơn 
khuyến nghị (của nhà cung cấp) cho cả nhóm máy hút mùi 
và bếp. Tham khảo hướng dẫn lắp đặt của nhóm máy hút 
mùi. 



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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