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ข้้อควรระวังเพ่�อความปลอดภัย

กรุณาอ่านและปฏิ้บัต้ตาม “ข้้อควรระวังเพื่่�อความปลอดภััย” ต่อไปนี�โดยละเอียดและใช้้งานอย่างถูกต้อง เพื่่�อป้องกันไม่ใหุ้เก้ด
อันตรายต่อบุคคลและความเส่ียหุายต่อที่รัพื่ย์ส่้น

สั่ญลักษณ์นี�หุมายถ่ง 
“การแจ้้งเต่อน”

สั่ญลักษณ์นี�หุมายถ่ง “หุ้ามที่ำา”
สั่ญลักษณ์นี�หุมายถ่ง “คำาแนะนำา” 
ทีี่�จ้ำาเป็นต้องปฏ้ิบัต้ตาม

● กรุณาเช็้ดทำำาความสะอาดฝุุ่�นละอองออกจาก
ปลั�กไฟอย่างสมำ�าเสมอ
การส่ะส่มข้องฝุุ่�นละอองและความช่้�นอาจ้ที่ำาใหุ้ฉนวน
ไฟฟ้าช้ำารุดเสี่ยหุาย เก้ดเพื่ล้งไหุม้ หุร่อไฟฟ้าช็้อต

● กรุณาเสียบัปลั�กไฟให้แน่น
เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงการเก้ดไฟฟ้าลัดวงจ้รซ่ึ่�งเป็นเหุตุใหุ้เก้ด
เพื่ล้งไหุม้หุร่อไฟฟ้าช็้อต

● กรุณาถอดปลั�กไฟออกจากเต้ารับัทุำกครั�งก่อน
ทำำาความสะอาด ตรวจสอบั หร่อเคล่�อนย้าย
ในกรณีทีี่�เก้ดไฟฟ้าช็้อตหุร่อการบาดเจ็้บ หุลังจ้ากถอด
ปลั�กออกแล้ว ควรท้ี่�งไว้ใหุ้เย็นลง 1 นาทีี่ ดังนั�นกรุณา
อย่าถอดปลั�กทัี่นทีี่

● กรุณาอย่าเสียบัหร่อถอดปลั�กในข้ณะทีำ�ม่อเปียก
เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงการเก้ดไฟฟ้าช็้อต เพื่ล้งไหุม้ และการบาด
เจ็้บ

● กรุณาอย่าใช้้งานเม่�อสายไฟข้มวดเป็นปมหร่อ
พันกัน
เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงการเก้ดความร้อนสู่งเก้นไปและก่อใหุ้เก้ด
ไฟลุกไหุม้หุร่อเพื่ล้งไหุม้ กรุณาตรวจ้ส่อบใหุ้แน่ใจ้ว่าท่ี่าน
ใช้้งานหุลังจ้ากแกะส่ายไฟทีี่�พัื่นกันออกแล้ว

● กรุณาอย่าใช้้ไฟฟ้ากระแสสลับัทีำ�ไม่ใช่้ข้นาด 
220V~
เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงการเก้ดเพื่ล้งไหุม้และไฟฟ้าช็้อต

● กรุณาอย่าทำำาให้สายไฟช้ำารุดเสียหาย
● กรุณาอย่าดึงสายไฟในระหว่างเคล่�อนย้ายหร่อ

จัดเก็บั
กรุณาอย่าที่ำาใหุ้ส่ายไฟเสี่ยหุาย ใช้้งานส่ายไฟหุนัก
เก้นไป หัุก ด่ง บ้ด ทัี่บ หุร่อวางข้องหุนักทัี่บบนส่าย
ไฟ
เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงการเก้ดไฟฟ้าลัดวงจ้รทีี่�ก่อใหุ้เก้ด
เพื่ล้งไหุม้หุร่อไฟฟ้าช็้อต

● กรุณาอย่าใช้้งานสายไฟหร่อปลั�กไฟทีำ�ช้ำารุดและ
เต้ารับัทีำ�หลวม
เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงการเก้ดไฟฟ้าลัดวงจ้รทีี่�ก่อใหุ้เก้ด
เพื่ล้งไหุม้หุร่อไฟฟ้าช็้อต หุากส่ายไฟช้ำารุด กรุณา
ต้ดต่อศููนย์ใหุ้บร้การซ่ึ่อมแซึ่มแก่ลูกค้า

● กรุณาอย่าใช้้เต้ารับัหร่อสายไฟแบับัต่อพ่วง
เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงการเก้ด
เพื่ล้งไหุม้หุร่อไฟฟ้าช็้อต

● กรุณาอย่าให้เด็กสัมผััสปลั�กไฟ
เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงการบาดเจ็้บหุร่อไฟฟ้าช็้อต

ต้องปฏิบัติตาม

 คำาเต่อน การใช้้งานทีำ�ผิัดวิธีีอาจนำาไปส่่การเสียชี้วิตและการบัาดเจ็บัร้ายแรง

ต้องปฏิบัติตาม

● ระวังร้อน! เน่�องจากการทำำางานข้องผัลิตภัณฑ์์นี�
อาจก่อให้เกิดความร้อนตกค้างบันพ่�นผิัวข้องเตา
ระบับั IH

ต้องปฏิบัติตาม

● หากสายไฟช้ำารุดเสียหาย ต้องเปลี�ยนใหม่โดย
ผ้่ัผัลิต ตัวแทำนผ้่ัให้บัริการข้องผ้่ัผัลิต หร่อผ้่ัทีำ�มี
คุณสมบััติเดียวกันนี�เพ่�อหลีกเลี�ยงการเกิด
อันตราย

ความหมายข้องสัญลักษณ์

ต้องปฏิบัติตาม

● ผัลิตภัณฑ์์นี�ไม่เหมาะสำาหรับัการใช้้งานโดยผ้่ัทีำ�มี
ความบักพร่องทำางร่างกาย ประสาทำสัมผััสหร่อ
จิตใจ หร่อข้าดความร้่ความช้ำานาญ (รวมทัำ�งเด็ก
เล็ก) เว้นแต่จะอย่่ภายใต้การด่แลหร่อได้รับัคำา
แนะนำาเกี�ยวกับัการใช้้ผัลิตภัณฑ์์โดยผ้่ัรับัผิัดช้อบั
ด้านความปลอดภัยข้องบุัคคลดังกล่าว

● เด็กเล็กควรอย่่ภายใต้การด่แลเพ่�อให้แน่ใจว่าไม่
เล่นผัลิตภัณฑ์์

● หากสายไฟช้ำารุดเสียหาย ต้องเปลี�ยนใหม่โดย
ผ้่ัผัลิต ตัวแทำนผ้่ัให้บัริการข้องผ้่ัผัลิต หร่อผ้่ัทีำ�มี
คุณสมบััติเดียวกันนี�เพ่�อหลีกเลี�ยงการเกิดอันตราย

กรุณาใช้้ปลั�กไฟและสายไฟอย่างถ่กต้อง
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● กรุณาอย่าเทำนำ�าลงบันพ่�นผิัวผัลิตภัณฑ์์
● กรุณาอย่านำาผัลิตภัณฑ์์ไปล้างนำ�า

การนำาผล้ตภััณฑ์์ไปล้างนำ�าอาจ้ก่อใหุ้เก้ดไฟฟ้าช็้อต
เน่�องจ้ากไฟฟ้ารั�วและไฟฟ้าลัดวงจ้ร

ต้องปฏิบัติตาม

● กรุณาหยุดใช้้งานทัำนทีำหากเกิดความผิัดปกติ ปิด
เคร่�อง และถอดปลั�กไฟออกจากเต้ารับั
เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงการเก้ดควัน เพื่ล้งไหุม้ และไฟฟ้าช็้อต
[ตัวอย่างข้องความผิัดปกติ]

● มีกลิ�นเหม็นไหม้หร่อเสียงผัิดปกติระหว่างใช้้งาน
● ปลั�กไฟและสายไฟเกิดความร้อนจนผัิดปกติ
● ตัวเคร่�องติดๆ ดับัๆ เม่�อข้ยับัสายไฟ
● เคร่�องหยุดทำำางานในระหว่างทำี�ใช้้งานเสมอ
● เกิดอาการปวดแสบัร้อนจากการถ่กไฟฟ้าช้็อตเม่�อ
ใช้้ม่อสัมผััสผัลิตภัณฑ์์
➡กรุณาหุยุดใช้้งานทัี่นทีี่และต้ดต่อร้านทีี่�จ้ำาหุน่าย

ผล้ตภััณฑ์์หุร่อฝุ่�ายบร้การลูกค้า

ปัญหาเกี�ยวกับัแผังควบัคุมความร้อนข้องเตาระบับั IH

● กรุณาอย่ากระแทำกแผังควบัคุมร้อนอย่างแรง
กรุณาอย่านั�งบนผล้ตภััณฑ์์นี�หุร่อวางส้่�งข้องอ่�นๆ บน
ผล้ตภััณฑ์์นี� 
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดไฟฟ้าช็้อต เพื่ล้งไหุม้ 
หุร่อการบาดเจ็้บ ฯลฯ เน่�องจ้ากการแตกร้าว

● บันเตาวางได้เฉพาะหม้อเท่ำานั�น
● ห้ามวางสิ�งข้องต่อไปนี�บันเตา เช่้น เตาแก๊ส แก๊ส
กระป๋อง กระป๋อง ถุงนำ�าร้อน และแบัตเตอรี
หุากวางส้่�งข้องดังกล่าวบนเตาอาจ้ก่อใหุ้เก้ดการระเบ้ด
เน่�องจ้ากเก้ดความร้อนสู่งเก้นไป

● ห้ามวางหม้อกลั�น หม้ออล่มิเนียมฟอยล์ กระดาษทีำ�
มีอล่มิเนียมฟอยล์ติดด้านใน อล่มิเนียมฟอยล์ ฯลฯ
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้และไฟลุก
ไหุม้เน่�องจ้ากเก้ดความร้อนสู่งเก้นไป

● ห้ามวางช้้อนโลหะ ฝุ่าหม้อ ฯลฯ
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้และไฟลุกไหุม้
เน่�องจ้ากเก้ดความร้อนสู่งเก้นไป

● กรุณาอย่าวางวัตถุไวไฟบันหร่อใกล้กับัด้านบัน
ข้องผัลิตภัณฑ์์นี� 
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้และไฟลุกไหุม้

เม่�อใช้้เตาระบับั IH เพ่�ออุ่นข้องเหลว

ต้องปฏิบัติตาม

● กรุณาลดระดับักำาลังไฟและคนเป็นครั�งคราว
หุมายเหุตุ: การที่ำาซุึ่ปหุร่อแกงอาจ้ส่่งผลใหุ้เก้ดไฟลุก
ไหุม้และการบาดเจ็้บเน่�องจ้ากการเด่อดหุร่อการ
กระเด็นข้องเหุล้าทีี่�ใช้้ปรุงอาหุาร

ในระหว่างการหุงข้้าว

● กรุณาวางสายไฟและปลั�กไฟให้ห่างจากช่้อง
ระบัายไอนำ�า
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้หุร่อไฟฟ้า
ช็้อต

● กรุณาอย่าเปิดฝุ่าด้านนอก
● กรุณาอย่ายกเคร่�องผัลิตภัณฑ์์
● กรุณาอย่าเอาหน้าหร่อม่อไปใกล้ช่้องระบัายไอนำ�า

การสั่มผัส่ช่้องระบายไอนำ�าอาจ้ก่อใหุ้เก้ดแผลไฟไหุม้
เน่�องจ้ากการพ่ื่นไอนำ�า
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ระวัง สัญลักษณ์นี�หมายถึงการใช้้งานผัลิตภัณฑ์์ทีำ�ผิัดวิธีีอาจก่อให้เกิด
การบัาดเจ็บัหร่อความเสียหายต่อทำรัพย์สิน 

● ต้องแน่ใจว่าจับัทีำ�หัวเต้าเสียบัและหลีกเลี�ยงการ
ดึงตรงสายไฟเม่�อถอดปลั�ก
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้และไฟฟ้า
ช็้อตเน่�องจ้ากส่ายไฟช้ำารุดเสี่ยหุาย

● ต้องแน่ใจว่าถอดปลั�กออกจากเต้ารับัหากไม่ได้
ใช้้งานเป็นเวลานาน
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้และไฟฟ้า
ช็้อตเน่�องจ้ากฉนวนส่ายไฟเส่่�อมส่ภัาพื่

● กรุณาหลีกเลี�ยงการเปิดเตาเปล่าทิำ�งไว้หร่อปล่อย
ให้ไหม้จนแห้งและหลีกเลี�ยงการทำำาให้เตาระบับั 
IH ร้อนเกินไป
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้เก้ดไฟลุกไหุม้และ
เพื่ล้งไหุม้ เน่�องจ้ากหุม้อได้รับความเสี่ยหุายจ้ากการ
เก้ดความร้อนสู่งเก้นไป

● กรุณาอย่าวางผัลิตภัณฑ์์นี�ใกล้สิ�งข้องทีำ�ไวต่อ
สนามแม่เหล็ก
ข้้อมูลบนบัตรธีนาคาร บัตรรถประจ้ำาที่าง แถบแม่
เหุล็ก และส้่�งทีี่�คล้ายกันอาจ้สู่ญหุายหุร่อได้รับความ
เสี่ยหุาย และอาจ้เก้ดคล่�นรบกวนต่อว้ที่ยุและ
โที่รทัี่ศูน์ซ่ึ่�งส่่งผลใหุ้ภัาพื่และเสี่ยงลดระดับลง

ต้องปฏิบัติตาม

● ผ้่ัใช้้งานทีำ�ใส่เคร่�องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าควรปรึกษา
แพทำย์ก่อนใช้้งานผัลิตภัณฑ์์นี�
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้เคร่�องกระตุ้นหัุวใจ้
ไฟฟ้าที่ำางานผ้ดปกต้เน่�องจ้ากเส้่นแรงแม่เหุล็ก

ข้้อควรระวังเพ่�อความปลอดภัย (ต่อ)

● กรุณาอย่าวางกระดาษ ผ้ัาป่โต๊ะ หร่อแผ่ันรอง
เตาบันแผังควบัคุมความร้อนข้องเตาระบับั IH
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดความร้อนสู่งเก้นไป 
เคร่�องขั้ดข้้อง ควัน และเพื่ล้งไหุม้เน่�องจ้ากเซ็ึ่นเซึ่อร์
ที่ำางานผ้ดพื่ลาด

● ห้ามถอดแยกชิ้�นส่วน ซ่่อมแซ่ม หร่อดัดแปลง
ผัลิตภัณฑ์์นี�
เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงการเก้ดเพื่ล้งไหุม้ ไฟฟ้าช็้อต และการ
บาดเจ็้บ ในการซ่ึ่อมแซึ่ม กรุณาปร่กษาร้านทีี่�จ้ำาหุน่าย
ผล้ตภััณฑ์์หุร่อฝุ่�ายบร้การลูกค้า

● กรุณาอย่าใช้้งานผัลิตภัณฑ์์นี�นอกเหน่อจากทีำ�
ระบุัไว้ในค่่ม่อ
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้ ไฟลุกไหุม้ 
ไฟฟ้าช็้อต และการบาดเจ็้บ

ปัญหาเกี�ยวกับัสถานทีำ�ใช้้งาน

● กรุณาอย่าใช้้งานผัลิตภัณฑ์์นี�ในสถานทีำ�ทีำ�มีนำ�า
หร่อใกล้กับัแหล่งกำาเนิดไฟ
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้เก้ดไฟฟ้าลัดวงจ้รและ
ไฟฟ้าช็้อต

● กรุณาอย่าใช้้งานผัลิตภัณฑ์์นี�บันพ่�นผิัวทีำ�ไม่เรียบั
หร่อแผ่ันรองทีำ�ไม่ทำนความร้อน
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้

● กรุณาอย่าใช้้งานผัลิตภัณฑ์์นี�บันชั้�นวางทีำ�คับัแคบั
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้และไฟฟ้า
ช็้อต เน่�องจ้ากแผงควบคุมการปฏ้ิบัต้งานและส่ายไฟ
ไปสั่มผัส่กับช่้องระบายไอนำ�า

เม่�อใช้้เตาระบับั IH สำาหรับัการผััด

● ห้ามออกห่างจากหน้าเตากลางคันระหว่างทำำา
อาหาร

● กรุณาลดระดับัความร้อนทีำ�เปิดไว้ล่วงหน้า
และหลีกเลี�ยงการเกิดความร้อนส่งเกินไป
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้เน่�องจ้าก
นำ�ามันปรุงอาหุารไม่เพีื่ยงพื่อ

● กรุณาอย่าปิดกั�นช่้องระบัายไอนำ�าข้องฝุ่าด้านใน
กรุณาอย่าใส่่อาหุารทีี่�เป็นบรรจุ้ภััณฑ์์พื่ลาส่ต้กหุร่อใช้้
ฝุ่าอ่�นภัายในหุม้อ
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดความร้อนสู่งเก้นไป
เน่�องจ้ากการปิดกั�นช่้องระบายไอนำ�า



5

● กรุณาอย่าปิดกั�นช่้องไอร้อนและช่้องด่ด และไม่
นำาม่อ ใบัหน้า หร่อสิ�งข้องอ่�นๆ เข้้าไปใกล้กับั
ช่้องไอร้อนและช่้องด่ด
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดไฟลุกไหุม้และเพื่ล้ง
ไหุม้เน่�องจ้ากเก้ดความร้อนสู่งเก้นไปภัายในตัวเคร่�อง 
กรุณาอย่าวางกระดาษ ผ้าปูโต๊ะ และวัตถุอ่�นๆ ทีี่�อาจ้
ถูกดูดเข้้าไปได้ไว้ใต้ช่้องดูดใต้เคร่�อง นอกจ้ากนี� 
กรุณาอย่าวางเคร่�องปรุงรส่ทีี่�อาจ้ถูกดูดเข้้าไปไว้ใกล้
กับผล้ตภััณฑ์์นี�

● กรุณาอย่าสัมผััสส่วนทีำ�มีอุณหภ่มิส่งเม่�ออย่่ใน
ระหว่างการใช้้งานผัลิตภัณฑ์์หร่อทัำนทีำทีำ�ใช้้งาน
ผัลิตภัณฑ์์เสร็จ
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดแผลไหุม้ กรุณา
ที่ำาความส่ะอาดและบำารุงรักษาหุลังจ้ากผล้ตภััณฑ์์เย็น
ลงดีแล้ว

เม่�อเคล่�อนย้ายหม้อหุงข้้าว
● กรุณาอย่าแกว่งห่หิ�วผัลิตภัณฑ์์ไปมา
● กรุณาอย่าให้ผัลิตภัณฑ์์ตกหล่นหร่อถ่กกระแทำก

อย่างแรง
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดความเสี่ยหุายซ่ึ่�งส่่งผล
ใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้และไฟฟ้าช็้อต

● กรุณาอย่าสัมผััสปุ�มกด
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดการบาดเจ็้บหุร่อไฟลุก
ไหุม้เน่�องจ้ากการกดฝุ่าด้านนอกไว้โดยไม่ตั�งใจ้

ต้องปฏิบัติตาม

● กรุณาปล่อยห่หิ�วด้านหลังผัลิตภัณฑ์์นี�ในระหว่าง
การหุงข้้าว
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้หูุหุ้�วเก้ดความร้อนสู่ง
เก้นไปเน่�องจ้ากไอนำ�า

ต้องปฏิบัติตาม

● ปิดแหล่งจ่ายไฟเพ่�อหลีกเลี�ยงการเกิดไฟฟ้าช็้อต
ในกรณีทีำ�พ่�นผิัวข้องเตาระบับั IH แตกร้าว

● หม้อหุงข้้าวระบับั IH จะไม่ทำำางานด้วยเคร่�องตั�ง
เวลาภายนอกหร่อระบับัควบัคุมทำางไกลทีำ�แยก
ต่างหาก

เม่�อเตาระบับั IH กำาลังทำำางาน
● กรุณาอย่าวางหม้อหุงข้้าวบันพ่�นผิัวทีำ�ไม่เรียบั

หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดไฟลุกไหุม้และการ
บาดเจ็้บเน่�องจ้ากหุม้อตกหุล่นหุร่อพื่ล้กควำ�าเม่�อวาง
บนข้อบข้องแผงควบคุมความร้อน

● กรุณาอย่าเคล่�อนย้ายผัลิตภัณฑ์์นี�หากมีหม้ออย่่
บันแผังควบัคุมความร้อน
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดไฟลุกไหุม้และการ
บาดเจ็้บเน่�องจ้ากหุม้อตกหุล่น

● กรุณาอย่าใช้้งานผัลิตภัณฑ์์นี�นอกเหน่อจาก
วัตถุประสงค์เพ่�อการอย่่อาศััย
ผล้ตภััณฑ์์นี�ออกแบบมาใหุ้เป็นผล้ตภััณฑ์์ทีี่�ใช้้ในทีี่�พัื่ก
อาศัูย กรุณาอย่าใช้้งานผล้ตภััณฑ์์นี�นอกเหุน่อจ้าก
ส่ำาหุรับทีี่�พัื่กอาศัูย เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงการเก้ดเพื่ล้งไหุม้

● กรุณาอย่าใช้้หม้อชั้�นในทีำ�ไม่เข้้ากัน
● กรุณาอย่าใช้้หม้อชั้�นในทีำ�ไม่เข้้ากันโดยตรงกับั

เตาระบับั IH เตาแก๊ส หร่อเตาอ่�นๆ
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้
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ข้้อควรระวังในการใช้้งาน

ڦ  ปัญหาเกี�ยวกับัการติดตั�ง
● กรุณาหลีกเลี�ยงการวางผัลิตภัณฑ์์ใกล้กับัวิทำยุ โทำรทัำศัน์ อุปกรณ์

ควบัคุมทำางไกล แบัตเตอรี� ฯลฯ
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ที่ำาใหุ้ผล้ตภััณฑ์์ที่ำางานผ้ดปกต้เน่�องจ้ากเก้ด
คล่�นรบกวน

● กรุณาอย่าใช้้งานผัลิตภัณฑ์์นี�ในสภาวะดังต่อไปนี� มิฉะนั�นอาจส่ง
ผัลให้การทำำาความร้อนหยุดช้ะงักและเกิดผัลกระทำบัในแง่ลบัต่อ
ผัลลัพธ์ีในการหุงข้้าว
● อุณหภ่มิห้องตำ�า
● จุดทีำ�หุงข้้าวมีระดับัความส่งมาก
● อุณหภ่มินำ�าตำ�า

● กรุณาใช้้งานผัลิตภัณฑ์์นี�บันพ่�นโต๊ะทีำ�แน่นหนาและมั�นคง
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้เก้ดการตวงวัดไม่ถูกต้องเม่�อใช้้งาน
บนแท่ี่นวางทีี่�อ่อนนุ่มหุร่อพ่ื่�นผ้วทีี่�ลาดเอียง

● กรุณาตั�งให้ห่างจากผันัง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ตามระยะห่างทีำ�ระบุัไว้
ในร่ปด้านล่าง

● กรุณาอย่าวางสิ�งข้องบัริเวณโดยรอบัช่้องไอร้อนทีำ�ด้านหลังข้อง
ผัลิตภัณฑ์์
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดความร้อนสู่งเก้นไปหุร่อเก้ดเพื่ล้ง
ไหุม้เม่�อใช้้งานในส่ถานทีี่�แคบ กรุณาใช้้งานผล้ตภััณฑ์์นี�ในส่ถานทีี่�ทีี่�
ระบายอากาศูได้ดีและไม่มีนำ�า

10cm以上ไม่ต� กว่า 10 ซึ่ม.

30cm以上ไม่ต� กว่า 30 ซึ่ม.

30cm以上ไม่ต� กว่า 30 ซึ่ม.

10cm以上ไม่ต� กว่า 10 ซึ่ม.

● กรุณาหลีกเลี�ยงการวางซ้่อนทัำบัเตาระบับั IH
กรุณาอย่าวางซ้ึ่อนทัี่บเตาระบบ IH นี�ด้วยเตาระบบ IH อ่�น หุร่อ
หุม้อหุุงข้้าวระบบ IH ม้ฉะนั�นอาจ้ส่่งผลใหุ้เก้ดการที่ำางานผ้ดพื่ลาด
หุร่อปัญหุาอ่�นๆ

● กรุณาอย่าอุ่นหม้อหุงข้้าวระบับั IH นี�ด้วยเตาระบับั IH อ่�น
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดข้้อผ้ดพื่ลาดข้ณะทีี่�เคร่�องที่ำางาน 
เคร่�องขั้ดข้้อง ความร้อนสู่งเก้นไป และเพื่ล้งไหุม้เน่�องจ้ากเซ็ึ่นเซึ่อร์
วัดอุณหุภูัม้ที่ำางานผ้ดปกต้

● ห้ามนำาผ้ัามาคลุมหม้อหุงข้้าวในระหว่างทีำ�เคร่�องกำาลังทำำางาน
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ที่ำาใหุ้ผล้ตภััณฑ์์ผ้ดรูปและเปลี�ยนสี่

● กรุณาอย่าอุ่นข้้าวทีำ�เย็นแล้วซ่ำ�า (ข้้าวอบัหม้อดิน)
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ที่ำาใหุ้เคร่�องขั้ดข้้อง

● ฟล่ออรีนทีำ�เคล่อบัไว้ภายในหม้ออาจเส่�อมสภาพและหลุดลอก
ออกเน่�องจากการใช้้งาน ซึ่�งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายผ้่ัใช้้
เม่�อชั้�นเคล่อบหุลุดลอกออก กรุณาสั่�งซ่ึ่�อหุม้อชั้�นในซ่ึ่�งผล้ตจ้าก
โรงงานเด้มเพ่ื่�อเปลี�ยนที่ดแที่นหุากท่ี่านว้ตกกังวลเร่�องการที่ำางาน
อย่างต่อเน่�อง กรุณาปร่กษาร้านจ้ำาหุน่ายผล้ตภััณฑ์์หุร่อศููนย์บร้การ
ลูกค้าเม่�อซ่ึ่�อผล้ตภััณฑ์์

● หลังจากกดปุ�มแล้ว จะมีเสียงเพ่�อแจ้งเต่อนว่าข้้าวหุงเสร็จแล้ว
เม่�อกดปุ�มแล้ว เสี่ยงเต่อนจ้ะดังข่้�นหุน่�งครั�ง 
เม่�อกดปุ�มเล่อกช้น้ดข้้าวและยังไม่มีการเล่อก เสี่ยงเต่อนจ้ะดังข่้�น
ส่องครั�ง
เม่�อหุุงข้้าวเส่ร็จ้ เสี่ยงเต่อนจ้ะดังข่้�นสี่�ครั�ง

● เพ่�อป้องกันไม่ให้หม้อชั้�นในช้ำารุดเสียหายและไม่ให้ชั้�นเคล่อบั
หลุดลอก กรุณาปฏิิบััติตามข้้อควรระวังดังต่อไปนี�

● กรุณาหลีกเลี�ยงการปล่อยเตาให้ไหม้จนแห้ง
● ใช้้ฟังก์ชั้นอุ่นร้อนเฉพาะสำาหรับัข้้าวทีำ�ไม่ต้องซ่าวนำ�าและข้้าวข้าว
เท่ำานั�น

● ใส่เฉพาะข้้าวทีำ�ไม่ต้องซ่าวนำ�าและข้้าวข้าวลงในหม้อหุงข้้าวทีำ�ต้องหุง
เป็นเวลานาน

● กรุณาอย่าใช้้ส่วนผัสมหร่อสารทีำ�เป็นกรดหร่อด่างกับัหม้อชั้�นใน
● กรุณาอย่าใช้้วัตถุทีำ�เป็นโลหะ เช่้น ช้้อน
● กรุณาใช้้ฟองนำ�าเพ่�อทำำาความสะอาดและบัำารุงรักษา และห้ามใช้้วัตถุ
อ่�นๆ ทีำ�มีลักษณะแข็้ง

● กรุณาอย่าวางข้องแข็้ง เช่้น ภาช้นะรับัประทำานอาหารในหม้อข้้าว
● กรุณาอย่าใส่ผัลิตภัณฑ์์นี�ในเคร่�องล้างจาน
● กรุณาทำำาความสะอาดข้้าวทีำ�ติดบันหม้อตามเวลาอันควร

หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้เก้ดการล้นหุร่อเคร่�องขั้ดข้้อง
เน่�องจ้ากฝุ่าด้านนอกและช่้องระบายไอนำ�าปิดไม่ส่น้ที่

● เคร่�องครัวสามารถนำาไปใช้้ได้กับัเตาระบับั IH เท่ำานั�น ไม่สามารถ
นำาไปใช้้เพ่�อวัตถุประสงค์อ่�นได้

● กรุณาอย่าใช้้งานเม่�อมีสิ�งแปลกปลอมติดอย่่

ڦ  ข้้อควรระวังในการใช้้งานหม้อหุงข้้าวระบับั IH
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ڦ  ข้้อควรระวังในการใช้้งานเตาระบับั IH
● เม่�อกดปุ�มจะมีเสียงแจ้งเต่อนหากมีความผิัดปกติเกิดขึ้�น
● กรุณาเช็้ดหยดนำ�าด้านนอกข้องหม้อและแผังควบัคุมความร้อน

ก่อนใช้้งาน
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้เก้ดความร้อนสู่งและเคร่�องขั้ดข้้อง
เน่�องจ้ากประส้่ที่ธ้ีภัาพื่ข้องเตาระบบ IH ลดลง

● กรุณาอย่าวางข้องสิ�งอ่�นกระแทำกข้อบัแผังควบัคุมความร้อน
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้แผงควบคุมความร้อนช้ำารุดเสี่ยหุาย

● กรุณาวางหม้อหุงข้้าวตรงกึ�งกลางข้องแผังควบัคุมความร้อน
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้เคร่�องที่ำางานผ้ดพื่ลาด

● ต้องแน่ใจว่าปิดเคร่�องแล้วก่อนย้ายหม้อหุงข้้าวออกจากเตาระบับั 
IH

ڦ  ข้้อควรระวังเพ่�อความปลอดภัยข้องเตาระบับั IH
ในระหุว่างการหุุงข้้าว คุณลักษณะด้านความปลอดภััยต่อไปนี�จ้ะแส่ดงข่้�นมาเม่�อเก้ดความผ้ดปกต้

หน้าจอการตั�งค่าระดับัความร้อน 
(ไฟกระพริบั)

ฟังก์ชั้นความปลอดภัย การตอบัสนอง

ฟังก์ชั้นตรวจ้จั้บความ
ผ้ดปกต้ข้องหุม้อหุุงข้้าว

กรุณาอย่ายกหุม้อออกจ้ากเตา หุร่ออย่าใช้้หุม้อทีี่�ไม่ส่ามารถใช้้กับเตาระบบ 
IH ได้ โดยจ้ะแส่ดงข้้อผ้ดพื่ลาดบนหุน้าจ้อและการที่ำาความร้อนจ้ะหุยุดลง

ฟังก์ชั้นป้องกันความ
ร้อนสู่งเก้นกำาหุนดข้อง

วงจ้รภัายใน

หุากอุณหุภูัม้ภัายในสู่งข่้�น ไฟแส่ดงส่ถานะจ้ะส่ว่างข่้�นและการที่ำาความร้อน
จ้ะหุยุดลง กรุณาตัดการเช่้�อมต่อแหุล่งจ่้ายไฟและรอใหุ้ตัวเคร่�องเย็นลง
ก่อนใช้้งาน

ฟังก์ชั้นป้องกันความ
ร้อนสู่งเก้นกำาหุนดข้อง
แผงควบคุมความร้อน

หุากอุณหุภูัม้ข้องแผงควบคุมความร้อนสู่ง การที่ำาความร้อนจ้ะหุยุดลง 
กรุณาตัดการเช่้�อมต่อแหุล่งจ่้ายไฟและรอใหุ้แผงควบคุมความร้อนเย็นลง
ก่อนใช้้งาน

ไม่แสดงบันหน้าจอ
ฟังก์ชั้นปิดเคร่�อง

อัตโนมัต้/ฟังก์ชั้นตรวจ้
จั้บวัตถุข้นาดเล็ก

หุากเคร่�องไม่ที่ำางานเป็นเวลานานกว่า 2 ชั้�วโมงหุลังจ้ากเร้�มที่ำาอาหุาร ใน
กรณีทีี่�อุ่นด้วยหุม้อทีี่�ใช้้งานกับเตาระบบ IH ไม่ได้ หุร่อมีการอุ่นร้อนโดยทีี่�
ไม่มีหุม้อ และมีวัตถุข้นาดเล็ก เช่้น ช้้อน วางอยู่บนเตาระบบ IH การ
ที่ำาความร้อนจ้ะหุยุดลง และใหุ้ตัดการเช่้�อมต่อแหุล่งจ่้ายไฟเม่�อมีเสี่ยงแจ้้ง
เต่อนดังข่้�นหุน่�งครั�ง

* ในกรณีทีี่�มีการแส่ดงผลข้้อมูลนอกเหุน่อจ้ากนี�หุร่อไม่ส่ามารถแก้ไข้ความผ้ดปกต้ได้ กรุณาปร่กษาร้านทีี่�จ้ำาหุน่ายผล้ตภััณฑ์์หุร่อศููนย์บร้การลูกค้าทีี่�ท่ี่าน
ซ่ึ่�อผล้ตภััณฑ์์

การทิำ�งผัลิตภัณฑ์์
● กรุณาอย่าทิำ�งอุปกรณ์และบัรรจุภัณฑ์์ลงในถังข้ยะ กรุณากำาจัดทิำ�งตามกฎระเบีัยบัภายในประเทำศั

● ระดับัความร้อนอาจเปลี�ยนแปลงได้ขึ้�นอย่่กับัวัสดุ ร่ปร่าง และ
ความหนาข้องหม้อ

● ไอนำ�าจากช่้องไอร้อนด้านหลังอาจส่งผัลให้จุดทีำ�ตั�งผัลิตภัณฑ์์เกิด
ความร้อน

● ระดับัความร้อนบันพ่�นผิัวทีำ�รับัความร้อน

● เป็นเร่�องปกติทีำ�จะได้ยินเสียงข้องพัดลมทำำาความเย็นหลังจาก
ทำำาความร้อนเสร็จสิ�น
เม่�อเคร่�องกำาลังที่ำางานหุร่อหุลังจ้ากใช้้งาน พัื่ดลมที่ำาความเย็นจ้ะพัื่ด
เพ่ื่�อใหุ้ด้านในข้องตัวเคร่�องเย็นลง กรุณาอย่าถอดส่ายไฟออก
จ้นกว่าพัื่ดลมที่ำาความเย็นจ้ะหุยุดพัื่ด

การจั้ดระดับความร้อน 1 2 3 4 5

กำาลังไฟตามระดับความ
ร้อน

เท่ี่ากับไฟ 120 วัตต์ 
โดยประมาณ

เท่ี่ากับไฟ 300 วัตต์ 
โดยประมาณ

เท่ี่ากับไฟ 500 วัตต์ 
โดยประมาณ

เท่ี่ากับไฟ 800 วัตต์ 
โดยประมาณ

เท่ี่ากับไฟ 1,000 
วัตต์ โดยประมาณ
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ชิ้�นส่วนผัลิตภัณฑ์์

ڦ  ด้านหน้า

ڦ  โครงสร้างส่วนล่างข้องเตาระบับั IH

ช่้องไอร้อน

ช่้องด่ด

แผังควบัคุมการทำำางานในการ
ตวงวัด (→P11) ข้นาดหม้อหุงข้้าวทีำ�ใช้้งานได้

ฝุ่าช่้องระบัายไอนำ�า

เตาระบับั IH

แผังความร้อน

แผังควบัคุมการทำำางานข้องหม้อหุง
ข้้าวระบับั IH (→P10)

แผังควบัคุมการทำำางาน
ข้องเตาระบับั IH 
(→P11)

หม้อหุงข้้าวระบับั IH
กรุณาวางหุม้อหุุงข้้าวบนเตา
ระบบ IH เม่�อใช้้งาน
ไม่ส่ามารถหุุงข้้าวได้หุากไม่มี
เตาระบบ IH

ปุ�มกด
กดปุ�มนี�เพ่ื่�อเปิดฝุ่าด้านนอก 
กรุณากดปุ�มนี�ระหุว่างทีี่�กดฝุ่า
ด้านนอกไว้เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงไม่
ใหุ้ฝุ่าด้านนอกดีดข่้�นมา

ห่หิ�ว
กรุณาใช้้หูุหุ้�วเพ่ื่�อยก
หุม้อหุุงข้้าว

สายไฟ

ปลั�กไฟ
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ڦ  ด้านในหม้อหุงข้้าวระบับั IH

ڦ  อุปกรณ์เสริม
ถ้วยตวง ทัำพพีตักข้้าวแบับัตั�งได้

ฝุ่าด้านนอก

ฝุ่าด้านใน

หม้อชั้�นใน

ช่้องระบัายไอนำ�า

เซ็่นเซ่อร์วัดอุณหภ่มิ

ตะข้อล็อกฝุ่าด้านใน
ส่ำาหุรับล็อกฝุ่าด้านใน ดันข่้�นเพ่ื่�อปลดล็อก

ปุ�มข้อเกี�ยว
หุากปิดฝุ่าด้านนอก ตัวฝุ่าจ้ะถูก
ล็อกไว้ ใหุ้กดปุ�มข้อเกี�ยวเพ่ื่�อ
ปลดล็อก

ปุ�มยึดฝุ่าด้านใน (ฝัุ่�งฝุ่าด้านใน)

ปุ�มยึดฝุ่าด้านใน (ฝัุ่�งฝุ่าด้านนอก)

ส่ำาหุรับข้้าวข้าวเท่ี่านั�น 
(สี่ใส่)

ส่ำาหุรับข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�า 
(สี่เขี้ยว)
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แผังควบัคุมการทำำางานข้องหม้อหุงข้้าวระบับั IHڦ 

ชิ้�นส่วนผัลิตภัณฑ์์ (ต่อ)

หน้าจอแสดงรสสัมผััสข้อง
ข้้าว ● ปุ�มกด
เม่�อกดปุ�มเล่อกลักษณะเม็ด
ข้้าว รูป ▽ บนลักษณะเม็ด
ข้้าวทีี่�เล่อกไว้จ้ะแส่ดงข่้�นมา 
ส่ามารถตั�งค่าอุณหุภูัม้ระหุว่าง
การหุมักได้
(→P15, 16, 24)

หน้าจอแสดงการจับัเวลา
แส่ดงเวลาปัจ้จุ้บัน เวลาทีี่�ตั�งค่า 
เวลาทีี่�เหุล่อ ฯลฯ 
(→P12, 15, 18, 23, 24)

หน้าจอแสดงช้นิดข้้าว ● ปุ�มกด
เม่�อกดปุ�มเล่อกช้น้ดข้้าว รูป▶ บน
ช้น้ดข้้าวทีี่�เล่อกไว้จ้ะแส่ดงข่้�นมา
(→P15, 16)

สัญญาณไฟการหุงข้้าว ● ปุ�มกด
เม่�อกดปุ�มนี� สั่ญญาณไฟจ้ะส่ว่างข่้�น
ซ่ึ่�งบ่งบอกว่าตัวเคร่�องเร้�มหุุงข้้าวหุร่อ
ปรุงอาหุารแล้ว การจั้บเวลาจ้ะเร้�มต้น
ในโหุมดจั้บเวลา 
(→P15, 18, 22, 23, 24)

ปุ�มอุ่น/ยกเลิก
เม่�อกดปุ�มนี�ระหุว่างการอุ่น โหุมดอุ่นจ้ะ
หุยุดที่ำางาน และเม่�อกดปุ�มนี�ในข้ณะทีี่�การ
อุ่นไม่ที่ำางาน โหุมดอุ่นจ้ะเร้�มต้นข่้�น
เม่�อกดปุ�มนี�ในข้ณะทีี่�ผล้ตภััณฑ์์กำาลัง
ที่ำางาน โหุมดการที่ำางานจ้ะถูกยกเล้ก 
(→P19, 20)

สัญญาณไฟตั�งเวลาล่วงหน้า 
● ปุ�มกด
เม่�อกดปุ�มนี� โหุมดจั้บเวลาจ้ะ
เร้�มที่ำางาน และเม่�อย่นยัน
โหุมดจั้บเวลาแล้ว สั่ญญาณไฟ
จ้ะส่ว่างข่้�น 
(→P22)

ปุ�มเล่อกชั้�วโมง/นาทีำ
ตั�งค่าการจั้บเวลาและตั�งเวลา 
(→P12, 22, 23, 24)

หน้าจอแสดงเมน่ ● ปุ�มกด
เม่�อกดปุ�มเมนู รูป ◀ บนเมนูทีี่�เล่อกไว้
จ้ะแส่ดงข่้�นมา 
(→P14, 16, 23, 24)

สัญญาณไฟอุ่น
เม่�อหุุงข้้าวเส่ร็จ้ส้่�นหุร่อเม่�อกด
ปุ�ม “อุ่น” ฟังก์ชั้นอุ่นข้้าวจ้ะ
เร้�มที่ำางาน และสั่ญญาณไฟจ้ะ
ส่ว่างข่้�น 
(→P19)
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แผังควบัคุมการทำำางานในการตวงวัดڦ 

แผังควบัคุมการทำำางานข้องเตาระบับั IHڦ 

สัญญาณไฟการคำานวณ ● ปุ�มกด
เม่�อกดปุ�มนี� โหุมดการหุุงข้้าวจ้ะที่ำางาน 
และเร้�มตวงวัดข้้าว   
(→P16, 17)
เม่�อกดปุ�มนี�ในข้ณะทีี่�ข้้อมูลการวัดแคลอรี�
แส่ดงบนหุน้าจ้อ สั่ญญาณไฟจ้ะเปลี�ยนไป
มาระหุว่างนำ�าหุนักกับข้้อมูลการวัดแคลอรี� 
(→P21)

สัญญาณไฟแคลอรี� ● ปุ�มกด
เม่�อกดปุ�มแคลอรี� การคำานวณแคลอรี�จ้ะเร้�ม
ต้นข่้�นและจ้ำานวนแคลอรี�ข้องข้้าวในหุม้อจ้ะ
แส่ดงผลบนหุน้าจ้อ 
(→P21)

ปุ�มควบัคุมระดับัความร้อน

ปรับและควบคุมระดับความร้อน 
(→P27)

สัญญาณไฟเริ�มต้นให้ความร้อน 

เม่�อกดปุ�มนี� สั่ญญาณไฟจ้ะส่ว่าง
ข่้�นและการใหุ้ความร้อนจ้ะเร้�ม
ที่ำางาน
(→P27)

    ปุ�ม

เม่�อกดปุ�มนี� การหุุงข้้าวจ้ะหุยุดที่ำางาน
(→P27)

หน้าจอแสดงแนวทำางการตวงวัดข้้าว 
เม่�อมีการตวงวัดปร้มาณข้้าว หุน้าจ้อจ้ะแส่ดง
ปร้มาณนำ�าทีี่�เหุมาะส่มทีี่�สุ่ดตามสั่ดส่่วนข้อง
ข้้าว และเม่�อหุน้าจ้อแส่ดงปร้มาณแคลอรี� 
การอ่านแคลอรี�หุร่อนำ�าหุนักจ้ะถูกแส่ดงผล
บนหุน้าจ้อด้วย 
(→P16, 17, 21)

หน้าจอแสดงการตั�งค่าระดับัความร้อน 

หุน้าจ้อแส่ดงผลด้านบนแส่ดงระดับความร้อน
(→P27)
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การเตรียมความพร้อม

ڦ  เม่�อใช้้งานหม้อหุงข้้าวนี�เป็นครั�งแรก
กรุณาล้างและเช็้ดที่ำาความส่ะอาดหุม้อชั้�นใน ฝุ่าด้านใน 
ฝุ่าช่้องระบายไอนำ�า และอุปกรณ์เส่ร้ม (→ P30, 31, 32 
“การที่ำาความส่ะอาดและดูแลรักษา)
กรุณาต้ดตั�งฝุ่าด้านในและฝุ่าช่้องระบายไอนำ�าใหุ้แน่นหุลังจ้าก
ที่ำาความส่ะอาด

ڦ  วิธีีการตั�งค่าตัวทีำ�จับัเวลา
ผล้ตภััณฑ์์นี�มาพื่ร้อมระบบจั้บเวลาทีี่�ต้ดตั�งมาในเคร่�องเพ่ื่�อใหุ้
ส่ามารถจั้บเวลาในการหุุงข้้าวได้ หุากเวลาปัจ้จุ้บันไม่แส่ดงผล
บนหุน้าจ้อ กรุณาปฏ้ิบัต้ตามขั้�นตอนดังต่อไปนี�เพ่ื่�อตั�งค่า
นาฬ้ิกา

*ท่ี่านไม่ส่ามารถตั�งค่าตัวทีี่�จั้บเวลาได้ในระหุว่างการหุุงข้้าว 
การอุ่นข้้าว หุร่อเม่�อการตั�งค่าเวลากำาลังที่ำางานอยู่

	 
● เสี่ยบปลั�กไฟเข้้ากับเต้ารับ
● วางหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH ลงบนเตาระบบ IH
● หุน้าจ้อจ้ะแส่ดงหุน่วยความจ้ำาข้องเมนู ช้น้ดข้้าว และรส่
สั่มผัส่ข้องข้้าว

*หุากยกเล้กการที่ำางานกลางคัน กรุณากดปุ�ม “Warm/
Cancel” หุร่อนำาหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH ออกจ้ากเตาระบบ IH

	 
● เวลาจ้ะแส่ดงข่้�นมา

	 
● เม่�อกดปุ�มนี�จ้ะส่ามารถเร่งเวลาไปข้้างหุน้าได้
● หุากไม่กดปุ�ม โปรแกรมจ้ะบันท่ี่กค่าหุลังจ้าก 5 ว้นาทีี่ โดย
จ้ะเห็ุนสั่ญลักษณ์ [:] ส่ว่างข่้�น

เสียบัปลั�กไฟและวางหม้อหุงข้้าวระบับั IH

กดปุ�ม “Hour” หร่อ “Min” ค้างไว้เกิน 1 วินาทีำ 

เม่�อหน้าจอแสดงเวลาสว่างข้ึ�น จะสามารถตั�งเวลาได้
เม่�อกดปุ�ม “Hour/Min”
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คำาแนะนำาในการใช้้งาน การหุงข้้าว

การหุงข้้าวโดยไม่ตวงวัดข้้าวڦ 
หุากไม่กดปุ�ม “Calc” ส่ำาหุรับหุุงข้้าว กรุณาปฏ้ิบัต้ตามคำาแนะนำา
ต่อไปนี�

	 
● หุน่�งถ้วยประมาณ 180 มล.
● ส่ำาหุรับข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าและข้้าวข้าว ใช้้ปร้มาณสู่งสุ่ด 3 ถ้วย 
ส่ำาหุรับโหุมดโจ๊้ก/ซุึ่ป หุากหุุงโจ๊้กแบบข้้น ใช้้ปร้มาณสู่งสุ่ด 1 
ถ้วย แต่หุากหุุงโจ๊้กแบบใส่ ใหุ้ใช้้ปร้มาณสู่งสุ่ดทีี่� 0.5 ถ้วย 
ส่ำาหุรับข้้าวอบหุม้อด้นและข้้าวกล้อง ใช้้ปร้มาณสู่งสุ่ด 2 ถ้วย

● เม่�อตวงวัด 0.5 ถ้วยตวง กรุณาวัดทีี่�ระดับ 1/2 ข้องขี้ดวัด

ถ้วยตวงพื่้เศูษ
ส่ หุรับข้้าวข้าว

ถ้วยตวงพื่้เศูษส่ หุรับ
ข้้าวที่ี�ไม่ต้องซึ่าวน�

● กรุณาเล่อกข้้าวแบับัมันวาวทีำ�ผ่ัานการขั้ดสีใหม่และมีข้นาด
เมล็ดเต็ม

● กรุณาเก็บัรักษาข้้าวไว้ในบัริเวณพ่�นทีำ�เย็น (เช่้น ต้่เย็น ฯลฯ)

	 
	 คนข้้าวอย่างรวดเร็วโดยเติมนำ�าให้พอดี และเทำนำ�าออก
	 ซ่าวข้้าวโดยคนอย่างเบัาม่อ (ทำำาซ่ำ�าประมาณ 2~4 ครั�ง)

	 ในขั้�นสุดท้ำาย ให้เทำนำ�าทิำ�งหลังจากซ่าวข้้าวอย่างเร็วโดยเติม
นำ�าให้พอดี

* ไม่จ้ำาเป็นต้องนำาข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าไปซึ่าว แต่นำ�าอาจ้มีความขุ่้น 
การหุุงข้้าวโดยไม่ซึ่าวนำ�าก่อนอาจ้ที่ำาใหุ้ข้้าวทีี่�หุุงออกมาสุ่กไม่เต็ม
ทีี่� เน่�องจ้ากเก้ดการไหุม้และนำ�าล้นออกมา หุากนำ�ามีสี่ขุ่้น 
แนะนำาใหุ้ซึ่าวข้้าวอย่างเบาม่อประมาณ 1-2 ครั�ง

* กรุณาอย่าซึ่าวข้้าวด้วยนำ�าร้อน
* กรุณาอย่าซึ่าวข้้าวนานจ้นเก้นไป
* กรุณาอย่าซึ่าวข้้าวแรงเก้นไป เพื่ราะจ้ะที่ำาใหุ้เม็ดข้้าวด้บแตกร้าว 
และอาจ้ที่ำาใหุ้ข้้าวดูไม่น่ารับประที่าน

* กรุณาอย่าปล่อยข้้าวท้ี่�งไว้ในตะแกรงล้างนำ�าหุลังจ้ากซึ่าวข้้าวแล้ว 
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ที่ำาใหุ้ข้้าวทีี่�ตุ�นออกมามีคุณภัาพื่แย่ 
เน่�องจ้ากเม็ดข้้าวด้บเก้ดการแตกร้าว

	 
● กรุณาวางหุม้อชั้�นในบนพ่ื่�นผ้วแนวนอนและปรับปร้มาณนำ�า
ตามจ้ำานวนข้้าวทีี่�ใช้้ในการหุุง

ข้ีดวัดระดับน� ในโหุมด
ประหุยัดพื่ลังงาน

ข้ีดวัดระดับน�
ส่ หุรับโจ้๊กแบบข้้น

ข้ีดวัดระดับน� ส่ หุรับข้้าวที่ี�ไม่ต้องซึ่าวน� และข้้าวข้าว 
(ใช้้ปร้มาณมากสุ่ด 2 ถ้วยตวงส่ หุรับข้้าวอบหุม้อด้น)

ข้ีดวัดส่ หุรับข้้าวกล้อง

หุุงข้้าวที่ี�ไม่ต้องซึ่าวน� /ข้้าวข้าว

ข้ีดวัดระดับน�
ส่ หุรับข้้าวกล้อง

ข้ีดวัดระดับน�
ส่ หุรับโจ้๊กแบบใส่

* รส่สั่มผัส่ข้องข้องข้้าวทีี่�หุุงสุ่กแล้ว (ทีี่�มีข้นาดเม็ดเท่ี่ากัน) 
อาจ้เปลี�ยนแปลงไปเน่�องจ้ากความส่ดใหุม่ ส่ภัาพื่การเก็บ
รักษา ยี�หุ้อ และถ้�นกำาเน้ดข้องข้้าว กรุณาปรับรส่สั่มผัส่ข้อง
ตามฤดูกาลและความช้อบส่่วนบุคคล

* กรุณาปรับระดับนำ�าใหุ้มีระยะหุ่าง 1~3 มม. เม่�อมีการปรับ
ปร้มาณข้องนำ�า

* หุากเต้มนำ�ามากเก้นไปอาจ้ที่ำาใหุ้นำ�าล้น
* เม่�อใส่่ข้้าวในระดับ 3, 5 และ 7 กรุณาปรับปร้มาณนำ�าตาม
ขี้ดวัดระดับนำ�าส่ำาหุรับข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าและข้้าวข้าว

* กรุณาใช้้นำ�าทีี่�อุณหุภูัม้ 5~35oC
* กรุณาอย่าใช้้นำ�าไอออนทีี่�มีฤที่ธ้ี�เป็นด่าง ฯลฯ หุากไม่ปฏ้ิบัต้
ตามอาจ้ที่ำาใหุ้ข้้าวเปลี�ยนสี่หุร่อมีรส่สั่มผัส่ข้องผ้ดปกต้

ต่อ→

ตรวจสอบัให้แน่ใจว่าตวงวัดข้้าวด้วยถ้วยตวงทีำ�มา
พร้อมกับัหม้อหุงข้้าว

ซ่าวข้้าวด้วยหม้อชั้�นใน

ปรับัปริมาณนำ�า
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● เสี่ยบปลั�กไฟเข้้ากับเต้ารับ
● วางหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH ลงบนเตาระบบ IH
● หุน้าจ้อจ้ะแส่ดงหุน่วยความจ้ำาข้องเมนู ช้น้ดข้้าว 
และรส่สั่มผัส่ข้องข้้าว

	 
● เช็้ดเม็ดข้้าวและหุยดนำ�าทีี่�ต้ดอยู่ด้านนอกข้องฝุ่าด้านในและ
ภัายในตัวเคร่�อง

● ตรวจ้ส่อบใหุ้แน่ใจ้ว่าฝุ่าด้านในและช่้องระบายไอนำ�าประกอบ
แน่นดีแล้ว

● เกลี�ยข้้าวใหุ้เรียบ

 

	 
● ทุี่กครั�งทีี่�กดปุ�มเล่อก รายการในเมนูจ้ะเปลี�ยนไป

ข้้าวทีำ�ไม่ต้องซ่าวนำ�าและข้้าวข้าว (แบับัประหยัดพลังงาน)
ใช้้ไฟน้อยกว่าในการหุุงข้้าว

เปรียบเทีี่ยบกำาลังไฟทีี่�ใช้้
ข้้าวข้าว: 140.2 วัตต์-ชั้�วโมง
ข้้าวข้าว (ประหุยัดพื่ลังงาน): 111.3 วัตต์-ชั้�วโมง

* เม่�อเปรียบเทีี่ยบกับโหุมดปกต้แล้ว โหุมดประหุยัด
พื่ลังงานจ้ะที่ำาใหุ้ข้้าวทีี่�หุุงแล้วจั้บตัวแน่นกว่า หุากข้้าวทีี่�หุุง
แล้วจั้บตัวแน่นเก้นไป กรุณาปฏ้ิบัต้ตามขั้�นตอนต่อไปนี�
● เพ้ื่�มปร้มาณนำ�า (ประมาณ 1~3 มม. เหุน่อระดับนำ�า)
● คนข้้าวหุลังจ้ากหุุงข้้าวเส่ร็จ้ จ้ากนั�นปิดฝุ่าด้านนอกไว้
และรอสั่กครู่

ข้้าวทีำ�ไม่ต้องซ่าวนำ�าและข้้าวข้าว 
เล่อกขั้�นตอนการหุุงข้้าวทีี่�เหุมาะส่มกับประเภัที่ข้องข้้าวทีี่�หุุง
กดปุ�ม “ช้น้ดข้้าว” เพ่ื่�อเล่อกขั้�นตอนทีี่�เหุมาะส่ม

ข้้าวทีำ�ไม่ต้องซ่าวนำ�าและข้้าวข้าว
ระยะเวลาดูดซ่ึ่มนำ�าลงเพ่ื่�อช่้วยใหุ้การหุุงข้้าวเส่ร็จ้ไวย้�งข่้�น
เม่�อเปรียบเทีี่ยบกับข้้าวทีี่�หุุงในโหุมดปกต้ ข้้าวทีี่�สุ่กแล้วใน
โหุมดหุุงเร็วจ้ะจั้บตัวแน่นกว่า

ข้้าวทีำ�ไม่ต้องซ่าวนำ�าและข้้าวข้าว
ใช้้ตัวเล่อกนี�เพ่ื่�อหุุงข้้าวใหุม่

ข้้าวอบัหม้อดิน
ใช้้ตัวเล่อกนี�ส่ำาหุรับข้้าวอบหุม้อด้น 
(กรุณาดูในเมนู →P20)

โจ๊ก/ซุ่ป
ใช้้ตัวเล่อกนี�เพ่ื่�อหุุงโจ๊้ก (กรุณาปรับปร้มาณนำ�าตามขี้ดวัด
ข้องข้้าวต้มและโจ๊้กด้วยความข้้นพื่อประมาณตามลำาดับ)

ข้้าวกล้อง
ใช้้ตัวเล่อกนี�ส่ำาหุรับการหุุงข้้าวกล้อง

การตุ�น
กรุณาดูหุน้า 23 ส่ำาหุรับข้้อมูลเกี�ยวกับการตุ�น

การหมัก
กรุณาดูหุน้า 24 ส่ำาหุรับข้้อมูลเกี�ยวกับการหุมัก

คำาแนะนำาในการใช้้งาน การหุงข้้าว (ต่อ)

กรุณาเช่้�อมต่อแหล่งจ่ายไฟและวางหม้อหุงข้้าวระบับั IH

เปิดฝุ่าด้านนอกออก และปิดฝุ่าด้านนอกหลังจากติดตั�ง
ฝุ่าด้านใน

เล่อกเมน่
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● เม่�อใช้้ปุ�ม “Menu” เพ่ื่�อเล่อกมาตรฐานข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�า
และข้้าวข้าว (ไฟจ้ะดับเม่�อเล่อกโหุมดประหุยัดพื่ลังงาน
และโหุมดหุุงเร็ว) หุร่อข้้าวใหุม่ โดยผู้ใช้้งานส่ามารถเล่อก
ช้น้ดข้้าวได้

● ทุี่กครั�งทีี่�กดปุ�ม “Rice Kinds” เคร่�องจ้ะวนเล่อกลำาดับข้อง
ข้้าว 6 ยี�หุ้อ และมาตรฐานข้้าว (สั่ญญาณไฟทุี่กดวงดับอยู่)

● หุากช่้�อทีี่�แส่ดงไม่ตรงกับประเภัที่ข้องข้้าวทีี่�เตรียมไว้ กรุณา
ดูรายการเล่อกช้น้ดข้้าวในหุน้า 39 และใหุ้หุุงข้้าวตามโหุมด
มาตรฐานหุากช้น้ดข้้าวทีี่�เตรียมไว้ไม่ตรงกับช่้�อทีี่�ระบุไว้ใน
รายการ

	 
● เม่�อกดปุ�มนี�ทุี่กครั�ง ตัวเล่อก น้�ม → ปกต้ → แข็้ง จ้ะ
เปลี�ยนไปตามลำาดับ
* ปร้มาณนำ�าทีี่�ตวงวัดไว้และขั้�นตอนการหุุงข้้าวจ้ะปรับเปลี�ยน
ไปตามรส่สั่มผัส่ข้องข้้าวทีี่�เล่อก

	 
● เม่�อสั่ญญาณไฟข้องปุ�ม “Cooking” ส่ว่างข่้�น การหุุงข้้าวจ้ะ
เร้�มต้นข่้�นและจ้ะแส่ดงเวลาทีี่�เหุล่อโดยประมาณบนหุน้าจ้อ

ส่ัญญาณไฟส่ว่างข้่�น

คนข้้าวทัำนทีำหลังจากหุงเสร็จ
● หุลังจ้ากหุุงข้้าวเส่ร็จ้ จ้ะมีเสี่ยงเต่อนดังข่้�นสี่�ครั�งและจ้ะส่ลับ
เป็นโหุมด “อุ่น” โดยอัตโนมัต้ (ไม่มีการอุ่นในโหุมดตุ�น
และโหุมดหุมัก)

● สั่ญญาณไฟ “อุ่น” จ้ะส่ว่างข่้�นและแส่ดงเวลาทีี่�ใช้้ไป
* หุลังจ้ากหุุงข้้าวเส่ร็จ้ กรุณาปล่อยใหุ้ข้้าวระอุสั่กครู่ จ้ากนั�น
คนข้้าวโดยเร็วทีี่�สุ่ดเพ่ื่�อคลายนำ�าส่่วนเก้นออกและเพ้ื่�มรส่
สั่มผัส่ข้องข้้าว

● กรุณาอย่าวางหม้อหุงข้้าวระบับั IH 
บันวัตถุทำี�ไม่ทำนความร้อนเม่�อยกหม้อ
หุงข้้าวระบับั IH 

เล่อกช้นิดข้้าว (Rice Kinds)

เล่อกรสสัมผััสข้องข้้าว (Rice Taste)

กดปุ�ม “Cooking”
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การตวงวัดการหุงข้้าวڦ 
กดปุ�ม “Calc” ในเมนูข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าและข้้าวข้าว (รวมถ่ง
โหุมดประหุยัดพื่ลังงาน โหุมดหุุงเร็ว และข้้าวใหุม่) เพ่ื่�อที่ำาการตวง
วัดข้้าวใหุ้เรียบร้อย
* เม่�อกดปุ�ม “Calc” เพ่ื่�อตวงข้้าว ใหุ้ตวงวัดปร้มาณข้้าวก่อนนำาไป
ซึ่าว เพื่ราะหุากข้้าวเปียกจ้ะไม่ส่ามารถคำานวณนำ�าหุนักออกมาได้
อย่างถูกต้อง

● ในระหว่างการตวงวัดข้้าว กรุณาวางหม้อหุงข้้าวระบับั IH 
บันพ่�นผัิวแนวนอนและมั�นคง หากวางบันพ่�นผัิวทำี�ไม่เสมอ
กันจะทำำาให้ไม่สามารถตวงวัดได้อย่างถ่กต้อง

● กรุณาเล่อกข้้าวแบับัมันวาวทีำ�ผ่ัานการขั้ดสีใหม่ทีำ�มีข้นาดเมล็ด
เต็ม

● กรุณาจัดเก็บัข้้าวไว้ในพ่�นทีำ�เย็น (เช่้น ต้่เย็น ฯลฯ)

	 
● เสี่ยบปลั�กไฟเข้้ากับเต้ารับ
● กรุณาวางหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH ลงบนเตาระบบ IH
● หุน้าจ้อจ้ะแส่ดงหุน่วยความจ้ำาข้องเมนู ช้น้ดข้้าว 
และรส่สั่มผัส่ข้องข้้าว

	 
● กรุณาดูทีี่�หุน้า 14-15 ส่ำาหุรับรายละเอียดข้องเมนู ช้น้ด
ข้้าว และรส่สั่มผัส่ข้องข้้าว
* เม่�อกดปุ�มเมนูเพ่ื่�อเล่อกโหุมดประหุยัดพื่ลังงานและโหุมด
หุุงเร็ว จ้ะไม่ส่ามารถเล่อกช้น้ดข้้าวได้ 

	 
● เม่�อหุน้าจ้อแส่ดงผลเป็น 0 กรัม ถ่อว่าเคร่�องพื่ร้อมส่ำาหุรับ
การควงวัดข้้าว
* กรุณาตรวจ้ส่อบใหุ้แน่ใจ้ว่ากดปุ�ม “คำานวณ” เม่�อหุม้อชั้�น
ในว่างเปล่า หุากหุม้อชั้�นในพื่รมนำ�าไว้หุร่อมีข้้าวอยู่ จ้ะไม่
ส่ามารถตวงวัดได้อย่างถูกต้อง

* หุากยกเล้กการที่ำางานระหุว่างใช้้งาน กรุณากดปุ�ม “อุ่น/
ยกเล้ก” หุร่อนำาหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH ออกจ้ากเตาระบบ IH

	 
● นำ�าหุนักข้องข้้าวจ้ะแส่ดงผลบนหุน้าจ้อเม่�อใส่่ข้้าวลงในหุม้อ
ชั้�นใน
* ปร้มาณทีี่�ตวงวัดได้ในการหุุงข้้าวค่อประมาณ 0.5~3 ถ้วย
ตวงข้องข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าและข้้าวข้าว

* กรุณาตรวจ้ส่อบใหุ้แน่ใจ้ว่าตวงวัดข้้าวก่อนการซึ่าวข้้าว หุาก
ที่ำาการตวงวัดในระหุว่างทีี่�เคร่�องโดนนำ�า จ้ะไม่ส่ามารถตวง
วัดได้อย่างถูกต้อง

คำาแนะนำาในการใช้้งาน การหุงข้้าว (ต่อ)

เสียบัสายไฟและวางหม้อหุงข้้าวระบับั IH

ตั�งค่าเมน่ ช้นิดข้้าว และรสสัมผััสข้องข้้าว

เปิดฝุ่าด้านนอก ใส่หม้อเปล่าลงไปในหม้อช้ั�นในและ
กดปุ�ม “คำานวณ”

ใส่ข้้าวทีำ�ไม่ได้ซ่าวนำ�าลงในหม้อชั้�นในระบับั IH
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ต่อ→

	 
● ไฟแส่ดงส่ถานะข้องปุ�ม “Calc” จ้ะส่ว่างข่้�นเพ่ื่�อแส่ดง
ปร้มาณข้องนำ�าทีี่�จ้ำาเป็น (ปรับปร้มาณนำ�าทีี่�จ้ำาเป็นตามเมนู 
ช้น้ดข้้าว และรส่สั่มผัส่ข้องข้้าว รวมถ่งการตั�งค่าอ่�นๆ)
* กรุณาตรวจ้ส่อบใหุ้แน่ใจ้ว่าใส่่ข้้าวลงในหุม้อชั้�นในแล้ว จ้าก
นั�นกดปุ�ม “คำานวณ”

* หุากปรับปร้มาณข้้าวหุลังจ้ากกดปุ�ม “คำานวณ” ใหุ้กดปุ�ม 
“อุ่น/ยกเล้ก” และเร้�มตวงวัดใหุม่อีกครั�ง

ไฟกระพื่ร้บ

● หากปริมาณข้องข้้าวมากกว่าหร่อน้อยกว่าระดับัการหุงข้้าวทีำ�
ตวงวัดได้ (0.5~3 ถ้วยตวง) สัญลักษณ์ [Err] จะแสดงผัล
บันหน้าจอ และจะมีเสียงเต่อนดังขึ้�น และข้้อม่ลก่อนหน้านี� 
(ทีำ�แสดงนำ�าหนักข้องข้้าว) จะแสดงผัลบันหน้าจออีกครั�ง

	 
	 คนข้้าวอย่างรวดเร็วโดยเติมนำ�าให้พอดี และเทำนำ�าออก
	 ซ่าวข้้าวโดยคนอย่างเบัาม่อ (ทำำาซ่ำ�าไปมา 2~4 ครั�ง)

	 ในขั้�นสุดท้ำาย เทำนำ�าทิำ�งหลังจากซ่าวนำ�าอย่างเร็วโดยเติมนำ�า
ให้พอดี

* ไม่จ้ำาเป็นต้องนำาข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าไปซึ่าว แต่นำ�าอาจ้มีสี่จ้ะขุ่้น 
เพื่ราะผ้วข้องข้้าวมีโปรตีนและรำาข้้าวหุุ้มอยู่ กรุณาซึ่าวข้้าวอย่าง
เบาม่อ

* กรุณาอย่าซึ่าวข้้าวด้วยนำ�าร้อน
* กรุณาอย่าซึ่าวข้้าวนานจ้นเก้นไป
* กรุณาอย่าซึ่าวข้้าวแรงเก้นไป 
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้ข้้าวสุ่กไม่ได้ทีี่� เน่�องจ้ากเม็ด
ข้้าวด้บแตกร้าว 

* กรุณาอย่าปล่อยข้้าวท้ี่�งไว้ในตะแกรงล้างนำ�าหุลังจ้ากซึ่าวข้้าว
แล้ว หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ที่ำาใหุ้ข้้าวทีี่�ตุ�นไม่ได้คุณภัาพื่ 
เน่�องจ้ากเม็ดข้้าวด้บเก้ดการแตกร้าว

	 
● กรุณาตรวจสอบัให้แน่ใจว่าซ่าวข้้าว (ยกเว้นข้้าวทีำ�ไม่ต้อง

ซ่าวนำ�า) ก่อนปรับัปริมาณนำ�า

● ใส่่ข้้าวลงในหุม้อชั้�นใน และเต้มนำ�าตามปร้มาณทีี่�แส่ดงบน
หุน้าจ้อ

● หุากปร้มาณนำ�าทีี่�กำาหุนดตามทีี่�แส่ดงบนหุน้าจ้อลดลงและ
ปร้มาณข้องนำ�าถ่งขี้ดทีี่�เหุมาะส่มทีี่�สุ่ด จ้ะมีเสี่ยงเต่อนดังข่้�น
ส่องครั�งเพ่ื่�อแส่ดงว่ามีปร้มาณนำ�าเพีื่ยงพื่อแล้ว

* หุากเต้มนำ�ามากเก้นไป สั่ญญาณไฟ “Calc” จ้ะส่ว่างข่้�นและ
มีเสี่ยงเต่อนดังข่้�นอย่างต่อเน่�อง กรุณาปรับปร้มาณนำ�าตาม
หุน้าจ้อแส่ดงผล

 

กดปุ�ม “Calc” อีกครั�ง  

นำาหม้อชั้�นในออกมาเพ่�อทำำาการซ่าวข้้าว

ปรับัปริมาณนำ�า
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● เม่�อสั่ญญาณไฟข้องปุ�ม “Cooking” ส่ว่างข่้�น จ้ะเร้�มที่ำาการ
หุุงข้้าวและแส่ดงเวลาทีี่�เหุล่อบนหุน้าจ้อ

ส่ัญญาณไฟส่ว่างข้่�น

คนข้้าวทัำนทีำหลังจากหุงข้้าว
● หุลังจ้ากหุุงข้้าวเส่ร็จ้ จ้ะมีเสี่ยงเต่อนดังข่้�นสี่�ครั�งและจ้ะส่ลับ
เป็นโหุมด “อุ่น” โดยอัตโนมัต้

● สั่ญญาณไฟ “อุ่น” ส่ว่างข่้�นและแส่ดงเวลาทีี่�ใช้้ไป
* หุลังจ้ากหุุงข้้าวเส่ร็จ้ กรุณาปล่อยใหุ้ข้้าวระอุสั่กครู่ จ้ากนั�น
คนข้้าวโดยเร็วทีี่�สุ่ดเพ่ื่�อคลายนำ�าส่่วนเก้นออกและเพ้ื่�มรส่
สั่มผัส่ข้องข้้าว

● กรุณาอย่าวางหม้อหุงข้้าวระบับั IH บัน
วัตถุทีำ�ไม่ทำนความร้อนเม่�อยกหม้อหุงข้้าว
ระบับั IH 

คำาแนะนำาในการใช้้งาน การหุงข้้าว (ต่อ)

ปิดฝุ่าด้านนอกและกดปุ�ม “Cooking”
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ڦ  อุ่น
● ไม่มีฟังก์ชั้นอุ่นในโหุมดตุ�นหุร่อหุมัก
● หุลังจ้ากผ่านไป 12 ชั้�วโมง กระบวนการอุ่นจ้ะหุยุดที่ำางาน
และกลับค่นสู่่อุณหุภูัม้ปกต้

● กรุณาคนข้้าวใหุ้เส่ร็จ้เรียบร้อยเพ่ื่�อใหุ้ส่ามารถอุ่นข้้าวได้อย่าง
ทัี่�วถ่งตามเง่�อนไข้การอุ่น

● หุากข้้าวมีปร้มาณไม่มาก ใหุ้อุ่นโดยรวมข้้าวไว้ตรงกลางข้อง
หุม้อชั้�นในและรับประที่านโดยเร็วทีี่�สุ่ด
* หุากอุ่นข้้าวส่่วนทีี่�เหุล่อเป็นเวลานานเก้นไป ข้้าวจ้ะกลาย
เป็นสี่เหุล่องและแข็้ง กรุณาหุลีกเลี�ยงการอุ่นข้้าวเป็นเวลา
นาน และข้อแนะนำาใหุ้หุ่อข้้าวด้วยแผ่นพื่ลาส่ต้กหุ่ออาหุาร
และเก็บไว้ในตู้เย็น เม่�อจ้ะรับประที่านอีกครั�งใหุ้นำามาอุ่น
ด้วยเตาไมโครเวฟ

* เม่�อเล่อกเมนูประหุยัดพื่ลังงานในการหุุงข้้าว อุณหุภูัม้
ส่ำาหุรับอุ่นจ้ะลดลงเล็กน้อย (ซ่ึ่�งใช้้ไม่ได้กับการอุ่นเป็นเวลา
นาน) กดปุ�ม “Warm/Cancel” เพ่ื่�อหุยุดการอุ่น และกด
ปุ�ม “Warm/Cancel” อีกครั�ง เพ่ื่�อใหุ้การอุ่นดำาเน้นไปใน
อุณหุภูัม้ปกต้

* ข้้าวทีี่�ใส่่เคร่�องปรุงรส่จ้ะแหุ้ง เปลี�ยนสี่ และส่่งกล้�นไม่พ่ื่ง
ประส่งค์ หุร่อมีรส่สั่มผัส่ทีี่�ผ้ดปกต้ ดังนั�นกรุณาอย่าใช้้งาน
ฟังก์ชั้นอุ่น

* กรุณาหุยุดอุ่นและนำาโจ๊้ก/ซุึ่ปออกจ้ากหุม้อทัี่นทีี่หุลังจ้าก
พื่ร้อมที่านแล้ว เพ่ื่�อหุลีกเลี�ยงไม่ใหุ้โจ๊้ก/ซุึ่ปเจ่้อจ้างลง
เน่�องจ้ากแป้งเปียกหุร่อหุยดนำ�าทีี่�ต้ดอยู่บร้เวณฝุ่าด้านใน

ڦ  วิธีีการหยุดใช้้งานโหมดอุ่น
● กรุณากดปุ�ม “Warm/Cancel” จ้ากนั�นไฟสั่ญญาณ “อุ่น” 
จ้ะดับลงและเคร่�องจ้ะกลับสู่่ส่ถานะปกต้ก่อนหุุงข้้าว (ไฟ
สั่ญญาณข้องเมนูทีี่�เล่อกไว้จ้ะส่ว่างข่้�น)

ไฟส่ัญญาณดับลง

เม่�อการอุ่นหยุดทำำางานเน่�องจากเหตุขั้ดข้้องในการใช้้งาน
● หุากการอุ่นหุยุดที่ำางานเน่�องจ้ากกดปุ�ม “Warm/Cancel” 
โดยบังเอ้ญหุร่อถอดปลั�กไฟออกจ้ากเต้ารับ ใหุ้กดปุ�ม 
“Warm/Cancel” อีกครั�งและไฟสั่ญญาณ “Warm/Cancel” 
จ้ะส่ว่างข่้�นและส่ลับเป็นโหุมดอุ่น

● หุากนำาหุม้อหุุงข้้าวออกจ้ากเตาระบบ IH โหุมดอุ่นจ้ะกลับ
มาที่ำางานใหุม่หุลังจ้ากวางหุม้อกลับลงบนเตา
หุากอุณหุภูัม้ข้องหุม้อชั้�นในตำ�าลงหุร่อหุยุดที่ำางานไปเก้นกว่า
ส่้บนาที่ี โหุมดอุ่นจ้ะไม่กลับมาที่ำางานใหุม่แม้ว่าจ้ะวางหุม้อ
หุุงข้้าวระบบ IH กลับลงบนเตาระบบ IH หุากต้องการอุ่นตัว
หุม้อ ใหุ้กดปุ�ม “Warm/Cancel” อีกครั�ง
* เม่�อข้้าวเย็นลงแล้ว ตัวเคร่�องจ้ะไม่อุ่นซึ่ำ�าอีกแม้วจ้ะเล่อกใช้้
โหุมดอุ่นก็ตาม กรุณาใช้้เตาไมโครเวฟในการอุ่นข้้าว
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คำาแนะนำาในการใช้้งาน การหุงข้้าว (ต่อ)

ڦ  เมน่ข้้าวอบัหม้อดิน
เม่�อหุุงข้้าวแบบข้้าวอบหุม้อด้น กรุณาปฏิ้บัต้ตามคำาแนะนำาดัง
ต่อไปนี�
● เม่�อใช้้งานโหุมดข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าหุร่อข้้าวข้าว กรุณาใส่่ข้้าว 
2 ถ้วยตวงลงในหุม้อ

● กรุณาคนเคร่�องปรุงรส่ใหุ้เส่มอกัน
● หุลังจ้ากเต้มข้้าวลงในหุม้อหุุงข้้าวแล้ว กรุณาเต้มเคร่�องปรุง
รส่และนำ�าตามปร้มาณข้องข้้าว และคนอย่างระมัดระวังจ้าก
ก้นหุม้อชั้�นใน
* หุากผส่มเคร่�องปรุงรส่และนำ�าไม่เส่มอกันอาจ้ที่ำาใหุ้ข้้าวสุ่ก
ได้ไม่เต็มทีี่� นอกจ้ากนี� หุากใส่่เคร่�องปรุงรส่มากเก้นไป อาจ้
ที่ำาใหุ้หุุงข้้าวออกมาได้ไม่ดี

● ส่่วนผส่มประมาณ 70 g (จ้นถ่ง 105 g) ต่อข้้าวหุน่�งถ้วยตวง 
ปรับปร้มาณนำ�าและเต้มลงในข้้าว
* หุากเต้มส่่วนผส่มก่อนปรับปร้มาณนำ�า จ้ะไม่ส่ามารถปรับ
ปร้มาณนำ�าใหุ้ถูกต้องได้

ڦ  ระยะเวลาหุงข้้าวโดยประมาณ

เมนู
ระยะเวลาหุุงข้้าว
โดยประมาณ

น้�ม 53~69
ปกต้ 49~66

ข้้าวโคช้้ฮิ้คาร้ 49~65
ข้้าวเมล็ดสั่�น 52~60
ข้้าวส่่ยะฮ้ิเมะ 51~66
ข้้าวเมล็ดยาว 52~65
ข้้าวหุอมมะล้ 52~65
ข้้าวโค-โค 52~65

แข้็ง 54~69
ข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าหุร่อข้้าวข้าว (ประหุยัดพื่ลังงาน) 48~62
ข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าหุร่อข้้าวข้าว (หุุงเร็ว) 30~46
ข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าหุร่อข้้าวข้าว (ข้้าวใหุม่) 47~66
ข้้าวอบหุม้อด้น 47~62
โจ๊้ก/ซุึ่ป 61
ข้้าวกล้อง 95~105

* ระยะเวลาทีี่�ระบุไว้ข้้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณตั�งแต่เร้�มหุุง
จ้นหุุงเส่ร็จ้ 

* ระยะเวลาในการหุุงข้้าวอาจ้เปลี�ยนแปลงไปตามปร้มาณข้อง
ข้้าว ช้น้ดข้้าว ประเภัที่ข้องส่่วนผส่ม ปร้มาณส่่วนผส่ม 
อุณหุภูัม้นำ�า การปรับปร้มาณนำ�า และเง่�อนไข้อ่�นๆ

* การตั�งเวลาหุุงข้้าวอาจ้เปลี�ยนแปลงไปตามระยะเวลาทีี่�ระบุ
ข้้างต้น

ڦ  วิธีีการยกเลิกในข้ณะใช้้งาน
● กรุณากดปุ�ม “Warm/Cancel” จ้ากนั�นเคร่�องจ้ะหุยุดที่ำางาน
และจ้ะกลับค่นสู่่ส่ถานะการตั�งค่าก่อนเร้�มหุุงข้้าว (เมนูที่ี�
เล่อกไว้จ้ะส่ว่างข่้�น)
ไม่ส่ามารถยกเล้กการที่ำางานได้ในระหุว่างการตวงวัดข้้าว 
การตั�งค่าเวลาและทีี่�จั้บเวลา รวมถ่งการหุุงข้้าว

* หุากเล่อกเมนูทีี่�รองรับการอุ่น เมนูจ้ะส่ลับเป็นโหุมดอุ่น
หุากท่ี่านเล่อกเมนูทีี่�ไม่รองรับการอุ่น จ้ะไม่มีการตอบส่นอง
ใดๆ แม้ว่าจ้ะกดปุ�มแล้วก็ตาม

หากยกหม้อหุงข้้าวระบับั IH ขึ้�นมาโดยڦ 
ไม่ตั�งใจในระหว่างการหุงข้้าว
● เคร่�องจ้ะดับลงและการหุุงข้้าวจ้ะหุยุดที่ำางาน
● หุากวางหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH กลับเข้้าไป (ภัายในส้่บนาทีี่
โดยประมาณ) การหุุงข้้าวจ้ะเร้�มที่ำางานอีกครั�ง
* แม้จ้ะวางหุม้อกลับเข้้าไปภัายในส้่บนาทีี่ แต่โปรแกรมหุุงข้้าว
จ้ะไม่เร้�มที่ำางานใหุม่ตั�งแต่ต้นเพื่ราะปร้มาณข้องข้้าวที่ี�ต่างไป
จ้ากเด้ม

* เน่�องจ้ากความผ้ดปกต้ในการที่ำางานในบางครั�งจ่้งไม่ส่ามารถ
หุุงข้้าวต่อได้และต้องเร้�มหุุงข้้าวใหุม่อีกครั�งจ่้งอาจ้มีความ
เป็นไปได้ทีี่�จ้ะมีข้้อผ้ดพื่ลาดในการหุุงข้้าว

ข้้าวที่ี�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าหุร่อข้้าวข้าว



21

วิธีีการวัดปริมาณแคลอรี�

กดปุ�ม “Calorie” เพ่ื่�อวัดและแส่ดงปร้มาณแคลอรี�ข้องข้้าว
หุ้ามเต้มข้้าวเก้นส่ามถ้วย

● ในการวัดปริมาณแคลอรี� กรุณาวางหม้อข้้าวระบับั IH บัน
พ่�นผัิวแนวนอน หากวางบันพ่�นผัิวทำี�ไม่เสมอกันจะทำำาให้ไม่
สามารถวัดปริมาณได้อย่างถ่กต้อง

● กรุณาหลีกเลี�ยงการเข้ย่าหม้อหุงข้้าวระบับั IH เม่�อย่นยัน
ข้้อความบันหน้าจอแสดงผัล
● วัดปร้มาณแคลอรี�ดังต่อไปนี�ตามโหุมดการหุุงข้้าว

โหมดการหุงข้้าว ค่าการแปลงแคลอรี�

ข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าหุร่อข้้าวข้าว 
(ข้้าวทุี่กประเภัที่)

168kcal/100g หุร่อมากกว่านั�น

โจ๊้ก/ซุึ่ป 71kcal/100g หุร่อมากกว่านั�น

ข้้าวกล้อง 165kcal/100g หุร่อมากกว่านั�น

ข้้าวอบหุม้อด้น - ตุ�น - หุมัก ไม่ส่ามารถวัดปร้มาณได้

	 
● หุน้าจ้อจ้ะแส่ดงผล 0 kcal หุลังจ้ากวัดปร้มาณส่ถานะปัจ้จุ้บัน
* ไม่ส่ามารถวัดปร้มาณแคลอรี�ในข้ณะทีี่�กำาลังหุุงข้้าวได้

ไฟส่ัญญาณส่ว่างข้่�น

	 
● แส่ดงปร้มาณแคลอรี�ข้องข้้าวทีี่�ตักแบ่งจ้ากหุม้อชั้�นในลงในถ้วย

● กรุณากดปุ�ม “Calorie” จ้นกว่าหุน้าจ้อจ้ะแส่ดงเป็นเลข้ 0 
ก่อนตักใส่่ถ้วยทีี่�ส่อง
* หุากไม่กดปุ�มเก้นกว่าหุน่�งนาทีี่ ข้้อมูลบนหุน้าจ้อจ้ะดับลง ใหุ้
กดปุ�มอีกคร่�งเพ่ื่�อวัดปร้มาณใหุม่
หุากต้องการตักข้้าวใส่่ถ้วย ใหุ้ดำาเน้นขั้�นตอนข้้างต้นใหุ้เส่ร็จ้
ภัายในหุน่�งนาทีี่

คำาแนะนำาในการใช้้งาน การหุงข้้าว (ต่อ)

สลับัข้้อม่ลบันจอแสดงผัล
● หุากกดปุ�ม “Calc” ในข้ณะที่ี�หุน้าจ้อแส่ดงปร้มาณแคลอรี� 
ข้้อมูลบนหุน้าจ้อจ้ะส่ลับไปมาระหุว่างนำ�าหุนักกับปร้มาณ
แคลอรี�

* เม่�อนำาหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH ออกจ้ากเตาระบบ IH หุร่อ
หุม้อหุุงข้้าวดับลง จ้ะส่ามารถวัดปร้มาณแคลอรี�ได้หุาก
ฟังก์ชั้นอุ่นเร้�มที่ำางานอีกครั�ง

กดปุ�ม “Calorie”

หม้อทีำ�ใส่ข้้าวไว้



22

● เม่�อการหุุงข้้าวเส่ร็จ้ส้่�น ไฟสั่ญญาณ “Cooking” จ้ะส่ว่าง
ข่้�นเพ่ื่�อบอกว่ากระบวนการหุุงข้้าวได้เส่ร็จ้ส้่�นลงแล้วภัายใน
เวลาทีี่�ตั�งค่าไว้ล่วงหุน้า หุลังจ้ากทีี่�ข้้าวสุ่กแล้ว ไฟสั่ญญาณ
จ้ะเปลี�ยนเป็นโหุมดอุ่น

ไฟส่ัญญาณส่ว่างข้่�น

* หุากเวลาก่อนการหุุงข้้าวเป็นไปตามทีี่�ระบุไว้ดังต่อไปนี� ตัว
เคร่�องจ้ะเข้้าสู่่โหุมดหุุงข้้าวแบบปกต้และเร้�มที่ำาการหุุงโดย
ทัี่นทีี่

ข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าและข้้าวข้าว ภัายใน 1 ชั้�วโมง 10 นาทีี่

ข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าและข้้าวข้าว 
(ประหุยัดพื่ลังงาน)

ภัายใน 1 ชั้�วโมง 10 นาทีี่

โจ๊้ก/ซุึ่ป ภัายใน 1 ชั้�วโมง 5 นาทีี่

ข้้าวกล้อง ภัายใน 1 ชั้�วโมง 50 นาทีี่

● กรุณาอย่าวางหม้อหุงข้้าวระบับั IH 
บันวัตถุทีำ�ไม่ทำนความร้อนเม่�อยกหม้อ
หุงข้้าวระบับั IH 

 หากท่ำานหยิบัหม้อหุงข้้าวระบับั IHڦ 
ขึ้�นมาโดยไม่ตั�งใจในระหว่างการหุงข้้าว
แบับัตั�งเวลา
หากท่ำานหยิบัหม้อหุงข้้าวขึ้�นมาโดยไม่ตั�งใจก่อนการหุง
ข้้าว
● กรุณาวางหุม้อข้้าวกลับลงไป หุากวางหุม้อข้้าวระบบ IH กลับ
ลงไปก่อนเร้�มหุุงข้้าว ทีี่�จั้บเวลาจ้ะที่ำางานต่อตามค่าทีี่�ตั�งไว้

● หุากวางหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH กลับลงไปภัายในส้่บนาทีี่นับ
จ้ากทีี่�เร้�มหุุงข้้าว ตัวเคร่�องจ้ะเร้�มหุุงข้้าวโดยทัี่นทีี่ แต่หุาก
วางหุม้อหุุงข้้าวกลับลงไปหุลังจ้ากเก้นส้่บนาทีี่ เวลาทีี่�ตั�งไว้
จ้ะถูกยกเล้กและตัวเคร่�องจ้ะไม่เร้�มที่ำาการหุุงข้้าว ในกรณีดัง
กล่าวใหุ้เล่อกหุุงข้้าวในโหุมดปกต้

หากยกหม้อหุงข้้าวออกมาโดยไม่ได้ตั�งใจหลังจากเริ�มหุง
ข้้าว
● ตัวเคร่�องจ้ะดับลงและหุยุดหุุง
● หุากวางหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH กลับลงไป (ภัายในส้่บนาทีี่
โดยประมาณ) การหุุงข้้าวจ้ะเร้�มที่ำางานอีกครั�ง
* แม้จ้ะวางหุม้อกลับลงไปภัายในส่้บนาที่ี แต่จ้ะไม่เร้ �มหุุง
ตั�งแต่ต้นเป็นระยะเวลาหุน่�งเน่�องจ้ากระดับความค่บหุน้าใน
การหุุงข้้าวทีี่�แตกต่างกัน

* หุากต้องเร้�มการที่ำางานข้องระบบหุุงข้้าวใหุม่ตั�งแต่ต้น
เน่�องจ้ากไม่ส่ามารถหุุงข้้าวต่อไปได้ ข้้าวทีี่�หุุงออกมาอาจ้ดูไม่
ส่วยงามเน่�องจ้ากระดับความค่บหุน้าในการหุุงข้้าวทีี่�แตกต่าง
กัน

คำาแนะนำาในการใช้้งาน การตั�งเวลา

ท่ี่านส่ามารถใช้้ทีี่�จั้บเวลาเพ่ื่�อตั�งเวลาล่วงหุน้าในการหุุงข้้าว
* ไม่ส่ามารถใช้้ทีี่�จั้บเวลากับโหุมดหุุงเร็ว ข้้าวอบหุม้อด้น ตุ�น หุร่อ
หุมักได้

* กรุณาตั�งเวลาไว้ล่วงหุน้า (→P12)

ไม่ว่าจะใช้้ปุ�ม “Calc” หร่อไม่ กรุณาปฏิิบััติตามขั้�นตอนต่อไปนี�
ก่อนกดปุ�ม “Cooking”

	 

Turning off

Preset

Preset

● หุากต้องการยกเล้กการที่ำางานกลางคัน กรุณากดปุ�ม 
“Warm/Cancel”

	 
● กดปุ�มนี�เพ่ื่�อเร่งเวลาไปข้้างหุน้า
● ระบบจ้ะค่นค่าเวลาทีี่�ตั�งไว้และใช้้การตั�งค่านี�ในคราวต่อไป
เม่�อกดปุ�ม “Preset” (ระบบส่ามารถยกเล้กค่าทีี่�ตั�งไว้ข้อง 
“Preset 1” และ “Preset 2” ได้ตามลำาดับ)

	 
● ไฟสั่ญญาณ “Preset” จ้ะส่ว่างข่้�น
● หุน้าจ้อจ้ะแส่ดงเวลาทีี่�ตั�งค่าไว้ ใหุ้กดปุ�ม "Hour" หุร่อ 
"Min" เพ่ื่�อย่นยันเวลาในปัจ้จุ้บัน

ไฟส่ัญญาณส่ว่างข้่�น

ไฟส่ัญญาณส่ว่างข้่�น

ก่อนกดปุ�ม “Cooking” ให้กดปุ�ม “Preset” 
เพ่�อเล่อก “Preset 1” หร่อ “Preset 2”

กรุณากดปุ�ม “Hour/Min” เพ่�อตั�งเวลา

กดปุ�ม “Cooking”
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● เม่�อกดปุ�ม “Hour” เวลาจ้ะเพ้ื่�มข่้�นครั�งละ 5 นาทีี่ และเม่�อ
กดปุ�ม “Min” เวลาจ้ะลดลงครั�งหุน่วยละ 5 นาทีี่ หุากกด
ปุ�มค้างไว้ เวลาจ้ะเร่งไปข้้างหุน้า

● ส่ามารถตั�งเวลาได้ถ่ง 120 นาทีี่
* หุากเล่อกเมนูอ่�น การตั�งค่าจ้ะถูกยกเล้ก

เพื่้�มข้่�นครั�งละ 5 นาที่ี ลดลงครั�งละ 5 นาที่ี

	 
● ไฟสั่ญญาณ “Cooking” จ้ะส่ว่างข่้�นเพ่ื่�อแส่ดงเวลาทีี่�เหุล่อ

ส่ัญญาณไฟส่ว่างข้่�น

● หุากตั�งเวลาไว้เก้น เม่�อการปรุงอาหุารเส่ร็จ้ส้่�นจ้ะมีเสี่ยงเต่อน
ดังข่้�นสี่�ครั�ง 
* หุากอุณหุภูัม้สู่งข่้�นและอาหุารถูกต้มจ้นแหุ้ง เคร่�องจ้ะแส่ดง
ข้้อผ้ดพื่ลาดและหุยุดปรุงอาหุารกลางคัน

คำาแนะนำาในการใช้้งาน การตุ�น

ส่ามารถใช้้ทีี่�จั้บเวลาในการตุ�นได้

● สามารถตุ�นได้เฉพาะซุ่ป (ซุ่ปเต้าเจี�ยว, ซุ่ปอ่�นๆ ฯลฯ) แกง 
และสต่เท่ำานั�น (ไม่สามารถต้มให้เด่อดหร่อผััดได้)

● ในการตุ�น กรุณาผััดวัตถุดิบัและเคร่�องปรุงรสไว้ล่วงหน้า
● กรุณาอย่าใช้้ฝุ่าหม้อ กระดาษรองกันนำ�ามัน แผ่ันพลาสติก

คลุมอาหาร ฯลฯ ภายในหม้อหุงข้้าวระบับั IH หากไม่
ปฏิิบััติตามอาจส่งผัลให้เกิดการปิดกั�นฝุ่าด้านในข้องหม้อหุง
ข้้าวระบับั IH

● แนะนำาให้คนซ่ำ�าไปมาเม่�อแกงและสต่มีแนวโน้มว่าจะสุกเกินไป

	 
● เสี่ยบปลั�กไฟเข้้ากับเต้ารับ
● วางหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH ลงบนเตาระบบ IH
● หุน้าจ้อจ้ะแส่ดงหุน่วยความจ้ำาข้องเมนู ช้น้ดข้้าว 
และรส่สั่มผัส่ข้องข้้าว

	 
● หุ้ามเต้มข้้าวเก้นส่ามถ้วย
● เช็้ดเศูษอาหุารและหุยดนำ�าทีี่�ต้ดอยู่บร้เวณด้านนอกข้องหุม้อ
ชั้�นในและด้านในข้องตัวเคร่�อง

● ตรวจ้ส่อบใหุ้แน่ใจ้ว่าฝุ่าด้านในและช่้องระบายไอนำ�าประกอบ
แน่นดีแล้ว

* กรุณาคนเคร่�องปรุงรส่และแป้งไว้ล่วงหุน้า และแนะนำาใหุ้
เต้มแป้งเป็นลำาดับสุ่ดท้ี่าย

เสียบัสายไฟและวางหม้อหุงข้้าวระบับั IH

ใส่วัตถุดิบัลงในหม้อช้ั�นใน และวางหม้อช้ั�นในลงใน
หม้อหุงข้้าวระบับั IH แล้วปิดฝุ่า

กดปุ�ม Menu เพ่�อเล่อกโหมดตุ�น

กดปุ�ม “Hour/Min” เพ่�อตั�งเวลาล่วงหน้าสำาหรับัการตุ�น

กดปุ�ม “Cooking” เพ่�อเริ�มการตุ�น
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ส่ามารถใช้้ทีี่�จั้บเวลาในการหุมักได้

● กรุณาอย่าใช้้แผ่ันพลาสติกคลุมอาหาร หากไม่ปฏิิบััติตาม
อาจไปปิดกั�นช่้องระบัายไอนำ�าข้องฝุ่าด้านในและเกิดความ
ร้อนส่งเกินไป

	 
● เสี่ยบปลั�กไฟเข้้ากับเต้ารับ
● วางหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH ลงบนเตาระบบ IH
● หุน้าจ้อจ้ะแส่ดงหุน่วยความจ้ำาข้องเมนู ช้น้ดข้้าว 
และรส่สั่มผัส่ข้องข้้าว

	 
● นวดแป้งโดใหุ้ทัี่�วและใส่่แป้งลงในหุม้อชั้�นใน
● กรุณาถ่อกระบอกฉีดนำ�าและส่่วนอ่�นๆ ในกระบวนการใหุ้
ถนัดม่อ
* กรุณาหุลีกเลี�ยงการส่ัมผัส่ฝุ่าด้านใน เน่�องจ้ากแป้งจ้ะพื่อง
ข่้�นหุลังจ้ากการหุมัก

	 

คำาแนะนำาในการใช้้งาน การหมัก

	 
● กดปุ�ม “Hour” เพ่ื่�อเพ้ื่�มเวลา กดปุ�ม “Min” เพ่ื่�อลดเวลา 
กดปุ�มค้างไว้เพ่ื่�อเร่งเวลาไปข้้างหุน้า

● หุากตั�งเวลาตั�งแต่ 20 นาทีี่ถ่ง 1 ชั้�วโมง จ้ะส่ามารถเพ้ื่�ม
หุร่อลดเวลาได้ครั�งละ 5 นาทีี่ และหุากตั�งเวลาไว้ตั�งแต่ 
1-8 ชั้�วโมง จ้ะส่ามารถเพ้ื่�มหุร่อลดเวลาได้ครั�งละ 1 ชั้�วโมง
ต่อการกดปุ�ม 1 ครั�ง

● ส่ามารถตั�งเวลาได้สู่งสุ่ด 8 ชั้�วโมง
* หุากเล่อกเมนูอ่�น การตั�งค่าจ้ะถูกยกเล้ก

เวลาเพื่้�มข้่�น เวลาลดลง

	 
● ทุี่กครั�งทีี่�กดปุ�ม “Rice Taste” อุณหุภูัม้จ้ะเปลี�ยนไปตาม
ลำาดับตั�งแต่ 30→....→60→30→.... (oC) หุร่อกดปุ�มนี�
ค้างไว้เพ่ื่�อเร่งเวลาไปข้้างหุน้า

	 
● ไฟสั่ญญาณ “Cooking” จ้ะส่ว่างข่้�นเพ่ื่�อแส่ดงเวลาทีี่�เหุล่อ

ส่ัญญาณไฟส่ว่างข้่�น

● หุากตั�งเวลาไว้เก้น เม่�อการปรุงอาหุารเส่ร็จ้ส้่�นจ้ะมีเสี่ยงเต่อน
ดังข่้�นสี่�ครั�ง 

เสียบัสายไฟและวางหม้อหุงข้้าวระบับั IH

ใส่วัตถุดิบัทีำ�จะหมักลงในหม้อชั้�นใน และปิดฝุ่าด้านนอก

กดปุ�ม Menu เพ่�อเล่อกการหมัก

กดปุ�ม “Hour/Min” เพ่�อตั�งเวลาล่วงหน้าสำาหรับัการหมัก

ตั�งค่าอุณหภ่มิสำาหรับัการหมัก

กดปุ�ม “Cooking” เพ่�อเริ�มการหมัก
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หม้อทีำ�สามารถและไม่สามารถใช้้กับัเตาระบับั IH ได้

รูปที่รง วัส่ดุ และข้นาดข้องก้นหุม้อหุุงข้้าวจ้ะเป็นตัวกำาหุนดว่าส่ามารถใช้้กับเตาระบบ IH ได้หุร่อไม่ กรุณาอย่าใช้้หุม้อหุุงข้้าวทีี่�ไม่ส่ามารถใช้้
กับเตาระบบ IH ได้ หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ก่อใหุ้เก้ดเพื่ล้งไหุม้จ้ากนำ�ามันหุร่ออุปกรณ์รักษาความปลอดภััยที่ำางานผ้ดปกต้เน่�องจ้ากไม่ส่ามารถ
ควบคุมความร้อนทีี่�สู่งเก้นไปได้

● ห้ามวางหม้อชั้�นในข้องหม้อหุงข้้าวระบับั IH ลงบันเตาระบับั IH โดยตรง

ڦ  ร่ปทำรงข้องก้นหม้อชั้�นใน

    หม้อทีำ�ใช้้งานได้     หม้อทีำ�ใช้้งานไม่ได้

 ● ก้นหม้อชั้�นในเรียบัแบัน 
* กรุณาใช้้งานหุม้อทีี่�ก้นไม่โค้งนูน

หุร่อมีลวดลาย

● สำาหรับัอุ่นร้อน
โค้งงอน้อยกว่า 3 มม. 

 ●หม้อทีำ�มีก้นโค้ง เช่้น หม้อปรุงอาหาร
แบับัจีน

 ●หม้อทีำ�มีก้นไม่เสมอกันและอย่่ห่างจาก
แผังควบัคุมความร้อน

 ●หม้อทีำ�มีข้าตั�งทีำ�ก้นหมอ

วิธีีจำาแนกความโค้งงอข้องก้นหม้อ
สำาหรับัอุ่นร้อน

① วางเหุรียญส่องเหุรียญบนพ่ื่�นผ้วทีี่�เรียบแบน
② วางหุม้อลงและกดบร้เวณก่�งกลางข้องก้นหุม้อลงบนเหุรียญ
③ กดบร้เวณข้อบหุม้อ

หม้อแกว่งจากด้านหนึ�งไปอีกด้านหนึ�ง → ใช้้งานได้ (โค้งงอน้อยกว่า 3 มม.)
หม้อไม่แกว่งจากด้านหนึ�งไปอีกด้านหนึ�ง → ใช้้งานไม่ได้ (โค้งงอมากกว่า 3 มม.)

* ไม่ส่ามารถใช้้งานหุม้อทีี่�บร้เวณก้นหุม้อโค้งงอแบบกลับด้านกับหุม้อข้้างต้นได้
① วางหุม้อลงบนพ่ื่�นผ้วทีี่�เรียบแบน
② หุมุนหุม้อ

ตัวหม้อหมุนไปรอบัๆ → ใช้้งานไม่ได้

ข้นาดڦ 

     หม้อทีำ�ใช้้งานได้     หม้อทีำ�ใช้้งานไม่ได้

 ●สำาหรับัอุ่นร้อน
หุม้อควรมีเส้่นผ่านศููนย์กลาง 12-18 ซึ่ม. 

● หม้อทีำ�มีข้นาดเล็กกว่าข้นาดทีำ�ระบุัไว้ทำางด้านซ้่าย

● หม้อทีำ�มีข้นาดใหญ่กว่าแผังควบัคุมความร้อน

!"#$%&'()(#
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ڦ  วัสดุ

    หม้อทีำ�ใช้้งานได้     หม้อทีำ�ใช้้งานไม่ได้

● เหล็กและเหล็กหล่อ

● เหล็กเคล่อบั
กรุณาหลีกเหลี�ยงการปล่อยให้หม้อ
เคล่อบัไหม้จนแห้งหร่ออบันานเกินไป
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ที่ำาใหุ้แผงควบคุม
ความร้อนช้ำารุดเสี่ยหุาย หุร่อที่ำาใหุ้ก้น
หุม้อเคล่อบละลายและไหุม้

● เหล็กกล้าไร้สนิม
18-0 (SUS430) ฯลฯ
* หุม้อบางช้น้ดอาจ้อ่อนลงตาม
ระดับความร้อนและอาจ้เป็นหุม้อ
ในประเภัที่ที่ี�ใช้้งานไม่ได้

● หม้อเหล็กกล้าหลายชั้�น
* หุม้ออาจ้ไม่เก้ดความร้อนเน่�องจ้ากประเภัที่ข้องหุม้อที่ี�แตกต่างกัน

● แก้วทำนความร้อน

● หม้อเคล่อบัเซ่รามิก/หม้อดิน
กรุณาอย่าใช้้หุม้อด้นจ้ากผู้ผล้ตราย
อ่�นทีี่�มีโลโก้ “ใช้้ได้กับระบบ IH” 
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้ระบบ
ตรวจ้จั้บหุม้อหุร่อระบบที่ำาความร้อน
ที่ำางานผ้ดปกต้

● อะล่มิเนียม, ทำองแดง
กรุณาอย่าใช้้หุม้อทีี่�มีแผ่นฟอยล์
อะลูม้เนียม (หุร่อหุม้อเคล่อบด้นเผา 
ฯลฯ) ทีี่�มีโลโก้ “ใช้้ได้กับระบบ IH” 
หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้ระบบ
ตรวจ้จั้บหุม้อหุร่อระบบที่ำาความร้อน
ที่ำางานผ้ดปกต้

ڦ  โครงสร้างการให้ความร้อนในระบับั IH
เม่�อกระแส่ความถี�สู่งไหุลเข้้าสู่่คอยล์ร้อน จ้ะเก้ดเส้่นแรงแม่เหุล็ก และเม่�อเส้่นแรงแม่เหุล็กผ่านเข้้าไปในบร้เวณก้นหุม้อ จ้ะเก้ดกระแส่ไฟฟ้า
วนในหุม้อ เม่�อกระแส่ไฟฟ้าวนไหุลเวียน ตัวหุม้อจ้ะเก้ดความร้อน เน่�องจ้ากการที่นความร้อนข้องหุม้อ IH ย่อมาจ้ากคำาว่า Induction 
Heating (การเหุนี�ยวนำาความร้อน)

!"#$#%&'(!
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ตามโครงส่ร้างนี� หุม้อหุุงข้้าวบางประเภัที่จ่้งส่ามารถใช้้งานกับเตาระบบ IH ได้ แต่หุม้อหุุงข้้าว
บางประเภัที่ก็ไม่ส่ามารถใช้้งานได้ ข้อแนะนำาใหุ้ท่ี่านใช้้งานหุม้อทีี่�ผล้ตจ้ากประเที่ศูญี�ปุ�ม 
และมีตราสั่ญลักษณ์ SG ทีี่�ได้รับมอบจ้าก “ส่มาคมความปลอดภััยข้องผล้ตภััณฑ์์ต่อผู้บร้โภัค” 
หุร่อหุม้อทีี่�ส่ามารถใช้้งานกับเตาระบบ IH ทีี่�ผล้ตโดยตัวแที่นจ้ำาหุน่ายข้องผล้ตภััณฑ์์นี�ได้
* แม้ว่าหุม้อจ้ะส่ามารถใช้้งานได้ แต่ระดับความร้อนจ้ะปรับเปลี�ยนและอ่อนลงไปตามวัส่ดุ รูปที่รง และความหุนาข้องหุม้อ
* หุากใช้้งานหุม้อที่ี�มีก้นบางกว่า จ้ะที่ำาใหุ้ก้นหุม้อเส่ียรูปเม่�อใช้้ปรุงอาหุาร กรุณาหุยุดใช้้งานที่ันที่ีเม่�อหุม้อมีลักษณะข้องการเส่ียรูป

หม้อทีำ�สามารถและไม่สามารถใช้้กับัเตาระบับั IH ได้ (ต่อ)
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● กรุณาเสี่ยบปลั�กไฟเข้้ากับเต้ารับ

	 

● กรุณาใช้้งานหม้อทีำ�มีวัสดุ ข้นาด และร่ปทำรงทีำ�เหมาะสม 
(ด่ P25~26)

	 
● ไฟส่ัญญาณ “Start Heating” จ้ากนั�นไฟส่ัญญาณระดับ
ความร้อนจ้ะส่ว่างข่้�น และจ้ะเร้�มใหุ้ความร้อน

● ระดับความร้อนจ้ะเร้�มต้นทีี่� “3”

ไฟส่ัญญาณจ้ะส่ว่างข้่�น

* หุากเคร่�องไม่เร้�มที่ำางานภัายใน 2 ชั้�วโมงในข้ณะใหุ้ความ
ร้อน การใหุ้ความร้อนจ้ะหุยุดที่ำางาน
กรุณาเปิดเคร่�องอีกครั�งหุากต้องใช้้เวลาปรุงอาหุารเก้นกว่า 
2 ช้ั�วโมง

คำาแนะนำาในการใช้้งาน เตาระบับั IH (การนึ�ง การต้ม และการผััด)

	 
● ส่ามารถปรับระดับความร้อนในระหุว่างการปรุงอาหุารได้

* กดปุ�ม “เร้�มใหุ้ความร้อน” ค้างไว้ 1 ว้นาทีี่เพ่ื่�อปรับระดับ
ความร้อน

	 
● ไฟสั่ญญาณจ้ะดับลงหุลังจ้ากการใหุ้ความร้อนส้่�นสุ่ดลง

● แม้จะปรุงอาหารเสร็จแล้ว แต่พัดลมระบัายความร้อนจะยัง
คงทำำางานอย่่หากมีอุณหภ่มิภายในส่ง

● โปรดระวังความร้อนทีำ�อาจหลงเหล่ออย่่ใน
แผังความร้อน ซึ่�งอาจก่อให้เกิดไฟลุกไหม้

 

เสียบัสายไฟ

ใส่วัตถุดิบัลงในหม้อและวางหม้อตรงกลางข้องแผัง
ควบัคุมความร้อน

กดปุ�ม “Start Heating”

กดปุ�ม “Down และ Up” เพ่�อตั�งค่าระดับัความร้อน

กดปุ�ม   หลังจากการปรุงอาหารเสร็จสิ�น



28

ส่ตรอาหาร

ข้้าวมันไก่สิงคโปร์ ใช้้เมน่: ข้้าวอบัหม้อดิน (Clay Pot Rice)

ส่วนผัสมส่วนผัสม                   (2 ถ้วยตวง)
อกไก่ ....................... 1 ช้้�น เกล่อปรุงอาหุาร 1/2 ช้้อนช้า
ข้้าว ...............................................................2 ถ้วยตวง
นำ�าจ้้�มไก่ ................................................. ปร้มาณเล็กน้อย
A
ข้้ง .................................................... หุนา 2 มม. 3 แผ่น
ผักชี้ ............................................................ 1/2 ช้้อนช้า
ตะไคร้อบแหุ้ง ...................................................... 1 กรัม
เกล่อปรุงอาหุาร ............................................... 1 ช้้อนช้า
B
ต้นหุอมจี้น ............... 1 ต้น ข้้ง ........................50 กรัม
นำ�ามันส่ลัด .........4 ช้้อนโต๊ะ เกล่อปรุงอาหุาร ...1 ช้้อนช้า

ส่ตรอาหาร

	 
	 
	 
	 
	 
	 

ข้้าวหน้าไก่ใส่บุัก ใช้้เมน่: ข้้าวอบัหม้อดิน (Clay Pot Rice)

ส่วนผัสม                   (2 ถ้วยตวง)
อกไก่ ....................70 กรัม โกโบ .....................50 กรัม
แครอที่ .................30 กรัม เห็ุด .....................หุน่�งดอก
บุก .......................40 กรัม ข้้าว ..................2 ถ้วยตวง
เคร่�องปรุงรส
ซึ่อส่ถั�วเหุล่อง ......1 ช้้อนช้า ไวน์ปรุงอาหุาร ......1 ช้้อนช้า
ซุึ่ปผงก่�งส่ำาเร็จ้รูป .1 ช้้อนช้า

ส่ตรอาหาร

	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 
* หุากไม่ผส่มเคร่�องปรุงรส่และนำ�าใหุ้เข้้ากันดี ข้้าวอาจ้สุ่กไม่ได้ทีี่� นอกจ้ากนี� หุากใส่่เคร่�องปรุงมากเก้นไปอาจ้ที่ำาใหุ้ข้้าวทีี่�หุุงออกมาไม่
ส่มบูรณ์

หั�นอกไก่เป็นชิ้�นเล็กๆ
แช่้โกโบัซ่อยลงในนำ�าและเทำนำ�าออก
สับับุักเป็นชิ้�นและต้มในนำ�าร้อนเพ่�อข้จัดความข้ม

หั�นแครอทำและเห็ดเป็นชิ้�นบัางๆ
ใส่ข้้าวทีำ�ซ่าวนำ�าแล้วลงในหม้อชั้�นใน เติมเคร่�องปรุงรสและนำ�าพอประมาณ (จนถึงขี้ดวัดทีำ� 2 ข้องข้้าวทีำ�ไม่ต้องซ่าวนำ�าและข้้าว
ข้าว) และคนให้เข้้ากันจากก้นหม้อ
ใส่ส่วนผัสมและกดเล่อกเมน่ “ข้้าวอบัหม้อดิน (Clay Pot Rice)”
หลังจากปรุงอาหารเสร็จสิ�น ให้คนส่วนผัสมและข้้าวให้เข้้ากันดี

โรยเกล่อปรุงอาหารลงบันอกไก่และห่อด้วยแผ่ันพลาสติกคลุมอาหาร เก็บัอกไก่ในต้่เย็นไว้ครึ�งวัน
ใส่ข้้าวทีำ�ซ่าวนำ�าแล้วลงในหม้อชั้�นใน เติมเคร่�องปรุงรสและนำ�าพอประมาณ (จนถึงขี้ดวัดทีำ� 2 ข้องข้้าวทีำ�ไม่ต้องซ่าวนำ�าและข้้าวข้าว)
หลังจากรินนำ�าออกอย่างเบัาม่อ ใส่ส่วนผัสมข้้อ 1 และข้้อ A ลงด้านบันและกดปุ�มเล่อกเมน่ “ข้้าวอบัหม้อดิน (Clay Pot Rice)”
สับัต้นห้อมจีนและขิ้งในส่วนผัสมข้้อ B เติมนำ�ามันสลัดทีำ�ร้อน (ระวังลวก) และโรยเกล่อปรุงอาหาร จากนั�นคนให้เข้้ากัน
หลังจากปรุงอาหารเสร็จสิ�น นำาไก่ออกมาและหั�นเป็นชิ้�นบัาง นำาตะไคร้และขิ้งออกจากหม้อ จากนั�นผัสมและคนข้้าวอย่างเบัาม่อ
ตักข้้าวจากขั้�นตอนทีำ� 5 ลงในจาน วางไก่ไว้ด้านบัน และตกแต่งจานด้วยส่วนผัสมในข้้อ B และนำ�าจิ�มไก่ตามใจช้อบั
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ไวน์หวาน ใช้้เมน่: หมัก (Fermentation)

ส่วนผัสม                  (3-4 แก้ว)
หัุวเช่้�อ  .............. 150 กรัม ข้้าว ................... 150 กรัม
นำ�า. .....................300 มล.

ส่ตรอาหาร

	 
	 

	 
	 

* กรุณาใช้้ข้้าวทีี่�น่�งเส่ร็จ้ใหุม่ หุลีกเลี�ยงการใช้้ข้้าวทีี่�ปล่อยพัื่กท้ี่�งไว้เป็นเวลานาน

ข้้าวหน้าแกงกะหรี�ไก่ ใช้้เมน่: ตุ�น (Stew)

ส่วนผัสม                   (2 ถ้วยตวง)
ส่ะโพื่กไก่ ........... 100 กรัม ต้นหุอม .............. 100 กรัม
แครอที่ .................50 กรัม มันฝุ่รั�ง ..................70 กรัม
แกงกะหุรี�แบบก้อน...... 2 ก้อน นำ�า .......................250 มล

ส่ตรอาหาร

	 
	 

	 
	 

	 
	 

หั�นแครอทำและมันฝุ่รั�งเป็นแผ่ันร่ปพระจันทำร์ครึ�งซี่กหนา 
5 มม.

หั�นสะโพกไก่เป็นชิ้�นเล็กๆ

หั�นต้นหอมเป็นท่ำอนข้นาด 5 มม.
ใส่ส่วนผัสมและนำ�าลงในหม้อชั้�นใน ใส่แกงกะหรี�ก้อน
และปิดฝุ่า

เล่อกเมน่ “ตุ�น (Stew)” ตั�งเวลาทีำ� 40 นาทีำ และกดปุ�ม “Cooking”
หลังจากการตุ�นเสร็จสิ�น คนส่วนผัสมทัำ�งหมดให้เข้้ากัน

โยเกิร์ต ใช้้เมน่: หมัก (Fermentation)

ส่วนผัสม                   (4 ถ้วย)
โยเก้ร์ตทีี่�วางข้ายในตลาด............................... 3 ช้้อนโต๊ะ
นม ..................................................................400 มล.

ส่ตรอาหาร

	 

	 
	 
	 
	 

* ในกรณีทีี่�เก้ดการจั้บตัวเป็นก้อนข่้�นหุลังจ้ากการหุมัก ใหุ้เพ้ื่�มระยะเวลาในการหุมัก
* เก็บโยเก้ร์ตไว้ในตู้เย็นและรับประที่านโดยเร็วทีี่�สุ่ด

นำาหม้อชั้�นในและฝุ่าด้านในออกมา และเทำนำ�าร้อนลงไป
เพ่�อฆ่่าเช่้�อโรค
เทำนำ�าร้อนออกและใส่หม้อชั้�นในและฝุ่าด้านในลงไปในหม้อ
กรองโยเกิร์ตด้วยทีำ�กรองช้าและใส่ลงในหม้อชั้�นในพร้อมกัน
เติมนมและคนให้เข้้ากัน
เล่อกเมน่ “หมัก (Fermentation)” และตั�งอุณหภ่มิ 
35oC/6 ชั้�วโมง และกดปุ�ม “Cooking”

ต้มนำ�าให้เด่อด
ใส่ข้้าวลงในหม้อ พักนำ�าทีำ�ต้มไว้ให้เย็นลงและเติมลงในหม้อ 
โดยตั�งอุณหภ่มิทีำ� 60oC
ใส่หัวเช่้�อทีำ�นิ�มแล้วลงไปและคนให้เข้้ากัน
เล่อกเมน่ “หมัก (Fermentation)” และตั�งอุณหภ่มิ 
60oC/6 ชั้�วโมง และกดปุ�ม “Cooking”
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การทำำาความสะอาดและด่แลรักษา

● ก่อนทำำาความสะอาดและด่แลรักษา กรุณา
ตรวจสอบัให้แน่ใจว่าตัวเคร่�องหยุดหุงข้้าวและ
อุ่นอาหารแล้ว จากนั�นถอดปลั�กไฟ และรอให้
หม้อชั้�นในและตัวเคร่�องเย็นลง

● กรุณาอย่าใช้้นำ�าทำำาความสะอาดตัวเคร่�อง

● กรุณาอย่าใช้้สารซั่กล้างทีำ�เป็นกรดหร่อเป็นด่างช้นิดแรง นำ�ายา สาร
ฟอกข้้าว หร่อฟองนำ�าและแปรงโลหะทีำ�มีสารกัดกร่อน

● หากมีวัตถุติดอย่่บันพ่�นผิัวข้องหม้อ ให้แช่้หม้อในนำ�าร้อนก่อน
แล้วนำาไปล้าง

● กรุณาอย่าใช้้โลหะหร่อข้องมีคมในการกำาจัดคราบัสกปรก
● กรุณาทำำาความสะอาดและด่แลรักษาเป็นอย่างดีหลังการใช้้งาน

ทุำกครั�ง
● กรุณาทำำาความสะอาดด้านในข้องช่้องระบัายไอนำ�าหลังจากใช้้งาน

ทุำกครั�งเน่�องจากอาจมีนำ�าอุดตันอย่่ภายใน

ถอดและปิดฝุ่าด้านในให้แน่น
ถอดฝุ่าด้านในออก 
● กดตะข้อล็อกข้องฝุ่าด้านในข่้�น และถอดฝุ่าด้านในออกมา

ฝุ่าด้านใน
แกนส่ปร้งล็อกข้องฝุ่าด้านใน

➡➡

ปิดฝุ่าด้านในให้แน่น
● วางตำาแหุน่งฝุ่าด้านในโดยใหุ้ลูกศูรชี้�ด้านบน
● แข้วนตัวช่้วยรับแรงกดใต้ฝุ่าด้านในไว้กับตัวรับแรงกดภัายใน
ฝุ่าด้านนอก

● กดส่่วนบนข้องฝุ่าด้านในเข้้าไปทีี่�ปุ�มล็อกข้องฝุ่าด้านในจ้น
ได้ย้นเสี่ยงคล้ก

ฝุ่าด้านใน

แกนส่ปร้งล็อกข้องฝุ่าด้านใน

ฝุ่าด้านใน
	 

● จั้บและด่งส่่วนทีี่�เป็นยางตรงกลางข้องฝุ่าอะลูม้เนียมด้านนอก

ฝุ่าด้านใน จ้ับและด่งส่่วนที่ี�เป็นยาง
ไปยังต แหุน่งนี�

* อาจ้มีความร้อนหุลงเหุล่ออยู่หุลังจ้ากการหุุงข้้าว ซึ่่�งที่ำาใหุ้
ยากต่อการถอดฝุ่าอะลูม้เนียมด้านนอกออก กรุณาเที่นำ�าใหุ้
ไหุลผ่านเพ่ื่�อใหุ้ฝุ่าเย็นส่น้ที่และถอดฝุ่าออก
นอกจ้ากนี� หุากถอดฝุ่าออกได้ยาก กรุณาเปิดข้อบข้องฝุ่า
ด้านนอกอะลูม้เนียมเพ่ื่�อถอดฝุ่าออกมา

	 

* เที่นำ�าออกหุลังจ้ากที่ำาความส่ะอาด

	 
● บ้ดฝุ่าอะลูม้เนียมด้านนอกทีี่�ใส่่เข้้าไปใหุ้แน่น

จ้ับและด่งส่่วนที่ี�เป็นยาง
ไปยังต แหุน่งนี�

ปะเก็น

* หุ้ามถอดปะเก็นล้�นเปิดปิด และกรุณาใส่่เข้้าไปด้านในใหุ้
แน่นเพื่่�อป้องกันไม่ใหุ้หุลุดออกมา

ถอดฝุ่าอะล่มิเนียมด้านนอกออก

ล้างทำำาความสะอาดด้วยฟองนำ�าแบับันุ่มและล้างออก
ด้วยนำ�า

ประกอบัเข้้าไปใหม่
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หม้อชั้�นในและทัำพพีแบับัสอดเข้้าไปได้
ล้างทำำาความสะอาดด้วยฟองนำ�าแบับันุ่มและล้างออกด้วยนำ�า

* เที่นำ�าออกหุลังจ้ากที่ำาความส่ะอาด
* กรุณาอย่าวางหุม้อในบร้เวณทีี่�มีความช่้�นหุร่อส่กปรกเพ่ื่�อ
หุลีกเลี�ยงการถูกกัดกร่อน

หากกำาจัดคราบัสกปรกในหม้อชั้�นในได้ยาก
หากกำาจัดคราบัสกปรกได้ยาก ให้ทำำาความสะอาดโดยใช้้สาร
ซ่ักล้างทำี�มีฤทำธีิ�เป็นกลางสำาหรับัเคร่�องครัวโดยเฉพาะ และ
ล้างนำ�าออกหลังจากใช้้โหมดข้้าวอบัหม้อดินหรอ่ตุ�น

* ที่ำาความส่ะอาดโดยใช้้วัตถุทีี่�มีความอ่อนนุ่ม เช่้น ฟองนำ�า
* หุ้ามใช้้มีดขู้ด แปรงโลหุะ แปรงไนลอน หุร่อส่ารซัึ่กล้าง ฯลฯ
* เที่นำ�าออกหุลังจ้ากที่ำาความส่ะอาด

ฝุ่าช่้องระบัายไอนำ�า
	 

● ด่งฝุ่าข่้�นมาเม่�อจ้ะถอดออก

	 
● ถอดปะเก็นออกพื่ร้อมกัน

ฝุ่าครอบ
ช้่องระบายไอน�

ฝุ่าช้่องระบายไอน�

ล็อก

ปะเก็น

	 
● กรุณาเช็้ดใหุ้แหุ้งหุลังจ้ากที่ำาความส่ะอาด

	 
● ต้ดตั�งปะเก็นส่่วนบน
● แข้วนฝุ่าครอบช้่องระบายนำ�าด้านหุน่�งเข้้ากับข้้อต่อ จ้ากนั�น
ปิดครอบฝุ่าด้านนอกและล็อกไว้

ฝุ่าครอบ
ช้่องระบายไอน�

ฝุ่าช้่องระบายไอน� ข้้อต่อ

ล็อก

ปะเก็น

	 
● กรุณากดลงจ้ากด้านบน

ถอดฝุ่าอะล่มิเนียมด้านนอกออก

ปลดล็อกและถอดฝุ่าออกจากฝุ่าช่้องระบัายไอนำ�า

ทำำาความสะอาดด้วยฟองนำ�าแบับันุ่ม

ปิดฝุ่าครอบัช่้องระบัายไอนำ�า

ประกอบัฝุ่าด้านนอกเข้้าไปใหม่



ตัวเคร่�อง (ด้านใน)
กรุณาถอดหม้อชั้�นในและฝุ่าด้านในออก และเช็้ดด้วยผ้ัาแห้ง
* กรุณาเช็้ดที่ำาความส่ะอาดบร้เวณทีี่�ช้ำารุดเสี่ยหุายใหุ้เรียบร้อย

● กรุณาตรวจสอบัว่ามีเมล็ดข้้าวและสิ�งสกปรกทีำ�ติดอย่่บัริเวณ
ก้นหม้อและเซ็่นเซ่อร์บัอกอุณหภ่มิหร่อไม่ หากไม่ปฏิิบััติตาม
อาจส่งผัลให้การทำำางานขั้ดข้้องและทำำาให้ข้้าวทีำ�หุงออกมาไม่
สมบ่ัรณ์ กรุณาตรวจสอบัให้แน่ใจว่าทำำาความสะอาดตัว
เคร่�องก่อนการใช้้งาน

ตัวเคร่�อง (ด้านนอก)
เช็้ดด้วยผ้ัาแห้ง
* หุากคราบส่กปรกหุลุดออกยาก ใหุ้เช็้ดด้วยผ้าชุ้บส่ารซัึ่กล้างทีี่�
มีฤที่ธ้ี�เป็นกลางแบบเจ่้อจ้างส่ำาหุรับใช้้กับเคร่�องครัวโดยเฉพื่าะ 
จ้ากนั�นเช็้ดคราบส่ารซัึ่กล้างออกใหุ้หุมดด้วยผ้าแหุ้ง ฯลฯ
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แผังควบัคุมความร้อนข้องเตาระบับั IH
เช็้ดด้วยผ้ัาแห้ง
* หุากคราบส่กปรกหุลุดออกยาก ใหุ้เช็้ดด้วยผ้าชุ้บส่ารซัึ่ก
ล้างทีี่�มีฤที่ธ้ี�เป็นกลางแบบเจ่้อจ้างส่ำาหุรับใช้้กับเคร่�องครัว
โดยเฉพื่าะ จ้ากนั�นเช็้ดคราบส่ารซัึ่กล้างออกใหุ้หุมดด้วยผ้า
เช็้ดเก็บฝุุ่�น ฯลฯ
หุากส่้�งตกค้างบนแผงควบคุมความร้อนหุลุดออกยาก ใหุ้
เช็้ดออกด้วยส่ารซัึ่กล้างช้น้ดเหุลว

ควรเช้็ดที่ ความส่ะอาด
บร้เวณนี�อย่างส่ม� เส่มอ

ช่้องด่ดและช่้องไอร้อน
พลิกกลับัด้านและด่ดฝุุ่�นออก
* กรุณาอย่าใช้้งานหุากมีฝุุ่�นส่ะส่มอยู่ เพื่ราะอาจ้ที่ำาใหุ้เก้ด
ความร้อนสู่งเก้นไปได้

การแก้ไข้ปัญหา

กดปุ�มแล้วแต่ตัว
เคร่�องทำำางานผิัดปกติ

เบัรกเกอร์ตัดวงจร
ดับัลงข้ณะใช้้งาน

● เสี่ยบปลั�กไฟเข้้ากับเต้ารับไม่แน่น

● วางหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH บนเตาระบบ 
IH ไม่ถูกต้อง

● ใช้้กำาลังไฟมากเก้นไป

● ตรวจ้ส่อบใหุ้แน่ใจ้ว่าเสี่ยบปลั�กไฟเข้้ากับเต้ารับแน่นดีแล้ว

● วางหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH บนเตาระบบ IH ใหุ้ถูกต้อง

ปัญหา สาเหตุ วิธีีแก้ไข้

➡
➡

➡

➡
➡

➡

หุากเก้ดส้่�งผ้ดปกต้ระหุว่างการใช้้งาน กรุณาอ่านคู่ม่อฉบับนี�อย่างรอบคอบก่อนนำาไปซ่ึ่อมแซึ่มและตรวจ้ส่อบว่าเก้ดจ้ากส่าเหุตุดังต่อไปนี�หุร่อไม่

การทำำาความสะอาดและด่แลรักษา (ต่อ)

● ปิดเคร่�องใช้้ไฟฟ้าอ่�น หุร่อวงจ้รทีี่�เช่้�อมต่อกับเบรกเกอร์ตัด
วงจ้ร หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้กำาลังไฟเก้นขี้ดความ
ส่ามารถข้องวงจ้ร
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ข้้าวแข็้งเกินไปหร่อนิ�ม
เกินไป

● ตวงวัดปร้มาณข้้าวไม่ถูกต้องเม่�อเต้มข้้าว
ลงในถ้วยตวง

● ปร้มาณนำ�าไม่ถูกต้อง

● กรุณาตวงวัดโดยใช้้ถ้วยตวงทีี่�มีขี้ดวัดระดับ (→P13)

● ในการตวงวัดเพ่ื่�อหุุงข้้าว กรุณาปฏ้ิบัต้ตามขั้�นตอนใหุ้ถูกต้อง
เพ่ื่�อตวงวัดปร้มาณนำ�า (→P16~18)

● เม่�อหุุงข้้าวโดยไม่ใช้้โหุมดตวงวัดข้้าว กรุณาตวงวัดใหุ้ตรงกับขี้ด
วัดข้องหุม้อชั้�นใน (→P13)

● เม่�อหุุงข้้าวในโหุมดประหุยัดพื่ลังงานและ
หุุงเร็ว ข้้าวอาจ้มีความแข็้ง

● อาจ้ต้ดตั�งฝุ่าด้านในและช่้องระบายไอนำ�า
ไม่ถูกต้อง

● หุุงข้้าวในบร้เวณทีี่�ยกสู่งมากเก้นไป

● หุากข้้าวมีความแข็้ง กรุณาหุุงข้้าวและปรับปร้มาณนำ�าตามโหุมด
เมนูปกต้ 

● กรุณาต้ดตั�งหุม้อชั้�นในและฝุ่าช่้องระบายไอนำ�า

● หุากตำาแหุน่งวางหุม้ออยู่สู่งเก้นไป อุณหุภูัม้ทีี่�ใช้้หุุงจ้ะไม่เพ้ื่�มข่้�น 
ส่่งผลใหุ้ข้้าวสุ่กได้ไม่เต็มทีี่�

● กดปุ�มเมนูส่ำาหุรับการหุุงข้้าวไม่ถูกต้อง ● กรุณาเล่อกเมนูใหุ้ถูกต้องตามช้น้ดข้องข้้าว (→P14, 16)

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

การแก้ไข้ปัญหา (ต่อ)

ข้้าวหุงสุกเกินไป
● ปร้มาณนำ�าไม่เพีื่ยงพื่อ

● ซึ่าวข้้าวในนำ�าไม่เพีื่ยงพื่อโดยยังมีรำาข้้าว
หุลงเหุล่ออยู่

● กรุณาตวงวัดปร้มาณนำ�าใหุ้ถูกต้อง

● กรุณาซึ่าวข้้าวในนำ�าใหุ้ส่ะอาดเพ่ื่�อไม่ใหุ้มีรำาข้้าวหุลงเหุล่ออยู่ 
(→P13, 17)

➡
➡

➡
➡

ข้้าวติดทีำ�หม้อ

● อุ่นข้้าวปร้มาณน้อยไว้นานเก้นไป

● ข้้าวน้�มเก้นไป

● กรุณาหุลีกเลี�ยงการอุ่นข้้าวในปร้มาณน้อยไว้นานเก้นไป

● ข้้าวทีี่�น้�มเก้นไปอาจ้เหุนียวต้ดหุม้อได้ กรุณาหุลีกเลี�ยงการอุ่น
ข้้าวไว้นานเก้นไป และที่ำาความส่ะอาดหุม้อชั้�นในโดยเร็วทีี่�สุ่ด

➡
➡

➡
➡

ข้้าวเปลี�ยนเป็นสี
เหล่องและมีรสช้าติ
ผิัดปกติ

● ข้้าวอยู่ในหุม้อชั้�นในนานเก้นไป

● หุุงข้้าวโดยใช้้นำ�าทีี่�มีไอออนฤที่ธ้ี�เป็นด่าง 
นำ�าแร่ โดยมีความเป็นเม็ดสู่ง ฯลฯ

● กรุณาอย่าเก็บข้้าวไว้ในหุม้อชั้�นในนานจ้นเก้นไป (เก็บได้นาน
สู่งสุ่ดทีี่� 12 ชั้�วโมง ใหุ้หุลีกเลี�ยงการอุ่นข้้าวนานเก้น 12 ชั้�วโมง)

● กรุณาอย่าใช้้นำ�าทีี่�มีไอออนฤที่ธ้ี�เป็นด่าง นำ�าแร่ทีี่�มีมีความเป็นเม็ด
สู่ง ฯลฯ

➡

➡

➡

➡

● ตั�งเวลาไม่ถูกต้อง ● กรุณาตั�งค่าเวลาการหุุงข้้าวใหุ้ถูกต้อง (→P22)

การหุงข้้าวล้มเหลว

● ส่ายไฟหุลุดหุร่อกำาลังไฟเก้ดขั้ดข้้องใน
ระหุว่างการหุุงข้้าว

● หุากตัวจ่้ายไฟดับลงระหุว่างการหุุงข้้าว การหุุงข้้าวจ้ะไม่เส่ร็จ้
ส่มบูรณ์➡

➡

➡

➡
ชั้�นแผ่ันฟิล์มสีข้าวโผัล่
ออกมา

● ข้้าวข้าวมีแป้งในปร้มาณมาก
● ผ้วข้องเม็ดข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าอาจ้เคล่อบด้วยแป้ง กรุณาล้าง

ที่ำาความส่ะอาดอย่างเบาม่อก่อนนำาไปหุุง➡ ➡

ข้้าวแข็้งเกินไปหร่อนิ�ม
เกินไป

● มีส้่�งข้องต้ดอยู่ระหุว่างหุม้อชั้�นในกับตัว
เคร่�อง (ส่่วนผส่มทีี่�อังไฟไว้นานเก้นไป ฯลฯ)

● ความแตกต่างข้องช้น้ดข้้าว ถ้�นกำาเน้ด 
และปีทีี่�ผล้ตอาจ้ที่ำาใหุ้ข้้าวมีรส่สั่มผัส่แตก
ต่างกัน

● กรุณาที่ำาความส่ะอาดด้านในข้องหุม้อชั้�นในและตัวเคร่�อง 
(→P30~32)

● กรุณาโปรดเล่อกเมนูช้น้ดข้้าวและรส่สั่มผัส่ข้องข้้าวเพ่ื่�อปรับใหุ้
เหุมาะส่ม (→P15, 16)

● หุากต้องการหุุงข้้าวใหุม่ กรุณาเล่อกโหุมดข้้าวใหุม่ (→P14, 16)

➡

➡

➡
➡
➡
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ข้้าวมีความแข็้งใน
โหมดอุ่น

● อุ่นข้้าวในปร้มาณน้อยเก้นไป

● ฝุ่าด้านนอกเปิดอยู่

● เม่�อข้้าวทีี่�นำาไปอุ่นมีปร้มาณน้อย กรุณาวางข้้าวไว้ตรงกลาง หุร่อ
หุ่อด้วยแผ่นพื่ลาส่ต้กคลุมอาหุารและใส่่ช่้องแช่้แข็้ง

● หุากเปิดฝุ่าด้านนอกท้ี่�งไว้ ข้้าวจ้ะอุ่นไม่ได้ทีี่� 

➡
➡

➡
➡

● นำ�ามีปร้มาณมากเก้นไป

● ซึ่าวข้้าวในนำ�าไม่เพีื่ยงพื่อโดยยังมีรำาข้้าว
หุลงเหุล่ออยู่

● กรุณาตวงวัดปร้มาณนำ�าใหุ้ถูกต้อง

● กรุณาซึ่าวข้้าวในนำ�าใหุ้ถูกต้องเพ่ื่�อไม่ใหุ้มีรำาข้้าวหุลงเหุล่ออยู่ 
(→P13, 17)

นำ�าล้นออกมาระหว่าง
หุงข้้าว

● ปรุงโจ๊้ก/ซุึ่ปในโหุมดอ่�นนอกจ้ากโหุมด
โจ๊้ก/ซุึ่ป

● กรุณาปรุงโจ๊้ก/ซุึ่ปด้วยโหุมดโจ๊้ก/ซุึ่ป (→P14, 16)

➡
➡

➡

➡
➡

➡
เม็ดข้้าวมีจุดหลาย
แห่งและข้้าวสุกได้ไม่
เต็มทีำ�

● คนข้้าวไม่เพีื่ยงพื่อหุลังจ้ากการหุุงข้้าว
● กรุณาคนข้้าวโดยทัี่นทีี่หุลังจ้ากการหุุงข้้าวเส่ร็จ้ส้่�น 
(→P15, 18)

➡ ➡

ไม่สามารถหุงข้้าวได้
อย่างราบัร่�นในโหมด
ตวงวัดข้้าว

● หุุงด้วยข้้าวทีี่�ซึ่าวนำ�าแล้ว

● หุม้อชั้�นในเปียก
● มีวัตถุอยู่ภัายในหุม้อชั้�นใน

● ปรับระดับข้้าวใหุ้เหุมาะส่มเม่�อตวงวัด
ปร้มาณข้้าว

● บร้เวณทีี่�หุุงข้้าวมีความลาดเอียง
● หุุงข้้าวบนพ่ื่�นผ้วทีี่�ไม่เส่มอกัน

● เก้ดการสั่มผัส่ด้วยม่อ ฯลฯ ระหุว่างการ
ตวงวัด

● ไม่ส่ามารถวัดนำ�าหุนักข้องข้้าวทีี่�เปียกนำ�าได้ถูกต้อง กรุณาวัดนำ�า
หุนักข้้าวก่อนซึ่าวนำ�า (→P16)

● หุากฝุ่าด้านในเปียกนำ�าหุร่อมีข้้าวหุลงเหุล่ออยู่ภัายในฝุ่าด้านใน
เม่�อกดปุ�ม “คำานวณ” ในครั�งแรก จ้ะไม่ส่ามารถวัดนำ�าหุนักได้
อย่างถูกต้อง กรุณาเช็้ดนำ�าออกจ้ากฝุ่าด้านในและเที่นำ�าออกใหุ้
หุมด (→P16)

● กรุณาอย่าปรับระดับข้้าวหุลังจ้ากกดปุ�ม “คำานวณ” อีกครั�ง 
หุากต้องการปรับปร้มาณข้้าว ใหุ้ตวงวัดข้้าวใหุม่ทัี่�งหุมด 
(→P17)

● กรุณาอย่าหุุงข้้าวบนพ่ื่�นผ้วทีี่�ไม่เส่มอกันหุร่อไม่มั�นคง หุากไม่
ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ที่ำาใหุ้ตวงวัดข้้าวได้ไม่ถูกต้อง กรุณาหุุงข้้าวบนพ่ื่�น
ผ้วทีี่�เรียบและมั�นคง

● หุากเก้ดการสั่มผัส่ด้วยม่อระหุว่างการตวงวัด จ้ะไม่ส่ามารถตวง
วัดได้อย่างถูกต้องและที่ำาใหุ้ข้้าวสุ่กไม่ได้ทีี่� ดังนั�น กรุณาอย่า
สั่มผัส่ตัวเคร่�องระหุว่างการตวงวัด

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

การแก้ไข้ปัญหา (ต่อ)

กดปุ�ม “คำานวณ” อีก
ครั�งแล้ว แต่ยังตวงวัด
ปริมาณนำ�าไม่ได้

● ข้้าวมีปร้มาณมากเก้นไปหุร่อน้อยเก้นไป 
(หุน้าจ้อแส่ดงสั่ญลักษณ์ Err)

● ปร้มาณข้้าวทีี่�ตวงวัดได้ส่ำาหุรับหุุงข้้าวค่อ 45-480 กรัม กรุณา
ปรับปร้มาณข้้าวใหุ้เหุมาะส่มและกดปุ�ม “คำานวณ” อีกครั�ง➡ ➡

ไม่สามารถตวงวัดข้้าว
ได้อย่างสมบ่ัรณ์

● เล่อกโหุมดเมนูทีี่�ไม่มีฟังก์ชั้นตวงวัดข้้าว

● ไม่ได้กดปุ�ม “คำานวณ” อีกครั�ง

● ไม่ส่ามารถตวงวัดข้้าวในโหุมดข้้าวอบหุม้อด้น โจ๊้ก/ซุึ่ป ข้้าว
กล้อง ตุ�น หุร่อหุมักได้

● กรุณากดปุ�ม “คำานวณ” อีกครั�งหุลังจ้ากใส่่ข้้าวลงในหุม้อ 
(ไฟสั่ญญาณ “คำานวณ” จ้ะส่ว่างข่้�น)

➡

➡

➡

➡
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● มีหุยดนำ�าส่ะส่มภัายนอกหุม้อชั้�นในและ
ภัายในตัวเคร่�อง

● มีการปรับระดับความร้อน

● กรุณาเช็้ดหุยดนำ�าออกก่อนใส่่หุม้อชั้�นในลงไป

● ไม่มีความผ้ดปกต้

ได้ยินเสียงนำ�าหยด
ระหว่างการหุงข้้าว

ได้ยินเสียงดังออก
มาระหว่างการหุงข้้าว

หม้อหุงข้้าวระบับั IH 
ไม่ทำำางาน 
หุน้าจ้อแส่ดงสั่ญลักษณ์
ขั้ดข้้อง  

● พื่บความผ้ดปกต้ข้องเตาระบบ IH
● กรุณาตรวจ้ส่อบส่ถานะข้องเตาระบบ IH (หุน้าจ้อแส่ดงระดับ

ความร้อน)

➡

➡

➡

➡

➡

➡

การหุงข้้าวเกิดความ
ผิัดพลาด

● ผส่มเคร่�องปรุงรส่ไม่เพีื่ยงพื่อ ● กรุณาคนข้้าวจ้ากก้นหุม้อก่อนหุุงข้้าว➡ ➡

เม่�อทำำาการตุ�นบันเตา
ระบับั IH แต่ส่วน
ผัสมทัำ�งหมดไม่สุก
อย่างทัำ�วถึง

● เต้มส่่วนผส่มมากเก้นไป

● ใช้้เวลาในการหุุงน้อยเก้นไป

● มีส่่วนผส่มทีี่�ไม่ส่ามารถนำาไปตุ�นได้

● หุากเล่อกเมนูตุ�น จ้ะเต้มข้้าวข้าวลงไปได้ 3 ถ้วยตวง

● กรุณาข้ยายเวลาการหุุงข้้าว

● กรุณาเล่อกส่่วนผส่มทีี่�เหุมาะส่ม หุร่อใช้้เตาไมโครเวฟเพ่ื่�อปรุง
ส่่วนผส่มทีี่�นำาไปตุ�นได้ยากและนำาไปตุ�นในหุม้อหุุงข้้าวต่อไป

➡
➡

➡

➡
➡

➡

ไม่สามารถวัดปริมาณ
แคลอรี�ได้สำาเร็จ

● สั่มผัส่ด้วยม่อ ฯลฯ
● หุม้อหุุงข้้าวสั่�นจ้ากด้านหุน่�งไปอีกด้านหุน่�ง

เม่�อข้้าวหุุงสุ่กแล้ว

● เม่�อข้้าวสุ่กแล้ว ใหุ้ปล่อยท้ี่�งไว้ใหุ้เย็นตัว
เก้น 1 นาทีี่โดยประมาณ

● มีช้้อน ฯลฯ อยู่ในหุม้อชั้�นใน

● หุลีกเลี�ยงการสั่มผัส่ด้วยม่อหุร่อเข้ย่าหุม้อหุุงข้้าวในข้ณะทีี่�ข้้าว
กำาลังหุุง หุากไม่ปฏ้ิบัต้ตามอาจ้ส่่งผลใหุ้ตวงวัดปร้มาณแคลอรี�
ได้ไม่ถูกต้อง กรุณาอย่าสั่มผัส่หุร่อเข้ย่าหุม้อหุุงข้้าวก่อนหุร่อ
หุลังจ้ากข้้าวหุุงเส่ร็จ้

● หุากปล่อยข้้าวท้ี่�งไว้ใหุ้เย็นตัวเป็นเวลา 1 นาทีี่โดยไม่มีการที่ำา
งานใดๆ ข้้อความบนหุน้าจ้อแส่ดงผลจ้ะหุายไป หุากกดปุ�มอีก
ครั�ง การตวงวัดจ้ะเร้�มที่ำางานอีกครั�ง และหุากต้องการเพ้ื่�ม
ปร้มาณข้้าวทีี่�หุุงสุ่ก กรุณาตวงวัดข้้าวภัายใน 1 นาทีี่ทีี่�พัื่กข้้าวไว้
อีกครั�งหุน่�ง

● กรุณาอย่าใส่่ส้่�งข้องเพ้ื่�มเต้มลงในหุม้อหุุงข้้าวระบบ IH ก่อน
หุร่อหุลังเที่นำ�าลงในข้้าว

➡

➡

➡

➡

➡ ➡

หม้อหุงข้้าวระบับั IH 
ไม่ทำำางาน 
หุน้าจ้อแส่ดงสั่ญลักษณ์
ขั้ดข้้อง 

หม้อหุงข้้าวระบับั IH 
ไม่ทำำางาน 
หุน้าจ้อแส่ดงสั่ญลักษณ์
ขั้ดข้้อง 

● ไม่ส่ามารถเช่้�อมเตาระบบ IH กับหุม้อหุุง
ข้้าวระบบ IH ได้

● ระบบป้องกันความร้อนเก้นกำาหุนดข้อง
หุม้อหุุงข้้าวระบบ IH กำาลังที่ำางานอยู่

● กรุณาเช็้ดพ่ื่�นผ้วทีี่�เป็นแก้วข้องเตาระบบ IH ก้นหุม้อหุุงข้้าว
ระบบ IH และกำาจั้ดคราบส่กปรก

● กรุณาตรวจ้ส่อบว่าเต้มข้้าวและนำ�าลงไปแล้วหุร่อไม่
● กรุณาถอดปลั�กส่ายไฟและรอใหุ้หุม้อหุุงข้้าวระบบ IH เย็นลง

ก่อนใช้้งาน

➡

➡

➡

➡

หม้อหุงข้้าวระบับั IH 
ไม่ทำำางาน 
หุน้าจ้อแส่ดงสั่ญลักษณ์
ขั้ดข้้อง 

● ไม่ได้ใส่่หุม้อชั้�นในเอาไว้ ● กรุณาใส่่หุม้อชั้�นในลงไปก่อนใช้้งาน➡ ➡
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หม้อหุงข้้าวระบับั IH 
ไม่ทำำางาน 
หุน้าจ้อแส่ดงสั่ญลักษณ์
ขั้ดข้้อง 

หม้อหุงข้้าวระบับั IH 
ไม่ทำำางาน 
หุน้าจ้อแส่ดงสั่ญลักษณ์
ขั้ดข้้อง

● เซ็ึ่นเซึ่อร์อุณหุภูัม้ไม่ส่ามารถตรวจ้พื่บ
อุณหุภูัม้ทีี่�เพ้ื่�มข่้�นได้

● เก้ดการขั้ดข้้องภัายใน

● กรุณาตรวจ้ส่อบว่ามีวัตถุต้ดอยู่ด้านในข้องตัวเคร่�องหุร่อ
บร้เวณโดยรอบข้องหุม้อชั้�นในหุร่อไม่ หุากมีวัตถุต้ดอยู่ ใหุ้
ที่ำาความส่ะอาดใหุ้เรียบร้อย

● หุากยังไม่ส่ามารถแก้ไข้ปัญหุาได้ กรุณาปร่กษาผู้จ้ำาหุน่ายหุร่อ
ตัวแที่นจ้ำาหุน่ายผล้ตภััณฑ์์

● กรุณาปร่กษาผู้จ้ำาหุน่ายหุร่อตัวแที่นจ้ำาหุน่ายทีี่�ท่ี่านซ่ึ่�อผล้ตภััณฑ์์

➡

➡

➡

➡

การหุงข้้าวแบับัตั�ง
เวลาไม่ทำำางาน

● เล่อกเมนูทีี่�ไม่ส่ามารถใช้้ระบบจั้บเวลาได้
● ไม่ส่ามารถใช้้งานระบบจั้บเวลาในโหุมดหุุงเร็ว ข้้าวอบหุม้อด้น 

และตุ�นได้➡ ➡

เตาระบับั IH หยุด
ทำำาความร้อน

● หุากเตาระบบ IH ไม่ที่ำางานเป็นเวลา 2 
ชั้�วโมงในข้ณะอุ่นอาหุารใหุ้ร้อน ระบบ
ที่ำาความร้อนจ้ะหุยุดที่ำางานโดยอัตโนมัต้ 
(ฟังก์ชั้นตัดกำาลังไฟโดยอัตโนมัต้)

● กรุณาวางหุม้อไว้ตรงกลางข้องแผงควบคุมความร้อนและเปิด
ใช้้งานอีกครั�ง

● หุากไม่มีการหุุงข้้าวเป็นเวลาเก้น 2 ชั้�วโมง กรุณาเปิดใช้้งาน
หุม้อหุุงข้้าวใหุม่อีกครั�ง➡ ➡

ไม่สามารถตั�งเวลา
ข้องหม้อหุงข้้าวระบับั 
IH ได้

● ไม่ได้เสี่ยบส่ายไฟ ● กรุณาเสี่ยบปลั�กไฟข้องเตาระบบ IH เข้้ากับเต้ารับ➡ ➡

ไม่สามารถตั�งเวลา
ข้องหม้อหุงข้้าวระบับั 
IH ได้

● ไม่ส่ามารถตั�งเวลาในระหุว่างการหุุงข้้าว 
อุ่นอาหุาร และหุุงข้้าวแบบตั�งเวลาได้

● ไม่ได้เสี่ยบส่ายไฟ

● กรุณาตั�งเวลาในข้ณะทีี่�เคร่�องไม่ได้ที่ำางานอยู่ในโหุมดหุุงข้้าว อุ่น
อาหุาร และหุุงข้้าวแบบตั�งเวลา

● กรุณาเสี่ยบปลั�กไฟข้องเตาระบบ IH เข้้ากับเต้ารับ

➡

➡

➡

➡

การแก้ไข้ปัญหา (ต่อ)

หม้อหุงข้้าวระบับั IH 
ไม่สามารถทำำาความ
ร้อนได้
หน้าจอแสดงระดับัความ
ร้อนจะสว่างขึ้�น

● ไม่ได้วางหุม้อลงในหุม้อหุุงข้้าว
● วางหุม้อและส้่�งข้องข้นาดเล็กทีี่�ไม่ส่ามารถ

ใช้้งานกับเตาระบบ IH ไว้ด้านใน
● ไม่ได้วางหุม้อหุุงข้้าวไว้ตรงกลางข้องแผง

ควบคุมความร้อน

● ยกหุม้อออกในข้ณะทีี่�เคร่�องกำาลังที่ำางาน
● บร้เวณก้นหุม้อไม่ต้ดอยู่กับก่�งกลางข้อง

แผงควบคุมความร้อนในข้ณะทีี่�เคร่�อง
กำาลังที่ำางาน

● กรุณาวางหุม้อชั้�นในทีี่�ใช้้งานกับเตาระบบ IH ได้ไว้บร้เวณ
ก่�งกลางข้องแผงควบคุมความร้อน และเปิดใช้้งานอีกครั�ง 
(→P25, 26)

➡

➡

➡

➡
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● กรุณาอย่าถอดแยกชิ้�นส่วน ซ่่อมแซ่ม หร่อดัดแปลงผัลิตภัณฑ์์ด้วยตนเอง

หลังจากการหุงข้้าว
เสร็จสิ�น พัดลม
ระบัายความร้อนจะ
ส่งเสียงดัง

● อุณหุภูัม้ภัายในข้องอุปกรณ์ค่อนข้้างสู่ง 
● หุากอุณหุภูัม้ภัายในข้องอุปกรณ์สู่งกว่าปกต้ พัื่ดลมระบาย

ความร้อนจ้ะเร้�มที่ำางานเพ่ื่�อลดอุณหุภูัม้ หุากอุณหุภูัม้กลับเป็น
ปกต้ พัื่ดลมจ้ะหุยุดหุมุนโดยอัตโนมัต้

➡ ➡

เตาระบับั IH มีระดับั
ความร้อนอ่อนกว่า
ปกติ

● อุณหุภูัม้บร้เวณก้นหุม้อกำาลังสู่งข่้�น
● กรุณาวางหุม้อชั้�นในทีี่�ใช้้กับเตาระบบ IH ได้ไว้ตรงก่�งกลางข้อง

แผงที่ำาความร้อน และเปิดใช้้งานอีกครั�ง (→P25, 26)
➡ ➡

เม่�อหุงข้้าวด้วยเตา
ระบับั IH จะมีเสียง
ผิัดปกติออกมา

● พัื่ดลมระบายความร้อนหุมุนและมีเสี่ยง
ดัง “ปัง”

● เน่�องจ้ากประเภัที่ข้องหุม้อข้้าวมีความ
แตกต่างกัน จ่้งอาจ้ได้ย้น “เสี่ยงแหุลม
สู่ง” ก้องออกมาจ้ากตัวหุม้อได้ 

● ไม่มีความผ้ดปกต้ ส่ามารถใช้้งานได้ตามปกต้

● ไม่มีความผ้ดปกต้ เสี่ยงอาจ้หุายไปหุากเปลี�ยนหุม้อหุร่อยก
หุม้อข่้�นและใส่่กลับลงไปใหุม่

➡

➡

➡

➡

หม้อหุงข้้าวระบับั IH 
ไม่สามารถให้ความ
ร้อนได้ 
หน้าจอแสดงผัลความขั้ด
ข้้องอ่�นๆ

● เก้ดการขั้ดข้้องภัายใน ● กรุณาปร่กษาผู้จ้ำาหุน่ายหุร่อตัวแที่นจ้ำาหุน่ายทีี่�ท่ี่านซ่ึ่�อผล้ตภััณฑ์์➡ ➡

หม้อหุงข้้าวระบับั IH 
ไม่สามารถทำำาความ
ร้อนได้
หน้าจอแสดงระดับัความ
ร้อนจะสว่างขึ้�น

หม้อหุงข้้าวระบับั IH 
ไม่สามารถทำำาความ
ร้อนได้
หน้าจอแสดงระดับัความ
ร้อนจะสว่างขึ้�น

● วงจ้รภัายในข้องอุปกรณ์ป้องกันความร้อน
เก้นกำาหุนดกำาลังที่ำางานอยู่

● พื่บความผ้ดปกต้ข้องแรงดันไฟฟ้า

● กรุณารอใหุ้อุปกรณ์เย็นลงก่อนเสี่ยบหุร่อถอดส่ายไฟ

● กรุณาถอดส่ายไฟออกก่อนและใช้้เต้ารับอย่างเดียว

➡

➡

➡

➡

หม้อหุงข้้าวระบับั IH 
ไม่สามารถทำำาความ
ร้อนได้
หน้าจอแสดงระดับัความ
ร้อนจะสว่างขึ้�น

● ฟังก์ชั้นป้องความร้อนสู่งเก้นกำาหุนดข้อง
แผงควบคุมความร้อนกำาลังที่ำางาน

● ปิดไฟแผงควบคุมความร้อนเพ่ื่�อใหุ้เย็นลงก่อนใช้้งาน➡ ➡

กรุณาต้ดต่อตัวแที่นจ้ำาหุน่ายทีี่�ท่ี่านซ่ึ่�อผล้ตภััณฑ์์หุร่อฝุ่�ายบร้การลูกค้า
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ข้้อม่ลทำางเทำคนิค

แรงดันไฟฟ้า 220V~

ความถี�ไฟฟ้า 50-60Hz

กำาลังไฟฟ้า (เตาระบบ IH) 1000W

กำาลังไฟฟ้า (หุม้อหุุงข้้าวระบบ IH) 800W

หุม้อหุุงข้้าว
ระบบ IH

ความจุ้ในการหุุงข้้าว 
(สู่งสุ่ด)

ข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�า
และข้้าวข้าว

0.54L (3 ถ้วยตวง)

ข้้าวอบหุม้อด้น 0.36L (2 ถ้วยตวง)

โจ๊้ก/ซุึ่ป
โจ๊้กแบบข้้น: 0.18L (1 ถ้วยตวง)

โจ๊้กแบบเหุลว: 0.09L (0.5 ถ้วยตวง)

ข้้าวกล้อง 0.36L (2 ถ้วยตวง)

เตาระบบ 
IH

แผงที่ำาความร้อน เตาระบบ IH 1,000W

ตัวควบคุมระดับความ
ร้อน (โดยประมาณ)

การที่ำาความร้อน (ระดับความร้อน) แบบ 5 ระดับ 120W~1,000W

ข้นาดผล้ตภััณฑ์์ (โดยประมาณ) W225!D280!H220mm

นำ�าหุนักผล้ตภััณฑ์์ (รวมส่ายไฟ) (โดยประมาณ) 4.4kg

ความยาวข้องส่ายไฟ (โดยประมาณ) 1.5m

* ข้้อมูลที่างเที่คน้คข้องผล้ตภััณฑ์์อาจ้เปลี�ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้้งใหุ้ที่ราบล่วงหุน้า
* พื่ลังงานไฟฟ้าที่ี�ใช้้จ้ร้งในระหุว่างการใช้้งานอาจ้เปลี�ยนแปลงไปตามปร้มาณข้องข้้าว โหุมดที่ี�ใช้้หุุง และอุณหุภัูม้โดยรอบ
* ผล้ตภััณฑ์์จ้ะตั�งโหุมดประหุยัดพื่ลังงานเป็นค่าเร้�มต้นเม่�อจ้ัดส่่งผล้ตภััณฑ์์ กรุณาเล่อกโหุมดส่ำาหุรับหุุงข้้าวตามความต้องการข้องที่่าน

ڦ  อุปกรณ์เสริม
ทำัพพี

พื่ลาส่ต้ก โพื่ลีโพื่รพ้ื่ลีน

อุณหุภูัม้ความร้อนทีี่�ที่นได้ 120oC

ถ้วยตวง

พื่ลาส่ต้ก โพื่ลีโพื่รพ้ื่ลีน

อุณหุภูัม้ความร้อนทีี่�ที่นได้ 120oC

ความจุ้
ส่ำาหุรับข้้าวข้าวเท่ี่านั�น 180mL

ส่ำาหุรับข้้าวทีี่�ไม่ต้องซึ่าวนำ�าเท่ี่านั�น 171mL

โปรดอ่านเน่�อหุาต่อไปนี�อย่างละเอียด

ڦ  ใบัเสร็จรับัเงิน
กรุณาข้อใบเส่ร็จ้รับเง้นทีี่�ร้านค้าปลีกเม่�อคุณซ่ึ่�อผล้ตภััณฑ์์
คุณจ้ะต้องช้ำาระค่าธีรรมเนียมการซ่ึ่อมแซึ่มหุากคุณไม่ส่ามารถแส่ดง
ใบเส่ร็จ้รับเง้น ดังนั�นคุณต้องเก็บใบเส่ร็จ้รับเง้นไว้ใหุ้ดี

ڦ  ภายในระยะเวลารับัประกัน
ระยะเวลารับประกัน: จ้ำากัดเวลาจ้ะระบุไว้ในใบรับประกัน 
(ด้านหุลัง)
บร้ษัที่จ้ะใหุ้การซ่ึ่อมแซึ่มโดยไม่ค้ดค่าใช้้จ่้ายตาม 
“ข้้อกำาหุนดการรับประกัน” ภัายใต้เง่�อนไข้การที่ำางานทีี่�ผ้ดปกต้
ภัายในระยะเวลารับประกัน

ڦ  หลังระยะเวลาการรับัประกัน
โปรดตรวจ้ส่อบกับร้านค้าปลีกและคุณต้องจ่้ายค่าบร้การทีี่�เกี�ยวข้้อง 
โดยหุลังการซ่ึ่อมแซึ่ม คุณส่ามารถคงการใช้้งานข้องผล้ตภััณฑ์์ได้ 
ซ่ึ่�งจ้ะถูกเรียกเก็บเง้นค่าซ่ึ่อมแซึ่มบางช้น้ดตามความประส่งค์ข้อง
ลูกค้า

ڦ  ระยะเวลาทีำ�เหล่อข้องชิ้�นส่วนอะไหล่
ระยะเวลาที่ี�เหุล่อข้องช้้�นส่่วนอะไหุล่หุลักข้องบร้ษัที่ ค่อ 5 ปี
หุลังจ้ากผล้ตภััณฑ์์หุยุดการผล้ต ช้้�นส่่วนอะไหุล่ส่ำารองต้องได้รับ
การตรวจ้ส่อบเพื่่�อคงการใช้้งานข้องผล้ตภััณฑ์์

ڦ  เกี�ยวกับับัริการหลังการข้าย
โปรดตรวจ้ส่อบกับร้านค้าปลีกส่ำาหุรับบร้การหุลังการข้ายอ่�นๆ

การรับัประกันและบัริการหลังการข้าย
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รายการประเภทำสินค้า (ตามช้นิดข้้าว)

ช้นิดข้้าวทีำ�เกี�ยวข้้อง ยี�ห้อ

ข้้าวโคชิ้ฮิิคาริ

คาโอริ ไอจิ
คิราระ 397
โคชิ้ฮิิบ่ักิ
โคชิ้ฮิิคาริ
อุโอนุมะ โคชิ้ฮิิคาริ
อายะ โนะ คางายากิ
ซ่างาบิัโยริ
ซ่าซ่านิชิ้กิ

ข้้าวเมล็ดสั�น

อาคาริ
อาคิตาโกมาจิ
ออทัำมน์ โพเอทำรี�
คินุฮิิคาริ
สึงารุ โรมานซ์่
ย่เมสึคุชิ้

ข้้าวสึยะฮิิเมะ

กาแล็คซี่ ดร็อปส์
สึยะฮิิเมะ
ฮิาเอนุกิ
ฮัิทำชิ้โมะ

ช้นิดข้้าวทีำ�เกี�ยวข้้อง ยี�ห้อ

ข้้าวเมล็ดยาว

อาซ่าฮิิโนะย่เมะ
โอโบัโรทำสึกิ
นานาสึโบัชิ้
ฟุกกุรินโกะ
มัทำชิ้งุระ
ย่เมะ ปิริกะ

ข้้าวหอมมะลิ

คินมุซุ่เมะ
เก็นคิ สึคุชิ้
ซ่าซ่ะ ย่อิ
เท็ำน โนะ สึบุั
นิโคมารุ
ฮิิโตมิโบัเระ
มิซุ่งามิ
ฟอเรสต์ แบัร์

ข้้าวโค-โค

อากิโฮิะนามิ
โออิเดมาอิ
คุมะ-ซั่ง โนะ จิคาระ
เซ่อิเท็ำน โนะ เฮิคิเรคิ
โทำจิงิ โนะ โฮิชิ้
นาซุ่ฮิิคาริ
ฮิิโนฮิิคาริ
ฟุซ่าโกงาเนะ
มิลกี� ควีน
โค-โค ไรซ์่


