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When pulling out the plug from the socket, you 
must pull it out by holding the end of the plug 
by hand. Please do not pull the plug by hand 
power lead, otherwise it is prone to electric 
shock, short circuit, fire and other dangers.

In order to avoid any harm or property damage to the users and other 
persons, following distinctions and signs are specially given. 
All these are the important notices concerned with safety, so please abide by 
these notices strictly. And, please use this product correctly on the premise 
that all the contents herein are understood fully. 

Distinctions on contents made in accordance with extent of harm and damage

Danger

Notice

Warning

Personal risk, serious injury or a fire may be very likely caused if 
this sign is neglected and the product is operated improperly. 

Personal risk, serious injury or a fire may be caused if this sign is 
neglected and the product is operated improperly. 

Personal injury or damage to objects may be caused if this sign 
is neglected and the product is operated improperly. 

Signs of the behaviors that shall be paid attention to or that shall be prohibited

Warning

Please use this product strictly in accordance with contents of this 
Operation Manual. Our company is not reliable for any property 
loss or personal injury caused by improper using of this product.

Prohibited No touch No remove Abide by strictly

Safety Precautions

Hot surface

Danger

Abide by 
strictly

Danger

Abide by 
strictly

Do not use a loose or poorly contacted power 
outlet, as this may lead to electric shock, short 
circuit, fire and other hazards.

In case of face plate rupture, it must be power 
dump immediately to avoid possible electric 
shock and be replaced by our special service 
point.

Keep the whole machine away from heat 
sources, gas and alcohol and other fire goods 
products.

The surface temperature of the face plate 
apparatus will become hot during use, and 1 
hour after use, you should not touch the 
surface of the face plate with your hands, 
because face plate there is still residual 
temperature to avoid burns.

For cans of sealed food, please open the lid 
before heating to avoid the risk of explosion 
due to heat expansion.

Accessible parts of the appliance may get hot 
when in use, so children should stay away.

Abide by 
strictly

Abide by 
strictly

No touch

Abide by 
strictly

Abide by 
strictly
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Do not place combustible items such as paper, 
cloth, aluminum foil, etc. between face plate 
and the cookware or at the bottom of the 
induction cooker for heating. To avoid the 
danger of burning when working.

Small metal objects such as knives, forks, 
spoons, etc. are not allowed to be placed 
directly on face plate to avoid the risk of burns.

It is strictly forbidden to put the utensils on the 
metal countertop to work in order to avoid 
danger.

Danger

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Warning

If the power cord is damaged, to avoid danger, 
it must be replaced by the manufacturer, its 
maintenance department or a similar 
department specialized persons.

Please use a 16A outlet alone, do not use the 
same power outlet with several appliances at 
the same time, and make sure the outlet is 
safely and effectively grounded.

This engine block should be placed 
horizontally. It must not be placed close to the 
wall or objects, with a clearance of at least 
100mm on each side, and the air outlet must 
be kept clear.

Do not use close to water sources or flush 
directly with water to prevent malfunction 
caused by water entering the air suction port 
and air outlet.

Use should be far away from high temperature 
heating appliances such as gas stove, when 
the ambient temperature is too high, it may 
cause the induction cooker overheating 
protection, temporarily stop heating.

Please place the cookware in the center of 
face plate heating area to avoid uneven 
temperature of the cookware to deform it.

Dry firing of pots and pans is strictly prohibited 
to avoid damaging the machine and pots and 
pans.

Prohibit unattended young children and 
disabled people from using this appliance, and 
prohibit children from playing with the 
appliance.

It is strictly forbidden to insert foreign objects 
such as wire and screws into the suction and 
outlet to prevent danger such as electric 
shock.

Non- specialized persons may not install, 
disassemble and repair or replace parts 
without authorization.

Abide by 
strictly

Abide by 
strictly

Abide by 
strictly

Abide by 
strictly

Warning

Abide by 
strictly

Abide by 
strictly

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Prohibited
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Notice

Do not use force or hard objects to knock face 
plate, in handling, installation, to take lightly to 
avoid damage face plate.

Prevent cockroaches and other small insects 
from entering the inside of the machine by the 
suction and outlet to prevent machine failure.

If water accumulates in the area of the touch 
button during the use of the appliance, please 
wipe it with a dry cloth in time to avoid the 
malfunction of the touch button.

Please use the special cookware for this 
product or buy the special cookware for our 
induction cooker. It is best not to use other 
substitutes to avoid adverse effects on the 
performance of the induction cooktop and 
service limit.

Applicable pots, pans and containers

Pans made of iron (enamel, cast iron, SSTstainless steel) 
or magnetic induction, with a flat bottom diameter of 
100mm or more and 260mm or less.

Special SSTstainless 
steel pots and pans

Iron plate Special compound 
substance pot

Iron enamel 
teapot

Fine cast iron pot Magnetic induction 
Material double 
bottom frying pan

Magnetic induction 
Material double-
bottomed soup pot

Abide by 
strictly

Abide by 
strictly

Abide by 
strictly

Abide by 
strictly

Not applicable pots, pans and containers

Pots and pans made of ceramic, glass, aluminum, 
copper, pots and pans with bottom diameter less than 
100mm, pots and pans with uneven bottom

Ceramic pots 
and pans

Glass Curved pot bottom

Aluminum pots 
and pans

The bottom of the pot is 
less than 100mm in 

diameter

Pot bottom with feet

Product introduction

Dear users.
Let us take this opportunity to express our gratitude for your purchase of the 
Boss Induction Cooktop. We especially recommend that you have the need to 
read this instruction manual and save it for future reference before you 
proceed to install and use this product.

Our company is a professional manufacturer of household appliances 
and kitchenware such as range hoods and gas cookers in China. Boss brand 
induction cooker adopts advanced design concept, focusing on overall design, 
optimized shape, heating efficiency high and safe to use. It has been qualified 
by national testing institutions at all levels and is a recommended product for 
the construction of national administrative authority residential communities. 
The unique electric code anti-counterfeiting mark is used to ensure that users 
buy genuine products and safeguard their own interests.
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Packaging of Induction Cooker
     Please dispose these packaging materials in an environment-friendly 
way, in order to keep a good environment. 
       Be sure not to allow children to play with the packaging materials 
(e.g. plastic film and carton box, etc.), otherwise it would lead to 
suffocation ccident. So, please keep children away from the packaging 
materials.

Important Information

Product Structure

  ( .)This picture is only for your reference

780×450×97

9.9

700×400×R10

2

2200W

2200W

3400W

Model

Left burner maximum power

Right burner maximum power

Rated Power

 Size Of Openings(mm)

Net Weight(kg)

Hob Element Number

Panel

Item Name Induction Cooker

Dimensions(mm)

Glass ceramic

CS34-W2984
CS34-W2985

Microcrystalline glass face plate

Touch operation button

Chassis

Air outlet

Suction port

Note: 
1. The parameters in the table are for reference only, the specific data to the 
cooker on the nameplate shall prevail.
2. induction cooker hole size, the size of the hole sample in the carton shall 
prevail.
3. The company reserves the right to change the product design and 
specifications.

Rated Voltage

Rated Frequency

220-240V~

50-60Hz

Installation Instruction
1. When installing the induction cooker, the distance between the air outlet 
strip and the wall is not less than 10 cm, and the upper part of the induction 
cooker should have a net height of more than 100 cm. If a hood is installed, 
this space is set according to the installation requirements of the hood.
2. The cabinet where the induction cooker is installed should have an opening 
size (area of not less than 100 square centimeters) that meets the ventilation 
requirements and is connected to the atmosphere.
3. The induction cooker built-in should be dug according to the marked size 
(as shown below).

7 8

Induction Cooker Induction Cooker

Product Parameters

中文为9W851



F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

200W 400W 600W 1000W 1200W 1400W 1600W 1800W 2000W

700mm

40
0m

m

1
0
0
m
m

4-R10

F10

2200W

4. Power lead The connection must be convenient to ensure that the induction 
cooker can be disconnected from the power supply at any time after 
installation, please use a separate 16A socket, please do not use the same 
power socket with several appliances at the same time, and ensure that the 
socket is safely and effectively grounded.

Use Instruction

Control face plate Operating Instructions

Child lock key.

Long press this key to lock the 
current function and working state 
to prevent false operation; press 
other keys are invalid (except the 
on/off key).

Timer key.

In the working state, press this key 
to set the timer to shut down.

On/off key.

In the off state, press this key to 
turn on the power; you can press 
this key to turn off the power in 
any state.

Networking function.

The product can be connected with 
Boss Electric intelligent hood 
products, long press the networking 
button for pairing, the networking 
icon flashes at this time, and the 
networking icon lights up long after 
successful connection, if the 
connection fails, please reconnect 
or contact the after-sales service.

Adjusting key(large):

Press this key in working state to 
adjust the fire power, each press 
increases the fire power, long 
press increases continuously until 
the maximum gear fire power.
In the timer state, press this key to 
adjust the timer time, each press 
will increase 1 minute, long press 
will increase continuously.
In standby mode, press this key to 
enter the working state.

Adjusting key(small):

In the working state, press this key 
to adjust the fire power, each press 
to reduce the fire power, long press 
to continuously reduce until the 
minimum fire power.
In the timer state, press this key to 
adjust the timer time, each press 
decreases 1 minute, long press 
decreases continuously.

Performance characteristics

2. Timing shutdown function: In the working state, you can set the timing 
shutdown function, the maximum timing time is 180 minutes (can be cyclically 
set).
3. With safety child lock function.

1. The power control is divided into 10 grades, corresponding to the following 
table, the minimum 400W continuous power, including 200W grade for 
intermittent heating. 

Turn on the power, the buzzer sounds once, the digital tube with all pilot lamp 
flashes for a while and then goes off, the induction cooker is in the off state.

Power on
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After use, press the "     " key, the induction cooker stops heating, and the fan 
stops running automatically after running for a period of time to dissipate heat.

In the standby and working state, long press "     " key to start networking, "     "  
key to fast flash to find the network, "     " key to slow flash network matching. If 
the match is not successful within a few minutes, the "     " key will be half lit, 
and when it is successful, the "     " key will be long lit.

In standby and working state, press and hold the "     " key for several seconds, 
the tone will sound and the child lock pilot lamp will light up, locking the current 
state, except the "     " key, pressing other keys (except the on/off button) is 
invalid; if you want to unlock, press and hold the "     " key again for several 
seconds to unlock. " for a few seconds to unlock.

Timing time change:
In the process of use if you need to change the time, you can short press the 
"     " key again to enter the timing setting state.
Then reset the time by "     " or "     " key.

Note: In the timing, if you need to adjust or view the power then press "     " or 
"     " key, the digital tube shows the current gear, press "     " or "     " key to 
adjust the power, adjust the completion of a few seconds to return to the 
current timing time.

① When the induction cooker is in working condition, short press "     " key, the 
display shows the default timing time and flashes.
② Press the "     " or "     " key again to adjust the time, set the time to "        " ;
③After setting, short press the "     " key or the key is not operated within several 
seconds, the timing function starts. The display shows the timing time and start 
counting down, when the set time reaches, the buzzer beeps to indicate and 
enter the shutdown state.

In the off state, press "     " key to turn on the cooker, the buzzer will sound 
once, enter the standby state, the digital tube will display "---" statically, no key 
operation within a few minutes, enter the off state.

In the standby state, press "     " key, enter the working state (default fire power 
5 gears), start working, you can adjust the fire power size by "     " or "     " , the 
fire power setting range in F1 -F10 between.

Power

Heating and temperature adjustment

Timer shutdown setting

For example: set the induction cooker to turn off after 20 minutes of heating.

Timer setting steps:

Timing function cancellation:
If the user wants to cancel the timing function, long press the "     " key to cancel.

Child lock setting

Network connection function

Note: If you press "     " key short while networking, the networking is 
canceled. Press and hold it again after successful networking to re-match the 
network.
This device contains radio transmission module with the model approval 
code:CMIIT ID:2019DP4506.

Power-off

Electrical Schematic Diagram

Coil panel 1

Microcomputer control board Pushbutton and 
display board

Coil panel 2

220-240V~ 50-60Hz
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2

3

4

E0、E5、E6、

E7、Ed

E1

E2

E3、E4

Common Faults and Fault Dropping

1. One copy of the Operation Manual

2. One copy of Installation templet

Cleaning and maintenance precautions

Before cleaning, please unplug power lead from the socket and wait for the 
induction cooktop face plate to cool down.

Do not unplug the induction cooktop directly while it is working, it should 
be turned off first and unplugged after the fan stalled out, which is good for 
prolonging the induction cooktop service limit.

Cleaning method of induction cooker

Engine block, face plate.
Wipe with a soft wet wipe, for the oil that is not easy to wipe, use neutral 
detergent to wipe, then wipe with a soft wet wipe until no trace is left; do not 
use a wire ball to scrub, so as not to scratch the surface, wipe dry with a dry 
wipe after scrubbing.
Air-absorbing and air-emitting hole position surface.
The dust can be removed with a cotton swab, such as oil stains, can be 
removed carefully with a toothbrush and a little cleaner that does not damage 
the utensil.

Attention:
●Do not use gasoline, benzene and other solvents to wipe engine block. 
Suction port and air outlet easily adsorbed dust, must be cleaned regularly, 
available soft bristle brush or dust extractor clean, otherwise too much dust 
accumulation in the suction port will affect the induction cooker service limit.
●Every time you finish using the power off, wait for a while (face plate no 
longer hot), please clean the induction cooktop in time to avoid residual dirt 
on the face plate repeatedly heated by the bottom of the pot, which is difficult 
to clean and cause face plate dirty discoloration over time.
●Do not use steam cleaners to clean.
●If there are cracks on the surface, please turn off the induction cooktop and 
stop using it to avoid possible electric shock.

       
Attachment

SN Common faults Fault check

Note:
If the power cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by the 
manufacturer, its maintenance department or a similar department specialized 
persons.
If the above phenomenon still can not be ruled out, please contact our special 
maintenance point or dealer, it is strictly forbidden for non- specialized persons 
to disassemble this machine by itself.

when plugged in, did not 
hear a buzzer sound, press 
the power button and the 
light does not light.

①Whether the plug is inserted tightly.
②Whether the power is out.
③Whether the power supply, socket, safety wire, 
power lead are intact.

digital tube shows either 
F01-F10, but not heating.

①whether the pot used is suitable.

sudden termination of 
heating in use.

① whether the temperature of the surrounding 
environment is very high.
② whether the air suction and exhaust ports are 
blocked.
③ whether the timing time has arrived.
④Sometimes it is the role of the protection device, 
wait a few minutes
④Sometimes the protection device works, wait for 
a few minutes and then use the power.
⑤Is there no operation up to 2 hours during use.

Fault 
code 
appe
ars

Send to the authorized maintenance network for 
repair.

If the pot is positioned correctly or replaced with 
a suitable pot, work can be resumed.

Wait for a period of time and resume work after 
the cooker temperature returns to normal.

After power supply voltage is normal, work can 
be resumed automatically.

②For other reasons, please send it to the special 
maintenance network for repair.

13 14

Induction Cooker Induction Cooker

中文为9W851



เตาแมเ่หล็กไฟฟ้า
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ข้อควรระวงัด้านความปลอดภยั

แนะนําผลิตภณัฑ์

โครงสร้างผลิตภณัฑ์

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์

คาํแนะนําการติดต�งั

วิธีใช้

แผนภาพแผนผงัไฟฟ้า

ข้อควรระวงัในการทาํความสะอาดและบาํรุงรกัษา

ภาคผนวก

ความผิดพลาดท�วัไปและวิธีการรกัษา

สารบัญ

หากเครือ� งหมายนี�ถกูละเวน้และนําไปใชใ้นทางทผี� ดิอาจทาํใหเ้กดิการบาดเ

จ็บตอ่บคุลากรหรือความเสยีหายตอ่วตัถุ

1

หากสญัญาณนี�ถกูละเวน้และดาํเนินการไมถ่กูตอ้งอาจทาํใหเ้กดิอนัตรายตอ่

บคุลากรการบาดเจ็บสาหสัหรือทาํใหเ้กดิไฟไหม้

เมอื� ดงึปลก� ั ออกทซี� ็อกเก็ตคณุตอ้งถอืปลายปลก� ั ไวใ้นมอืเพือ� ดงึมนัออกมา 
โปรดอยา่ดงึปลก� ั ดว้ยสายไฟในมอืของคณุมฉิะนน� ั คณุจะมแีนวโน้มทจี� ะเ
กดิไฟฟ้าช็อตลดัวงจรไฟและอนัตรายอนื�  ๆ

โปรดอยา่ใชก้ารตดิตอ่แบบหลวม ๆ 
หรือไมด่กีบัซ็อกเก็ตพลงังานมฉิะนน� ั มนัจะนําไปสไู่ฟฟ้าช็อตลดัวงจรไฟและอนัตราย
อนื�  ๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั

เพือ� หลีกเลีย� งอนัตรายหรือความเสยีหายตอ่ทรพัย์สนิตอ่ผใู้ชแ้ละบคุลากรอนื�  ๆ 
ความแตกตา่งและสญัญาณตอ่ไปนี�จะถกูสรา้งขนึ� เป็นพเิศษ
ตอ่ไปนี�เป็นเรือ� งสาํคญัทเี� กยี� วขอ้งกบัความปลอดภยั 
โปรดปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดัและใชอ้ยา่งถกูตอ้งบนพื�นฐานของความเขา้ใจอยา่งเต็มทขี� องเนื�อหา

ความแตกตา่งของเนื�อหาตามอนัตรายและระดบัความเสยีหาย

อนัตราย

คาํเตอืน

ความสนใจ

หากสญัญาณนี�ถกูเพกิเฉยและดาํเนินการผดิก็มแีนวโน้มทจี� ะกอ่ใหเ้กดิอนัต
รายตอ่บคุลากรการบาดเจ็บสาหสัหรือไฟไหม้

โปรดใชอ้ยา่งเครง่ครดัตามขอ้กาํหนดของคมู่อืนี� บรษิทั 
จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูเสยีทรพัย์สนิและการบาดเจ็บสว่นบคุคลทเี� กดิจากก
ารใชผ้ลติภณัฑ์นี�อยา่งไมเ่หมาะสม

ขอ้หา้ม ไมไ่ดส้มัผสั ไมม่กีารแยกชนิ� สว่น บงัคบัใชอ้ยา่งเครง่ครดั ระวงัแผลไหม้

หมายเหตหุา้มไอคอนเนื�อหา

คาํเตอืน

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

อนัตราย
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2

หากแผงถกูทาํลายแหลง่จา่ยไฟจะตอ้งถกูตดัออกทนัทเีพือ� หลีกเลีย� งไฟ
ฟ้าช็อตทอี� าจเกดิขนึ� และแทนทที� จี� ุดบาํรุงรกัษาพเิศษของ บรษิทั

เครือ� งทง� ั หมดอยไู่กลจากวสัดไุวไฟเชน่แหลง่ความรอ้นกา๊ซและแอลก
อฮอล์

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

อณุหภมูพืิ�นผวิของแผงจะรอ้นในระหวา่งการใชง้านของอปุกรณ์และ
พื�นผวิแผงไมส่ามารถสมัผสัดว้ยมอืเป็นเวลา 1 
ช�วัโมงหลงัการใชง้านเนื�องจากแผงยงัคงมอีณุหภมูทิเี� หลือเพือ� หลีกเลีย�
งการถลกหนงั

สาํหรบัอาหารทปี� ิ ดผนึกกระป๋องโปรดเปิดฝาแลว้อนุ่ใหมเ่พือ� หลีกเลีย� ง
อนัตรายจากการระเบดิทเี� กดิจากการขยายตวัของความรอ้น

สว่นทสี� ามารถเขา้ถงึไดข้องอปุกรณ์อาจรอ้นขนึ� เมอื� ใชง้านและเด็ก ๆ 
ควรอยหู่า่งจากมนั

อยา่ใสก่ระดาษผา้อลูมเินียมฟอยล์และรายการทตี� ดิไฟไดอ้นื�  ๆ 
ระหวา่งแผงควบคมุและหมอ้หงุหรือทดี� า้นลา่งของเตาแมเ่หล็กไฟฟ้าเพื�
อใหค้วามรอ้น 
เพือ� หลีกเลีย� งการเผาไหมแ้ละอนัตรายในระหวา่งการทาํงาน

ไมไ่ดส้มัผสั

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

ขอ้หา้ม

วตัถโุลหะขนาดเล็กเชน่มดีสอ้มชอ้น ฯลฯ 
ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหว้างบนแผงโดยตรงเพือ� หลีกเลีย� งความเสยี� งทลี� วก

ขอ้หา้ม

หา้มมใิหท้าํงานบนโตะ๊โลหะเพือ� หลีกเลีย� งอนัตราย

ขอ้หา้ม

อนัตราย

โปรดใชซ็้อกเก็ต 16A 
เพียงอยา่งเดยีวอยา่ใชเ้ตา้เสยีบไฟฟ้าเดยีวกนักบัเครือ� งใชไ้ฟฟ้าหลายเ
ครือ� งในเวลาเดยีวกนัและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซ็อกเก็ตนน� ั มสีายดนิอย่
างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ

ควรวางรา่งกายในแนวนอน ไมค่วรอยใู่กลก้บัผนงัหรือบทความ 
ชอ่งวา่งในแตล่ะดา้นควรมอียา่งน้อย 100 มม. 
และแนวโน้มจะตอ้งไมม่สีงิ� กดีขวาง

อยา่ใชใ้กลก้บัแหลง่นํ�าหรือลา้งโดยตรงดว้ยนํ�าเพือ� ป้องกนัความลม้เหล
วทเี� กดิจากการบรโิภคนํ�าเขา้สแู่นวโน้มและออกจากแนวโน้ม

หากสายไฟเสยีหายเพือ� หลีกเลีย� งอนัตรายจะตอ้งถกูแทนทดี� ว้ยผเู้ชีย� วชา
ญจากผผู้ลติแผนกบาํรุงรกัษาหรือแผนกทคี� ลา้ยกนับงัคบัใชอ้ย่

างเครง่ครดั

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

กรุณาวางเครือ� งครวัไวต้รงกลางของพื�นทที� าํความรอ้นแผงเพือ� ใหค้วาม
รอ้นเพือ� ไมใ่หเ้ปลีย� นรูปแบบเครือ� งครวัเนื�องจากอณุหภมูไิมส่ม�าํเสมอ

เมอื� อณุหภมูโิดยรอบสงูเกนิไปอาจนําไปสกู่ารป้องกนัความรอ้นสงูเกนิ
ไปของเตาแมเ่หล็กไฟฟ้าและหยดุความรอ้นช�วัคราว

หา้มมใิหม้กีารเผาเครือ� งครวัแหง้เพือ� หลีกเลีย� งเครือ� งจกัรและเครือ� งคร ั
วทสี� รา้งความเสยีหาย

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

ขอ้หา้ม

หา้มมใิหเ้ด็กเล็กและคนพกิารทไี� มม่ผีดู้แูลใชอ้ปุกรณ์นี�และหา้มมใิหเ้ด็ก
เลน่กบัอปุกรณ์

คาํเตอืน

ขอ้หา้ม
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หา้มมใิหใ้สส่งิ� แปลกปลอมเชน่สายเหล็กและสกรูลงในแนวโน้มการดดูแ
ละปลอ่ยเพือ� ป้องกนัไฟฟ้าช็อตและอนัตรายอนื�  ๆ

บคุลากรทไี� มใ่ชม่อือาชีพจะตอ้งไมต่ดิตง� ั รื�อเครือ� งจกัรซอ่มแซมหรือเปลี�
ยนชนิ� สว่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต

ขอ้หา้ม

ไมม่กีารแ
ยกชนิ� สว่น

ป้องกนัแมลงสาบและแมลงอนื� ๆ  
จากการดดูและออกจากเครือ� งเพือ� ป้องกนัความลม้เหลวของเครือ� ง

ในระหวา่งการใชอ้ปุกรณ์หากมนํี�าในพื�นทสี� าํคญัสมัผสัโปรดเช็ดทาํคว
ามสะอาดดว้ยเศษผา้แหง้ในเวลาเพือ� หลีกเลีย� งความลม้เหลวของการ
ทาํงานของคย์ีสมัผสั

อยา่ตแีผงดว้ยแรงหรือวตัถแุข็งและจดัการเบา ๆ  
ระหวา่งการจดัการและการตดิตง� ั เพือ� หลีกเลีย� งการทาํลายแผง

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

ความสนใจ

คาํเตอืน

4

หมอ้และภาชนะบรรจุทใี� ชง้านได้

โปรดใชห้มอ้หงุพเิศษสาํหรบัผลติภณัฑ์นี�หรือซื�อหมอ้หงุพเิศษสาํหรบั

หมอ้หงุแมเ่หล็กไฟฟ้าของ บรษิทั ของเรา 

เป็นการดทีสี� ดุทจี� ะไมใ่ชส้ารทดแทนอนื�  ๆ 

เพือ� หลีกเลีย� งผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของหมอ้หุ

งแมเ่หล็กไฟฟ้า

เหล็ก ( เคลือบเหล็กหล่อสแตนเลส) 
หรือหม้อล่างวสัดุเหนี�ยวนําแม่เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง 100 มม. 
หรือมากกว่า 260 มม. หรือน้อยกว่าและหม้อแบน

หม้อสแตนเลสพิเศษ แผ่นเหล็ก หม้อคอมโพสิตพิเศษ กานํ�าชาเคลือบเหล็ก

หม้อเหล็กหล่อที�แม่นยาํ วสัดุเหนี�ยวนําแม่เหล็
กสองกระทะด้านล่าง

วสัดุเหนี�ยวนําแม่เหล็ก
หม้อซุปสองด้านล่าง

บงัคบัใชอ้ย่
างเครง่ครดั

ไม่ใช้หม้อภาชนะบรรจุ

หม้อที�ทาํจากเซรามิกแก้วอลูมิเนียมและทองแดงหม้อที�มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ด้านล่างน้อยกว่า 100 มม. หม้อที�มีด้านล่างไม่สม�าํเสมอ

หม้อเซรามิก แก้ว ด้านล่างหม้อโค้ง

กระทะอลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่างข
องหม้อน้อยกว่า 100 มม

หม้อด้านล่างด้วยเท้า

ความสนใจ
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(รูปภาพมไีวส้าํหรบัการอา้งองิเทา่นน� ั และวตัถเุฉพาะจะเหนือกวา่）

ผใู้ชท้รี� กั:
ใหเ้ราใชโ้อกาสนี�เพือ� ขอบคณุสาํหรบัการซื�อหมอ้หงุแมเ่หล็กไฟฟ้าแบรนด์เจา้นาย 
เราขอแนะนําใหค้ณุอา่นคมู่อืนี�และบนัทกึไวส้าํหรบัการอา้งองิในอนาคตกอ่นทจี� ะเรมิ� ตดิตง� ั และใ
ชผ้ลติภณัฑ์นี�
บรษิทั 
เป็นองคก์รมอือาชีพในประเทศจีนทผี� ลติหมวกหลากหลายหมอ้หงุกา๊ซและเครือ� งใชใ้นครวัเรือนอื�
น ๆ และเครือ� งครวั 
หมอ้หงุแมเ่หล็กไฟฟ้าแบรนด์เจา้นายใชแ้นวคดิการออกแบบขน� ั สงูใหค้วามสนใจกบัการออกแบ
บโดยรวมปรบัรูปรา่งใหเ้หมาะสมมปีระสทิธภิาพความรอ้นสงูและปลอดภยัตอ่การใชง้าน 
ไดร้บัการประเมนิโดยหน่วยงานทดสอบระดบัชาตใินทกุระดบัและผลติภณัฑ์ทแี� นะนําสาํหรบัการ
กอ่สรา้งทอี� ยอู่าศยัโดยแผนกการจดัการแหง่ชาต ิ
โลโกต้อ่ตา้นการปลอมแปลงรหสัทไี� มซ่าํ� กนัใชเ้พือ� ใหแ้น่ใจวา่ผใู้ชซื้�อผลติภณัฑ์ของแทแ้ละปกป้อ
งผลประโยชน์ของตนเอง

ขอ้มลูทสี� าํคญั

บรรจุภณัฑ์ของหมอ้หงุแมเ่หล็กไฟฟ้า
โปรดกาํจดัวสัดบุรรจุภณัฑ์เหลา่นี�ในลกัษณะทเี� ป็นมติรกบัสงิ� แวดลอ้มเพือ� รกัษาสภาพแวดลอ้มที�
ดี
อยา่ปลอ่ยใหเ้ด็กเลน่กบัวสัดบุรรจุภณัฑ์เชน่ฟิล์มพลาสตกิและกลอ่งซงึ� อาจทาํใหเ้กดิอบุตัเิหตหุายใ
จไมอ่อกดงันน� ั โปรดเก็บวสัดบุรรจุภณัฑ์ใหห้า่งจากเด็ก

แผงเซรามกิแกว้

แตะป่มุปฏบิตักิาร

แชสซี

แนวโน้มออก

แนวโน้มการประมลู

แนะนําผลติภณัฑ์

โครงสรา้งผลติภณัฑ์

6

780×450×97

9.9

700×400×R10

2

2200W

2200W

3400W

CS34-W2984
CS34-W2985

220-240V~

50-60Hz

ชือ�

รุน่

แรงดนัไฟฟ้าทใี� หค้ะแนน

ความถที� ใี� หค้ะแนน

กาํลงัสงูสดุของเตาซา้ย

กาํลงัสงูสดุของเตาขวา

พลงังานทไี� ดร้บัการจดัอนัดบัทง� ั หมด

ขนาดโครงรา่ง (มม.)

นํ�าหนกัสทุธ ิ(กโิลกรมั)

แผงควบคมุ

ขดุขนาดร ู(มม)

แก้วเซรามิก

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

จาํนวนเตา

หมายเหต:ุ
พารามเิตอร์ในตารางมไีวส้าํหรบัการอา้งองิเทา่นน� ั และขอ้มลูเฉพาะจะอยภู่ายใตแ้ผน่ป้ายบน
หมอ้หงุ
ขนาดของหลุมทขี� ดุในเตาแมเ่หล็กไฟฟ้าจะตอ้งขนึ� อยกู่บัขนาดของเทมเพลตขดุหลุมในกลอ่ง

�บรษิทั ขอสงวนสทิธใินการเปลีย� นแปลงการออกแบบผลติภณัฑ์และขอ้กาํหนด

1.

2.
3.

พารามเิตอร์ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์
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700mm
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4-R10

เมอื� ตดิตง� ั หมอ้หงุแมเ่หล็กไฟฟ้าระยะหา่งระหวา่งแถบทางออกอากาศและพื�นผวิผนงัจะตอ้งไม่
น้อยกวา่ 10 ซม. และสว่นบนของหมอ้หงุแมเ่หล็กไฟฟ้าจะตอ้งมคีวามสงูสทุธมิากกวา่ 100 
ซม. หากตดิตง� ั ประทนุชว่งพื�นทนี� ี�จะถกูตง� ั คา่ตามขอ้กาํหนดการตดิตง� ั ของประทนุชว่ง

ตทู้ตี� ดิตง� ั หมอ้หงุแมเ่หล็กไฟฟ้าฝงัตวัจะตอ้งมขีนาดเปิด (พื�นทไี� มน้่อยกวา่ 100 ตารางเมตร) 
ทตี� รงตามขอ้กาํหนดการระบายอากาศและเชือ� มตอ่กบัชน� ั บรรยากาศ

เตาแมเ่หล็กไฟฟ้าจะตอ้งตดิตง� ั รูตามขนาด (ดงัแสดงในรูปดา้นลา่ง)

1.

2.

3.

4.การเชือ� มตอ่สายไฟตอ้งสะดวกเพือ� ใหแ้น่ใจวา่เตาแมเ่หล็กไฟฟ้าสามารถตดัการเชือ� มตอ่ไดต้ล
อดเวลาหลงัการตดิตง� ั  กรุณาใชซ็้อกเก็ต 16A เพียงอยา่งเดยีว 
อยา่ใชซ็้อกเก็ตพลงังานเดยีวกนักบัเครือ� งใชไ้ฟฟ้าหลายเครือ� งในเวลาเดยีวกนัและตรวจสอบใ
หแ้น่ใจวา่ซ็อกเก็ตนน� ั มคีวามปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ

คาํแนะนําการดาํเนินงานแผงควบคมุ

กดป่มุนี�เป็นเวลานานเพือ� ล็อคฟงัก์ช�นัปจัจุ
บนัและสถานะการทาํงานเพือ� ป้องกนัการ
ทาํงานผดิพลาด การกดป่มุอนื�  ๆ 
ไมถ่กูตอ้ง (ยกเวน้ป่มุบน)

ในสถานะการทาํงานกดป่มุนี�เพือ� ตง� ั คา่การปิ
ดเวลา

คย์ีเวลา:กญุแจล็อคเด็ก:

คาํแนะนําการตดิตง� ั

วธิใีช้

8

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

200W 400W 600W 1000W 1200W 1400W 1600W 1800W 2000W

F10

2200W

ผลติภณัฑ์นี�สามารถเชือ� มตอ่กบัผลติภณัฑ์เ

ครือ� งบหุรีอ� จัฉรยิะของเจา้นาย 

กดป่มุเครือขา่ยสาํหรบัการจบัค ู่

ในเวลานี�ไอคอนเครือขา่ยกะพรบิ 

หลงัจากการเชือ� มตอ่ทปี� ระสบความสาํเร็จไ

อคอนเครือขา่ยจะสวา่งขนึ�  

หากการเชือ� มตอ่ลม้เหลวโปรดเชือ� มตอ่หรือ

ตดิตอ่บรกิารหลงัการขายอกีครง� ั

กดป่มุนี�เพือ� เปิดเครือ� งในสถานะปิดเครือ� ง 
คณุสามารถกดป่มุนี�เพือ� ปิดเครือ� งในทกุสถ
านะ

กดป่มุนี�เพือ� ปรบัพลงัการยงิในสถานะการทาํ
งาน 
การกดแตล่ะครง� ั จะเพมิ� พลงัการยงิและการก
ดยาวจะเพมิ� ขนึ� อยา่งตอ่เนื�องจนกวา่จะมกีาร
ยงิสงูสดุ
ในสถานะเวลากดป่มุนี�เพือ� ปรบัเวลา 
แตล่ะคลกิเพมิ� ขนึ�  1 
นาทแีละกดยาวเพมิ� ขนึ� อยา่งตอ่เนื�อง
กดป่มุนี�เพือ� เขา้สสู่ถานะการทาํงานในสถาน
ะเตรียมพรอ้ม

กดป่มุนี�เพือ� ปรบักาํลงัไฟในสถานะการทาํงาน
และลดกาํลงัไฟทกุครง� ั ทคี� ณุกดและลดอยา่งตอ่
เนื�องจนกวา่จะมกีาํลงัไฟขน� ั ต�าํ
ในสถานะการจบัเวลากดป่มุนี�เพือ� ปรบัเวลาใน
การจบัเวลา 
การกดแตล่ะครง� ั จะชว่ยลดเวลาในการจบัเวลา
ลง 1 
นาทแีละการกดแบบยาวจะลดลงอยา่งตอ่เนื�อง

การควบคมุพลงังานแบง่ออกเป็น 10 เกยีร์ซงึ� สอดคลอ้งกบัตารางตอ่ไปนี�ตามลาํดบั 
พลงังานตอ่เนื�องต�าํสดุ 400W ซงึ� เกยีร ์200W นน� ั ใหค้วามรอ้นเป็นระยะ

มนัมฟีงัก์ช�นัของการปิดเวลา: 
ในสถานะการทาํงานสามารถตง� ั คา่ฟงัก์ช�นัการปิดเวลาและเวลาเวลาสงูสดุถงึ 180 นาท ี
(สามารถตง� ั คา่แบบวงกลม)

มนัมหีน้าทลี� ็อคเด็กทปี� ลอดภยั

1.

2.

3.

ลกัษณะประสทิธภิาพ

เปิดเครื�อง

เปิดแหล่งจ่ายไฟ เสียงกริ�ง 
หลอดดิจิตอลและไฟตวับ่งชี�ท�งัหมดแฟลชและออกไปและปิดเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

เปิด / คย์ี:

ฟงัก์ช�นัเครือขา่ย:

ป่มุปรบัแตง่ (ขนาดใหญ)่: ป่มุปรบัแตง่ (เล็ก):
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ในการปิดเครือ� ง กด "   " เมอื� เปิดใชง้านคย์ีเสยีงกรงิ� จะดงัขนึ� และเขา้สสู่ถานะสแตนด์บาย 

หลอดดจิติอลจะแสดง "---"คงทไี� มม่กีารดาํเนินการทสี� าํคญัภายในไมก่นี� าทแีละเขา้สสู่ถานะการปิดระบบ

ในสถานะสแตนด์บายกด "   " กญุแจ เขา้สสู่ถานะการทาํงาน (อปุกรณ์ดบัเพลงิเรมิ� ตน้ท ี� 5) 

เรมิ� ทาํงานคณุสามารถผา่น "   " หรือ "   " ปรบัขนาดของไฟชว่งการปรบัไฟอยรู่ะหวา่ง F1-F10

ตวัอยา่งเชน่ตง� ั เตาแมเ่หล็กไฟฟ้าใหค้วามรอ้นเป็นเวลา 20 นาทแีลว้ปิดตวัลง

เมอื� เตาแมเ่หล็กไฟฟ้าอยใู่นสภาพใชง้านใหก้ดป่มุ "   " ในชว่งเวลาสน� ั  ๆ 

และหน้าจอแสดงผลจะแสดงเวลาและกะพรบิเรมิ� ตน้

ขน� ั ตอนการตง� ั คา่เวลา:

กดป่มุ "   " หรือ "   " เพือ� ปรบัเวลาและกาํหนดเวลาเป็น "     " 

หลงัจากตง� ั คา่แลว้ ใหก้ดป่มุ "   " ในชว่งเวลาสน� ั  ๆ หรือแป้นภายในไมก่วี� นิาท ี

และไมม่กีารเปิดใชง้านฟงัก์ชนัจบัเวลา หน้าจอแสดงผลจะแสดงเวลาและเรมิ� นบัถอยหลงั 

และเมอื� ถงึเวลาทกี� าํหนด เสยีงออดจะดงัขนึ� เพือ� แจง้เตอืนและเขา้สสู่ถานะการปิดระบบ

หมายเหต:ุ ในชว่งเวลาหากคณุตอ้งการปรบัหรือดพูลงังานใหก้ดป่มุ "   " หรือ "   "  

หลอดดจิติอลจะแสดงเกยีร์ปจัจุบนักดป่มุ "   " หรือ "   " เพือ� ปรบัพลงังาน 

และกลบัไปทเี� วลาปจัจุบนัหลงัจากการปรบัเสร็จสมบรูณ์ไมก่วี� นิาที

ตง� ั คา่การปิดเครือ� งตามกาํหนดเวลา

การควบคมุความรอ้นและอณุหภมูิ

บทู

เวลาเปลีย� น:

หากคณุตอ้งการเปลีย� นเวลาในระหวา่งการใชง้านคณุสามารถกดป่มุ "   " สน� ั  ๆ 

เพือ� เขา้สสู่ถานะการตง� ั คา่เวลาอกีครง� ั จากนน� ั รีเซ็ตเวลาผา่นคย์ี "   " หรือ "   " 

①

②

③

ฟงัก์ช�นัการจบัเวลาถกูยกเลกิ:

หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกฟังก์ชนัจบัเวลาให้กดปุ่ม "   " เป็นเวลานานเพื�อยกเลิก
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แผน่คอยล ์1

220-240V~ 50-60Hz

ในสถานะสแตนด์บายและสถานะการทาํงานกดป่มุ "   " 

เป็นเวลาสองสามวนิาทเีพือ� แจง้เสยีงไฟตวับง่ชี�การล็อคเด็กเปิดอยแู่ละสถานะปจัจุบนัถกูล็อค 

ยกเวน้ป่มุ "   " การกดป่มุอนื�  ๆ (ยกเวน้ป่มุบน) ไมถ่กูตอ้ง หากคณุตอ้งการปลดล็อกใหก้ด  

"   " เป็นเวลาสองสามวนิาทเีพือ� ปลดล็อก

ในสถานะสแตนด์บายและการทาํงานกดป่มุ "   " เพือ� เรมิ� เครือขา่ยคย์ี "   " 

เพือ� คน้หาเครือขา่ยและคย์ี "   " เพือ� ชะลอการจบัคเู่ครือขา่ยแฟลช 

หากการจบัคไู่มป่ระสบความสาํเร็จภายในไมก่นี� าทคีย์ี "   " จะสวา่งขนึ� ครงึ� หนึ�งและคย์ี "   " 

จะสวา่งขนึ� หลงัจากประสบความสาํเร็จ

หมายเหต:ุ หากคณุกดป่มุ "   " สน� ั  ๆ ในขณะทเี� ครือขา่ยเครือขา่ยจะถกูยกเลกิ 

หลงัจากเครือขา่ยประสบความสาํเร็จใหก้ดอกีครง� ั เพือ� กาํหนดคา่เครือขา่ยใหม่

อปุกรณ์นี�มโีมดลูเครือ� งสง่สญัญาณวทิยพุรอ้มรหสัอนุมตัรุิน่: รหสั CMIIT: 2019DP4506

หลงัการใชง้านกดป่มุ "   " 

เตาแมเ่หล็กไฟฟ้าจะหยดุความรอ้นและพดัลมจะหยดุทาํงานโดยอตัโนมตัหิลงัจากทาํงานเป็นระ

ยะเวลาหนึ�งเพือ� กระจายความรอ้น

การตง� ั คา่ล็อคเด็ก

ฟงัก์ช�นัการเชือ� มตอ่เครือขา่ย

ปิดตวัลง

แผนภาพแผนผงัไฟฟ้า

แผน่คอยล ์2

บอร์ดควบคมุไมโครคอมพวิเตอร์ ป่มุและแผงแสดงผล
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รา่งกายแผง:

พื�นผวิของรูดดูและเตา้เสยีบ:

ขอ้ควรระวงัในการทาํความสะอาดและบาํรุงรกัษา

ภาคผนวก

กอ่นทาํความสะอาดโปรดถอดสายไฟออกจากซ็อกเก็ตและรอใหแ้ผงหมอ้หงุแมเ่หล็กไฟฟ้าเย็นลง
อยา่ถอดปลก� ั ปลก� ั โดยตรงเมอื� เตาแมเ่หล็กไฟฟ้าทาํงานปิดกอ่นและถอดปลก� ั ออกหลงัจากทพี� ดัลม
หยดุทาํงานซงึ� เออื� ตอ่การยดือายกุารใชง้านของเตาแมเ่หล็กไฟฟ้า

วธิกีารทาํความสะอาดของเตาแมเ่หล็กไฟฟ้า

เช็ดดว้ยเศษผา้เปียกนุ่ม 
สาํหรบัคราบนํ�ามนัทไี� มง่า่ยตอ่การเช็ดเช็ดดว้ยผงซกัฟอกทเี� ป็นกลางแลว้เช็ดดว้ยเศษผา้เปียกนุ่ม 
ๆ จนกวา่จะไมม่รีอ่งรอยเหลืออย ู่อยา่ขดัดว้ยลูกบอลลวดเหล็กเพือ� หลีกเลีย� งการเกาพื�นผวิ 
แหง้ดว้ยเศษผา้แหง้หลงัจากถู

ฝ่นุสามารถลบออกไดด้ว้ยสาํลี เชน่คราบนํ�ามนั 
ใชแ้ปรงสฟีนัและผงซกัฟอกเล็กน้อยทไี� มท่าํลายเครือ� งใชใ้นการลบอยา่งระมดัระวงั

อยา่ใชนํ้�ามนัเบนซนิเบนซีนและตวัทาํละลายอนื�  ๆ เพือ� เช็ดรา่งกาย 
แนวโน้มและแนวโน้มงา่ยตอ่การดดูซบัฝ่นุ 
พวกเขาจะตอ้งทาํความสะอาดอยา่งสม�าํเสมอและสามารถทาํความสะอาดดว้ยแปรงนุ่มหรือ
เครือ� งดดูฝ่นุ 
มฉิะนน� ั การสะสมฝ่นุแนวโน้มมากเกนิไปจะสง่ผลกระทบตอ่อายกุารใชง้านของเตาแมเ่หล็
กไฟฟ้า

หลงัจากการใชง้านแตล่ะครง� ั ใหปิ้ดไฟและรอเป็นระยะเวลาหนึ�ง (แผงไมร่อ้นอกีตอ่ไป) 
โปรดทาํความสะอาดเตาแมเ่หล็กไฟฟ้าในเวลาเพือ� หลีกเลีย� งสงิ� สกปรกทเี� หลืออยบู่นแผงทถี� ู
กทาํใหร้อ้นทดี� า้นลา่งของกระทะซาํ�  ๆ 
เป็นการยากทจี� ะทาํความสะอาดและทาํใหแ้ผงเปลีย� นสี

อยา่ใชนํ้�ายาทาํความสะอาดไอนํ�าเพือ� ทาํความสะอาด

หากมรีอยแตกบนพื�นผวิใหปิ้ดเตาแมเ่หล็กไฟฟ้าและหยดุใชเ้พือ� หลีกเลีย� งการกระแทกดว้ย
ไฟฟ้า

หมายเหต:ุ

สาํเนาคมู่อื
ตวัอยา่งของหลุมขดุ

1.
2.
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①ไม่ว่าจะเป็นหม้อที่ใช้เหมาะสมหรือไม่
②ด้วยเหตุผลอื่น ๆ 
โปรดส่งไปยังเครือข่ายการบำรุงรักษาพิเศษเพื่อการบำรุงรั
กษา

①อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมโดยรอบสูงมาก
②ไม่ว่าแนวโน้มการดูดและแนวโน้มไอเสียจะถูกบล็อก
③ไม่ว่าเวลาจะมาถึง
④บางครั้งอุปกรณ์ป้องกันทำงานและเปิดใช้งานหลังจากไม่กี่น
าที
⑤ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ถึง 2 ชั่วโมงระหว่างการใช้งาน

1

2

3

4

E0、E5、E6、
E7、Ed

E1

E2

E3、E4

ความผดิพลาดท�วัไปและวธิกีารรกัษา

หมายเ
ลขอนุ
กรม

ความผดิพลาดท�วัไป ตรวจสอบผดิ

เมอื� เสยีบปลก� ั ไฟจะไมไ่ดย้นิเ
สยีงกรงิ� และแสงก็ไมส่วา่งโด

ยการกดป่มุไฟ

①ไมว่า่ปลก� ั จะถกูแทรกแน่นหรือไม่

②ไฟฟ้าดบั

③ไมว่า่จะเป็นแหลง่จา่ยไฟ, ซ็อกเก็ต 
ฟิวส์และสายไฟอยใู่นสภาพดี

หลอดดจิติอลแสดง F01-F10 
ทง� ั สองกรณี แตไ่มร่อ้น

การยกเลกิการใชค้วามรอ้น
อยา่งฉบัพลนั

สง่รา้นซอ่มบาํรุงพเิศษเพือ� การบาํรุงรกัษา

แกไ้ขตาํแหน่งของหมอ้หรือเปลีย� นหมอ้ทใี� ชบ้งัคบัเพือ�
ทาํงานตอ่

หลงัจากรอเป็นระยะเวลาหนึ�งอณุหภมูเิตาสามารถกลบั
มาทาํงานตอ่ไดห้ลงัจากกลบัสภู่าวะปกติ

หลงัจากทแี� รงดนัไฟฟ้าเป็นเรือ� งปกตก็ิสามารถทาํงานตอ่ไ
ปไดโ้ดยอตัโนมตัิ

หากสายไฟเสยีหายเพือ� หลีกเลีย� งอนัตรายจะตอ้งถกูแทนทดี� ว้ยผเู้ชีย� วชาญจากผผู้ลติแผนกบาํรุงร ั
กษาหรือแผนกทคี� ลา้ยกนั
หากปรากฏการณ์ขา้งตน้ไมส่ามารถตดัออกไดโ้ปรดตดิตอ่จุดบาํรุงรกัษาหรือตวัแทนจาํหน่ายพเิ
ศษของเราหา้มมใิหบ้คุลากรทไี� มใ่ชม่อือาชีพแยกชนิ� สว่นและประกอบเครือ� งอยา่งเครง่ครดั

หมายเหตุ

รหสัผดิพลาด
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