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โปรดอ่านอย่างละเอียดเเละทำาความเข้าใจ
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน



ข้อมูลจําเพาะสินค้า

Error Codes เเละวิธีการเเก้ปัญหา

เเผงควบคุมของเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

ปุ่ม Power เพ่ือ เปิด / ปิด เคร่ือง ปุ่ม Power เพ่ือ เปิด / ปิด เคร่ือง

ปุ่ม + เพ่ือ เพ่ิมกำ�ลังไฟของเต� ปุ่ม + เพ่ือ เพ่ิมกำ�ลังไฟของเต�

ปุ่ม - เพ่ือ ลดกำ�ลังไฟของเต� ปุ่ม - เพ่ือ ลดกำ�ลังไฟของเต�

ระบบควมคุมผ่�นรีโมตรคอรโทรลระบบสัมผัสบนหน้�เต�

1

1 1

2 2

3 3

1

2

23 3

รหัส ERROR คำ�อธิบ�ย

E0 เกิดจากการทำางานบกพร่องของแผงวงจรหลัก เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำาการตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยต่อการ
ใช้งาน โปรดติดต่อบริษัทโดยตรงเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือส่งซ่อม

E1 ใช้ภาชนะที่ใช้ไม่เหมาะสมกับเตา เช่นหม้อหรือกระทะที่ผลิตจาก อลูมิเนียม หรือ แก้ว

E2 อุปกรณ์ควบคุมหลัก “IGBT” มีคว�มร้อนสูงเกินม�ตร�ฐ�น ควรตรวจสอบระบบระบ�ยคว�มร้อนของเต�

E3 ป้องกันแรงดันไฟฟ้�สูงเกิน เมื่อแรงดันไฟสูงกว่� 275V เครื่องจะตัดก�รทำ�ง�นอัตโนมัติ จอแสดงเป็น “E3” เต�แม่เหล็กไฟฟ้�จะ
ส�ม�รถทำ�ง�นต่อได้ห�กแรงดันไฟกลับม�สู่สภ�พปกติ โดยเครื่องส�ม�รถรองรับแรงดันตั้งแต่ 145V จนถึง 275V

E4 ป้องกันแรงดันไฟฟ้�ต่ำ�เกิน เมื่อแรงดันไฟต่ำ�กว่� 145V เครื่องตัดก�รทำ�ง�นอัตโนมัติ จอแสดงเป็น “E4” เต�แม่เหล็กไฟฟ้�จะส�ม�รถ
ทำ�ง�นต่อได้ห�กแรงดันไฟกลับม�สู่สภ�พปกติ โดยเครื่องส�ม�รถรองรับแรงดันตั้งแต่ 145V จนถึง 275V

E5 เซ็นเซอร์ตรวจระดับอุณหภูมิของหน้�เต�บกพร่อง เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน โปรดติดต่อบริษัทโดยตรงเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขหรือส่งซ่อม

E6 เซ็นเซอร์ IGBT บกพร่อง เครื่องจะตัดไฟอัตโนมัติและแสดงเป็น “E6” เพื่อคว�มปลอดภัยต่อก�รใช้ง�น โปรดติดต่อ
บริษัทโดยตรงเพื่อห�แนวท�งแก้ไขหรือส่งซ่อม

E7 หน้�เต�มีคว�มร้อนม�กเกินไป ส�เหตุหลักเกิดจ�ก อ�ห�รหรือน้ำ�ในภ�ชนะระเหยจนแห้งหรือไหม้ ควรหยุดก�รใช้ง�น
ทันทีและรอจนกว่�หน้�เต�เย็นลงจึงกลับม�ใช้ง�นต�มปกติ

EA ระบบควบคุมแบบรีโมทคอนโทรลขัดข้อง เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน โปรดติดต่อบริษัทโดยตรงเพื่อหาแนวทาง
แก้ไขหรือส่งซ่อม

กําลังไฟสูงสุด  :  1800 W เเรงดันไฟฟ้า  :  220 v / 50Hz

ระบบการให้ความร้อน  :  เเม่เหล็กไฟฟ้า ระดับกําลังไฟ  :  8 ระดับการทำางาน

ระบบการควบคุม  :  ระบบสัมผัสบนหน้าเตา 

                                  หรือ ระบบรีโมตคอนโทรล (M Series)

ขนาดของเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า  :  300d x 300w x 74h (mm)

ขนาดช่องบิวท์อิน  :  270d x 270w (mm) คุณสมบุติพิเศษ  :  NiCOLE Safety Features
                           ระบบระบายอากาศ Advance Thermal Management

วิธีการใช้งานเบ้ืองต้น

ข้อควรระวังขณะใช้เตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อควรพึงระวังเพ่ิมเติม

การทําความสะอาดเตา

1. เตรียมภาชนะให้พร้อมต่อการประกอบอาหาร ใส่น้ำาหรือน้ำามันก่อนนำาภาชนะมาต้ังไว้บนเตา

2. เสียบปล๊ักไฟให้เรียบร้อย เคร่ืองจะพร้อมทำางานก็ต่อเม่ือมีเสียงสัณญานดัง 1 คร้ัง และมีไฟกระ 
     พริบท่ีหน้าจอเเสดงผลหลังจากเสียบปล๊ักไฟ

3. กดปุ่ม Power เพ่ือเข้าสู่ Stand by Mode
    และกดเคร่ืองหมาย + เตาจะเร่ิมทำางานทันทีท่ีระดับ P3

4. กด + หริือ - เพ่ือเลือกระดับกำาลังไฟท่ีต้องการ

5. เม่ือไม่ต้องการใช้งานเเล้วให้กดท่ี Power เพ่ือปิดเคร่ือง
    ระบบระบายความร้อนจะยังคงทำางานต่อหลังจากปิดเคร่ือง ให้ม่ันใจก่อนว่าพัดลมหยุดทำางาน 
    เเล้วจึงถอดปล๊ักไฟออกได้

*** ระบบสัมผัสเเละระบบรีโมตคอนโทรลมีระบบการทํางานท่ีเหมือนกัน ***

ก่อนการใช้งาน
     1. ใช้งานเตาไฟฟ้ากับปล๊ักติดผนัง ไม่ควรใช้ปล๊ักร่วมกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดอ่ืนหรือปล๊ักพ่วง
     2. ควรวางเตาไฟฟ้าให้ออกห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตรเพ่ือให้ระบบทำาความร้อนสามารถทำางานได้อย่างสมบูรณ์เเบบ
     3. ควรวางเตาไฟฟ้าบนพ่ืนท่ีเรียบเเละม่ันคงเเละวางภาชนะไว้ก่ึงกลางของหน้าเตา

ระหว่างการใช้งาน
     1. เตาเเม่เหล็กไฟฟ้าน้ันจะสามารถใช้ได้กับภาชนะท่ีเเนะนำาเท่าน้ันเเละห้ามใช้กับภาชนะท่ีชำารุด     
     2. ภาชนะควรเป็นภาชนะท่ีมีพ้ืนเรียบเเละให้ทำาความสะอาดให้เเห้งก่อนใช้งาน
     3. ไม่ควรวางภาชนะเปล่าไว้บนเตาขณะเปิดเคร่ืองเเละไม่ควรเปิดเตาท้ิงไว้โดยไม่มีคนดูเเล 
     4. ห้ามใช้งานร่วมกับหม้อเเรงดัน
     5. ระวังไม่ให้น้ำาเข้าไปในช่องพัดลมเเละช่องระบายความร้อน เพราะจะทำาให้เตาเสียหายได้

หลังการใช้งาน
     1. ระบบระบายความร้อนยังคงทำางานต่อหลังจากปิดเคร่ือง ให้ม่ันใจก่อนว่าพัดลมหยุดทำางานเเล้วจึงถอดปล๊ักไฟออก
     2. หลังจากใช้งานเสร็จ หน้าเตาจะมีความร้อนสูง ห้ามทำาความสะอาดหรือจับหน้าเตาให้รอจนกว่าอุณหภูมิของท้ังเคร่ืองเย็นลงก่อน
         จึงทำาความสะอาดได้ 

1. หลีกเล่ียงการกระแทกหน้าเตา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแตกร้าว
2. กรณีหน้าเตามีรอยร้าว ควรหยุดการใช้งานเพ่ือไม่ให้น้ำาซึมผ่านรอยร้าวเข้าไปภายในเตาซ่ึงจะทำาให้แผงวงจรเกิดการเสียหายได้
3. เวลาถอดปล๊ักไฟควรเช็ดมือให้แห้ง ควรดึงจากหัวปล๊ัก ไม่กระชากหรือดึงท่ีสายไฟ และให้ดึงตรงออกจากเต้ารับ ไม่โยกหัวปล๊ัก เพราะ
     จะทำาให้เต้ารับหลวมและเกิดการลัดวงจรได้
4. ไม่กระชากหรือดึงสายรีโมท ควรผ่อนความยาวสายรีโมทให้พอดี ให้เหลือความยาวเพียงพอท่ีจะยกเตาข้ึนเพ่ือเช็ดทำาความสะอาด 
5. โปรดหลีกเล่ียงและระวังอย่าให้มีแมลงเข้าไปภายในเตา เพราะจะทำาให้ระบบภายในขัดข้องได้

1. ใช้ผ้าชุบน้ำาท่ีผสมน้ำายาล้างจานบีบให้แห้ง เช็ดคราบมันท่ีหน้าเตาและตัวเตา จากน้ันใช้ผ้าท่ีซักสะอาดเช็ดน้ำายาออก
2. เตากลมใหญ่ท่ีติดต้ังเเบบบ้ิวท์อิน ฝังภายในโต็ะ ก่อนทำาความสะอาดให้ดันเตาจากด้านล่าง ไม่่งัดข้ึนจากหน้าเตา



ข้อมูลจําเพาะสินค้า

Error Codes เเละวิธีการเเก้ปัญหา

เเผงควบคุมของเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

ปุ่ม Power เพ่ือ เปิด / ปิด เคร่ือง ปุ่ม Power เพ่ือ เปิด / ปิด เคร่ือง

ปุ่ม + เพ่ือ เพ่ิมกำ�ลังไฟของเต� ปุ่ม + เพ่ือ เพ่ิมกำ�ลังไฟของเต�

ปุ่ม - เพ่ือ ลดกำ�ลังไฟของเต� ปุ่ม - เพ่ือ ลดกำ�ลังไฟของเต�

ระบบควมคุมผ่�นรีโมตรคอรโทรลระบบสัมผัสบนหน้�เต�

1

1 1

2 2

3 3

1

2

23 3

รหัส ERROR คำ�อธิบ�ย

E0 เกิดจากการทำางานบกพร่องของแผงวงจรหลัก เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำาการตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยต่อการ
ใช้งาน โปรดติดต่อบริษัทโดยตรงเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือส่งซ่อม

E1 ใช้ภาชนะที่ใช้ไม่เหมาะสมกับเตา เช่นหม้อหรือกระทะที่ผลิตจาก อลูมิเนียม หรือ แก้ว

E2 อุปกรณ์ควบคุมหลัก “IGBT” มีคว�มร้อนสูงเกินม�ตร�ฐ�น ควรตรวจสอบระบบระบ�ยคว�มร้อนของเต�

E3 ป้องกันแรงดันไฟฟ้�สูงเกิน เมื่อแรงดันไฟสูงกว่� 275V เครื่องจะตัดก�รทำ�ง�นอัตโนมัติ จอแสดงเป็น “E3” เต�แม่เหล็กไฟฟ้�จะ
ส�ม�รถทำ�ง�นต่อได้ห�กแรงดันไฟกลับม�สู่สภ�พปกติ โดยเครื่องส�ม�รถรองรับแรงดันตั้งแต่ 145V จนถึง 275V

E4 ป้องกันแรงดันไฟฟ้�ต่ำ�เกิน เมื่อแรงดันไฟต่ำ�กว่� 145V เครื่องตัดก�รทำ�ง�นอัตโนมัติ จอแสดงเป็น “E4” เต�แม่เหล็กไฟฟ้�จะส�ม�รถ
ทำ�ง�นต่อได้ห�กแรงดันไฟกลับม�สู่สภ�พปกติ โดยเครื่องส�ม�รถรองรับแรงดันตั้งแต่ 145V จนถึง 275V

E5 เซ็นเซอร์ตรวจระดับอุณหภูมิของหน้�เต�บกพร่อง เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน โปรดติดต่อบริษัทโดยตรงเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขหรือส่งซ่อม

E6 เซ็นเซอร์ IGBT บกพร่อง เครื่องจะตัดไฟอัตโนมัติและแสดงเป็น “E6” เพื่อคว�มปลอดภัยต่อก�รใช้ง�น โปรดติดต่อ
บริษัทโดยตรงเพื่อห�แนวท�งแก้ไขหรือส่งซ่อม

E7 หน้�เต�มีคว�มร้อนม�กเกินไป ส�เหตุหลักเกิดจ�ก อ�ห�รหรือน้ำ�ในภ�ชนะระเหยจนแห้งหรือไหม้ ควรหยุดก�รใช้ง�น
ทันทีและรอจนกว่�หน้�เต�เย็นลงจึงกลับม�ใช้ง�นต�มปกติ

EA ระบบควบคุมแบบรีโมทคอนโทรลขัดข้อง เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน โปรดติดต่อบริษัทโดยตรงเพื่อหาแนวทาง
แก้ไขหรือส่งซ่อม

กําลังไฟสูงสุด  :  1800 W เเรงดันไฟฟ้า  :  220 v / 50Hz

ระบบการให้ความร้อน  :  เเม่เหล็กไฟฟ้า ระดับกําลังไฟ  :  8 ระดับการทำางาน

ระบบการควบคุม  :  ระบบสัมผัสบนหน้าเตา 

                                  หรือ ระบบรีโมตคอนโทรล (M Series)

ขนาดของเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า  :  300d x 300w x 74h (mm)

ขนาดช่องบิวท์อิน  :  270d x 270w (mm) คุณสมบุติพิเศษ  :  NiCOLE Safety Features
                           ระบบระบายอากาศ Advance Thermal Management

วิธีการใช้งานเบ้ืองต้น

ข้อควรระวังขณะใช้เตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อควรพึงระวังเพ่ิมเติม

การทําความสะอาดเตา

1. เตรียมภาชนะให้พร้อมต่อการประกอบอาหาร ใส่น้ำาหรือน้ำามันก่อนนำาภาชนะมาต้ังไว้บนเตา

2. เสียบปล๊ักไฟให้เรียบร้อย เคร่ืองจะพร้อมทำางานก็ต่อเม่ือมีเสียงสัณญานดัง 1 คร้ัง และมีไฟกระ 
     พริบท่ีหน้าจอเเสดงผลหลังจากเสียบปล๊ักไฟ

3. กดปุ่ม Power เพ่ือเข้าสู่ Stand by Mode
    และกดเคร่ืองหมาย + เตาจะเร่ิมทำางานทันทีท่ีระดับ P3

4. กด + หริือ - เพ่ือเลือกระดับกำาลังไฟท่ีต้องการ

5. เม่ือไม่ต้องการใช้งานเเล้วให้กดท่ี Power เพ่ือปิดเคร่ือง
    ระบบระบายความร้อนจะยังคงทำางานต่อหลังจากปิดเคร่ือง ให้ม่ันใจก่อนว่าพัดลมหยุดทำางาน 
    เเล้วจึงถอดปล๊ักไฟออกได้

*** ระบบสัมผัสเเละระบบรีโมตคอนโทรลมีระบบการทํางานท่ีเหมือนกัน ***

ก่อนการใช้งาน
     1. ใช้งานเตาไฟฟ้ากับปล๊ักติดผนัง ไม่ควรใช้ปล๊ักร่วมกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดอ่ืนหรือปล๊ักพ่วง
     2. ควรวางเตาไฟฟ้าให้ออกห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตรเพ่ือให้ระบบทำาความร้อนสามารถทำางานได้อย่างสมบูรณ์เเบบ
     3. ควรวางเตาไฟฟ้าบนพ่ืนท่ีเรียบเเละม่ันคงเเละวางภาชนะไว้ก่ึงกลางของหน้าเตา

ระหว่างการใช้งาน
     1. เตาเเม่เหล็กไฟฟ้าน้ันจะสามารถใช้ได้กับภาชนะท่ีเเนะนำาเท่าน้ันเเละห้ามใช้กับภาชนะท่ีชำารุด     
     2. ภาชนะควรเป็นภาชนะท่ีมีพ้ืนเรียบเเละให้ทำาความสะอาดให้เเห้งก่อนใช้งาน
     3. ไม่ควรวางภาชนะเปล่าไว้บนเตาขณะเปิดเคร่ืองเเละไม่ควรเปิดเตาท้ิงไว้โดยไม่มีคนดูเเล 
     4. ห้ามใช้งานร่วมกับหม้อเเรงดัน
     5. ระวังไม่ให้น้ำาเข้าไปในช่องพัดลมเเละช่องระบายความร้อน เพราะจะทำาให้เตาเสียหายได้

หลังการใช้งาน
     1. ระบบระบายความร้อนยังคงทำางานต่อหลังจากปิดเคร่ือง ให้ม่ันใจก่อนว่าพัดลมหยุดทำางานเเล้วจึงถอดปล๊ักไฟออก
     2. หลังจากใช้งานเสร็จ หน้าเตาจะมีความร้อนสูง ห้ามทำาความสะอาดหรือจับหน้าเตาให้รอจนกว่าอุณหภูมิของท้ังเคร่ืองเย็นลงก่อน
         จึงทำาความสะอาดได้ 

1. หลีกเล่ียงการกระแทกหน้าเตา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแตกร้าว
2. กรณีหน้าเตามีรอยร้าว ควรหยุดการใช้งานเพ่ือไม่ให้น้ำาซึมผ่านรอยร้าวเข้าไปภายในเตาซ่ึงจะทำาให้แผงวงจรเกิดการเสียหายได้
3. เวลาถอดปล๊ักไฟควรเช็ดมือให้แห้ง ควรดึงจากหัวปล๊ัก ไม่กระชากหรือดึงท่ีสายไฟ และให้ดึงตรงออกจากเต้ารับ ไม่โยกหัวปล๊ัก เพราะ
     จะทำาให้เต้ารับหลวมและเกิดการลัดวงจรได้
4. ไม่กระชากหรือดึงสายรีโมท ควรผ่อนความยาวสายรีโมทให้พอดี ให้เหลือความยาวเพียงพอท่ีจะยกเตาข้ึนเพ่ือเช็ดทำาความสะอาด 
5. โปรดหลีกเล่ียงและระวังอย่าให้มีแมลงเข้าไปภายในเตา เพราะจะทำาให้ระบบภายในขัดข้องได้

1. ใช้ผ้าชุบน้ำาท่ีผสมน้ำายาล้างจานบีบให้แห้ง เช็ดคราบมันท่ีหน้าเตาและตัวเตา จากน้ันใช้ผ้าท่ีซักสะอาดเช็ดน้ำายาออก
2. เตากลมใหญ่ท่ีติดต้ังเเบบบ้ิวท์อิน ฝังภายในโต็ะ ก่อนทำาความสะอาดให้ดันเตาจากด้านล่าง ไม่่งัดข้ึนจากหน้าเตา
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