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คําแนะนําในการติดตั�งและความปลอดภัย

การใช�คู่มือ
คู่มือการใช�งานฉบับนี�บรรจุเนื�อหาท่ีสําคัญด้านความปลอดภัย และคําแนะนําต่างๆเพ่ือช่วยให้คุณ
ใช�งานและดูแลรักษาเตาอบของคุณ ดังนั�นควรให้เวลาในการอ่านคู่มือการใช�ก่อนใช�งาน 
และเก็บรักษาคู่มือการใช�งานนี�ไว้เพ่ือใช�ประโยชน์ได้ในคราวต่อไป

คําแนะนําเพ่ือความปลอดภัย
การติดตั�งเตาอบนี� ต้องกระทําโดยช่างไฟฟ�าท่ีมีใบอนุญาติ ผู้ทําการติดตั�งมีหน้าท่ีในการต่อเช่ือม
ผลิตภัณฑ์เข้ากับวงจรไฟฟ�าในบ้าน โดยยึดหลักคําแนะนําในด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยในด้านไฟฟ� า
หากพบว่าเตาอบชํารุดเน่ืองจากการขนส่ง อย่าทําการต่อเช่ือมวงจรไฟฟ�า
•  การต่อเช่ือมผลิตภัณฑ์เข้ากับวงจรไฟฟ�าในบ้าน ต้องทําโดยช่างไฟฟ�าท่ีมีใบอนุญาติเท่านั�น
•  ในกรณีท่ีเตาอบชํารุด อย่าทําการต่อเช่ือมวงจรไฟฟ�า
•  การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ ต้องทําโดยช่างเทคนิคเท่านั�น การซ่อมท่ีไม่เหมาะสม อาจเป�นสาเหตุสําคัญ
   ในการนํามาซ่ึงอันตรายท่ีเกิดกับคุณได้ หากจําเป�นต้องซ่อมเตาอบ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
   หรือตัวแทนจําหน่ายของบริษัทฯ
•  หากสายไฟเตาอบชํารุด ต้องเปล่ียนโดยใช�สายไฟชนิดพิเศษ โดยส่ังซื�อได้จากโรงงานผู้ผลิต 
   หรือตัวแทนจําหน่ายท่ีได้รับการแต่งตั�ง
•  ไม่ควรให้ลวดสายไฟ และสายไฟสัมผัสกับเตาอบ
•  เตาอบควรจะต่อเช่ือมกับวงจรไฟหลักในบ้าน นั�นหมายถึงควรต่อเข้ากับเบรกเกอร์แบบมีฟิวส์ 
   ไม่ควรใช�ปลั �กพ่วงหรือสายไฟต่อพ่วง
•  อัตราการใช�กระแสไฟฟ�าของเคร่ืองติดอยู่ท่ีฉลากของเตาอบหรือบนบรรจุภรรฑ์
•  ต้องตัดการใช�กระแสไฟฟ�าของเคร่ืองทุกครั�งขณะทําการซ่อมหรือทําความสะอาดเตาอบ
•  ระมัดระวังเม่ือเช่ือมต่อเคร่ืองไฟฟ�าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
 

ข้อควรระวัง
ควรตัดกระแสไฟฟ�าเข้าเคร่ือง ก่อนทําการเปล่ียนหลอดไฟ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาไฟดูดหรือไฟช�อต
ท่ีอาจเกิดขึ�น และขณะท่ีเตาอบทํางาน พื�นผิวด้านในจะร้อน ระมัดระวังในการเปล่ียนหลอดไฟ 
หรือทําความสะอาด

ความปลอดไฟระหว่างการใช�งาน
•  เตาอบรุ่นนี�ออกแบบมาสําหรับการทําอาหารในบ้านเท่านั�น
•  ระหว่างใช�งาน พื�นผิวด้านในเตาอบจะร้อนสามารถลวกผิวหนังได้ กรุณาอย่าสัมผัสขดลวดความร้อน
   หรือพื�นผิวด้านในเตาอบจนกว่าเตาอบจะเย็นลง
•  ไม่เก็บวัสดุไวไฟไว้ในเตาอบ
•  พื�นผิวเตาอบจะยืดเวลาร้อนไปอีกช่วงหน่ึง ขณะท่ีเคร่ืองทํางานท่ีอุณหภูมิสูง
•  ขณะทําอาหาร ควรระมัดระวังขณะเปิดประตูเตาอบ เพราะอาจมีไอนํ�าหรือไอร้อนพุ่งออกมาด้านนอก
•  เม่ือทําอาหารท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์จะระเหยได้จากอุณหภูมิท่ีสูงขึ�น ซ่ึงไอนั�น
   มีความสามารถในการติดไฟได้หากได้สัมผัสกับส่วนท่ีร้อนของเตาอบ
•  เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ไม่ควรใช�เคร่ืองฉีดนํ�าแรงดันสูง หรือเคร่ืองพ่นไอนํ�า
  ในการทําความสะอาดเตาอบ
•  อาหารแช่แข็ง เช่น พิซซ่า ควรทําบนตะแกรงลวด หากใช�ถาดอบ พิซซ่าอาจผิดรูปร่าง
  เน่ืองจากการผันแปรของอุณหภูมิ
•  ไม่เทนํ�าลงในด้านล่างเตาอบขณะท่ีเตายังร้อน การทําเช่นนี�อาจเป�นสาเหตุในพื�นผิวเคลือบอีนาเมล
   ชํารุดได้
•  ระหว่างการทําอาหาร ต้องปิดประตูเตาอบ
•  ไม่วางอลูมิเนียมฟอยล์ไว้ด้านล่างเตาอบ และไม่ว่างถาดอบหรือกระป๋องบนพื�นด้านล่างเตาอบ 
   เพราะอลูมิเนียมฟอยล์จะเป�นตัวขัดขวางความร้อน ซ่ึงอาจเป�นสาเหตุให้พื�นผิวเคลือบอีนาเมลชํารุด
   และทําให้อาหารท่ีทําออกมาไม่ดีเท่าท่ีควรจะเป�น
•  คราบนํ�าผลไม้ท่ีตกค้างอยู่ อาจกลายเป�นคราบท่ีติดพื�นผิวจนขัดออกยาก
•  เม่ือทําเค้กท่ีมีความชื�นนมาก ควรใช�ภาชนะก้นลึก
•  ไม่วางภาชนะอบเค้กไว้บนประตูเตาอบขณะเปิดประตู
•  เตาอบนี�ไม่เหมาะสําหรับการใช�งานโดยเด็ก หรือคนท่ีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์โดยไม่มีคนท่ีเช่ียวชาญ
   เพียงพอคอยกํากับดูแล เพราะการช่วยแนะนําดูและจะทําให้ม่ันใจได้ว่าเขาเหล่านั�นจะใช�เตาอบ
   ได้อย่างปลอดภัย
•  แนะนําให้ใช�ตัววัดอุณหภูมิสําหรับเตาอบเท่านั�น
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ความปลอดภัยของเด็กๆ
•  วางตะแกรงเตาอบในตําแหน่งท่ีต้องการขณะท่ีเตาเย็นตัวลงแล้วเท่านั�น หากต้องมีการเล่ือนตะแกรง
   ขณะท่ีเตายังร้อน ควรระวังท่ีจับภาชนะไม่ให้สัมผัสกับส่วนท่ีร้อนของเตาอบ
•  ควรใช�ท่ีจับภาชนะเสมอ ท่ีจับท่ีชื�นหมาดบนพื�นผิวท่ีร้อน อาจเป�นสาเหตุให้ลวกได้เน่ืองจากไอนํ�า 
   ควรระวังท่ีจับภาชนะไม่ให้สัมผัสกับส่วนท่ีร้อนของเตาอบ ไม่ใช�ผ้าขนหนูหรือผ้าผืนใหญ่เทอะทะ
   ในการหยิบจับของในเตาอบ
•  ระหว่างเตาอบทํางาน บางส่วนจะมีความร้อน ควรให้เด็กออกห่างจากเตา 
•  ระมัดระวังและควรเก็บเสื�อผ้าท่ีหลวม ใๆห้เรียบร้อยก่อนเร่ิมใช�เตาอบ มัดผมให้เรียบร้อยเพ่ือไม่ให้
   ไปเก่ียวส่วนต่างๆ ไม่สวมเสื�อผ้าหลวม เสื�อผ้าท่ีมีส่วนห้อยย้อย เนคไท ผ้าพันคอ เคร่ืองประดับ 
   หรือใส่เสื�อท่ีมีแขนระบาย
•  เม่ือเด็กๆมีความสามารถในการใช�เคร่ืองท่ีเพียงพอ ก็ยังเป�นความรับผิดชอบของพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ 
   ท่ีควรให้คําแนะนําการใช�เคร่ืองอย่างปลอดภัย
•  ไม่ปล่อยให้เด็กปีนป่าย ยืน พิง น่ัง หรือแขวนส่ิงใดไว้บนเตาอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วน
   ของประตูเตาอบ ส่วนอุ่นอาหาร หรือส่วนเก็บของ การกระทําต่างๆนี�สามารถทําให้เตาอบชํารุด 
   หรือพลิกหงายท้อง จนได้รับอันตรายรุนแรงได้
•  ข้อควรระวัง :ไม่ปล่อยให้เด็กอายุต่ํากว่า 8 ปี ใช�เคร่ืองโดยลําพัง ยกเว้นมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
   ไม่ควรปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เลี�ยงเล่น หรืออยู่ในบริเวณเตาอบโดยลําพัง ไม่ว่าขณะนั�น
   จะใช�เคร่ืองหรือไม่ก็ตาม
•  ไม่ควรให้เด็กทําความสะอาดเตาอบโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล

การติดตั�งเตาอบ
• การติดตั�งระบบไฟฟ�าของผลิตภัณฑ์ ต้องกระทําการโดยช่างไฟฟ�าท่ีมีใบอนุญาตและต้องทําการ
  ติดตั�งเตาอบตามคําแนะนําท่ีให้
• บริเวณท่ีทําการติดตั�งจะต้องไม่เปียกชื�น มีการถ่ายเทอากาศท่ีดี รวมถึงมีพื�นท่ีเหมาะสม
  ในการติดตั�งเตาอบ
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• เตาอบเคร่ืองนี� เป�นเตาอบแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงหมายความว่าผนังด้านหลังและผนังด้านในด้านหน่ึง
  สามารถวางติดกับชิ�นส่วนท่ีสูงของเฟอร์นิเจอร์หรือกําแพงเฟอร์นิเจอร์แบบวัสดุเคลือบหรือไม้อัด
  ต้องทนความร้อนได้สูง 100 องศาเซลเซียส ทั�งนี�เพ่ือป�องกันพื�นผิวผิดรูปทรง หรือแยกชั�น
  จากตัวเคลือบ คุณควรเว้นระยะห่างโดยรอบเตาอบประมาณ 0.5 เซนติเมตร ผนังท่ีอยู่ด้านหลัง
  เตาอบก็ควรทนความร้อนได้สูงเช่นกัน เพราะระหว่างท่ีเคร่ืองทํางาน ผนังด้านหลังจะมีอุณหภูมิ
  สูงขึ�นอีก 50 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิห้อง
• การเว้นช่องว่างสําหรับ Built-In เตาอบ ให้เว้นไว้โดยวัดขนาดตามรูป
• ลงสายดินเสมอ
• ใส่เตาอบลงในช่องโดยอย่าให้สกรู ตัวท่ีแสดงในภาพตกหล่น

 
• เม่ือต่อเช่ือมกระแสไฟแล้ว ระบบอีเลคทรอนิคของเคร่ืองจะเร่ิมต้นได้ สายไฟฟ�า ( H05VV F 
  ความยาวอย่างน้อย 1.1 เมตร สายไฟขนาด 3 x 2.5 สแควร์มิล.) ต้องมีความยาวเพียงพอท่ี
  จะต่อเช่ือมเตาอบเข้าฝังกับช่องเฟอร์นิเจอร์ 
• เปิดฝาครอบด้านหลังเตาอบท่ีอยู่ด้านล่าง (ใช�ไขควงปากแบน) คลายเกลียวออก ใส่ตัวยึดสายไฟ
  ก่อนทําการสวมเข้าในขั�วท่ีเหมาะสม 
• สายดิน ต้องทําการต่อเช่ือมไปท่ีขั�วของเตาอบ 
• หากต่อเช่ือมโดยการใช�ปลั �กไฟ เม่ือติดตั�งแล้วต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
• บริษัทฯจะไม่ให้การรับประกัน ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุจากการไม่ติดตั�งสายดิน 
  หรือติดตั�งสายดินผิดพลาด 

คําแนะนําด้านความปลอดภัยสําหรับช่างติดตั�ง
การต่อเช่ือมเข้ากับกระแสไฟหลักในบ้าน 
• การต่อเช่ือมไฟฟ�า ต้องต่อตามวงจรบนฉลากท่ีติดอยู่ด้านหลังเคร่ือง โดยช่างท่ีทําการติดตั�ง
  จะต้องทําการต่อเช่ือมและตรวจสอบให้แน่ใจว่า การต่อเช่ือมถูกต้องตรงตามคําแนะนํา
  และปลอดภัยได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 
• สถานท่ีท่ีไม่สามารถต่อเช่ือมกับเคร่ืองโดยใช�ปลั �ก ควรติดตั�งเบรกเกอร์ท่ีมีอุปกรณ์ตัดไฟ 
  (หน้าสัมผัสไม่น้อยกว่า 3 มม.) จะต้องติดตั�งบนด้านจ่ายไฟของอุปกรณ์เช่ือมต่อเพ่ือให้ตรงกับ
  ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย 
 

ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงก่อนเร่ิมใช�งานผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์นี�ถูกออกแบบมาเพ่ือใช�ภายในประเทศเท่านั�น
- เตาอบนี�ใช�เพ่ือประกอบอาหารเท่านั�น
- ก่อนใช�งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่จําเป�นต่อการใช�งานอยู่ในเตาอบ
- อุ่นเตาอบให้ได้อุณหภูมิท่ีต้องการก่อนการใช�งาน
- วางถาดสําหรับทําอาหารบริเวณก่ึงกลางของเตาอบโดยเว้นช่องว่างบริเวณรอบๆ 
  ถาดเอาไว้เสมอเพ่ือให้อากาศสามารถหมุนเวียนได้ดี
- ไม่ควรวางถาดเตาอบไว้ท่ีฐานล่างสุดของเตาหรือคลุมด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ เน่ืองจากจะทําให้
  เกิดการสะสมความร้อน เวลาในการทําอาหารหรือการย่างอาหารอาจจะคลาดเคล่ือน 
 และภาชนะเคลือบอาจจะละลายได้
หากต้องการตรวจเช�คอาหารในเตาอบระหว่างทํางาน ควรแง้มประตูเตาอบให้น้อยท่ีสุด
ระมัดระวังในการเปิดประตูเตาอบเสมอเน่ืองจากความร้อนจากภายในเตาอบอาจจะลวกมือได้
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ส่วนประกอบและโครงสร้าง

1  แผงควบคุมเตาอบ
2  พัดลมระบายความร้อน
3  ตะแกรงเตาอบ
4  ถาดใส่อาหาร
5  ตัวเล่ือนสไลด์ (เฉพาะบางรุ่น)
6  โครงสร้างตะแกรงข้างเพ่ือใส่ตะแกรงและถาดอบ (เฉพาะบางรุ่น)
7  ประตูเตาอบ
8  ด้ามจับประตู

ข้อมูลทางเทคนิค TECHNICAL DATA

Voltage/frequency                                220-240V～50Hz

Total power consumption                                3,150 KW

Cable type/section                              H05VV-F  3 x 1.5mm2

Cable length                                             1.2 m

External dimensions (height / width / depth)          595 x 595 x 593（mm.）
Installation dimensions (height / width / depth)  600 / 600 / min 595（mm.）
Main oven                                        Multifunction oven

Energy efficiency class                                      A

Oven lamp                                        25 W /300 °C
Grill power consumption                                 3,050 KW

ชั�นวางในเตาอบ

• ชั�นวางและอุปกรณ์เสริมท่ีให้มาพร้อมกับเตาอบ เป�นอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและ

  จะช่วยในการทําอาหารได้อย่างสะดวกสบาย

• ท่านสามารถวางตะแกรงหรือถาดเตาอบได้ 5 ระดับชั�นตามความเหมาะสม ให้แน่ใจว่า

 ใส่อุปกรณ์ในทิศทางท่ีถูกต้องและใส่ให้สุดช่อง เพ่ือป�องกันไม่ให้ถาดหรือตะแกรงชนกับประตูเตาอบ
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ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงก่อนเร่ิมใช�งานผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์นี�ถูกออกแบบมาเพ่ือใช�ภายในประเทศเท่านั�น
- เตาอบนี�ใช�เพ่ือประกอบอาหารเท่านั�น
- ก่อนใช�งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่จําเป�นต่อการใช�งานอยู่ในเตาอบ
- อุ่นเตาอบให้ได้อุณหภูมิท่ีต้องการก่อนการใช�งาน
- วางถาดสําหรับทําอาหารบริเวณก่ึงกลางของเตาอบโดยเว้นช่องว่างบริเวณรอบๆ 
  ถาดเอาไว้เสมอเพ่ือให้อากาศสามารถหมุนเวียนได้ดี
- ไม่ควรวางถาดเตาอบไว้ท่ีฐานล่างสุดของเตาหรือคลุมด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ เน่ืองจากจะทําให้
  เกิดการสะสมความร้อน เวลาในการทําอาหารหรือการย่างอาหารอาจจะคลาดเคล่ือน 
 และภาชนะเคลือบอาจจะละลายได้
หากต้องการตรวจเช�คอาหารในเตาอบระหว่างทํางาน ควรแง้มประตูเตาอบให้น้อยท่ีสุด
ระมัดระวังในการเปิดประตูเตาอบเสมอเน่ืองจากความร้อนจากภายในเตาอบอาจจะลวกมือได้



• ท่านสามารถดึงถาดหรือตะแกรงออกมาได้คร่ึงนึง โดยจะมีตัวล๊อกช่วยป�องกันถาดหรือตะแกรงตกหล่น 

 จะช่วยให้ท่านหยิบอาหารออกจากถาดหรือตะแกรงได้สะดวกมากขึ�น

หมายเหตุ : อุปกรณ์ของเตาอบอาจเปล่ียนรูปได้เม่ือโดนความร้อน และจะกลับสู่สภาพเดิมเม่ือเย็นตัวลง 

           ซ่ึงไม่มีผลต่อการใช�งาน

ถาดเตาอบ

ใช�สําหรับการทําขนมอบประเภทต่างๆ, การละลายอาหาร, การย่าง 

รวมไปถึงสามารถใช�รองนํ�ามัน

ท่ีหยดลงมาจากการย่างท่ีตะแกรงด้านบนได้

ถาดเตาอบแบบลึก (สําหรับเตาอบบางรุ่น)

ใช�สําหรับอาหารอบประเภทต่างๆ, อาหารประเภทย่าง

 รวมไปถึงใช�รองนํ�ามันท่ีหยดลงมาจากการย่างท่ีตะแกรงด้านบนได้

ตะแกรงเตาอบ

ใช�สําหรับอาหารประเภทย่าง, วางอาหารสําหรับอบหรือย่าง 

หรือวางหม้อสําหรับปรุงอาหาร

ชั�นตะแกรงด้านข้าง

ท่านสามารถเลือกวางถาดหรือตะแกรงอบได้ 5 ระดับชั�น

วางบนตะแกรงด้านข้างนี� โดยชั�นตะแกรงด้านข้างนี� 

ยังสามารถถอดออกและติดตั�งความสูงต่ําได้อีก 4 ระดับ

ทําให้ท่านมีตัวเลือกในการวางถาดและตะแกรง

ตามระดับท่ีท่านต้องการได้โดยง่าย

ตัวเล่ือนสไลด์ (เฉพาะบางรุ่น)

โดยส่วนมาก ตัวเล่ือนสไลด์จะติดอยู่ท่ีชั�น 2 หรือ 4 

ของชั�นตะแกรงด้านข้างเตาอบ

เป�นอุปกรณ์ท่ีช่วยให้ท่านดึงถาด

หรือตะแกรงเข้าออกได้โดยง่าย
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คําแนะนําโปรแกรมและฟังก์ชันการใช�งาน
1.  Power on (เปิดการใช�งาน)
เม่ือมีการจ่ายกระแสไฟฟ�าเข้าเคร่ืองในครั�งแรก จอแสดงผลทั�งหมดจะสว่างขึ�น 1 วินาที 
และให้ตั�งเวลา โดยค่าเร่ิมต้นจะแสดงเวลา 12:00 สามารถตั�งค่าช่ัวโมงได้เม่ือเลข 12 กะพริบ
(   จะกระพริบด้วยเช่นกัน ส่วนสัญลักษณ์     จะติดอยู่ ) เม่ือตั�งค่าช่ัวโมงเสร็จแล้ว 
หลังจากนั�น 10 วินาทีไฟแสดงนาทีจะกะพริบขึ�นเพ่ือให้ตั�งค่านาที หลังจากตั�งค่านาทีแล้ว 10 วินาที 
เคร่ืองจะเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมทํางานโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการตั�งค่าใดๆ ภายใน 10 วินาที 
เคร่ืองจะกําหนดค่าให้เองและเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติ

เม่ือเคร่ืองเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อม หากไม่ได้มีการใช�งานใดๆ ภายใน 3 นาที เคร่ืองจะปิดการทํางาน
โดยอัตโนมัติ และจอแสดงผลจะดับลง
เม่ือเคร่ืองปิดการทํางานท่านสามารถกดKB1 เพ่ือให้เคร่ืองกลับเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมอีกครั�ง

แผงควบคุมการทํางาน

ปุ่มควบคุมการทํางาน

Model / button        K1           K2       K3       K4          KB1               KB2

TNP 807 B    Reminder /
 parameter switch
(temperature / time)

 clock /
booking

 startup  Pause / 
 cancel

     Plus / minus
  (Cooking function)

    Plus / minus
(temperature / time)

Icons                 Function                      Icons                  Function

       อบโดยใช�ไฟบน                        โปรแกรมการย่าง
    

   พัดลมกระจายความร้อน / 
     ละลายอาหารแช่แข็ง                         อบโดยใช�ไฟล่าง
   

โหมดเตรียมพร้อม

2. Time Setting (การตั�งนาฬิกา)
เม่ือเตาอบเตรียมพร้อมใช�งาน   ให้กด      หน่ึงครั�งเพ่ือเปล่ียนเป�นการตั�งนาฬิกา 
ค่าเวลาช่ัวโมงและสัญลักษณ์    จะกะพริบ (1 ครั�งต่อวินาที)  และให้หมุน KB2 
เพ่ือปรับค่าช่ัวโมง (0-23-0 ตัวเลขย้อนกลับได้)

การตั�งค่าช่ัวโมงและการตั�งค่านาที
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หลังจากตั�งค่าช่ัวโมงเรียบร้อยแล้ว ให้กด     อีกครั�งเพ่ือเปล่ียนเป�นการตั�งค่านาที ตัวเลขนาที
และสัญลักษณ์     จะกะพริบในขั�นตอนนี�  และให้หมุน KB2 เพ่ือปรับค่านาที (0-59-0 ตัวเลขย้อนกลับได้)

เม่ือตั�งนาฬิกาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม      อีกครั�งเพ่ือยืนยันการตั�งนาฬิกา หลังจากขั�นตอนนี� 
สัญลักษณ์      จะหายไป และสัญลักษณ์ “：” จะเร่ิมกระพริบ(1 ครั�งต่อวินาที)  
สัญลักษณ์      จะยังคงขึ�นแสดงอยู่

ถ้าไม่มีการกด     ยืนยันการตั�งค่าช่ัวโมงนาฬิกาใน10 วินาที ระบบจะเปล่ียนไปเป�นการตั�งค่านาทีโดยอัตโนมัติ 
และหากไม่มีการกด      ยืนยันการตั�งค่านาทีภายใน 10 วินาที ระบบจะกลับไปสู่ค่าเตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติ 
ถ้าหากปิดเคร่ืองจะต้องตั�งค่านาฬิกาใหม่อีกครั�ง และจะมีเพียงตัวเลขเวลาเท่านั�นท่ีจะแสดงอยู่ในสถานะ
การเตรียมพร้อม

3. The choice of function (ตัวเลือกการใช�งาน)
ในสถานะเตรียมพร้อม สามารถเปล่ียนตัวเลือกการใช�งานได้โดยหมุนปุ่ม KB1 ตามภาพสัญลักษณ์ด้านล่าง 
(เม่ือหมุนจนสุดจะไม่กลับไปท่ีการใช�งานแรก ให้หมุนย้อนกลับ)

แผนภาพโหมดการใช�งาน

ขณะท่ีเลือกการใช�งาน ตําแหน่งนาฬิกาจะแสดงเวลาเร่ิมต้นของการใช�งานนั�นๆ (และจะแสดง “Eco” 
เม่ือเลือก “Eco mode”) อุณหภูมิจะเป�นค่าเร่ิมต้นของการใช�งานนั�นๆ 

ในการปรับอุณหภูมิสําหรับฟังก์ช่ันท่ีสามารถปรับอุณหภูมิได้ ตัวเลขอุณหภูมิค่าเร่ิมต้น  สัญลักษณ์ “C” 
และสัญลักษณ์      จะกะพริบ  ในขณะท่ีสัญลักษณ์       จะติดอยู่ คุณสามารถหมุนปุ่ม KB2 
เพ่ือทําการปรับอุณหภูมิ ถ้าการใช�งานไหนไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ เวลาเร่ิมต้นและสัญลักษณ์     
จะกระพริบ ในขณะท่ีสัญลักษณ์       จะแสดงขึ�น

หลังจากปรับอุณหภูมิตามท่ีต้องการแล้ว ให้กด     เพ่ือเปล่ียนเป�นการปรับการตั�งเวลา หน้าจอจะแสดง
เวลาเร่ิมต้น ตัวเลขเวลาเร่ิมต้นและสัญลักษณ์     จะกะพริบ ในขณะท่ีสัญลักษณ์      จะติดอยู่ 
คุณสามารถปรับเวลาโดยหมุนปุ่ม KB2 

ถ้าไม่มีการตั�งเวลาและอุณหภูมิ หรือไม่มีการกดปุ่ม      ภายใน 10 วินาที ระบบกลับไปสู่สถานะเตรียมพร้อม
โดยอัตโนมัติ (ค่าเร่ิมต้นของเวลาการใช�งาน อุณหภูมิ และ ช่วงอุณหภูมิท่ีสามารถปรับได้ จะกล่าวถึง
ในภายหลัง) ถ้ามีการตั�งค่าเวลาหรืออุณหภูมิ และเตาอบเร่ิมการทํางาน สัญลักษณ์       จะหายไป

• สําหรับฟังก์ช่ันโปรแกรมการย่าง สามารถตั�งค่าเวลาการทํางานได้ระหว่าง 0 นาที ถึง 10 ช่ัวโมง 
  หากตั�งเวลาไว้ท่ี 0 นาที และมีการกดปุ่ม     เตาอบจะไม่ทํางานและกลับสู่โหมดเตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติ 
  และหากตั�งเวลาเป�น 0 นาที คําส่ังตั�งเวลาการทํางาน (Reservation Function) จะไม่ทํางาน

4. Reservation function (คําส่ังตั�งเวลาการทํางาน)
หลังจากตั�งค่าเวลาและอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วก่อนท่ีจะกดปุ่ม     เพ่ือเร่ิมทํางาน ให้กด     เพ่ือเข้าสู่เวลา
สิ�นสุดการปรุงอาหาร (คําส่ังการตั�งเวลาการทํางาน) 
(เวลาสิ�นสุดการทํางานเบื�องต้น = ระบบเวลา + การตั�งเวลาในการปรุงอาหาร) 
สัญลักษณ์สิ�นสุดเวลาการปรุงอาหาร    จะกะพริบ (1 วินาทีต่อครั�ง) หน้าจอแสดงเวลาแบบช่ัวโมงจะกะพริบ
และให้หมุนปุ่ม KB2 เพ่ือตั�งเวลาช่ัวโมง หลังจากนั�นให้กดปุ่ม      อีกครั�งเพ่ือตั�งเวลาแบบนาที
เม่ือหน้าจะแสดงเวลาแบบนาทีกะพริบ ให้หมุนปุ่ม KB2 เพ่ือตั�งเวลา 

(สามารถปรับเวลาช่ัวโมงและนาที โดยกดปุ่ม     เพ่ือสลับไปมา) เม่ือตั�งเวลาสิ�นสุดการปรุงอาหาร
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม       เพ่ือเร่ิมทํางาน เตาอบจะเข้าสู่สถานะการตั�งเวลาทํางาน 

หน้าจอแสดงสถานะการตั�งเวลาการทํางาน จะแสดงผลตามรูป และองค์ประกอบต่างๆ 
ของเตาอบจะยังไม่ทํางานตอนนี�

หน้าจอแสดงสถานะการตั�งเวลาการทํางาน
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สถานการณ์ตั�งเวลาการทํางาน จะแสดงสัญลักษณ์      และเวลาสิ�นสุดการปรุงอาหาร      สัญลักษณ์
นาฬิกาจะแสดงตําแหน่งนาฬิกาจะแสดงเวลาของระบบสัญลักษณ์การทํางานท่ีเลือกท่ีสอดคล้องกันจะแสดง
อุณหภูมิจะท่ีตั�งไว้จะแสดง    

ในกรณีท่ีมีการเลือกฟังก์ช่ัน เวลาและอุณหภูมิ แต่ไม่ต้องการใช�โหมด Reservation Function 
คุณสามารถกด      เพ่ือให้เตาอบเร่ิมการทํางานได้เลย  ถ้าไม่มีการยืนยันการตั�งเวลาการทํางานภายใน
10 วินาที เตาอบจะกลับไปสู่สถานะ การเตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติ 

ในขณะท่ีฟังก์ช่ันคําส่ังตั�งเวลาการทํางานกําลังทํางานอยู่ สัญลักษณ์     จะแสดงขึ�น สถานะเวลาจะขึ�นเวลา
คงเหลือของการทํางาน ฟังก์ช่ันท่ีเลือกใช�จะแสดง และอุณภูมิปัจจุบันของเตาจะแสดงขึ�น

หากฟังก์ช่ันท่ีเลือกใช�งานมีการใช�พัดลมกระจายความร้อน สัญลักษณ์    จะแสดงขึ�นและหมุนในทิศเข็มนาฬิกา
ในขณะท่ีเคร่ืองทํางาน หากกดปุ่ม     จะหยุดการทํางานของเตาอบ ถ้าต้องการยกเลิการตั�งเวลาทํางาน
ให้กดปุ่ม      เตาอบจะกลับสู่สถานะการเตรียมพร้อม

เม่ืออุณหภูมิภายในเตาอบตรงกับอุณหภูมิท่ีตั�งไว้ จะมีเสียงสัญญาณดังขึ�นประมาณ 2 วินาที และเม่ือเวลา
การทํางานเตาอบถึง 0 นาที เตาอบจะส่งเสียงสัญญาณประมาณ 5 นาที เตาอบจะหยุดการทํางาน 
แต่พัดลมระบายความร้อนจะยังคงทํางานอยู่จนกว่าอุณหภูมิภายในเตาอบต่ํากว่า 100 องศาเซลเซียส 
หน้าจอจะกลับมาแสดงในโหมดเตรียมพร้อม 

•  หน้าจอแสดงสถานะอุณหภูมิเตาอบจะขึ�น Lo  ℃ หากอุณหภูมิเตาอบต่ํากว่า 30 องศาเซลเซียส 
   และจะขึ�นสถานะเป�นตัวเลขเม่ืออุณหภูมิภายในเตาอบสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส

5. Enquiry function (การทํางานสอบถามเพ่ิมเติม)
(1)  ระหว่างการปรุงอาหาร กดปุ่ม     หน่ึงครั�งสามารถค้นหาเวลาของระบบได้  ตําแหน่งนาฬิกาแสดง
    ระบบเวลาปัจจุบัน สัญลักษณ์ท่ีสองจะกะพริบ กดปุ่ม     อีกครั�งหรือ อีก 10 วินาทีให้หลังจะกลับไป
    แสดงเวลาปรุงอาหาร 
(2)  หลังจากตั�งเวลาเตือน การส่ังการล่วงหน้า หรือการเตรียมปรุงอาหาร  กดปุ่ม  “    ” เพ่ือสอบถาม
    เวลาท่ีเหลือจากการนับถอยหลัง กดปุ่ม “    ” อีกครั�ง หรืออีก 10 วินาทีให้หลังจะกลับสู่หน้าจอเดิม
    ก่อนหน้านี�  คุณสามารถค้นหาเวลาของนาฬิกาปลุกท่ีเหลือและรีเซ�ตเวลานาฬิกาปลุกภายใต้สถานะ
    เตรียมพร้อมเม่ือเวลานับถอยหลังของนาฬิกาปลุกน้อยกว่า 1 นาที  ตําแหน่งนาฬิกาจะแสดง 0 : 00
(3)  ในการตั�งเวลาทํางานล่วงหน้า การกดปุ่ม “     ” ครั�งแรกสามารถสอบถามเวลาให้เร่ิมปรุงอาหาร 
    ตําแหน่งนาฬิกาจะแสดงเวลาท่ีเร่ิมปรุงอาหาร  เวลาเร่ิมปรุงอาหารจะกะพริบ  กดปุ่ม “     ” อีกครั�ง 
    หรือ อีก 10 วินาทีให้หลังจะกลับไปแสดงเวลาระบบเวลาโดยอัตโนมัติ

6.  Alarm function (ระบบการแจ้งเตือน)
กดปุ่ม “    ” ขณะท่ีอยู่สถานะการเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่การตั�งระบบการแจ้งเตือน  ตําแหน่งช่ัวโมง
ของนาฬิกาจะกะพริบ  ค่านาทีจะสว่างนาน และสัญลักษณ์แจ้งเตือน “    ” จะแสดงขึ�นมา
(1)  หมุนปุ่ม KB2 เพ่ือตั�งค่าช่ัวโมง ตัวเลขค่าช่ัวโมงจะสว่าง และสามารถตั�งค่าได้ตั�งแต่ 0-23
(2)  กดปุ่ม “     ” อีกครั�ง  ค่าเวลานาทีจะสว่างขึ�น และค่าเวลาช่ัวโมงก็ยังคงสว่างอยู่

(3)  หมุนปุ่ม KB2 เพ่ือตั�งค่านาที  ตัวเลขค่านาทีจะสว่าง  และสามารตั�งค่าได้ตั�งแต่ 0-59
(4)  เม่ือตั�งเวลาการแจ้งเตือนแล้ว  ให้กด “     ” เพ่ือยืนยัน สัญลักษณ์ท่ีสอง “:”  จะเร่ิมกะพริบ 
    สัญลักษณ์ “     ” ยังคงสว่าง และจะเร่ิมนับถอยหลังเป�นวินาที  เม่ือนับถอยหลังจนเป�น 0 สัญญาณ
    เตือนจะดังขึ�นเป�นเวลา 1 นาที (1 วินาทีต่อครั�ง)  กดปุ่มอะไรก็ได้เพ่ือหยุดการกะพริบ

หมายเหตุ 
1) ระหว่างการตั�งแจ้งเตือน สัญลักษณ์ “:” จะสว่างนาน สัญลักษณ์การแจ้งเตือน “    ” จะสว่างอยู่เสมอ
2) ระหว่างการตั�งแจ้งเตือน กดปุ่ม “    ” จะเป�นการยกเลิกการตั�งแจ้งเตือนและกลับสู่สถานะการเตรียมพร้อม
3) ถ้าการแจ้งเตือนถูกตั�งค่าแล้ว สัญลักษณ์ “    ” จะต้องแสดงตลอดเวลาแม้ในขณะปรุงอาหาร
   และสามารถตรวจสอบการตั�งแจ้งเตือนได้

7.  Children lock function (ฟังก์ชันป�องกันการสัมผสัโดยบังเอิญ)
เพ่ือป�องกันการสัมผสัปุ่มโดยบังเอิญ ใก้กดปุ่ม     และ      พร้อมกันเป�นเวลา 3 วินาที
เม่ือมีเสียงสัญญาณเตือน แปลว่าปุ่มกดได้ลูกล๊อคแล้ว ไฟสัญลักษณ์       จะแสดงขึ�น เม่ือต้องการปลดล๊อค 
ให้กดปุ่มเดิมซํ�าอีกครั�งเป�นเวลา 3 วินาที เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ�น และไฟสัญลักษณ์       จะหายไป
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เม่ือมีการใช�งานฟังก์ช่ันป�องกันการสัมผสัโดยบังเอิญ หน้าจอจะแสดงสถานะตามปกติ แต่ปุ่มกดหรือลูกบิด
จะไม่สามารถใช�งานได้ ยกเว้นปุ่มท่ีใช�สําหรับการตั�งค่าฟังก์ช่ันป�องกันการสัมผสัโดยบังเอิญ หากต้องการ
ยกเลิกการใช�เตาอบ คุณต้องกดปลดล๊อกฟังก์ช่ันนี�ก่อนทุกครั�ง 

8.  Start / pause / cancel function (ระบบเร่ิมทํางาน หยุดช่ัวคราว ยกเลิก)
1. หลังจากตั�งค่าการปรุงอาหารแล้ว กดปุ่ม “    ” เพ่ือเร่ิมทํางาน  ถ้ากดปุ่ม “    ” เม่ือหยุดการปรุงอาหาร
  จะกลับไปเร่ิมทํางานใหม่อีกครั�ง
2. ระหว่างท่ีเตาอบทํางาน  กดปุ่ม “    ” หน่ึงครั�งเพ่ือหยุดการทํางานช่ัวคราว  อุณหภูมิและเวลาจะกะพริบ  
   สัญลักษณ์การทํางานจะสว่างนาน  กดปุ่ม “    ” อีกครั�งเพ่ือยกเลิกการทํางานท่ีค้างไว้
3. เม่ือตั�งระบบเวลาเรียบร้อย  กดปุ่ม “     ” จะออกจากการตั�งเวลาและกลับสู่สถานะการเตรียมพร้อม
4. เม่ือระบบการทํางานของเตาอบ  เวลาทํางาน และอุณหภูมิ ถูกตั�งค่า  กดปุ่ม “    ” เพ่ือออกจาก
   หน้าการตั�งค่า และกลับสู่สถานะการเตรียมพร้อม
5. เม่ือมีการตั�งค่า Reservation function (คําส่ังตั�งเวลาการทํางาน) กดปุ่ม “    ” เพ่ือออกจาก
  หน้าการตั�งค่า และกลับสู่สถานะการเตรียมพร้อม

9.  Protection function (ระบบการป�องกัน)
A. หน้าจอจะแสดง E-1 ถ้าระบบตรวจจับความร้อนลัดวงจรระหว่างการปรุงอาหาร สัญญาณเตือน
จะดังต่อเน่ือง 10 ครั�ง 1ครั�งต่อ 1 วินาที (ตามภาพด้านล่าง) ประตูจะถูกล็อค ให้กดปุ่ม        เพ่ือกลับ
สู่โหมดพร้อมใช�งาน

หน้าจอแสดงเม่ือระบบตรวจจับผดิปกติ

B.  เม่ืออุณหภูมิยังคงต่ํากว่า 35 องศาเซลเซียส หลังจากตั�งความร้อนไป 5 นาที (ยกเว้นโหมดละลายนํ�าแข็ง
 และโหมดประหยัดพลังงาน) แสดงว่าระบบทําความร้อนมีปัญหา  หน้าจอจะแสดง E-2  สัญญาณเตือน
 จะดังต่อเน่ือง 10 ครั�ง  1 วินาทีต่อครั�ง  (ตามภาพด้านล่าง) ประตูจะถูกล็อค ให้กดปุ่ม     เพ่ือกลับสู่
 โหมดพร้อมใช�งาน

หน้าจอแสดงเม่ือระบบทําความร้อนมีปัญหา

Oven function instruction (ฟังก์ช่ันการทํางานของเตาอบ)

  โหมด
การทํางาน

สัญลักษณ์ รายละเอียดการทํางาน

การทํางาน 1

การทํางาน 2

การทํางาน 3

การทํางาน 4

การทํางาน 5

การทํางาน 6

การทํางาน 7

การทํางาน
บบประหยัด
พลังงาน

โหมดละลายแช่แข็ง : พัดลมทํางานโดยปราศจากความร้อน ณ อุณหภูมิห้อง 

เวลาในการละลายแช่แข็งขึ�นกับปริมาณของอาหาร  โปรดทําตามคําแนะนําในการละลายแข่เข็ง

บนบรรจุภัณฑ์ชองอาหาร

ไฟบนและไฟล่าง : เป�นการอบโดยใช�ไฟบนและไฟล่างพร้อมกัน เหมาะสําหรับการปรุงอาหาร

ท่ีมีวัตถุดิบหลากหลายประเภทในเมนูเดียว รวมถึงเหมาะกับการปรุงอาหารท่ัวไปแทบทุกประเภท

ทั�งเนื�อสัตว์ เบเกอร่ี 

ไฟบนไฟล่างพร้อมพัดลม : เป�นการอบโดยใช�ไฟบนและไฟล่าง รวมถึงพัดลม เพ่ือช่วย

กระจายความร้อนให้ท่ัวถึงและสม่ําเสมอภายในเตาอบ เหมาะสําหรับการปรุงอาหารแช่แข็ง

แบบเร่งด่วน เช่น พิซซ่าแช่แข็ง อาหารท่ีปรุงสําเร็จแล้วในระดับหน่ึง

ย่างโดยใช�ไฟบน : วิธีการทําอาหารนี�ใช�ส่วนด้านในขององค์ประกอบด้านบนเท่านั�นซ่ึงจะนํา

ความร้อนลงสู่อาหาร การทํางานนี�เหมาะกับการย่างอาหารขนาดเล็ก เช่น เบคอน 

ขนมปัง หรือเนื�อเป�นต้น

ย่างเต็มกําลัง : สําหรับโหมดนี�องค์ประกอบความร้อนทั�งภายในและภายนอกทํางาน

ได้ปริมาณความร้อนจะลงไปท่ีอาหาร โหมดนี�เหมาะสําหรับการอบไส้กรอกขนาดกลาง

หรือใหญ่เบคอนสเต็กเนื�อปลาและอ่ืน ๆ

ย่างโดยใช�พัดลมกระจายความร้อน : โดยใช�องค์ประกอบความร้อนด้านบนและพัดลม

เข้าด้วยกันเพ่ือให้ความร้อนภายในไหลเวียนอย่างรวดเร็ว เหมาะสําหรับการอบอาหาร

อย่างรวดเร็วและล็อคความชื�นภายในของอาหารเช่นสเต็กเนื�อ,แฮมเบอร์เกอร์และผกับางชนิด

ไฟล่าง : โหมดนี�ระบบทําความร้อนด้านล่างเตาอบจะทํางาน และให้ความร้อนจากด้านล่าง

ขึ�นด้านบน เหมาะกับอาหารท่ีใช�เวลาในการปรุงนานๆ หรือการอุ่นอาหาร

โหมดประหยัดพลังงาน : น่ีคือโหมดการย่างแบบประหยัดพลังงาน วิธีการปรุงอาหารนี�ใช�
แหวนด้านบนและองค์ประกอบความร้อนด้านล่างในการทํางานเหมาะสําหรับส่วนผสม

ท่ีต้องการให้ความร้อนช�าๆ อุณหภูมิความร้อนในเตาอบจะเพ่ิมขึ�นอย่างช�าๆเพ่ือให้การ

เจาะเต็มความร้อนเข้าไปในอาหาร ลดการใช�ความร้อนส่วนเกิน

หมายเหตุ  เม่ือหยุดการทํางานของเตาอบ พัดลมระบายความร้อนจะทํางานจนกระท่ังอุณหภูมิ

ภายในเตาอบต่ํากว่า 100 องศาเซลเซียส
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คู่มือการย่าง
• โปรดดูข้อมูลอุณหภูมิและเวลาในการอบซ่ึงแสดงบนบรรจุภัณฑ์อาหาร  เม่ือคุณคุ้นเคยในการใช�เตาอบ 
  คุณสามารถใช�งานเตาอบได้ตามความต้องการของคุณ
• หากคุณใช�ระบบหมุนเวียนลมร้อนในการปรุงอาหารคุณควรดูรูปแบบของข้อเสนอการทําอาหารดังกล่าว
  บนบรรจุภัณฑ์อาหาร
• ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าละลายอาหารแช่แข็งเสร็จแล้ว ก่อนการปรุงเว้นแต่จะมีเคร่ืองหมายของ 
  "การปรุงจากการแช่แข็ง" ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์อาหาร
• คุณควรอุ่นเตาอบไว้ล่วงหน้าและไม่ควรวางอาหารไว้ข้างในจนกว่าไฟในเตาอบจะดับลง 
  คุณสามารถเลือกท่ีจะไม่ให้ความร้อนล่วงหน้าเม่ือใช�โหมดเตาอบพัดลม
  อย่างไรก็ตามคุณควรยืดเวลาการปรุงอาหารลงบนบรรจุภัณฑ์อาหารออกไปอีกประมาณสิบนาที
• ควรตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนว่าไม่มีชิ�นส่วนพิเศษก่อนเร่ิมปรุงหรืออบอาหาร
  ถ้ามีควรถอดออกเพ่ือความปลอดภัย
• กรุณาวางกระทะไว้ตรงกลางเตาอบและปล่อยให้มีช่องว่างเพียงพอบนกระทะเพ่ือให้ความร้อนไหลผา่น
• หลีกเล่ียงการเปิดประตูเพ่ือสังเกตการทําอาหารขณะท่ีเตาอบกําลังทํางาน
• ไฟเตาอบจะยังคงเปิดและปิดในระหว่างการปรุงอาหาร
• ปิดประตูเตาอบไว้เสมอเม่ือใช�คําส่ังการทํางานใดใดก็ตาม
• อย่าใช�อลูมิเนียมฟอยล์เพ่ือปิดกระทะย่างหรือห่ออาหารด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ในการย่าง  
  เพราะการสะท้อนแสงของฟอยล์อาจทําให้องค์ประกอบการย่างเสียหายได้
• คุณไม่ควรวางอลูมิเนียมฟอยล์ให้ด้านล่างของเตาอบ
• ในระหว่างการปรุงอาหารห้ามวางกระทะหรืออุปกรณ์ทําอาหารลงบนเตาอบของคุณโดยตรง 
  ควรวางไว้บนชั�นวางท่ีจัดไว้ให้เสมอ
• ความร้อนของอุปกรณ์ในการย่างและส่วนประกอบภายในอ่ืน ๆ ของเตาอบจะร้อนมากระหว่างการทํางาน
  หลีกเล่ียงการสัมผสัโดยไม่ตั�งใจเม่ือจัดการกับอาหารท่ีคุณกําลังย่าง
• ข้อสําคัญ: ระวังเม่ือเปิดประตูเพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผสักับชิ�นส่วนท่ีร้อนของเตาอบและไอนํ�า
• ถาดรองนํ�าหยดควรใช�เพ่ือตําแหน่งถาดรองนํ�าหยดเท่านั�นและห้ามนําออกจากช่องเตาอบ  
  เม่ือต้องการถอดถาดรองนํ�าออกคุณควรใช�ถุงมือเตาอบเสมอ
• ถาดรองนํ�าหยดไม่ควรเคล่ือนย้ายตําแหน่งเม่ือเปิดเคร่ือง
• ไม่ควรใช�ไอนํ�าในการทําความสะอาด
• คําเตือน: ชิ�นส่วนท่ีสามารถเข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่างการใช�งาน ควรตั�งไว้ให้ห่างจากเด็กเล็กเม่ือใช�งาน
• อย่าใช�นํ�ายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อนอย่างรุนแรงหรือเคร่ืองขูดโลหะ เพ่ือทําความสะอาดกระจก
  ประตูเตาอบเน่ืองจากอาจทําให้พื�นผวิมีรอยขีดข่วนซ่ึงอาจส่งผลให้กระจกเตาอบแตก

 

ก่อนเร่ิมใช�งานเตาอบในครั�งแรก
ทําเตาอบให้ร้อน
ในการใช�งานเตาอบครั�งแรก แนะนําให้คุณทําการทําเตาอบให้ร้อนเพ่ือทําให้กล่ินใหม่ของเตาอบหายไป  
โดยเปิดอุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส และทิ�งไว้ประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยไม่ต้องใส่อาหารไว้ภายใน  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษบรรจุภัณฑ์หลงเหลืออยู่ในช่องทําอาหาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องท่ีติดตั�ง
เตาอบอยู่นั�นมีการระบายอากาศโดยการเปิดประตูและหน้าต่างในระหว่างการทํากระบวนการนี�
1. เลือกการทํางานตั�งค่าการทําความร้อนบน / ล่าง
2. ตั�งอุณหภูมิไว้ท่ี 240 องศาเซลเซียส เป�นเวลา 1 ช่ัวโมง ปิดการทํางานของเตาอบ โดยหมุนปุ่มการทํางาน
  ไปท่ีตําแหน่งปิด

ทําความสะอาดอุปกรณ์
ก่อนท่ีคุณจะใช�อุปกรณ์เป�นครั�งแรกให้ทําความสะอาดด้วยนํ�าสบู่ร้อนๆและใช�ผา้เช�ด

เคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน
วิธีการดังต่อไปนี�จะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม
1. ใช�เคร่ืองครัวเคลือบสีเข้มหรืออุปกรณ์ท่ีมีสารเคลือบ ในการนําเข้าเตาอบเน่ืองจากการถ่ายเทความร้อน
  ได้ดีกว่า
2. ขณะทําอาหารของคุณให้ทําการอุ่นอาหารล่วงหน้ ถ้ามีคําแนะนําในคู่มือการทําอาหาร
3.  ไม่ควรเปิดประตูเตาอบบ่อยๆขณะปรุงอาหาร
4. พยายามปรุงอาหารมากกว่าหน่ึงจานในเวลาเดียวกันถ้าทําได้ คุณสามารถปรุงอาหารได้โดย
   การวางภาชนะสําหรับทําอาหารสองจานบนตะแกรงลวด
5. ให้ปรุงอาหารอย่างต่อเน่ือง เพราะเตาอบมีความร้อนแล้ว
6. คุณสามารถประหยัดพลังงานได้โดยปิดเตาอบสองสามนาทีก่อนถึงเวลาทําอาหาร อย่าเปิดประตูเตาอบ
7. ทําการละลายนํ�าแข็งอาหารก่อนท่ีจะนําเข้าเตาอบ

การใช�งานเตาอบ
ข้อมูลการใช�งาน ในการอบ การปิ�ง และการย่าง
ความเส่ียงต่อการลวกด้วยไอนํ�าร้อน! ระวังเม่ือเปิดประตูเตาอบเน่ืองจากไอนํ�าอาจออกมาได้

เกร็ดน่ารู้สําหรับการอบ
1. ใช�แผน่โลหะท่ีเหมาะสมเคลือบไม่ติดหรือภาชนะอลูมิเนียมหรือแม่พิมพ์ซิลิโคนทนความร้อน
2. ใช�ประโยชน์จากพื�นท่ีบนตะแกรงให้ดีท่ีสุด
3. แนะนําให้วางแม่พิมพ์อบท่ีก่ึงกลางของชั�นวาง
4. ปิดประตูเตาอบไว้เสมอ
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เกร็ดน่ารู้สําหรับการปิ� ง
1. ปรุงรสด้วยนํ�ามะนาวและพริกไทยดําจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปรุงอาหารเม่ือปรุงอาหาร
  ท่ีทําจากไก่ทั�งไก่งวงหรือเนื�อชิ�นใหญ่
2. เนื�อท่ีติดกระดูกใช�เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาทีก่อนท่ีมันจะสุก ใช�เวลานานกว่าเนื�อย่างขนาดเดียวกัน
  ท่ีไม่ติดกระดูก
3. คุณควรคํานวณเวลาทําอาหารประมาณ 4 ถึง 5 นาทีต่อความสูงของเนื�อต่อเซนติเมตร
4. พักเนื�อในเตาอบประมาณ 10 นาทีหลังจากสิ�นสุดเวลาทําอาหาร นํ�าในเนื�อจะกระจายท่ัวเนื�อ
  และไม่ไหลออกมาเม่ือเนื�อถูกตัด
5. ปลาท่ีวางในจานท่ีทนไฟควรวางบนชั�นวางในระดับปานกลางหรือต่ํากว่า

เกร็ดน่ารู้สําหรับการย่าง
การย่างเหมาะสําหรับการปรุงเนื�อสัตว์ ปลาและสัตว์ปีกและได้สีผวินํ�าตาลท่ีดีโดยไม่ทําให้แห้งมากเกินไป
เนื�อชิ�นบางๆ เนื�อเสียบไม้และไส้กรอกเหมาะอย่างย่ิงสําหรับการย่างเช่นเดียวกับผกัท่ีมีปริมาณนํ�าสูง
เช่นมะเขือเทศและหัวหอม

การแก้ไขปัญหา
ในกรณีท่ีเตาแตกโปรดทําตามคู่มือการแก้ไขปัญหาด้านล่างก่อนโทรแจ้งไปยังแผนกบริการ 
ปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องเรียกช่างเข้าไปตรวจสอบ
ส่ิงท่ีเกิดขึ�นปกติ
เม่ือเตาอบกําลังทํางาน คุณอาจได้ยินเสียงท่ีเกิดจากการขยายตัวของโลหะ อาหารท่ีมีความชื�นสูง
จะผลิตไอนํ�าขึ�นมา ไอนํ�านี�จะออกจากไอเสียของเตาอบและอาจเห็นว่าช่องมีการระบายอากาศออกมา
พัดลมระบายความร้อนจะเร่ิมทํางาน 15 นาทีหลังจากเตาอบเร่ิมทํางาน แม้หลังจากปิดเตาอบพัดลม
ก็ยังสามารถทํางานได้ต่อไปอีก 35 นาที
ทําเตาอบให้ร้อนล่วงหน้าก่อนท่ีจะนําอาหารเข้าไปในเตาอบ
เม่ือต้องปรุงอาหารท่ีใช�เวลานาน คุณสามารถปิดเตาอบก่อนท่ีจะปรุงอาหารเสร็จ 2-3 นาที และใช�ความร้อน
ท่ีเหลืออยู่ในการปรุงอาหารจนเสร็จ

ตารางแสดงอาการผิดปกติ

    ปัญหา          สาเหตุ                              คําแนะนํา

เตาอบไม่ทํางาน   แหล่งจ่ายไฟฟ�ามีปัญหา            ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ�าและทดสอบฟิวส์

                                         เข้ากับตัวเคร่ืองเรียบร้อยแล้ว

เบรกเกอร์สะดุด                     ตรวจสอบเบรกเกอร์ใหม่อีกครั�ง

ลืมกดตั�งเวลา                            ตั�งค่าเวลาอีกครั�ง

หลอดไฟไม่ทํางาน หลอดไฟหยุดทํางาน                   เปล่ียนหลอดไฟใหม่

ไม่มีกระแสไฟฟ�าไหลผา่น                ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ�าไหลผา่นเตาอบหรือไม่

ไฟฟ�าขัดข้อง                   ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ�า

เตาอบหยุดทํางาน

ระหว่างใช�งาน

ความร้อนสูงเกินกว่าปกติ      ตรวจสอบพัดลมระบายความร้อน ถ้าไม่ทํางาน

                                   ให้เรียกแผนกบริการ

เตาอบไม่มีความร้อน ปรับอุณหภูมิแล้วหรือยัง                          ตั�งค่าอุณหภูมิท่ีต้องการ

ถ้าเป�นรุ่นท่ีมีการตั�งเวลา                          ตั�งเวลาก่อนใช�งาน

คุณอาจยังไม่ได้ตั�งเวลา 

ไม่มีพลังงาน                           ตรวจสอบกล่องจ่ายพลังงาน

อุปกรณ์ทําความร้อนเสีย                          เรียกแผนกบริการ

นํ�าออกจาก

ประตูกระจก

ขณะทํางาน

ผนึกประตูบกพร่อง                         เรียกแผนกบริการ

บานพับไม่แข็งแรงพอ                             เรียกแผนกบริการ

ปิดเตาอบแล้ว

แต่ยังได้ยินเสียง

เคร่ืองทํางานอยู่

เตาอบถูกใช�งานเป�นเวลานาน 

หรืออุณหภูมิในเตาอบยังสูงอยู่

ลองใช�มือคุณไปใกล้ๆท่ีระบายอากาศ ถ้ามีเฉพาะลมร้อน

ออกมาแสดงว่าเป�นเร่ืองปกติในการระบายความร้อน

พัดลมระบายความร้อนไม่หยุดทํางาน

ถึงแม้ว่าเตาอบจะเย็นแล้ว

เรียกแผนกบริการ

ไม่สามารถ

เปิดประตูเตาอบได้

ระบบล็อคผดิปกติ

ระบบตรวจจับอุณหภูมิผดิปกติ
โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ควรซ่อมด้วยตัวเอง 

หมายเหตุ : ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข

1. แยกเตาอบออกจากแหล่งจ่ายไฟ (ปิดใช�งานหรือคลายเกลียวฟิวส์)

2. ติดต่อบริการหลังการขาย ไม่ควรซ่อมด้วยตัวเอง 
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เคล็ดลับในการอบและการย่าง
เคล็ดลับในการอบ
1. วิธีการอบสปอนจ์เค้กให้ท่ัวถึง ก่อนท่ีจะอบเสร็จประมาณ 10 นาทีตามสูตรอาหาร 
  ให้ลองใช�แท่งค็อกเทลแทงลงไปในเค้กท่ีจุดสูงสุด หากแท่งค็อกเทลสะอาดออกมาแสดงว่าเค้กสุกแล้ว
2. เค้กยุบตัว ใช�ของเหลวให้น้อยลงในการอบครั�งต่อไปหรือตั�งอุณหภูมิเตาอบให้ต่ําลง 10 องศา 
   สังเกตเวลาผสมท่ีระบุในสูตรอาหาร
3. เค้กฟูขึ�นตรงกลางแต่ตรงส่วนขอบไม่ฟู อย่าทานํ�ามันท่ีด้านข้างของแม่พิมพ์เค้ก หลังจากอบเสร็จ
  ให้แกะเค้กออกจากพิมพ์ด้วยมีดด้วยความระมัดระวัง
4. เค้กมีความคลํ�ามากเกินไปด้านบน ให้วางเค้กในเตาอบต่ําลง และใช�อุณหภูมิต่ําในการอบ 
  และใช�เวลาอบมากขึ�น
5. เค้กแห้งเกินไปเม่ืออบเสร็จ ให้ใช�แท่งค๊อกเทลทํารูเล็กๆ ท่ีเค้ก จากนั�นก็หยดนํ�าผลไม้หรือ
  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลงไป ครั�งต่อไปเลือกอุณหภูมิท่ีสูงขึ�น 10 องศาและลดเวลาในการอบ
6. ขนมปังหรือเค้ก (เช่น ชีสเค้ก) ดูดีภายนอก แต่ข้างในแฉะ ให้ใช�ของเหลวน้อยลงในครั�งถัดไปเล็กน้อย
  และอบให้นานขึ�นเล็กน้อยท่ีอุณหภูมิต่ํากว่า สําหรับเค้กท่ีต้องการความชุ่มชื�นด้านบน ให้อบฐานเค้กก่อน
  โรยด้วยอัลมอนด์หรือเกล็ดขนมปังแล้วส่วนบนเค้กไว้ด้านบน และให้ใช�เวลาอบตามสูตรอาหาร
7. เค้กมีสีนํ�าตาลไม่เท่ากัน ให้ปรับอุณหภูมิต่ําลงเพ่ือให้แน่ใจว่าเค้กมีการอบท่ีสม่ําเสมอกัน
  อบขนมด้วยความร้อนจากบนและล่าง กระดาษท่ีใช�รองอาจมีผลต่อความร้อนท่ีเข้าถึง 
  จึงควรตัดกระดาษรองให้มีขนาดพอดีกับถาดอบ
8. ด้านล่างของเค้กผลไม้สีจางเกินไป ให้วางเค้กต่ําลงอีก 1 ระดับในการอบครั�งถัดไป
9. นํ�าผลไม้ล้นออกมา ครั�งต่อไปใช�กระทะอเนกประสงค์ท่ีมีความลึกกว่าเดิม
10. ขนมอบขนาดเล็กท่ีทําจากแป�งยีสต์เม่ืออบแล้วติดกัน ให้เว้นช่องว่าง 2 เซนติเมตร ระหว่างขนมแต่ละชิ�น 
   จะช่วยให้มีพื�นท่ีเพียงพอเม่ือขนมมีการขยายตัวตอนอบ
11. การอบขนมหลายระดับ ขนมบนถาดอบด้านบนจะมีสีเข้มกว่าในถาดอบด้านล่าง ให้ใช�ลมร้อน 3 มิติ
   ในการอบมากกว่าหน่ึงระดับเสมอ เพราะถาดอบท่ีวางในเตาอบในเวลาเดียวกันอาจไม่เสร็จพร้อมกัน
12. รูปแบบการควบแน่นเม่ืออบขนมเค้กท่ีมีความชื�น การอบอาจทําให้เกิดไอนํ�าเล็ดลอดออกจากประตู 
  ไอนํ�าอาจตกลงและก่อตัวเป�นหยดนํ�าบนแผงควบคุมหรือบนด้านหน้าของยูนิตท่ีอยู่ติดกัน ซ่ึงเป�นเร่ืองปกติ

เคล็ดลับในการย่าง
1. ก่อนย่างให้ทําการอุ่นเตาก่อนประมาณ 4 นาที ก่อนท่ีจะว่างอาหารในช่องทําอาหาร 
  ควรปิดประตูขณะย่างเสมอ
2. อาหารท่ีจะนํามาย่างควรมีความหนาเท่ากัน จะทําให้สีของการย่างสม่ําเสมอกันและมีความชุ่มฉ่ํา
3. กลับด้านของอาหารเม่ือมีการย่างไปแล้ว 2 ใน 3 ของเวลาท่ีย่าง
4. อย่าใส่เกลือลงในสเต็กจนกว่าจะถูกย่าง
5. เติมของเหลวเล็กน้อยถ้าเนื�อไม่ติดมัน ใส่ของเหลวประมาณ ½ เซนติเมตรของฐานภาชนะ
6. เพ่ิมของเหลวไปในหม้ออบ ใส่ของเหลวประมาณ 1-2 เซนติเมตรของฐานภาชนะ
7. วางอาหารท่ีต้องการย่างบนตะแกรง ถ้าต้องการย่างเพียงชิ�นเดียว และผลท่ีออกมาจะดีท่ีสุด
  ถ้าวางตรงกลางตะแกรง ควรวางกระทะอเนกประสงค์ท่ีด้านล่างเตาอบ นํ�าท่ีออกมาจากเนื�อท่ีย่าง
  จะถูกเก็บไว้ในกระทะและช่วยให้เตาอบสะอาด
8. ขณะท่ีย่างอย่าใส่ถาดสําหรับอบหรือกระทะอเนกประสงค์ท่ีระดับ 4 หรือ 5 ความร้อนสูงทําให้ภาชนะ
   ผดิเพี�ยนและช่องทําอาหารอาจเสียหายได้เม่ือถอดออก
9. การให้ความร้อนขณะท่ีย่างจะเปิดและปิดตลอดเวลาซ่ึงเป�นเร่ืองปกติ
10. เม่ือย่างเสร็จแล้วให้ปิดเตาอบแล้วพักประมาณ 10 นาที วิธีนี�จะช่วยให้การกระจายของนํ�าในเนื�อสัตว์ท่ีดีขึ�น
11. สําหรับเนื�อหมูย่างท่ีมีชั�นไขมัน ให้บากชั�นไขมันให้เป�นตาราง แล้วให้วางหมูบนจาน
   ขณะย่างโดยคว่ําชั�นไขมันไว้ด้านล่าง
12. วางสัตว์ปีกทั�งตัวท่ีตะแกรงด้านล่างโดยเอาส่วนอกคว่ําลง 
   กลับด้านเม่ือมีการย่างไปแล้ว 2 ใน 3 ของเวลาท่ีย่าง
13. สําหรับเป�ดหรือห่านให้เจาะผวิหนังท่ีอยู่ใต้ปีก วิธีนี�ช่วยให้ไขมันหมดไป
14. การย่างปลาเป�นชิ�นให้กลับด้านเม่ือถึง 2 ส่วน 3 ของเวลาท่ีย่าง แต่ถ้าเป�นปลาทั�งตัวไม่ต้องกลับด้าน 
   ให้วางปลาทั�งหมดลงในเตาอบโดยให้ครีบหลังหันขึ�น การวางมันฝร่ังคร่ึงหน่ึงหรือภาชนะท่ีทนต่อเตาอบ
   ขนาดเล็กไว้ในช่องท้องของปลาจะทําให้ปลาตั�งได้ม่ันคงขึ�น
15. วิธีท่ีทําให้รู้ว่าการย่างเรียบร้อยแล้ว ให้ใช�เคร่ืองวัดอุณหภูมิเนื�อสัตว์ (หาได้จากร้านค้าเฉพาะด้าน) 
   หรือทําการ “ทดสอบด้วยช�อน” ใช�ช�อนกดลงบนอาหาร หากรู้สึกแน่นแสดงว่าพร้อมแล้ว 
   หากสามารถกดช�อนได้จะต้องปรุงให้นานขึ�นอีกเล็กน้อย
16. สีของการย่างดําเกินไปและมีบางส่วนแตกและไหม้ ให้ทําการตรวจสอบความสูงและอุณหภูมิของชั�นวาง
17. การย่างดูดีแล้ว แต่นํ�าของเนื�อไหม้ ในครั�งต่อไปให้ใช�จานย่างท่ีเล็กกว่าหรือเติมของเหลวมากขึ�น
18. การย่างดูดี แต่นํ�าของเนื�อใสเกินไป ในครั�งต่อไปใช�จานย่างท่ีใหญ่กว่าและใช�ของเหลวน้อยลง
19. ไอนํ�าเพ่ิมขึ�นจากการย่าง น่ีเป�นเร่ืองปกติตามหลักวิทยาศาสตร์ ไอนํ�าส่วนใหญ่หนีออกมาจากช่องระบาย 
    มันอาจจะตกลงและก่อตัวเป�นหยดนํ�าท่ีแผงสวิตช์ทําความเย็นหรือบนด้านหน้าของยูนิตท่ีอยู่ติดกัน
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การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
• ควรทําความสะอาดเตาอบทุกครั�งหลังใช�งาน ขณะทําความสะอาดเตาอบควรเปิดสวิตช์ไฟ
  เพ่ือให้คุณมองเห็นภายในเตาอบได้ดีขึ�น
• ควรล้างภายในเตาอบด้วยนํ�าอุ่นผสมนํ�ายาทําความสะอาดเล็กน้อย
• หลังจากทําความสะอาดให้เช�ดภายในเตาอบให้แห้ง
• ไม่ควรทําความสะอาดภายในเตาอบด้วยไอนํ�า
• ควรทําความสะอาดภายในเตาอบด้วยนํ�าสบู่อุ่น ๆ โดยใช�ฟองนํ�าหรือผา้นุ่ม 
 ไม่ควรใช�นํ�ายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน
• คราบสกปรกท่ีอาจปรากฏท่ีด้านล่างของเตาอบจะเกิดจากการกระเด็นของอาหารหรือเศษอาหารท่ีหก 
 ซ่ึงเกิดระหว่างการปรุงอาหาร ส่ิงเหล่านี�อาจเป�นผลมาจากการปรุงอาหารท่ีอุณหภูมิสูงเกินไป
 หรือวางในภาชนะท่ีมีขนาดเล็กเกินไป
• คุณควรเลือกอุณหภูมิในการทําอาหารและการทํางานท่ีเหมาะสมกับอาหารท่ีคุณทํา 
  คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารวางในจานท่ีมีขนาดเพียงพอและมีถาดสําหรับรองนํ�าหยด
• ควรทําความสะอาดส่วนนอกของเตาอบด้วยนํ�าสบู่อุ่น ๆ โดยใช�ฟองนํ�าหรือผา้นุ่ม 
  ไม่ควรใช�นํ�ายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน
• หากใช�อุปกรณ์ทําความสะอาดเตาอบใด ๆ กับอุปกรณ์ของเตาอบ ต้องตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์
  ทําความสะอาดว่าเหมาะสําหรับใช�กับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่
• ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากอุปกรณ์ทําความสะอาดอาจจะไม่ได้รับการซ่อมฟรี 
  ถึงแม้ว่าเคร่ืองจะอยู่ในระยะเวลารับประกัน
• อย่าใช�ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดท่ีมีสารกัดกร่อนสําหรับการทําความสะอาดและบํารุงรักษา
  แผงด้านหน้ากระจก

การทําความสะอาดเตาอบ
ไม่ต้องใช�ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเตาอบหรือสารทําความสะอาดชนิดพิเศษอ่ืนใดในการทําความสะอาดเตาอบ
แนะนําให้เช�ดเตาอบด้วยผา้ชุบนํ�าหมาด ๆ ในขณะท่ียังอุ่นอยู่
การทําความสะอาดผนังด้านข้างและประตูเตาอบ
1. นําขั�นวางออกก่อน วิธีการผลักดันด้านล่างของชั�นวางและดึงไปด้านข้างในเวลาเดียวกัน 
  ดันชั�นวางด้านข้างขึ�นแล้วหมุนขึ�นไปท่ีระดับแล้วดึงชั�นวางออกมา
2. ทําความสะอาดด้านซ�ายและขวา การติดตั�งทําวิธีตรงข้ามกับการถอด

การถอดและติดตั�งประตูเตาอบ
เพ่ือทําความสะอาดประตูเตาอบ คุณสามารถถอดประตูเตาอบออกได้ 
การถอดและติดตั�งประตูตามวิธีดังต่อไปนี�

เม่ือบานพับไม่ล็อคมันจะมีความแรงท่ีประตูจะปิดทันที ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนล็อค
ปิดอยู่ตลอดเวลาและตรวจสอบให้ม่ันใจว่ามันเปิดอยู่เม่ือถอดประตูออก

การถอดประตู
1. เปิดประตูออกให้สุด
2. พับด้านขวาและด้านซ�ายของแกนล็อค (ภาพ A)
3. ปิดประตูจนกว่าจะถึงขั�นตอนท่ีจะหยุด จับทั�งด้านซ�ายและด้านขวา
  ของประตูจากนั�นดึงประตูขึ�นและลงและดึงประตูออก

การติดตั�งประตู
ทําตามวิธีตรงข้ามกับการถอดประตู
1. เม่ือติดตั�งประตูเตาอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั�กบานพับทั�งสองเข้าท่ีเปิดดีแล้ว
2. บานพับของบานพับทั�งสองข้างจะประกบกันพอดี
3. เม่ือเปิดประตูกางก้านล็อคลง (ภาพ B) 

หากประตูหล่นโดยไม่ตั�งใจหรือบานพับปิดตัวลงอย่างกะทันหัน อย่าย่ืนมือของคุณ
เข้าไปในบานพับ กรุณาติดต่อแผนกบริการหลังการขายของคุณ
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การถอดและติดตั�งแผงประตู
การถอด
1. ถอดประตูเตาอบออก แล้ววางบนผ้า
2. ใช�มือหน่ึงดันกระจกจากด้านนอก อีกมือหน่ึงดึงจากด้านใน 
  และทําการถอดกระจกออกมา (ภาพ C)

คําเตือน! อันตราย! 
ถ้ากระจกมีรอยขีดข่วน อาจก่อให้เกิดการแตกได้
อย่าใช�ไม้พายท่ีทําจากแก้ว หรือสารกัดกร่อน 
หรือผงซักฟอกในการทําความสะอาดกระจก

การติดตั�ง
1. ติดกระจกด้านในเข้ากับร่องแรงดันของแก้ว
2. ทั�งด้านขวาและด้านซ�ายต้องวางให้ลงตําแหน่งในช่องเสียบแล้วดันกระจกให้เข้าตําแหน่ง
3. ใส่ไปท่ีประตูเตาอบ

การเปล่ียนหลอดไฟเตาอบ
                       ถ้าหลอดไฟเตาอบเสีย ต้องทําการเปล่ียนเพราะเส่ียง
                        ต่อการเกิดไฟฟ�าลัดวงจร 
                       โดยให้ทําการตัดไฟท่ีเบรกเกอร์ก่อนเปล่ียน

1. วางผา้ไว้ในเตาอบขณะท่ีเย็น เพ่ือป�องกันความเสียหาย
2. ถอดตัวครอบออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา
3. เปล่ียนหลอดไฟใหม่ท่ีเป�นแบบเดียวกัน
4. ติดตัวครอบกลับเข้าท่ีเดิม
5. เอาผ้าออกแล้วเปิดเบรกเกอร์

การตรวจสอบท่ัว ไๆป
นอกจากการรักษาความสะอาดแล้ว คุณควรจะ
1. หม่ันตรวจสอบองค์ประกอบควบคุมต่างๆ และชิ�นส่วนต่างๆเป�นระยะๆ หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน
  ควรให้ช่างตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี
2. ซ่อมส่วนท่ีเสียหาย และตรวจสอบชิ�นส่วนต่างๆเป�นระยะๆ

คําเตือน! 
การซ่อมแซมควรดําเนินการโดยศูนย์บริการท่ีเหมาะสมหรือโดยช่างท่ีได้รับอนุญาต

คําเตือนต่อการรักษาส่ิงแวดล้อม

คําเตือน : ก่อนท่ีจะเปล่ียนชิ�นส่วนเก่าๆ ให้ปิดแหล่งจ่ายพลังงานให้เรียบรอ้ยเสียก่อน 
ดึงปลั�กท่ีไม่ได้ใช�ออก ดึงสายเคเบิลด้านหลังเคร่ืองออกเพ่ือป�องกันไม่ให้เกิดการใช�งาน
ส่ิงเหล่านี�ควรทําโดยบุคคลท่ีได้รับการฝึกมาแล้ว

อุปกรณ์นี�ได้รับเคร่ืองหมายตามระเบียบของยุโรป 2002/96 / EC ว่าด้วยอุปกรณ์ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส์
Waste electrical and Electronic Equipment (WEEE).  

ด้วยการทําให้ม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์นี�ถูกกําจัดอย่างถูกต้อง คุณจะช่วยป�องกันผลกระทบด้านลบท่ีอาจเกิดขึ�น
ต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ซ่ึงอาจเกิดจากการจัดการขยะท่ีไม่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์นี�

สัญลักษณ์              ท่ีอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือบนเอกสารท่ีมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

แสดงว่าอุปกรณ์นี�ไม่ถือว่าเป�นขยะในครัวเรือน แต่ควรจะส่งไปยังจุดรวบรวมท่ีบังคับสําหรับการรีไซเคิล
อุปกรณ์ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส์

การกําจัดจะต้องดําเนินการตามกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินสําหรับการกําจัดของเสีย 
สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการกําจัดและการรีไซเคิลผลิตอุปกรณ์นี�โปรดติดต่อสํานักงาน
ท่ีเก่ียวข้องในพื�นท่ีของคุณหรือสํานักงานจัดการขยะในท้องถ่ิน

บรรจุภัณฑ์ท่ีเราใช�นั�นเป�นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสามารถนํากลับมาใช�ใหม่ได้ กรุณาทิ�งวัสดุบรรจุภัณฑ์
ทั�งหมดโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม
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ข้อมูลเบื�องต้นในการประกอบอาหาร
ทางบริษัทได้จัดหาสูตรการทําอาหารแต่ละประเภทไว้ให้ ซ่ึงจะบอกถึงประเภทความร้อนท่ีใช�และอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับอาหารแต่ละประเภท คุณสามารถหาข้อมูลเก่ียวกับการใช�อุปกรณ์อย่างเหมาะสม
ท่ีสอดแทรกอยู่ในคู่มือการใช�นี� รวมถึงเคล็ดลับในการเก็บและเตรียมอาหารเช่นเดียวกัน

คําแนะนํา :
A.  ค่าในตารางสามารถนําไปใช�กับเมนูท่ีวางไว้ในเตาอบได้ทันที การอุ่นเตาอบล่วงหน้าเฉพาะเมนูท่ีระบุ
   ไว้ในตารางด้านล่าง อย่าวางกระดาษกันนํ�ามันลงบนอุปกรณ์เสริมก่อนท่ีอุณหภูมิความร้อน
   จะตามค่าท่ีตั�งไว้เรียบร้อย
B.  มาตรวัดการอบท่ีกําหนดในตาราง เป�นค่าประมาณและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามประสบการณ์
   และความชอบของคุณ
C. กรุณาใช�อุปกรณ์ท่ีจัดไว้ให้ในการปรุงอาหาร ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ใดท่ีไม่เหมาะสมให้นําออกจากเตาอบ
D. ถุงมือกันความร้อนเป�นส่ิงจําเป�นในการนําส่ิงของออกจากเตาอบ

ตารางการอบและการย่าง
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