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คําแนะนําในการติดตัง� และความปลอดภัย
การใช�คู่มือ
คู่มือการใช�งานฉบับนี�บรรจุ เนื�อหาที่สําคัญด้านความปลอดภัย และคําแนะนําต่างๆเพื่อช่ วยให้คุณ
ใช�งานและดูแลรักษาเตาอบของคุณ ดังนัน� ควรให้เวลาในการอ่านคู่มือการใช�ก่อนใช�งาน
และเก็บรักษาคู่มือการใช�งานนี�ไว้เพื่อใช�ประโยชน์ได้ในคราวต่อไป
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย
การติดตัง� เตาอบนี� ต้องกระทําโดยช่ างไฟฟ�าที่มีใบอนุญาติ ผู ้ทําการติดตัง� มีหน้าที่ในการต่อเชื่ อม
ผลิตภัณฑ์เข้ากับวงจรไฟฟ�าในบ้าน โดยยึดหลักคําแนะนําในด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยในด้านไฟฟ�า
หากพบว่าเตาอบชํ ารุ ดเนื่องจากการขนส่ง อย่าทําการต่อเชื่ อมวงจรไฟฟ�า
• การต่อเชื่ อมผลิตภัณฑ์เข้ากับวงจรไฟฟ�าในบ้าน ต้องทําโดยช่ างไฟฟ�าที่มีใบอนุญาติเท่านัน�
• ในกรณีท่เี ตาอบชํ ารุ ด อย่าทําการต่อเชื่ อมวงจรไฟฟ�า
• การซ่ อมแซมผลิตภัณฑ์ ต้องทําโดยช่ างเทคนิคเท่านัน� การซ่ อมที่ไม่เหมาะสม อาจเป�นสาเหตุสําคัญ
ในการนํามาซึ่ งอันตรายที่เกิดกับคุณได้ หากจําเป�นต้องซ่ อมเตาอบ กรุ ณาติดต่อศูนย์บริการ
หรือตัวแทนจําหน่ายของบริษัทฯ
• หากสายไฟเตาอบชํ ารุ ด ต้องเปลี่ยนโดยใช�สายไฟชนิดพิเศษ โดยสั่งซื� อได้จากโรงงานผู ้ผลิต
หรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตัง�
• ไม่ควรให้ลวดสายไฟ และสายไฟสัมผัสกับเตาอบ
• เตาอบควรจะต่อเชื่ อมกับวงจรไฟหลักในบ้าน นัน� หมายถึงควรต่อเข้ากับเบรกเกอร์แบบมีฟิวส์
ไม่ควรใช�ปลัก� พ่วงหรือสายไฟต่อพ่วง
• อัตราการใช�กระแสไฟฟ�าของเครื่องติดอยู ่ท่ฉี ลากของเตาอบหรือบนบรรจุ ภรรฑ์
• ต้องตัดการใช�กระแสไฟฟ�าของเครื่องทุกครัง� ขณะทําการซ่ อมหรือทําความสะอาดเตาอบ
• ระมัดระวังเมื่อเชื่ อมต่อเครื่องไฟฟ�าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
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ข้อควรระวัง
ควรตัดกระแสไฟฟ�าเข้าเครื่อง ก่อนทําการเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาไฟดูดหรือไฟช�อต
ที่อาจเกิดขึ�น และขณะที่เตาอบทํางาน พื�นผิวด้านในจะร้อน ระมัดระวังในการเปลี่ยนหลอดไฟ
หรือทําความสะอาด
ความปลอดไฟระหว่างการใช�งาน
• เตาอบรุ ่นนี�ออกแบบมาสําหรับการทําอาหารในบ้านเท่านัน�
• ระหว่างใช�งาน พื�นผิวด้านในเตาอบจะร้อนสามารถลวกผิวหนังได้ กรุ ณาอย่าสัมผัสขดลวดความร้อน
หรือพื�นผิวด้านในเตาอบจนกว่าเตาอบจะเย็นลง
• ไม่เก็บวัสดุไวไฟไว้ในเตาอบ
• พื�นผิวเตาอบจะยืดเวลาร้อนไปอีกช่ วงหนึ่ง ขณะที่เครื่องทํางานที่อุณหภูมิสูง
• ขณะทําอาหาร ควรระมัดระวังขณะเปิ ดประตูเตาอบ เพราะอาจมีไอนํ�าหรือไอร้อนพุ ่งออกมาด้านนอก
• เมื่อทําอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์จะระเหยได้จากอุ ณหภูมิท่สี ูงขึ�น ซึ่ งไอนัน�
มีความสามารถในการติดไฟได้หากได้สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเตาอบ
• เพื่อความปลอดภัยของคุณ ไม่ควรใช�เครื่องฉีดนํ�าแรงดันสูง หรือเครื่องพ่นไอนํ�า
ในการทําความสะอาดเตาอบ
• อาหารแช่ แข็ง เช่ น พิซซ่ า ควรทําบนตะแกรงลวด หากใช�ถาดอบ พิซซ่ าอาจผิดรู ปร่าง
เนื่องจากการผันแปรของอุ ณหภูมิ
• ไม่เทนํ�าลงในด้านล่างเตาอบขณะที่เตายังร้อน การทําเช่ นนี�อาจเป�นสาเหตุในพื�นผิวเคลือบอีนาเมล
ชํ ารุ ดได้
• ระหว่างการทําอาหาร ต้องปิ ดประตูเตาอบ
• ไม่วางอลูมิเนียมฟอยล์ไว้ด้านล่างเตาอบ และไม่ว่างถาดอบหรือกระป๋ องบนพื�นด้านล่างเตาอบ
เพราะอลูมิเนียมฟอยล์จะเป�นตัวขัดขวางความร้อน ซึ่ งอาจเป�นสาเหตุให้พื�นผิวเคลือบอีนาเมลชํ ารุ ด
และทําให้อาหารที่ทําออกมาไม่ดีเท่าที่ควรจะเป�น
• คราบนํ�าผลไม้ท่ตี กค้างอยู ่ อาจกลายเป�นคราบที่ติดพื�นผิวจนขัดออกยาก
• เมื่อทําเค้กที่มีความชื� นนมาก ควรใช�ภาชนะก้นลึก
• ไม่วางภาชนะอบเค้กไว้บนประตูเตาอบขณะเปิ ดประตู
• เตาอบนี�ไม่เหมาะสําหรับการใช�งานโดยเด็ก หรือคนที่มีสุขภาพไม่สมบู รณ์โดยไม่มีคนที่เชี่ ยวชาญ
เพียงพอคอยกํากับดูแล เพราะการช่ วยแนะนําดูและจะทําให้ม่นั ใจได้ว่าเขาเหล่านัน� จะใช�เตาอบ
ได้อย่างปลอดภัย
• แนะนําให้ใช�ตัววัดอุ ณหภูมิสําหรับเตาอบเท่านัน�
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ความปลอดภัยของเด็กๆ
• วางตะแกรงเตาอบในตําแหน่งที่ต้องการขณะที่เตาเย็นตัวลงแล้วเท่านัน� หากต้องมีการเลื่อนตะแกรง
ขณะที่เตายังร้อน ควรระวังที่จับภาชนะไม่ให้สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเตาอบ
• ควรใช�ท่จี ับภาชนะเสมอ ที่จับที่ชื�นหมาดบนพื�นผิวที่ร้อน อาจเป�นสาเหตุให้ลวกได้เนื่องจากไอนํ�า
ควรระวังที่จับภาชนะไม่ให้สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเตาอบ ไม่ใช�ผ้าขนหนูหรือผ้าผืนใหญ่เทอะทะ
ในการหยิบจับของในเตาอบ
• ระหว่างเตาอบทํางาน บางส่วนจะมีความร้อน ควรให้เด็กออกห่างจากเตา
• ระมัดระวังและควรเก็บเสื�อผ้าที่หลวมๆให้เรียบร้อยก่อนเริ่มใช�เตาอบ มัดผมให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้
ไปเกี่ยวส่วนต่างๆ ไม่สวมเสื�อผ้าหลวม เสื�อผ้าที่มีส่วนห้อยย้อย เนคไท ผ้าพันคอ เครื่องประดับ
หรือใส่เสื�อที่มีแขนระบาย
• เมื่อเด็กๆมีความสามารถในการใช�เครื่องที่เพียงพอ ก็ยังเป�นความรับผิดชอบของพ่อแม่หรือผู ้ใหญ่
ที่ควรให้คําแนะนําการใช�เครื่องอย่างปลอดภัย
• ไม่ปล่อยให้เด็กปี นป่ าย ยืน พิง นั่ง หรือแขวนสิ่งใดไว้บนเตาอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ของประตูเตาอบ ส่วนอุ ่นอาหาร หรือส่วนเก็บของ การกระทําต่างๆนี�สามารถทําให้เตาอบชํ ารุ ด
หรือพลิกหงายท้อง จนได้รับอันตรายรุ นแรงได้
• ข้อควรระวัง :ไม่ปล่อยให้เด็กอายุ ต่ ํากว่า 8 ปี ใช�เครื่องโดยลําพัง ยกเว้นมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ไม่ควรปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เลี�ยงเล่น หรืออยู ่ในบริเวณเตาอบโดยลําพัง ไม่ว่าขณะนัน�
จะใช�เครื่องหรือไม่ก็ตาม
• ไม่ควรให้เด็กทําความสะอาดเตาอบโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล
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การติดตัง� เตาอบ
• การติดตัง� ระบบไฟฟ�าของผลิตภัณฑ์ ต้องกระทําการโดยช่ างไฟฟ�าที่มีใบอนุญาตและต้องทําการ
ติดตัง� เตาอบตามคําแนะนําที่ให้
• บริเวณที่ทําการติดตัง� จะต้องไม่เปี ยกชื� น มีการถ่ายเทอากาศที่ดี รวมถึงมีพื�นที่เหมาะสม
ในการติดตัง� เตาอบ
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• เตาอบเครื่องนี� เป�นเตาอบแบบฝั งเฟอร์นิเจอร์ ซึ่ งหมายความว่าผนังด้านหลังและผนังด้านในด้านหนึ่ง
สามารถวางติดกับชิ� นส่วนที่สูงของเฟอร์นิเจอร์หรือกําแพงเฟอร์นิเจอร์แบบวัสดุเคลือบหรือไม้อัด
ต้องทนความร้อนได้สูง 100 องศาเซลเซี ยส ทัง� นี�เพื่อป�องกันพื�นผิวผิดรู ปทรง หรือแยกชั�น
จากตัวเคลือบ คุณควรเว้นระยะห่างโดยรอบเตาอบประมาณ 0.5 เซนติเมตร ผนังที่อยู ่ด้านหลัง
เตาอบก็ควรทนความร้อนได้สูงเช่ นกัน เพราะระหว่างที่เครื่องทํางาน ผนังด้านหลังจะมีอุณหภูมิ
สูงขึ�นอีก 50 องศาเซลเซี ยสจากอุ ณหภูมิห้อง
• การเว้นช่ องว่างสําหรับ Built-In เตาอบ ให้เว้นไว้โดยวัดขนาดตามรู ป
• ลงสายดินเสมอ
• ใส่เตาอบลงในช่ องโดยอย่าให้สกรู ตัวที่แสดงในภาพตกหล่น

คําแนะนําด้านความปลอดภัยสําหรับช่ างติดตัง�
การต่อเชื่ อมเข้ากับกระแสไฟหลักในบ้าน
• การต่อเชื่ อมไฟฟ�า ต้องต่อตามวงจรบนฉลากที่ติดอยู ่ด้านหลังเครื่อง โดยช่ างที่ทําการติดตัง�
จะต้องทําการต่อเชื่ อมและตรวจสอบให้แน่ใจว่า การต่อเชื่ อมถูกต้องตรงตามคําแนะนํา
และปลอดภัยได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
• สถานที่ท่ไี ม่สามารถต่อเชื่ อมกับเครื่องโดยใช�ปลัก� ควรติดตัง� เบรกเกอร์ท่มี ีอุปกรณ์ตัดไฟ
(หน้าสัมผัสไม่น้อยกว่า 3 มม.) จะต้องติดตัง� บนด้านจ่ายไฟของอุ ปกรณ์เชื่ อมต่อเพื่อให้ตรงกับ
ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย
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• เมื่อต่อเชื่ อมกระแสไฟแล้ว ระบบอีเลคทรอนิคของเครื่องจะเริ่มต้นได้ สายไฟฟ�า ( H05VV F
ความยาวอย่างน้อย 1.1 เมตร สายไฟขนาด 3 x 2.5 สแควร์มิล.) ต้องมีความยาวเพียงพอที่
จะต่อเชื่ อมเตาอบเข้าฝั งกับช่ องเฟอร์นิเจอร์
• เปิ ดฝาครอบด้านหลังเตาอบที่อยู ่ด้านล่าง (ใช�ไขควงปากแบน) คลายเกลียวออก ใส่ตัวยึดสายไฟ
ก่อนทําการสวมเข้าในขัว� ที่เหมาะสม
• สายดิน ต้องทําการต่อเชื่ อมไปที่ขัว� ของเตาอบ
• หากต่อเชื่ อมโดยการใช�ปลัก� ไฟ เมื่อติดตัง� แล้วต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย
• บริษัทฯจะไม่ให้การรับประกัน ในกรณีท่เี กิดอุ บัติเหตุจากการไม่ติดตัง� สายดิน
หรือติดตัง� สายดินผิดพลาด

สิ่งที่ควรคํานึงถึงก่อนเริ่มใช�งานผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์นี�ถูกออกแบบมาเพื่อใช�ภายในประเทศเท่านัน�
- เตาอบนี�ใช�เพื่อประกอบอาหารเท่านัน�
- ก่อนใช�งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่งิ แปลกปลอมที่ไม่จําเป�นต่อการใช�งานอยู ่ในเตาอบ
- อุ ่นเตาอบให้ได้อุณหภูมิท่ตี ้องการก่อนการใช�งาน
- วางถาดสําหรับทําอาหารบริเวณกึ่งกลางของเตาอบโดยเว้นช่ องว่างบริเวณรอบๆ
ถาดเอาไว้เสมอเพื่อให้อากาศสามารถหมุ นเวียนได้ดี
- ไม่ควรวางถาดเตาอบไว้ท่ฐี านล่างสุดของเตาหรือคลุมด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ เนื่องจากจะทําให้
เกิดการสะสมความร้อน เวลาในการทําอาหารหรือการย่างอาหารอาจจะคลาดเคลื่อน
และภาชนะเคลือบอาจจะละลายได้
หากต้องการตรวจเช�คอาหารในเตาอบระหว่างทํางาน ควรแง้มประตูเตาอบให้น้อยที่สุด
ระมัดระวังในการเปิ ดประตูเตาอบเสมอเนื่องจากความร้อนจากภายในเตาอบอาจจะลวกมือได้

8

ส่วนประกอบและโครงสร้าง

ข้อมูลทางเทคนิค TECHNICAL DATA
Voltage/frequency
Total power consumption
Cable type/section
Cable length
External dimensions (height / width / depth)
Installation dimensions (height / width / depth)
Main oven
Energy efficiency class
Oven lamp
Grill power consumption

1
2
3
4
5
6
7
8

แผงควบคุมเตาอบ
พัดลมระบายความร้อน
ตะแกรงเตาอบ
ถาดใส่อาหาร
ตัวเลื่อนสไลด์ (เฉพาะบางรุ ่น)
โครงสร้างตะแกรงข้างเพื่อใส่ตะแกรงและถาดอบ (เฉพาะบางรุ ่น)
ประตูเตาอบ
ด้ามจับประตู
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220-240V〜50Hz
3,150 KW
H05VV-F 3 x 1.5mm2
1.2 m
595 x 595 x 593（mm.）
600 / 600 / min 595（mm.）
Multifunction oven
A
25 W /300 °C
3,050 KW

ชั�นวางในเตาอบ
• ชั�นวางและอุ ปกรณ์เสริมที่ให้มาพร้อมกับเตาอบ เป�นอุ ปกรณ์ท่เี หมาะสมและ
จะช่ วยในการทําอาหารได้อย่างสะดวกสบาย
• ท่านสามารถวางตะแกรงหรือถาดเตาอบได้ 5 ระดับชั�นตามความเหมาะสม ให้แน่ใจว่า
ใส่อุปกรณ์ในทิศทางที่ถูกต้องและใส่ให้สุดช่ อง เพื่อป�องกันไม่ให้ถาดหรือตะแกรงชนกับประตูเตาอบ
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ตะแกรงเตาอบ
ใช�สําหรับอาหารประเภทย่าง, วางอาหารสําหรับอบหรือย่าง
หรือวางหม้อสําหรับปรุ งอาหาร

• ท่านสามารถดึงถาดหรือตะแกรงออกมาได้ครึ่งนึง โดยจะมีตัวล๊อกช่ วยป�องกันถาดหรือตะแกรงตกหล่น
จะช่ วยให้ท่านหยิบอาหารออกจากถาดหรือตะแกรงได้สะดวกมากขึ�น
หมายเหตุ : อุ ปกรณ์ของเตาอบอาจเปลี่ยนรู ปได้เมื่อโดนความร้อน และจะกลับสู่สภาพเดิมเมื่อเย็นตัวลง
ซึ่ งไม่มีผลต่อการใช�งาน

ถาดเตาอบ
ใช�สําหรับการทําขนมอบประเภทต่างๆ, การละลายอาหาร, การย่าง
รวมไปถึงสามารถใช�รองนํ�ามัน
ที่หยดลงมาจากการย่างที่ตะแกรงด้านบนได้

ชั�นตะแกรงด้านข้าง
ท่านสามารถเลือกวางถาดหรือตะแกรงอบได้ 5 ระดับชั�น
วางบนตะแกรงด้านข้างนี� โดยชั�นตะแกรงด้านข้างนี�
ยังสามารถถอดออกและติดตัง� ความสูงตํ่าได้อีก 4 ระดับ
ทําให้ท่านมีตัวเลือกในการวางถาดและตะแกรง
ตามระดับที่ท่านต้องการได้โดยง่าย

ตัวเลื่อนสไลด์ (เฉพาะบางรุ ่น)
โดยส่วนมาก ตัวเลื่อนสไลด์จะติดอยู ่ท่ชี ั�น 2 หรือ 4
ของชั�นตะแกรงด้านข้างเตาอบ
เป�นอุ ปกรณ์ท่ชี ่ วยให้ท่านดึงถาด
หรือตะแกรงเข้าออกได้โดยง่าย

ถาดเตาอบแบบลึก (สําหรับเตาอบบางรุ ่น)
ใช�สําหรับอาหารอบประเภทต่างๆ, อาหารประเภทย่าง
รวมไปถึงใช�รองนํ�ามันที่หยดลงมาจากการย่างที่ตะแกรงด้านบนได้
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แผงควบคุมการทํางาน
ปุ่ มควบคุมการทํางาน

Model / button
TNP 807 B

K1

Icons

K2

Reminder /
clock /
parameter switch booking
(temperature / time)

K3

K4

startup

Pause /
cancel

KB1

KB2

Plus / minus
Plus / minus
(Cooking function) (temperature / time)

Function

Icons

Function

อบโดยใช�ไฟบน

โปรแกรมการย่าง

พัดลมกระจายความร้อน /
ละลายอาหารแช่ แข็ง

อบโดยใช�ไฟล่าง

คําแนะนําโปรแกรมและฟั งก์ชันการใช�งาน
1. Power on (เปิ ดการใช�งาน)
เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ�าเข้าเครื่องในครัง� แรก จอแสดงผลทัง� หมดจะสว่างขึ�น 1 วินาที
และให้ตัง� เวลา โดยค่าเริ่มต้นจะแสดงเวลา 12:00 สามารถตัง� ค่าชั่ วโมงได้เมื่อเลข 12 กะพริบ
( จะกระพริบด้วยเช่ นกัน ส่วนสัญลักษณ์
จะติดอยู ่ ) เมื่อตัง� ค่าชั่ วโมงเสร็จแล้ว
หลังจากนัน� 10 วินาทีไฟแสดงนาทีจะกะพริบขึ�นเพื่อให้ตงั� ค่านาที หลังจากตัง� ค่านาทีแล้ว 10 วินาที
เครื่องจะเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมทํางานโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการตัง� ค่าใดๆ ภายใน 10 วินาที
เครื่องจะกําหนดค่าให้เองและเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติ
เมื่อเครื่องเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อม หากไม่ได้มีการใช�งานใดๆ ภายใน 3 นาที เครื่องจะปิ ดการทํางาน
โดยอัตโนมัติ และจอแสดงผลจะดับลง
เมื่อเครื่องปิ ดการทํางานท่านสามารถกดKB1 เพื่อให้เครื่องกลับเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมอีกครัง�

โหมดเตรียมพร้อม
2. Time Setting (การตัง� นาฬิ กา)
เมื่อเตาอบเตรียมพร้อมใช�งาน ให้กด
หนึ่งครัง� เพื่อเปลี่ยนเป�นการตัง� นาฬิ กา
ค่าเวลาชั่วโมงและสัญลักษณ์ จะกะพริบ (1 ครัง� ต่อวินาที) และให้หมุน KB2
เพื่อปรับค่าชั่วโมง (0-23-0 ตัวเลขย้อนกลับได้)

การตัง� ค่าชั่วโมงและการตัง� ค่านาที
13

14

หลังจากตัง� ค่าชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว ให้กด อีกครัง� เพื่อเปลี่ยนเป�นการตัง� ค่านาที ตัวเลขนาที
และสัญลักษณ์ จะกะพริบในขัน� ตอนนี� และให้หมุน KB2 เพื่อปรับค่านาที (0-59-0 ตัวเลขย้อนกลับได้)
เมื่อตัง� นาฬิ กาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม
อีกครัง� เพื่อยืนยันการตัง� นาฬิ กา หลังจากขัน� ตอนนี�
สัญลักษณ์
จะหายไป และสัญลักษณ์ “：” จะเริ่มกระพริบ(1 ครัง� ต่อวินาที)
สัญลักษณ์
จะยังคงขึน� แสดงอยู ่
ถ้าไม่มกี ารกด ยืนยันการตัง� ค่าชั่วโมงนาฬิ กาใน10 วินาที ระบบจะเปลี่ยนไปเป�นการตัง� ค่านาทีโดยอัตโนมัติ
และหากไม่มกี ารกด
ยืนยันการตัง� ค่านาทีภายใน 10 วินาที ระบบจะกลับไปสูค่ า่ เตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติ
่
ถ้าหากปิ ดเครืองจะต้องตัง� ค่านาฬิ กาใหม่อกี ครัง� และจะมีเพียงตัวเลขเวลาเท่านัน� ที่จะแสดงอยู ใ่ นสถานะ
การเตรียมพร้อม
3. The choice of function (ตัวเลือกการใช�งาน)
ในสถานะเตรียมพร้อม สามารถเปลี่ยนตัวเลือกการใช�งานได้โดยหมุนปุ่ ม KB1 ตามภาพสัญลักษณ์ดา้ นล่าง
(เมื่อหมุนจนสุดจะไม่กลับไปที่การใช�งานแรก ให้หมุนย้อนกลับ)

แผนภาพโหมดการใช�งาน
ขณะที่เลือกการใช�งาน ตําแหน่งนาฬิ กาจะแสดงเวลาเริ่มต้นของการใช�งานนัน� ๆ (และจะแสดง “Eco”
เมื่อเลือก “Eco mode”) อุ ณหภูมจิ ะเป�นค่าเริ่มต้นของการใช�งานนัน� ๆ
ในการปรับอุ ณหภูมสิ าํ หรับฟั งก์ช่ันที่สามารถปรับอุ ณหภูมไิ ด้ ตัวเลขอุ ณหภูมคิ า่ เริ่มต้น สัญลักษณ์ “C”
และสัญลักษณ์
จะกะพริบ ในขณะที่สญ
ั ลักษณ์
จะติดอยู ่ คุณสามารถหมุนปุ่ ม KB2
่
เพือทําการปรับอุ ณหภูมิ ถ้าการใช�งานไหนไม่สามารถปรับอุ ณหภูมไิ ด้ เวลาเริ่มต้นและสัญลักษณ์
จะกระพริบ ในขณะที่สญ
ั ลักษณ์
จะแสดงขึน�
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หลังจากปรับอุ ณหภูมติ ามที่ตอ้ งการแล้ว ให้กด เพื่อเปลี่ยนเป�นการปรับการตัง� เวลา หน้าจอจะแสดง
เวลาเริ่มต้น ตัวเลขเวลาเริ่มต้นและสัญลักษณ์ จะกะพริบ ในขณะที่สญ
ั ลักษณ์
จะติดอยู ่
คุณสามารถปรับเวลาโดยหมุนปุ่ ม KB2
ถ้าไม่มกี ารตัง� เวลาและอุ ณหภูมิ หรือไม่มกี ารกดปุ่ ม
ภายใน 10 วินาที ระบบกลับไปสูส่ ถานะเตรียมพร้อม
โดยอัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้นของเวลาการใช�งาน อุ ณหภูมิ และ ช่ วงอุ ณหภูมทิ ่สี ามารถปรับได้ จะกล่าวถึง
ในภายหลัง) ถ้ามีการตัง� ค่าเวลาหรืออุ ณหภูมิ และเตาอบเริ่มการทํางาน สัญลักษณ์
จะหายไป
• สําหรับฟั งก์ช่ันโปรแกรมการย่าง สามารถตัง� ค่าเวลาการทํางานได้ระหว่าง 0 นาที ถึง 10 ชั่วโมง
หากตัง� เวลาไว้ท่ี 0 นาที และมีการกดปุ่ ม เตาอบจะไม่ทาํ งานและกลับสูโ่ หมดเตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติ
และหากตัง� เวลาเป�น 0 นาที คําสั่งตัง� เวลาการทํางาน (Reservation Function) จะไม่ทาํ งาน
4. Reservation function (คําสั่งตัง� เวลาการทํางาน)
หลังจากตัง� ค่าเวลาและอุ ณหภูมเิ รียบร้อยแล้วก่อนที่จะกดปุ่ ม เพื่อเริ่มทํางาน ให้กด เพื่อเข้าสูเ่ วลา
สิน� สุดการปรุงอาหาร (คําสั่งการตัง� เวลาการทํางาน)
(เวลาสิน� สุดการทํางานเบือ� งต้น = ระบบเวลา + การตัง� เวลาในการปรุงอาหาร)
สัญลักษณ์สนิ� สุดเวลาการปรุงอาหาร จะกะพริบ (1 วินาทีตอ่ ครัง� ) หน้าจอแสดงเวลาแบบชั่วโมงจะกะพริบ
และให้หมุนปุ่ ม KB2 เพื่อตัง� เวลาชั่วโมง หลังจากนัน� ให้กดปุ่ ม
อีกครัง� เพื่อตัง� เวลาแบบนาที
เมื่อหน้าจะแสดงเวลาแบบนาทีกะพริบ ให้หมุนปุ่ ม KB2 เพื่อตัง� เวลา
(สามารถปรับเวลาชั่วโมงและนาที โดยกดปุ่ ม เพื่อสลับไปมา) เมื่อตัง� เวลาสิน� สุดการปรุงอาหาร
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม
เพื่อเริ่มทํางาน เตาอบจะเข้าสูส่ ถานะการตัง� เวลาทํางาน
หน้าจอแสดงสถานะการตัง� เวลาการทํางาน จะแสดงผลตามรูป และองค์ประกอบต่างๆ
ของเตาอบจะยังไม่ทาํ งานตอนนี�

หน้าจอแสดงสถานะการตัง� เวลาการทํางาน
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สถานการณ์ตงั� เวลาการทํางาน จะแสดงสัญลักษณ์
และเวลาสิน� สุดการปรุงอาหาร
สัญลักษณ์
นาฬิ กาจะแสดงตําแหน่งนาฬิ กาจะแสดงเวลาของระบบสัญลักษณ์การทํางานที่เลือกที่สอดคล้องกันจะแสดง
อุ ณหภูมจิ ะที่ตงั� ไว้จะแสดง
ในกรณีท่มี กี ารเลือกฟั งก์ช่ัน เวลาและอุ ณหภูมิ แต่ไม่ตอ้ งการใช�โหมด Reservation Function
คุณสามารถกด
เพื่อให้เตาอบเริ่มการทํางานได้เลย ถ้าไม่มกี ารยืนยันการตัง� เวลาการทํางานภายใน
10 วินาที เตาอบจะกลับไปสูส่ ถานะ การเตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติ
ในขณะที่ฟังก์ช่ันคําสั่งตัง� เวลาการทํางานกําลังทํางานอยู ่ สัญลักษณ์ จะแสดงขึน� สถานะเวลาจะขึน� เวลา
คงเหลือของการทํางาน ฟั งก์ช่ันที่เลือกใช�จะแสดง และอุ ณภูมปิ ั จจุ บนั ของเตาจะแสดงขึน�

หากฟั งก์ช่ันที่เลือกใช�งานมีการใช�พดั ลมกระจายความร้อน สัญลักษณ์ จะแสดงขึน� และหมุนในทิศเข็มนาฬิ กา
ในขณะที่เครื่องทํางาน หากกดปุ่ ม จะหยุ ดการทํางานของเตาอบ ถ้าต้องการยกเลิการตัง� เวลาทํางาน
ให้กดปุ่ ม
เตาอบจะกลับสูส่ ถานะการเตรียมพร้อม
เมื่ออุ ณหภูมภิ ายในเตาอบตรงกับอุ ณหภูมทิ ่ตี งั� ไว้ จะมีเสียงสัญญาณดังขึน� ประมาณ 2 วินาที และเมื่อเวลา
การทํางานเตาอบถึง 0 นาที เตาอบจะส่งเสียงสัญญาณประมาณ 5 นาที เตาอบจะหยุ ดการทํางาน
แต่พดั ลมระบายความร้อนจะยังคงทํางานอยู จ่ นกว่าอุ ณหภูมภิ ายในเตาอบตํ่ากว่า 100 องศาเซลเซี ยส
หน้าจอจะกลับมาแสดงในโหมดเตรียมพร้อม
• หน้าจอแสดงสถานะอุ ณหภูมเิ ตาอบจะขึน� Lo ℃ หากอุ ณหภูมเิ ตาอบตํ่ากว่า 30 องศาเซลเซี ยส
และจะขึน� สถานะเป�นตัวเลขเมื่ออุ ณหภูมภิ ายในเตาอบสูงกว่า 30 องศาเซลเซี ยส

5. Enquiry function (การทํางานสอบถามเพิ่มเติม)
(1) ระหว่างการปรุงอาหาร กดปุ่ ม หนึ่งครัง� สามารถค้นหาเวลาของระบบได้ ตําแหน่งนาฬิ กาแสดง
ระบบเวลาปั จจุ บนั สัญลักษณ์ท่สี องจะกะพริบ กดปุ่ ม อีกครัง� หรือ อีก 10 วินาทีให้หลังจะกลับไป
แสดงเวลาปรุงอาหาร
(2) หลังจากตัง� เวลาเตือน การสั่งการล่วงหน้า หรือการเตรียมปรุงอาหาร กดปุ่ ม “ ” เพื่อสอบถาม
เวลาที่เหลือจากการนับถอยหลัง กดปุ่ ม “ ” อีกครัง� หรืออีก 10 วินาทีให้หลังจะกลับสูห่ น้าจอเดิม
ก่อนหน้านี� คุณสามารถค้นหาเวลาของนาฬิ กาปลุกที่เหลือและรีเซ�ตเวลานาฬิ กาปลุกภายใต้สถานะ
เตรียมพร้อมเมื่อเวลานับถอยหลังของนาฬิ กาปลุกน้อยกว่า 1 นาที ตําแหน่งนาฬิ กาจะแสดง 0 : 00
(3) ในการตัง� เวลาทํางานล่วงหน้า การกดปุ่ ม “ ” ครัง� แรกสามารถสอบถามเวลาให้เริ่มปรุงอาหาร
ตําแหน่งนาฬิ กาจะแสดงเวลาที่เริ่มปรุงอาหาร เวลาเริ่มปรุงอาหารจะกะพริบ กดปุ่ ม “ ” อีกครัง�
หรือ อีก 10 วินาทีให้หลังจะกลับไปแสดงเวลาระบบเวลาโดยอัตโนมัติ
6. Alarm function (ระบบการแจ้งเตือน)
กดปุ่ ม “ ” ขณะที่อยู ส่ ถานะการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสูก่ ารตัง� ระบบการแจ้งเตือน ตําแหน่งชั่วโมง
ของนาฬิ กาจะกะพริบ ค่านาทีจะสว่างนาน และสัญลักษณ์แจ้งเตือน “ ” จะแสดงขึน� มา
(1) หมุนปุ่ ม KB2 เพื่อตัง� ค่าชั่วโมง ตัวเลขค่าชั่วโมงจะสว่าง และสามารถตัง� ค่าได้ตงั� แต่ 0-23
(2) กดปุ่ ม “ ” อีกครัง� ค่าเวลานาทีจะสว่างขึน� และค่าเวลาชั่วโมงก็ยงั คงสว่างอยู ่
(3) หมุนปุ่ ม KB2 เพื่อตัง� ค่านาที ตัวเลขค่านาทีจะสว่าง และสามารตัง� ค่าได้ตงั� แต่ 0-59
(4) เมื่อตัง� เวลาการแจ้งเตือนแล้ว ให้กด “ ” เพื่อยืนยัน สัญลักษณ์ท่สี อง “:” จะเริ่มกะพริบ
สัญลักษณ์ “ ” ยังคงสว่าง และจะเริ่มนับถอยหลังเป�นวินาที เมื่อนับถอยหลังจนเป�น 0 สัญญาณ
เตือนจะดังขึน� เป�นเวลา 1 นาที (1 วินาทีตอ่ ครัง� ) กดปุ่ มอะไรก็ได้เพื่อหยุ ดการกะพริบ
หมายเหตุ
1) ระหว่างการตัง� แจ้งเตือน สัญลักษณ์ “:” จะสว่างนาน สัญลักษณ์การแจ้งเตือน “ ” จะสว่างอยู เ่ สมอ
2) ระหว่างการตัง� แจ้งเตือน กดปุ่ ม “ ” จะเป�นการยกเลิกการตัง� แจ้งเตือนและกลับสูส่ ถานะการเตรียมพร้อม
3) ถ้าการแจ้งเตือนถูกตัง� ค่าแล้ว สัญลักษณ์ “ ” จะต้องแสดงตลอดเวลาแม้ในขณะปรุงอาหาร
และสามารถตรวจสอบการตัง� แจ้งเตือนได้
7. Children lock function (ฟั งก์ชันป�องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ)
เพื่อป�องกันการสัมผัสปุ่ มโดยบังเอิญ ใก้กดปุ่ ม และ
พร้อมกันเป�นเวลา 3 วินาที
่
เมือมีเสียงสัญญาณเตือน แปลว่าปุ่ มกดได้ลกู ล๊อคแล้ว ไฟสัญลักษณ์
จะแสดงขึน� เมื่อต้องการปลดล๊อค
ให้กดปุ่ มเดิมซํ� าอีกครัง� เป�นเวลา 3 วินาที เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึน� และไฟสัญลักษณ์
จะหายไป
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เมื่อมีการใช�งานฟั งก์ช่ันป�องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ หน้าจอจะแสดงสถานะตามปกติ แต่ป่ ุ มกดหรือลูกบิด
จะไม่สามารถใช�งานได้ ยกเว้นปุ่ มที่ใช�สาํ หรับการตัง� ค่าฟั งก์ช่ันป�องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ หากต้องการ
ยกเลิกการใช�เตาอบ คุณต้องกดปลดล๊อกฟั งก์ช่ันนีก� อ่ นทุกครัง�
8. Start / pause / cancel function (ระบบเริ่มทํางาน หยุ ดชั่วคราว ยกเลิก)
1. หลังจากตัง� ค่าการปรุงอาหารแล้ว กดปุ่ ม “ ” เพื่อเริ่มทํางาน ถ้ากดปุ่ ม “ ” เมื่อหยุ ดการปรุงอาหาร
จะกลับไปเริ่มทํางานใหม่อกี ครัง�
2. ระหว่างที่เตาอบทํางาน กดปุ่ ม “ ” หนึ่งครัง� เพื่อหยุ ดการทํางานชั่วคราว อุ ณหภูมแิ ละเวลาจะกะพริบ
สัญลักษณ์การทํางานจะสว่างนาน กดปุ่ ม “ ” อีกครัง� เพื่อยกเลิกการทํางานที่คา้ งไว้
3. เมื่อตัง� ระบบเวลาเรียบร้อย กดปุ่ ม “ ” จะออกจากการตัง� เวลาและกลับสูส่ ถานะการเตรียมพร้อม
4. เมื่อระบบการทํางานของเตาอบ เวลาทํางาน และอุ ณหภูมิ ถูกตัง� ค่า กดปุ่ ม “ ” เพื่อออกจาก
หน้าการตัง� ค่า และกลับสูส่ ถานะการเตรียมพร้อม
5. เมื่อมีการตัง� ค่า Reservation function (คําสั่งตัง� เวลาการทํางาน) กดปุ่ ม “ ” เพื่อออกจาก
หน้าการตัง� ค่า และกลับสูส่ ถานะการเตรียมพร้อม
9. Protection function (ระบบการป�องกัน)
A. หน้าจอจะแสดง E-1 ถ้าระบบตรวจจับความร้อนลัดวงจรระหว่างการปรุงอาหาร สัญญาณเตือน
จะดังต่อเนื่อง 10 ครัง� 1ครัง� ต่อ 1 วินาที (ตามภาพด้านล่าง) ประตูจะถูกล็อค ให้กดปุ่ ม
เพื่อกลับ
สูโ่ หมดพร้อมใช�งาน

Oven function instruction (ฟั งก์ช่ั นการทํางานของเตาอบ)
โหมด
การทํางาน

หน้าจอแสดงเมื่อระบบทําความร้อนมีปัญหา

รายละเอียดการทํางาน

การทํางาน 1

โหมดละลายแช่ แข็ง : พัดลมทํางานโดยปราศจากความร้อน ณ อุ ณหภูมหิ อ้ ง
เวลาในการละลายแช่ แข็งขึน� กับปริมาณของอาหาร โปรดทําตามคําแนะนําในการละลายแข่เข็ง
บนบรรจุ ภณ
ั ฑ์ชองอาหาร

การทํางาน 2

ไฟบนและไฟล่าง : เป�นการอบโดยใช�ไฟบนและไฟล่างพร้อมกัน เหมาะสําหรับการปรุงอาหาร
ที่มวี ตั ถุดบิ หลากหลายประเภทในเมนูเดียว รวมถึงเหมาะกับการปรุงอาหารทั่วไปแทบทุกประเภท
ทัง� เนือ� สัตว์ เบเกอรี่

การทํางาน 3

ไฟบนไฟล่างพร้อมพัดลม : เป�นการอบโดยใช�ไฟบนและไฟล่าง รวมถึงพัดลม เพื่อช่ วย
กระจายความร้อนให้ท่วั ถึงและสมํ่าเสมอภายในเตาอบ เหมาะสําหรับการปรุงอาหารแช่ แข็ง
แบบเร่งด่วน เช่ น พิซซ่ าแช่ แข็ง อาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วในระดับหนึ่ง

การทํางาน 4

ย่างโดยใช�ไฟบน : วิธกี ารทําอาหารนีใ� ช�สว่ นด้านในขององค์ประกอบด้านบนเท่านัน� ซึ่ งจะนํา
ความร้อนลงสูอ่ าหาร การทํางานนีเ� หมาะกับการย่างอาหารขนาดเล็ก เช่ น เบคอน
ขนมปั ง หรือเนือ� เป�นต้น

การทํางาน 5

ย่างเต็มกําลัง : สําหรับโหมดนีอ� งค์ประกอบความร้อนทัง� ภายในและภายนอกทํางาน
ได้ปริมาณความร้อนจะลงไปที่อาหาร โหมดนีเ� หมาะสําหรับการอบไส้กรอกขนาดกลาง
หรือใหญ่เบคอนสเต็กเนือ� ปลาและอื่น ๆ

การทํางาน 6

ย่างโดยใช�พดั ลมกระจายความร้อน : โดยใช�องค์ประกอบความร้อนด้านบนและพัดลม
เข้าด้วยกันเพื่อให้ความร้อนภายในไหลเวียนอย่างรวดเร็ว เหมาะสําหรับการอบอาหาร
อย่างรวดเร็วและล็อคความชื� นภายในของอาหารเช่ นสเต็กเนือ� ,แฮมเบอร์เกอร์และผักบางชนิด

การทํางาน 7

ไฟล่าง : โหมดนีร� ะบบทําความร้อนด้านล่างเตาอบจะทํางาน และให้ความร้อนจากด้านล่าง
ขึน� ด้านบน เหมาะกับอาหารที่ใช�เวลาในการปรุงนานๆ หรือการอุ น่ อาหาร

การทํางาน
บบประหยัด
พลังงาน

โหมดประหยัดพลังงาน : นี่คอื โหมดการย่างแบบประหยัดพลังงาน วิธกี ารปรุงอาหารนีใ� ช�
แหวนด้านบนและองค์ประกอบความร้อนด้านล่างในการทํางานเหมาะสําหรับส่วนผสม
ที่ตอ้ งการให้ความร้อนช�าๆ อุ ณหภูมคิ วามร้อนในเตาอบจะเพิ่มขึน� อย่างช�าๆเพื่อให้การ
เจาะเต็มความร้อนเข้าไปในอาหาร ลดการใช�ความร้อนส่วนเกิน

หน้าจอแสดงเมื่อระบบตรวจจับผิดปกติ
B. เมื่ออุ ณหภูมยิ งั คงตํ่ากว่า 35 องศาเซลเซี ยส หลังจากตัง� ความร้อนไป 5 นาที (ยกเว้นโหมดละลายนํ�าแข็ง
และโหมดประหยัดพลังงาน) แสดงว่าระบบทําความร้อนมีปัญหา หน้าจอจะแสดง E-2 สัญญาณเตือน
จะดังต่อเนื่อง 10 ครัง� 1 วินาทีตอ่ ครัง� (ตามภาพด้านล่าง) ประตูจะถูกล็อค ให้กดปุ่ ม เพื่อกลับสู่
โหมดพร้อมใช�งาน

สัญลักษณ์

หมายเหตุ เมื่อหยุ ดการทํางานของเตาอบ พัดลมระบายความร้อนจะทํางานจนกระทั่งอุ ณหภูมิ
ภายในเตาอบตํ่ากว่า 100 องศาเซลเซี ยส
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คูม่ อื การย่าง
• โปรดดูขอ้ มูลอุ ณหภูมแิ ละเวลาในการอบซึ่ งแสดงบนบรรจุ ภณ
ั ฑ์อาหาร เมื่อคุณคุน้ เคยในการใช�เตาอบ
คุณสามารถใช�งานเตาอบได้ตามความต้องการของคุณ
• หากคุณใช�ระบบหมุนเวียนลมร้อนในการปรุงอาหารคุณควรดูรูปแบบของข้อเสนอการทําอาหารดังกล่าว
บนบรรจุ ภณ
ั ฑ์อาหาร
• ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าละลายอาหารแช่ แข็งเสร็จแล้ว ก่อนการปรุงเว้นแต่จะมีเครื่องหมายของ
"การปรุงจากการแช่ แข็ง" ปรากฏบนบรรจุ ภณ
ั ฑ์อาหาร
• คุณควรอุ น่ เตาอบไว้ลว่ งหน้าและไม่ควรวางอาหารไว้ขา้ งในจนกว่าไฟในเตาอบจะดับลง
คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ความร้อนล่วงหน้าเมื่อใช�โหมดเตาอบพัดลม
อย่างไรก็ตามคุณควรยืดเวลาการปรุงอาหารลงบนบรรจุ ภณ
ั ฑ์อาหารออกไปอีกประมาณสิบนาที
• ควรตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนว่าไม่มชี ิ� นส่วนพิเศษก่อนเริ่มปรุงหรืออบอาหาร
ถ้ามีควรถอดออกเพื่อความปลอดภัย
• กรุณาวางกระทะไว้ตรงกลางเตาอบและปล่อยให้มชี ่ องว่างเพียงพอบนกระทะเพื่อให้ความร้อนไหลผ่าน
• หลีกเลี่ยงการเปิ ดประตูเพื่อสังเกตการทําอาหารขณะที่เตาอบกําลังทํางาน
• ไฟเตาอบจะยังคงเปิ ดและปิ ดในระหว่างการปรุงอาหาร
• ปิ ดประตูเตาอบไว้เสมอเมื่อใช�คาํ สั่งการทํางานใดใดก็ตาม
• อย่าใช�อลูมเิ นียมฟอยล์เพื่อปิ ดกระทะย่างหรือห่ออาหารด้วยอลูมเิ นียมฟอยล์ในการย่าง
เพราะการสะท้อนแสงของฟอยล์อาจทําให้องค์ประกอบการย่างเสียหายได้
• คุณไม่ควรวางอลูมเิ นียมฟอยล์ให้ดา้ นล่างของเตาอบ
• ในระหว่างการปรุงอาหารห้ามวางกระทะหรืออุ ปกรณ์ทาํ อาหารลงบนเตาอบของคุณโดยตรง
ควรวางไว้บนชั�นวางที่จดั ไว้ให้เสมอ
• ความร้อนของอุ ปกรณ์ในการย่างและส่วนประกอบภายในอื่น ๆ ของเตาอบจะร้อนมากระหว่างการทํางาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่ตงั� ใจเมื่อจัดการกับอาหารที่คณ
ุ กําลังย่าง
่
่
่
• ข้อสําคัญ: ระวังเมือเปิ ดประตูเพือหลีกเลียงการสัมผัสกับชิ� นส่วนที่รอ้ นของเตาอบและไอนํ�า
• ถาดรองนํ�าหยดควรใช�เพื่อตําแหน่งถาดรองนํ�าหยดเท่านัน� และห้ามนําออกจากช่ องเตาอบ
เมื่อต้องการถอดถาดรองนํ�าออกคุณควรใช�ถงุ มือเตาอบเสมอ
• ถาดรองนํ�าหยดไม่ควรเคลื่อนย้ายตําแหน่งเมื่อเปิ ดเครื่อง
• ไม่ควรใช�ไอนํ�าในการทําความสะอาด
• คําเตือน: ชิ� นส่วนที่สามารถเข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่างการใช�งาน ควรตัง� ไว้ให้หา่ งจากเด็กเล็กเมื่อใช�งาน
• อย่าใช�น�าํ ยาทําความสะอาดที่มฤี ทธิ์กดั กร่อนอย่างรุนแรงหรือเครื่องขูดโลหะ เพื่อทําความสะอาดกระจก
ประตูเตาอบเนื่องจากอาจทําให้พนื� ผิวมีรอยขีดข่วนซึ่ งอาจส่งผลให้กระจกเตาอบแตก

21

ก่อนเริ่มใช�งานเตาอบในครัง� แรก
ทําเตาอบให้รอ้ น
ในการใช�งานเตาอบครัง� แรก แนะนําให้คณ
ุ ทําการทําเตาอบให้รอ้ นเพื่อทําให้กลิ่นใหม่ของเตาอบหายไป
โดยเปิ ดอุ ณหภูมสิ งู สุด 250 องศาเซลเซี ยส และทิง� ไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่ตอ้ งใส่อาหารไว้ภายใน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มเี ศษบรรจุ ภณ
ั ฑ์หลงเหลืออยู ใ่ นช่ องทําอาหาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องที่ตดิ ตัง�
เตาอบอยู น่ นั� มีการระบายอากาศโดยการเปิ ดประตูและหน้าต่างในระหว่างการทํากระบวนการนี�
1. เลือกการทํางานตัง� ค่าการทําความร้อนบน / ล่าง
2. ตัง� อุ ณหภูมไิ ว้ท่ี 240 องศาเซลเซี ยส เป�นเวลา 1 ชั่วโมง ปิ ดการทํางานของเตาอบ โดยหมุนปุ่ มการทํางาน
ไปที่ตาํ แหน่งปิ ด
ทําความสะอาดอุ ปกรณ์
ก่อนที่คณ
ุ จะใช�อุปกรณ์เป�นครัง� แรกให้ทาํ ความสะอาดด้วยนํ�าสบู ร่ อ้ นๆและใช�ผา้ เช�ด
เคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน
วิธกี ารดังต่อไปนีจ� ะช่ วยให้คณ
ุ ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
1. ใช�เครื่องครัวเคลือบสีเข้มหรืออุ ปกรณ์ท่มี สี ารเคลือบ ในการนําเข้าเตาอบเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน
ได้ดกี ว่า
2. ขณะทําอาหารของคุณให้ทาํ การอุ น่ อาหารล่วงหน้ ถ้ามีคาํ แนะนําในคูม่ อื การทําอาหาร
3. ไม่ควรเปิ ดประตูเตาอบบ่อยๆขณะปรุงอาหาร
4. พยายามปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งจานในเวลาเดียวกันถ้าทําได้ คุณสามารถปรุงอาหารได้โดย
การวางภาชนะสําหรับทําอาหารสองจานบนตะแกรงลวด
5. ให้ปรุงอาหารอย่างต่อเนื่อง เพราะเตาอบมีความร้อนแล้ว
6. คุณสามารถประหยัดพลังงานได้โดยปิ ดเตาอบสองสามนาทีกอ่ นถึงเวลาทําอาหาร อย่าเปิ ดประตูเตาอบ
7. ทําการละลายนํ�าแข็งอาหารก่อนที่จะนําเข้าเตาอบ
การใช�งานเตาอบ
ข้อมูลการใช�งาน ในการอบ การปิ� ง และการย่าง
ความเสี่ยงต่อการลวกด้วยไอนํ�าร้อน! ระวังเมื่อเปิ ดประตูเตาอบเนื่องจากไอนํ�าอาจออกมาได้
เกร็ดน่ารูส้ าํ หรับการอบ
1. ใช�แผ่นโลหะที่เหมาะสมเคลือบไม่ตดิ หรือภาชนะอลูมเิ นียมหรือแม่พมิ พ์ซิลโิ คนทนความร้อน
2. ใช�ประโยชน์จากพืน� ที่บนตะแกรงให้ดที ่สี ดุ
3. แนะนําให้วางแม่พมิ พ์อบที่ก่งึ กลางของชั�นวาง
4. ปิ ดประตูเตาอบไว้เสมอ
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เกร็ดน่ารูส้ าํ หรับการปิ� ง
1. ปรุงรสด้วยนํ�ามะนาวและพริกไทยดําจะช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพการปรุงอาหารเมื่อปรุงอาหาร
ที่ทาํ จากไก่ทงั� ไก่งวงหรือเนือ� ชิ� นใหญ่
2. เนือ� ที่ตดิ กระดูกใช�เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาทีกอ่ นที่มนั จะสุก ใช�เวลานานกว่าเนือ� ย่างขนาดเดียวกัน
ที่ไม่ตดิ กระดูก
3. คุณควรคํานวณเวลาทําอาหารประมาณ 4 ถึง 5 นาทีตอ่ ความสูงของเนือ� ต่อเซนติเมตร
4. พักเนือ� ในเตาอบประมาณ 10 นาทีหลังจากสิน� สุดเวลาทําอาหาร นํ�าในเนือ� จะกระจายทั่วเนือ�
และไม่ไหลออกมาเมื่อเนือ� ถูกตัด
5. ปลาที่วางในจานที่ทนไฟควรวางบนชั�นวางในระดับปานกลางหรือตํ่ากว่า
เกร็ดน่ารูส้ าํ หรับการย่าง
การย่างเหมาะสําหรับการปรุงเนือ� สัตว์ ปลาและสัตว์ปีกและได้สผี วิ นํ�าตาลที่ดโี ดยไม่ทาํ ให้แห้งมากเกินไป
เนือ� ชิ� นบางๆ เนือ� เสียบไม้และไส้กรอกเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการย่างเช่ นเดียวกับผักที่มปี ริมาณนํ�าสูง
เช่ นมะเขือเทศและหัวหอม
การแก้ไขปั ญหา
ในกรณีท่เี ตาแตกโปรดทําตามคูม่ อื การแก้ไขปั ญหาด้านล่างก่อนโทรแจ้งไปยังแผนกบริการ
ปั ญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้โดยไม่ตอ้ งเรียกช่ างเข้าไปตรวจสอบ
สิ่งที่เกิดขึน� ปกติ
เมื่อเตาอบกําลังทํางาน คุณอาจได้ยนิ เสียงที่เกิดจากการขยายตัวของโลหะ อาหารที่มคี วามชื� นสูง
จะผลิตไอนํ�าขึน� มา ไอนํ�านีจ� ะออกจากไอเสียของเตาอบและอาจเห็นว่าช่ องมีการระบายอากาศออกมา
พัดลมระบายความร้อนจะเริ่มทํางาน 15 นาทีหลังจากเตาอบเริ่มทํางาน แม้หลังจากปิ ดเตาอบพัดลม
ก็ยงั สามารถทํางานได้ตอ่ ไปอีก 35 นาที
ทําเตาอบให้รอ้ นล่วงหน้าก่อนที่จะนําอาหารเข้าไปในเตาอบ
เมื่อต้องปรุงอาหารที่ใช�เวลานาน คุณสามารถปิ ดเตาอบก่อนที่จะปรุงอาหารเสร็จ 2-3 นาที และใช�ความร้อน
ที่เหลืออยู ใ่ นการปรุงอาหารจนเสร็จ

ตารางแสดงอาการผิดปกติ
ปั ญหา
เตาอบไม่ทาํ งาน

สาเหตุ

คําแนะนํา

แหล่งจ่ายไฟฟ�ามีปัญหา

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ�าและทดสอบฟิ วส์
เข้ากับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้ว
ตรวจสอบเบรกเกอร์ใหม่อกี ครัง�
ตัง� ค่าเวลาอีกครัง�
เปลี่ยนหลอดไฟใหม่
ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ�าไหลผ่านเตาอบหรือไม่
ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ�า

เบรกเกอร์สะดุด
ลืมกดตัง� เวลา
หลอดไฟไม่ทาํ งาน

หลอดไฟหยุ ดทํางาน
ไม่มกี ระแสไฟฟ�าไหลผ่าน
ไฟฟ�าขัดข้อง

เตาอบหยุ ดทํางาน
ระหว่างใช�งาน

ความร้อนสูงเกินกว่าปกติ

เตาอบไม่มคี วามร้อน

ปรับอุ ณหภูมแิ ล้วหรือยัง
ถ้าเป�นรุน่ ที่มกี ารตัง� เวลา
คุณอาจยังไม่ได้ตงั� เวลา

ตรวจสอบพัดลมระบายความร้อน ถ้าไม่ทาํ งาน
ให้เรียกแผนกบริการ
ตัง� ค่าอุ ณหภูมทิ ่ตี อ้ งการ
ตัง� เวลาก่อนใช�งาน

ไม่มพ
ี ลังงาน
อุ ปกรณ์ทาํ ความร้อนเสีย

ตรวจสอบกล่องจ่ายพลังงาน
เรียกแผนกบริการ

นํา� ออกจาก
ประตูกระจก
ขณะทํางาน

ผนึกประตูบกพร่อง

เรียกแผนกบริการ

บานพับไม่แข็งแรงพอ

เรียกแผนกบริการ

ปิ ดเตาอบแล้ว
แต่ยงั ได้ยนิ เสียง
เครื่องทํางานอยู ่

เตาอบถูกใช�งานเป�นเวลานาน
หรืออุ ณหภูมใิ นเตาอบยังสูงอยู ่

ลองใช�มอื คุณไปใกล้ๆที่ระบายอากาศ ถ้ามีเฉพาะลมร้อน
ออกมาแสดงว่าเป�นเรื่องปกติในการระบายความร้อน

ไม่สามารถ
เปิ ดประตูเตาอบได้

เรียกแผนกบริการ

พัดลมระบายความร้อนไม่หยุ ดทํางาน
ถึงแม้วา่ เตาอบจะเย็นแล้ว
ระบบล็อคผิดปกติ
ระบบตรวจจับอุ ณหภูมผิ ดิ ปกติ

โปรดติดต่อฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ควรซ่ อมด้วยตัวเอง

หมายเหตุ : ถ้าปั ญหายังไม่ได้รบั การแก้ไข
1. แยกเตาอบออกจากแหล่งจ่ายไฟ (ปิ ดใช�งานหรือคลายเกลียวฟิ วส์)
2. ติดต่อบริการหลังการขาย ไม่ควรซ่ อมด้วยตัวเอง
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เคล็ดลับในการอบและการย่าง
เคล็ดลับในการอบ
1. วิธกี ารอบสปอนจ์เค้กให้ท่วั ถึง ก่อนที่จะอบเสร็จประมาณ 10 นาทีตามสูตรอาหาร
ให้ลองใช�แท่งค็อกเทลแทงลงไปในเค้กที่จุดสูงสุด หากแท่งค็อกเทลสะอาดออกมาแสดงว่าเค้กสุกแล้ว
2. เค้กยุ บตัว ใช�ของเหลวให้นอ้ ยลงในการอบครัง� ต่อไปหรือตัง� อุ ณหภูมเิ ตาอบให้ต่าลง
ํ 10 องศา
สังเกตเวลาผสมที่ระบุ ในสูตรอาหาร
3. เค้กฟู ขึน� ตรงกลางแต่ตรงส่วนขอบไม่ฟู อย่าทานํ�ามันที่ดา้ นข้างของแม่พมิ พ์เค้ก หลังจากอบเสร็จ
ให้แกะเค้กออกจากพิมพ์ดว้ ยมีดด้วยความระมัดระวัง
4. เค้กมีความคลํ�ามากเกินไปด้านบน ให้วางเค้กในเตาอบตํ่าลง และใช�อุณหภูมติ ่าในการอบ
ํ
และใช�เวลาอบมากขึน�
5. เค้กแห้งเกินไปเมื่ออบเสร็จ ให้ใช�แท่งค๊อกเทลทํารูเล็กๆ ที่เค้ก จากนัน� ก็หยดนํ�าผลไม้หรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงไป ครัง� ต่อไปเลือกอุ ณหภูมทิ ่สี งู ขึน� 10 องศาและลดเวลาในการอบ
6. ขนมปั งหรือเค้ก (เช่ น ชี สเค้ก) ดูดภี ายนอก แต่ขา้ งในแฉะ ให้ใช�ของเหลวน้อยลงในครัง� ถัดไปเล็กน้อย
และอบให้นานขึน� เล็กน้อยที่อุณหภูมติ ่ากว่
ํ า สําหรับเค้กที่ตอ้ งการความชุ่มชื� นด้านบน ให้อบฐานเค้กก่อน
โรยด้วยอัลมอนด์หรือเกล็ดขนมปั งแล้วส่วนบนเค้กไว้ดา้ นบน และให้ใช�เวลาอบตามสูตรอาหาร
่อให้แน่ใจว่าเค้กมีการอบที่สมํ่าเสมอกัน
7. เค้กมีสนี �าํ ตาลไม่เท่ากัน ให้ปรับอุ ณหภูมติ ่าลงเพื
ํ
อบขนมด้วยความร้อนจากบนและล่าง กระดาษที่ใช�รองอาจมีผลต่อความร้อนที่เข้าถึง
จึงควรตัดกระดาษรองให้มขี นาดพอดีกบั ถาดอบ
8. ด้านล่างของเค้กผลไม้สจี างเกินไป ให้วางเค้กตํ่าลงอีก 1 ระดับในการอบครัง� ถัดไป
9. นํ�าผลไม้ลน้ ออกมา ครัง� ต่อไปใช�กระทะอเนกประสงค์ท่มี คี วามลึกกว่าเดิม
10. ขนมอบขนาดเล็กที่ทาํ จากแป�งยีสต์เมื่ออบแล้วติดกัน ให้เว้นช่ องว่าง 2 เซนติเมตร ระหว่างขนมแต่ละชิ� น
จะช่ วยให้มพ
ี นื� ที่เพียงพอเมื่อขนมมีการขยายตัวตอนอบ
11. การอบขนมหลายระดับ ขนมบนถาดอบด้านบนจะมีสเี ข้มกว่าในถาดอบด้านล่าง ให้ใช�ลมร้อน 3 มิติ
ในการอบมากกว่าหนึ่งระดับเสมอ เพราะถาดอบที่วางในเตาอบในเวลาเดียวกันอาจไม่เสร็จพร้อมกัน
12. รูปแบบการควบแน่นเมื่ออบขนมเค้กที่มคี วามชื� น การอบอาจทําให้เกิดไอนํ�าเล็ดลอดออกจากประตู
ไอนํ�าอาจตกลงและก่อตัวเป�นหยดนํ�าบนแผงควบคุมหรือบนด้านหน้าของยู นติ ที่อยู ต่ ดิ กัน ซึ่ งเป�นเรื่องปกติ
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เคล็ดลับในการย่าง
1. ก่อนย่างให้ทาํ การอุ น่ เตาก่อนประมาณ 4 นาที ก่อนที่จะว่างอาหารในช่ องทําอาหาร
ควรปิ ดประตูขณะย่างเสมอ
2. อาหารที่จะนํามาย่างควรมีความหนาเท่ากัน จะทําให้สขี องการย่างสมํ่าเสมอกันและมีความชุ่มฉํ่า
3. กลับด้านของอาหารเมื่อมีการย่างไปแล้ว 2 ใน 3 ของเวลาที่ยา่ ง
4. อย่าใส่เกลือลงในสเต็กจนกว่าจะถูกย่าง
5. เติมของเหลวเล็กน้อยถ้าเนือ� ไม่ตดิ มัน ใส่ของเหลวประมาณ ½ เซนติเมตรของฐานภาชนะ
6. เพิ่มของเหลวไปในหม้ออบ ใส่ของเหลวประมาณ 1-2 เซนติเมตรของฐานภาชนะ
7. วางอาหารที่ตอ้ งการย่างบนตะแกรง ถ้าต้องการย่างเพียงชิ� นเดียว และผลที่ออกมาจะดีท่สี ดุ
ถ้าวางตรงกลางตะแกรง ควรวางกระทะอเนกประสงค์ท่ดี า้ นล่างเตาอบ นํ�าที่ออกมาจากเนือ� ที่ยา่ ง
จะถูกเก็บไว้ในกระทะและช่ วยให้เตาอบสะอาด
8. ขณะที่ยา่ งอย่าใส่ถาดสําหรับอบหรือกระทะอเนกประสงค์ท่รี ะดับ 4 หรือ 5 ความร้อนสูงทําให้ภาชนะ
ผิดเพีย� นและช่ องทําอาหารอาจเสียหายได้เมื่อถอดออก
9. การให้ความร้อนขณะที่ยา่ งจะเปิ ดและปิ ดตลอดเวลาซึ่ งเป�นเรื่องปกติ
10. เมื่อย่างเสร็จแล้วให้ปิดเตาอบแล้วพักประมาณ 10 นาที วิธนี จ�ี ะช่ วยให้การกระจายของนํ�าในเนือ� สัตว์ท่ดี ขี นึ�
11. สําหรับเนือ� หมูยา่ งที่มชี ั�นไขมัน ให้บากชั�นไขมันให้เป�นตาราง แล้วให้วางหมูบนจาน
ขณะย่างโดยควํ่าชั�นไขมันไว้ดา้ นล่าง
12. วางสัตว์ปีกทัง� ตัวที่ตะแกรงด้านล่างโดยเอาส่วนอกควํ่าลง
กลับด้านเมื่อมีการย่างไปแล้ว 2 ใน 3 ของเวลาที่ยา่ ง
13. สําหรับเป�ดหรือห่านให้เจาะผิวหนังที่อยู ใ่ ต้ปีก วิธนี ชี� ่ วยให้ไขมันหมดไป
14. การย่างปลาเป�นชิ� นให้กลับด้านเมื่อถึง 2 ส่วน 3 ของเวลาที่ยา่ ง แต่ถา้ เป�นปลาทัง� ตัวไม่ตอ้ งกลับด้าน
ให้วางปลาทัง� หมดลงในเตาอบโดยให้ครีบหลังหันขึน� การวางมันฝรั่งครึ่งหนึ่งหรือภาชนะที่ทนต่อเตาอบ
ขนาดเล็กไว้ในช่ องท้องของปลาจะทําให้ปลาตัง� ได้ม่นั คงขึน�
15. วิธที ่ที าํ ให้รูว้ า่ การย่างเรียบร้อยแล้ว ให้ใช�เครื่องวัดอุ ณหภูมเิ นือ� สัตว์ (หาได้จากร้านค้าเฉพาะด้าน)
หรือทําการ “ทดสอบด้วยช�อน” ใช�ช�อนกดลงบนอาหาร หากรูส้ กึ แน่นแสดงว่าพร้อมแล้ว
หากสามารถกดช�อนได้จะต้องปรุงให้นานขึน� อีกเล็กน้อย
16. สีของการย่างดําเกินไปและมีบางส่วนแตกและไหม้ ให้ทาํ การตรวจสอบความสูงและอุ ณหภูมขิ องชั�นวาง
17. การย่างดูดแี ล้ว แต่น�าํ ของเนือ� ไหม้ ในครัง� ต่อไปให้ใช�จานย่างที่เล็กกว่าหรือเติมของเหลวมากขึน�
18. การย่างดูดี แต่น�าํ ของเนือ� ใสเกินไป ในครัง� ต่อไปใช�จานย่างที่ใหญ่กว่าและใช�ของเหลวน้อยลง
19. ไอนํ�าเพิ่มขึน� จากการย่าง นี่เป�นเรื่องปกติตามหลักวิทยาศาสตร์ ไอนํ�าส่วนใหญ่หนีออกมาจากช่ องระบาย
มันอาจจะตกลงและก่อตัวเป�นหยดนํ�าที่แผงสวิตช์ทาํ ความเย็นหรือบนด้านหน้าของยู นติ ที่อยู ต่ ดิ กัน
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การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
• ควรทําความสะอาดเตาอบทุกครัง� หลังใช�งาน ขณะทําความสะอาดเตาอบควรเปิ ดสวิตช์ไฟ
เพื่อให้คณ
ุ มองเห็นภายในเตาอบได้ดขี นึ�
• ควรล้างภายในเตาอบด้วยนํ�าอุ น่ ผสมนํ�ายาทําความสะอาดเล็กน้อย
• หลังจากทําความสะอาดให้เช�ดภายในเตาอบให้แห้ง
• ไม่ควรทําความสะอาดภายในเตาอบด้วยไอนํ�า
• ควรทําความสะอาดภายในเตาอบด้วยนํ�าสบู อ่ ุ น่ ๆ โดยใช�ฟองนํ�าหรือผ้านุม่
ไม่ควรใช�น�าํ ยาทําความสะอาดที่มฤี ทธิ์กดั กร่อน
• คราบสกปรกที่อาจปรากฏที่ดา้ นล่างของเตาอบจะเกิดจากการกระเด็นของอาหารหรือเศษอาหารที่หก
ซึ่ งเกิดระหว่างการปรุงอาหาร สิ่งเหล่านีอ� าจเป�นผลมาจากการปรุงอาหารที่อุณหภูมสิ งู เกินไป
หรือวางในภาชนะที่มขี นาดเล็กเกินไป
• คุณควรเลือกอุ ณหภูมใิ นการทําอาหารและการทํางานที่เหมาะสมกับอาหารที่คณ
ุ ทํา
่
คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารวางในจานทีมขี นาดเพียงพอและมีถาดสําหรับรองนํ�าหยด
• ควรทําความสะอาดส่วนนอกของเตาอบด้วยนํ�าสบู อ่ ุ น่ ๆ โดยใช�ฟองนํ�าหรือผ้านุม่
ไม่ควรใช�น�าํ ยาทําความสะอาดที่มฤี ทธิ์กดั กร่อน
• หากใช�อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดเตาอบใด ๆ กับอุ ปกรณ์ของเตาอบ ต้องตรวจสอบกับผู ผ้ ลิตอุ ปกรณ์
ทําความสะอาดว่าเหมาะสําหรับใช�กบั อุ ปกรณ์ของคุณหรือไม่
• ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากอุ ปกรณ์ทาํ ความสะอาดอาจจะไม่ได้รบั การซ่ อมฟรี
ถึงแม้วา่ เครื่องจะอยู ใ่ นระยะเวลารับประกัน
• อย่าใช�ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดที่มสี ารกัดกร่อนสําหรับการทําความสะอาดและบํารุงรักษา
แผงด้านหน้ากระจก

เมื่อบานพับไม่ลอ็ คมันจะมีความแรงที่ประตูจะปิ ดทันที ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนล็อค
ปิ ดอยู ต่ ลอดเวลาและตรวจสอบให้ม่นั ใจว่ามันเปิ ดอยู เ่ มื่อถอดประตูออก
การถอดประตู
1. เปิ ดประตูออกให้สดุ
2. พับด้านขวาและด้านซ�ายของแกนล็อค (ภาพ A)
3. ปิ ดประตูจนกว่าจะถึงขัน� ตอนที่จะหยุ ด จับทัง� ด้านซ�ายและด้านขวา
ของประตูจากนัน� ดึงประตูขนึ� และลงและดึงประตูออก
การติดตัง� ประตู
ทําตามวิธตี รงข้ามกับการถอดประตู
1. เมื่อติดตัง� ประตูเตาอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลัก� บานพับทัง� สองเข้าที่เปิ ดดีแล้ว
2. บานพับของบานพับทัง� สองข้างจะประกบกันพอดี
3. เมื่อเปิ ดประตูกางก้านล็อคลง (ภาพ B)

หากประตูหล่นโดยไม่ตงั� ใจหรือบานพับปิ ดตัวลงอย่างกะทันหัน อย่ายื่นมือของคุณ
เข้าไปในบานพับ กรุณาติดต่อแผนกบริการหลังการขายของคุณ

การทําความสะอาดเตาอบ
ไม่ตอ้ งใช�ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดเตาอบหรือสารทําความสะอาดชนิดพิเศษอื่นใดในการทําความสะอาดเตาอบ
แนะนําให้เช�ดเตาอบด้วยผ้าชุบนํ�าหมาด ๆ ในขณะที่ยงั อุ น่ อยู ่
การทําความสะอาดผนังด้านข้างและประตูเตาอบ
1. นําขัน� วางออกก่อน วิธกี ารผลักดันด้านล่างของชั�นวางและดึงไปด้านข้างในเวลาเดียวกัน
ดันชั�นวางด้านข้างขึน� แล้วหมุนขึน� ไปที่ระดับแล้วดึงชั�นวางออกมา
2. ทําความสะอาดด้านซ�ายและขวา การติดตัง� ทําวิธตี รงข้ามกับการถอด
การถอดและติดตัง� ประตูเตาอบ
เพื่อทําความสะอาดประตูเตาอบ คุณสามารถถอดประตูเตาอบออกได้
การถอดและติดตัง� ประตูตามวิธดี งั ต่อไปนี�
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การถอดและติดตัง� แผงประตู
การถอด
1. ถอดประตูเตาอบออก แล้ววางบนผ้า
2. ใช�มอื หนึ่งดันกระจกจากด้านนอก อีกมือหนึ่งดึงจากด้านใน
และทําการถอดกระจกออกมา (ภาพ C)

คําเตือน!
การซ่ อมแซมควรดําเนินการโดยศูนย์บริการที่เหมาะสมหรือโดยช่ างที่ได้รบั อนุญาต
คําเตือนต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
คําเตือน : ก่อนที่จะเปลี่ยนชิ� นส่วนเก่าๆ ให้ปิดแหล่งจ่ายพลังงานให้เรียบรอ้ยเสียก่อน
ดึงปลัก� ที่ไม่ได้ใช�ออก ดึงสายเคเบิลด้านหลังเครื่องออกเพื่อป�องกันไม่ให้เกิดการใช�งาน
สิ่งเหล่านีค� วรทําโดยบุ คคลที่ได้รบั การฝึ กมาแล้ว

คําเตือน! อันตราย!
ถ้ากระจกมีรอยขีดข่วน อาจก่อให้เกิดการแตกได้
อย่าใช�ไม้พายที่ทาํ จากแก้ว หรือสารกัดกร่อน
หรือผงซักฟอกในการทําความสะอาดกระจก
การติดตัง�
1. ติดกระจกด้านในเข้ากับร่องแรงดันของแก้ว
2. ทัง� ด้านขวาและด้านซ�ายต้องวางให้ลงตําแหน่งในช่ องเสียบแล้วดันกระจกให้เข้าตําแหน่ง
3. ใส่ไปที่ประตูเตาอบ
การเปลี่ยนหลอดไฟเตาอบ
ถ้าหลอดไฟเตาอบเสีย ต้องทําการเปลี่ยนเพราะเสี่ยง
ต่อการเกิดไฟฟ�าลัดวงจร
โดยให้ทาํ การตัดไฟที่เบรกเกอร์กอ่ นเปลี่ยน
1. วางผ้าไว้ในเตาอบขณะที่เย็น เพื่อป�องกันความเสียหาย
2. ถอดตัวครอบออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิ กา
3. เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ท่เี ป�นแบบเดียวกัน
4. ติดตัวครอบกลับเข้าที่เดิม
5. เอาผ้าออกแล้วเปิ ดเบรกเกอร์
การตรวจสอบทัว่ ๆไป
นอกจากการรักษาความสะอาดแล้ว คุณควรจะ
1. หมั่นตรวจสอบองค์ประกอบควบคุมต่างๆ และชิ� นส่วนต่างๆเป�นระยะๆ หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน
ควรให้ช่างตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี
2. ซ่ อมส่วนที่เสียหาย และตรวจสอบชิ� นส่วนต่างๆเป�นระยะๆ
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อุ ปกรณ์นไี� ด้รบั เครื่องหมายตามระเบียบของยุ โรป 2002/96 / EC ว่าด้วยอุ ปกรณ์ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส์
Waste electrical and Electronic Equipment (WEEE).
ด้วยการทําให้ม่นั ใจว่าผลิตภัณฑ์นถ�ี กู กําจัดอย่างถูกต้อง คุณจะช่ วยป�องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึน�
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ซ่ึ งอาจเกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์นี�
สัญลักษณ์

ที่อยู บ่ นผลิตภัณฑ์หรือบนเอกสารที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

แสดงว่าอุ ปกรณ์นไี� ม่ถอื ว่าเป�นขยะในครัวเรือน แต่ควรจะส่งไปยังจุ ดรวบรวมที่บงั คับสําหรับการรีไซเคิล
อุ ปกรณ์ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส์
การกําจัดจะต้องดําเนินการตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสําหรับการกําจัดของเสีย
สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําจัดและการรีไซเคิลผลิตอุ ปกรณ์นโี� ปรดติดต่อสํานักงาน
ที่เกี่ยวข้องในพืน� ที่ของคุณหรือสํานักงานจัดการขยะในท้องถิ่น
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ท่เี ราใช�นนั� เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถนํากลับมาใช�ใหม่ได้ กรุณาทิง� วัสดุบรรจุ ภณ
ั ฑ์
่
ทัง� หมดโดยคํานึงถึงสิงแวดล้อม
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ข้อมูลเบือ� งต้นในการประกอบอาหาร
ทางบริษทั ได้จดั หาสูตรการทําอาหารแต่ละประเภทไว้ให้ ซึ่ งจะบอกถึงประเภทความร้อนที่ใช�และอุ ณหภูมิ
ที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับอาหารแต่ละประเภท คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช�อุปกรณ์อย่างเหมาะสม
ที่สอดแทรกอยู ใ่ นคูม่ อื การใช�นี� รวมถึงเคล็ดลับในการเก็บและเตรียมอาหารเช่ นเดียวกัน

ตารางการอบและการย่าง

คําแนะนํา :
A. ค่าในตารางสามารถนําไปใช�กบั เมนูท่วี างไว้ในเตาอบได้ทนั ที การอุ น่ เตาอบล่วงหน้าเฉพาะเมนูท่รี ะบุ
ไว้ในตารางด้านล่าง อย่าวางกระดาษกันนํ�ามันลงบนอุ ปกรณ์เสริมก่อนที่อุณหภูมคิ วามร้อน
จะตามค่าที่ตงั� ไว้เรียบร้อย
B. มาตรวัดการอบที่กาํ หนดในตาราง เป�นค่าประมาณและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์
และความชอบของคุณ
C. กรุณาใช�อุปกรณ์ท่จี ดั ไว้ให้ในการปรุงอาหาร ตรวจสอบว่าอุ ปกรณ์ใดที่ไม่เหมาะสมให้นาํ ออกจากเตาอบ
D. ถุงมือกันความร้อนเป�นสิ่งจําเป�นในการนําสิ่งของออกจากเตาอบ
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