
เพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัย ทนทาน และการใชงานที่ยาวนาน
กรุณาอานคูมือโดยละเอียด และปฎิบัติตามคำแนะนำอยางเครงครัด และควรเก็บคูมือนี้ไวตลอดเวลาที่ใชงาน

INDUCTION HOB

เตาแมเหล็กไฟฟาฐานเซรามิก 
VFL6532 / VFL6563 / VFL6564

คูมือการใชงาน
และการบำรุงรักษา
INSTALLATION & OPERATION  
INSTRUCTION MANUAL





• คำแนะนำในการใชงาน

• การติดตั้ง

• การตอระบบไฟฟา

• การทำงานของเตา

• สัญลักษณเตือนเมื่อเกิดปญหาระหวางใชงาน/การแกปญหาเบื้องตน

• การทำความสะอาดและการดูแลรักษา
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               เตาแมเหล็กไฟฟาออกแบบมาเพื่อใชประกอบอาหารภายในบานเทานั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่

จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งหรือการใชงานที่ไมไดมาตรฐาน หรือผิดวัตถุประสงค

หรือการใชงานที่ไมเหมาะสม

               เตาแมเหล็กไฟฟานี้ไมไดออกแบบมาสำหรับการใชงานของเด็ก หรือบุคคลที่มีความบกพรองทาง

รางกายและจิตใจ หรือผูที่ขาดประสบการณการใช ควรหลีกเลี่ยงการใชเตาโดยไมมีการดูแลของผูใหญ

อยางใกลชิด ควรดูแลไมใหเด็กเลนเตาแมเหล็กไฟฟานี้

คำแนะนำ
• เตาแมเหล็กไฟฟานี้ ผลิตมาเพื่อการใชงานในครัวเรือนเทานั้น

• บรรจุภัณฑที่ใชเปนวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจนำกลับมาใชใหมได การกำจัดทิ้งจะมีผลเสียตอ

  สิ่งแวดลอมนอย โดยจะมีเครื่องหมายแสดงประเภทกำกับวัสดุที่ใชทำบรรจุภัณฑทุกชิ้น

• เมื่อใชงานเปนเวลานาน และคุณตัดสินใจที่จะกำจัดเตาแมเหล็กไฟฟาทิ้ง ควรใชความระมัดระวังไมใหเปน

  ผลเสียตอสิ่งแวดลอม ไมควรทิ้งเตาแมเหล็กไฟฟานี้แบบธรรมดารวมกับขยะทั่วไป ควรนำไปทิ้งที่ศูนยแยกขยะ

  เพื่อนำมาใชใหม หรืออาจติดตอหนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อดำเนินการกำจัดทิ้งอยางถูกวิธี

คำแนะนำในการใชงาน
• เปนขอแนะนำในการใชงานเตาแมเหล็กไฟฟา รวมถึงการบำรุงรักษา

• คูมือเลมนี้จะอธิบายวิธีใชงานของเตาแมเหล็กไฟฟาหลายรุน ดังนั้นกรุณาตรวจสอบคำแนะนำใหถูกตองตรงกับ

  รุนที่ทานใชอยู

• คูมือเลมนี้จัดทำขึ้นเฉพาะในประเทศที่ระบุในคูมือ หากทานอยูในประเทศที่ไมไดระบุในคูมือเลมนี้ อาจตอง

  ศึกษาวาคุณสมบัติบางอยางอาจจะไมเหมาะสมหรือไดมาตรฐานของขอบังคับในประเทศนั้นๆ 

คำแนะนำในการตอระบบไฟฟา
การตอระบบไฟฟาตองไดมาตรฐานตามที่ระบุในคูมือ และตองถูกตองกับขอบังคับและมาตรฐานทางราชการ

การตอระบบไฟฟาตองดำเนินงานโดยชางผูชำนาญการเทานั้น

ปายแสดงขอมูลทางเทคนิค 
ปายแสดงขอมูลทางเทคนิคของเตาจะอยูที่ดานลางของเตา จะระบุขอมูลทางเทคนิคที่จำเปนไวให

 

ผูผลิตมีการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ดังนั้น คุณสมบัติบางสวน และคำแนะนำ

ในคูมือเลมนี้ อาจแตกตางกันไปโดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

กรุณาอานคูมือเลมนี้อยางละเอียดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และควรเก็บคูมือนี้ตลอดเวลาที่

ใชงานและสงมอบคูมือเลมนี้ใหกับผูใชรายใหม (ถามี)



คำเตือน

• ขณะปรุงอาหารเตาและชิ้นสวนที่สัมผัสถึงจะมีความรอน ซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายเมื่อสัมผัสถูก

  กรุณาระมัดระวังไมใหเอามือหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายไปสัมผัสบริเวณขดลวดแมเหล็กไฟฟา

• หามไมใหเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ใชงานเตาหรืออยูใกลเตา ยกเวนหากมีผูใหญดูแลอยางใกลชิด

• อยาใหเด็กเลนหรืออยูบริเวณใกลเตา และควรเตือนเด็กถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความรอน

• ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ำกวา 8 ป หรือบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ หรือผูที่ขาด

  ความรูในการใชงาน ผูที่ไมเคยใชงานมากอน มาใชงานเตาแมเหล็กไฟฟานี้ ยกเวนวาจะมีผูดูแลให

  คำแนะนำอยางใกลชิด รวมถึงชี้แจงเรื่องของความปลอดภัยและคำเตือนเรื่องอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

• หามไมใหเด็กเลนเตาแมเหล็กไฟฟานี้

• ไมควรใหเด็กทำความสะอาดเตาโดยไมมีผูดูแล 

•          ไมควรทอดหรือผัดอาหารแลวทิ้งไวโดยไมดูแล เพราะอาจทำใหเกิดความรอนจนเกิดไฟไหมได

           หากเกิดไฟไหมไมควรใชสาดน้ำเพื่อดับไฟ เพราะจะทำใหไฟลามมากขึ้น ควรปดสวิตชเตาหรือ

           เบรกเกอรทันที พรอมใชฝาหมอปดเปลวไฟหรือใชผาคลุมกันไฟคลุม

•          อันตรายจากไฟไหม ไมควรใชกระจกหนาเตาเปนที่วางของ เพราะอาจทำใหเกิดไฟไหมได

•          หากพบวากระจกเตามีรอยแตกหรือบิ่น ตองปดสวิตชเตาทันที หามใชงาน

• ไมควรทำความสะอาดเตาดวยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หรือเครื่องทำความสะอาดดวยไอน้ำ

• ไมควรวางเครื่องครัว อุปกรณครัว สิ่งของที่เปนโลหะ เชน มีด สอม ชอน ฝาหมอ ฯลฯ

  บนกระจกหนาเตา เพราะอาจเกิดความรอนจนเปนอันตรายได

• ไมควรติดตั้งระบบตั้งเวลาการทำงานของเตาเพิ่มเติม หรือเพิ่มการใชรีโมทคอนโทรล

• ไมควรใชเตาเปนเครื่องทำความรอนของหอง 
• หากมีเตารับปลั๊กไฟอยูใกลเตา เมื่อเสียบปลั๊กไฟเครื่องไฟฟาอื่นๆ ตองวางสายไฟใหหางเตา

  ไมควรพาดสายบนกระจกหนาเตาเพราะอาจมีอันตรายได

• ไมควรวางสิ่งของที่ออนไหวตออุณหภูมิรอบขาง เชน ผงซักฟอก สเปรยกระปอง ฯลฯ ไวที่ตูดานลาง

  ใตเตาเพราะอาจเกิดอันตรายได

• หากเตามีความผิดปกติหรือใชงานไมได ควรปดเบรกเกอรทันทีและแจงศูนยบริการ 
• เตาแมเหล็กไฟฟานี้ไดรับการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย  
• ไมควรตอสายไฟโดยใชสายพวง หรือปลั๊ก 3 ตา เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายจากไฟฟาได  
• ควรตอสายไฟโดยใชการตอตรงอยางถูกมาตรฐาน และมีเบรกเกอรควบคุม  
• การติดตั้งเตากับท็อปเฟอรนิเจอร และการตอระบบไฟฟาควรมีชางผูชำนาญการเปนผูดำเนินงาน  
• ไมควรวางภาชนะเปลาที่ไมมีน้ำหรืออาหารในภาชนะบนเตา  
• ไมควรเปดเตาโดยไมวางภาชนะบนหัวเตา  
• ไมควรใชกระจกหนาเตาในการเตรียมอาหาร เชน หั่นผักบนกระจก เพราะอาจทำใหกระจกเปนรอยได  
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• ไมควรเตรียมอาหารในภาชนะพลาสติก หรือภาชนะที่เปนอลูมิเนียม ฟอยล บนกระจกหนาเตา

  ไมควรวางภาชนะพลาสติกหรืออลูมิเนียม ฟอยล บนกระจกหนาเตา

• เมื่อใชภาชนะที่เปนเหล็กหลอปรุงอาหารเปนเวลาสักระยะ กระจกบริเวณเตาอาจมีสีซีด ซึ่งถือวา

  เปนเรื่องปกติ และไมอยูในเงื่อนไขการรับประกันสินคา 
• ไมควรใชภาชนะที่รอยขีดขวนที่กนภาชนะ หรือกนภาชนะไมสะอาด เพราะอาจทำใหเกิดรอย

  ขีดขวนที่ผิวกระจกขณะเลื่อนภาชนะไปมาบนเตา ใหยกภาชนะเมื่อตองการเคลื่อนยายบนผิวเตา

• ไมควรติดตั้งเตาแมเหล็กไฟฟาซอนบนเตาอบ (กรณีติดตั้งเตาอบใตท็อปเฟอรนิเจอร) เพราะอาจมี

  ปญหาความรอนจนเครื่องตัดการทำงาน

            สัญลักษณบนสินคาหรือบรรจุภัณฑแสดงวา สินคานี้ไมถือเปนขยะในครัวเรือน

            ถาทานตองการกำจัดเตาแมเหล็กไฟฟานี้ ตองทำตามขอกำหนดของการกำจัดเศษเหลือทิ้ง

            ของผลิตภัณฑ ควรทิ้งในศูนยแยกขยะสำหรับการนำกลับมาใชใหมของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

และตองมั่นใจวาผลิตภัณฑไดรับการกำจัดอยางถูกตอง จึงจะถือวาทานไดมีสวนรวมในการปองกันโอกาส

ที่จะเกิดปญหากับสิ่งแวดลอม และสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งสิ่งเหลานี้มักเกิดขึ้นจากการกำจัด

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสอยางไมเหมาะสมและผิดวิธี

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมสำหรับการกำจัดขยะแบบนำกลับมาใชใหม (Recycle) กรุณาติดตอศูนยแยกขยะ

เพื่อนำมาใชใหมในชุมชนของทาน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ หรือรานคาที่ทานซื้อผลิตภัณฑ
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การติดตั้ง 

คำเตือน 

• การติดตั้งเตาเขากับท็อปเฟอรนิเจอร ควรใชชางที่มีความชำนาญและมีมาตรฐาน 

• ในกรณีที่ท็อปเฟอรนิเจอรเปนไมอัดหรือเปนเศษไมอัด กาวที่ใชเชื่อมเนื้อไมควรมีคุณสมบัติทนความรอนได 

  (100 ºC) มิเชนนั้นท็อปเฟอรนิเจอรอาจไดรับความรอนจนเสียรูปได 

• ตำแหนงติดตั้งเตาที่ดีที่สุดคือบริเวณดานขางของเตาทั้งซายและขวาเปนพื้นโลง แตถาจำเปนก็สามารถมี

  ตูสูงหรือผนังอยูดานขางดานหนึ่งได 

• หากมีผนังหรือตูสูงอยูดานขางของตำแหนงที่จะติดตั้งเตา ควรมีระยะหางระหวางเตากับผนังดานขาง

  อยางนอย 250 มม. 

• ขนาดและระยะของการเตรียมตูเฟอรนิเจอรในการติดตั้งเตามีขอมูลตามรูปดานลาง 

• ตูเฟอรนิเจอรดานลางท็อปที่ติดตั้งเตาไมควรเปนลิ้นชัก หากตูใตเตามีฝาบนระยะหางระหวางฝาบนตูกับ

  ดานลางของเตาควรมีไมนอยกวา 20 มม. และไมควรมีสิ่งของไปอยูในบริเวณนั้น 

• หากตองการแขวนอุปกรณครัวเหนือเตาควรใหมีระยะสูงมากพอที่จะไมรบกวนการปรุงอาหาร 

• ระยะหางระหวางเตากับเครื่องดูดควันควรศึกษาจากคูมือของผูผลิตเครื่องดูดควัน แตหากในคูมือไมมีระบุ

  ไวระยะ หางของเครื่องดูดควันควรอยางนอย 800 มม. จากเตา 

• ควรติดตั้งเครื่องดูดควันหรืออุปกรณครัวที่ติดเหนือเตาใหเสร็จแลวจึงคอยติดตั้งเตา เพื่อปองกัน

  ความเสียหายจากอุบัติเหตุในการติดตั้ง 

• ดานหนาตูเฟอรนิเจอรควรมีชองเปดระบายอากาศยาว ที่สูงอยางนอย 5 มม. 

• ไมควรติดตั้งเตาเหนือตูเย็น, ตูแชแข็ง, เครื่องลางจาน, เครื่องซักผา, เครื่องซัก/อบผา, เครื่องอบผา 

• ไมควรติดตั้งเตาเหนือเตาอบ ยกเวนจะไดออกแบบใหมีการระบายอากาศไดดี (ควรปรึกษาฝายบริการ

  ของบริษัทผูจัดจำหนาย) ถาจะติดตั้งเตาเหนือเตาอบ ควรเปนเตาอบที่มีระบบระบายความรอน

  รอบเตาอบออกดานหนาที่มีคุณภาพ และไมใชเตาอบไพโรไลติก
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ไมควรติดตั้ง อาจติดตั้งได อาจติดตั้งได ตำแหนงที่ดีที่สุด
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• กอนทำการติดตั้งเตาอบ ควรถอดผนังดานหลังของตูเฟอรนิเจอรในบริเวณที่ตองการติดตั้งเตาแมเหล็กไฟฟา

 ออก นอกจากนี้ควรเวนชองระบายอากาศดานหนาอยางนอย 5 มม.

ขนาดและขนาดเจาะ (หนวยเปนมม.) 

a ≥ 800 มม.            b ≥ 50 มม.             c ≥ 20 มม.

g ≥ 250 มม.

d ≥ 80 มม.             e ≥ 5 มม.               f ≥ 30 มม.

เมื่อเจาะชองสำหรับวางเตาบนท็อปเฟอรนิเจอรแลว กอนนำเตามาติดกับท็อป

เฟอรนิเจอร ตองนำแถบฟองน้ำกันซึมมาติดรอบขอบดานลางของกระจกเตา

กอน ไมควรยึดเตาติดกับท็อปเฟอรนิเจอรโดยไมไดติดแถบฟองน้ำกันซึม 

วิธีติดแถบฟองน้ำกับผิวดานลางของกระจกเตา (รูป A)

• ดึงฟลมติดแถบฟองน้ำออก 

• ติดแถบฟองน้ำที่ดานลางกระจกตลอดแนวทั้ง 4 ดานโดยไมมีชองวางและ

  ไมทับกัน เวลาติดใหติดลึกเขามาจากขอบกระจกประมาณ 2-3 มม.

การติดแถบฟองน้ำกันซึม

รุน

A

B

C

D

E

F

G

H

VFL6532

290

510

270

480

55

6

>=50

>=600

VFL6563

580

510

560

480

55

6

>=50

>=600

VFL6564

580

510

560

480

55

6

>=50

>=600
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• การตอระบบไฟฟา ควรใชชางผูเชี่ยวชาญมาดำเนินการเทานั้น 

• ระบบปองกันอันตรายจากไฟฟา (รวมถึงสายดิน) ตองเปนไปมาตรฐานที่กำหนด

• กอนตอระบบไฟฟา ควรตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟา (Voltage) ของเตา (แจงไวที่ปาย

  ขอมูลทางเทคนิค) สอดคลองกับแรงดันไฟฟาของบาน 

• ปายขอมูลทางดานเทคนิคของเตาจะติดอยูที่ใตฐานเตา

• ควรติดตั้งเบรกเกอรควบคุมเตาโดยเฉพาะ 

• การตอสายไฟหรือเชื่อมตอใดๆ ควรมีการปองกันไมใหสัมผัสถูกสายไฟที่ไมมีฉนวนหุมโดยตรง 

• กอนการแกไขระบบไฟฟาของบานทุกครั้ง ควรถอดสายไฟของเตาออกจากระบบไฟฟากอน

  และเมื่อตองการตอสายไฟ ควรตรวจสอบวาแรงดันไฟฟา (Voltage) ของเครื่องสอดคลองกับ

  แรงดันไฟฟาของบาน

• ตอสายดินเพื่อความปลอดภัย ตอสายดินกับชองล็อกที่มีเครื่องหมายสายดิน  

• ตอสายไฟเขาเครื่อง ตองสอดสายไฟเขาชองแลวรัดสายดวยคลิปรัดสายในชองสายไฟของเตา

  เพื่อปองกันสายไฟหลุดจากขั้วเมื่อมีการดึงสายไฟ

• เมื่อตอสายไฟฟาแลวควรทดลองเปดสวิตชเตา โดยเปดหัวเตาทุกหัวเปนเวลาประมาณ 3 นาที

  เพื่อตรวจสอบวาใชงานไดปกติทุกหัวเตา

• การตอสายไฟผิดจะทำใหเกิดความเสียหายกับเตาได และไมไดอยูในการรับประกันสินคา 

• โปรดระวังไมใหสายไฟที่ออกจากเตาสัมผัสกับฐานเตาดานหลัง เพราะเปนบริเวณที่มีความรอนสูง

  อาจเกิดความเสียหายได

• ตามมาตรฐานจากโรงงานอัตรากำลังไฟของเตาจะมีคาเปนกำลังไฟสูงสุด แตกรณีที่มีขอจำกัด

  ทางดานกำลังไฟหรือตองการประหยัดพลังงาน สามารถปรับลดกำลังไฟลงได (Power Limitation)

  ซึ่งการปรับลดกำลังไฟสามารถทำไดในตอนติดตั้ง หรือปรับลดกำลังไฟภายหลัง วิธี ปรับลดกำลังไฟ

  กรุณาดูหัวขอ “การปรับลดกำลังไฟ (Power Limitation Setting)” ควรใหชางผูชำนาญงานเปน

  ผูปรับลดกำลังไฟ

การตอระบบไฟฟา 

ผังแสดงการตอสายไฟ

ใชสายไฟประเภท H05V2V2-F (หากเปนสายไฟประเภทอื่นตองเลือกใชขนาดที่ถูกตอง)

สายไฟที่มีไฟ LIVE 

สายดิน EARTH 

สายนิวตรอน NEUTRAL 

L1 – L2 – L3

 

N1 – N2

น้ำตาล - ดำ – เทา

เขียว / เหลือง 

ฟา



คำเตือน! ตองตอสายดิน 

เพื่อความปลอดภัยทางระบบไฟฟา เตาแมเหล็กไฟฟาตองไดรับการตอสายไฟและตองตรวจสอบใหแนชัดวา

สายดินมีประสิทธิภาพ การตอสายดินไดมาตรฐาน 

(เฉพาะชางเทคนิคบริการและผูที่มีความรูความชำนาญทางระบบไฟฟา) ในกรณีที่ตองการปรับระบบไฟฟา

ทานสามารถเปดฝากลองตอสายไฟ (Terminal Bloke) ของเตาแมเหล็กไฟฟา เพื่อปรับระบบ

การเชื่อมตอตามตาราง แนะนำดานบน 
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Model Supply Voltage / Frequency Number of phases Power cable section Connection

VFL6532 220-240 V~   50/60 Hz 1 phase + N 3 x 2,5 mm2 

220-240 V~   50/60 Hz 1 phase + N 3 x 4 mm2 

380-415 V ~   50/60 Hz 2 phases + N 4 x 2,5 mm2 

VFL6563
VFL6564



เมื่อมีการตอเชื่อมระบบไฟฟาในประเภทตางๆ จะมีการปรับเปลี่ยนพื้นฐานของระบบโดยอัตโนมัติเพื่อ

ใหระบบของการตรวจสอบ (SENSORS) ตางๆทำงานไดตามปกติ โดยไฟสัญลักษณทุกดวงบนแผง

ควบคุมจะสวางขึ้นเปนเวลาสั้นๆ ระหวางการปรับเปลี่ยนนี้ ไมควรวางสิ่งของลงบนกระจกหนาเตา

เพราะระบบปรับเปลี่ยนจะไมทำงาน จนกระทั่งเรานำสิ่งของที่วางอยูออก ระหวางการปรับเปลี่ยน

ระบบไฟนี้จะไมสามารถใชงานเตาได 

การปรับเปลี่ยนระบบใหเหมาะสมกับระบบไฟ
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ขอมูลทางดานเทคนิค 

รุน 

ภาพผัง

แรงดันไฟฟา 

(Voltage) 

ความถี่ (Hz) 

หัวเตา

กำลังไฟสูงสุด  

VFL6532 

  

220-240 V ~ 1N 

50/60 Hz 

1) 191 x 171 มม.-2.1 kW 

(P=3.0 kW)

3.7 kW 

VFL6563 

 

220-240 V ~ 1N 

380-415 V ~ 2N 

50/60 Hz 

1) 191 x 171 มม. -2.1 kW 

2) Ø250 มม. - 2.3 kW

(P=3.0 kW)

6.7 kW

VFL6564 

  

220-240 V ~ 1N 

380-415 V ~ 2N 

50/60 Hz 

1) 191 x 171 มม. -2.1 kW

 (P=3.0 kW)

7.4 kW 



การทำงานของเตา
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หลักการทำงานของหัวเตา เตาแมเหล็กไฟฟา ทำความรอนโดยใชขดลวดไฟฟาสรางสนามแมเหล็กไฟฟา

ใหเกิดข้ึนผานแผนกระจกหนาเตา เม่ือสนามแมเหล็กไฟฟาเหน่ียวนำผาน

แผนโลหะท่ีเปนเหล็กบริเวณกนภาชนะ หมอ หรือกระทะจะทำใหเกิด

ความรอน แผนเหล็กจะนำความรอนไปสูของเหลวภายในภาชนะทำใหรอน

และปรุงอาหารได

เม่ือปดเตา สัญลักษณ      จะปรากฏเน่ืองจากหัวเตายังคงมีความรอน

คงเหลือหลังจากปดเตา  

• เตาแมเหล็กไฟฟาจะไมมีความรอน

• เตาแมเหล็กไฟฟาจะทำงานไดมีประสิทธิภาพสูงสุดกับภาชนะท่ีใชกับเตา

 แมเหล็กไฟฟาเทาน้ัน

• ควรวางภาชนะท่ีปรุงอาหารตรงกลางโซนของหัวเตา

• ภาชนะสำหรับใชกับเตาแมเหล็กไฟฟา ท่ีมีกนเปนโลหะท่ีแมเหล็กดูดติด

เชน ภาชนะเหล็ก, ภาชนะเหล็กเคลือบ  อีนาเมล, ภาชนะโลหะผสมเหล็ก 

ภาชนะท่ีไมเหมาะสมกับเตาแมเหล็กไฟฟา เชน ภาชนะท่ีทำจากโลหะ

ผสมทองแดง หรือผสมอลูมิเนียม ภาชนะแกว 

• ควรใชควรใชภาชนะท่ีมีเคร่ืองหมายระบุวาเปนภาชนะสำหรับเตาแมเหล็ก

 ไฟฟา

• หากใชหมอแรงดัน ควรดูแลอยางใกลชิดขณะปรุงอาหาร จนกวาจะได

แรงดันท่ีเหมาะสม ควรใชความรอนสูงสุดในชวงตนจากน้ันใชระดับ

ความรอนตามตารางดานลาง

เมื่อซื้อภาชนะสำหรับเตาแมเหล็กไฟฟา 

ใหสังเกตเครื่องหมายมีเครื่องหมาย

ขนาดเสนผานศูนยกลางเตา

 210 x 190 มม. (หัวเดียว)

210 x 190 มม. (เช่ือมหัวเตา)

 Ø145

 Ø200

 Ø250

ขนาดเสนผานศูนยกลางภาชนะ

  Ø110 มม.

  Ø230 มม.

  Ø90 มม.

  Ø110 มม.

  Ø130 มม.

ภาชนะสำหรับ

เตาแมเหล็กไฟฟา
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หมายเหตุ: เม่ือใชการเช่ือมหัวเตา สามารถใชหมอไดท้ัง 1 หรือ 2 ใบพรอมกัน

ในบริเวณหัวเตาท่ีเลือกเช่ือมหัวเตา หากใชหมอขนาดใหญเกินกวาท่ีแนะนำ

ในคูมือ อาจใชระยะเวลาในการปรุงอาหารนานข้ึน

                                      

การทดสอบภาชนะที่เหมาะสม

สามารถทดสอบวาภาชนะท่ีใชเหมาะสมกับเตาแมเหล็กไฟฟาโดยการแมเหล็ก

ทดสอบ หากแมเหล็กดูดติดกนภาชนะ แสดงวาภาชนะน้ันเหมาะสม

ระบบตรวจจับภาชนะ

ขอดีเตาแมเหล็กไฟฟาคือมีระบบตรวจจับภาชนะ

เม่ือเปดเตาไฟ สัญลักษณ       จะปรากฏ เม่ือวางภาชนะบนหัวเตาภายใน

10 นาที หัวเตาจะตรวจจับภาชนะ และทำงานในคาความรอนท่ีต้ังไว

กอนหนา และหากยกภาชนะออก หัวเตาจะหยุดทำงาน

หากคุณวางภาชนะท่ีขนาดเล็กกวาหัวเตาและตัวเตาสามารถตรวจจับภาชนะได

หัวเตาจะทำงานในระดับความรอนตามขนาดของภาชนะเทาน้ัน 

เตาสามารถเสียหายได ในกรณีดังน้ี

• วางภาชนะบนหัวเตาโดยไมมีอาหารหรือน้ำภายในภาชนะ

• ใชภาชนะท่ีไมเหมาะสมกับเตาแมเหล็กไฟฟา

• ใชภาชนะดินเผาท่ีทำใหกระจกเตาเกิดรอยขีดขวน

• ไมเช็ดกนภาชนะใหสะอาดไมมีเศษฝุน เศษอาหาร กอนวางบนเตา

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับประกันคุณภาพสินคาและไมรับผิดชอบ

ตอความเสียหายท่ีเกิดจากการใชภาชนะท่ีไมมีคุณภาพ และ/หรือ

การใชภาชนะท่ีไมเหมาะกับเตาแมเหล็กไฟฟา
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การปรับระดับความรอน      สามารถปรับได 10 ระดับ

เคล็ดลับประหยัดไฟ

แผงควบคุม

• เม่ือซ้ือภาชนะสำหรับทำอาหาร ควรเลือกขนาดของภาชนะใหเหมาะสมกับหัวเตา

  ขนาดของภาชนะจะระบุเปนเสนผานศูนยกลางของขอบดานบนไมใชขนาด

  ท่ีกนภาชนะ

• การใชหมออัดแรงดัน จะชวยใหการปรุงอาหารเร็วข้ึน ประหยัดเวลา

  และพลังงานมากข้ึน ยังชวยรักษาคุณคาของสารอาหารมากข้ึน

• เม่ือปรุงอาหารดวยหมออัดแรงดัน ควรใสน้ำในอาหารท่ีจะปรุงใหมีปริมาณมาก

  พอควร เพ่ือปองกันไมใหน้ำแหงจนเกิดความรอนสูงเกินไป ซ่ึงอาจเปนอันตราย

  ตอภาชนะและเตา

• ขณะปรุงอาหารควรปดฝาภาชนะเพ่ือเก็บรักษาความรอน

• เลือกภาชนะใหเหมาะสมกับอาหารท่ีจะปรุง

• หลังจากกดปุมเปดสวิตช ไฟสัญลักษณตางๆจะสวางข้ึนระยะหน่ึง

  แสดงวาเตาพรอมใชงาน

• ท่ีปุมคำส่ังจะมีเซนเซอรท่ีจะเร่ิมพรอมสวางข้ึนเม่ือกดปุมคางไวประมาณ 1 วินาที

  เปนอยางนอย

• เม่ือกดปุมส่ังงานจะมีเสียงสัญญาณดัง

• หามวางส่ิงของบนบริเวณแผงควบคุม (อาจทำใหเตาตรวจับและแสดงความ

  ผิดพลาด เปนสัญลักษณ  

• ควรทำความสะอาดบริเวณแผงควบคุมใหสะอาดอยูเสมอ

ปดสวิตช, อุนอาหารโดยใชความรอนคงเหลือ

อุนอาหาร ใชไฟออนกับอาหารปริมาณนอย

ความรอนต่ำ ใชไฟออนในการปรุงอาหารตอหลังจากเรงความรอน

ชวงตน

ความรอนนอย ใชไฟออนในการปรุงอาหารมาก, ยางอาหารช้ินใหญ

ยางอาหาร ทำเกรียม, ตมอาหาร

ยางอาหาร, ทอด, ตมอาหาร

เรงความรอนชวงตน, ยาง, ผัด, ทอดอาหาร

เรงความรอน ชวงตนใหความรอนเร็ว

ความรอนสูงพิเศษ สำหรับปรุงอาหารปริมาณมาก หรือการผัดทอด

อาหาร

0

1-2

3

4-5

6

7-8

9

A

P

ระดับ

ความรอน
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แผงควบคุม

แถบปรับระดับความรอน

การเปดสวิตชเตา

1. ปุมเปด/ปด

2. ปุมล็อกการเปล่ียนคำส่ัง

3. ปุมหยุดช่ัวคราว

4. ปุม ( - )

5. ปุม ( + )

6. ต้ังเวลา

7. แถบปรับระดับความรอน

8. ปุมอุน

ความรอนปานกลาง

0

ความรอนสูงสุด

• กดปุมเปด/ปด       คางไวอยางนอย 1 วินาที

• เตาจะเร่ิมทำงาน ท่ีจอแสดงระดับความรอนจะปรากฏสัญลักษณ  

• ตองเลือกหัวเตาและปรับระดับความรอนภายใน 10 วินาที มิเชนน้ันเตาจะปด

  โดยอัตโนมัติ
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การเลือกใชหัวเตา • หลังจากเปดสวิตชแลว ใหกดแถบปรับระดับความรอนของหัวเตาท่ีตองการ

  เพ่ือต้ังคาระดับความรอน สามารถต้ังคาได 1 -9 ระดับ

   

• เม่ือแตะท่ีแถบปรับระดับความรอนคร้ังแรก แถบไฟจะสวางถึงจุดท่ีแตะและ

  ระดับความรอนจะเปนระดับความรอนท่ีแตะเชนกัน

• เม่ือเล่ือนน้ิวระดับความรอนจะเปล่ียนไปตามการเล่ือน เล่ือนน้ิวไปทางขวา

  ระดับความรอนจะเพ่ิมข้ึน เล่ือนน้ิวไปทางซายระดับความรอนจะลดลง

• เม่ือยกน้ิวออกจากแถบปรับระดับความรอนเตาจะเร่ิมทำงาน

หากใชน้ิวแตะท่ีตำแหนงใดตำแหนงหน่ึงของแถบระดับความรอนนานเกิน 3 วินาที

เตาจะเรงความรอนอัตโนมัติ (AUTOMATIC HEATING) (กรุณาดู หนา

หัวขอการเรงความรอนอัตโนมัติ)

การปดหัวเตา • ใชน้ิวแตะท่ีแถบระดับความรอนของหัวเตาท่ีตองการปด เพ่ือใหปุมควบคุม

  ทำงาน

• แตะท่ีตำแหนงนอยสุดของแถบระดับความรอน ตัวเลขระดับความรอนจะแสดง

         พรอมเสียงสัญญาณดัง

การปดเตา • กดปุมเปด/ปด   

• ไฟแสดงการทำงานจะดับลง พรอมเสียงสัญญาณดัง

  หมายเหตุ: หากหัวเตายังคงมีความรอนสูง ท่ีจอแสดงระดับความรอนของหัวเตา

  จะปรากฏ “    ” เพ่ือเตือนไมใหไปสัมผัสถูกหัวเตาน้ัน

ปุมล็อกการเปลี่ยนคำสั่ง • หากกดปุมล็อกการเปล่ียนคำส่ังจะเปนการปองกันการเปดสวิตชหัวเตา

  หรือปองกันการเปล่ียนคำส่ังขณะใชงาน

การใชงานปุมล็อก

• เปดสวิตชเตา

• กดปุมล็อก        คางไวอยางนอย 1 วินาที จะมีไฟท่ีอยูเหนือเคร่ืองหมายล็อก

  จะปรากฏข้ึน เตาจะอยูในระบบล็อกการเปล่ียนคำส่ัง

• การล็อกจะชวยปองกันไมใหปุมคำส่ังของเตาทำงาน ยกเวนปุม เปด/ปด

  และปุมล็อก  
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• หากเตาปดสวิตชแลว แตคำส่ังล็อกยังคงอยู หากเปดสวิตชเตาอีกคร้ัง

  เตาจะยังคงอยูในระบบล็อกการเปล่ียนคำส่ัง

• หากมีการต้ังเวลาปรุงอาหารและกดปุมล็อก เม่ือเตาทำงานครบเวลา

  จะมีเสียงสัญญาณดังเตือน เราสามารถปดสียงสัญญาณโดยกดปุม      หรือ 

  โดยไมตองปลดล็อกคำส่ัง

  การยกเลิกคำส่ังล็อก

• กดปุมเปดสวิตชเตา 

• กดปุมล็อก        คางไวอยางนอย 1 วินาที เม่ือยกเลิกแลวไฟท่ีอยูเหนือเคร่ืองหมาย

  ล็อกจะดันข้ึน พรอมมีสียงสัญญาณ

ระบบล็อกปองกันเด็กเลน

ปุมหยุดชั่วคราว

• ระบบล็อกน้ีจะเปดระบบหรือยกเลิกระบบก็ตอเม่ือเปดสวิตชเตาและไมต้ังระดับ

  ความรอนทุกหัวเตา (ความรอนระดับ    )

 การเปดระบบ 

• กดปุมล็อก         พรอมปุม       เปนเวลา 3วินาที 

• ไฟสัญลักษณ      จะปรากฏข้ึน

• เตาจะปดโดยอัตโนมัติ หลังจากน้ันประมาณ 10 วินาที

ระบบล็อกปองกันเด็กเลน จะปองกันไมใหปุมคำส่ังตางๆทำงานยกเวนปุม เปด/ปด

และคำส่ังจะยังคงอยูแมเตาจะปดสวิตชไปแลว การยกเลิกระบบตองทำตาม

ข้ันตอนยกเลิกระบบเทาน้ัน

การยกเลิกระบบ 

• กดปุมเปดสวิตชเตา

• กดปุมล็อก         พรอมปุม        เปนเวลา 3 วินาที 

• ขณะปรุงอาหารเม่ือกดปุมหยุดช่ัวคราว เตาจะหยุดทำงานช่ัวขณะ 

การสั่งหยุดชั่วคราวเปดระบบ 

• กดปุมหยุดช่ัวคราว       อยางนอย 1 วินาที 

• ไฟเหนือสัญลักษณจะสวางข้ึน และท่ีจอแสดงระดับความรอนจะปรากฏ

  สัญลักษณ  
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ขณะที่ระบบหยุดชั่วคราวทำงาน 

• การต้ังเวลาปรุงอาหาร (หรือต้ังเวลาใหกร่ิงดัง) ท่ีต้ังไวจะหยุดทำงานและ

  จะทำงานอีกคร้ังเม่ือยกเลิกระบบหยุดช่ัวคราว

• หัวเตาทุกหัวจะหยุดทำงาน

• หากต้ังการเรงความรอน     และ     เม่ือกดปุมหยุดช่ัวคราว คำส่ังเรงความรอน

  จะถูกยกเลิกทันที

• การตรวจระดับความรอนคงเหลือ และการคำนวณเวลาใชงานของหัวเตา

  จะยังทำงานอยู

• คำส่ังการต้ังเวลาปรุงอาหารจะยังอยู คำส่ังมัลติโซนจะยังอยู

คำสั่งหยุดชั่วคราวจะทำการหยุดชั่วคราวไดนานสุด 10 นาท ี

ขณะที่อยูในคำสั่งหยุดชั่วคราว (PAUSE) สามารถกดปุม เปด/ปด

เพื่อปดสวิตชเตาได และเปนการยกเลิกคำสั่งหยุดชั่วคราวดวย

• กดปุม       อีกคร้ัง ท่ีแถบปรับระดับความรอนของหัวเตาหน่ึงจะมีไฟว่ิงวนอยู

  ใหใชน้ิวเล่ือนแถบปรับระดับความรอนจากซายไปขวาหน่ึงคร้ัง (การใชน้ิวเล่ือน

  ท่ีแถบตองเล่ือนภายใน 10 วินาที) เตาจะกลับมาทำงานปกติ

การเรียกคืนคำสั่ง ขณะปรุงอาหารหากมีการกดปุมเปด/ปด      โดยไมต้ังใจ สามารถเรียกคืนคำส่ัง

ไดโดยคำส่ัง (Recall) 

 

มีเวลาเพียง 6 วินาทีท่ีจะกดปุม เปด/ปด      และมีเวลาอีก 6 วินาที ท่ีจะกดปุม

หยุดช่ัวคราว      เพ่ือเรียกคืนคำส่ัง

สัญลักษณความรอน

คงเหลือ
เตาจะมีสัญลักษณความรอนคงเหลือ        ปรากฏข้ึนท่ีตำแหนงของหัวเตาน้ัน

ถึงแมเตาจะไมมีความรอนโดยตรง แตไดรับความรอนจากภาชนะ

สัญลักษณ        จะปรากฏข้ึน แมปดสวิตชหัวเตาแลว เปนการเตือนวาหัวเตา

ยังคงรอนอยู เราสามารถอุนอาหารโดยใชหัวเตาดังกลาวได

เม่ือสัญลักษณ        ดับไปแลว หัวเตายังคงเหลือความรอนอยูบาง

จึงไมควรสัมผัสถูกหัวเตา

            โปรดระวังอันตรายจากความรอน
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การใชความรอนสูงพิเศษ การใชความรอนสูงพิเศษจะชวยใหการผัดหรือทอดอาหาร หรือปรุงอาหารปริมาณ

มากไดอยางรวดเร็ว

เม่ือเลือกความรอนสูงพิเศษ เตาจะทำงานในระดับความรอนน้ี 10 นาที หลังจากน้ัน

จะลดระดับความรอนมาท่ีระดับ 9

ขณะท่ีใชความรอนสูงพิเศษ หากใชหัวเตาขางเคียงพรอมกัน อาจเปนการลดระดับ

ความรอนของเตาขางเคียง โดยจะมีไฟสัญลักษณแสดงเปนเวลาส้ันๆ

การใชความรอนสูงพิเศษ

• สัมผัสปุมควบคุมหัวเตาท่ีตองการใชความรอนสูงพิเศษ เล่ือนน้ิวไปท่ีดานขวาสุด

  ของแถบปรับระดับความรอนจนปรากฏสัญลักษณ

• ความรอนสูงพิเศษจะทำงาน

การยกเลิกความรอนสูงพิเศษ

แตะและเล่ือนน้ิวบนแถบปรับระดับความรอนท่ีตองการ จนปรากฏสัญลักษณ 

เม่ือตองการปดสวิตชหัวเตา หรือเล่ือนไปท่ีระดับความรอนท่ีตองการ

ระบบจัดการกำลังไฟ

 เตาแมเหล็กไฟฟาน้ีจะมีการจัดการดานกำลังไฟเปนชุดคู (2 หัวเตา) โดยควบคุม

ไมใหการใชไฟฟาของเตา 2 หัว สูงเกินไปกวาท่ีกำหนด ดังน้ันเม่ือเรงความรอนท่ี

เตาใดเตาหน่ึงสูงมากๆ ก็จะเปนการลดระดับความรอนอีกหัวเตาหน่ึงลง

ไฟสัญลักษณของหัวเตาท่ีมีผลกระทบ จะมีการแสดงการเปล่ียนคาเปนชวงส้ันๆ 

            ในบางกรณี ระดับความรอนสูงพิเศษของเตาก็อาจถูกยกเลิก

            โดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันระบบการงานของเตา 

การเรงความรอน

อัตโนมัติ

เม่ือใชคำส่ังน้ี เตาจะเรงความรอนอยางรวดเร็วจนถึงระดับความรอนท่ีต้ังไว

ซ่ึงเปนการชวยลดเวลาในการทำความรอนลง

 

เราสามารถใชคำส่ังน้ีกับทุกหัวเตา และกับทุกระดับความรอน

ยกเวนระดับ 9 ซ่ึงเปนการต้ังระดับความรอนสูงอยูแลว
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วิธีใชงาน

• เลือกระดับความรอนท่ีตองการแลวใชน้ิวแตะคางไวเปนเวลา 3 วินาที  
• ท่ีจอแสดงระดับความรอนจะปรากฏสัญลักษณ และระดับความรอนท่ีต้ังสลับไปมา

  เม่ือความรอนของเตาถึงระดับท่ีต้ังสัญลักษณ จะหายไป และจอจะแสดง

  ระดับความรอนท่ีต้ัง

• การเรงความรอนจนถึงระดับความรอนท่ีต้ังไวใชเวลานานมาก เกินกำหนดเวลา

  ในตารางขางลาง เตาก็จะกลับมาทำงานในระดับความรอนเดิมท่ีต้ังไว

การเชื่อมตอหัวเตา คำส่ังเช่ือมหัวเตาจะรวมหัวเตา 2 หัว ท่ีมีขนาดเทากันและกำลังไฟเทากัน

มาทำงานพรอมกันเหมือนเตาหัวเดียว เม่ือรวมหัวเตาแลวจะสัญลักษณ

จะปรากฏข้ึน 

 

วิธีการเช่ือมหัวเตา

• ขณะท่ีจะเช่ือมหัวเตา เตาแตละหัวอาจทำงานท่ีระดับความรอนตางกันหรือ

  ยังอยูระดับ 0 (ไมทำงาน) เราสามารถเช่ือมหัวเตาไดโดยใชน้ิวแตะท่ีแถบเล่ือน

  ปรับระดับความรอนท้ัง 2 หัวเตาพรอมกัน

• เม่ือเช่ือมแลว แถบปรับระดับความรอนท้ัง 2 หัวเตาจะมีแถบเดียวท่ีใชงาน

  สามารถปรับระดับความรอนท้ัง 2 หัวเตาได แตจอแสดงระดับความรอน

  จะแสดงความรอนของเตาท้ัง 2 หัว

• เราสามารถต้ังเวลาการปรุงอาหารไดเชนกัน เม่ือต้ังเวลาแลว ไฟสัญลักษณ

  การต้ังเวลาจะปรากฏท่ีดานขาง จอแสดงระดับความรอนของเตาท้ัง 2 หัว  
• ถาเช่ือมหัวเตาท้ัง 2 หัวแลว หากไมวางภาชนะท่ีหัวเตาใดหัวเตาหน่ึง 
  หรือท้ัง 2 หัวเตา หลังจาก 10 นาที เตาจะยกเลิกเช่ือมหัวเตาโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเช่ือมหัวเตา

• ใชน้ิวแตะท่ีแถบปรับระดับความรอน 2 หัวเตาพรอมกันอีกคร้ัง จะเปนการ

  ยกเลิกการเช่ือมหัวเตา 
• เม่ือยกเลิกการเช่ือมหัวเตาแลว ระดับความรอนของท้ัง 2 หัวเตา จะกลับมา

  ท่ีระดับ 0 และสามารถต้ังคาระดับความรอนของแตละหัวเตาไดตามปกติ

ระดับความรอน

เวลาในการเรงระดับ

ความรอน

1

40

2

72

3

120

4

176

5

256

6

432

7

120

8

192
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การอุน

ระดับความรอน

อุน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

เวลาในการทำงานจนเตาปดอัตโนมัติ (นาที)

120

522

402 

318 

258 

210 

168 

138 

114 

90 

10

การอุนจะเปนการใหความรอนต่ำ ใชในการอุนอาหาร หรือการละลายเนย,

ช็อกโกแลต

 

วิธีการใชงาน

• ใชน้ิวแตะท่ีสัญลักษณ        ท่ีอยูดานซายถัดจากแถบปรับระดับความรอน

  ไฟสัญลักษณ “     ” จะสวางข้ึน

• ถาใชน้ิวแตะท่ีสัญลักษณ       อีกคร้ัง จะเปนการยกเลิกคำส่ังอุน

การตั้งเวลาปดการทำงาน

เพื่อความปลอดภัย
เตาจะต้ังเวลาในการใชงานหัวเตาและปดไฟอัตโนมัติ เพ่ือความปลอดภัยจาก

ความรอนท่ีสูงเกินไป

เม่ือเตายุติการทำงานแลวจะปรากฎสัญลักษณ      หรือ       ข้ึนท่ีจอแสดงผล

ตัวอยาง:

เปดความรอนท่ีหัวเตาระดับ 5 ถาไมมีการเปล่ียนแปลงระดับความรอน 
ระบบความปลอดภัยจะปดหัวเตาอัตโนมัติเม่ือทำงานได 211 นาที
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การปองกันความรอน

สูงเกินไป
เตาแมเหล็กไฟฟาจะมีระบบปองกันความรอนสูงเกินไฟ ซ่ึงอาจทำใหแผงวงจร

อิเล็กทรอนิกสเกิดความเสียหายได ระบบปองกันน้ีมีการออกแบบใหปองกันหลาย

ระดับ เม่ือความรอนเร่ิมสูงมากข้ึนมาก พัดลมระบายความรอนจะเร่ิมทำงาน และ

อาจตองลดระดับความรอนของหัวเตาลง หรือปดการทำงานของเตา เม่ือความรอน

ลดลง เตาจะกลับมาทำงานตามปกติ

การตั้งเวลาปรุงอาหาร สามารถจะต้ังเวลาใหหัวเตาแตละหัวทำงานตามเวลาท่ีต้ังเวลาไวและเปดอัตโนมัติ

เม่ือครบเวลา เราสามารถต้ังเวลาไดอิสระทุกหัวเตา

วิธีตั้งเวลา  
• เปดสวิตชเตา ต้ังระดับความรอนของหัวเตา  
• ต้ังเวลาโดย กดปุม     และ     พรอมกันจนปรากฏจอแสดงเวลา             ท่ี

  เหนือปุม     และ     และเคร่ืองหมายนาิกา     ปรากฎข้ึนท่ีแถบปรับระดับ

  ความรอนท่ีอยูดานซายสุด  
• กดปุม     หรือ     พรอมกันอีกหลายคร้ังจนเคร่ืองหมายนาิกา     ปรากฏบน

  แถบปรับระดับความรอนของหัวเตาท่ีตองการ

• หลังจากน้ันภายใน 10 วินาที กดปุม     หรือ     เพ่ือต้ังเวลา 

• เวลาท่ีต้ังจะแสดงเปน 2 ระดับ

  - แสดงเปนนาทีและวินาที ต้ังเวลาไดนานสุด 9 นาที 59 วินาที  
  - แสดงเปนช่ัวโมง ต้ังเวลาไดนานสุด 9 ช่ัวโมง 59 นาที ในกรณีน้ีจะมี

    สัญลักษณ “ MIN ” ปรากฎข้ึนใตจอแสดงเวลา

สามารถตั้งเวลาปรุงอาหารแยกอิสระทุกหัวเตา

การปรับลด/เพิ่ม เวลาในการปรุงอาหาร 

วิธีปรับเพ่ิมหรือลดเวลาในการปรุงอาหารมีดังน้ี  

• กดปุม     และ     พรอมกันจนปรากฏสัญลักษณนาิกา  

• กดปุม     และ     พรอมกันหลายคร้ัง จนปรากฏสัญลักษณนาิกา      ท่ี

  ตำแหนงของหัวเตาท่ีตองการเปล่ียนแปลง 

• สามารถกดปุม     และ     ภายใน 10 วินาที เพ่ือเปล่ียนแปลงเวลา



- 22 / TH -

การตรวจดูเวลาคงเหลือในการตั้งเวลาปรุงอาหาร 

• เวลาคงเหลือในการต้ังเวลาปรุงอาหารท่ีปรากฏอยูจะเปนของหัวเตาท่ีมีการต้ัง

  หรือปรับเปล่ียนลาสุดและจะมีสัญลักษณนาิกา     สวางข้ึนกวาหัวเตาอ่ืน

  แตอาจไมใชหัวเตาท่ีเราอยากทราบเวลาคงเหลือ 

• กดปุม     และ     พรอมกัน 

• กดปุม     และ     พรอมกันหลายคร้ัง จนสัญลักษณนาิกา     สวางข้ึนท่ีหัวเตา

  ท่ีตองการกวาหัวเตาอ่ืน 

• ท่ีจอแสดงเวลาคงเหลือจะแสดงเวลาคงเหลือในการปรุงอาหารของหัวเตาน้ัน 

เมื่อครบเวลากำหนดเวลาปรุงอาหาร 

เม่ือครบเวลาท่ีต้ังไวในการปรุงอาหาร หัวเตาจะปดอัตโนมัติพรอมมีเสียงสัญญาณ

ดังเตือนเปนเวลา 2 นาที ถาตองการปดเสียงกร่ิงดังเตือน ใหกดปุม     และ     

หน่ึงคร้ัง

ถาตองการยกเลิกการตั้งเวลาปรุงอาหาร 

• กดปุม     และ     พรอมกัน 

• กดปุม     และ     พรอมกันหลายคร้ัง จนสัญลักษณนาิกาสวางข้ึนท่ีหัวเตาท่ี

  ตองการ 

• กดปุม     จนเวลาท่ีต้ังเหลือ   

• สัญลักษณนาิกา     จะดับไป 

 
การตั้งเวลาใหกริ่ง

สัญญาณดังเตือน 
เราสามารถในนาิกาของเตาเปนการต้ังเวลาใหกร่ิงดังเตือนได  โดยท่ีไมไดใชเตาปรุง

อาหาร 

การตั้งเวลาทำดังนี ้

• ถาเตาปดอยูใหเปดสวิตช

• กดปุม     และ     พรอมกัน เพ่ือเร่ิมตนการต้ังเวลา ท่ีจอแสดงเวลาปรากฏตัวเลย

  แตถามีการต้ังเวลาปรุงอาหารของเตาอยู จะมีสัญลักษณนาิกา     สวางอยูท่ี

  เหนือแถบปรับระดับความรอนของหัวเตาดายซายสุด 

• กดปุม     และ     หลายคร้ัง จนสัญลักษณนาิกา        ปรากฏอยูระหวาง

  ปุม      และ     จะเปนการต้ังเวลาใหมีกร่ิงดังเตือนโดยไมเก่ียวของกับการต้ังเวลา

  ปรุงอาหารของหัวเตา 

• กดปุม     หรือ     จนไดเวลาท่ีตองการ 

• สามารถต้ังเวลาเปนนาทีและวินาที หรือเปนช่ัวโมงและนาที 
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การปดเสียงกริ่งดังเตือน

เม่ือต้ังเวลาครบแลว จะมีเสียงกร่ิงดังเตือนประมาณ 2 นาที เราสามารถปดเสียง

กร่ิงดังเตือนไดทันทีโดย กดปุม     หรือ  

 

ถาตองการยกเลิกการต้ังเวลา 

• กดปุม     และ     พรอมกัน 

• กดปุม     และ     พรอมกัน จนสัญลักษณนาิกา     สวางข้ึนท่ีระหวาง

  เคร่ืองหมาย      และ  

• กดปุม     จนเวลาเหลือ     จะเปนการยกเลิกการต้ังเวลา 

 



• ในชวงเวลารับประกันสินคาหากเตามีปญหา ควรแจงศูนยบริการของผูจัดจำหนายเพื่อดูแลซอมแซม

  การซอมแซมโดยบุคคลภายนอกที่ไมใชชางของผูจัดจำหนาย มีผลใหการรับประกันสินคาสิ้นสุดลง 

• กอนทำการซอมแซมหรือบำรุงรักษา ควรปดเบรกเกอรหรือถอดปลั๊กไฟของเตา (ถามี) ออกกอน

• ไมควรถอด แกะ ฐานดานลางเตาออก เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายจากไฟฟาได ไมควรซอมเตาดวยตัวเอง 

• หากเกิดปญหาในการใชงาน ควรศึกษาขอมูลดานลาง เพื่อดูสาเหตุของปญหาและการแกไขพื้นฐาน 

• การติดตั้งที่ไมถูกตอง การตอระบบไฟฟาที่ไมถูกตองไมไดมาตรฐานหรือการใชงานที่ผิดประเภท

  และผิดวัตถุประสงค จะมีผลใหการรับประกันสินคาสิ้นสุดลง คาใชจายในการซอมแซมผูซื้อจะตอง

  เปนผูรับผิดชอบ 

สัญลักษณเตือนเมื่อเกิดปญหาระหวางใชงาน/การแกปญหาเบื้องตน
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ความผิดปกติที่เกิด 
สัญลักษณ

ความผิดปกติ ความผิดปกติที่เกิด 

เซนเซอรตรวจการสั่งงานตลอดเมื่อนาน

เกิน 10 วินาที แผงควบคุมจะตัดการ

ทำงานเกิดจากมีการวางสิ่งของหรือ

มีน้ำอยูบนแผงควบคุม 

นำสิ่งของออกเช็คทำความสะอาดแผง

ควบคุม หากปญหายังไมหายควรติดตอ

ศูนยบริการและแจงสัญลักษณของ

ความผิดปกติดวย  

ไมผิดปกติ 

สัญลักษณ L ล็อกปองกันเด็กเลน  

ยกเลิกระบบล็อกปองกันเด็กเลน   

ภาชนะไมเหมาะสม

ภาชนะไมเหมาะสม

เลือกใชภาชนะที่เหมาะสมหากปญหา

ยังไมหายควรติดตอศูนยบริการและ

แจงสัญลักษณของความผิดปกติดวย 

เลือกใชภาชนะที่เหมาะสมหากปญหา

ยังไมหายควรติดตอศูนยบริการและ

แจงสัญลักษณของความผิดปกติดวย 

พัดลมระบายความรอนทำงานผิดปกติ ชองระบายอากาศถูกปดหรืออุดตัน

ตรวจวาที่กระดาษหรือบางสิ่งปดชอง

ระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ

เสีย ควรติดตอศูนยบริการ

แจงสัญลักษณของความผิดปกติดวย  

E8

L

E3
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เตามีความรอนสูงผิดปกติ E2

Er21 

Er22 

Er20 

Er36 

Er31 

Er47 

Er40 

EA, EH 

E400 

E4, E5

E6, E7 

E9

ไมควรวางภาชนะเปลาบนเตาควรเลือก

ใชภาชนะที่เหมาะสมกับเตาแมเหล็ก

ไฟฟารอใหเตาเย็นลง 

หากปญหายังไมหายควรติดตอศูนย

บริการและแจงสัญลักษณของความผิด

ปกติดวย 

ติดตอศูนยบริการ และแจงสัญลักษณของความผิดปกติดวย 
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การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

การทำความสะอาดผิวกระจกเตา ควรทำขณะท่ีผิวกระจกเตาเย็นแลว และถา

เปนไปไดควรทำความสะอาดหลังจากใชงานทุกคร้ัง เพราะหากท้ิงคราบสกปรก

ติดท่ีผิวกระจก คราบสกปรกดังกลาวอาจไหม และทำใหกระจกเสียหายเม่ือใช

งานปรุงอาหารคร้ังตอไป

การทำความสะอาดผิวกระจกควรใชน้ำยาท่ีผลิตโดยเฉพาะสำหรับใชกับ

ผิวกระจกเตา

กอนใชงานทุกคร้ัง ควรใชผานุมสะอาด เช็ดผิวกระจกเพ่ือเช็ดฝุนและส่ิงสกปรก

ออกกอน เพราะเม่ือใชงานแลวอาจทำใหผิวกระจกเกิดรอบได (รูป 1)

ไมควรใชฝอยเหล็ก ฟองน้ำท่ีมีความคมขูดผิวกระจกเตา หรือน้ำยาท่ีมีสวนผสม

ของผงขัด มาทำความสะอาดผิวกระจกเตา เพราจะทำใหกระจกเตาเปนรอยได

และไมควรใชสารทำความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดรุนแรง (รูป 1 และ 2)

          ลายเสนแสดงตำแหนงขนาดของหัวเตาอาจลบเลือนไดจากการใชน้ำยา

ทำความสะอาดรุนแรง หรือใชภาชนะท่ีผิวกนภาชนะไมเรียบ หรือเปนรอย (รูป 2)

หากมีคราบสกปรกเล็กนอย ควรใชผานุมสะอาดชุบน้ำบิดหมาด เช็ดทำความสะอาด

แลวเช็ดแหงอีกคร้ัง

หากท่ีผิวกระจกเตามีคราบขาวของน้ำปรากฏอยู ควรใชน้ำสมสายชูเจือจางเช็ด

ทำความสะอาด ไมควรใชน้ำยาท่ีมีฤทธ์ิรุนแรง หรือน้ำยาขจัดคราบหิวปูนเช็ด

(รูป 3)

คราบสกปรกสวนใหญทำความสะอาดดวยน้ำยาทำความสะอาดผิวกระจกเซรามิก

การทำความสะอาดดวยน้ำยาทำความสะอาดผิวกระจกเซรามิก ควรปฏิบัติตาม

คำแนะนำของผูผลิตน้ำยาอยางเครงครัด
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เม่ือทำความสะอาดแลว ควรเช็ดและตรวจใหแนใจวาไมมีส่ิงสกปรกตกคางบน

ผิวกระจกเตา เพราะอาจทำใหเกิดความเสียหายตอผิวกระจกไดเม่ือปรุงอาหาร

คร้ังตอไป (รูป 3)

ถามีคราบไหม คราบแหงกรังท่ีเอาออกยากบนผิวกระจก สามารถทำความสะอาด

โดยการใชเกียงทำความสะอาดผิวกระจกเตา Ceramic Glass (Scraper)

ควรใชเกียงทำความสะอาดอยางระวัง โดยวางใหใบมีดแนบทับผิวกระจก

และดามเกียงเอียงทำมุม 45º กับผิวกระตกเตา คอยๆดันคราบใหหลุดออกมา

ดวยความระมัดระวัง 

หมายเหตุ: ระวังไมใหใบมีดของเกียงบาด ทำใหเกิดอันตรายได เม่ือใชงานเสร็จ

ควรประกอบใบมีดเขาดานใน

หากมีน้ำตาลหรืออาหารที่มีน้ำตาลผสมอยูเปอนบนกระจกเตา ควรทำการขูด

ทำความสะอาดทันที ดวยเกียงทำความสะอาด ขณะที่เตายังรอนอยู (รูป 4) 

เพราะคราบน้ำตาลจะทำใหกระจกเสียหายได

ผิวกระจกเซรามิกอาจซีดได แตไมมีผลเสียตอการใชงาน การเสื่อมสภาพของ

ผิวกระจกเซรามิก เกิดจากการไหมของอาหารบนผิวกระจกขณะปรุงอาหาร 

หรือการเลื่อนภาชนะไปมาขณะปรุงอาหาร (โดยเฉพาะภาชนะที่ทำจากทองแดง

หรืออลูมิเนียม) การที่ผิวกระจกสีซีดถือเปนเรื่องเสื่อมสภาพตามการใชงาน

ไมสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได

           ปญหาที่เกิดกับผิวกระจกเซรามิก มีผลตอความสวยงามเทานั้น

แตไมมีผลถึง การใชงานทั่วไป และไมอยูในเงื่อนไขของการรับประกันสินคา
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เมื่อตองการความชวยเหลือหรือบริการจากฝายบริการ

ติดตอฝายบริการตามหมายเลขติดตอในคูมือ โดยแจงขอมูลดังตอไปน้ี

1. ช่ือ ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอกลับได

2. ช่ือรุนผลิตภัณฑ หมายเลขเคร่ือง และวันท่ีซ้ือ

3. ปญหาท่ีเกิดข้ึน

ศูนยบริการการติดตั้ง ซอมบำรุง และศูนยอะไหล

โทรศัพท (+66) 2493-6565   โทรสาร (+66) 2464-1600

อีเมล: servicecenter@penk.co.th

Line Official: @mexappliance

สแกน QR-Code
เพื่อดูแผนที่

Line Official

MAP
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This appliance is intended for household use only. 
Materials used for packaging are nature friendly and may be recycled,
deposited or destroyed without any threats to the environment. In order
to recognize these features, all packing materials are marked with
relevant symbols.
Once your appliance has become obsolete and you do not intend to
use it any longer, take adequate care not to litter the environment.
Deposit your old appliance with the authorized depot dealing with used
household appliances.

Instructions for use describe the appliance and the way it is handled. 
These instructions are intended for various types of appliances, so you
can find some descriptions of functions that your particular appliance
may not have.

These instructions are only valid for the country indicated on the
appliance. If there is NO country on the appliance, technical instructions
should be observed for adapting the appliance to comply with the
requirements and regulations in your country.

The appliance must be connected in compliance with the instructions
attached to it, as well as in compliance with relevant regulations and
standards. The connection may only be performed by a qualified person.

The rating plate indicating the basic information is attached on the
bottom of the appliance.

The Manufacturer strives for continuous improvements. For this reason,
the text and illustrations in this book are subject to change without notice.

Keep these instructions in a safe place and ensure that new users
are familiar with the contents. Pass them on to any future owner.

Dear customer!

Instructions for use

Instructions for
connection

Rating plate



IMPORTANT WARNINGS

• The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to
   avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away
   unless continuously supervised.
• Prevent the children to hang around the appliance and warn them properly against the
  danger of burns.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and persons with
   reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge
   if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a
  safe way and understand the hazards involved. 
• Children shall not play with the appliance. 
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 
•   Unattended cooking with fat or oil can be dangerous and may result in fire.
   Be sure having the preparation of such food (fries) under constant control. Never try to
   extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a
   lid or a fire blanket.
•   Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
•   If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of
   electric shock.
• Don’t use high-pressure steam cleaner or hot steam to clean the appliance.
• Never place any metal objects upon the appliance surface, such as knives, forks,
   spoons, pot lids, and the like, as they may get very hot.
• The appliance can not be activated by external timers or remote controls systems.
• Do not use the appliance for room heating. 
• If there is a wall power outlet located near the appliance and another appliance is
   plugged into it, make sure the power cord does not come into contact with the hot
   cooking zones.
• Do not store any temperature-sensitive objects, materials, or substances underneath
   the appliance, e.g. detergents, sprays, etc.
• In case of a failure of the appliance, immediately disconnect the appliance from the
   power mains and contact the service center.
• The appliance is manufactured in compliance with the relevant effective safety standards.
• Don't connect the appliance to the power supply with an extension cable or multiple
  sockets, because they don't assure a sufficient safety (e.g. overheating risk of multiple
  sockets).
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• Connect the appliance to a permanent connection.
• Installation of the appliance into a kitchen worktop and its connection to the power
   mains may only be performed by an adequately qualified technician.
• Do not place empty pans on the appliance.
• The cooking zones must not be used without pans on it.
• Appliance surface should not be used as a worktop. Sharp objects may cause
  scratches.
• Preparing food in thin aluminum of plastic containers on the cooking zones is not
  allowed. Do not place any plastic objects or aluminum foil on the appliance surface.
• After a prolonged use of cast iron plates, the area of the plate and the edge of the
  cooking zone may faded. Repair service is not covered by the warranty.
• If the appliance is built-in over an oven with a pyrolytic system, it should not be
  operated while the pyrolytic process is in progress because it can trigger its overheating
  protection.

                The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may
                not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the
                applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling
of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
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INSTALLATION
Important warnings
• Installation of the appliance into a kitchen worktop must be performed by an adequately
  qualified technician.
• Veneer or other finish of the piece of kitchen furniture into which the hob is to be built in
   should be treated with heat resistant glue (100°C); otherwise, the worktop finish may be
  discolored or deformed.
• Ideally the appliance should be installed with plenty of space on either side. There may be
   a wall at the rear and a tall unit or wall at one side. On the other side, however, no unit or
   divider should stand higher than the appliance.

The distance between the appliance edge and the adjacent tall kitchen furniture element
should amount to no less than 250 mm.
• All sizes and distances to be taken for the proper functioning of the appliance are shown
  in figures below.
• The kitchen furniture element underneath the hob should not be fitted with a drawer. If the
  kitchen furniture element as a horizontal partition wall, it should be installed no less than
  min 20mm from the lower surface of the appliance. The space between the partition wall
  and the appliance must be empty; no objects should be placed into that gap.
• Hanging, or wall-mounted kitchen elements should be installed high enough not to interfere
   with the work process.
• A minimum safety distance must be maintained between the appliance and the cooker
  hood above it. See the cooker hood manufacturer's operating and installation instructions
  for details. If the manufacturer's instructions are not available or, if there are any flammable
 objects (e.g. utensil rails, wall units etc) above the appliance, a minimum safety distance of
 at least 800 mm must be maintained between them and the appliance below.
• Fit the wall units and cooker hood before fitting the appliance to avoid damaging it.
• The front part must have an opening of no less than 5 mm.
• The appliance must not be installed over a fridge, fridge-freezer, freezer, dishwasher,
   washing machine, washer-dryer or tumble dryer.
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• Only ovens fitted with a cooling fan may be installed underneath this appliance.
• Before installing an oven, the rear wall of the kitchen furniture element should be removed in
  the area of the appliance cut-out. Furthermore, a gap of at least 5 mm should be left at the
  front side.

BUILT-IN SIZES (ALL DIMENSIONS IN mm)

a ≥ 800 mm            b ≥ 50 mm             c ≥ 20 mm

g ≥ 250 mm

d ≥ 80 mm             e ≥ 5 mm               f ≥ 30 mm

Before inserting the appliance into the opening in the kitchen worktop,
the supplied foam gasket must be attached to the lower side of
the glass.
Do not install the appliance without the foam gasket!
The gasket should be attached to the appliance in the following way:
• Remove the protective film from the gasket.
• Attach the gasket to the lower side approximately A=2-3 mm from
  the edge. The gasket must be attached along the entire length and
should not overlap at the corners.

Installing the foam
gasket (for glass
appliances)

MODEL

A

B

C

D

E

F

G

H

VFL6532

290

510

270

480

55

6

>=50

>=600

VFL6563

580

510

560

480

55

6

>=50

>=600

VFL6564

580

510

560

480

55

6

>=50

>=600
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• The appliance may ONLY be connected by an authorized qualified technician.
• Electric system protection should comply with all relevant regulations.
• The connection clips can be accessed when the connection clip covers are opened
   / removed.
• Before connecting the appliance, make sure the voltage indicated on the rating plate is
   consistent with the voltage in your home network. Connection voltage should be checked
   by a qualified technician using a corresponding measuring device!
• The rating plate with basic information is attached on the lower side of the appliance.
• In order to make a fixed connection to the mains, insert an all-pole circuit breaker between
   the appliance and the mains. This device shall have a contact separation in all poles,
   providing full disconnection under overvoltage category III conditions.
• The current conducting and isolated parts must be protected from any possibility of direct
   contact.
• Before any intervention, disconnect the appliance from the power mains. Connect the
   appliance in compliance with the electric connections diagram supplied; make sure the
   relevant network voltage is observed! 
• The ground wire should be connected to the clip indicated by the earth symbol.
• The mains cable should be fed through the fastening clip which protects it from being
   accidentally pulled out.
• After connecting the appliance, turn on all cooking zones / heaters for approximately
  three minutes to make sure they are operating correctly.
• Incorrect connection may destroy parts of the appliance, making the warranty void!
• Connection cable on the back of the appliance should be led in such way that it DOES NOT
   touch the appliance back wall, as this part will get very hot during operation.
• The appliance is generally configured to the maximum available power, shown in the
   technical data table. It’s possible to set an operating mode with power limitation. This
   setting can be made at the time of installation or subsequently by a specialized technician.
   See chapter on power limitation setting.

CONNECTION TO THE POWER SUPPLY 

Installation diagram

Use cables type: H05V2V2-F

LIVE 

EARTH 

NEUTRAL 

L1 – L2 – L3

 

N1 – N2

BROWN – BLACK - GREY

GREEN / YELLOW

BLUE



WARNING! THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED
The electrical safety of this appliance can only be guaranteed when continuity is complete
between it and an effective earthing system, which complies with current local and national
safety regulations.

You can access terminal block at the bottom of the appliance. Open terminal block with
the use of a screwdriver with a slotted tip. Make electrical connection as shown in the
table above, depending on the model purchased and the type of electrical connection.
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Model Supply Voltage / Frequency Number of phases Power cable section Connection

VFL6532 220-240 V~   50/60 Hz 1 phase + N 3 x 2,5 mm2 

220-240 V~   50/60 Hz 1 phase + N 3 x 4 mm2 

380-415 V ~   50/60 Hz 2 phases + N 4 x 2,5 mm2 

VFL6563
VFL6564



After each connection to electrical network, basic adaptation is automatically performed
which ensures the optimal function of the sensors. All displays light up for a few seconds.
During sensor adaptation, there must be no objects. If not, the adaptation stops until you
remove the objects. During this time you cannot use the cooking panel.

Basic adaptation of environment sensors
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TECHNICAL INFORMATION 

Model 

Layout

Sipply 

Voltage

 Sipply 

frequency

Cooking zones

Total power  

VFL6532 

  

220-240 V ~ 1N 

50/60 Hz 

1) 191 x 171 mm.-2.1 kW 

(P=3.0 kW)

3.7 kW 

VFL6563 

 

220-240 V ~ 1N 

380-415 V ~ 2N 

50/60 Hz 

1) 191 x 171 mm. -2.1 kW 

2) Ø250 mm. - 2.3 kW

(P=3.0 kW)

6.7 kW

VFL6564 

  

220-240 V ~ 1N 

380-415 V ~ 2N 

50/60 Hz 

1) 191 x 171 mm. -2.1 kW

 (P=3.0 kW)

7.4 kW 



OPERATION

- 11 / EN - 

Cooking zones function
principle 

The hob is fitted with high power induction hotplates. Heat is
generated directly at the bottom of the dish, where it is most
needed, without any losses through the glass surface. The glass 
surface is not heated directly, but only by return heat transmitted
by the dish. This heat figures as      after the hotplate is turned off.
The induction hotplate generates heat from the induction coil,
installed underneath the glass surface. The coil creates magnetic
field at the bottom of the dish (which can be magnetized) which
in turn originates whirling flows of current which then heat.

• Induction hotplate will function perfectly only if appropriate pot
   is used.
• The pot should be in the middle of the hotplate during cooking.
• The appropriate pot is the one which enables induction, for
   example steel, enamel or steel alloy. Pots made from steel alloy
   with copper or aluminium bottom, or glass pots are inappropriate.
• If you use the pressure pot, keep it under close surveillance until
   proper pressure is obtained. Hotplate should first operate on
   maximum power, then follow the manufacturer’s instructions.
When buying cookware, check if it bears the label
“allows induction”.

COOKING ZONES

210x190 mm (SINGLE)

210x190 mm

(BRIDGE)

Ø 145

Ø 200

Ø 250

Ø MIN. PAN BOTTOM

Ø 110 mm

Ø 230 mm

Ø 90 mm

Ø 110 mm

Ø 130 mm

Appropriate cookware

Note: 
When Bridge function is selected, you can use the created zone
in different ways, with one or two pots.
If you use larger pots than the recommended maximum size,
the heating time will be longer, because the heating will
propagate from center to edges of the pot by conduction, in this
case also the temperature will be very inhomogeneous.
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Magnet test
Use small magnet A to test if the dish bottom is magnetic.
Only dishes where magnet sticks to the bottom are suitable.
Dish recognition
One of great advantages of the induction hotplate is dish
recognition. 
When the hotplate is on, the power indicator displays     . If you
place the dish over that hotplate within the following 10 minutes,
the hotplate recognizes the dish and turns on to the pre-set
power value.
At the moment you remove the dish from the hotplate, power is
suspended. If you place smaller dish upon the hotplate and it is
recognized, the hotplate will only use the amount of energy
required to heat the dish according to its size.

Hotplate may be damaged if:
• empty hop are heated up.
• you don’t use the appropriate pots.
• you use clay dishes which leave scratches on the glass surface.
• you don’t wipe the pot bottom. 

The use of bad quality cookware or any adapter for non-magnetic
cookware invalidates product warranty. In this case, the
manufacturer cannot be held responsible for any damage caused
to the appliance and / or objects closed to the same.
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Power regulation

Energy saving tips

Hob Control

• When buying pots, be careful in selecting size: pot diameter usually
   refers to the top edge of the pot, which is often larger than the bottom;
• Steam-pressure pots, which use pressure in tightly sealed interior,
   are especially economic, and save both time and energy. Shorter
   cooking time leaves more vitamins in food;
• Always leave enough water in steam-pressure pots, otherwise it may
  result in overheating which may damage both the pot and the
  appliance;
• Always cover pots with lids of appropriate size;
• Use such pot size to accommodate the quantity of food to be
   prepared.

• After turning the ceramic glass hob on all displays come on for a
  moment. The hob is ready for operation.
• The hob is fitted with electronic sensors which are switched on if
   you touch the relevant circle for at least one second.
• Each sensor activation is followed by a sound signal.
• Avoid placing any objects on sensor surface (possible error
  signalization         ). 
• Always keep the sensor surface clean.

Off, using remaing heat             
Maintaining warm food, slow simmer of smaller quanities 
Slow simmer  (continuation of cooking after a powerful
start-up)
Slow cooking (continuation of larger quantites, roasting
larger chunks)
Roasting, Browning
Roasting 
Start of cooking, roasting 
Automatic heat up
Especially powerful setting for extremely large quantities
of food

0
1-2
3

4-5

6
7-8
9
A
P

Power
setting

Heating power of the hotplates may be set at ten different levels.

The chart indicates illustrative use of each power setting.
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Hob Control

Slide Control

Turn the hob on

1. ON/OFF hob 

2. Key-lock

3. Pause and recall 

4. (-) Timer

5. (+) Timer

6. Timer

7. Slide control

8. Warming 

Medium power

0

Full power

• Press       for at least one second.
• The hob is now active, and all cooking zone displays indicate       .
• Now you need to select the next setting within 10 seconds,
   otherwise the hob switches off.
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Turn cooking
zones on

After turning the hob, within the next 10 seconds start one of the
cooking zones. Set the power level 1-9 by touching the slider control.
 

• At the first touch, the level is set according to the part of the slide
  that you touch. Upon the slider control, the LEDs light up, according
  to the level set. 
• By sliding along the slider, the power level setting is changed.
   By sliding to the right, the level increasing, while sliding to the left
   decreases the level. 
• When you move your finger away from the slider control, the cooking
   field starts to operate at the level set. 

If a specific point of the slider control is pressed for at least 3 seconds,
the automatic cooking is activated (see Automatic fast heating).

Turn cooking
zones off 

• Selected hotplate must be activated.
• By touching the slider sensor at the start, bring the power setting
   to        . Short beep confirms the OFF position.

Turn the hob off • The hob is switched off by pressing   
• The sound signal beeps and all indicators go off, except for those
   hotplates which are still hot and display the warning sign   
   as an indication of the remaining heat. 

Key-lock By activating the key lock protection, you can stop the operation of
the appliance and the use of hotplates.

Activation
• The cooktop must be turned on.
• Press         for approximately 1 second, the corresponding LED
   turns on above the key, the block is active.
• Safety lock prevents the activation of al sensors, except for    
   and           . 
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• If the hob is switched off when the lock function is activated, it remains
   in memory until a new switch on of the hob.
• When set timers end their time, alarms can be switched off pressing
          or        without need for unlocking the control.

Deactivation
The cooktop must be turned on
Press           for 1 second; after that, the unlocking is confirmed by
a beep. 

Child-Lock This function can only be activated/deactivated after turning on the
hob with   and with all cooking zone at zero level.

Activation  
• Press          and       simoultaneously for 3 seconds.
• Function is active and all displays show   
• Hob control remains locked and switches automatically off after
  10 sec.

The Child-Lock deactivates all keys except        . Once activated
electronic stays locked even if the control is switched off and on
again.

Deactivation
• Within 10 sec. press          and      simultaneously for 3 seconds.

Pause The execution of the function is possible only if at least one cooking
zone is on. In pause mode, the cooking process is suspended and
the hob does not deliver power.

Activation   
• Press       for at least 1 second, the correspongin LED turns on
above the key and all displays show      .
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While the Pause function is active
• Any Timer (also Alarm Timer) set before the pause will be stopped
  during the pause and continue when pause mode is quitted.
• Cooking zones are turned off.
• A selected booster or heat up time automatic function is terminated.
• Residual heat calculation and maximum operation time limitations
  will not be interrupted and keep on working in the background.
• Functional LED’s such as Timer, multi-zone, keep on glowing
   according to their status.

The pause mode can only be active for maximum 10 min. 
Throughout the pause time,       can be used to switch the
control off. In this case the pause mode is also deactivated. 

Deactivation
• Press      , the LEDs light up above the cursor of one of cooking
   zones.
• Within 10 seconds press and scroll from the left to the right on
   the slider cursor of the illuminated area. The LED above the pause
   key turns off and the condition before the pause mode is restored.

Recall If the control was accidentally switched off through the main        all
settings can be restored using the recall function.
After switching the control off from the main switch the user has 6s to
switch the control on again and then he has another 6s to press   
in order to recall the settings.
The recall function can only be used if at least one cooking zone
was active (cooking level >0) independent from key lock.

Remaining heat
indicator

Appliances also features remaining heat indicator        . Hotplates
are not heated directly, but through return heat radiating from the
dish. As long as         is on after the hotplate was switched off, the
remaining heat may be used for warming up food or for melting.
Even when        disappears, the hotplate may still be hot. 

                Be careful of burns!
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Fast cooking Extra powerful setting may be additionally switched on for fast cooking.
This extra power is used for heating large quantities of food.
After switching on, the extra power is activated for 10 minutes then
automatically switches back on to the maximum normal level 9.
During the time extra power is activated, the power of other hotplates
is limited. This is indicated on the power display by intermittently
flashing the selected cooking level and limited power for a few seconds.

Activation
• Select the desired cooking zones and move the slider control to the
   extreme rights to activate the extra power       .
• The extra power is active.
• The display shows        .

Premature deactivation
Press and scroll on the slider control of the desired zone, until you get
to        if you want to turn off the zone, or until the wanted cooking level.

POWER MANAGEMENT SYSTEM
The Power Management system distributes power between the available
cooking zones arranged in pairs (such as figures on the side), providing
maximum power at a cooking zone and automatically reducing the
power available to the other one. The display of the second cooking
zone alternates, for a few seconds, the power of cooking chosen and
the limited power.

  In certain circumstances, the Extra powerful setting function
may turn off automatically to protect the electronic components inside
the hob.

Heat up time
automatic

This function preheats the burner on maximum power in order to bring
it rapidly up to the required temperature. After a given time interval,
the power level returns spontaneously to the established setting.
It may be switched on in any of the hotplates for all power settings
except for setting “9” where power is set at maximum all the time. 
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Activation
• Automatic cooking mode is activated on any idle hotplate.
• Choose the required continuous cooking level and hold it for 3
   seconds. 
• The activated heat up time automatic will be displayed through
   alternating between      and the selected continuous cooking level
   on the display. As soon as the parboiling time is over, the preselected
   continuous cooking level is valid again.
• Once the time in the chart below expires, the function is switched off 
   and  disappears. You can also switch the automatic cooking mode 
   off anytime by modifying power level.

Bridge With the bridge function two separate cooking zones with the same
diameter and equal power. The bridge function is available for cooking
zones showing symbols    
Two cooking zones can be turned on at the same time and controlled
with only one operation 

Activation
• Whether the two zones are working at a different level, whether they
   are at level 0, simultaneously press anywhere on the slider controls
   of the zones.
• Now the two areas work together, the LEDs to the right of the
  corresponding displays turn on. The level is shown on the display of
  the control zone, in the meanwhile the controlled zone’s display
  turns off.
• When this function is active, you can set the timer, the LED lights on
   near both displays of the zones.
• If in 10 uninterrupted minutes no cookware is detected on one of the
   two elements, the bridge function is automatically deactivated.
Deactivation
• The end of the Function can be done by repeating the simultaneous
   selection of both cooking elements (the same as activation).
• If the function is deactivated while in operation, than both cooking
   elements go to level       and can then be set again.

Power setting 
Max. power cooking
time (minutes)

1
40

2
72

3
120

4
176

5
256

6
432

7
120

8
192
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Warming The warming function is used to keep cooked food warm. Hence this
function can also be used as melting or simmer function.

Activation
• Press        of a cooking zone activates the “warming”        ;
• If        is pressed a second time “warming” function ends

Safety switch off Maximum continuous operation of a particular hotplate is limited, and
the duration is displayed in the above chart. When the hotplate is
switched off by the safety mechanism, the indicator displays symbols
        , or          in case there is any remaining heat left.

Example:
Set the hotplate to power level 5 and leave it operate for some time.
If you do not change the above setting, the safety mechanism will
switch the hotplate off after 210 minutes.

Power setting

Warming

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

Minutes lapse prior safety switch off

120

522

402 

318 

258 

210 

168 

138 

114 

90 

10
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Protection from
overheating

Induction hotplate is also fitted with safety device against overheating
which protects electronic parts from damages. This device operates
on several levels. When temperature of the hotplate excessively rises,
it switches on two-stage fan. If this is not enough, extra powerful heating
is deactivated, and finally the safety device either reduces the heating
power of certain hotplates or turns them off completely. When the
hotplate cools off, the full power of hotplate is again available.

Timer Use a timer facilitates cooking by setting the time of hotplate operation.
For each zone it’s possible to set an independent timer           

Activation
• The cooktop must be turned on and the zone where you want to set
   the timer must be working.
• Simultaneously press  and  , the timer’s display shows      
   and      , of the first active cooking zone from the left, lights on
• Simultaneously press       and      as many times as necessary, to
   select the zone where you want to set the timer .       lights on only
   for active zooking zones.       
• Within 10 seconds since pressing      and     set the timer value by
   pressing        or       .
• The value of the timer can be displayed:
   - in minutes and seconds up to 9min59sec;
   - in hours and minutes up to 9h59min, in this case the word “min” is
     shown under   the timer’s display.
Operation time can be set for each hotplate separately.

Changing pre-set cooking time
• Cooking time can be changed anytime during the operation.
• Simultaneously press       and       .
• Simultaneously press       and       as many times as necessary,
   to select the zone where you want to set the timer.         light on only
   for the active cooking zones.
• Within 10 seconds press      and      to modify the time.



- 22 / EN - 

Checking remaining cooking time
• Last set timer is always displayed  (     has a lighting stronger than
  the others);
• Simultaneously press     and      ;
• Simultaneously press     and      as many times as necessary, to
   select the zone of which you want to see the remaining time. The
   zone is identified by the lighting on  
• The timer's display will display the remaining time of the selected
   cooking zone.

Deactivation 
When pre-set time elapses, a beep signals the end, and the hotplate
is switched off. Switch off the alarm by pressing the sensor       or   
or it switches off automatically after 2 minutes.

If you want to deactivate the timer prior the end of pre-set time:
• Simultaneously press       and      ;
• Simultaneously press       and      as many times as necessary, to
   select the zone where you want to set the timer. The zone is
   identified by the lighting on of  ;
• Press      to the value       .
•     is turned off and the timer is deactived

Alarm Timer can be used as alarm also if it is already employed in timer
control of one of the hotplates.

Timer setting
With the hob off:
• Press       to activate the cooking hob;
• Simultaneously press      and      to activate the alarm. The  timer’s
  display shows             . If some cooking zone is active,    of the first
  active cooking zone from the left, lights on;
• Simultaneously press      and      as many times as necessary to
   select the alarm. The respective      is located between      or       ;
• The timer value is set by pressing       or      ;
• It’s possible setting the time in minutes and seconds or, in hours
   and minutes also for the alarm.
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Switching the alarm off
When the pre-set time expires a beep is heard which you can either turn
off by pressing      or      , or leave it to turn off automatically after
2 minutes. 

If you want to switch the timer off prior expiry of pre-set time:
• Simultaneously press       and       ;
• Simultaneously press       and       as many times as necessary to
   select the alarm,      light on;
• Press       until the value       . The alarm is deactivated.



• During the warranty period, only a service center authorized by the manufacturer may
   carry out any repairs.
• Before making any repairs, make sure the appliance is disconnected from the power
   mains either by removing the fuse or by disconnecting the power plug from the wall outlet.
• Unauthorized tampering with and repairs of the kitchen range (cooking hob) can result in
   electric shock or short circuit; hence, do not attempt to perform any repairs by yourselves.
   Leave such tasks to an expert or an authorized service unit.
• In case of minor faults or problems with the appliance operation, check the following
   instructions to see whether you can eliminate the causes by yourselves.
• Elimination of any errors or warranty claims that resulted from improper connection or use 
   of the appliance is not covered by our warranty. In such cases, the costs of repair are
   borne by the user.

SAFETY FUNCTIONS AND ERROR DISPLAY
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ERROR DESCRIPTION ERROR CODE ERROR DESCRIPTION 

Permanent use of sensors; Control
unit cuts off after 10 sec. Water or
cooking utensils on the glass above
the control unit.. 

Cleaning of the operational surface.
If the problem persists, Contact
authorized center for technical
assistance, specifying the error
code  

NO error!
Child.lock activated   

Deactivate child-lock   

Inappropriated pan

Air exhaust blocked, for example
by paper. Or fan defective
Contact authorized center for
technical assistance, specifying
the error code.

Incorrect cooling fan operation 

Use appropriate pan.  If the
problem remains Contact
authorized center for technical
assistance - specify the error code.

E8

L

Inappropriated pan Use appropriate pan.  If the
problem remains Contact 
authorized center for technical
assistance

E3
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CLEANING AND MAINTENANCE

Ceramic glass hob should be cleaned only when completely cooled
down, preferably after each use, otherwise even the slightest stains
remaining after cooking may burn into the hob surface with each
following use.
For regular maintenance of ceramic-glass hob use special cleansing
agents for glass ceramic.
Before each use, wipe the dust and other particles from the hob,
they may scratch the surface (Fig. 1).

Use of steel wool, abrasive cleaning sponges, and abrasive detergents
can scratch the surface of the hob. The surface may also be damaged
by the use of aggressive sprays and inappropriate liquid chemicals
(Fig.1 and 2).

Excessive overheating of hob E2

Er21 
Er22 
Er20 
Er36 
Er31 
Er47 
Er40 
EA, EH 
E400 
E4, E5
E6, E7 
E9

Do not heat empty pans.
Use appropriate pots for induction.
Let the hob cool down.
If the problem persists, contact
the authorized technical assistance
center, specifying the error code. 

Contact authorized center for technical assistance, specifying
the error code.

Fig.2

Fig.1
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           Pattern marks can be erased by the use of aggressive cleansing
agents or rough and damaged cookware bottoms (Fig. 2). Minor stains
are removed with moist soft cloth; after that the surface should be
wiped dry (Fig. 3).

Water stains are removed with gentle vinegar solution, but you must
not wipe the frame with it (certain models only), since it may lose its
glow. Never use any aggressive sprays or limestone removers (Fig. 3).
Major stains are removed with special ceramic-glass cleansers.
Follow strictly the manufacturer’s instructions.
Be careful to remove any remains of cleansing agent from the hob
surface, otherwise they will be heated during the next use and can
damage the hob (Fig. 3).

Stubborn and burnt stains are removed with special ceramic-glass
scraper. Be careful, however, not to touch the hotplate surface with
the scraper handle (Fig. 4).
Handle the scraper with utmost care to avoid injuries!

Sugar and sugar containing food may permanently damage the
ceramic-glass hob surface (Fig. 5), so the remains of sugar and
sugar containing food must be scraped off from the hob surface
immediately, when the hotplates are still hot (Fig. 4).

Discoloring of ceramic-glass hob has no effect whatsoever on its
operation and stability. In most cases, it appears as the consequence
of burnt in food remains, or as a result of dragging pots and pans
(especially aluminium or copper bottom cookware) across the surface,
and such discoloring is rather hard to remove.

           All described faults are mostly esthetical and do not affect
directly the operation of the appliance. Remedy of such faults is not
covered by warranty.

Fig.5

Fig.4

Fig.3





PEN K INTER TRADING CO., LTD.

HEAD OFFICE :  1000/63-64  PB TOWER. 16th Floor.  Sukhumvit 71 Road, 

North Klongtan,Wattana, Bangkok 10110   TEL. 0-2493-6565   FAX : 0-2391-1141

SERVICE CENTER :  63/3 Moo 6  Soi Suksawat 76, Bangchak, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130  

TEL. 0-2493-6565    FAX : 0-2464-1600    e-mail : servicecenter@penk.co.th

www.mexappliance.com
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