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ค�ำแนะน�ำดำ้นควำมปลอดภยัทีส่�ำคญั

• อำ่นค�ำแนะน�ำเพือ่กำรใชง้ำนนีอ้ยำ่งละเอยีด
กอ่นใชอ้ปุกรณใ์นคร ัง้แรก และเก็บไวใ้กลม้อื
เพือ่กำรอำ้งองิในอนำคต

• อปุกรณน์ีไ้มไ่ดท้�ำงำนโดยใชน้ำฬกิำตัง้เวลำ
ภำยนอก หรอืระบบควบคมุระยะไกลแบบแยก

• อปุกรณน์ีไ้มไ่ดม้ไีวเ้พือ่ใชง้ำนส�ำหรับบคุคล 
(รวมทัง้เด็ก) ทีม่คีวำมบกพรอ่งทำงรำ่งกำย 
ทำงประสำทสมัผัส หรอืทำงจติใจ หรอืขำด
ประสบกำรณแ์ละควำมรู ้เวน้แตพ่วกเขำจะอยูใ่น
ควำมควบคมุหรอืกำรใหค้�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำรใช ้
อปุกรณจ์ำกบคุคลทีรั่บผดิชอบดำ้นควำมปลอดภยั
ของพวกเขำ

• เด็กๆตอ้งอยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุดแูล เพือ่ใหแ้น่ใจ
วำ่พวกเขำจะไมเ่ลน่กบัอปุกรณ์

• อปุกรณน์ีส้ำมำรถใชง้ำนโดยเด็กทีม่อีำยตุัง้แต ่8 
ปีขึน้ไป และบคุคลทีม่คีวำมบกพรอ่งทำงรำ่งกำย 
ทำงประสำทสมัผัส หรอืทำงจติใจ หรอืขำด
ประสบกำรณแ์ละควำมรู ้เวน้แตพ่วกเขำจะอยูใ่น
ควำมควบคมุหรอืกำรใหค้�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำรใช ้
อปุกรณด์ว้ยวธิทีีป่ลอดภยั และเขำ้ใจในอนัตรำยที่
เกีย่วขอ้ง กำรท�ำควำมสะอำดหรอืกำรบ�ำรงุรักษำ
ไมค่วรด�ำเนนิกำรโดยเด็ก เวน้แตเ่ด็กนัน้จะมอีำยุ
มำกกวำ่ 8 ปีและอยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุดแูล 

• เกบ็อปุกรณแ์ละสำยไฟใหห้ำ่งจำกเด็กอำยตุ�ำ่กวำ่ 
8 ปี

• เนือ่งจำกอปุกรณน์ีม้ไีวเ้พือ่ใชง้ำนภำยในบำ้นเทำ่นัน้ 
และจะไมม่กีำรรับประกนัส�ำหรับกำรใชง้ำนเพือ่: 
 – พืน้ทีค่รัวสว่นพนักงำนภำยในรำ้นคำ้, ส�ำนักงำน 
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และสภำพกำรท�ำงำนแบบอืน่
 – บำ้นไร่
 – โดยลกูคำ้ในโรงแรม และสภำพแวดลอ้มเพือ่กำร
พักอำศยัแบบอืน่

 – สภำพแวดลอ้มแบบหอ้งพักพรอ้มบรกิำรอำหำร
เชำ้

• เพือ่ควำมปลอดภยั หำกสำยไฟไดรั้บควำมเสยีหำย 
มนัตอ้งไดรั้บกำรเปลีย่นโดยผูผ้ลติ ศนูยบ์รกิำรที่
ผำ่นกำรรับรอง หรอืบคุคลทีม่คีณุสมบตัคิลำ้ยกนั

• ค�ำเตอืน: หำกพืน้ผวิรำ้ว ปิดเตำเพือ่หลกีเลีย่งกำร
เกดิไฟฟ้ำชอ็ต

• ไมค่วรวำงวตัถทุีเ่ป็นโลหะ เชน่ มดี สอ้ม ชอ้น และ
ฝำปิด บนเตำเพรำะจะท�ำใหร้อ้นได ้

• อปุกรณน์ีไ้ดรั้บกำรออกแบบมำเพือ่ใชง้ำนภำยในบำ้นเทำ่นัน้ ในกรณีของ
กำรใชง้ำนเพือ่ประกอบอำชพี กำรใชง้ำนทีไ่มเ่หมำะสม หรอืกำรไมป่ฏบิตั ิ
ตำมค�ำแนะน�ำ ผูผ้ลติจะไมรั่บผดิชอบ และกำรรับประกนัจะไมม่ผีลบงัคบัใช ้

• เพือ่ควำมปลอดภยัของคณุ อปุกรณน์ีต้รงตำมมำตรฐำนและขอ้บงัคบัที่
ก�ำหนด (ค�ำสัง่ในเรือ่งแรงดนัไฟฟ้ำต�ำ่ กำรเขำ้กนัไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้ำ 
วสัดทุีส่มัผัสกบัอำหำร สภำพแวดลอ้ม ฯลฯ)

• อปุกรณน์ีไ้ดรั้บกำรออกแบบมำเพือ่ใชง้ำนกบัไฟฟ้ำกระแสสลบัเทำ่นัน้ 
กอ่นใชง้ำนอปุกรณใ์นครัง้แรก ใหต้รวจสอบวำ่แรงดนัไฟฟ้ำกระแสหลกั
ของคณุตรงกนักบัแรงดนัไฟฟ้ำทีร่ะบอุยูบ่นแผน่แสดงขอ้มลูบนอปุกรณ์

• ควำมผดิพลำดในกำรเชือ่มตอ่ เป็นเหตใุหก้ำรรับประกนัเป็นโมฆะ
• เสยีบปลั๊กอปุกรณเ์ขำ้กบัเตำ้รับเฉพำะทีม่สีำยดนิ หำ้มใชเ้ตำ้รับทีเ่ป็นตวั

ปรับตอ่ หรอืหำ้มเชือ่มตอ่อปุกรณอ์ืน่ใดเขำ้กบัเตำ้รับเดยีวพรอ้มๆกนั เพือ่
หลกีเลีย่งกระแสไฟฟ้ำเกนิพกิดัและควำมเสีย่งของเพลงิไหม ้

• หำ้มจุม่อปุกรณ ์หรอืสำยไฟลงในน�้ำหรอืของเหลวชนดิอืน่
• ดว้ยมำตรฐำนกำรใชง้ำนทีห่ลำกหลำย หำกอปุกรณถ์กูน�ำไปใชง้ำนใน

ประเทศอืน่นอกเหนอืจำกประเทศทีซ่ือ้อปุกรณ ์อปุกรณค์วรไดรั้บกำรตรวจ
สอบโดยศนูยบ์รกิำรทีผ่ำ่นกำรรับรอง 

• ถอดบรรจภุณัฑท์ัง้หมด สติ๊กเกอร ์ตลอดจนอปุกรณเ์สรมิจำกดำ้นในและ
ดำ้นนอกของอปุกรณ์

• วำงและใชอ้ปุกรณบ์นพืน้ผวิทีร่ำบเรยีบ มัน่คง ทนควำมรอ้น ซึง่หำ่งจำก
กำรสำดกระเด็นของน�้ำ

• หำ้มวำงหรอืใชอ้ปุกรณน์ีใ้นสภำพแวดลอ้มทีม่คีวำมชืน้สงู
• หำ้มวำงหรอืใชแ้ผน่เหนีย่วน�ำบนพืน้ผวิทีเ่ป็นโลหะหรอือะลมูเินยีม
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TH• รักษำระยะหำ่งอยำ่งนอ้ย 10 ซม. (4 นิว้) ส�ำหรับทกุดำ้นของอปุกรณ ์เพือ่
ใหม้กีำรระบำยอำกำศทีเ่พยีงพอ

• หำ้มวำงหรอืใชอ้ปุกรณ ์ใกลผ้นัง หรอืใตตู้ต้ดิผนัง
• หำ้มวำงหรอืใชอ้ปุกรณ ์ใตห้รอืใกลก้บัวตัถไุวไฟ (เชน่ มำ่น เป็นตน้)
• หำ้มวำงหรอืใชอ้ปุกรณ ์บนหรอืใกลก้บัตะแกรงบนเตำไฟ หรอืแหลง่ควำม

รอ้นอืน่
• ผูท้ีม่กีำรตดิตัง้เครือ่งคมุจังหวะหวัใจไวบ้นรำ่งกำย หรอือปุกรณท์ำงกำร

แพทยท์ีค่ลำ้ยกนั ควรอยูห่ำ่งจำกเตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำ เมือ่มนัถกูเชือ่มตอ่
เขำ้กบักระแสไฟฟ้ำ หำกมขีอ้สงสยั ใหป้รกึษำแพทยก์อ่นใชผ้ลติภณัฑน์ี้
เพือ่หลกีเลีย่งอนัตรำย

• คลำยสำยไฟออกใหส้ดุสำยกอ่นใชง้ำน
• หำ้มใชป้ลั๊กพว่ง หำกคณุจ�ำเป็นตอ้งใช ้ใหใ้ชเ้ฉพำะปลั๊กพว่งซึง่อยูใ่น

สภำพทีด่ ีมปีลั๊กพรอ้มสำยดนิ และตรงกบัก�ำลงัไฟฟ้ำของอปุกรณ์
• หำ้มปลอ่ยอปุกรณข์ำดกำรดแูล ในขณะทีก่�ำลงัเชือ่มตอ่เขำ้กบักระแส

ไฟฟ้ำ แมจ้ะเป็นระยะเวลำไมน่ำน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ เมือ่มเีด็กๆอยูใ่น
บรเิวณนัน้ดว้ย

• หำ้มแขวนสำยไฟในบรเิวณทีเ่ด็กๆอำจเอือ้มถงึ
• สำยไฟตอ้งไมอ่ยูใ่กลก้บั หรอืสมัผัสกบัสว่นทีร่อ้นของอปุกรณ ์หรอืไมอ่ยู่

ใกลก้บัแหลง่ควำมรอ้น หรอืไมว่ำงบนของมคีม
• ใชค้วำมระมดัระวงัทกุอยำ่งทีจ่�ำเป็น เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้ใีครสะดดุสำยปลั๊ก

พว่ง
• ปิดสวติช ์และตดักำรเชือ่มตอ่อปุกรณจ์ำกกระแสไฟฟ้ำเมือ่ไมใ่ชง้ำน
• หำ้มถอดปลั๊ก โดยดงึสำยไฟ
• ตรวจสอบอปุกรณแ์ละสำยไฟเพือ่หำสญัญำณเตอืนของกำรสกึหรอหรอื

ควำมเสยีหำย กอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่กบักระแสไฟฟ้ำ
• หำ้มใชอ้ปุกรณ ์หำกอปุกรณไ์มท่�ำงำนอยำ่งถกูตอ้งเหมำะสม หำกอปุกรณ์

ไดรั้บควำมเสยีหำย หรอืหำกสำยไฟหรอืปลั๊กไฟไดรั้บควำมเสยีหำย เพือ่
ควำมปลอดภยั สว่นประกอบดงักลำ่วตอ้งไดรั้บกำรเปลีย่นโดยศนูยบ์รกิำร
ทีผ่ำ่นกำรรับรอง

• กำรกระท�ำใดๆ นอกเหนอืจำกกำรท�ำควำมสะอำดและกำรบ�ำรงุรักษำตำม
ปกตโิดยลกูคำ้ ตอ้งด�ำเนนิกำรโดยศนูยบ์รกิำรทีผ่ำ่นกำรรับรอง 

• หำ้มสมัผัสพืน้ผวิรอ้นของอปุกรณ ์มนัจะยงัคงรอ้นไปอกีชัว่ครูภ่ำยหลงักำร
ใชง้ำน

• หำ้มเคลือ่นยำ้ยอปุกรณต์รำบเทำ่ทีม่นัยงัรอ้น
• ปลอ่ยใหอ้ปุกรณเ์ย็นตวัลงอยำ่งสมบรูณ ์กอ่นท�ำควำมสะอำดและจัดเกบ็ 
• ดแูลเตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำใหส้ะอำดอยูเ่สมอ เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หฝุ้่ นเขำ้ไปใน

มอเตอรพั์ดลม ซึง่เป็นเหตใุหเ้ครือ่งท�ำงำนผดิปกติ
• หำกสว่นประกอบของอปุกรณต์ดิไฟ หำ้มดบัเปลวไฟดว้ยน�้ำ ใหต้ดักำร

เชือ่มตอ่จำกอปุกรณ ์และกลบเปลวไฟดว้ยผำ้ชบุน�้ำหมำดๆ
• วำงหมอ้ตรงกลำงวงท�ำอำหำร
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• อยำ่ปลอ่ยใหห้มอ้รอ้นเกนิไปหรอือุน่หมอ้เปลำ่เป็นเวลำนำน
• หำ้มอุน่อำหำรในกระป๋องหรอืภำชนะอดัอำกำศ เพือ่หลกีเลีย่งกำรระเบดิ

จำกกำรขยำยตวัของอำกำศ 
เก็บค�ำแนะน�ำนีใ้นสถำนทีป่ลอดภยั
อปุกรณน์ีไ้ดรั้บกำรออกแบบมำเพือ่ใชง้ำนภำยในบำ้นเทำ่นัน้ กำรใชง้ำนเชงิ
พำณชิย ์กำรใชง้ำนทีไ่มเ่หมำะสม หรอืกำรไมป่ฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำ ผูผ้ลติจะ
ไมรั่บผดิชอบ และกำรรับประกนัจะไมม่ผีลบงัคบัใช ้

คณุสมบตัทิำงเทคนคิ

รุน่ ก�ำลงัไฟสงูสดุ ชว่งกำรปรบัก�ำล ั
งไฟ

รปูแบบกำรแสด
งผลหนำ้จอ

ชว่งกำรปรบัอณุ
หภมู ิ

แรงดนัไฟฟ้ำ ~ 
ควำมถี่

IH7208 2100 วตัต์ 100 วตัต-์ 
2100 วตัต์ ดจิติอล 60°C-240°C 220V- 

240V/ 50Hz

โครงสรำ้งของตวัเครือ่ง

A ผวิหนำ้เตำผลติจำกแผน่เซรำมคิ
B ชอ่งอำกำศเขำ้
C ชอ่งอำกำศออก
D แผงควบคมุกำรท�ำงำน
E หนำ้จอดจิติอล
F ปุ่ มเปิด/ปิด
G ปุ่ มหยดุชัว่ครำว
H ฟังกช์ัน่ตัง้เวลำ 

I ปุ่ ม “สงูสดุ”/”ต�ำ่สดุ”/”+”/”-”
J ฟังกช์ัน่ตม้
K ฟังกช์ัน่นึง่
L ฟังกช์ัน่เคีย่ว
M ฟังกช์ัน่ทอด
N ฟังกช์ัน่ผัด
O ฟังกช์ัน่หมอ้ไฟ
P โหมดเพิม่ก�ำลงัไฟ
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หลกักำรท�ำงำน
หลกักำรท�ำงำนของเตำแมเ่หล็ก
ไฟฟ้ำที ่ท�ำใหเ้กดิควำมรอ้น คอื
เกดิจำกกระแสแมเ่หล็กไฟฟ้ำ
เหนีย่วน�ำหรอืกระแสไหลวน 
(eddy current) ซึง่กระแสดงั
กลำ่ว
เกดิขึน้เมื ่อมกีำรเคลือ่นที ่ผำ่น
ไปมำระหวำ่งกน้ภำชนะประกอบ
อำหำร เหนีย่วน�ำน�ำแมเ่หล็กได ้
กบัสนำมแมเ่หล็ก
เมือ่กระแสไฟฟ้ำผำ่นไปที ่ขดลวดเหนีย่ววน�ำจะกอ่ใหเ้กดิสนำมแมเ่หล็ก
เมือ่เสน้แรงแมเ่หล็กผำ่นไปทีก่น้ภำชนะประกอบอำหำร
จะเกดิกระแสแมเ่หล็กไฟฟ้ำเหนีย่วน�ำไหลวนทีก่น้ภำชนะเป็นจ�ำนวนมำก
ซึง่จะท�ำใหก้น้ภำชนะรอ้นขึน้อยำ่งรวดเร็ว
ลกัษณะพเิศษของผลติภณัฑ์
มรีะบบรกัษำควำมปลอดภยัหลำยช ัน้
• ระบบป้องกนัแรงดนัไฟฟ้ำสงูและต�ำ่เกนิกวำ่ทีร่ะบุ
• เหมำะกบัภำชนะประกอบอำหำรที ่มคีณุสมบตัเิหนี ่ยวน�ำแมเ่หล็กไฟฟ้ำได ้
• ซึง่กน้ภำชนะมเีสน้ผำ่ศนูยก์ลำงไมน่อ้ยกวำ่ 12 ซม. และไมเ่กนิ 24 ซม.
• ระบบป้องกนักำรปิดเครือ่งเองอตัโนมตั ิ(2 ชัว่โมง) ส�ำหรับฟังกช์ัน่ “ทอด” 

“ผัด” และ “หมอ้ไฟ”
• ระบบปิดเครือ่งเองอตัโนมตัภิำยใน 2 ชัว่โมง หำกไมใ่ชง้ำน ส�ำหรับ 

ฟังกช์ัน่ใชม้อื ผัด และทอด
รกัษำสิ ่งแวดลอ้ม
• ไมม่เีปลวไฟและควนัระหวำ่งประกอบอำหำร เพือ่สขุภำพที ่ดขีองคนใน

ครอบครัว
• ปลอดภยัจำกอนัตรำยที ่อำจเกดิจำกกำรร่ัว กำรระเบดิ และกำรลกุไหม ้

ของกำ๊ซหงุตม้
ควบคมุดว้ยไมโครคอมพวิเตอร์
• ปรับก�ำลงัไฟไดห้ลำยระดบั: จำกก�ำลงัไฟต�ำ่ถงึก�ำลงัไฟสงู เพือ่กำรท�ำ

อำหำรที ่หลำกหลำยเมนู
• ปรับอณุหภมูไิดห้ลำยระดบั: รักษำอณุหภมูทิี ่เลอืกไวแ้ละควบคมุอณุหภมูิ

ไดอ้ยำ่งถกูตอ้งแมน่ย�ำ
• ฟังกช์ัน่ตัง้เวลำ: สำมำรถตัง้เวลำในกำรท�ำอำหำรได ้
• มเีสยีงเตอืนอตัโนมตั:ิ
• หำกไมม่ภีำชนะประกอบอำหำรวำงบนเตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำหรอืใชภ้ำชนะ

ประกอบอำหำรที ่ไมเ่หมำะสมส�ำหรับเตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำ.

กระแส
แมเ่หล็ก
ไฟฟ้ำ

เหนีย่วน�ำ

ภำชนะประกอบอำหำรผลติจำกเหล็ก

ผวิหนำ้เตำ

ขดลวดเหนีย่วน�ำ
เสน้แรงแมเ่หล็ก เสน้แรงแมเ่หล็ก

หลกักำรท�ำงำนและลกัษณะพเิศษของผลติภณัฑ์
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ค�ำแนะน�ำกำรใช้

วธิกีำรใชง้ำน
หมำยเหต:ุ ขณะที ่ทำ่นใชผ้ลติภณัฑน์ี ้มขีอ้ควรรูด้งันี ้:
• ฟังกช์ัน่ตัง้อณุหภมูลิว่งหนำ้มใีนโหมด “ทอด” เทำ่นัน้
• กำรตัง้คำ่อณุหภมู ิอณุหภมูทิี ่แทจ้รงิอำจแตกตำ่งจำกอณุหภมูทิี ่ตัง้คำไว ้

เนื ่องจำกรปูทรงและวสัดขุองภำชนะประกอบอำหำรที ่ตำ่งกนั
• ก�ำลงัไฟจะลดลงและรักษำระดบัไวท้ี ่1600 วตัตห์ลงัใชง้ำนทีก่�ำลงัไฟ

สงูสดุนำน 8 นำที
• ในกำรเลอืก/เปลีย่นกำรใชง้ำนแตล่ะฟังกช์ัน่ แนะน�ำใหใ้ชง้ำนเมือ่เตำแมเ่หล็ก

ไฟฟ้ำอยูใ่นสภำพเย็นลงแลว้ มฉิะนัน้อำจมผีลตอ่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน
ข ั ้นตอนกำรใชง้ำน
1. เสยีบปลั๊กไฟ จะไดย้นิเสยีง “ป๊ีบ” หนึง่ครัง้ ไฟแสดงสถำนะจะปรำกฏทั ้ง

หมดและดบัลง จำกนั ้นเตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำจะอยู ่ในสถำนะพรอ้มใชง้ำ น 
โดยไฟแสดงสถำนะ “เปิด/ปิด” จะกระพรบิ
 – กดปุ่ ม “เปิด/ปิด” จะไดย้นิเสยีง “ป๊ีบ” หนึง่ครัง้ ไฟแสดงสถำนะ “เปิด/
ปิด” จะตดิคำ้ง หนำ้จอแสดง Voltage ทีก่�ำลงัใชง้ำน

2. กำรปรบัระดบัก�ำลงัไฟ อณุหภมู ิและเวลำ
 – วำดนิว้ตำมเข็มนำฬกิำบนพืน้ทีส่วติชก์�ำลงัไฟรปูวงกลมเพือ่เพิม่ระดบั
ก�ำลงัไฟ อณุหภมู ิหรอืเวลำ

 – วำดนิว้ทวนเข็มนำฬกิำบนพืน้ทีส่วติชก์�ำลงัไฟรปูวงกลมเพือ่ลดระดบั
ก�ำลงัไฟ อณุหภมู ิหรอืเวลำ

 – กดปุ่ ม “สงูสดุ” เพือ่เลอืกระดบัก�ำลงัไฟที ่2100 วตัต ์ขณะทีปุ่่ ม “ต�ำ่
สดุ” ส�ำหรับก�ำลงัไฟ 600 วตัต์

 – กด”+” หรอื “-” เพือ่ปรับระดบัก�ำลงัไฟ อณุหภมู ิหรอืเวลำ
3. เร ิม่กำรใชง้ำน

 – กดปุ่ มฟังกช์ัน่ใดๆ ภำยใน 1 นำท ีหลงัจำกกดปุ่ ม “เปิด/ปิด” ครัง้แรก 
เตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำจะตรวจสอบอยำ่งอตัโนมตัวิำ่มภีำ ชนะประกอบ
อำหำรวำงอยู ่บนเตำหรอืไมใ่นกรณี ที ่ไมม่กีำรท�ำงำนภำยใน 1 นำท ี
เครือ่งจะปิดอตัโนมตัิ

 – หำกไมม่หีมอ้ สญัญำณเตอืนจะท�ำงำน หำกไมว่ำงภำชนะประกอบ
อำหำรบนเตำภำยใน 1 นำท ีเครือ่งจะปิดอตัโนมตั ิหำกวำงภำยใน 1 
นำทเีครือ่งจะเริม่ท�ำงำน

4. รำยละเอยีดฟงักช์ ัน่

ท�ำควำมสะอำดงำ่ย
• ผวิหนำ้เตำผลติจำกแผน่เซรำมคิคณุภำพสงู ทนทำน งำ่ยตอ่กำรท�ำควำม

สะอำดและบ�ำรงุรักษำ
• ในกรณี ทีม่นี�้ำลน้ออกมำเลอะหนำ้เตำ ใหย้กภำชนะประกอบอำหำรออก

และเชด็ดว้ยผำ้ใหส้ะอำด
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THฟงักช์ ัน่ตม้

ฟงักช์ ัน่น ึง่

ฟงักช์ ัน่เคีย่ว

ฟงักช์ ัน่ทอด

• เปิดเตำและกด ตม้  เพือ่เริม่ฟังกช์ัน่ “ตม้” เตำจะรอ้นตำมก�ำลงัไฟที่
ก�ำหนด และหนำ้จอ LED จะแสดง “00:10” ไฟสญัญำณเปิด/ปิดและไฟ 
“ตม้” จะสวำ่งขึน้

• คำ่เริม่ตน้เวลำกำรท�ำอำหำรคอื 10 นำท ีกด  เพือ่ปรับเวลำ (รำย
ละเอยีดดทูีฟั่งกช์ัน่ตัง้เวลำ)

• เปิดเตำและกด นึ�ง  เพือ่เริม่ฟังกช์ัน่ “นึง่” เตำจะรอ้นตำมก�ำลงัไฟที่
ก�ำหนด และหนำ้จอ LED จะแสดง “00:45” ไฟสญัญำณเปิด/ปิดและไฟ 
“นึง่” จะสวำ่งขึน้

• คำ่เริม่ตน้เวลำกำรท�ำอำหำรคอื 45 นำท ีกด  เพือ่ปรับเวลำ (รำย
ละเอยีดดทูีฟั่งกช์ัน่ตัง้เวลำ)

• เปิดเตำและกด เคี�ยว  เพือ่เริม่ฟังกช์ัน่ “เคีย่ว” เตำจะรอ้นตำมก�ำลงัไฟที่
ก�ำหนด และหนำ้จอ LED จะแสดง “02:00” ไฟสญัญำณเปิด/ปิดและไฟ 
“เคีย่ว” จะสวำ่งขึน้

• คำ่เริม่ตน้เวลำกำรท�ำอำหำรคอื 120 นำท ีกด  เพือ่ปรับเวลำ (รำย
ละเอยีดดทูีฟั่งกช์ัน่ตัง้เวลำ)

• เปิดเตำและกด ทอด  เพือ่เริม่ฟังกช์ัน่ “ทอด” เตำจะรอ้นตำมอณุหภมูทิี่
ก�ำหนด และหนำ้จอ LED จะแสดง “200” ไฟสญัญำณเปิด/ปิดและไฟ 
“ทอด” จะสวำ่งขึน้

• คำ่เริม่ตน้เวลำกำรท�ำอำหำรคอื 10 นำท ีกด  เพือ่ปรับเวลำ (รำย
ละเอยีดดทูีฟั่งกช์ัน่ตัง้เวลำ)

• ชว่งอณุหภมูสิ�ำหรับฟังกช์ัน่ “ทอด” คอื 60°C - 240°C กด”+” หรอื “-” 
หรอืวำดนิว้เพือ่ปรับระดบัอณุหภมูิ

• เตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำมรีะดบัอณุหภมู ิ9 ระดบั ไดแ้ก ่60°C, 80°C, 120°C, 
140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C และ 240°C
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ฟงักช์ ัน่ผดั

ฟงักช์ ัน่หมอ้ไฟ

โหมดเพิม่ก�ำลงัไฟ

• เปิดเตำและกด ผดั  เพือ่เริม่ฟังกช์ัน่ “ผัด” เตำจะรอ้นตำมก�ำลงัไฟที่
ก�ำหนด และหนำ้จอ LED จะแสดง “P10” ไฟสญัญำณเปิด/ปิดและไฟ 
“ผัด” จะสวำ่งขึน้

• คำ่เริม่ตน้เวลำกำรท�ำอำหำรคอื 120 นำท ีกด  เพือ่ปรับเวลำ (รำย
ละเอยีดดทูีฟั่งกช์ัน่ตัง้เวลำ)

• เตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำมรีะดบัก�ำลงัไฟ 10 ระดบั ไดแ้ก ่2100W, 1800W, 
1600W, 1400W, 1200W, 1000W, 800W, 600W, 300W, 100W และ
รหสัแสดงทีส่มัพันธก์นัคอื P10, P9, P8, P7, P6, P5, P4, P3, P2, P1

• ระหวำ่งกำรท�ำอำหำรปุ่ ม กด”+” หรอื “-” หรอืกวำดนิว้เพือ่ปรับระดบัก�ำลงัไฟ

• เปิดเตำและกด หมอ้ไฟ เพือ่เริม่ฟังกช์ัน่ “หมอ้ไฟ” เตำจะรอ้นตำมก�ำลงัไฟ
ทีก่�ำหนด และหนำ้จอ LED จะแสดง “P8” ไฟสญัญำณเปิด/ปิดและไฟ 
“หมอ้ไฟ” จะสวำ่งขึน้

• คำ่เริม่ตน้เวลำกำรท�ำอำหำรคอื 120 นำท ีกด  เพือ่ปรับเวลำ (รำย
ละเอยีดดทูีฟั่งกช์ัน่ตัง้เวลำ)

• เตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำมรีะดบัก�ำลงัไฟ 10 ระดบั ไดแ้ก ่2100W, 1800W, 
1600W, 1400W, 1200W, 1000W, 800W, 600W, 300W, 100W และ
รหสัแสดงทีส่มัพันธก์นัคอื P10, P9, P8, P7, P6, P5, P4, P3, P2, P1

• ระหวำ่งกำรท�ำอำหำรปุ่ ม กด”+” หรอื “-” หรอืกวำดนิว้เพือ่ปรับระดบัก�ำลงัไฟ

• เปิดเตำและเลอืกฟังกช์ัน่กำรท�ำอำหำรทีต่อ้งกำร (มสี�ำหรับ “ผัด” และ 
“ทอด” เทำ่นัน้) เตำจะรอ้นตำมก�ำลงัไฟทีก่�ำหนดและหนำ้จอ LED จะ
แสดง “P10” ส�ำหรับฟังกช์ัน่ “ผัด” และ “P8” ส�ำหรับฟังกช์ัน่หมอ้ไฟ ไฟ
สญัญำณเปิด/ปิดและไฟฟังกช์ัน่กำรท�ำอำหำรทีต่อ้งกำรจะสวำ่งขึน้

• กด อุน่อาหาร เพือ่เริม่โหมด “เพิม่ก�ำลงัไฟ” และไฟสวำ่งขึน้ ก�ำลงัไฟจะเพิม่ขึน้
สงูสดุและจอแสดงผลจะแสดง “booS”

• ในกำรใชง้ำนโหมด “เพิม่ก�ำลงัไฟ” ระดบัก�ำลงัไฟจะกลบัสูก่ำรตัง้คำ่กอ่น
หนำ้นีภ้ำยใต ้3 เงือ่นไขดำ้นลำ่ง

 – กดปุ่ ม “เพิม่ก�ำลงัไฟ” อกีครัง้
 – กดปุ่ ม “-”
 – หลงัจำกท�ำงำน 3 นำที

• ระหวำ่งกำรท�ำอำหำรปุ่ ม กด”+” หรอื “-” หรอืกวำดนิว้เพือ่ปรับระดบัก�ำลงัไฟ
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THฟงักช์ ัน่ต ัง้เวลำ

ฟงักช์ ัน่หยดุช ัว่ครำว

• กด  เพือ่เขำ้สูฟั่งกช์ัน่ตัง้เวลำ จำกนัน้กด “+” หรอื “-” หรอืกวำดนิว้
เพือ่ปรับเวลำกำรท�ำอำหำร

• หลงัเขำ้สูก่ำรตัง้เวลำ จอแสดงผลจะแสดง “88:88” และจ�ำนวนนำทจีะ
กะพรบิ จำกนัน้เลอืกเวลำโดยใช ้“+” หรอื “-” กด  เพือ่ยนืยนัและ
เลอืกจ�ำนวนชัว่โมง เพือ่ยนืยนักำรตัง้คำ่เวลำ กด  หนึง่ครัง้ หรอืมเิชน่
นัน้จะมกีำรตัง้คำ่เวลำ หำกไมม่กีำรใชง้ำนใน 5 วนิำที

• กำรตัง้คำ่เวลำ:
a กดปุ่ ม “+” “-” เพือ่ปรับเวลำตำมจ�ำนวนนำทหีรอืชัว่โมง
b กดปุ่ ม “+” “-” และคำ้งไว ้2 วนิำท ีเวลำจะปรับอยำ่งรวดเร็วตำม

จ�ำนวนนำทหีรอืชัว่โมง
c กวำดนิว้ตำมเข็มนำฬกิำหรอืทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ปรับเวลำตำมจ�ำนวน

นำทหีรอืชัว่โมง
• เวลำสงูทีส่ดุ : 23 ชัว่โมง 59 นำที

• กด  เพือ่หยดุขัน้ตอนกำรท�ำอำหำรไดท้กุเวลำ กด  อกีครัง้เพือ่ท�ำ
อำหำรตอ่

• ระยะเวลำหยดุชัว่ครำวคอื 1 นำทภีำยใตส้ถำนะก�ำลงัท�ำงำนและ 1 นำที
ภำยใตส้ถำนะไมม่กีำรท�ำงำน

• ฟังกช์ัน่หยดุชัว่ครำวท�ำงำนไดแ้มม้ขีอ้ผดิพลำดหรอืสถำนกำรณท์ีไ่มป่กติ
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ระบบป้องกนัเพื ่อควำมปลอดภยั

ค�ำอธบิำยเกีย่วกบัควำม
ผดิปกตขิองอปุกรณ์ สำเหตุ วธิแีกไ้ข

E2 หลอดก�ำลงัไฟหรอืเซน็เซอรเ์ป็น
วงจรไมส่มัผัสกนั/ลดัวงจร ปิดเตำ

E3
แรงดนัไฟฟ้ำเกนิ 265V-285V
เตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำจะตดัก�ำลงัไฟ
ขำเขำ้

เครือ่งจะกลบัมำท�ำงำนหลงัแรงดนั
ไฟฟ้ำกลบัมำสูร่ะดบัปกติ

E4
แรงดนัไฟฟ้ำต�ำ่กวำ่ 150V-170V
เตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำจะตดัก�ำลงัไฟ
ขำเขำ้

เครือ่งจะกลบัมำท�ำงำนหลงัแรงดนั
ไฟฟ้ำกลบัมำสูร่ะดบัปกติ

E5 เซน็เซอรเ์ป็นวงจรไมส่มัผัสกนั ปิดเตำ
E6 เซน็เซอรล์ดัวงจร ปิดเตำ

ระบบตรวจจับภำยในจะสง่เสยีง 
เตอืน

หำกตรวจจับแลว้ไมพ่บหมอ้หรอืพบ
หมอ้ทีไ่มเ่หมำะสมบนแผน่เซรำมกิ

วำงหมอ้หรอืเปลีย่นเป็นหมอ้ที่
เหมำะสม

จอแสดงผลไมเ่ปลีย่นแปลง

• หลอดก�ำลังไฟร้อนเกินไป เตำแม่
เหล็กไฟฟ้ำจะปิดก�ำลังไฟขำเข้ำ

• แผ่นเซรำมิกร้อนเกินไปและ
เซ็นเซอร์อุณหภูมิลัดวงจร เตำจะ
ปิดก�ำลังไฟขำเข้ำ

เมือ่อณุหภมูลิดลงจนถงึระดบัที่
ก�ำหนด เตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำจะเริม่
ท�ำควำมรอ้นใหมอ่กีครัง้

เตำจะปิดอตัโนมตัิ
เมือ่เตำไมไ่ดรั้บค�ำสัง่ใหท้�ำงำนเป็น
เวลำสองชัว่โมง
เพือ่หลกีเลีย่งอบุตัเิหตขุณะทีผู่ ้
ใชไ้มอ่ยู่

เตำไมท่�ำงำน
• ไม่ได้เสียบปล๊ักเตำหรือปล๊ัก

เสียหำย
• มีกำรใช้หม้อท่ีไม่เหมำะสม

• ตรวจสอบว่ำเสียบปล๊ักเคร่ืองใน
เต้ำรับ และปล๊ักเสียหำย

• ตรวจสอบขนำดหม้อ วำงหม้อ
ท่ีมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงมำกกว่ำ 
12 ซม.

เตำหยดุท�ำควำมรอ้นกระทนัหนั 
ขณะใช ้

• อุณหภูมิห้องสูงเกินไป
• มีกำรใช้ระบบป้องกันเพ่ือควำม

ปลอดภัย

• ตรวจสอบว่ำอุณหภูมิห้องไม่
สูงเกินไป

• ตรวจสอบว่ำเป็นเพรำะระบบ
ป้องกันเพ่ือควำมปลอดภัยหรือไม่ 
ในกรณีน้ี รอสักพักแล้วจึงยืนยัน
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กำรท�ำควำมสะอำด

โปรดทรำบวำ่: หำ้มใชง้ำนเครือ่งหำกสำยไฟเสยีหำย เปลีย่นสำยไฟโดย
ศนูยบ์รกิำรทีไ่ดรั้บอนุญำตจำก Tefal เพือ่หลกีเลีย่งอนัตรำยใด ๆ

กอ่นเริม่ท�ำควำมสะอำด ควรถอดปลั๊  กไฟ และรอใหห้นำ้เตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำ
เย็นลง จำกนั ้นใหป้ฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำ ดงันี ้:
1. ผวิหนำ้เตำเซรำมคิ: หำกผวิหนำ้เตำสกปรก ใหท้�ำควำมสะอำดดว้ยผำ้

เปียกหมำดหรอืผสมน�้ำยำท�ำควำมสะอำดครำบอำหำรเชด็ใหส้ะอำด
2. ตวัเครือ่งและแผงควบคมุกำรท�ำงำน:ใหท้�ำควำมสะอำดดว้ยผำ้เปียก

หมำด หำกมคีรำบน�้ำมนัใหเ้ชด็ดว้ยน�้ำผสมน�้ำยำลำ้งจำนและเชด็ดว้ยผำ้
เปียกหมำดอกีครัง้

3. ชอ่งดดูอำกำศ/ระบำยอำกำศ: ใหท้�ำควำมโดยใชไ้มพั้นส�ำลเีชด็ฝุ่  นอ
อก หำกมคีรำบน�้ำมนัใหท้�ำควำมสะอำดโดยใชน้�้ำผสมน�้ำยำลำ้งจำนและ
แปรงดว้ยแปรงสฟัีน จำกนัน้เชด็ใหส้ะอำด

ค�ำอธบิำยเกีย่วกบัควำม
ผดิปกตขิองอปุกรณ์ สำเหตุ วธิแีกไ้ข

เตำปิดเองหลงัสง่สญัญำณเตอื 
นตอ่เนือ่งและสง่เสยีงเตอืนฉุกเฉนิ

กำรใชห้มอ้อยำ่งไมเ่หมำะสมหรอื 
มกีำรใชห้มอ้ทีไ่มเ่หมำะสม

• ตรวจสอบว่ำหม้อใช้กับเตำแม่
เหล็กไฟฟ้ำได้หรือไม่

• ตรวจสอบว่ำวำงหม้อตรงกลำง
แผ่นเซรำมิกหรือไม่

• ตรวจสอบขนำดหม้อ มีกำร
วำงหม้อท่ีมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
มำกกว่ำ 12 ซม. หรือไม่
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กำตม้น�้ำเหล็ก
อนีำเมล

หมอ้สเตนเลสสตลี แผน่เหล็ก หมอ้โลหะผสม

หมอ้เหล็ก
หลอ่

กระทะแบนหรอืกระทะ
กน้ลกึทีก่น้มวีสัดเุหนีย่ว

น�ำแมเ่หล็ก 2 ชัน้

หมอ้สองหทูีก่น้มวีสัดุ
เหนีย่ว

น�ำแมเ่หล็ก 2 ชัน้

ภำชนะประกอบอำหำรส�ำหรบัเตำแมเ่หล็กไฟฟ้ำ
หมอ้และภำชนะประกอบอำหำรที ่สำมำรถใชไ้ด ้
กน้ภำชนะประกอบอำหำรผลติจำกเหล็กหรอืวสัดทุี ่เหนี ่ยวน�ำแมเ่หล็ก
กน้ภำชนะแบนเรยีบและมเีสน้ผำ่ศนูยก์ลำงไมน่อ้ยกวำ่ 12 ซม. และไม่
มำกกวำ่ 24 ซม.

รกัษำสิ ่งแวดลอ้มเป็นอนัดบัแรก !
ชว่ยกนัรกัษำสิ ่งแวดลอ้ม!
เครือ่งใชข้องทำ่นท�ำจำกวสัดทุี ่มคีำ่ซึง่สำมำรถน�ำกลบัมำใช ้
ประโยชนไ์ดอ้กีและน�ำหมนุเวยีนกลบัมำใชไ้ดใ้หม่
ทิง้ไว ้ณ จดุทิง้ขยะในทอ้งถิน่
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THรับประกนัสินค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์  TEFAL/T-FAL    
 : www.tefal.com 

ผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถรับการดูแลจากศูนย์บริการ TEFAL/T-FAL ระหว่างและหลังส้ินสุดระยะเวลารับประกันตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
การรับประกนั 
ผลิตภณัฑ ์TEFAL/T-FAL มีรับประกนัสินคา้ในกรณีท่ีเกิดจากขอ้บกพร่องใด ๆ ของวสัดุหรือการผลิตในช่วงระยะเวลาการรับประกนัภายในประเทศเหล่านั้น *** 
ท่ีระบุไวใ้นรายช่ือประเทศในหนา้สุดทา้ยของเอกสาร โดยการรับประกนัเร่ิมตน้นบัจากวนัท่ีซ้ือผลิตภณัฑห์รือ วนัท่ีจดัส่งสินคา้ 
การรับประกนัสินคา้ระหวา่งประเทศ ครอบคลุมค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียกคืนหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑท่ี์บกพร่อง 
ให้สามารถใชง้านไดต้ามคุณสมบติัของสินคา้ โดยอาจท าการซ่อมแซมหรือเปล่ียนส่วนท่ีช ารุดใดๆ และค่าแรงงานท่ีจ าเป็น โดย TEFAL/T-FAL ตดัสินใจ, 
สินคา้ทดแทนอาจจะให้แทน การซ่อมสินคา้  โดย  TEFAL/T-FAL มีสิทธ์ิแต่เพียงผูเ้ดียวในการจดัการภายใตก้ารรับประกนั เช่น 
ให้ซ่อมแซมหรือเปล่ียนผลิตภณัฑด์งักล่าว 
 
เงือ่นไขและการยกเว้น 
TEFAL/T-FAL ไม่จ  าเป็นตอ้งซ่อมหรือเปล่ียนผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดม้าพร้อมกบัหลกัฐานการซ้ือขายท่ีถูกตอ้ง 
ผลิตภณัฑส์ามารถน ามาโดยตรงหรือตอ้งไดรั้บการบรรจุอยา่งเหมาะสมและ มีการบนัทึกการส่งคืน (หรือวิธีการเทียบเท่าของไปรษณีย)์ เพ่ือส่งถึง 
ศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บการ แต่งตั้งจาก TEFAL/T-FAL รายละเอียดของท่ีตั้งศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก TEFAL/T-FAL ระบุไวบ้นเวบ็ไซตข์อง TEFAL/T-
FAL หรือโทรติดต่อศูนยบ์ริการผูบ้ริโภคท่ีก าหนดไวใ้นรายช่ือของแต่ละประเทศ ท่ีแนบมาการรับประกนัน้ี เพื่อท่ีจะเสนอท่ีดีท่ีสุดท่ีเป็น 
ไปไดบ้ริการหลงัการขายอยา่งต่อเน่ืองและเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ TEFAL/T-FAL 
อาจส่งส ารวจความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ทุกคนท่ีมีผลิตภณัฑข์องพวกเขาซ่อมแซมหรือการแลกเปล่ียนจาก TEFAL/T-FAL ศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาต 
การรับประกนัมีผลเฉพาะส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือและใชใ้นประเทศเท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการใชง้านผิดประเภท, 
การไม่เอาใจใส่, การไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของ TEFAL/T-FAL, ซ่อมแซมแกไ้ขผลิตภณัฑ ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต, บรรจุภณัฑท่ี์ผิดพลาดโดยเจา้ของ หรือ 
เสียหายจากการขนส่ง นอกจากน้ียงัไม่ครอบคลุมการสึกหรอตามปกติและ การเสียหายจากการใชง้าน, การซ่อมบ ารุงและ การเปล่ียนวสัดุส้ินเปลือง หรือต่อไปน้ี 

- การใชผ้ลิตภณัฑก์บัน ้าผิดประเภท         
- กลไกเกิดความเสียหายจากการใชง้านมากเกินไป 
- ความเสียหายท่ีเกิดจากน ้า ฝุ่ น หรือแมลงเขา้ใปภายในตวัผลิตภณัฑ ์(ยกเวน้ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบเฉพาะ) 
- ความเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ ต่างๆ เช่น อคัคีภยั น ้าท่วม ฟ้าผา่ ไฟกระชาก ไฟเกิน เป็นตน้  
- การใชง้านท่ีนอกเหนือการใชง้านภายในครัวเรือนหรือเป็นการใชง้านเชิงพาณิชย ์    
- ความเสียหายของอุปกรณ์ท่ีมาพร้อมกบัผลิตภณัฑ ์เช่นเคร่ืองแกว้หรือกระเบ้ือง  
- ความเสียหายหรือผลร้ายเน่ืองจากการเช่ือมต่อท่ีผิดแรงดนัไฟฟ้าหรือผิดความถ่ีท่ีระบุในผลิตภณัฑห์รือขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์  
- การปรับแต่งมาตร (การปรับแต่งมาตราใด ๆ จะตอ้งด าเนินการตามค าแนะน าส าหรับการใชง้าน) 

 
สิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภค 
รับประกนัระหวา่งประเทศของ  TEFAL/T-FAL  ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของผูบ้ริโภคอาจจะมีหรือสิทธิท่ีไม่สามารถยกเวน้หรือ จ ากดั 
หรือสิทธิกบัผูค้า้ปลีก ท่ีผูบ้ริโภคจากผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ การรับประกนัน้ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคสิทธิตามกฎหมายท่ี เฉพาะเจาะจงและผูบ้ริโภค 
ยงัอาจมีสิทธิทางกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจากรัฐเพ่ือให้รัฐหรือ ประเทศ ผูบ้ริโภคอาจยนืยนัสิทธิดงักล่าว ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริโภค 
*** ระยะเวลาการรับประกนัระหวา่งประเทศของ TEFAL/T-FAL จะยดึตามประเทศท่ีใชง้าน แมว้า่ผลิตภณัฑ ์
ในประเทศท่ีซ้ือจะมีระยะเวลาการรับประกนัท่ีแตกต่างกนั  กระบวนการซ่อมแซมอาจตอ้งใชเ้วลานานหากสินคา้ไม่ไดข้ายในพ้ืนท่ีโดย TEFAL/T-FAL 
หากผลิตภณัฑไ์ม่ไดซ่้อมแซม ในประเทศใหม่ท่ีรับประกนัระหวา่งประเทศ  TEFAL/T-FAL 
อาจการเปล่ียนโดยผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัหรือทางเลือกท่ีตน้ทุนเท่ากนัท่ีเป็นไปได ้ 
โปรดเก็บเอกสารนีส้ าหรับนีเ้พือ่อ้างองิการรับประกัน 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• Read these instructions for use carefully before 
using your appliance for the first time and 
keep them to hand for future reference.

• This appliance is not intended to function using 
an external time-switch or a separate remote 
control system.

• This appliance is not intended for use by 
persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, unless they have 
been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for 
their safety.

• Children must be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance.

• 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. Cleaning 
and user maintenance shall not be carried out by 
children unless they are older than 8 years and 
supervised.

• Keep the appliance and its cord out of the reach 
of children less than 8 years.
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• As this appliance is for household use only, it is 
not intended for use in and the guarantee will 
not apply for:

 – Staff kitchen areas in shops, offices and other 
working environments ;

 – Farm houses ;
 – By clients in hotels, motels and other residential 
type environments ;

 – Bed and breakfast type environments.
• To ensure safety, if the power cord is damaged, 

it must be replaced by either the manufacturer, 
its approved service centre or similarly qualified 
persons.

• WARNING: If the surface is cracked, switch off 
the appliance to avoid the possibility of electric 
shock.

• Metallic objects such as knives, forks, spoons and 
lids should not be placed on the hotplate since 
they can get hot.

• This appliance is designed for indoor domestic household use only. In 
case of professional use, inappropriate use or failure to comply with 
the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the 
guarantee will not apply.

• For your safety, this appliance meets applicable standards and 
regulations (Directives on Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, 
Materials in contact with food articles, Environment, etc.). 

• This appliance is designed to function on AC current only. Before using 
it for the first time, check that your mains supply voltage matches that 
indicated on the appliance data plate.

• Any connection error will invalidate your guarantee.
• Always plug the appliance into a dedicated socket outlet with an 

earth connection. Do not use a socket adaptor or connect any other 
appliance into the same socket simultaneously, to avoid electrical 
overloading and risk of fire.
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• Never immerse the appliance or its power cord in water or any other 
liquid.

• Given the diverse standards in effect, if the appliance is used in a 
country other than that in which it is purchased, have it checked by an 
Approved Service Centre.

• Remove all packaging materials, stickers and accessories from inside 
and outside of the appliance.

• The appliance must be placed and used on a flat, stable, heat-resistant 
work surface, away from water splashes.

• Do not place or use this appliance in high humidity environments.
• Do not place or use the induction plate on steel or aluminium surfaces.
• Maintain a gap of at least 10cm (4 inches) on all sides of the appliance 

to ensure adequate ventilation.
• Never place or use the appliance close to a wall or below a wall 

cupboard.
• Never place or use the appliance below or close to easily inflammable 

objects (e.g. curtains, etc.).
• Never place or use the appliance on or close to a cooking hob or other 

sources of heat.
• People fitted with cardiac pacemakers or similar medical devices should 

be kept away from the induction cooker when it is connected to the 
power supply. If in any doubt consult a medical practitioner before 
using this product to avoid any danger.

• Unwind the power cord fully before use.
• Do not use an extension lead. If you accept liability for doing so, only 

use an extension lead which is in good condition, has a plug with an 
earth connection and is suited to the power rating of the appliance.

• Never leave the appliance unattended whilst connected to the power 
supply, even if for a few moments, especially where children are present.

• Do not let the power cord hang where children may reach it.
• The power cord must never be close to or in contact with hot parts of 

the appliance, close to sources of heat or resting on sharp edges.
• Take all necessary precautions to prevent anyone tripping over an 

extension cord.
• Switch off and disconnect the appliance from the power supply when 

not in use.
• Never disconnect the plug by pulling on the power cord.
• Inspect the appliance and power cord for signs of wear or damage prior 

to connecting to the power supply.
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• Do not use your appliance if it does not operate correctly, if it has been 
damaged or if the power cord or plug is damaged. To maintain safety, 
these parts must be replaced by an Approved Service Centre.

• Any intervention other than normal cleaning and maintenance by the 
customer must be performed by an Approved Service Centre.

• Never touch the hot surfaces of the appliance, they will remain hot for 
a while after use.

• Never move the appliance as long as it is hot.
• Allow the appliance to cool down completely before you clean and 

store it.
• Always keep the induction cooker clean to avoid dust entering the fan 

motor and causing a malfunction.
• If parts of the appliance should catch fire, never try to extinguish 

flames with water. Disconnect the appliance and smother the flames 
with a damp cloth.

• Place the pot at the centre of the cooking circle.
• Do not overheat pot or preheat while empty for long periods.
• Do not heat foodstuffs in tins or other airtight containers to avoid 

explosion caused by air expansion.

KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE
This product has been designed for domestic use only. Any commercial 
use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the 
manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
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SPECIFICATION

Model
Maximum 

Input 
Power

Power 
Adjustment 

Range

Display 
Type

Temperature 
Adjustment 

Range

Applicable 
Power 
Supply

IH7208 2100W 100W- 
2100W

Digital 
Display 60°C-240°C 220V- 

240V/ 50Hz

DESCRIPTION

A Ceramic plate
B Air entry
C Air exit
D Control panel
E Digital display screen
F On/Off Button
G Pause Button
H Timer Function

I “Max.”/”Min.”/”+”/”-” Button 
J Boil Function
K Steam Function
L Soup Function
M Fry Function
N Stir-fry Function
O Hotpot Function
P Boost Mode 

Working Principle
An induction hotplate works 
by heating a receptacle using 
the currents induced by a 
magnetic field. When an electric 
current passes through a coil, 
it generates a magnetic field. 
When the magnetic field pass 
through the bottom of iron pot, 
it will generate numerous eddy 
currents, which will rapidly heat 
up the pot and its contents.

Characteristics
Multiple Safety Protections
• Over/under-voltage protection.
• Only suitable for pots made of ferromagnetic based materials with 

diameter of 12 cm to 24 cm.
• Protection against appliance overheating.
• Auto cut off protection (2 hours) for “Fry”, “Stir-fry” and “Hotpot” 

functions.

Eddy 
current

Ferromagnetic 
receptacle

Cooker 
surface

CoilMagnetic 
field

Magnetic 
field

PRINCIPLE AND CHARACTERISTICS
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DIRECTION FOR USE

Operation Methods
Note: when using the appliance, please pay attention to the following:
• Temperature presetting function is only available under “Fry” function.
• Under temperature presetting mode, the actual temperature may be 

different from the selected temperature due to varying shape and 
material of receptacle.

• After 8 minutes >1600W, the power will decrease to 1600W.
• It is recommended to begin a cooking function when the appliance is 

cool, otherwise efficiency may be affected.

Operation Steps
1. Turning on the induction hob. The appliance will beep once, the LED 

display and all lights will flash. The appliance will be in standby mode, 
and the “on/off” button will flash. 

 – Press the “on/off” button, the appliance will beep once and the LED 
display will show the current voltage.

2. Power level, temperature and time adjustment
 – Sweep clockwise on the “Max.”/”Min.”/”+”/”-” Button (I) to increase 
the power level, temperature or time

 – Sweep anti-clockwise on the “Max.”/”Min.”/”+”/”-” Button (I) to 
decrease the power level, temperature or time

Environmental Protection
 – Induction does not generate any flames.
 – Induction does not need any fuel and reduces the risk of domestic 
accidents linked to gas leaks or fire due to its numerous controls.

Microcomputer Control
• Multiple heating functions: Multiple heating modes from low power to 

high power to meet various cooking demands.
• Wide range temperature selection: maintains and regulates the 

cooking temperature.
• Flexible Timer function: wide range of presetting time.
• Automatic alarm function: if no pot or an unsuitable pot is sensed on 

the ceramic plate, the internal detection system will generate an alarm.
Convenient Cleaning
• High-grade ceramic plate is not easily worn out or darkened and is 

convenient for cleaning and maintenance.
• In case of spilling, move away the pot and clean with a soft damp cloth.
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 – Press “Max” key to increase the  power level to 2100W and the “Min” 
key to decrease the power level to 600W.

 – Press “+” or “-” to adjust the power level, temperature or time.
3. Functional Startup

 – Select a function within one minute of turning on the appliance, 
and it will automatically check if a pot is present. If no function is 
selected within one minute, the appliance will turn itself off. 

 – When there is no pot, an alarm will sound; if the appliance can not 
detect a pot present after one minute, the appliance will turn itself off. 
If a pot is placed on the cooker within one minute, the cooker will start 
heating automatically.

4. Introduction of Detailed Function

BOIL FUNCTION

STEAM FUNCTION

• Turn on the cooker and press Boil  to start “Boil” function. The cooker will 
heat at designated power and the LED display will show “00:10”. The 
on/off light and the “Boil” light are on.

• The default cooking time is 10 minutes, press  to adjust the time 
(refer to timer function).

• Turn on the cooker and press Steam to start “Steam” function. The cooker 
will heat at designated power and the LED display will show “00:45”. 
The on/off light and the “Steam” light are on.

• The default cooking time is 45 minutes, press  to adjust the time 
(refer to timer function).

SOUP FUNCTION

• Turn on the cooker and press Soup  to start “Soup” function. The cooker 
will heat at designated power and the LED display will show “02:00”. 
The on/off light and the “Soup” light are on.

• The default cooking time is 120 minutes, press  to adjust the time 
(refer to timer function).
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FRY FUNCTION

STIR-FRY FUNCTION

HOTPOT FUNCTION

• Turn on the cooker and press Fry  to start “Fry” function. The cooker will 
heat at designated temperature and the LED display will show “200”. 
The on/off light and the “Fry” light are on.

• The default cooking time is 10 minutes, press  to adjust the time 
(refer to timer function).

• The temperature range for “Fry” function is 60°C - 240°C, press “+” or “-” 
or sweep to adjust the temperature level.

• There are 9 temperature levels for the induction hob, i.e. 60°C, 80°C, 
120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C and 240°C.

• Turn on the cooker and press Stir-fry  to start “Stir-fry” function. The cooker 
will heat at designated power and the LED display will show “P10”. The 
on/off light and the “Stir-fry” light are on.

• The default cooking time is 120 minutes, press  to adjust the time 
(refer to timer function).

• There are 10 power levels for the induction cooker, i.e. 2100W, 1800W, 
1600W, 1400W, 1200W, 1000W, 800W, 600W, 300W, 100W and the 
corresponding displayed codes are P10, P9, P8, P7, P6, P5, P4, P3, P2, 
P1.

• During cooking, press “+” or “-” key or sweep to adjust the power level.

• Turn on the cooker and press Hotpot to start “Hotpot” function. The cooker 
will heat at designated power and the LED display will show “P8”. The 
on/off light and the “Hotpot” light are on.

• The default cooking time is 120 minutes, press  to adjust the time 
(refer to timer function).

• There are 10 power levels for the induction cooker, i.e. 2100W, 1800W, 
1600W, 1400W, 1200W, 1000W, 800W, 600W, 300W, 100W and the 
corresponding displayed codes are P10, P9, P8, P7, P6, P5, P4, P3, P2, 
P1.

• During cooking, press “+” or “-” key or sweep to adjust the power level.
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BOOST MODE

TIMER FUNCTION

PAUSE FUNCTION

• Turn on the cooker and select desired cooking function (only available 
for “Stir-fry” and “Hotpot” functions), the cooker will heat at designated 
power and the LED display will show “P10” for “Stir-fry” function and 
“P8” for “Hotpot” function. The on/off light and the desired cooking 
function light are on.

• Press 
Boost

 to start “Boost” mode and the light is on, it will go to maximum 
heating power and display will show “booS” .

• Under the “Boost” mode operation, the power level will be returned to 
previous setting under the below 3 conditions:

 – press “Boost” mode key again
 – press “-” key
 – operation after 3 minutes

• During cooking, press “+” or “-” key or sweep to adjust the power level.

• Press  to enter the timer function, then press “+” or “-” or sweep to 
adjust the cooking time.

• After entering to timer, the screen displays “88:88” and minutes will 
flash, then select the time by using “+” or “-”, press  to confirm and 
select hours. To confirm the time setting, press  once or time will be 
set if no operation in 5 seconds.

• Timer setting:
a. Press “+” “-” key to adjust the time by minute or hour
b. Press “+” “-” key and hold for 2 seconds, the time will be adjusted 

quickly by minute or hour.
c. Sweep in clockwise or anti-clockwise to adjust the time by minute 

or hour.
• Maximum time : 23 hours 59 minutes

• Press  to stop the cooking process at any time; to resume cooking, 
press  again.

• Duration time of pause is 1 minute under operation status and 1 
minute under no operation status.

• Pause function works even under malfunction or abnormal situation. 
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SAFEGUARDS

Malfunction description Causes Solutions

E2
Power tube or sensor is open 
circuit / short circuit

Turn off the cooker 

E3
Voltage is over 265V-285V, 
the induction cooker will 
turn itself off.

Operation resumes after the 
voltage returns to normal

E4
Voltage is under 
150V-170V, the induction 
cooker will turn itself off.

Operation resumes after the 
voltage returns to normal

E5 Sensor is open circuit Turn off the cooker 

E6 Sensor is short circuit Turn off the cooker 

Internal detection system 
generate an alarm

If no pot or an unsuitable 
pot is sensed on the ceramic 
plate

Place a suitable pot on the 
ceramic plate.

Display remains unchanged

• Power tube is overheating, 
the induction cooker will 
turn itself off.

• Ceramic plate is 
overheated and the 
temperature sensor is 
short circuit, the cooker 
will turn itself off.

When the temperature 
drops to designated level, 
the induction cooker will 
start reheating.

Cooker turns off 
automatically

If it receives no operation 
instruction for a period of 
two hours to avoid any 
incident at the absence of 
the user

Cooker not working.
• Cooker not plugged in or 

plug is damaged.
• Unsuitable pot is used.

• Check the appliance is 
plugged in the socket, and 
the plug is damaged.

• Check the pot size, place 
a pot with diameter more 
than 12cm.

Cooker suddenly stops 
heating during use 

• Room temperature is too 
high.

• Safety protections is on.

• Check if the room 
temperature is too high.

• Check if it is due to safety 
protections. In this case, 
wait for several minutes 
and confirm
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CLEANING

Please unplug the power cord, wait till the ceramic plate is cooled down 
and then follow the below directions to clean the cooker:
1. Ceramic plate: If the ceramic plate is very dirty, please clean the 

ceramic plate using a damp soft cloth or a cleaning product which is 
designed for use on ceramic hobs when necessary.

2. Cooker body and control panel: Use soft wet dishcloth to clean. In 
case of any oil stains that are not easily removed, wipe away the stains 
with neutral detergent and then clean with wet dishcloth.

3. Air entry/ air exit surface: remove any dust with a cotton bud.

Malfunction description Causes Solutions

Cooker turns off after 
warning with continuous 

and urgent beeps

Improper use of the pot or 
unsuitable pot is used.

• Check if the pot is 
induction compatible.

• Check if pot is placed in 
the centre of the ceramic 
plate.

• Check the pot size, place 
a pot diameter more than 
12cm.

Please note: If the power cord is damaged, do not use the appliance. 
Have it replaced by a Tefal Approved Service Centre to avoid any danger.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION

Help protect the environment!
Your appliance contains a number of materials that may be 
recovered or recycled.
Leave it at a local civic waste collection point.

Enameled iron 
tea pot

Special stainless 
steel pot

Iron Grill Plate Dedicated pot made 
of composite materials 
suitable for use with an

induction hob

Precision cast 
iron pot

Magnetic induction 
double-bottom frying 

pan or wok

Magnetic induction 
double-bottom 

stockpot

COOKING UTENSILS

Suitable cooking pots
Double bottom pots made of iron (enamel, cast iron or stainless steel) or 
magnetic induction materials with flat bottom diameter of over 12 cm 
and less than 24 cm.
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TEFAL/T-FAL* INTERNATIONAL LIMITED GUARANTEE                                              
 : www.tefal.com  

This product is repairable by TEFAL/T-FAL*, during and after the guarantee period. 
Accessories, consumables and end-user replaceable parts can be purchased, if locally available, as described on the  

TEFAL/T-FAL internet site www.tefal.com 
The Guarantee**: TEFAL/T-FAL guarantees this product against any manufacturing defect in materials or workmanship during 
the guarantee period within those countries*** as stated in the attached country list, starting from the initial date of purchase 
or delivery date. 
The international manufacturer’s guarantee covers all costs related to restoring the proven defective product so that it 
conforms to its original specifications, through the repair or replacement of any defective part and the necessary labour. At 
TEFAL/T-FAL’s choice, a replacement product may be provided instead of repairing a defective product. TEFAL/T-FAL’s sole 
obligation and your exclusive resolution under this guarantee are limited to such repair or replacement. 
Conditions & Exclusions: TEFAL/T-FAL shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by a valid 
proof of purchase. The product can be taken directly in person or must be adequately packaged and returned, by recorded 
delivery (or equivalent method of postage), to a TEFAL/T-FAL authorised service centre. Full address details for each country’s 
authorised service centres are listed on TEFAL/T-FAL website (www.tefal.com) or by calling the appropriate consumer service 
centre set out in the attached country list. In order to offer the best possible after-sales service and constantly improve 
customer satisfaction, TEFAL/T-FAL may send a satisfaction survey to all customers who have had their product repaired or 
exchanged in a TEFAL/T-FAL authorised service centre. 
This guarantee applies only for products purchased and used for domestic purposes and will not cover any damage which 
occurs as a result of misuse, negligence, failure to follow TEFAL/T-FAL instructions, or a modification or unauthorised repair of 
the product, faulty packaging by the owner or mishandling by any carrier. It also does not cover normal wear and tear, 
maintenance or replacement of consumable parts, or the following: 
- damages or poor results specifically due to wrong voltage or frequency as stamped on the product ID or specification 
- using the wrong type of water or consumable       
- mechanical damages, overloading 
- ingress of water, dust or insects into the product (excluding appliances with features specifically designed for insects) 
- scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for use)  
- damage as a result of lightning or power surges     
- damage to any glass or porcelain ware in the product 
- accidents including fire, flood, etc        
- professional or commercial use 
Consumer Statutory Rights: This international TEFAL/T-FAL guarantee does not affect the Statutory Rights a consumer may 
have or those rights that cannot be excluded or limited, nor rights against the retailer from which the consumer purchased 
the product. This guarantee gives a consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which 
vary from State to State or Country to Country. The consumer may assert any such rights at his sole discretion. 
***Where a product purchased in a listed country and then used in another listed country, the international TEFAL/T-FAL 
guarantee duration is the one in the country of usage, even if the product was purchased in a listed country with different 
guarantee duration. The repair process may require a longer time if the product is not locally sold by TEFAL/T-FAL. If the product 
is not repairable in the new country, the international TEFAL/T-FAL guarantee is limited to a replacement by a similar or 
alternative product at similar cost, where possible. 
*TEFAL household appliances appear under the T-FAL brand in some territories like America and Japan. TEFAL/T-FAL are 
registered trademarks of Groupe SEB. 
Please keep this document for your reference should you wish to make a claim under the guarantee. 
**For Australia only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are 
entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. 
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not 
amount to a major failure. 
**For India Only: Your Tefal product is guaranteed for 2 years. The guarantee covers exclusively the repair of a defective 
product, but at TEFAL’s choice, a replacement product may be provided instead of repairing a defective product. It is mandatory 
that the consumer, to have his product repaired, has to log a service request on the dedicated Smartphone application TEFAL 
SERVICE APP or by calling TEFAL Consumer Care Center at 1860-200-1232, Opening hours Mon-Sat 09 AM to 06 PM. Products 
returned by Post will not be covered by the guarantee. As a proof of purchase consumer needs to provide both this stamped 
guarantee card and cash memo.  
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