
หากมีขอสงสัยใดหรือพบปญหาดาน
การใชงานสามารถติดตอปรึกษาฝาย

บริการลูกคา เจาหนาที่ยินดีใหคำปรึกษา
เเละจะดูเเลคุณลูกคาเปนอยางดี



ขอมูลจำเพาะสินคา

ชองระบายความรอน

พื้นที่วางภาชนะ

เซรามิคเเกว
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ปุม Timer

ปุม  Power

เเถบปรับกำลังไฟ

ปุม Keep warm

9 ปุม On/Off

ขั้นตอนการใชงานเบื้องตน

Enameled
iron pot

Iron or enameled
iron pot

Cast iron pan Iron pot Deep-fry pan Stainless steel
pot

Iron plate

ขอควรระวังในการใชงานเพื่อความปลอดภัย

กอนการใชงาน
     1. ใชใชงานเตาไฟฟากับปลั๊กติดผนัง ไมควรใชรวมกับเครื่องใชไฟฟาชนิดอื่นหรือปลกพวง
     2. ควรวางเตาไฟฟาใหออกหางจากผนังอยางนอย 10 เซนติเมตรเพื่อใหระบบทำความรอนสามารถทำงานได
        อยางสมบูรณเเบบ
     3. ควรวางเตาไฟฟาบนพื่นที่เรียบเเละมั่นคงเเละวางภาชนะไวกึ่งกลางของของหนาเตา

ระหวางการใชงาน
     1. เตาไฟฟาจะสามารถใชไดกับอุปการณภาชนะที่เเนะนำเทานั้น
     2. หามใชภาชนะที่ชำรุดหรือไมเหมาะสมกับเตา
     3. ภาชนะควรเปนภาชนะที่มีพื้นเรียบ
     4. ทำความสะอาดกนภาชนะใหเเหงกอนใชงาน
     5. ไมควรวางภาชนะเปลาไวบนเตาขนะเปดเครื่อง
     6. หามใชงานรวมกับหมอเเรงดัน
     7. ไมควรเปดเตาทิ้งไวโดยไมมีคนดูเเล 
     8. ระวังไมใหน้ำเขาไปในชองพัดลมเเละชองระบายความรอน อาจทำใหเตาเสียหายได

หลังการใชงาน
     1. ระบบระบายความรอนยังคงทำงานตอหลังจากปดเครื่อง ใหมั่นใจกอนวาพัดลมหยุดทำงานเเลวจึงถอดปลั๊กไฟออก
     2. หลังจากใชงานเสร็จ หนาเตาจะมีความรอนสูง หามทำความสะอาดหรือจับหนาเตา 
         ใหรอจนกวาอุณหภูมิของทั้งเครื่องเย็นลงกอนจึงทำความสะอาดได  

! โปรดระวัง
หลังการใชงานใหระวังหนาเตาที่มีอุณหภูมิสูงโดยจะมีคำวา heat กระพริบที่จอเเสดงผล

ภาชนะที่เหมาะกับเตาไฟฟาควรทำมาจาก เหล็ก เหล็กหลอ เหล็กเคลือบ สเเตนเลส เเบบกนเเบนเสนผานศูนยกลาง 12-28 เซนติเมตร

เมื่อเสียบปลั๊กเตาไฟฟาเขากับเตารับ ไฟสีเเดงที่ปุม “On/Off” จะกระพิบขึ้นเพื่อเเสดงใหรูวาเตาไฟฟานั้นพรอมใชงาน

กด “On/Off” เพื่อเปดเครื่อง ไฟสีเเดงที่ปุม “On/Off’ จะหยุดกระพริบ หนาจอเเสดงผลจะเเสดงเครื่องหมาย “----”

กดปุม “Power” เพื่อเริ่มใหความรอน เตาไฟฟาจะเริ่มทำงานที่กำลังไฟสูงสุด 2000w กด “+” , “-” หรือสไลดที่เเถบ
บวกลบเพื่อเพิ่มหรือลดกำลังไฟ สามารถเลือกกำลังไฟไดทั้งหมด 10 ระดับ ตั้งเเต 2000w จนถึง 1100w หากตองการ
ใชกำลังไฟต่ำกวา1100w ใหกด Power หนึ่งครั้ง เพื่อความประหยัดไฟของการทำงาน เเผงใหความรอนจะลดลงเหลือ
ครึ่งหนึ่งกดปุม “+” , “-” เพื่อเลือกกำลังไฟทั้งหมดไดอีก 10 ระดับ จาก 1000w ไปจนถึงต่ำสุดที่ 100w

Function Keep warm 
ไมวาในขณะนั้นกำลังใชกำลังไฟที่เทาไหรก็ตาม เมื่อกดปุม “Keepwarm” กำลังไฟจะลดลงมาอยูที่ 100w ทันที

 Function Timer 
ตั้งเวลาระยะเวลาการทำงานของเตาไฟฟา เมื่อกดปุม “Timer” การตั้งเวลาจะเริ่มที่ 0:30 นาที กด “+” , “-” 
หรือสไลดที่เเถบเพิ่มลดเพื่อตั้งคาเวลา เมื่อตั้งคาเสร็จเเลวใหรอจนหนาจอเเสดงผลหยุดกระพริบ 
เครื่องจะเริ่มทำงานตามเวลาที่กำหนด

!

ขอมูลจำเพาะสินคา

รุน:                                              ระบบการใหความรอน:

เเรงดันไฟฟา:                                  กำลังไฟฟา:

IF-202 อินฟราเรด

220V -50Hz 2000 วัตต

รหัส ERROR เเละ คำอธิบาย

E1 ความดันไฟสูงเกินกวา 270V เตาไฟฟาจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเเละเมื่อเเรงดันไฟฟากลับมาปกติ 
เตาจะทำงานตอโดยปกติ 

E2 ความดันไฟต่ำเกินกวา 125V เตาไฟฟาจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเเละเมื่อเเรงดันไฟฟากลับมาปกติ 
เตาจะทำงานตอโดยปกติ 

E3 เมื่อใชงานเกิน 3 นาทีเเลวขึ้น E3 เเสดงวาเซนเซอรเเผนทำความรอนมีปญหา

E4 เมื่อใชงานเกิน 1 นาทีเเลวขึ้น E4 เเสดงวาเเผงวงจรหลักหรือเซนเซอรที่เเผงวงจรมีปญหา

E5 ความรอนของหนาเตาสูงเกินไป 

E5 ความรอนภายในตัวเครื่องหรือที่เเผงวงจรสูงเกินไป 
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