
 คู่มือการใช้งานเตาไฟฟ้าBUILT-IN 

Model No.:  
C-TOUCH 30 2Z 

C-TOUCH 60 4Z 

C-TOUCH 60 1L4Z 

I-TOUCH 30 FLEXI 

I-TOUCH 60 3Z
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เนื�อหา: 

1.คําเตือนด้านความปลอดภัย

2.วธีิการติดตั�ง

3.คําแนะนําการใช้งาน

4.วธีิการทําความสะอาดและวธีิการบํารงุรกัษา
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ขอแสดงความยินดีกับการซื�อสนิค้าใหม่ของคุณ 
และขอขอบคุณที�เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา 

โปรดอ่านคําแนะนําทั�งหมด เพื�อความปลอดภัยก่อนการใช้งานและโปรด
เก็บคู่มือการใช้งานนี�เพื�อใช้ ในอนาคต

1. คําเตือนด้านความปลอดภัย

คําเตือนข้อควรระวงั 
ความปลอดภัยของคุณเป็นสิ�งสาํคัญสาํหรบัเรา โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างนี�ด้วย
ความละเอียดก่อนติดตั�ง หรอืใช้งานเตาของคุณ

การติดตั�ง

โปรดระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต 
• ถอดปลั�กเครื�องออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ก่อนใช้งานหรอืทําความสะอาด

• จําเป็นตอ้งตอ่สายดนิดว้ยเพื�อความปลอดภัย

• การเปลี�ยนแปลงระบบสายไฟภายในประเทศ ตอ้งทําโดยช่างไฟฟ้าที�มี
คณุสมบัตแิละความเชี�ยวชาญเท่านั�น

• การไม่ปฏิบัตติามคาํแนะนํานี� อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรอืเสียชีวติได้
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อันตรายที�อาจมีผลรนุแรง

• ระวงัขอบแผงควบคมุ
• การไม่ ใช้ความระมันระวงัอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรอืบาดแผลได้

คําแนะนําด้านความปลอดภัยที�สาํคัญ 
• อ่านคาํแนะนําเหล่านี�อย่างถี�ถ้วนก่อนทําการตดิตั �งหรอืใช้งานอุปกรณ์

• ห้ามวางวสัดหุรอืผลิตภัณฑ์ที�สามารถตดิไฟไดบ้นอุปกรณ์

• โปรดให้ข้อมูลนี�กับผู้ตดิตั �งเตา สามารถลดคา่ใช้จ่ายในการตดิตั �งได้

• เพื�อหลีกเลี�ยงอันตราย ตอ้งตดิตั�งเครื�องตามคาํแนะนํา

• อุปกรณ์นี�ตอ้งไดร้บัการตดิตั �งอย่างเหมาะสมและตอ้งตอ่สายดนิโดยผู้ที�มี
คณุสมบัตเิหมาะสมเท่านั�น

• อุปกรณ์นี�ควรเชื�อมตอ่กับวงจรที�มีการแยกสวติซ์ที� ให้การเชื�อมตอ่ที�
สมบูรณ์จากแหล่งจ่ายไฟ

• การตดิตั �งที� ไม่ถูกตอ้ง อาจทําให้ ไม่สามารถเรยีกรอ้งการรบัประกันได้
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การใช้งานและการบํารงุรกัษา 
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

• ห้ามปรงุอาหารดว้ยเตาที�แตก หากพื�นผิวเตาแตกให้รบีปิดเตาทันทีที�แหล่ง
จ่ายไฟหลัก(สวสิซ์ที�ผนัง)และตดิตอ่ช่างที�มีความเชี�ยวชาญ

• ปิดเครื�องเตาก่อนทาํความสะอาดหรอืบาํรงุรกัษา

• หากไม่ปฏิบัตติามนี�อาจทําให้ ไฟฟ้าช็อตหรอืเสียชีวติได้

อันตรายต่อสุขภาพ 
• อุปกรณ์นี�สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางแม่เหล็กไฟฟ้า

• อย่างไรก็ตามผู้ที�มีเครื�องกระตุน้การเตน้ของหัวใจหรอืราก�นเทียมไฟฟ้า
อื�นๆ (เช่น�� มอินซูลิน) ตอ้งปรกึษาแพทย์หรอืผู้ผลิตรากเทียมก่อนใช้งาน
เตา เพื�อให้แน่ใจวา่การ�งราก�นเทียมจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากสนามแม่
เหล็กไฟฟ้า

• การไม่ทําตามคาํแนะนําอาจทําให้เสียชีวติได้
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อันตรายจากความรอ้นของพื�นผิวเตา

• ระหวา่งการใช้งานอุปกรณ์นี�จะเกิดความรอ้นพอที�จะทําให้เกิดการไหม้ ได้

• ห้ามให้รา่งกายหรอืเสื�อผ้าที� ไม่ ใช่เครื�องครวัโดนพื �นผิวเซรามิกจนกวา่
พื �นผิวจะเย็นลง

• ระวงั: ไม่ควรวางวตัถุที�เป็นโลหะ เช่น มีด ช้อนส้อม บนพื �นผิวเตาเพราะ
ทําให้เกิดความรอ้นไดอ้าจเกิดอันตราย

• ห้ามให้เด็กอยู่ ใกล้เตา

• ดา้มจับกระทะอาจจะรอ้น ควรวางให้พ้นมือเด็ก

• การไม่ทําตามคาํแนะนําอาจส่งผลทําให้เกิดแผลไฟไหม้นํ�ารอ้นลวกได้

คําเตือนที�เสี�ยงอันตราย

• ใบมีดของเครื�องมือจะแหลมออกมาเมื�อฝาครอบเซฟตี �หดตวั  ใช้ดว้ยความ
ระมัดระวงัเก็บไว้ ในที�ที�เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้

• การใช้อย่างไม่ระมัดระวงัอาจทําใหเกิดอุบัตเิหตไุด้
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คําแนะนําด้านความปลอดภัยที�สาํคัญ

• ห้ามเปิดเครื�องทิ �งไว้ โดยไม่ตั �งใจ หรอืตม้ทิ �งไวน้านจนลืมอาจเกิดการรั�วไหล
ของไขมันที�อาจตดิไฟได้

• ห้ามใช้พื �นผิวเตาเป็นที�เก็บของหรอืที�ทํางานตา่งๆ

• ห้ามทิ �งสิ�งของ หรอืเครื�องใช้ตา่งๆไวบ้นเตา

• ห้ามนําวตัถุที�มีสนามแม่เหล็ก (เช่นบัตรเครดติ) หรอือุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น คอมพิวเตอร ์เครื�องเล่น MP3)ใกล้อุปกรณ์เนื�องจาก
อาจไดร้บัผลกระทบจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

• ห้ามใช้อุปกรณ์เพื�อทําความรอ้น ในห้อง

• หลังการใช้งานเครื�องให้ปิดโซนทําอาหารตามที�อธิบายไว้ ในคูม่ือ อย่าพึงพา
การตรวจจับกระทะเพื�อปิดโซนการทําอาหารเมื�อคณุเองกระทะออก

• ห้ามให้เด็กเล่นอุปกรณ์และปีน นั�ง ยืน บนเครื�อง

• ห้ามวางสิ�งล่อตาล่อใจเด็ดไวบ้นเตา ถ้าเด็กปีนขึ �นไปอาจไดร้บัอันตรายได้
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• ห้ามให้เด็กอยู่ลาํพังหรอืไม่ไดร้บัการดแูลในบรเิวณที�มีการใช้เครื�อง

•
เด็กหรอืบุคคลที�มีความพิการใช้เครื�อง ตอ้งมีผู้ปกครอง หรอืผู้มีอํานาจสอ
นการใช้งาน ผู้สอนควรพึงพอใจหรอืวางใจวา่พวกเขาสามารถใช้งานไดด้ว้ย
ตวัเองและไม่เกิดอัตราย

• ห้ามซ่อมแซมหรอืเปลี�ยนชิ �นส่วนอุกรณ์ นอกจากจะทําตามคาํแนะนําใน
คูม่ือ ควรทําโดยช่างผู้ชํานาญ

• ห้ามใช้เครื�องทําความสะอาดไอนํ�าทําความสะอาดเตา

• ห้ามวางของหนักลงบนเตา

• ห้ามเหยียบเตา

• ห้ามใช้กระทะที�มีขอบหยัก หรอืลากกระทะบนพิ �นผิวเตาเซรามิก 
เนื�องจากอาจทําให้กระจกเป็นรอยได้

• ห้ามใช้ ใยขัดหรอืสารทาํความสะอาดที�มีฤทธิ�กัดกรอ่น ทาํความสะอาด
กระจกเซรามิกเป็นจะทําให้เป็นรอยได้

• หากสายเคเบิลแหล่งจ่ายไฟชํารดุจะตอ้งเปลี�ยนโดยช่างที�เชี�ยวชาญเท่านั�น

• อุปกรณ์นี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อใช้งานในครวัเรอืน และการใช้งานที�คล้ายกัน
เช่น :
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-พื �นที�ครวัในสํานักงานหรอืสถานที�ทํางานอื�นๆที�มีครวั
-ใช้งานในโรงแรม หรอืสภาพแวดล้อมที�อยู่อาศัยประเภทอื�นๆ

•อุปกรณ์นี�สามรถใช้ ไดก้ับเด็กที�มีอายุตั �งแต ่8ปี ขึ �นไป และผู้ที�ขาด
ประสบการณ์ ตอ้งไดร้บัคาํแนะนําเกี�ยวกับการใช้งานเครื�องอย่างปลอดภัย
และตอ้งเข้าใจถึงอันตรายที�จะเกิดขึ �น ห้ามเด็กเล่นอุปกรณ์ การทําความ
สะอาดและการดแูลรกัษาผู้ ใช้จะตอ้งทําโดยมีผู้ดแูลอย่างใกล้ชิด

•ข้อควรระวงั : การปรงุอาหารในเตาโดยโดยไม่ ใส่ไขมันหรอืนํ�ามันอาจทําให้
เกิดอันตรายได ้และอาจทําให้เกิดไฟไหม้ ได ้ถ้าเกิดเหตไุฟไหม้ ไม่ควร
พยายามดบัไฟดว้ยนํ�า แต่ ให้ปิดเครื�องแล้วใช้ฝาปิดหรอืใช้ผ้าสําหรบัดบัเพลิง

2. การติดตั�ง

คําแนะนํา
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ต้องติดตั�งและเชื�อมต่อตามกฎระเบียบ หลังจากแกะกล่องบรรจุภัณฑ์ ให้ตรวจสอบวา่อุปกรณ์ ไม่
ได้รบัความเสยีหาย หากได้รบัความเสยีหายระหวา่งขนสง่ให้ติดต่อผู้ขายทันที

การเลือกอุปกรณ์การติดตั�ง

-เจาะไซส์ตามขนาดที�แสดงในภาพดา้นล่างนี�

-เพื�อจุดประสงค์ ในการตดิตั �งและการใช้งาน จะตอ้งมีพื �นที�อย่างน้อย 5ซม. รอบๆหลุม

-โปรดตรวจสอบในแน่ใจวา่ความหน้าของพื �นผิวเคารเ์ตอรค์รวัหนาอย่างน้อง 30มม. โปรดเลือกวสัดุ

พื �นผิวที�ทนความรอ้น เพื�อหลีกเลี�ยงการเสียรปูทรงที�เกิดจากการแผ่ความรอ้น ดงัภาพดา้นล่าง 

(โดยวดัหน่วยเป็น มม.)

Model L W H D A B X 

C-TOUCH 30 2Z 288 520 52 48 265+5 

 -0 

495+5 

 -0 

50 min 

I-TOUCH 30 FLEXI 288 520 56 52 265+5 

 -0 

495+5 

 -0 

50 min 

C-TOUCH 60 4Z 

C-TOUCH 60 1L4Z 

590 520 52 48 555+5 

 -0 

495+5 

 -0 

50 min 

590 520 56 52 555+5 

 -0 

495+5 

 -0 

50 min 
I-TOUCH 60 3Z  
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ไม่วา่ในกรณีใดๆตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เตาไฟฟ้าของคณุมกีารระบายอากาศที�ด ีและมีช่องระบายอากาศ

ที�ดี ไม่ถูกปิดกั �น และตรวจสอบให้แนาใจวา่เตาไฟฟ้าอยู่ ในสภาพการใช้งานไดด้ ีดงัภาพดา้นล่าง :

ข้อควรรู:้ ระยะห่างที�ปลอดภัยระหวา่งเตาไฟฟ้าและตูเ้ก็บของเหนือพื�นผิวเตา 

ควรมีระยะห่างอย่างน้อย  760 มม.

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

760mm 50mm ไม่น้อยกวา่ 20mm ไม่น้อยกวา่ ช่องอากาศเข้า ช่องอากาศ 5mm 

การติดตั�งปะเก็นโฟม

ก่อนตดิตั �งเตาลงในช่องเคาน์เตอร ์ให้ตดิปะเก็นโฟมที� ให้มา รอบขอบดา้นล่างของเตาเซรามิก

ห้ามติดตั�งเตาโดยไม่มีปะเก็นโฟม! 

ควรติดตั�งตามวธีิดังต่อไปนี� : 
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▪ ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากปะเก็น

▪ จากนั�นตดิปะเก็นเข้ากับขอบดา้นล่างเซรามิก

▪ ปะเก็นจะตอ้งยึดตามความยาวทั �งหมดของขอบกระจก และไม่ควรทับซ้อนกันที�มุม

▪ เมื�อตดิตั �งปะเก็นเสรจ็แล้วตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่ไดสั้มผัสกับวตัถุมีคมใดๆ

ก่อนยึดตดิปะเก็นกับเตา
ควรวางปะเก็นบนพื �นผิวที�เรยีบ ห้ามใช้แรงกดส่วนที�ยื�นออกมาจากเตา

เครื�องมือติดตั�ง

เครื�องมือตดิตั �งง่ายเหมาะสําหรบัแตล่ะชุด ประกอบดว้ยกิ�บยึดและสกร ู(สําหรบั JDL-CD3204, JDL-CF6403, JDL-

CF6603 ทั �งหมด 2ชิ �น คอืกิ�บยึดและสกร ูJDL-ID3504BF และ JDL-IT5809B ทั �งหมด 4ชิ �น คอืกิ�บและสกร.ู 
การประกอบกิ�บยึดกับเตา: ใส่กิ�บยึดเข้าไปที�รยูึด 2ดา้นยึดกิ�บเข้ากับตวัเตาดว้ยสกรจูะนั�นใส่หัวประกอบเข้าในเคาน์เตอรค์รวั

รดักิ�บแล้วยึดดว้ยสกรจูากนั�นใส่เตาเข้าในช่องเจาะที� ไดเ้ตรยีมไวบ้นเคาน์เตอรค์รวั

การใสเ่ตาเข้าเคาน์เตอรค์รวั: ทําตามภาพที�แสดงไวด้า้นล่าง ใส่ ในเคาน์เตอรท์ี�สามารถยึดเตาได ้
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การเชื�อมต่อเตาเข้ากับเครื�องจ่ายไฟหลัก 
ควรเชื�อมตอ่แหล่งจ่ายไฟตามมาตรฐาน หรอืเบรกเกอรข์ั �วเดี�ยว เครื�องใช้ ไฟฟ้ามีอัตราพลังงานสูงและ

ตอ้งเชื�อมตอ่กับไฟฟ้าโดยช่างตดิตั �งที�มีความเชี�ยวชาญ

ข้อควรรู:้ 
1. หากสายเคเบิลชํารดุหรอืตอ้งการเปลี�ยนสาย ตอ้งดาํเนินการโดยช่างที�มีความเชี�ยวชาญโดยเฉพาะเท่านั�น

2. หากเครื�องเชื�อมตอ่กับแหล่งจ่ายไฟโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟหลักจะตอ้งตดิตั �งเบรกเกอร์ omni polar โดยจะตอ้งมีช่อง
ระหวา่งกันอย่างน้อย 3มม.

3. ผู้ตดิตั �งงจะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดท้าํการเชื�อมตอ่ไฟฟ้าถูกตอ้ง และทาํตามข้อกาํหนดดา้นความปลอดภัย

4. สายเคเบิลตอ้งไม่บิดงอหรอืถูกบีบอัด

5. ตรวจสอบสายเคเบิลอย่างสมํ�าเสมอ และถ้าตอ้งเปลี�ยนสายโดยช่างที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเท่านั�น

ข้อควรระวงั 
1. ต้องติดตั �งเตาโดยผูเ้ชี�ยวชาญหรอืช่างเทคนิคที�มีคุณสมบัติ ห้ามดําเนินการด้วยตัวยตัวเองเพื�อความปลอดภัย

2. ไม่ควรตดิตั �งเตาไฟฟ้าใกล้เครื�องล้างจาน และเครื�องอบแห้งแบบถังหมุน

3. การติดตั �งเตาไฟฟ้าจะต้องมั�นใจวา่มีรงัสีความรอ้นที�ดีเพื�อเพิ�มความน่าเชื�อถือของอุกรณ์

4. ผนังหรอืบรเิวณที�วางเตาพื �นผิวจะตอ้งทนตอ่ความรอ้น

5. เพื�อหลีกเลี�ยงความเสียหายชั �นวางและสิ�งที� ใช้ยึดตวัเตาจะตอ้งทนความรอ้น

6. ไม่ควรใช้ ไอนํ�าทําความสะอาด

7. เตาไฟฟ้านี�สามารถเชื�อมตอ่กับแหล่งจ่ายไฟที�มีความตา้นทานไม่เกิน 0.427 ohm. ในกรณีถ้าจาํเป็นโปรดปรกึษาหน่วย
งานที�เกี�ยวข้อง

ข้อควรรู:้ สาํหรบับางรุน่อาจมีการใช้งานสายไฟพรอ้มปลั�ก ถ้าเป็นเช่นนั�นคุณสามารถเสยีบช็อกเก็ตโดยตรง โปรด

เก็บสายไฟออกหลังการใช้งานสาํหรบัรุน่ที� ไม่มีปลั�ก
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วธีิการเชื�อมต่อ แสดงดังภาพด้านล่าง :
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3. คําแนะนําการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์     
Model: C-TOUCH 30 2Z

แผงควบคุม
1

1. เตาวงคูท่ี�สามารถขยายขนาดของเตาให้ ใหญ่ขึ �น 2000วตัต/์1000วตัต์

2. โซนทําอาหาร 1200วตัต ์

3. แผ่นกระจก

4. แผงควบคมุ

1. ปุ่มเลือกโซนทาํอาหาร

2. ปุ่มควบคมุ หยุดการทํางาน /ทํางานตอ่

3. ปุ่มการตั �งคา่เวลา

4. ปุ่มควบคมุการขยายโซนการทําอาหาร

5. ควบคมุระดบัความรอ้น / ตวัเลื�อนใช้ควบคมุตั �งคา่เวลา

6. ปุ่มล็อคเครื�อง

7. ปุ่ม เปิด-ปิด เครื�อง

7632

3

1

2

4

4 5
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Model: C-TOUCH 60 4Z

แผงควบคุม

74 5

3

6

2

1

5

6

1

1. โซนทําอาหาร 1200วตัต์

2. โซนทําอาหาร  2200/1100วตัต ์
ปรบัแยกวงนอกวงในไดอ้ิสระ

3. โซนทําอาหาร 1800วตัต ์

4. โซนทําอาหาร 1200วตัต ์

5. แผ่นกระจก

6. แผงควบคมุ

1. ปุ่มเลือกโซนการทําอาหาร

2. ปุ่มควบคมุการขยายโซนการทําอาหาร

3. ปุ่มล็อคเครื�อง

4. ปุ่มควบคมุ หยุดการทํางาน /ทํางานตอ่

5. ปุ่มการตั �งคา่เวลา

6. ควบคมุระดบัความรอ้น / ตวัเลื�อนใช้ควบคมุตั �งคา่เวลา

7. ปุ่ม เปิด-ปิด เครื�อง

3

4

2
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Model: C-TOUCH 60 1L4Z

        2

  แผงควบคุม

1. โซนทําอาหาร 1200วตัต์

2.

3. เตาวงคู่ ที�สามารถขยายขนาดของเตาให้
ใหญ่ขึ�นได ้แบบขยายดา้นขา้ง
2000วัตต์ /1100วัตต์

4. โซนทําอาหาร 1200วตัต ์

5. แผ่นกระจก

6. แผงควบคมุ

3

5

4

6

1

1 3

6 74 5

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

1. ปุ่มควบคมุการขยายโซนการทําอาหาร

2. ปุ่มเลือกโซนการทําอาหาร

3. ปุ่มล็อคเคร่อืง

4. ปุ่มควบคมุ หยุดการทํางาน /ทํางานตอ่

5. ปุ่มการตั �งคา่เวลา
6. ควบคมุระดบัความรอ้น / ตวัเลื่อนใช้ควบคมุตั �งคา่เวลา

7. ปุ่ม เปิด-ปิด เครื�อง

2

เตาวงคูท่ี�สามารถขยายหัวเตาให้ ใหญ่ขึ �น
 2000วตัต/์1100วตัต์
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1. ปุ่มเลือกโซนการทําอาหาร

2. ปุ่มควบคมุ หยุดการทํางาน /ทํางานตอ่

3. ปุ่มการตั �งคา่เวลา

4. ปุ่มควบคมุ�งก์ชั�นบูสเตอร์

5. ควบคมุระดบัความรอ้น / ตวัเลือนใช้ควบคมุตั �งคา่เวลา

6. ปุ่มล็อคเครื�อง

7. ปุ่มควบคมุโซนการทํางานที�มีความยืดหยุ่น

8. ปุ่ม เปิด-ปิด เครื�อง

Model: I-TOUCH 30 FLEXI

แผงควบคุม

1. โซนทําอาหาร 1500วตัต ์บูสเตอร ์2000วตัต์

2. โซนทาํอาหาร 2000วตัต ์บูสเตอร ์2600วตัต์

3. ระบบที�มีความสามารถในการรวมการทาํงานของหัวเตา จาก
2 หัวเตาให้เป็น 1 หัวเตาขนาดใหญ่ 3000วตัต ์บูสเตอร์
3600วตัต์

4. แผ่นกระจก

5. แผงควบคมุ

7 8

2

1

2 3

3

5

4

1

4 5 6
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Model: I-TOUCH 60 3Z

แผงควบคุม

หมายเหตุ : ภาพผลิตภัณฑ์ ในคู่มือใช้เพื�ออ้างอิงเท่านั�น อาจมีความแตกต่างกันเล็กนน้อย

เนื�องจากมีการปรบัปรงุผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื�อง

1.โซนการทําอาหาร 1500วตัต ์บูสเตอร ์2000วตัต ์

2. โซนการทําอาหาร 2000วตัต ์บูสเตอร ์2600วตัต ์

3. โซนการทําอาหาร 2300วตัต ์บูสเตอร ์3000วตัต ์

4. แผ่นกระจก

5. แผงควบคมุ

72 3

1. ปุ่มเลือกโซนการทําอาหาร

2. ปุ่มควบคมุ�งก์ชั�นบูสเตอร์

3. ปุ่มควบคมุ หยุดการทํางาน /ทํางานตอ่

4. ปุ่มการตั �งคา่เวลา

5. ควบคมุระดบัความรอ้น / ตวัเลื�อนใช้ควบคมุตั �งคา่เวลา

6. ปุ่มล็อคเครื�อง

7. ปุ่ม เปิด-ปิด เครื�อง

2

4

1

5

5 6

4

1

3
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ก่อรใช้งานเตา
• โปรดอ่านคาํเตอืนดา้นความปลอดภัย
• ลอกแผ่นฟิล์มออกก่อนใช้งานเตา

การใช้การควบคุมระบบสมัผัส
• การสัมผัสเหรอืการควบคมุเตาไม่ตอ้งใช้แรงกดใดๆ
• ใช้นิ�วสัมผัสโดยไม่ ใช้ส่วนปลายนิ�ว ดงัภาพแสดงดา้นล่าง
• จะมีเสียงดงับิ�บทุกครั �งที�สัมผีสเตา
• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ตวัควบคมุสะอาดอยู่เสมอ ตอ้งทาํให้แห้งและไม่มีสิ�งกีดขวา้ง ทาํให้ควบคมุการใช้งานยาก

เลือกเครื�องครวัที�เหมาะสม
• ใช้เครื�องครวัที�มีฐานเหมาะสมสําหรบัเตา induction เท่านั�น ที�ภาชนะหรอื

บรเิวณดา้นล่างเตาจะมีสัญลักษณใช้สําหรบั  induction ปรากฎอยู่ 

• คณุสามารถตรวจสอบวา่เครื�องครวัของคณุเหมาะสมหรอืไม่ โดยทดสอบแม่เหล็กที�ฐาน
ของกระทะ ถ้าถูกดงึดดูแสดงวา่เหมาะสําหรบัเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

• ถ้ากรณีไม่มีแม่เหล็ก:
1. ใส่นํ�าลงในภาชนะที�ตอ้งการตรวจสอบ

2. ถ้า   ขึ �นสัญลักษณ์นี� ไม่มีไฟหน้าจอกระพรบิ และนํ�ากาํลังทําความรอ้น แสดงวา่อุปกรณ์ ไม่เหมาะสมกับเตาinduction 

• สแตนเลสบรสุิทธิ�, อลูมิเนียม หรอื ทองแดง โดยไม่มีฐานแม่เหล็ก, แก้ว, ไม้, เซรามิก และเครื�องเคลือบดนิเผา

• เตา Induction ทาํจากเซรามิกพื�นผิวเรยีบ ทาํความรอ้นมาจากขดลวดเหนี�ยวนําแม่เหล็กซึ�งให้ความรอ้นกับอุปกรณ์
ทําอาหาร แตพื่ �นผิวการทาํอาหารจะไม่รอ้น ความรอ้นจากอุปกรณ์ทาํอาหารจะถูกถ่ายโอนไปยังอาหาร

• ใช้เฉพาะกระทะโลหะที�ออกแบบมาโดยเฉพาะ / หรอือนุมัติ ให้ ใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า Induction  อย่าให้ภาชนะเมลา
มีนหรอืพลาสตกิสัมผัสกับโซนความรอ้น

• กระทะที�มีเส้�นผ่าศนูย์กลางน้อยกวา่ 140 มม.อาจไม่สามารถถูกตรวจจับโดยเตา induction 
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อย่าใช้เครื�องครวัที�มีขอบหยักหรอืฐานโคง้

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ฐานกระทะของคณุเรยีบกับกระจก และมีขนาดเท่ากับโซนทําอาหาร หากคณุใช้หม้อที�ขนาดเล็กกวา่

โซนทําอาหารประสิทธิภาพอาจลดลง 

ยกกระทะขึ �นจากเตา ไม่ควรเลื�อนไป-มา  อาจขูดกระจกได้

ข้อควรรู:็ คณุสามารถใช้หม้อหรอืกระทะทุกชนิดสําหรบัเตาเซรามิก

ขนาดเตาที�แนะนะสาํหรบัเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

โซนทาํอาหารมีขีดจาํกัด โดยจะมีการปรบัให้เข้ากับขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของกระทะอัตโนมัติ

 เพื�อให้ ไดป้ระสิทธิภาพที�ดทีี�สุดของเตา โปรดวางกระทะไวต้รงกลางของโซนทาํอาหาร: 

โซนทําอาหาร ขั �นตํ�า (mm) ขั �นสูง (mm) 
160mm 140 160 

180mm 140 180 

210mm 160 210 

280mm 230 280 
Flexible zones 200 400 x 200 
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วธีิ ใช้งานเตา

การเริ�มทําอาหาร
1. หลังจากเชื�อมตอ่กับไฟฟ้า กดปุ่มเปิด เครื�อง

กดที�ปุ่มเปิด/ปิด สญัลักษณ์ดังนี�  ON/OFF       กดค้างไวป้ระมาณ 3วนิาที 

จะได้ยินเสยีงสญัญาณ “ บิ�บ ” ในการเปิดใช้งานเตา  ขณะนี�เครื�องจะเข้าสู้ โหมด

สแตนบาย ตวัตั �งคา่ระดบัความรอ้น และตวัตั �งคา่เวลา จะแสดงเครื�องหมายดงันี� “-” 

2. วางกระทะที�เหมาะสม ในโซนทาํอาหารที�คณุตอ้งการใช้.
• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ดา้นล่างของกระทะและพื�นผิวของโซนทาํอาหาร สะอาดและแห้ง

3. การตั �งคา่ระดบัความความโซนทาํอาหาร

สาํหรบัผลิตภัณฑ์ทุกรุน่ ก่อนปรบัระดับความรอ้น จะต้องสมัผัสปุ่มควบคุมการ

เลือกโซนความรอ้นเพื�อเลือกโซนทําอาหารที�คุณต้องการใช้งาน

ตวัการตั �งคา่ความรอ้นของโซนที�เลือกจะกระพรบิเมื�อเปิดการใช้งานแล้ว จากนั�นคณุ

สามารถปรบัระดบัความรอ้นดา้นล่างได:้
-สมัผัสด้วยการสไลด์เพื�อควบคุมระดับที�ต้องการ:

• ปรบัตั �งคา่ความรอ้นโดยเลื�อนตวัควบคมุแถบเลื�อน

ข้อควรรู:็ 
1. หลังจากเชื�อมตอ่ไฟฟ้าแล้ว เมื�อเครื�องเปิดจะมีเสียงบิ�บดงัขึ �น จะมีแสงไฟปรากฎขึ�นเป็นเวลา 1วแิล้วดบัลง

2. หากเตาอยู่ ในโหมดสแตนบายหากไม่มีการใช้งานใน 1นาที เตาไฟฟ้าจะปิดลงอตัโนมัตแิละเสียงเตอืนจะดงัขึ �น 1ครั �ง

3. หากตอ้งการเปิดเตา กดปุ่ม ON/OFF คา้งไวป้ระมาณ 3วนิาที หากตอ้งการปิดเครื�องให้กดปุ่ม ON/OFF คา้งไวอ้ีกครั �ง

4. ระดบัพลังงานสามารถปรบัไดต้ั �งแตร่ะดบั 0 ถึง การตั �งคา่เริ�มตน้อยู่ระดบั 5
5. ไฟแสดงสถานะการตั �งคา่ความรอ้นของโซนที�เลือกจะกระพรบิเมื�อมีการปรบัระดบั หลังจากปรบัตวัเลขกระพรบิเป็นเวลา 

5วนิาที แลว้หยดุกระพรบิ จากนั�นการตั �งคา่จะไดร้บัการยนืยนั

การปิดการใช้งานเตา
1. สามารถปิดโซนทําอาหารโดยปรบัคา่ความรอ้นเป็นระดบั 0 แล้วจากนั�นจะแสดง " - "

2. คณุสามารถปิดเตาไดทั้นหมดโดยกดปุ่ม ON/OFF สัญลักษ์นี� 



23 

ข้อควรรู:้ หากมีการตดัไฟระหวา่งการทําอาหารการตั �งคา่ทั �งหมดจะถูกยกเลิก

 ข้อควรรู:้ พัดลมระบายความรอ้นเตาจะยังคงทํางานอยู่ประมาณ 1นาที หลังจากปิดเตาแล้ว

การใช้พื�นที�ทําความรอ้นขนาดใหญ่ -เตาเซรามิก

JDL-CD3024, JLD-CF6403, JDL-CF6603 มี 1 หรอืหลายโซนขยายในการปรงุอาหาร (ความรอ้นแบบขยาย

ดา้น ข้าง/ความรอ้นแบบบค ู่ /ความรอ้น 3โซน) โซนเหล่านี�สามรถช่วยเพิ�มพื�นที�การทาํงานขนาดใหญ่ขึ�น และเพิ�มค

วามรอ้น ได้มากขึ�นเพื�อให้พอดีกับขนาดที�แตกต่างของกระทะ  

การใช้งานการขยายโซนการทําอาหาร ทําได้ดังนี�: 

1. เลือกและเปิดใช้งานโซนทาํอาหารที�คณุตอ้งการ

2. โซนตรงกลางจะเปิดขึ �นเมื�อปรบัระดบัความรอ้นครั �งแรก สําหรบัการใช้งานการขยายโซนการทําอาหาร

3.
เมื�อเลือกโซนความรอ้น (ตวับ่งชี �ระดบัพลังงานจะกระพรบิ)จากนั�นแตะปุ่ม         ควบคมุ

โซนขยายเพื�อขยายความรอ้นในการใช้งาน และเพื�อให้ ไดพื้ �นที�การใช้งานที� ใหญ่ขึ �น

ข้อควรรู:้ 

1. การสัมผัสอย่างตอ่เนื�องที�ปุ่มควบคมุการขยายโซน

แสดงการทํางานดงันี� :
-โซนขยายแบบขยายดา้นข้าง: “Central-Oval-Central-Oval-Central zone…”

-โซนขยายวงคูซ้่อนกัน: “Central-Dual-Central-Dual-Central zone…”

-โซนขยาย 3 โซน : “Central-Dual-Triple-Central-Dual-Triple-Central zone…”

2. เมื�อโซนขยายแบบขยายดา้นข้าง และโซนขยายวงคูซ้่อนกันทาํงาน สถานะไฟ LEDจะปรากฎ

แสดงการตั �งคา่ความรอ้น           “   “ ” สลับกัน และเมื�อโซนขยาย 3โซนทาํงาน

 สถานะไฟ LEDจะปรากฎจะแสดงการตั �งคา่พลังงาน โดยจะขึ �นสัญลักษณ์  “   ” สลับกัน

การใช้�งก์ชั�นบูสเตอร ์-เตาอินดักชั�น   
JDL-ID3504BF, JLD-IT5809B โซนทาํอาหาร 1โซน หรอืโซนทําอาหาร ซึ�งจะมี�งก์ชั�นบูสเตอร ์คณุสามารถใช้

�งก์ชั�นบูสเตอรเ์พื�อเพิ�มพลีงโซนการทําอาหารไดสู้งสุด 5นาที �งก์ชั�นนี�สามารถลดเวลาการทําอาหารได ้กรณีตอ้งการ

ความรวดเรว็ในการทําอาหาร 
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การใช้�งก์ชั�นบูสเตอรเ์มื�อประกอบอาหาร ทําตามขั�นตอนดังนี� : 
1. เปิดใช้งานโซนทําอาหารที�คณุตอ้งการใช้บูสเตอร์

สาํหรบัรุน่ JDL-ID3504BF, JLD-IT5809B: 

แตะปุ่มควบคมุการเลือกโซนความรอ้น เพื�อเลือกโซนทาํอาหารที�คณุตอ้งการใช้�งก์ชั�นเพิ�ม

2. สัมผัสที�ปุ่มควบคมุ�งก์ชั�นบูสเตอร ์สัญลกัษณ์ดงันี�       
ตวับ่งชี�ความรอ้นจะแสดง "B" และกระพรบิเป็ นเวลา 5วนิาที 
จากนั�นจะหยุดกระพรบิ และเปิดใช้งาน�งก์ชั�นบูสเตอร์

ข้อควรรู ้:  
1. เมื�อใช้�งก์ชั�นบูสเตอรห์ากโซนทําอาหารอื�นในแนวตั �งทํางานอยูพ่รอ้มกัน และคา่พลังงานสูงกวา่

ระดบั 2 ระบบจะเปลี�ยนการตั �งคา่พลังงานของโซนอื�นเป็นระดบั 2 อัตโนมัติ

2. หลังจากการบูสเตอรเ์สรจ็สิ �นโซนอาหารจะกลับสู่การตั �งคา่แบบเดมิ
การยกเลิกบูสเตอร�์งก์ชั�น

-ขณะเปิดใช้งาน�งก์ชั�นบูสเตอรอ์ยู่สามารถยกเลิกการใช้งานได้

-คณุสามารถยกเลิก�งก์ชั�นบูสเตอร ์โดยปรบัระดบัการตั�งคา่พลังงาน  

โซนทําอาหารที�มีความยืดหยุ่น-เตาอินดักชั�น        
JDL-ID3504BF พื �นที� โซนทาํอาหารที�มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้เพียง 1 โซนหรอื 2 โซน แยกอิสระตามความ

ตอ้งการในการปรงุอาหารไดต้ลอดเวลา 

พื �นที� โซนทาํอาหารที�มีความยืดหยุ่นนั�น ทํางานจากตวันําอิสระ 2ตวั สามารถทาํงานพรอ้มกันและแยกอิสระออกจากกันได้ 

เมื�อทํางานเป็นโซนเดยีวเครื�องครวัจะถูกย้ายจากโซนหนึ�งไปอีกโซนหนึ�งภายในพื �นที�ยืดหยุ่นซึ�งจะรกัษาระดบัพลังงานของ

โซนเดยีวกับที�วางเครื�องครวัไว ้ ส่วนที� ไม่ ไดว้างเครื�องครวัจะถูกปิดอัตโนมัติ

สิ�งสาํคัญ : 

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่วางเครื�องครวัไวต้รงกลางในโซนทําอาหารเดยีว ในกรณีใช้หม้อขนาดใหญ่ กระทะรปูทรงวงร ี

รปูสี�เหลี�ยมผืนผ้า และแบบแยกส่วน ตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจวา่วางกระทะอยู่กึ�งกลางโซนปรงุอาหาร ซึ�งครอบคลุม

พื �นที�ทําอาหารทั �ง 2โซน



25 

การใช้งานพื�นที� โซนทําอาหารแบบยืดหยุ่น ของเตาอินดักชั�น

หากตอ้งการเปิดใช้งานพื�นที�ยืดหยุ่ยเป็นโซนใหญ่โซนเดยีว ให้กดปุ่มเลือกโซนทาํอาหารสองปุ่ม หลังจากนั�นกดปุ่มควบคมุ

พื �นที�ยืดหยุ่น เมื�อพื �นที�ยืดหยุ่นทาํงานจะมีไฟแสดงที�ปุ่มควบคมุพื �นที�ยืดหยุ่น ตวับ่งชี �ระดบัพลังงานจะกระพรบิ คณุ

สามารถปรบัระดบัพลังงานขิงพื �นที�ยืดหยุ่นโดยเลื�อนแถบควบคมุ

การยกเลิกใช้งานพื�นทีโซนทําอาหารแบบยืดหยุ่น ของเตาอินดักชั�น

ในการเปิดใช้งานพื�นที�ยืดหยุ่น ให้กดปุ่มเลือกโซนทําอาหารทั �ง 2ปุ่ม จากนั�นจะมีไฟแสดงระดบัพลังงานกระพรบิ ให้กดที�

ปุ่มควบคมุแบบยืดหยุ่นอีกครั �ง ตวับ่งชี �จะปิดหลังจากไม่ได้ ใช้งาน

การล็อคเครื�อง       
• คณุสามารถล็อคเครื�องเพื�อป้องกันการใช้งาน โดยไม่ไดต้ั �งใจได ้เช่น ป้องกันเด็กกดเปิดโซนทําอาหารโดยไม่ไดต้ั �งใจ

• เมื�อตวัควบคมุถูกล็อค ระบบจะไม่ล็อคปุ่มเปิด -ปิด ON/OFF แตร่ะบบสัมผัสอื�นๆทั �งหมดจะถูกปิดการใช้งาน

 ตวัตั �งคา่เวลาจะแสดงสัญลักษณ์ “ Lo“ 

การใช้งานการล็อคเครื�อง

สัมผัสที�ปุ่มควบคมุการล็อคเครื�องสัญลักษณ์นี�หนึ�งครั �ง

แสดงวา่ระบบล็อคกําลังทํางานอยู่

การปลดล็อค ระบบล็อคเครื�อง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เปิดเตาไฟฟ้าแล้ว
2. สัมผัสที�ปุ่มควบคมุการล็อคเครื�องเครื�องคา้งไว ้        ประมาณ 3วนิาที

เสียงเตอืนจะดงัขึ �น 1 ครั �ง และสัญลักษณ์ “Lo” จะหายไป ไฟแสดงสถานะจับเวลาล็อคจะไม่ทํางาน
3. คณุสามารถใช้งานเตาไดแ้ล้ว

ภายใต้ โหมดการล็อค ปุ่มควบคมุทั �งหมดจะถูกปิดการใช้งาน ยกเวน้ปุ่ม เปิด -ปิด    ON/OFF

และปุ่มล็อค          คณุสามารถปิดเตาไดด้ว้ยปุ่ม เปิด-ปิด ในกรณีฉุกเฉิน แตค่ณุตอ้งปลดล็อคเตา

ก่อนในการทํางานครั �งตอ่ไป

ข้อควรรู ้: เมื�อใช้�งก์ชั�นล็อคเครื�อง หากปิดเตาโดยไม่ปิด�งก์ชั�นล็อคเครื�อง เมื�อเปิดเตา�งก์ชั�นล็อคก้อยังคงทํางานอยู่

ปุ่มควบคุม หยุดการทํางาน /ทํางานต่อ
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• การให้การทําอาหารง่ายขึ�น ! เพื�อลด�ญหาอาหารไหม้ หรอืใช้เวลานาน เมื�อเกิดเหตทีุ�ตอ้งออกจากห้องครวักะทันหัน

• �งก์ชั�น ปุ่มควบคมุ หยุดทาํงาน /ทํางานตอ่ สามารถปิดทุกโซนไดเ้มื�อคณุกลับมาทําอาหารตอ่ 

เครื�องจะรสีตารท์เครื�องเพื�อทําอาหารตอ่จนเสรจ็

1. �งก์ชั�น ปุ่มควบคุม หยุดทํางาน /ทํางานต่อ เมื�อทํางานอยู่

หากตอ้งการใช้�งก์ชั�น หยุดทํางาน /ทํางานต่อ คณุสามารถกดปุ่ม Stop & Go หนึ�งครั �ง จากนั�นการตั �งคา่

โปรแกรมตา่งๆ จะหยุดลง และความรอ้นเตาจะหยุดดว้ยและแสดงสถานะ  “P”

2. �งก์ชั�น ปุ่มควบคุม หยุดทํางาน /ทํางานต่อ ไม่ได้ ใช้งาน

หากตอ้งการหยดุ�งกชั์�น หยดุทาํงาน /ทาํงานตอ่ คณุสามารถกดปุ่ม Stop & Go อกีครั �งหลงัจากกลบัมาใช้

งาน จากนั�นการตั �งคา่โปรแกรมทั�งหมดจะกลับมาทาํงานเหมือนเดมิสถานะ  “P” จะหายไป

เมื�อใช้งานปุ่ม Stop & Go ปุ่มควบคมุการทาํงานทั�งหมดจะปิดใช้งาน 
ยกเวน้ปุ่ม ON/OFF และ ปุ่ม Stop & Go 

ข้อควรรู ้: เตาจะปิดอัตโนมัต ิหากใช้งาน�งก์ชั�น Stop & Go นานเกิน 10 นาที

การใช้งานการตั�งค่าเวลา  
คณุสามารถใช้�งก์ชั�นนี� ได ้2 วธิี ดงันี�: 
• เมื�อใช้งาน�งก์ชั�นนี�เพื�อควบคมุเวลา กรณีนี�ตวัจับเวลาจะไม่ปิดโซนการทาํอาหารเมื�อตั �งเวลาไว้

• คณุสามารถตั �งคา่ปิดโซนทาํอาหารไดม้ากกวา่ 1โซน

• คณุสามารถตั �งเวลาเตอืนและปิดเวลาล่วงหย้าไดสู้งสุด 99 นาที

ภาพรวมการตั�งค่าเวลา

การใช้งานตัวจับเวลา
กรณียังไม่ได้เลือกโซนอาหารใดๆ 
1. สัมผัสที�ปุ่มตั �งคา่เวลา            ตวัเลขไฟแสดงสถานะจับเวลาจะกระพรบิ

2. จากนั�นสามารถเลือกจํานวนนาทีที�ตอ้งการ

จะแสดงผลเป็นนาที 

แสดงจํานวนเป็นนาที

ปุ่มควบคมุเวลา
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การควบคุมโดยใช้ปุ่มสไลด์ 
• กดปุ่มตั �งคา่เวลาหนึ�งครั �ง               ตวัเลขการจับเวลาจะกระพรบิ การตั �งคา่เวลาหน่วยเป็นนาทีโดยเลื�อนแถบสไลด์

• กดปุ่มควบคมุตวัจับเวลาอีกครั �งเป็นการปรบัเวลาหลักสิบ จากนั�นไฟสถานะจะกระพรบิ แล้วเลื�อนแถบสไลด์

3. เมื�อตั �งคา่เวลาแล้ว เวลาจะนับถอยหลังทันที หน้าจอจะแสดงเวลาคงเหลือ

4. จากนั�นจะมีเสียง บิ�บ ดงัขึ �น 30 วนิาที หน้าจอจะแสดง" - - " เมื�อสิ �นสุดการตั �งคา่เวลา 
จะมีเสียงเตอืนดงัขึ �น

การตั�งค่าเวลาเพื�อปิดโซนการทําอาหาร
1. สัมผัสที�ปุ่มควบคมุการเลือกโซนความรอ้น เพื�อเลือกโซนทําอาหารที�ตอ้งการตั �งเวลา

2. สัมผัสปุ่มตั �งคา่เวลา        ตวัเลขจับเวลาจะกระพรบิ

3. ตั �งเวลาที�ตอ้งการ

การควบคุมปุ่มสไลด์ :
• สัมผัสที�ปุ่มควบคมุการจับเวลา คอืการตั �งคา่เวลาตวัเลขหลักเดยีว

ตวับ่งชี �การจับเวลาจะกระพรบิ จากนั�นสามารถเลือกเวลาโดยเลื�อนแถบควบคมุ

• กดที�ปุ่มตวัจับเวลาอีกครั �งจะเป็นจาํนวนตวัเลขหลักสิบ ตวับ่งชี �การจับเวลาจะกระพรบิ 
จากนั�นปรบัเวลาโดยเลื�อนแถบควบคมุ



28 

4. เมื�อตั �งเวลาเครื�องจะเริ�มนับถอยหลังทันที หน้าจอจะแสดงเวลาคงเหลือ
ข้อควรรู ้: จุดสีแดง red dot ที�อยู่ถัดจากไฟแสดงระดบัพลังงานจะตดิสวา่งเพราะการตั �ง

เวลา คณุสามารถตรวจสอบการตั �งคา่ตวัจับเวลาของโซนทําอาหารตา่งๆที�ตั �งคา่ดว้ยตวัจับ

เวลาโดยเปิดใช้งานโซนการทําอาหาร 
ข้อควรรู ้: หากโซนทําความรอ้นมีมากกวา่หนึ�ง ตวับ่งชี �การจับเวลาจะแสดงเวลาตํ�าสุด จุด

สีแดง red dot ที�ถัดจากตวับ่งชี �ระดบัพลังงานจะกระพรบิ

5. เมื�อหมดเวลาที�ตั �งคา่ไว ้โซนทําอาหารจะถูกปิด

ข้อควรรู:้ เวลาเริ�มตน้ตวัจับเวลาคอื 30นาที. 
ข้อควรรู:้ หลังจากตั �งคา่เวลาแล้ว ตวับ่งชี �เวลาจะกระพรบิ 5วนิาที และหยุดกระพรบิจากนั�นยืนยันการตั �งคา่ 
ข้อควรรู:้ สามารถใช้ตวัเตอืนและตวัจับเวลาไดพ้รอ้มกัน ตวัจับเวลาจะแสดงการตั �งคา่เวลาตํ�าสุด หากจากตั �งคา่ตํ�าสุดคอืการเตอืนเป็นนาที จุด

สีแดง reddot ที�อยู่ตดิกับตวับ่งชี �ตวัจับเวลาจะกระพรบิ หากการตั �งคา่ตํ�าสุดคอืการตั �งคา่ตวัจับเวลาสีแดง red dot ของตวับ่งชี �ระดบัพลังงาน

โซนทําอาหารสอดคล้องกันจะกระพรบิ  
ข้อควรรู:้ หากตวับ่งชี �แสดงการตั �งคา่ตวัจับเวลาของโซนทําอาหาร ในการตรวจสอบการตั �งคา่เวลา กดปุ่มควบคมุการจับเวลา จะแสดงเป็นนาที

การตรวจจับจับกระทะและภาชนะต่างๆ

สาํหรบัเตาแม่เหล็กไฟฟ้า จอแสดงผลกระพรบิ          ”          “   สลับกับการตั�งค่าความรอ้น มีสาเหตุดังนี�

• คณุยังไม่ไดว้างกระทะบนโซนทาํอาหารที�ถูกตอ้ง
• กระทะที� ใช้ ไม่เหมาะกับเตาอินดกัชั�น
• กระทะมีขนาดเล็กเกินไป หรอืไม่อยู่ โซนกึ�งกลางอย่างเหมาะสม

ข้อควรรู:้ 
1. จะไม่มีความรอ้นเกิดขึ �น ถ้ากระทะไม่เหมาะสมในโซนทําอาหาร
2. หน้าจอจะปิดอัตโนมัตหิลังจาก 2นาที หากไม่มีการวางกระทะที�เหมาะสม
3. กระทะที� ไมเ่หมาะสมหรอืกระทะที� ไม่มีแม่เหล็ก (เช่น อลูมิเนียม)หรอืของชิ �นเล็กๆ เช่น มดี ส้อม กุญแจ ถกูทิ �งไวบ้น

เตาบนโซนทําอาหาร เตาจะปิดอัตโนมัติ ใน 1นาที
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การแจ้งเตือนเมื�อมีความรอ้นคงเหลือ

ระวงัพิ�นผิวที�รอ้น

เมื�อใช้เตามาสักพกัหนึ�งแล้วจะมีความรอ้นคงเหลอือยู ่โดยจะปรากฎ“ H ”

เพื�อเตอืนให้ระวงัความรอ้น

นอกจากนี�ยังสามารถใช้เป็น�งก์ชั�นประหยัดพลังงาน: 
หากยังตอ้งการใช้ความรอ้นอยู่ ให้ ใช้เตาขณะที�มีความรอ้นคงเหลืออยู่ 

การปิดเครื�องอัตโนมัติ    
คณุสมบัตดิา้นความปลอดภัยของเตาอีกประการของเตาคอืการปิดเครื�องอัตโนมัต ิสิ�งนี�จะเกิดขึ �นทุกครั �งที�คณุลืมปิดโซน

ทาํอาหาร เวลาในการปิดเครื�อง ตามตารางดา้นล่างนี� : 
ระดบัพลังงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
การจับเวลา (ชั�วโมง) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 

การป้องกันความรอ้นเกินกําหนด    
เซ็นเซอรอ์ุณหภูมิที�ตดิตั �งสามารถตรวจสอบอุณหภูมิภายในเตา เมื�อตรวจสอบพบอุณหภูมิที�สูงเกินไป 

เครื�องจะหยุดการทํางานอัตโนมัต.ิ 

ป้องกันการเดือดล้น
เพื�อความปลอดภัยของคณุโปรแกรมจะปิดเครื�องอัตโนมัต ิหากของเหลวเดอืดหรอืมีผ้าเปียกบนแผงควบคมุ 

ปุ่มทั �งหมดจะล็อค ยกเวน้ปุ่มเปิด-ปิด และปุ่มล็อคเครื�อง ควรทําความสะอาดให้แห้ง

แนวทางการทําอาหาร    
ระวงัเมื�อทอดนํ�ามันหรอืไขมัน ขะมีคววามรอ้นเกิดขึ �นอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะเวลาใช้�งก์ชั�นบูสเตอร ์

ถ้าอุณหภูมิสูงมากอาจทาํให้เกิดไฟไหม้

เคล็ดลับการทําอาหาร

• เมื�ออาหารเดอืนให้ลดระดบัพลังงาน
• การใช้ฝาปิดจะช่วยลดเวลาในการหุงตม้และประหยัดพลังงานโดยเก็บความรอ้นไว้
• ลดปรมิาณของเหลวหรอืไขมัน เพื�อลดเวลาปรงุอาหาร
• เริ�มการตั �งคา่พลังงานจากสูง และลดพลังงานเมื�ออาหารรอ้นแล้ว
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การตั�งค่าความรอ้น
การตั �งคา่ดา้นล่างนี�เป็นแนวทางเท่านั�น การตั �งคา่ที�แน่นอนจะขึ �นอยู่กับ�จจัยตา่งๆ รวมถึงอุปกรณ์การทําอาหาร 

ทดลองใช้ความรอ้นที�เหมาะสมกับคณุที�สุด

การตั�งค่าความรอ้น ความเหมาะสม

1 - 2 • ตอ้งคาํนึงถึงภาวะโลกรอ้น
• ใช้ละลายช็อกโกแลต เนย หรอือาหารที�เผาไหม้อย่างรวดเรว็
• การเคี�ยว
• อาหารที� ไม่ตอ้งการให้รอ้นเรว็

3 - 4 • การอุ่น
• การเดือด
• การหุงข้าว

5 - 6 • แพนเคก้

7 - 8 • การผัด
• การทาํพาสตา้

9 • การทอด การผัด
• การทาํให้เกรยีม
• การตม้ซุป
• การตม้นํ�ารอ้น

4. การทําความสะอาดและการบํารงุรกัษา 
การทําความสะอาดและการซ่อมบํารงุ
สาํคัญ: ก่อนทําความสะอาด ต้องตัดการเชื�อมต่อแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่อุปกรณ์ ไม่รอ้นแล้ว

การทําความสะอาดพื�นผิวเตา
ทําความสะอาดโดยเรว็ที�สุดหากมีการหกเลอะพื �นผิวเตาหลังการใช้งานเตา ตรวจสอบให้แน่ใจวา่พื �นผิวเตาเย็นแล้ว

ใช้ผ้านุ่มหรอืกระดาษทําความสะอาด หากคราบทําความสะอาดยากตอ้งใช้นํ�ายาทําความสะอาดเซรามิก

ห้ามใช้นํ�ายาทําความสะอาดที�มีฤทะิ�กัดกรอ่น หรอืขดลวดทําความสะอาด อาจทําให้พื �นผิวเป็นรอย
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จะมีรอยนิ�วมือทุกวนั
ปรากฎบนกระจกเตา 

ปิดแหล่งจ่ายไฟ

ใช้นํ�ายาเช็ดกระจกเซรามิก 
ขณะเครื�องอุ่น หรอืหายรอ้น
แล้ว

2.

3.

4.

คําแนะนําและเคล็ดลับ 
อะไร  อย่างไร

1.
สิ�งสาํคัญ!
•

ล้างหรอืเช็ดให้แห้งดว้ยผ้าหรอื
กระดาษสะอาด

เปิดแหล่งจ่ายไฟไปที�เตา

เมื�อปิดแหล่งจ่ายไฟของเตา จะไม่มีตวับ่งชี � 
"พื �นผิวรอ้น" แต่ โซนทาํอาหารยังคงรอ้นอยู่ 
โปรดระมัดระวงั

• การทําความสะอาดที�รนุแรง อาจเสียดสี
กระจกเกิดรอยขีดข่วน ตอ้งอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดวา่เหมาะสมกับเตา
ของคณุหรอืไม่

• อย่าทิ �งคราบไวบ้นพื �นผิวเตา เพราะจะทําให้
กระจกเป็นคราบ

นํ�าตม้ นํ�ารอ้น หกลง
บนพื �นผิวกระจกเตา

เช็ดทาํความสะอาดทันที แตร่ะวงัพื �นที�
ทาํอาหารรอ้น ทาํตามขั �นดงันี�: 

1. ปิดแหล่งจ่ายไฟ

2.

3.

ทาํความสะอาดคราบสกปรกดว้ยผ้า
เช็ดจานหรอืกระดาษชําระ

ทําความสะอาดตามขั �นตอนทุกวนั

• ขจัดคราบที�เลอะหกอยู่อย่างเรว็ที�สุด หาก
ปล่อยทิ �งไวจ้นเย็น จะทาํความสะอาดยาก 
พื �นผิวกระจกอาจเสียหายถาวร

• อันตราย : ควรทะอย่างระมัดระวงัและปล่อย
ให้พ้นมือเด็ก

ระบบแผงควบคมุเลอะ
1. ปิดแหล่งจ่ายไฟ

2. ดบูซับสิ�งที�หกเลอะ

3. เช็ดแผงควบคมุดว้ยฟองนํ�าหรอืผ้า
สะอาด

4. เช็ดให้แห้งดว้ยกระดาษชําระ

5. เปิดแหล่งจ่ายไฟไปที�เตา

• เตาจะมีเสียงดงั บิ�บ จากนั�นจะปิดระบบ 
และระบบควบคมุแบบสัมผัสอาจไม่ทาํงาน
ในขณะที�มีของสารหกเลอะอยู่ ตรวจสอบให้
แน่ใจวา่คณุเช็ดให้แห้งก่อนเปิดเตา
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การบํารงุรกัษาเตา
หากคุณพบสิ�งผิดปกติที�เกิดกับเตา ควรติดต่อบรกิารหลังการขาย ตรวจสอบดังนี�: 

1. ไม่มีไฟฟ้าเข้าเครื�อง
- ตรวจสอบวา่โดนตดัไฟหรอืไม่ 
- ตรวจสอบวา่มีการเชื�อมตอ่ไฟฟ้าอย่างถูกตอ้งหรอืไม่

- ตรวจสอบวา่มีการตั �งคา่เวลาหรอืไม่

- เครื�องอาจจะถึงการตั �งคา่เวลาที�นานที�สุดและปิดลงอัตโนมัติ

- เครื�องจะป้องกันการเดอืดป้องกันนํ�าล้นอัตโนมัต ิโดนการปิดเครื�อง

2. แผงควบคมุแบบสัมผัสไม่สามารถใช้งานได้

- ตรวจสอบวา่ไดต้ั�งคา่ “Child Lock” ไวห้รอืไม่

- ไม่วา่จะเป็นผ้าเปียกหรอืของเหลวห้ามสัมผัสแผงควบคมุ เพราะระบบจะเตอืนเป็นระบบควบคมุนํ�าล้น
3. หลังจากปรงุอาหารจะมีข้อความ “H” แสดงขึ �น
- เป็นเรื�องปกตทิี�เตามีระบบความปลอดภัยเตอืนความรอ้นตกคา้ง จนกวา่เครื�องจะเย็นสัมผัสได้

4. หลังจากปิดพัดลมของเตาอินดกัชั�น พัดลมจะยังคงทํางานอยู่สักครูนึ่ง

-เป็นเรื�องปกตทีิ�ช่วยให้เครื�องใช้ ไฟฟ้าเย็นลงอย่างสมบูรณ์ 
5. กระทะบางอันอาจมีเสียง ระหวา่งปรงุอาหาร
-เป็นเรื�องปกตทิี�จะมีเสียงขดลวดเหนี�ยวนําระหวา่งการทําอาหาร เสียงอาจแตกตา่งกันแตล่ะเครื�องครวั

6. กระจกมีรอยขีดข่วน
-ตรวจสอบวา่เครื�องใช้เหมาะสมกับเตาหรอืไม่

-ตรวจสอบวา่อุปกรณ์ทาํความสะอาดเหมาะสมหรอืไม่ 

รหัสเตือนสิ�งผิดปกติสาํหรบัเตา INDUCTION

หากมีสิ�งผิดปกตเิกิดขึ �นกับเตา จะเข้าสู่สถานะป้องกันโดยอัตโนมัตแิละแสดงรหัสป้องกันที�เกิดขึ �น: 

�ญหา สาเหตุ การแก้ ไข

E1/E2 แรงดนัไฟฟ้าผิดปกติ โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ และเปิดเครื�องเมื�อ

แหล่งจ่ายไฟเป็นปกต.ิ 

E3 เซ็นเซอรต์รวจจับกระทะมีอุณหภูมิสูง ตรวจสอบสอบวา่ไม่มีของเหลวในกระทะ แล้ว

กดเริ�มการทํางานเครื�องใหม่
E5 เซ็นเซอรต์รวจจับIGBT มีอุณหภูมิสูง โปรดเริ�มการทํางานใหม่หลังจากเตา

อุณหภูมิเย็นลง
สําหรบัรหัสข้อผิดพลาดอื�น กรณุาตดิตอ่บรกิารหลังการขาย
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สิ�งสาํคัญที�ควรรู ้: 

การกําจัด : อย่าทิ �งผลิตภัณฑ์
นี�รวมกับขยะทั�วไปโดยไม่ไดค้ดั
แยก การคดัแยกขยะเป็นสิ�ง
จําเป็นอย่างมาก

อุปกรณ์นี�มีฉลากตรามาตรฐานยุโรป 2002/96/EC สําหรบัอุปกรณ์ ไฟฟ้า 
และของเสีนอิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งให้แน่ใจวา่อุปกรณ์นี�ถูกกําจัดอย่างถูกตอ้งเพื�อ
ป้องกันความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นกับสิ�งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์แสดงให้ทราบวา่ไม่ ใช่ขยะครวัเรอืนทั�วไป ควรนําไป
รวบรวมกับจุดรวบรวมผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รีไซเคลิ

อุปกรณ์ตอ้งการกาํจัดโดยผู้เชี�ยวชาญ สําหรบัข้อมูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกับการรีไซเคลิ
โปรดตดิตอ่องคก์ารท้องถิ�นหรอืตวัแทนที�คณุซื �อผลิตภัณฑ์




