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เราคิดถึงคุณเสมอ
ขอบพระคุณที่ซื้อเครื่องใชไฟฟาจาก Electrolux คุณไดเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเดนดานนวัตกรรมมานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเรามี
ความโดดเดนและมีสไตล ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผูใชโดยเฉพาะ ไมวาคุณจะใชผลิตภัณฑ
เมื่อใด คุณจึงมั่นใจไดวาจะประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง
ยินดีตอนรับสู Electrolux
แวะไปยังเว็บไซทของเราสำหรับ:

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

เลือกซื้ออุปกรณเสริม วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหลแทสำหรับเครื่องใชไฟฟาของคุณไดที่:
www.electrolux.com/shop

ฝายใหบริการและดูแลลูกคา
ใชอะไหลแททุกครั้ง
ขณะติดตอศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของเรา กรุณาเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม รุน
PNC ซีเรียลนัมเบอร
ตรวจสอบขอมูลไดจากแผนขอมูลสินคา

 คำเตือน / ขอควรระวัง-ขอมูลดานความปลอดภัย
 ขอมูลและคำแนะนำทั่วไป
 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ

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

1.1 ความปลอดภัยตอเด็กและกลุมเสี่ยง
• เครื่องสามารถใชงานไดโดยเด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มี

ขอจำกัดทางรางกาย ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาด
ประสบการณหากมีผูคอยกำกับดูแลหรือใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใชเครื่องอยางปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น

• อยาใหเด็กอายุ 3 - 8 หรือผูที่ทุพพลภาพสูงเขาใกลยกเวนมี
คนดูแลอยางใกลชิด

• กันเด็กที่มีอายุต่ำกวา 3 ปออกนอกบริเวณยกเวนมีคนคอย
กำกับดูแลอยูตลอดเวลา

• อยาใหเด็กเลนเครื่อง
• แยกบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็กและทิ้งอยางเหมาะสม
• อยาใหเด็กและสัตวเลี้ยงอยูใกลเครื่องขณะทำงานหรือขณะ

กำลังรอใหเย็นลง ชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดอาจรอนมาก
• หากเครื่องมีอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ใหเปดใชงานอุปกรณ

เหลานี้ไว
• เด็ก ๆ จะตองไมทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัว

เองโดยไมมีผูดูแล

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
• คำเตือน: เครื่องและชิ้นสวนที่เขาถึงไดอาจมีความรอน

ระหวางการใชงาน ใชความระมัดระวังหลีกเลียงการสัมผัส
สวนประกอบที่ใหความรอน

• อยาใชเครื่องโดยอาศัยระบบตั้งเวลาจากภายนอกหรือระบบ
ควบคุมระยะไกลแยกตางหาก

• คำเตือน: การปรุงอาหารบนเตาไฟฟาที่มีไขมันหรือน้ำมันโดย
ไมมีคนดูแลอาจเปนอันตรายและทำใหเกิดเพลิงไหมได

• อยาดับเพลิงดวยน้ำ ใหปดเครื่องจากนั้นปดคลุมเปลวไฟ เชน
ใชประตูหรือผาหมกันไฟ

• ขอควรระวัง: ควรมีการกำกับดูแลระหวางปรุงอาหารอยางตอ
เนื่อง การปรุงอาหารระยะเวลาสั้น ๆ จะตองมีผูกำกับดูแล
อยางตอเนื่อง

• คำเตือน: อันตรายตอการเกิดไฟไหม: อยาจัดเก็บขาวของไว
บนพื้นผิวสำหรับปรุงอาหาร

3



• วัตถุโลหะ เชน มีด สอม ชอนและประตูไมควรวางอยูบนพื้น
ผิวเตาไฟฟา เนื่องจากอาจเกิดความรอนสูง

• อยาใชเครื่องพนไอน้ำรอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
• หลังใชงาน ใหปดสวนประกอบของเตาไฟฟาผานชุดควบคุม

อยาอาศัยระบบตรวจจับกะทะเพียงอยางเดียว
• หากพื้นผิวแกวเซรามิค/พื้นผิวกระจกมีรอยแตก ใหปดเครื่อง

เพื่อและถอดปลั๊กออก ในกรณีที่ตอเครื่องกับแหลงจายไฟ
หลักโดยตรงโดยใชกลองพักสายไฟ ใหถอดฟวสเพื่อตัดไฟ
จากเครื่อง ไมวาในกรณีใด ใหติดตอศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต

• หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

• คำเตือน: ใชชุดปองกันหัวเตาที่ออกแบบโดยผูผลิตเครื่องปรุง
อาหารหรือตามที่แจงโดยผูผลิตเครื่องในชุดคำแนะนำการใช
งานเพื่อใหเกิดความเหมาะสม หรือใชชุดปองกันหัวเตาที่จัด
มาใหพรอมกับเครื่อง การใชอุปกรณปองกันที่ไมเหมาะสม
อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได

2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง

คำเตือน
ติดตั้งเครื่องโดยชางผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น

คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ หรือ
ความเสียหายตอเครื่อง

• นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา

ใหพรอมกับเครื่อง
• เวนระยะขั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณอื่น
• ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจาก

เครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและ
รองเทาที่มิดชิดทุกครั้ง

• ซีลพื้นผิวตัดดวยน้ำยาซีลกันรั่วเพื่อปองกัน
ความชื้นทำใหเกิดการบวม

• ปองกันดานลางของเครื่องอยาใหโดนไอ
น้ำและความชื้น

• อยาติดตั้งเครื่องติดกับประตูหรือใต
หนาตาง ทั้งนี้เพื่อปองกันภาชนะที่รอนรวง
หลนจากเครื่องเมื่อมีการเปดประตูหรือ
หนาตาง

• แตละเครื่องจะมีพัดลมระบายความรอนอยู
ดานลาง

• หากเครื่องติดตั้งอยูเหนือถาด:
– อยาเก็บชิ้นสวนเล็ก ๆ หรือแผน

กระดาษที่อาจถูกดูดเขาไป เนื่องจาก
อาจทำใหพัดลมระบายความรอนหรือ
ระบบระบายความรอนเสียหาย

– รักษาระยะอยางนอย 2 ซม. ระหวาง
ดานลางของเครื่องและชิ้นสวนที่เก็บ
ไวในถาด

2.2 การเชื่อมตอทางไฟฟา
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได

• ตอระบบไฟโดยชางไฟฟาที่มีความ
เชี่ยวชาญเทานั้น

• เครื่องจะตองตอสายดิน
• กอนดำเนินการใด ๆ ใหตรวจสอบวา

อุปกรณไมไดเสียบตอไฟอยู
• พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตอง

ตรงกับพิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟ
ที่ใช
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• ตรวจสอบวาเครื่องติดตั้งไดถูกตอง สายไฟ
หรือปลั๊กไฟที่หลวมคลอนหรือตอไมถูกตอง
(แลวแตกรณี) อาจทำใหขั้วไฟฟาเกิดความ
รอนสูง

• ใชสายไฟที่ถูกตอง
• อยาใหสายไฟฟาพันกัน
• ติดตั้งระบบปองกันไฟฟาช็อตไวรวมกัน
• ใชตัวล็อคคลายที่สายตอ
• สายตอหรือปลั๊ก (แลวแตกรณี) จะตองไม

สัมผัสกับตัวเครื่องหรือภาชนะที่รอนเมื่อตอ
อุปกรณกับเตารับไฟฟาที่อยูใกลเคียง

• อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
• อยาทำใหปลั๊กไฟ (แลวแตกรณี) หรือสาย

จายไฟเสียหาย ติดตอศูนยบริการของเราที่
ไดรับอนุญาตหรือชางไฟเพื่อใหเปลี่ยน
สายไฟที่เสียหาย

• ระบบปองกันการกระแทกของชิ้นสวนที่มี
กระแสหรือชิ้นสวนหุมฉนวนจะตองยึดแนน
โดยไมสามารถนำออกโดยไมใชเครื่องมือ
พิเศษได

• ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการ
ติดตั้งเสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชอง
สำหรับเสียบปลั๊กไดสะดวกหลังการติดตั้ง

• หากเตารับไฟฟาหลวมคลอน อยาตอปลั๊ก
ไฟเขาไป

• อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊ก
ไฟทุกครั้ง

• ใชเฉพาะอุปกรณตัดตอนทางไฟฟาที่ถูก
ตอง เชน ระบบตัดนิรภัย ฟวส (ฟวสแบบสก
รูยึดกับฐาน) ตัวตัดไฟรั่วและคอนแทคเตอร

• การติดตั้งทางไฟฟาจะตองติดตั้งรวมกับ
อุปกรณแยกสวนเพื่อใหสามารถตัดการ
เชื่อมตอเครื่องจากแหลงจายไฟไดทุกขา
อุปกรณแยกสวนจะตองมีความกวางชอง
เปดหนาสัมผัสอยางนอย 3 มม.

2.3 การใชงาน
คำเตือน
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ ไหม
หรือไฟฟาช็อต

• นำบรรจุภัณฑทั้งหมดออก ติดฉลากและ
ฟลมปองกัน (ถามี) กอนการใชงานครั้ง
แรก

• ใชเครื่องในครัวเรือนเทานั้น
• หามแกไขสวนประกอบทางเทคนิคของ

เครื่องนี้
• ชองเปดระบายอากาศจะตองไมถูกกีดขวาง
• อยาเปดเครื่องใชงานทิ้งไวโดยไมมีคนดูแล
• กำหนดพื้นที่ปรุงอากาศเปน "ปด" หลังการ

ใชงานแตละครั้ง
• อยาพึ่งพาระบบตรวจจับกะทะอยางเดียว
• อยาใสเครื่องใชบนโตะอาหารและฝาหมอ

ในพื้นที่ปรุงอาหาร เนื่องจากอาจเกิดความ
รอนขึ้นได

• อยาเปดเครื่องขณะมือเปยกหรือในกรณีที่
เปยกน้ำ

• อยาใชเครื่องเปนพื้นผิวสำหรับทำงานหรือ
พื้นผิวสำหรับวางของ

• หากพื้นผิวเครื่องมีรอยแตก ใหปลดสายไฟ
ทันที ทั้งนี้เพื่อปองกันไฟฟาช็อต

• ผูที่ใชเครื่องกระตุนหัวใจจะตองเวนระยะ
อยางนอย 30 ซม. จากเตาอบเหนี่ยวนำ
ไฟฟาขณะเครื่องกำลังทำงาน

• ขณะจัดวางอาหารในน้ำมันรอน อาจมี
การกระเซ็นขึ้นได

คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมและจุดระเบิด
ได

• ไขมันและคราบน้ำมันเมื่อไดรับความรอน
อาจทำใหเกิดไอที่ติดไฟได ระวังอยาให
เปลวไฟหรือวัตถุที่รอนอยูใกลไขมันและ
คราบน้ำมันขณะปรุงอาหาร

• ไอระเหยมีความรอนจัดและอาจทำใหเกิด
การติดไฟในทันที

• น้ำมันที่ใชแลวอาจมีเศษอาหารตกคาง
และทำใหเกิดเพลิงไหมที่อุณหภูมิต่ำกวา
น้ำมันที่ใชเปนครั้งแรก

• อยาใสของไวไฟที่เปยกสารไวไฟภายใน
ใกลหรือบนตัวเครื่อง

คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง

• อยาวางเครื่องตัวที่รอนอยูบนแผงควบคุม
• อยาวางฝาครอบกะทะรอนไวบนพื้นผิว

กระจกของหัวเตา
• อยาใหเครื่องครัวสำหรับปรุงอาหารเดือด

จนแหง
• ระวังอยาใหสิ่งของหรือเครื่องครัวปรุง

อาหารตกกระทบที่ตัวเครื่อง พื้นผิวอาจได
รับความเสียหาย

• อยาเปดใชงานสวนการปรุงอาหารขณะที่
เครื่องครัวปรุงอาหารไมมีของหรือโดยไมมี
เครื่องครัวปรุงอาหารวางอยู

• อยาวางฟอยลอะลูมิเนียมไวบนเครื่อง
• เครื่องครัวปรุงอาหารจากเหล็กหลอ

อะลูมิเนียมหรือที่กนเสียหายอาจทำใหเกิด
รอยขีดขวนขึ้นไดที่กระจก/เซรามิคกระจก
ยกสิ่งของเหลานี้ขึ้นหากตองเคลื่อนยายไป
บนพื้นผิวสำหรับปรุงอาหาร

• เครื่องใชสำหรับปรุงอาหารเทานั้น หามใช
เพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน ทำความรอนใน
หอง

2.4 การดูแลและทำความสะอาด
• ทำความสะอาดเครื่องเปนประจำเพื่อ

ปองกันพื้นผิวไดรับความเสียหาย
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• ปดเครื่องและปลอยใหเย็นกอนทำความ
สะอาด

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟากอนดูแลรักษา
• อยาใชเครื่องพนสเปรยไอน้ำหรือไอน้ำ

รอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
• ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ

น้ำบิดหมาด ใชเฉพาะน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง อยาใชผลิตภัณฑที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน แผนขัดที่หยาบ สารละลาย
หรือวัตถุโลหะที่อาจทำใหเกิดความเสีย
หาย

2.5 การใหบริการ
• ซอมเครื่องโดยติดตอศูนยบริการที่ไดรับ

อนุญาต

• ใชชิ้นสวนแทเทานั้น

2.6 การทิ้ง
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

• ติดตอหนวยงานทองถิ่นเพื่อสอบถามขอมูล
การทิ้งเครื่องอยางถูกตอง

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
• ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยก

ทิ้ง

3. การติดตั้ง
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

3.1 กอนติดตั้ง
กอนติดตั้งหัวเตา ใหจดขอมูลดานลางจาก
แผนขอมูลเครื่อง แผนขอมูลจะอยูที่ดานลาง
ของหัวเตา

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

3.2 เตาติดตั้งสำเร็จ
ใชเฉพาะหัวเตาสำเร็จหลังจากประกอบหัวเตา
ในชุดติดตั้งสำเร็จที่ถูกตอง และพื้นผิวใชงาน
ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3.3 สายเชื่อมตอ
• หัวเตาจัดมาใหพรอมสายตอ
• เปลี่ยนสายไฟที่เสียหายโดยใชสาย:

H05V2V2-F ที่ทนตออุณหภูมิ 90°C หรือ
สูงกวา สอบถามจากศูนยบริการในพื้นที่

3.4 ชิ้นสวน

min.

50mm

min.

500mm

R 5mm

min.

55mm

560+1mm490
+1

mm
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min.

28 mm

min.
12 mm

min. 60mm

หากตัวเครื่องติดตั้งเหนือลิ้นชัก
สวนระบายอากาศของเตาอาจ
ทำใหของที่เก็บในลิ้นชักเกิด
ความรอนระหวางการปรุง
อาหาร

4. รายละเอียดผลิตภัณฑ
4.1 แผนผังพื้นผิวการปรุงอาหาร

1 1

2

11

1 พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟา
2 แผงควบคุม
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4.2 เคาโครงแผงควบคุม

1 2 43 6 75

9 811 10

ใชพื้นที่เซ็นเซอรเพื่อสั่งการเครื่อง จอแสดงผล ไฟสถานะและเสียงจะแจงวาฟงกชั่นใดที่ทำงาน

พื้นที่‐
เซ็น‐
เซอร

ฟงกชั่น ความเห็น

1 ON / OFF เปดและปดเตา

2 ล็อค / อุปกรณเพื่อความ‐
ปลอดภัยสำหรับเด็ก

เพื่อล็อค/ปลดล็อคแผงควบคุม

3 หยุดชั่วคราว เพื่อเปดและปดฟงกชั่นการทำงาน

4 Bridge เพื่อเปดและปดฟงกชั่นการทำงาน

5 - คาความรอนจะปรากฏขึ้น เพื่อแสดงคาความรอน

6 - ไฟสถานะระบบตั้งเวลา‐
สำหรับพื้นที่ปรุงสุก

สำหรับแสดงพื้นที่ที่คุณตั้งเวลาไว

7 - จอแสดงเวลาที่ตั้งไว เพื่อแสดงเวลาเปนนาที

8 - เพื่อเลือกพื้นที่ปรุงสุก

9  / - เพื่อเพิ่มหรือลดเวลา

10 PowerBoost เพื่อเปดและปดฟงกชั่นการทำงาน

11 - แถบควบคุม เพื่อตั้งคาความรอน

4.3 คาความรอนจะปรากฏขึ้น

จอแสดงผล รายละเอียด
พื้นที่ปรุงอาหารจะปดทำงาน

 - พื้นที่ปรุงอาหารจะทำงาน

หยุดชั่วคราว ทำงาน
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จอแสดงผล รายละเอียด
ทำความรอนอัตโนมัติ ทำงาน

PowerBoost ทำงาน

 + ตัวเลข มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

 /  / OptiHeat Control (สัญลักษณแจงความรอนตกคางแบบ 3 ขั้น): ปรุง‐
อาหารตอไป / รักษาอุณหภูมิ / ความรอนหลงเหลือ

ล็อค /อุปกรณเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก ทำงาน

ภาชนะที่ไมเหมาะสมหรือเล็กเกินไปบนพื้นที่ปรุงอาหาร

ปดการทำงานอัตโนมัติ ทำงาน

4.4 OptiHeat Control (สัญลักษณ
แจงความรอนตกคางแบบ 3 ขั้น)

คำเตือน
 /  /  อาจเกิดการไหม

เนื่องจากความรอนตกคาง ไฟ
สถานะแสดงระดับความรอน
ตกคาง

พื้นที่ปรุงอาหารแบบเหนี่ยวนำจะทำความรอน
ที่จำเปนสำหรับการปรุงอาหารโดยตรงที่ดาน
ลางของภาชนะ แกวเซรามิคจะถูกทำใหรอน
โดยอาศัยความรอนของภาชนะ

5. การใชงานประจำวัน
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

5.1 การเปดและปดทำงาน
กดเลือก  เปนเวลา 1 วินาทีเพื่อเปดหรือปด
เตา

5.2 ปดการทำงานอัตโนมัติ
ฟงกชั่นนี้จะปดทำงานชุดเตาอัตโนมัติ
หาก:
• โซนประกอบอาหารทั้งหมดปดทำงาน
• คุณไมไดปรับคาความรอนหลังจากเปดเตา
• คุณทำของหกหรือมีของอยูที่แผงควบคุม

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

• เตารอนเกินไป (เชน กรณีที่กระทะเดือดจน
แหง) ปลอยใหโซนประกอบอาหารเย็นลง
กอนใชเตาอีกครั้ง

• คุณใชภาชนะไมเหมาะสม สัญลักษณ 
ติดสวางและโซนประกอบอาหารปดทำงาน
อัตโนมัติหลังผานไป 2 นาที

• คุณไมไดปดทำงานโซนประกอบอาหาร
หรือปรับคาความรอน หลังผานไประยะ
หนึ่ง  ติดสวางและเตาปดทำงาน

ความสัมพันธระหวางคาความรอนและเวลา
หลังจากเตาปดทำงาน:

คาความรอน เตาปดทำงานหลัง‐
จาก

, 1 - 3 6 ชั่วโมง

4 - 7 5 ชั่วโมง

8 - 9 4 ชั่วโมง

10 - 14 1.5 ชั่วโมง

5.3 คาความรอน
การตั้งคาหรือปรับคาความรอน:
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กดที่แถบควบคุมที่คาความรอนที่เหมาะสม
หรือเลื่อนนิ้วไปตามแถบควบคุมจนกระทั่งได
คาความรอนที่ตองการ

5.4 การใชพื้นที่ปรุงสุก
วางภาชนะที่กลางพื้นที่ที่เลือก พื้นที่ปรุงระบบ
แมเหล็กไฟฟาจะปรับตามขนาดกนภาชนะ
อัตโนมัติ
คุณสามารถปรุงสุกโดยวางภาชนะขนาดใหญ
บนพื้นที่ปรุงสุกสองสวนพรอม ๆ กัน ภาชนะจะ
ตองปดคลุมกลางพื้นที่ทั้งสองสวน แตไมเกิน
แนวกำกับพื้นที่
หากภาชนะอยูระหวางกลางของพื้นที่ทั้งสอง
ฟงกชั่นบริดจจะไมเปดทำงาน

5.5 Bridge
ฟงกชั่นนี้จะทำงานเมื่อหมอปด
ทับตรงกลางของสองพื้นที่

ฟงกชั่นนี้เปนการเชื่อมตอพื้นที่ปรุงสุกเพื่อใช
งานรวมกันเปนหนวยเดียวกัน
เริ่มจากปรับคาความรอนสำหรับพื้นที่ปรุงสุก
สวนใดสวนหนึ่ง
การเปดใชงานฟงกชั่นสำหรับพื้นที่ปรุงสุก
ดานซาย/ขวา: กดเลือก  /  ตั้งคาหรือ

ปรับคาความรอนโดยกดเลือกเซ็นเซอรควบคุม
ซาย/ขวา

การปดใชงานฟงกชั่น: กดเลือก  / .
พื้นที่ปรุงสุกจะทำงานแยกจากกัน

5.6 ทำความรอนอัตโนมัติ
เปดใชงานฟงกชั่นนี้เพื่อปรับคาความรอนที่
ตองการในระยะเวลาที่สั้นลง ขณะเปดใชงาน
พื้นที่ดังกลาวจะทำงานที่คาสูงสุดในตอนเริ่ม
ตนจากนั้นจะเริ่มปรุงสุกตามคาความรอนที่
ตองการ

เปดใชงานฟงกชั่นนี้โดยพื้นที่
ปรุงสุกจะตองเย็น

การเปดใชงานฟงกชั่นสำหรับพื้นที่ปรุง
อาหาร: กดเลือก  (  ติดสวาง) กดไปที่คา
ความรอนที่ตองการในทันที หลังผานไป 3
วินาที  ติดสวาง
การปดใชงานฟงกชั่น: ปรับคาความรอน

5.7 PowerBoost
ฟงกชั่นนี้จะทำใหไดพลังงานมากขึ้นสำหรับ
พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟา ฟงกชั่นนี้
สามารถเปดใชงานสำหรับพื้นที่ปรุงระบบแม
เหล็กไฟฟาในระยะเวลาที่จำกัดเทานั้น หลัง
จากพนเวลานี้ พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟาจะ
ปรับอัตโนมัติกับเปนคาความรอนสูงสุด

ดูในหัวขอ "ขอมูลทางเทคนิค"

การปดใชงานฟงกชั่นสำหรับพื้นที่ปรุงสุก:
กดเลือก   ติดสวาง
การปดใชงานฟงกชั่น: ปรับคาความรอน

5.8 ระบบตั้งเวลา
ตัวตั้งเวลานับถอยหลัง
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อกำหนดระยะเวลา
การทำงานของพื้นที่ปรุงสุกในหนึ่งรอบของ
การปรุงสุก
เริ่มจากตั้งคาความรอนสำหรับพื้นที่ปรุงสุก
จากนั้นตั้งคาฟงกชั่นการทำงาน

การตั้งคาพื้นที่ปรุงสุก: กดเลือก  ซ้ำ ๆ จน
กระทั่งไฟสถานะพื้นที่ปรุงสุกที่ตองการติด
สวาง

การปดฟงกชั่น: กดเลือก  ที่ตัวตั้งเวลาเพื่อ
ตั้งเวลา (00 - 99 นาที) เมื่อไฟสถานะของ
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พื้นที่ปรุงสุกเริ่มกะพริบชา ๆ เวลาจะเริ่มนับ
ถอยหลัง

การดูเวลาที่เหลือ: ตั้งคาพื้นที่ปรุงสุกดวย 
ไฟสถานะของพื้นที่ปรุงสุกจะเริ่มกะพริบเร็ว
หนาจอแสดงเวลาที่เหลือ

การปรับเวลา: ตั้งคาพื้นที่ปรุงสุกดวย  กด
เลือก  หรือ 

การปดฟงกชั่น: ตั้งคาพื้นที่ปรุงสุกดวย 
จากนั้นกดเลือก  เวลาที่เหลือจะกลายเปน
00 ไฟสถานะของพื้นที่ปรุงสุกจะดับลง

เมื่อเวลาสิ้นสุดลง เสียงจะดังขึ้น
และขอความ 00 ติดกะพริบ
พื้นที่ปรุงสุกจะปดทำงาน

การปดเสียง: กดเลือก 
CountUp Timer (ระบบนับเวลาที่ผานไป)
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อตรวจสอบวาพื้นที่
ปรุงสุกทำงานมานานแลวเทาใด

การตั้งคาพื้นที่ปรุงสุก: กดเลือก  ซ้ำ ๆ จน
กระทั่งไฟสถานะพื้นที่ปรุงสุกที่ตองการติด
สวาง

การเปดใชงานฟงกชั่น: กดเลือก  ที่ตัวตั้ง
เวลา  ติดสวาง เมื่อไฟสถานะของพื้นที่ปรุง
สุกเริ่มกะพริบชา ๆ เวลาจะเริ่มนับไปเรื่อย ๆ
จอแสดงผลจะสลับระหวาง  และเวลาที่นับ
(นาที)
การดูระยะเวลาที่พื้นที่ปรุงสุกทำงาน: ตั้งคา
พื้นที่ปรุงสุกดวย  ไฟสถานะของพื้นที่ปรุง
สุกจะเริ่มกะพริบเร็ว จอแสดงผลจะแสดงระยะ
เวลาที่พื้นที่ปรุงสุกทำงาน

การปดฟงกชั่น: ตั้งคาพื้นที่ปรุงสุกดวย 
จากนั้นกดเลือก  หรือ  ไฟสถานะของ
พื้นที่ปรุงสุกจะดับลง
Minute Minder
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เปน Minute Minder
เมื่อหัวเตาเปดทำงานและเขตพื้นที่ปรุงสุกไม
ทำงาน จอแสดงคาความรอนจะแสดงเปน 

การเปดใชงานฟงกชั่น: กดเลือก  กด
เลือก  หรือ  ของตัวตั้งเวลาเพื่อตั้งเวลา
เมื่อเวลาสิ้นสุดลง เสียงจะดังขึ้นและขอความ 
00 ติดกะพริบ

การปดเสียง: กดเลือก 

ฟงกชั่นนี้ไมมีผลตอการทำงาน
ของพื้นที่ปรุงสุก

5.9 หยุดชั่วคราว
ฟงกชั่นนี้จะปรับพื้นที่ปรุงสุกทั้งหมดที่ทำงาน
เปนระดับความรอนต่ำสุด
ขณะฟงกชั่นเปดทำงาน สัญลักษณอื่น ๆ
ทั้งหมดที่แผงควบคุมจะถูกล็อคไว
ฟงกชั่นนี้ไมไดเปนการหยุดระบบตั้งเวลาแต
อยางใด

กดที่  เพื่อเปดใชงานฟงกชั่นนี้
 จะติดสวางคาความรอนจะปรับลดไปที่ 1

ปดใชงานฟงกชั่นนี้โดยกดเลือก  คาความ
รอนกอนหนาจะติดสวาง

5.10 ล็อค
คุณสามารถล็อคแผงควบคุมขณะโซนประกอบ
อาหารทำงาน ทั้งนี้เพื่อปองกันการปรับคา
ความรอนโดยไมไดตั้งใจ
ปรับคาความรอนกอน

การเปดฟงกชั่นการทำงาน: กดเลือก  
ติดสวางเปนเวลา 4 วินาทีระบบตั้งเวลาติดอยู

การปดฟงกชั่นการทำงาน: กดเลือก . คา
ความรอนกอนหนาจะติดสวาง

ขณะปดเตา ฟงกชั่นนี้จะปดไป
ดวย

5.11 อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
สำหรับเด็ก
ฟงกชั่นนี้จะตองปองกันไมใหมีการใชงานเตา
โดยไมไดตั้งใจ
การเปดฟงกชั่นการทำงาน: เปดเตาโดยใช

. อยาปรับคาความรอน กดเลือก  เปน
เวลา 4 วินาท ี  ติดสวาง ปดเตาโดยใช .
การปดฟงกชั่นการทำงาน: เปดเตาโดยใช

. อยาปรับคาความรอน กดเลือก  เปน
เวลา 4 วินาท ี  ติดสวาง ปดเตาโดยใช .
บอกลางฟงกชั่นสำหรับเวลาปรุงสุกชวง
เดียว: เปดใชเตาโดยใช   ติดสวาง กด

 เปนเวลา 4 วินาที ปรับคาความรอน
ภายใน 10 วินาที คุณสามารถใชงานเตาได
ขณะปดเตาโดยใช  ฟงกชั่นนี้จะเปดทำงาน
อีกครั้ง
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5.12 OffSound Control (การปด
และเปดเสียง)
ปดเตาไฟฟา กด  เปนเวลา 3 วินาที จอแส
ดงผลติดสวางและดับลง กด  เปนเวลา 3
วินาที  หรือ  ติดสวาง กดเลือก  ที่ตัว
ตั้งเวลาเพื่อเลือกคาตอไปนี้
•  - ปดเสียง
•  - เปดเสียง
ยืนยันรายการที่เลือกโดยรอจนกวาหัวเตาจะ
ปดทำงานอัตโนมัติ

ขณะฟงกชั่นปรับตั้งเปน  คุณจะไดยินเสียง
ก็ตอเมื่อ:
• คุณกดเลือก 
• Minute Minder ลดลงมา
• ตัวตั้งเวลานับถอยหลัง ลดลงมา
• วางสิ่งของไวที่แผงควบคุม

5.13 การจัดการพลังงาน
• พื้นที่ปรุงสุกจะจัดกลุมตามตำแหนงและ

จำนวนเฟสที่เตา ดูภาพ

• แตละเฟสมีโหลดทางไฟฟาสูงสุดที่ 3700
W

• ฟงกชั่นการทำงานจะแบงกำลังระหวาง
พื้นที่ปรุงสุกตาง ๆ ที่ตออยูในเฟสเดียวกัน

• ฟงกชั่นจะเปดทำงานเมื่อการทำงานเกิน
โหลดสำหรับพื้นที่ปรุงสุกที่ใชเฟสเดียวกัน
เมื่อเกินกวา 3700 W

• ฟงกชั่นการทำงานจะลดกำลังของพื้นที่
ปรุงสุกอื่น ๆ ที่ตออยูกับเฟสเดียวกัน

• สวนแสดงคาความรอนของพื้นที่ที่ปรับลด
กำลังจะเปลี่ยนไประหวางสองระดับการ
ทำงาน

6. คำแนะนำและเคล็ดลับ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

6.1 ภาชนะ
สำหรับพื้นที่ปรุงของเตาแมเหล็ก
ไฟฟา จะมีสนามแมเหล็กไฟฟา
ความแรงสูงเกิดขึ้นเพื่อใหความ
รอนกับภาชนะอยางรวดเร็ว

ใชพื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟา
กับภาชนะที่เหมาะสม

วัสดุที่ใชทำภาชนะ
• ถูกตอง: เหล็กหลอ เหล็กกลา เหล็กกลา

เคลือบอีนาเมล สแตนเลสสตีล กนเปนวัสดุ
หลายชั้น (มีเครื่องหมายกำกับที่ถูกตอง
จากผูผลิต)

• ไมถูกตอง: อะลูมิเนียม ทองแดง ทอง
เหลือง กระจก เซรามิค พอรซเลน

ภาชนะจะถือวาเหมาะกับเตาแมเหล็กไฟฟา
หาก:
• น้ำเดือดไดอยางรวดเร็วที่จุดที่กำหนดไว

เปนคาความรอนสูงสุด
• แมเหล็กดูดที่ดานลางของภาชนะ

ดานลางของภาชนะจะตองหนา
และเรียบมากที่สุด
ฐานกะทะจะตองสะอาดและแหง
กอนวางลงบนพื้นผิวของหัวเตา

ขนาดภาชนะ
พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟาจะปรับตามขนาด
กนภาชนะอัตโนมัติ
ประสิทธิภาพในการทำงานของพื้นที่ปรุง
อาหารจะสัมพันธกับเสนผานศูนยกลางของ
ภาชนะ ภาชนะที่เสนผานศูนยกลางเล็กกวา
เกณฑขั้นต่ำจะไดรับพลังงานเฉพาะจากสวน
พื้นที่ปรุงอาหารเทานั้น

ดูในหัวขอ "ขอมูลทางเทคนิค"

6.2 มีเสียงดังระหวางการทำงาน
หากคุณไดยินเสียง:
• เสียงแตก: ภาชนะทำจากวัสดุตาง ๆ กัน

(โครงสรางแบบแซนดวิช)
• เสียงหวีด: คุณใชโซนประกอบอาหารที่มี

ระดับพลังงานสูง และภาชนะทำจากวัสดุที่
แตกตางกัน (โครงสรางแบบแซนดวิช)

• เสียงหึ่ง: คุณใชพลังงานระดับสูง
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• เสียงคลิก: มีการตัดระบบไฟฟา
• เสียงหวี่: พัดลมทำงาน
เสียงดังถือเปนเรื่องปกติไมไดถือวาเตา
ทำงานผิดพลาดแตอยางใด

6.3 Öko Timer (ตัวตั้งเวลา Eco)
เพื่อใหประหยัดพลังงาน ตัวทำความรอนของ
พื้นที่ปรุงอาหารจะปดทำงานกอนเสียงเวลานับ
ถอยหลังดังขึ้น ความแตกตางระหวางเวลาใน
การทำงานจะขึ้นอยูกับระดับการตั้งคาความ
รอนและระยะเวลาการปรุงสุก

6.4 ตัวอยางการใชอุปกรณปรุง
อาหาร
ความสัมพันธระหวางคาความรอนของพื้นที่
ปรุงอาหารและอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของ

พื้นที่ปรุงอาหารไมไดเปนแบบเชิงเสน ขณะ
เพิ่มคาความรอน การสิ้นเปลืองพลังงานจะไม
เพิ่มขึ้นเปนสัดสวนสอดคลองกัน ซึ่งหมายถึง
พื้นที่ปรุงอาหารที่มีคาความรอนระดับกลางจะ
ใชพลังงานนอยกวาครึ่งหนึ่ง

ขอมูลในตารางใชเปนแนวทาง
เบื้องตนเทานั้น

คาความรอน ใชเพื่อ: เวลา
(นาที)

คำแนะนำ

 - 1 เก็บอาหารปรุงสุกใหรอนอยูเสมอ ตาม‐
ความ‐
เหมาะ‐
สม

ปดฝาภาชนะ

1 - 3 ซอสฮอลแลนเดส, ละลาย: เนย‐
สด ช็อคโกแลต เจลาติน

5 - 25 คนเปนระยะ ๆ

1 - 3 ขึ้นรูป: ไขเจียวเนื้อละมุน ไขอบ 10 - 40 ปรุงอาหารโดยปดฝา

3 - 5 อุนรอนขาวและเมนูสูตรนม อุน‐
รอนอาหารปรุงสำเร็จ

25 - 50 เติมน้ำอยางนอยสองเทาของ‐
ขาว เติมสวนผสมสำหรับเมนูที่‐
มีสวนผสมของนมชวงกลางของ‐
การปรุงอาหาร

5 - 7 นึ่งผัก ปลา เนื้อสัตว 20 - 45 เติมของเหลวสองชอนโตะ

7 - 9 นึ่งมันฝรั่ง 20 - 60 ใชน้ำไมเกิน ¼ ลิตรสำหรับมัน‐
ฝรั่ง 750 ก.

7 - 9 ปรุงอาหารปริมาณมากกวานี้
สตูและซุป

60 -
150

เติมน้ำไมเกิน 3 ลิตรและสวน‐
ผสมตาง ๆ

9 - 12 ทอดแบบสุกเล็กนอย: เนื้อสัตว
เนื้อลูกวัว เนื้อไมมีกระดูก ริสโซล
ไสกรอก ตับ รูซ ไข แพนเคก
โดนัท

ตาม‐
ความ‐
เหมาะ‐
สม

พลิกกลับดานเมื่อผานไปครึ่ง‐
หนึ่ง

12 - 13 ทอดวัตถุดิบจำนวนมาก แฮช‐
บราวน สเต็กเนื้อสันและสเต็ก

5 - 15 พลิกกลับดานเมื่อผานไปครึ่ง‐
หนึ่ง

14 ตมน้ำ ปรุงสุกพาสตา ฉาเนื้อ (กูลาช พอทโรสต) ทอดกรอบมันฝรั่ง

ตมน้ำเปนจำนวนมาก PowerBoost เปดทำงาน
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7. การดูแลรักษาและทำความสะอาด
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

7.1 ขอมูลทั่วไป
• ทำความสะอาดเตาหลังการใชงานทุกครั้ง
• ใชภาชนะที่กนสะอาดทุกครั้ง
• รอยขีดขวนหรือคราบเขมาที่พื้นผิวไมมีผล

ใด ๆ ตอการทำงานของเตา
• ใชน้ำยาทำความสะอาดพิเศษสำหรับพื้น

ผิวของเตา
• ใชวัสดุขูดแบบพิเศษสำหรับแผนกระจก

7.2 การทำความสะอาดเตา
• ขจัดออกทันที: พลาสติกละลาย ฟอยล

พลาสติก น้ำตาลและอาหารที่มีน้ำตาล ไม

เชนนั้นคราบอาจทำใหหัวเตาเสียหายได
ระวังผิวไหมจากความรอน ใชที่ขูดหัวเตา
แบบพิเศษบนพื้นผิวกระจกทำมุมแหลมและ
เลื่อนใบขูดไปตามพื้นผิว

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

• ขจัดคราบมันวาว: ใชน้ำผสมน้ำสมสายชู
และทำความสะอาดพื้นนผิวกระจกดวยผา

8. การแกไขปญหา
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

8.1 จะทำอยางไรถา...

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข
คุณไมสามารถเปดใชงาน‐
เตาไฟฟาได

เตาไฟฟาไมไดตออยูกับ‐
แหลงจายไฟหรือตอไมถูกตอง

ตรวจสอบวาเตาไฟฟาตอกับ‐
แหลงจายไฟถูกตองหรือไม
ดูรายละเอียดจากแผนผังการ‐
เชื่อมตอ

 ฟวสขาด ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสเปน‐
สาเหตุของปญหาในการ‐
ทำงานหรือไม หากฟวสขาด
ใหติดตอชางไฟฟา

 คุณไมไดปรับคาความรอน‐
ภายใน 10 วินาที

เปดใชเตาไฟฟาอีกครั้งและ‐
ปรับความรอนใหต่ำกวา 10
วินาที

 คุณกดเลือกฟลดเซ็นเซอร‐
พรอมกันตั้งแต 2 สวนขึ้นไป

กดเลือกฟลดเซ็นเซอรเพียง‐
จุดเดียว

 หยุดชั่วคราว ทำงาน ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป"

 มีน้ำหรือคราบไขมันที่แผง‐
ควบคุม

ทำความสะอาดแผงควบคุม
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข
เสียงสัญญาณจะดังขึ้นและ‐
เตาไฟฟาจะปดทำงาน
เสียงสัญญาณจะดังขึ้นเมื่อ‐
เตาไฟฟาปดทำงาน

คุณวางสิ่งของบนฟลด‐
เซ็นเซอรตั้งแตหนึ่งจุดขึ้นไป

นำวัตถุออกจากฟลดของ‐
เซ็นเซอร

เตาปดทำงาน คุณวางของบนพื้นที่ของ‐
เซ็นเซอร 

นำวัตถุออกจากพื้นที่ของ‐
เซ็นเซอร

ไฟแจงความรอนหลงเหลือไม‐
ติดสวาง

พื้นที่ไมเกิดความรอน‐
เนื่องจากทำงานเพียงชวงสั้น
ๆ หรือเซ็นเซอรเสียหาย

หากตองใชเวลานานกวาจะ‐
เกิดความรอน ใหติดตอศูนย‐
บริการที่ไดรับอนุญาต

ทำความรอนอัตโนมัติ
ไมทำงาน

พื้นผิวมีความรอน ปลอยใหพื้นที่ดังกลาวเย็นลง

 ตั้งคาความรอนไวระดับสูงสุด คาความรอนสูงสุดในกำลังไฟ‐
เทากันกับฟงกชั่นดังกลาว

คาความรอนเปลี่ยนไปมาระ‐
หวางสองระดับ

การจัดการพลังงาน ทำงาน ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป"

ฟลดเซ็นเซอรรอน ภาชนะใหญเกินไปหรือวาง‐
ไวใกลกับสวนควบคุมมาก‐
เกินไป

วางภาชนะขนาดใหญที่พื้นที่‐
ดานหลังหากสามารถทำได

ไมมีเสียงเมื่อกดที่บริเวณ‐
เซ็นเซอรแผงชิ้นสวน

เสียงถูกปด เปดเสียง ดูในหัวขอ "การใช‐
งานทั่วไป"

 ติดสวาง อุปกรณเพื่อความปลอดภัย‐
สำหรับเด็ก หรือ ล็อค ทำงาน

ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป"

 ติดสวาง ไมมีภาชนะที่พื้นที่ดังกลาว วางภาชนะไวบนพื้นที่ดังกลาว

 ภาชนะไมเหมาะสม ใชภาชนะปรุงอาหารที่เหมาะ‐
สม ดูในหัวขอ "เคล็ดลับและ‐
คำแนะนำที่เปนประโยชน"

 เสนผานศูนยกลางดานลาง‐
ของภาชนะเล็กเกินไปสำหรับ‐
พื้นที่นี้

ใชภาชนะที่มีขนาดที่เหมาะสม
ดูในหัวขอ "ขอมูลทางเทคนิค"

 และตัวเลขติดสวาง มีขอผิดพลาดที่เตาไฟฟา ปดหัวเตาและเปดใหมหลัง‐
ผานไป 30 วินาที หาก 
ติดสวางอีกครั้ง ใหปลดเตา‐
จากแหลงจายไฟ หลังผานไป
30 วินาที ใหเชื่อมตอเตาอีก‐
ครั้ง หากยังเกิดปญหาอยู
ใหติดตอศูนยบริการที่ไดรับ‐
อนุญาต

คุณจะไดยินเสียงสัญญาณดัง‐
คงที่ตอเนื่อง

การเชื่อมตอทางไฟฟาไมถูก‐
ตอง

ถอดปลั๊กเตาจากแหลงจายไฟ
แจงชางไฟเพื่อตรวจสอบการ‐
ติดตั้ง
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8.2 หากคุณไมสามารถหาทาง
แกไขปญหาได...
หากไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ใหติดตอ
ตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต แจงขอมูลจากแผนขอมูลเครื่อง แจง
รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับกระจกเซรามิค (ที่
มุมของผิวกระจก) และขอความแจงขอผิด

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

9. ขอมูลทางเทคนิค
9.1 แผนขอมูล

รุน EIV644 PNC 949 596 713 00
ประเภท 61 B4A 04 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
เหนี่ยวนำ 7.35 kW ผลิตในเยอรมันนี
ซีเรียลนัมเบอร ................. 7.35 kW
ELECTROLUX  

9.2 รายละเอียดทางเทคนิคพื้นที่ปรุงอาหาร

พื้นที่ปรุงอาหาร กำลังไฟพิกัด
(คาความรอน‐
สูงสุด) [W]

PowerBoost
[W]

PowerBoost
ระยะเวลาสูงสุด
[นาที]

เสนผาน‐
ศูนยกลาง‐
ภาชนะ [มม.]

หนาซาย 2300 3200 10 125 - 210

หลังซาย 2300 3200 10 125 - 210

หนาขวา 2300 3200 10 125 - 210

หลังขวา 2300 3200 10 125 - 210

กำลังไฟของพื้นที่ปรุงอาหารอาจแตกตางกัน
เล็กนอยจากขอมูลในตาราง โดยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัสดุและขนาดของภาชนะ
ปรุงอาหาร

เพื่อใหการปรุงอาหารมีประสิทธิภาพ ใหใช
ภาชนะปรุงอาหารที่ไมมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางมากกวาที่ระบุในตาราง

10. การประหยัดพลังงาน
10.1 ขอมูลผลิตภัณฑภายใต EU 66/2014

รหัสรุน  EIV644

ประเภทเตา  หัวเตาสำเร็จ

จำนวนพื้นที่ปรุงอาหาร  2

เทคโนโลยีทำความรอน  เตาแมเหล็ก

ความยาว (L) และความกวาง
(W) ของพื้นที่ปรุงอาหาร

ซาย L 39.2 ซม.
W 22.0 ซม.
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ความยาว (L) และความกวาง
(W) ของพื้นที่ปรุงอาหาร

ขวา L 39.2 ซม.
W 22.0 ซม.

อัตราสิ้นเปลืองพลังงานของ‐
พื้นที่ปรุงอาหาร (EC
electric cooking)

ซาย 183.9 Wh / กก.

อัตราสิ้นเปลืองพลังงานของ‐
พื้นที่ปรุงอาหาร (EC
electric cooking)

ขวา 183.9 Wh / กก.

การประหยัดพลังงานสำหรับ‐
หัวเตา (EC electric hob)

 183.9 Wh / กก.

EN 60350-2 - เตาปรุงอาหารไฟฟาสำหรับใช
ในครัวเรือน - ตอนที่ 2: หัวเตา - วิธีการตรวจ
วัดประสิทธิภาพในการทำงาน

10.2 ประหยัดพลังงาน
คุณสามารถประหยัดพลังงานไดระหวางการ
ประกอบอาหารทั่ว ๆ ไปหากตามคำแนะนำที่
แจง
• ขณะตมน้ำ ใหใชน้ำในปริมาณที่ตองใช

เทานั้น

• หากทำได ใหปดฝาภาชนะปรุงอาหารดวย
• กอนเปดใชงานโซนประกอบอาหาร ใหวาง

ภาชนะปรุงอาหารไวดานบน
• วางภาชนะที่เล็กกวาบนโซนประกอบ

อาหารที่เล็กกวา
• วางภาชนะโดยตรงที่กลางโซนประกอบ

อาหาร
• ใชความรอนที่เหลือเพื่ออุนรอนอาหารหรือ

ทำละลาย

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

เครื่องหมายสัญลักษณ  รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ
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7. BẢO TRÌ VÀ LÀM SẠCH.................................................................................. 31
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CHÚNG TÔI NGHĨ ĐẾN BẠN
Cảm ơn bạn đã mua thiết bị Electrolux. Bạn đã chọn một sản phẩm trong đó có
chứa đựng cả hàng thập niên kinh nghiệm chuyên gia và sự đổi mới. Tinh tế và
sành điệu, thiết bị này được thiết kế dành cho bạn. Vì vậy bất cứ khi nào bạn sử
dụng thiết bị này, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ luôn có được kết quả tuyệt vời.
Chào mừng bạn đến với Electrolux.
Hãy truy cập trang web của chúng tôi để:

Lấy các lời khuyên về cách sử dụng, sách giới thiệu, xử lý sự cố, thông tin dịch
vụ:
www.electrolux.com/webselfservice
Đăng ký sản phẩm của bạn để có được dịch vụ tốt hơn:
www.registerelectrolux.com

Mua Phụ kiện, Vật tư tiêu hao và Phụ tùng thay thế chính hãng cho thiết bị
của bạn:
www.electrolux.com/shop

DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Chúng tôi đề nghị bạn luôn sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng.
Khi liên hệ với Trung tâm Dịch vụ được Ủy quyền của chúng tôi, hãy đảm bảo là
bạn có sẵn dữ liệu sau đây: Model, PNC, Số sê-ri.
Có thể tìm thấy thông tin trên biển thông số.

 Cảnh báo / Thông tin quan trọng về an toàn
 Thông tin tổng quát và các lời khuyên
 Thông tin môi trường

Có thể thay đổi không được báo trước.

1.  THÔNG TIN VỀ AN TOÀN
Trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ hướng
dẫn được cung cấp. Nhà sản xuất không chịu trách
nhiệm đối với bất kỳ thương tích hoặc hư hỏng nào do
lắp đặt hoặc sử dụng không đúng cách. Luôn giữ tài liệu
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hướng dẫn sử dụng ở nơi an toàn và dễ tiếp cận để
tham khảo trong tương lai.

1.1 An toàn cho trẻ em và những người dễ bị tổn
thương
• Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi

trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất,
giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm hay
kiến thức nếu họ được giám sát hoặc chỉ dẫn về cách
sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những
nguy hiểm liên quan.

• Giữ trẻ em từ 3 đến 8 tuổi và những người khuyết tật
toàn diện và phức tạp tránh xa thiết bị trừ khi được
giám sát liên tục.

• Giữ trẻ em dưới 3 tuổi tránh xa thiết bị trừ khi được
giám sát liên tục.

• Không để trẻ em nghịch thiết bị này.
• Hãy giữ trẻ em cách xa tất cả bao bì và vứt bao bì

đúng cách.
• Giữ trẻ em và thú cưng cách xa khỏi thiết bị khi thiết bị

hoạt động hoặc để nguội. Các bộ phận tiếp xúc rất
nóng.

• Nếu thiết bị có thiết bị an toàn cho trẻ em, chức năng
này cần được kích hoạt.

• Trẻ em không được phép làm sạch và bảo trì thiết bị
do người dùng thực hiện mà không được giám sát.

1.2 An Toàn Chung
• CẢNH BÁO: Thiết bị và các bộ phận có thể tiếp cận

của thiết bị trở nên nóng trong quá trình sử dụng. Hãy
cẩn thận để tránh chạm vào các thành phần làm
nóng.

• Không vận hành thiết bị bằng đồng hồ hẹn giờ bên
ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.

• CẢNH BÁO: Không quan sát khi nấu trên ngăn giữ
nóng với chất béo hoặc dầu có thể nguy hiểm và dẫn
đến cháy.
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• KHÔNG cố gắng dập lửa bằng nước, mà hãy tắt thiết
bị và sau đó dập lửa bằng nắp đậy hoặc chăn dập lửa.

• THẬN TRỌNG: Phải giám sát quy trình nấu ăn. Phải
giám sát liên tục quy trình nấu ăn ngắn hạn.

• CẢNH BÁO: Nguy hiểm gây cháy: Không cất giữ vật
dụng trên bề mặt nấu ăn.

• Không nên đặt các vật bằng kim loại như dao, dĩa,
thìa và nắp đậy lên trên bề mặt ngăn giữ nóng do
chúng có thể nóng lên.

• Không sử dụng thiết bị làm sạch bằng hơi nước để vệ
sinh thiết bị.

• Sau khi sử dụng, tắt thiết bị ngăn giữ nóng bằng điều
khiển và không phụ thuộc vào chức năng cảm biến
nhận diện chảo.

• Nếu bề mặt sứ kính / bề mặt kính bị nứt vỡ, tắt thiết bị
và tháo phích cắm khỏi nguồn điện. Trong trường hợp
thiết bị được nối với nguồn điện trực tiếp bằng hộp
chia dây, hãy tháo cầu chì để ngắt kết nối thiết bị khỏi
nguồn điện. Trong cả hai trường hợp, hãy liên hệ với
Trung Tâm Dịch Vụ được Ủy Quyền.

• Nếu dây điện bị hỏng thì phải được thay bởi nhà sản
xuất, nhân viên bảo trì được ủy quyền hoặc nhân viên
đủ năng lực tương tự để tránh nguy hiểm.

• CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng các dụng cụ bảo vệ ngăn
giữ nóng được nhà sản xuất thiết bị nấu ăn thiết kế
hoặc được nhà sản xuất thiết bị chỉ định trong hướng
dẫn sử dụng để sử dụng phù hợp hoặc các dụng cụ
bảo vệ ngăn giữ nóng kết hợp trong thiết bị. Việc sử
dụng các dụng cụ bảo vệ không phù hợp có thể gây ra
tai nạn.

2. HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN
2.1 Lắp đặt

CẢNH BÁO!
Chỉ những người có đủ năng
lực mới được phép lắp đặt
thiết bị này.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ thương tích hoặc hư
hỏng thiết bị.

• Tháo tất cả bao bì ra.
• Không lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị

đã hỏng.
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• Tuân thủ hướng dẫn lắp đặt được
cung cấp kèm theo thiết bị.

• Giữ khoảng cách tối thiểu với các thiết
bị và dụng cụ khác.

• Luôn cẩn thận khi di chuyển thiết bị vì
thiết bị có trọng lượng nặng. Luôn sử
dụng găng tay an toàn và giày dép đi
kèm.

• Bịt các bề mặt bị cắt bằng chất bịt kín
để ngăn hơi ẩm có thể gây phồng lên.

• Bảo vệ đáy thiết bị khỏi bị hơi nước và
hơi ẩm xâm nhập.

• Không lắp đặt thiết bị gần cửa ra vào
hoặc dưới cửa sổ. Điều này nhằm
tránh trường hợp dụng cụ nấu ăn
nóng rơi từ trên thiết bị khi mở cửa ra
vào hoặc cửa sổ.

• Mỗi thiết bị đều có quạt làm mát ở
dưới đáy.

• Nếu thiết bị được lắp đặt ở phía trên
ngăn kéo:
– Không cất bất kỳ mảnh giấy nhỏ

hoặc tờ giấy nào có thể bị cuốn
vào trong vì chúng có khả năng
làm hỏng quạt làm mát hoặc làm
hệ thống làm mát.

– Giữ khoảng cách tối thiểu 2 cm
giữa đáy thiết bị với các bộ phận
cất trong ngăn kéo.

2.2 Kết Nối Điện
CẢNH BÁO!
Nguy cơ cháy và điện giật.

• Tất cả các kết nối điện cần do thợ
điện đủ năng lực thực hiện.

• Thiết bị phải được tiếp đất.
• Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác

nào, hãy chắc chắn rằng thiết bị đã
được ngắt kết nối khỏi nguồn điện.

• Hãy chắc chắn rằng các thông số trên
nhãn máy tương thích với các mức
điện áp của nguồn cấp điện.

• Chắc chắn rằng thiết bị được lắp đặt
đúng cách. Dây cáp điện hoặc phích
cắm điện lỏng và được lắp đặt không
đúng cách (nếu có) có thể làm cho
các đầu nối trở nên quá nóng.

• Hãy sử dụng đúng dây cáp điện.
• Không để dây cáp điện bị rối.
• Hãy chắc chắn rằng đã lắp đặt thiết bị

bảo vệ chống điện giật.
• Hãy sử dụng kẹp giảm căng trên dây

cáp điện.

• Hãy chắc chắn rằng dây cáp điện
hoặc phích cắm điện (nếu có) không
chạm vào thiết bị nóng hoặc nồi nóng
khi quý vị kết nối thiết bị vào các ổ
cắm ở gần.

• Không sử dụng adapter có nhiều
phích cắm và dây cáp kéo dài.

• Đảm bảo không gây hư hỏng phích
cắm điện (nếu có) hoặc dây cáp điện.
Liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Được
Ủy Quyền của chúng tôi hoặc thợ điện
để thay đổi dây cáp điện bị hỏng.

• Thiết bị bảo vệ chống điện giật của
các phần có dòng điện chạy qua và
các phần cách điện phải được vặn
chặt theo cách không thể tháo bỏ mà
không có dụng cụ.

• Chỉ cắm phích cắm vào ổ cắm điện
khi đã lắp đặt xong. Đảm bảo tiếp cận
được với phích cắm điện sau khi lắp
đặt.

• Nếu ổ cắm lỏng, không được cắm
phích cắm vào.

• Không được giật dây điện để hủy kết
nối thiết bị. Luôn nhổ phích cắm.

• Chỉ sử dụng thiết bị cách ly chính xác:
thiết bị ngắt mạch bảo vệ đường dây,
cầu chì (tháo cầu chì loại xoáy khỏi
đế), thiết bị ngắt và công tắc chống rò
rỉ điện ra đất.

• Việc lắp đặt điện này phải có thiết bị
cách điện cho phép quý vị hủy kết nối
thiết bị khỏi nguồn điện ở tất cả các
cực. Thiết bị cách điện phải có chiều
rộng lỗ tiếp xúc tối thiểu là 3 mm.

2.3 Sử dụng
CẢNH BÁO!
Nguy cơ thương tích, bỏng
và điện giật.

• Tháo toàn bộ bao bì, nhãn và màng
bảo vệ (nếu có) trước khi sử dụng lần
đầu.

• Sử dụng thiết bị này trong môi trường
hộ gia đình.

• Không thay đổi thông số kỹ thuật của
thiết bị này.

• Đảm bảo rằng các cửa thông gió
không bị chặn.

• Không bỏ quên thiết bị trong khi đang
hoạt động.

• Đặt vùng nấu ăn ở chế độ "off" (tắt)
sau mỗi lần sử dụng.
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• Không phụ thuộc vào chức năng cảm
biến nhận dạng chảo.

• Không đặt dao kéo hoặc nắp xoong
nồi lên trên vùng nấu ăn. Chúng có
thể bị nóng.

• Không vận hành thiết bị bằng tay ướt
hoặc khi thiết bị tiếp xúc với nước.

• Không sử dụng thiết bị để làm bề mặt
làm việc hoặc cất giữ vật dụng.

• Nếu bề mặt của thiết bị bị nứt vỡ,
ngay lập tức ngắt thiết bị ra khỏi
nguồn điện. Điều này là để tránh điện
giật.

• Những người sử dụng thiết bị điều
hòa nhịp tim cần cách xa vùng cảm
ứng nấu ăn tối thiểu 30cm khi thiết bị
đang hoạt động.

• Khi quý vị cho thức ăn vào dầu nóng,
dầu ăn có thể bắn tung tóe.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ cháy và nổ

• Chất béo và dầu mỡ khi được làm
nóng có thể phát sinh hơi dễ cháy.
Giữ ngọn lửa hoặc những vật được
làm nóng tránh xa các chất dầu và mỡ
khi quý vị nấu.

• Hơi dầu rất nóng thoát ra có thể tự
gây cháy.

• Dầu đã qua sử dụng, có thể chứa
thức ăn dư thừa, có thể gây cháy ở
nhiệt độ thấp hơn dầu sử dụng lần
đầu.

• Không đặt các sản phẩm dễ cháy
hoặc đồ vật ướt với các sản phẩm dễ
cháy ở trong, gần hoặc trên thiết bị.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ hư hỏng thiết bị.

• Không để dụng cụ nấu ăn nóng trên
bảng điều khiển.

• Không đặt vung chảo nóng lên trên bề
mặt thủy tinh của ngăn giữ nóng.

• Không để dụng cụ nấu ăn sôi cạn.
• Hãy cẩn thận không để các vật dụng

hay dụng cụ nấu ăn rơi vào thiết bị.
Bề mặt có thể bị hư hỏng.

• Không bật các vùng nấu ăn khi dụng
cụ nấu ăn rỗng không hoặc không có
dụng cụ nấu ăn.

• Không đặt lá nhôm lên trên thiết bị.
• Dụng cụ nấu ăn làm bằng gang,

nhôm hoặc với mặt đáy bị hư hỏng có
thể gây trầy xước tấm kính / tấm gốm
kính. Luôn nâng các vật dụng lên khi
quý vị phải di chuyển chúng trên bề
mặt nấu ăn.

• Thiết bị này chỉ dành cho mục đích
nấu ăn. Không được sử dụng thiết bị
cho những mục đích khác, như làm
ấm phòng.

2.4 Chăm sóc và vệ sinh
• Thường xuyên làm sạch thiết bị để

ngăn việc hư hỏng vật liệu bề mặt.
• Tắt thiết bị và để thiết bị nguội trước

khi làm sạch.
• Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện

trước khi bảo trì.
• Không sử dụng bụi nước và hơi nước

để làm sạch thiết bị.
• Làm sạch thiết bị bằng giẻ mềm ướt.

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa trung tính.
Không dùng bất kỳ sản phẩm ăn mòn,
tấm làm sạch ăn mòn, dung môi hoặc
vật thể kim loại nào.

2.5 Dịch vụ
• Để sửa chữa thiết bị, liên hệ Trung

Tâm Dịch Vụ Được Ủy Quyền.
• Chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế

gốc.

2.6 Thải bỏ
CẢNH BÁO!
Nguy cơ thương tích hoặc
ngạt thở.

• Liên hệ với chính quyền thành phố
của quý vị để biết thông tin về cách
thải bỏ thiết bị đúng cách.

• Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện
chính.

• Ngắt dây điện gần với thiết bị và vứt
bỏ dây điện.
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3. LẮP ĐẶT
CẢNH BÁO!
Tham khảo các chương về
An Toàn.

3.1 Trước khi lắp đặt
Trước khi quý vị lắp đặt ngăn giữ nóng,
ghi ra những thông tin dưới đây từ biển
thông số. Biển thông số nằm ở đáy của
khoang lò.

Số sê-ri ...........................

3.2 Ngăn giữ nóng lắp đặt sẵn
Chỉ sử dụng ngăn giữ nóng lắp đặt sẵn
sau khi quý vị đã lắp ngăn giữ nóng vào
đúng bộ phận lắp đặt sẵn và bề mặt theo
đúng tiêu chuẩn.

3.3 Cáp kết nối
• Bếp được cung cấp kèm theo một cáp

kết nối.
• Để thay thế dây cáp điện bị hư hỏng,

hãy sử dụng dây cáp loại: H05V2V2-F
chịu được nhiệt độ từ 90°C trở lên.
Hãy liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ tại
địa phương quý vị.

3.4 Lắp đặt

min.

50mm

min.

500mm

R 5mm

min.

55mm

560+1mm490
+1

mm

min.

28 mm

min.
12 mm
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min. 60mm

Nếu lắp thiết bị lên phía trên
ngăn kéo, chức năng thông
gió của ngăn giữ nóng có
thể làm nóng các đồ vật cất
trong ngăn kéo trong quá
trình nấu ăn.

4. MÔ TẢ SẢN PHẨM
4.1 Bố trí bề mặt nấu ăn

1 1

2

11

1 Vùng nấu ăn cảm ứng
2 Bảng điều khiển

4.2 Bố trí bảng điều khiển

1 2 43 6 75

9 811 10

Sử dụng các trường cảm biến để vận hành thiết bị. Màn hình, chỉ báo và âm thanh
cho thấy các chức năng nào hoạt động.
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Trườn
g cảm
biến

Chức năng Nhận xét

1 BẬT / TẮT Để bật và tắt khoang giữ nóng.

2 Khóa / Bộ Phận An Toàn
Cho Trẻ Em

Để khóa / mở khóa bảng điều khiển.

3 Tạm dừng Để bật và tắt chức năng.

4 Bridge Để bật và tắt chức năng.

5 - Màn hình hiển thị cài đặt
nhiệt

Để hiển thị cài đặt nhiệt.

6 - Các chỉ báo đồng hồ hẹn
giờ của vùng nấu ăn

Để hiển thị vùng mà quý vị cài đặt thời
gian.

7 - Hiển thị đồng hồ hẹn giờ Để hiển thị thời gian tính bằng phút.

8 - Để chọn vùng nấu ăn.

9  / - Để tăng hoặc giảm thời gian.

10 PowerBoost Để bật và tắt chức năng.

11 - Thanh điều khiển Để thiết lập cài đặt nhiệt.

4.3 Màn hình hiển thị cài đặt nhiệt

Màn hình hiển
thị

Mô tả

Vùng nấu ăn tắt.

 - Vùng nấu ăn hoạt động.

Tạm dừng hoạt động.

Tự Động Làm Nóng hoạt động.

PowerBoost hoạt động.

 + số Có trục trặc.

 /  / OptiHeat Control (Đèn chỉ báo nhiệt dư 3 bước): tiếp tục nấu ăn /
giữ ấm / duy trì nhiệt dư.

Khóa /Bộ Phận An Toàn Cho Trẻ Em hoạt động.

Dụng cụ nấu ăn không phù hợp hoặc quá nhỏ hoặc không có
dụng cụ nấu ăn trên vùng nấu ăn.
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Màn hình hiển
thị

Mô tả

Công Tắc Tắt Tự Động hoạt động.

4.4 OptiHeat Control (Đèn chỉ
báo nhiệt dư 3 bước)

CẢNH BÁO!
 /  /  Có nguy cơ

bỏng do nhiệt dư. Đèn chỉ
báo hiển thị mức độ nhiệt
dư.

Các vùng nấu ăn cảm ứng tạo ra nhiệt
cần thiết cho quá trình nấu trực tiếp ở
đáy của dụng cụ nấu ăn. Tấm gốm thủy
tinh được làm nóng bằng nhiệt của dụng
cụ nấu ăn.

5. SỬ DỤNG HÀNG NGÀY
CẢNH BÁO!
Tham khảo các chương về
An Toàn.

5.1 Bật và tắt
Chạm vào  trong 1 giây để bật hoặc
tắt khoang giữ nóng.

5.2 Công Tắc Tắt Tự Động
Chức năng này tự động tắt khoang
giữ nóng nếu:
• tất cả các vùng nấu ăn được tắt,
• quý vị không thiết lập cài đặt nhiệt sau

khi quý vị bật khoang giữ nóng,
• quý vị đổ một chất gì đó hoặc đặt vật

gì đó lên bảng điều khiển trong hơn
10 giây (chảo, khăn, v.v.). Tín hiệu
âm thanh kêu và khoang giữ nóng
ngừng hoạt động. Lấy đồ vật ra khỏi
hoặc làm sạch bảng điều khiển.

• khoang giữ nóng quá nóng (ví dụ như
chảo đun cạn nước). Để vùng nấu ăn
nguội dần trước khi quý vị sử dụng lại
khoang giữ nóng.

• quý vị sử dụng dụng cụ nấu ăn không
phù hợp. Biểu tượng  hiện lên và
vùng nấu ăn tự động tắt sau 2 phút.

• quý vị không tắt một vùng nấu ăn
hoặc thay đổi cài đặt nhiệt. Sau một
lúc  hiện lên và khoang giữ nóng sẽ
tắt.

Mối quan hệ giữa cài đặt nhiệt và thời
gian mà sau đó khoang giữ nóng sẽ
tắt:

Cài đặt nhiệt Khoang giữ nóng
sẽ tắt sau

, 1 - 3 6 giờ

4 - 7 5 giờ

8 - 9 4 giờ

10 - 14 1,5 giờ

5.3 Cài đặt nhiệt
Để đặt hoặc thay đổi cài đặt nhiệt:
Chạm vào thanh điều khiển ở cài đặt
nhiệt đúng hoặc di chuyển ngón tay của
quý vị dọc theo thanh điều khiển cho đến
khi quý vị đạt đến cài đặt nhiệt đúng.

5.4 Sử dụng vùng nấu ăn
Đặt dụng cụ nấu ăn vào giữa vùng được
chọn. Vùng nấu cảm ứng thích ứng tự
động với kích thước của đáy dụng cụ nấu
ăn.
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Quý vị có thể nấu ăn khi đặt dụng cụ nấu
ăn lớn trên cả hai vùng nấu ăn cùng một
lúc. Dụng cụ nấu ăn phải che phủ phần
trung tâm của cả hai vùng nhưng không
đi ra ngoài dấu của khu vực.
Nếu đặt dụng cụ nấu ăn giữa hai phần
trung tâm, chức năng cầu nối sẽ không
được bật.

5.5 Bridge
Chức năng này hoạt động
khi nồi phủ trên phần trung
tâm của hai vùng nấu ăn.

Chức năng này kết nối hai vùng nấu ăn
và hai vùng hoạt động như một.
Trước tiên, thiết lập cài đặt nhiệt độ cho
một trong các vùng nấu ăn.
Để bật chức năng này cho vùng nấu
ăn bên trái / bên phải: chạm vào  / .
Để thiết lập hoặc thay đổi cài đặt nhiệt,
chạm vào một trong số các cảm biến
điều khiển bên trái / bên phải.

Để tắt chức năng này: chạm vào  / .
Vùng nấu ăn hoạt động độc lập.

5.6 Tự Động Làm Nóng
Bật chức năng này để thiết lập cài đặt
nhiệt mong muốn trong một khoảng thời
gian ngắn hơn. Khi được bật, vùng nấu
ăn sẽ hoạt động với cài đặt mức cao nhất

khi bắt đầu và sau đó tiếp tục nấu ăn ở
cài đặt nhiệt mong muốn.

Để bật chức năng, vùng nấu
ăn phải nguội.

Để bật chức năng này cho vùng nấu
ăn: chạm vào  ( hiển thị). Ngay lập
tức chạm vào cài đặt nhiệt độ mong
muốn. Sau 3 giây hiển thị.
Để tắt chức năng này: thay đổi cài đặt
nhiệt độ.

5.7 PowerBoost
Chức năng này cung cấp nhiều điện
năng cho vùng cảm ứng nấu ăn. Chức
năng này có thể được bật cho vùng cảm
ứng nấu ăn chỉ trong một khoảng thời
gian hạn chế. Sau thời gian này, vùng
cảm ứng nấu ăn sẽ tự động đặt về cài
đặt nhiệt cao nhất.

Xem chương "Dữ liệu kỹ
thuật".

Để bật chức năng này cho vùng nấu
ăn: chạm vào .  phát sáng.
Để tắt chức năng này: thay đổi cài đặt
nhiệt độ.

5.8 Đồng hồ hẹn giờ
Đồng Hồ Đếm Ngược
Quý vị có thể sử dụng chức năng này để
thiết lập thời lượng vùng nấu ăn hoạt
động cho một buổi nấu ăn.
Trước tiên, thiết lập cài đặt nhiệt độ cho
vùng nấu ăn, sau đó đặt chức năng.
Để đặt vùng nấu ăn: chạm đi chạm lại
vào  tới khi đèn chỉ báo của vùng nấu
ăn cần thiết hiện lên.

Để bật chức năng này: chạm vào 
của đồng hồ hẹn giờ để đặt thời gian (từ
00 - 99 phút). Khi đèn chỉ báo vùng nấu
ăn bắt đầu nhấp nháy từ từ, thời gian sẽ
được đếm ngược.
Để đặt thời gian còn lại: đặt vùng nấu
ăn với . Đèn chỉ báo vùng nấu ăn bắt
đầu nhấp nháy nhanh. Màn hình sẽ hiển
thị thời gian còn lại.
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Để thay đổi thời gian: đặt vùng nấu ăn
với . Chạm vào  hoặc .
Để tắt chức năng này: đặt vùng nấu ăn
với  và chạm vào . Thời gian còn lại
sẽ đếm ngược về 00. Đèn chỉ báo của
vùng nấu ăn sẽ tắt.

Khi sắp hết thời gian, tín
hiệu âm thanh vang lên và
00 nhấp nháy. Vùng nấu ăn
tắt.

Để dừng âm thanh: chạm vào .
CountUp Timer (Đồng hồ hẹn giờ đếm
xuôi)
Quý vị có thể sử dụng chức năng này để
theo dõi thời lượng vùng nấu ăn hoạt
động.
Để đặt vùng nấu ăn: chạm đi chạm lại
vào  tới khi đèn chỉ báo của vùng nấu
ăn cần thiết hiện lên.

Để bật chức năng này: chạm vào 
của đồng hồ đếm giờ.  hiện lên. Khi
đèn chỉ báo vùng nấu ăn bắt đầu nhấp
nháy từ từ, thời gian sẽ được đếm xuôi.
Màn hình hiển thị sẽ thay đổi giữa  và
thời lượng đã tính (phút).
Để xem thời lượng hoạt động của
vùng nấu ăn: đặt vùng nấu ăn với .
Đèn chỉ báo vùng nấu ăn bắt đầu nhấp
nháy nhanh. Màn hình sẽ hiển thị thời
lượng vùng nấu ăn hoạt động.
Để tắt chức năng này: đặt vùng nấu ăn
với  và chạm vào  hoặc . Đèn chỉ
báo vùng nấu ăn tắt.
Chuông hẹn phút
Quý vị có thể sử dụng chức năng này
như một Bộ Lập Trình Chuông Hẹn
Phút khi ngăn giữ nóng được bật và
vùng nấu ăn không hoạt động. Màn hình
cài đặt nhiệt hiển thị .

Để bật chức năng này: chạm vào .
Chạm vào  hoặc  của đồng hồ hẹn
giờ để đặt giờ. Khi sắp hết thời gian, tín
hiệu âm thanh vang lên và 00 nhấp
nháy.

Để dừng âm thanh: chạm vào .

Chức năng này không gây
ảnh hưởng đến hoạt động
của vùng nấu ăn.

5.9 Tạm dừng
Chức năng này đặt tất cả các vùng nấu
ăn hoạt động ở cài đặt nhiệt thấp nhất.
Khi chức năng này hoạt động, tất cả các
biểu tượng khác trên bảng điều khiển
đều bị khóa.
Chức năng này không dừng các chức
năng của đồng hồ hẹn giờ.

Chạm vào  để bật chức năng này.
 hiện lên.Cài đặt nhiệt giảm xuống 1.

Để tắt chức năng này, chạm vào . Cài
đặt nhiệt trước đó hiện lên.

5.10 Khóa
Quý vị có thể khóa bảng điều khiển khi
các vùng nấu ăn đang hoạt động. Điều
này ngăn chặn sự thay đổi bất ngờ trong
cài đặt nhiệt.
Thiết lập cài đặt nhiệt trước.

Để bật chức năng: chạm vào . 
hiện lên trong 4 giây.Đồng Hồ Hẹn Giờ
vẫn bật.

Để tắt chức năng: chạm vào . Cài đặt
nhiệt trước đó hiện lên.

Khi quý vị tắt khoang giữ
nóng, quý vị cũng tắt chức
năng này.

5.11 Bộ Phận An Toàn Cho Trẻ
Em
Chức năng này ngăn vô tình vận hành
khoang giữ nóng.
Để bật chức năng: bật khoang giữ nóng
với . Không thiết lập cài đặt nhiệt.
Chạm vào  trong 4 giây.  hiện lên.
Tắt khoang giữ nóng với .
Để tắt chức năng: bật khoang giữ nóng
với . Không thiết lập cài đặt nhiệt.
Chạm vào  trong 4 giây.  hiện lên.
Tắt khoang giữ nóng với .
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Để hủy bỏ chức năng chỉ trong một
thời gian nấu ăn: bật khoang giữ nóng
với .  hiện lên. Chạm vào  trong 4
giây. Đặt cài đặt nhiệt trong 10 giây.
Quý vị có thể vận hành khoang giữ nóng.
Khi quý vị tắt khoang giữ nóng với 
chức năng vận hành lại.

5.12 OffSound Control (Tắt và
bật âm thanh)
Tắt ngăn giữ nóng. Chạm vào  trong 3
giây. Màn hình hiện lên và tắt. Chạm vào

 trong 3 giây.  hoặc  hiển thị.
Chạm vào  của đồng hồ hẹn giờ để
chọn một trong những lựa chọn sau đây:
•  - tắt âm thanh
•  - bật âm thanh
Để xác nhận lựa chọn của quý vị xin đợi
tới khi ngăn giữ nóng tự động tắt.

Khi chức năng này được đặt là  quý vị
có thể nghe được âm thanh chỉ khi:
• quý vị chạm vào 
• Chuông hẹn phút giảm
• Đồng Hồ Đếm Ngược giảm
• quý vị đã đặt một vật gì đó lên bảng

điều khiển.

5.13 Quản lý điện năng
• Vùng nấu ăn được nhóm lại theo vị trí

và số pha trong ngăn giữ nóng. Xem
hình minh họa.

• Mỗi pha có mức tải điện tối đa là 3700
W.

• Chức năng chia công suất giữa các
vùng nấu ăn được kết nối với cùng
một pha.

• Chức năng kích hoạt khi tổng mức tải
điện của các vùng nấu ăn được kết
nối với một pha vượt quá 3700 W.

• Chức năng giảm công suất của các
vùng nấu ăn khác được kết nối với
cùng một pha.

• Màn hình hiển thị cài đặt nhiệt của
các vùng đã giảm điện năng thay đổi
giữa hai mức.

6. CÁC MẸO VÀ LỜI KHUYÊN
CẢNH BÁO!
Tham khảo các chương về
An Toàn.

6.1 Nồi
Trong vùng nấu ăn cảm ứng
có một trường điện từ mạnh
tạo ra nhiệt cho nồi rất
nhanh chóng.

Sử dụng vùng nấu ăn cảm
ứng với nồi phù hợp.

Chất liệu của nồi

• phù hợp: gang, thép, thép tráng men,
thép không gỉ, đáy nhiều lớp (có nhãn
hiệu chính xác của nhà sản xuất).

• không phù hợp: nhôm, đồng, đồng
thau, thủy tinh, gốm, sứ.

Nồi phù hợp với bếp từ nếu:
• nước sôi rất nhanh trong vùng được

thiết lập với cài đặt nhiệt cao nhất.
• nam châm hút đáy nồi.

Đáy của nồi phải dày và
bằng phẳng nhất có thể.
Đảm bảo đế nồi sạch và khô
trước khi đặt lên bề mặt bếp.

Kính thước nồi
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Vùng nấu cảm ứng thích ứng tự động với
kích thước của đáy nồi.
Hiệu quả vùng nấu ăn liên quan đến
đường kính của nồi. Nồi có đường kính
nhỏ hơn mức tối thiểu chỉ nhận được một
phần năng lượng của vùng nấu ăn.

Tham khảo phần "Dữ liệu kỹ
thuật".

6.2 Tiếng ồn trong khi đang
hoạt động
Nếu quý vị có thể nghe:
• tiếng ồn kêu răng rắc: dụng cụ nấu ăn

được làm bằng các vật liệu khác nhau
(cấu trúc nhiều lớp).

• âm thanh réo rít: quý vị sử dụng vùng
nấu ăn với mức điện năng cao và
dụng cụ nấu ăn được làm bằng các
vật liệu khác nhau (cấu trúc nhiều
lớp).

• kêu rền rền: quý vị sử dụng mức điện
năng cao.

• tiếng click: đang diễn ra chuyển mạch
điện.

• tiếng rít, tiếng ù: quạt đang hoạt động.

Tiếng ồn bình thường và không cho
thấy trục trặc ở khoang giữ nóng.

6.3 Öko Timer (Đồng Hồ Hẹn
Giờ Tiết Kiệm)
Để tiết kiệm điện, cần tắt thiết bị làm
nóng vùng nấu ăn trước khi đồng hồ hẹn
giờ đếm lùi phát ra âm thanh. Sự khác
biệt về thời lượng hoạt động phụ thuộc
vào mức cài đặt nhiệt và thời lượng nấu
ăn.

6.4 Các ví dụ về ứng dụng nấu
ăn
Mối quan hệ giữa cài đặt nhiệt của một
vùng và lượng tiêu thụ điện năng của
vùng đó không phải là mối quan hệ tuyến
tính. Khi quý vị tăng cài đặt nhiệt, nó
không tỉ lệ thuận với mức tăng lượng tiêu
thụ điện năng. Điều này có nghĩa là vùng
nấu ăn được cài đặt nhiệt trung bình sử
dụng dưới một nửa điện năng của nó.

Dữ liệu trong bảng chỉ để
hướng dẫn.

Cài đặt nhiệt Sử dụng để: Thời
gian
(phút)

Lời khuyên

 - 1 Hâm nóng thức ăn đã nấu
chín.

khi cần
thiết

Đạy nắp lên trên dụng cụ
nấu.

1 - 3 Nước sốt Hollandaise, tan:
bơ, sô-cô-la, gelatine.

5 - 25 Thỉnh thoảng đảo lên.

1 - 3 Làm cho rắn lại: trứng tráng,
trứng nướng lò.

10 - 40 Đậy nắp khi nấu.

3 - 5 Ninh nhỏ lửa cơm và các
món ăn có thành phần là
sữa, đun nóng đồ ăn nấu
sẵn.

25 - 50 Thêm lượng nước tối thiểu
gấp đôi lượng gạo, trộn các
món ăn từ sữa khi nấu được
một nửa thời gian.

5 - 7 Hấp rau, cá, thịt. 20 - 45 Thêm vài thìa canh chất
lỏng.

7 - 9 Hấp khoai tây. 20 - 60 Sử dụng tối đa ¼ l nước cho
750 g khoai tây.

7 - 9 Nấu thức ăn, món hầm và
súp với lượng lớn hơn.

60 -
150

Tối đa 3 l chất lỏng cộng
thêm thành phần.
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Cài đặt nhiệt Sử dụng để: Thời
gian
(phút)

Lời khuyên

9 - 12 Chiên ở nhiệt độ thấp: thịt
bọc trứng và bánh mì rán, bê
cuộn phô mai kiểu cordon
bleu, món côtlet, chả viên
rán, xúc xích, gan, bột đảo
bơ, trứng, bánh kếp, bánh
rán.

khi cần
thiết

Lật khi được một nửa thời
gian.

12 - 13 Chiên kỹ bánh khoai tây
chiên, bít tết thăn bò và thịt
bò bít tết.

5 - 15 Lật khi được một nửa thời
gian.

14 Đun sôi nước, nấu mì ống, nấu nhừ thịt (món garu Hungary, om),
khoai tây chiên ngập dầu.

Đun sôi lượng nước lớn. PowerBoost bật.

7. BẢO TRÌ VÀ LÀM SẠCH
CẢNH BÁO!
Tham khảo các chương về
An Toàn.

7.1 Thông tin chung
• Vệ sinh ngăn giữ nóng sau mỗi lần sử

dụng.
• Luôn sử dụng dụng cụ nấu nấu ăn có

đế sạch
• Các vết xước hay vết bẩn tối màu trên

bề mặt không ảnh hưởng đến cách
thức hoạt động của ngăn giữ nóng.

• Sử dụng dụng cụ vệ sinh chuyên
dụng cho bề mặt của ngăn giữ nóng.

• Sử dụng dụng cụ cạo chuyên dụng
cho kính.

7.2 Vệ sinh bếp
• Lau ngay: nhựa nóng chảy, miếng

nhựa, đường và thức ăn có đường,

nếu không vết bẩn này có thể làm
hỏng bếp. Cẩn thận tránh bị bỏng.
Dùng dao cạo bếp chuyên dụng và di
chuyển lưỡi dao trên bề mặt kính theo
góc nghiêng.

• Khi bếp đã nguội hẳn, hãy lau: vòng
cặn vôi, vòng nước, vết mỡ, phần đổi
màu ánh kim. Vệ sinh bếp bằng vải
ẩm và chất tẩy chống ăn mòn. Sau
khi vệ sinh, lau khô bếp bằng vải
mềm.

• Lau phần đổi màu ánh kim: dùng
dung dịch nước dấm và lau sạch bề
mặt kính bằng vải.

8. XỬ LÝ SỰ CỐ
CẢNH BÁO!
Tham khảo các chương về
An Toàn.

31



8.1 Phải làm gì nếu...

Vấn đề Nguyên nhân có thể Khắc phục
Quý vị không thể bật hoặc
vận hành ngăn giữ nóng.

Ngăn giữ nóng không được
kết nối với nguồn điện
hoặc được kết nối không
đúng cách.

Kiểm tra xem ngăn giữ
nóng có được kết nối với
nguồn điện đúng cách
không. Tham khảo sơ đồ
kết nối.

 Cầu chì bị nổ. Kiểm tra để chắc chắn cầu
chì là nguyên nhân gây
hỏng hóc. Nếu cầu chì bị
nổ nhiều lần, hãy liên hệ
thợ điện có trình độ.

 Quý vị không thiết lập cài
đặt nhiệt trong 10 giây.

Bật lại ngăn giữ nóng và
thiết lập cài đặt nhiệt trong
vòng dưới 10 giây.

 Quý vị chạm vào 2 vùng
cảm biến trở lên cùng một
lúc.

Chỉ chạm vào một vùng
cảm biến.

 Tạm dừng hoạt động. Tham khảo phần "Sử dụng
hàng ngày".

 Có nước hoặc vết mỡ bám
trên bảng điều khiển.

Làm sạch bảng điều khiển.

Tín hiệu âm thanh kêu và
ngăn giữ nóng tắt.
Tín hiệu âm thanh kêu khi
ngăn giữ nóng đang tắt.

Quý vị đặt đồ vật gì đó lên
một hoặc nhiều vùng cảm
biến.

Lấy đồ vật đó ra khỏi vùng
cảm biến.

Ngăn giữ nóng tắt. Quý vị đã đặt một vật gì đó
lên vùng cảm biến .

Lấy đồ vật đó ra khỏi vùng
cảm biến.

Đèn chỉ báo nhiệt dư
không sáng.

Vùng này không nóng do
chỉ được vận hành trong
một khoảng thời gian ngắn
hoặc cảm biến bị hỏng.

Nếu vùng này hoạt động
đủ lâu để nóng lên, hãy
liên hệ với Trung Tâm Dịch
Vụ Được Ủy Quyền.

Tự Động Làm Nóng không
hoạt động.

Vùng này nóng lên. Hãy để cho vùng này
nguội hẳn.

 Cài đặt nhiệt cao nhất
được thiết lập.

Cài đặt nhiệt cao nhất có
công suất tương tự như
chức năng.

Cài đặt nhiệt thay đổi giữa
hai mức.

Quản lý điện năng hoạt
động.

Tham khảo phần "Sử dụng
hàng ngày".

Vùng cảm biến trở nên
nóng.

Dụng cụ nấu ăn quá lớn
hoặc quý vị đặt dụng cụ
nấu ăn quá gần các nút
điều khiển.

Đặt dụng cụ nấu ăn lớn ở
các vùng phía sau nếu có
thể.
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Vấn đề Nguyên nhân có thể Khắc phục
Không có âm thanh khi
quý vị chạm vào các vùng
cảm biến của bảng.

Các âm thanh bị tắt. Bật âm thanh. Tham khảo
phần "Sử dụng hàng
ngày".

 hiện lên. Bộ Phận An Toàn Cho Trẻ
Em hoặc Khóa hoạt động.

Tham khảo phần "Sử dụng
hàng ngày".

 hiện lên. Không có dụng cụ nấu ăn
trên vùng này.

Đặt dụng cụ nấu ăn lên
trên vùng này.

 Dụng cụ nấu ăn không phù
hợp.

Sử dụng dụng cụ nấu ăn
phù hợp. Tham khảo phần
"Mẹo và lời khuyên".

 Đường kính đáy của dụng
cụ nấu ăn quá nhỏ so với
vùng nấu ăn.

Sử dụng dụng cụ nấu ăn
có kích thước phù hợp.
Xem phần "Dữ liệu kỹ
thuật".

 và số hiện lên. Có lỗi trong ngăn giữ nóng. Tắt ngăn giữ nóng và bật
lại sau 30 giây. Nếu  lại
hiện lên, hãy ngắt kết nối
ngăn giữ nóng khỏi nguồn
điện. Sau 30 giây, kết nối
lại ngăn giữ nóng. Nếu vấn
đề vẫn tiếp diễn, hãy liên
hệ với Trung Tâm Dịch Vụ
Được Ủy Quyền.

Quý vị có thể nghe thấy
tiếp bíp kéo dài.

Kết nối điện không đúng. Ngắt kết nối ngăn giữ nóng
khỏi nguồn điện. Yêu cầu
thợ điện có đủ trình độ
kiểm tra việc lắp đặt.

8.2 Nếu quý vị không thể tự tìm
ra giải pháp...
Nếu quý vị không thể tự tìm ra giải pháp
cho vấn đề, hãy liên hệ đại lý của quý vị
hoặc Trung Tâm Dịch Vụ Được Ủy
Quyền. Cung cấp dữ liệu từ biển thông
số. Cung cấp mã có ba chữ số cho tấm
gốm thủy tinh (nằm ở góc của bề mặt

tấm gốm thủy tinh) và một thông báo lỗi
hiển thị. Đảm bảo, quý vị bật ngăn giữ
nóng đúng cách. Nếu không, việc bảo trì
của kỹ thuật viên bảo trì hoặc đại lý sẽ
không mất phí, ngay cả khi đang trong
thời hạn bảo hành. Các hướng dẫn của
Trung Tâm Dịch Vụ và các điều kiện bảo
hành có trong sổ bảo hành.

9. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
9.1 Nhãn máy

Model EIV644 PNC 949 596 713 00
Loại 61 B4A 04 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Cảm ứng 7.35 kW Sản xuất tại Đức
Số Sêri ................. 7.35 kW
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9.2 Thông số kỹ thuật của vùng nấu ăn

Vùng nấu ăn Công suất
danh định (cài
đặt nhiệt độ
tối đa) [W]

PowerBoost
[W]

Thời lượng tối
đa của
PowerBoost
[phút]

Đường kính
dụng cụ nấu
ăn [mm]

Phía trước bên
trái

2300 3200 10 125 - 210

Phía sau bên
trái

2300 3200 10 125 - 210

Phía trước bên
phải

2300 3200 10 125 - 210

Phía sau bên
phải

2300 3200 10 125 - 210

Công suất của các vùng nấu ăn có thể
khác nhau trong phạm vi nhỏ so với dữ
liệu trong bảng. Công suất thay đổi theo
vật liệu và kích thước của dụng cụ nấu
ăn.

Để có kết quả nấu ăn tối ưu, hãy sử
dụng dụng cụ nấu ăn có đường kính
không lớn hơn đường kính trong bảng.

10. TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
10.1 Thông tin sản phẩm theo EU 66/2014

Mã nhận dạng model  EIV644

Loại bếp  Bếp Tích Hợp

Số lượng khu vực nấu ăn  2

Công nghệ làm nóng  Cảm ứng

Chiều dài (D) và chiều
rộng (R) của khu vực nấu
ăn

Trái Dài 39,2 cm
Rộng 22,0 cm

Chiều dài (D) và chiều
rộng (R) của khu vực nấu
ăn

Phải Dài 39,2 cm
Rộng 22,0 cm

Mức tiêu thụ năng lượng
của khu vực nấu ăn (EC
electric cooking)

Trái 183,9 Wh / kg

Mức tiêu thụ năng lượng
của khu vực nấu ăn (EC
electric cooking)

Phải 183,9 Wh / kg
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Mức tiêu thụ năng lượng
của bếp (EC electric hob)

 183,9 Wh / kg

EN 60350-2 -Các thiết bị nấu ăn điện tử
gia dụng - Phần 2: Bếp - Các phương
pháp để đo hiệu suất

10.2 Tiết kiệm năng lượng
Bạn có thể tiết kiệm năng lượng khi nấu
ăn hàng ngày nếu bạn làm theo các gợi ý
dưới đây.
• Khi bạn đun nóng nước, chỉ lấy lượng

nước bạn cần.

• Nếu có thể, luôn đặt nắp trên dụng cụ
nấu ăn.

• Trước khi bạn bật vùng nấu ăn, hãy
đặt dụng cụ nấu ăn vào đó.

• Đặt dụng cụ nấu ăn có kích thước nhỏ
hơn trên những vùng nấu nướng có
diện tích nhỏ.

• Đặt dụng cụ nấu ăn trực tiếp vào
trung tâm của vùng nấu ăn.

• Sử dụng nhiệt dư để giữ ấm thức ăn
hoặc làm tan thức ăn.

11. CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG
Tái chế các vật liệu bằng ký hiệu . Để
đồ đóng gói vào các thùng chứa có thể
sử dụng để tái chế. Giúp bảo vệ môi
trường và sức khỏe con người và tái chế
phế liệu của các đồ dùng điện và điện tử.
Không vứt bỏ các đồ dùng có đánh dấu
bằng ký hiệu  cùng với chất thải gia
dụng. Gửi lại sản phẩm cho cơ sở tái chế
ở địa phương của bạn hoặc liên hệ với
văn phòng đô thị của bạn.

Phù hợp qui định về giới hạn hàm
lượng hóa chất độc hại
(Đáp ứng tiêu chuẩn RoHS)
(Theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT, Việt
Nam, ngày 10/08/2011)

*

35



www.electrolux.com/shop

86
73

57
78

7-
A-

35
20

19


	สารบัญ
	1.  ข้อมูลด้านความปลอดภัย
	1.1 ความปลอดภัยต่อเด็กและกลุ่มเสี่ยง
	1.2 ความปลอดภัยทั่วไป

	2. คำแนะนำด้านความปลอดภัย
	2.1 การติดตั้ง
	2.2 การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
	2.3 การใช้งาน
	2.4 การดูแลและทำความสะอาด
	2.5 การให้บริการ
	2.6 การทิ้ง

	3. การติดตั้ง
	3.1 ก่อนติดตั้ง
	3.2 เตาติดตั้งสำเร็จ
	3.3 สายเชื่อมต่อ
	3.4 ชิ้นส่วน

	4. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
	4.1 แผนผังพื้นผิวการปรุงอาหาร
	4.2 เค้าโครงแผงควบคุม
	4.3 ค่าความร้อนจะปรากฏขึ้น
	4.4 OptiHeat Control (สัญลักษณ์แจ้งความร้อนตกค้างแบบ 3 ขั้น)

	5. การใช้งานประจำวัน
	5.1 การเปิดและปิดทำงาน
	5.2 ปิดการทำงานอัตโนมัติ
	5.3 ค่าความร้อน
	5.4 การใช้พื้นที่ปรุงสุก
	5.5 Bridge
	5.6 ทำความร้อนอัตโนมัติ
	5.7 PowerBoost
	5.8 ระบบตั้งเวลา
	5.9 หยุดชั่วคราว
	5.10 ล็อค
	5.11 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
	5.12 OffSound Control (การปิดและเปิดเสียง)
	5.13 การจัดการพลังงาน

	6. คำแนะนำและเคล็ดลับ
	6.1 ภาชนะ
	6.2 มีเสียงดังระหว่างการทำงาน
	6.3 Öko Timer (ตัวตั้งเวลา Eco)
	6.4 ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ปรุงอาหาร

	7. การดูแลรักษาและทำความสะอาด
	7.1 ข้อมูลทั่วไป
	7.2 การทำความสะอาดเตา

	8. การแก้ไขปัญหา
	8.1 จะทำอย่างไรถ้า...
	8.2 หากคุณไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้...

	9. ข้อมูลทางเทคนิค
	9.1 แผ่นข้อมูล
	9.2 รายละเอียดทางเทคนิคพื้นที่ปรุงอาหาร

	10. การประหยัดพลังงาน
	10.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภายใต้ EU 66/2014
	10.2 ประหยัดพลังงาน

	MỤC LỤC
	1.  THÔNG TIN VỀ AN TOÀN
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