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คำแนะนำในการติดตั้งและความปลอดภัย

การใชคูมือ

คูมือการใชงานฉบับนี้บรรจุเนื้อหาที่สำคัญดานความปลอดภัย และคำแนะนำตางๆ

เพื่อชวยใหคุณใชงานและดูแลรักษาเตาอบของคุณ ดังนั้นควรใหเวลาในการอานคูมือการใชกอนใชงาน

และเก็บรักษาคูมือการใชงานนี้ไวเพื่อใชประโยชนไดในคราวตอไป

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

การติดตั้งเตาอบนี้ ตองกระทำโดยชางไฟฟาที่มีใบอนุญาติ ผูทำการติดตั้งมีหนาที่ในการตอเชื่อม

ผลิตภัณฑเขากับวงจรไฟฟาในบาน โดยยึดหลักคำแนะนำในดานความปลอดภัย

ความปลอดภัยในดานไฟฟา

หากพบวาเตาอบชำรุดเนื่องจากการขนสง อยาทำการตอเชื่อมวงจรไฟฟา

•  การตอเชื่อมผลิตภัณฑเขากับวงจรไฟฟาในบาน ตองทำโดยชางไฟฟาที่มีใบอนุญาติเทานั้น

•  ในกรณีที่เตาอบชำรุด อยาทำการตอเชื่อมวงจรไฟฟา

•  การซอมแซมผลิตภัณฑ ตองทำโดยชางเทคนิคเทานั้น การซอมที่ไมเหมาะสม 

   อาจเปนสาเหตุสำคัญในการนำมาซึ่งอันตรายที่เกิดกับคุณได หากจำเปนตองซอมเตาอบ 

   กรุณาติดตอศูนยบริการหรือตัวแทนจำหนายของบริษัทฯ

•  หากสายไฟเตาอบชำรุด ตองเปลี่ยนโดยใชสายไฟชนิดพิเศษ โดยสั่งซื้อไดจากโรงงานผูผลิต 

    หรือตัวแทนจำหนายที่ไดรับการแตงตั้ง

•  ไมควรใหลวดสายไฟ และสายไฟสัมผัสกับเตาอบ

•  เตาอบควรจะตอเชื่อมกับวงจรไฟหลักในบาน นั้นหมายถึงควรตอเขากับเบรกเกอรแบบมีฟวส 

   ไมควรใชปลั๊กพวง หรือสายไฟตอพวง

•  อัตราการใชกระแสไฟฟาของเครื่อง ติดอยูที่ฉลากของเตาอบ หรือบนบรรจุภรรฑ 

•  ตองตัดการใชกระแสไฟฟาของเครื่องทุกครั้งขณะทำการซอมหรือทำความสะอาดเตาอบ

•  ระมัดระวังเมื่อเชื่อมตอเครื่องไฟฟาเขากับเตาเสียบใกลเตาอบ

ขอควรระวัง

ควรตัดกระแสไฟฟาเขาเครื่อง กอนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาไฟดูด

หรือไฟชอตที่อาจเกิดขึ้น และขณะที่เตาอบทำงาน พื้นผิวดานในจะรอน 

ระมัดระวังในการเปลี่ยนหลอดไฟ หรือทำความสะอาด

ความปลอดไฟระหวางการใชงาน

•  เตาอบรุนนี้ออกแบบมาสำหรับการทำอาหารในบานเทานั้น

•  ระหวางใชงาน พื้นผิวดานในเตาอบจะรอนสามารถลวกผิวหนังได 

   กรุณาอยาสัมผัสขดลวดความรอน หรือพื้นผิวดานในเตาอบจนกวาเตาอบจะเย็นลง

•  ไมเก็บวัสดุไวไฟไวในเตาอบ

•  พื้นผิวเตาอบจะยืดเวลารอนไปอีกชวงหนึ่ง ขณะที่เครื่องทำงานที่อุณหภูมิสูง

•  ขณะทำอาหาร ควรระมัดระวังขณะเปดประตูเตาอบ เพราะอาจมีไอน้ำ

   หรือไอรอนพุงออกมาดานนอก

•  เมื่อทำอาหารที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล แอลกอฮอลจะระเหยไดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น 

   ซึ่งไอนั้นมีความสามารถในการติดไฟไดหากไดสัมผัสกับสวนที่รอนของเตาอบ

•  เพื่อความปลอดภัยของคุณ ไมควรใชเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หรือเครื่องพนไอน้ำ

    ในการทำความสะอาดเตาอบ

•  อาหารแชแข็ง เชน พิซซา ควรทำบนตะแกรงลวด หากใชถาดอบ 

   พิซซาอาจผิดรูปรางเนื่องจากการผันแปรของอุณหภูมิ

•  ไมเทน้ำลงในดานลางเตาอบขณะที่เตายังรอน 

   การทำเชนนี้อาจเปนสาเหตุในพื้นผิวเคลือบอีนาเมลชำรุดได

•  ระหวางการทำอาหาร ตองปดประตูเตาอบ

•  ไมวางอลูมิเนียมฟอยลไวดานลางเตาอบ และไมวางถาดอบหรือกระปองบนพื้นดานลางเตาอบ 

   เพราะอลูมิเนียมฟอยลจะเปนตัวขัดขวางความรอน ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหพื้นผิวเคลือบอีนาเมล

   ชำรุดและทำใหอาหารที่ทำออกมาไมดีเทาที่ควรจะเปน

•  คราบน้ำผลไมที่ตกคางอยู อาจกลายเปนคราบที่ติดพื้นผิวจนขัดออกยาก

•  เมื่อทำเคกที่มีความชื้นนมาก ควรใชภาชนะกนลึก

•  ไมวางภาชนะอบเคกไวบนประตูเตาอบขณะเปดประตู

•  เตาอบนี้ไมเหมาะสำหรับการใชงานโดยเด็ก หรือคนที่มีสุขภาพไมสมบูรณโดยไมมี

   คนที่เชี่ยวชาญเพียงพอคอยกำกับดูแล เพราะการชวยแนะนำดูและจะทำใหมั่นใจไดวา

   เขาเหลานั้นจะใชเตาอบไดอยางปลอดภัย

•  แนะนำใหใชตัววัดอุณหภูมิสำหรับเตาอบเทานั้น
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ความปลอดภัยของเด็กๆ

•  วางตะแกรงเตาอบในตำแหนงที่ตองการขณะที่เตาเย็นตัวลงแลวเทานั้น หากตองมีการเลื่อนตะแกรง

   ขณะที่เตายังรอน ควรระวังที่จับภาชนะไมใหสัมผัสกับสวนที่รอนของเตาอบ

•  ควรใชที่จับภาชนะเสมอ ที่จับที่ชื้นหมาดบนพื้นผิวที่รอน อาจเปนสาเหตุใหลวกไดเนื่องจากไอน้ำ 

   ควรระวังที่จับภาชนะไมใหสัมผัสกับสวนที่รอนของเตาอบ ไมใชผาขนหนูหรือผาผืนใหญเทอะทะ

   ในการหยิบจับของในเตาอบ

•  ระหวางเตาอบทำงาน บางสวนจะมีความรอน ควรใหเด็กออกหางจากเตา 

•  ระมัดระวังและควรเก็บเสื้อผาที่หลวมๆใหเรียบรอยกอนเริ่มใชเตาอบ มัดผมใหเรียบรอย

    เพื่อไมใหไปเกี่ยวสวนตางๆ ไมสวมเสื้อผาหลวม เสื้อผาที่มีสวนหอยยอย เนคไท ผาพันคอ 

    เครื่องประดับ หรือใสเสื้อที่มีแขนระบาย

•  เมื่อเด็กๆมีความสามารถในการใชเครื่องที่เพียงพอ ก็ยังเปนความรับผิดชอบของพอ แมหรือผูใหญ

   ที่ควรใหคำแนะนำการใชเครื่องอยางปลอดภัย

•  ไมปลอยใหเด็กปนปาย ยืน พิง นั่ง หรือแขวนสิ่งใดไวบนเตาอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของประตูเตาอบ

   สวนอุนอาหาร หรือสวนเก็บของ การกระทำตางๆนี้สามารถทำใหเตาอบชำรุด หรือพลิกหงายทอง 

   จนไดรับอันตรายรุนแรงได

•  ขอควรระวัง: ไมปลอยใหเด็กอายุต่ำกวา 8 ป ใชเครื่องโดยลำพัง ยกเวนมีผูใหญคอยดูแลอยางใกลชิด 

   ไมควรปลอยใหเด็กหรือสัตวเลี้ยงเลน หรืออยูในบริเวณเตาอบโดยลำพัง ไมวาขณะนั้น

   จะใชเครื่องหรือไมก็ตาม

•  ไมควรใหเด็กทำความสะอาดเตาอบโดยไมมีผูใหญคอยดูแล

การติดตั้งเตาอบ

• การติดตั้งระบบไฟฟาของผลิตภัณฑ ตองกระทำการโดยชางไฟฟาที่มีใบอนุญาต 

   และตองทำการติดตั้งเตาอบตามคำแนะนำที่ให

• บริเวณที่ทำการติดตั้งจะตองไมเปยกชื้น มีการถายเทอากาศที่ดี 

  รวมถึงมีพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้งเตาอบ

       

      

               การติดตั้งแบบที่ 1                การติดตั้งแบบที่ 2

• เตาอบเครื่องนี้ เปนเตาอบแบบฝงเฟอรนิเจอร ซึ่งหมายความวาผนังดานหลังและผนังดานในดานหนึ่ง 

  สามารถวางติดกับชิ้นสวนที่สูงของเฟอรนิเจอรหรือกำแพงเฟอรนิเจอรแบบวัสดุเคลือบหรือไมอัด

  ตองทนความรอนไดสูง 100 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เพื่อปองกันพื้นผิวผิดรูปทรงหรือแยกชั้นจากตัวเคลือบ

  คุณควรเวนระยะหางโดยรอบเตาอบประมาณ 0.5 เซนติเมตร ผนังที่อยูดานหลังเตาอบก็ควรทนความรอน

  ไดสูงเชนกัน เพราะระหวางที่เครื่องทำงาน ผนังดานหลังจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก 50 องศาเซลเซียส

  จากอุณหภูมิหอง
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• การเวนชองวางสำหรับ Built-In เตาอบ ใหเวนไวโดยวัดขนาดตามรูป

• ลงสายดินเสมอ

• ใสเตาอบลงในชองโดยอยาใหสกรู ตัวที่แสดงในภาพตกหลน

สิ่งที่ควรคำนึงถึงกอนเริ่มใชงานผลิตภัณฑ

 ผลิตภัณฑนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใชภายในประเทศเทานั้น

 เตาอบนี้ใชเพื่อประกอบอาหารเทานั้น

 กอนใชงาน ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งแปลกปลอมที่ไมจำเปนตอการใชงานอยูในเตาอบ

 อุนเตาอบใหไดอุณหภูมิที่ตองการกอนการใชงาน

 วางถาดสำหรับทำอาหารบริเวณกึ่งกลางของเตาอบโดยเวนชองวางบริเวณรอบๆ

 ถาดเอาไวเสมอเพื่อใหอากาศสามารถหมุนเวียนไดดี

 ไมควรวางถาดเตาอบไวที่ฐานลางสุดของเตาหรือคลุมดวยอลูมิเนียมฟอยด 

 เนื่องจากจะทำใหเกิดการสะสมความรอน เวลาในการทำอาหารหรือการยางอาหาร

 อาจจะคลาดเคลื่อน และภาชนะเคลือบอาจจะละลายได

 หากตองการตรวจเช็คอาหารในเตาอบระหวางทำงาน ควรแงมประตูเตาอบใหนอยที่สุด

 ระมัดระวังในการเปดประตูเตาอบเสมอเนื่องจากความรอนจากภายในเตาอบอาจจะลวกมือได

สวนประกอบและโครงสราง

 

1 แผงควบคุมเตาอบ

2 ตะแกรงเตาอบ

3 ถาดใสอาหาร

4 ประตูเตาอบ

5 ดามจับประตู

6 พัดลมระบายความรอน

7 หลอดไฟ

8 ตัวทำความรอนในการยาง
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คำแนะนำดานความปลอดภัยสำหรับชางติดตั้ง

การตอเชื่อมเขากับกระแสไฟหลักในบาน 

• การตอเชื่อมไฟฟา ตองตอตามวงจรบนฉลากที่ติดอยูดานหลังเครื่อง โดยชางที่ทำการติดตั้ง

  จะตองทำการตอเชื่อมและตรวจสอบใหแนใจวา การตอเชื่อมถูกตองตรงตามคำแนะนำและปลอดภัย

  ไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 

• สถานที่ที่ไมสามารถตอเชื่อมกับเครื่องโดยใชปลั๊ก ควรติดตั้งเบรกเกอรที่มีอุปกรณตัดไฟ 

  (หนาสัมผัสไมนอยกวา 3 มม.) จะตองติดตั้งบนดานจายไฟของอุปกรณเชื่อมตอเพื่อใหตรงกับ

  ขอกำหนดดานความปลอดภัย 

• เมื่อตอเชื่อมกระแสไฟแลว ระบบอีเลคทรอนิคของเครื่องจะเริ่มตนได สายไฟฟา 

   ( H05VV F ความยาวอยางนอย 1.1 เมตร สายไฟขนาด 3 x 2.5 สแควรมิล.) 

  ตองมีความยาวเพียงพอที่จะตอเชื่อมเตาอบเขาฝงกับชองเฟอรนิเจอร 

• เปดฝาครอบดานหลังเตาอบที่อยูดานลาง (ใชไขควงปากแบน) คลายเกลียวออก 

  ใสตัวยึดสายไฟกอนทำการสวมเขาในขั้วที่เหมาะสม 

• สายดิน ตองทำการตอเชื่อมไปที่ขั้วของเตาอบ 

• หากตอเชื่อมโดยการใชปลั๊กไฟ เมื่อติดตั้งแลวตองสามารถเขาถึงไดงาย 

• บริษัทฯจะไมใหการรับประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการไมติดตั้งสายดิน หรือติดตั้งสายดินผิดพลาด 



ขอมูลทางเทคนิค TECHNICAL DATA

Voltage/frequency                                          220-240V～50Hz

Total power consumption                                    2.800KW

Cable type/section                                       H05VV-F  3*1.5mm2

Cable length                                                             1.2m

External dimensions(height/width/depth)                 595/595/575（mm）
Installation dimensions(height/width/depth) 600/600/ min 555（mm）
Main oven                                                    Multifunction oven

Energy efficiency class                                                          A

Oven lamp                                                            25W/300 °c

Grill power consumption                                       2.650KW

ชั้นวางในเตาอบ

• ชั้นวางและอุปกรณเสริมที่ใหมาพรอมกับเตาอบ เปนอุปกรณที่เหมาะสมและจะชวยในการทำอาหาร

  ไดอยางสะดวกสบาย

• ทานสามารถวางตะแกรงหรือถาดเตาอบได 5 ระดับชั้นตามความเหมาะสม ใหแนใจวาใสอุปกรณ

  ในทิศทางที่ถูกตองและใสใหสุดชอง เพื่อปองกันไมใหถาดหรือตะแกรงชนกับประตูเตาอบ

• ทานสามารถดึงถาดหรือตะแกรงออกมาไดครึ่งนึง โดยจะมีตัวลอกชวยปองกันถาดหรือตะแกรงตกหลน 

  จะชวยใหทานหยิบอาหารออกจากถาดหรือตะแกรงไดสะดวกมากขึ้น

หมายเหตุ : อุปกรณของเตาอบอาจเปลี่ยนรูปไดเมื่อโดนความรอน และจะกลับสูสภาพเดิมเมื่อเย็นตัวลง

               ซึ่งไมมีผลตอการใชงาน

ถาดเตาอบ

ใชสำหรับการทำขนมอบประเภทตางๆ, การละลายอาหาร, การยาง รวมไปถึงสามารถใชรองน้ำมัน

ที่หยดลงมาจากการยางที่ตะแกรงดานบนได

ถาดเตาอบแบบลึก (สำหรับเตาอบบางรุน)

ใชสำหรับอาหารอบประเภทตางๆ, อาหารประเภทยาง รวมไปถึงใชรองน้ำมันที่หยดลงมาจากการยาง

ที่ตะแกรงดานบนได

ตะแกรงเตาอบ

ใชสำหรับอาหารประเภทยาง, วางอาหารสำหรับอบหรือยาง หรือวางหมอสำหรับปรุงอาหาร

แผงควบคุมการทำงาน

ปุมควบคุมการทำงาน

   Model/button           K1                   K2               K3             K4     KB1            KB2

TNP PYROLYTIC 708 B       Reminder/

parameter switch

(temperature/time)

clock/

booking

startup Pause/cancel Plus/minus

 (Cooking 

  function)

Plus/minus

(temperature/

time)
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     Icons                             Function                           Icons                          Function

อบโดยใชไฟบน                                โปรแกรมการยาง

พัดลมกระจายความรอน 

/ ละลายอาหารแชแข็ง                                   อบโดยใชไฟลาง

โปรแกรมทำความสะอาด+

คำแนะนำโปรแกรมและฟงกชันการใชงาน

1. Power on (เปดการใชงาน)

เมื่อมีการจายกระแสไฟฟาเขาเครื่องในครั้งแรก จอแสดงผลทั้งหมดจะสวางขึ้น 1 วินาที และใหตั้งเวลา 

โดยคาเริ่มตนจะแสดงเวลา 12:00 สามารถตั้งคาชั่วโมงไดเมื่อเลข 12 กะพริบ เมื่อตั้งคาชั่วโมงเสร็จแลว 

หลังจากนั้น 10 วินาทีไฟแสดงนาทีจะกะพริบขึ้นเพื่อใหตั้งคานาที หลังจากตั้งคานาทีแลว 10 วินาที 

เครื่องจะเขาสูโหมดเตรียมพรอมทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อเครื่องเขาสูโหมดเตรียมพรอม หากไมไดมีการใชงานใดๆ ภายใน 5 นาที เครื่องจะปดการทำงาน

โดยอัตโนมัติ และจอแสดงผลจะดับลง  เมื่อเครื่องปดการทำงานทานสามารถกดปุมใดๆ เพื่อใหเครื่อง

กลับเขาสูโหมดเตรียมพรอมอีกครั้ง

โหมดเตรียมพรอม

เมื่อเปดใชงาน เตาอบจะเริ่มตรวจสอบความพรอมของตัวเองโดยอัติโนมัติ และตัวเลขจะกลับไป

อยูที่โหมดเตรียมพรอม ถาเตาอบไมกลับไปอยูในโหมดเตรียมพรอมที่ถูกตองภายใน 20 วินาที 

หนาจอจะแสดงรหัส “E-3” และตองกดปุม          คางไว 3 วินาทีเพื่อใหเตาอบกลับไปสูการ

เตรียมพรอมใชงาน
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2.  Set clock (การตั้งนาิกา)

เมื่อเตาอบเตรียมพรอมใชงาน ใหกด         หนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเปนการตั้งนาิกา คาเวลาชั่วโมง

จะกะพริบ  (1 ครั้งตอวินาที)  และใหหมุน KB2 เพื่อปรับคาชั่วโมง (0-23-0 ตัวเลขยอนกลับได)

      การตั้งคาชั่วโมง                  การตั้งคานาที

หลังจากตั้งคาชั่วโมงเรียบรอยแลว ใหกด       อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเปนการตั้งคานาที ตัวเลขนาที

จะกะพริบในขั้นตอนนี้  และใหหมุน KB2 เพื่อปรับคานาที (0-59-0 ตัวเลขยอนกลับได)

เมื่อตั้งนาิกาเรียบรอยแลวใหกดปุม          อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งนาิกา การปรับคาชั่วโมง 

สัญลักษณ “h” จะแสดงขึ้นมา การปรับคานาที สัญลักษณ “min” จะแสดงขึ้นมา หลังจากตั้งนาิกา

เรียบรอย จะไมมีสัญลักษณแสดงขึ้นมา ถาไมมีการยืนยันการตั้งคานาิกาใน 10 วินาที ระบบจะกลับ

ไปสูคาเตรียมพรอมโดยอัตโนมัติ ถาหากปดเครื่องจะตองตั้งคานาิกาใหมอีกครั้ง และจะมีเพียงตัวเลข

เวลาเทานั้นที่จะแสดงอยูในสถานะการเตรียมพรอม

3.  The choice of function (ตัวเลือกการใชงาน)

ในสถานะเตรียมพรอม สามารถเปลี่ยนตัวเลือกการใชงานไดโดยหมุนปุม KB1 ตามภาพสัญลักษณดานลาง

(เมื่อหมุนจนสุดจะไมกลับไปที่การใชงานแรก ใหหมุนยอนกลับ)

แผนภาพโหมดการใชงาน

ขณะที่เลือกการใชงาน ตำแหนงนาิกาจะแสดงเวลาเริ่มตนของการใชงานนั้นๆ (และจะแสดง “Eco” 

เมื่อเลือก “Eco mode” อุณหภูมิจะเปนคาเริ่มตนของการใชงานนั้นๆ ในการปรับอุณหภูมิ ตัวเลขอุณหภูมิ

คาเริ่มตน และสัญลักษณ “C” จะกะพริบ คุณสามารถหมุนปุม KB2 เพื่อทำการปรับอุณหภูมิ 

ถาการใชงานไหนไมสามารถปรับอุณหภูมิได เวลาเริ่มตนและสัญลักษณการทำงาน         จะแสดงขึ้นมา

หลังจากปรับอุณหภูมิตามที่ตองการแลว ใหกด       เพื่อเปลี่ยนเปนการปรับการตั้งเวลา หนาจอจะแสดง

เวลาเริ่มตน และ สัญลักษณการทำงาน         จะกะพริบ คุณสามารถปรับเวลาโดยหมุนปุม KB2 

การใชงานใดที่ไมสามารถปรับอุณหภูมิได คุณสามารถตั้งเวลาการใชงานไดทันที ตามวิธีการขางตน     

ถาไมมีการตั้งเวลาและอุณหภูมิ หรือไมมีการกดปุม          ภายใน 10 วินาที ระบบกลับไปสูสถานะ

เตรียมพรอมโดยอัตโนมัติ (คาเริ่มตนของเวลาการใชงาน อุณหภูมิ และ ชวงอุณหภูมิที่สามารถปรับได 

จะกลาวถึงในภายหลัง)

ระหวางที่เตาอบทำงานหนาจอจะแสดงผลดังตอไปนี้

หนาจอแสดงสถานะการทำงาน

หนาจอแสดงขณะเตาอบทำงาน:            สัญลักษณการทำงานจะแสดงขึ้น เวลาจะนับถอยหลัง

สัญลักษณการใชงานที่เลือกไวจะแสดงขึ้น          แถบบงชี้การทำงานแบบไดนามิกจะแสดงขึ้น  

หมายเหตุ: ชวงเวลาการปรุงอาหารคือ 5-150 นาที

เมื่อทำการเปลี่ยนเวลา หรืออุณหภูมิในการปรุงอาหาร หนาจอจะกะพริบที่เวลาและสัญลักษณการใชงาน 

        หรือสัญลักษณอุณหภูมิและการปรุงอาหาร (1 ครั้งตอวินาที) เมื่อกดยืนยันการกะพริบจะหยุดลง

และเวลาเริ่มนับถอยหลัง (นับถอยหลังเปนวินาที)

หมายเหตุการปรุงอาหาร: เมื่ออุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิที่ตั้งคาไว เตาอบจะแจงใหทราบเปนเวลา

2 วินาที  ถาเวลาปรุงอาหารเหลือ 0 เตาอบจะหยุดการทำงาน  (พัดลมระบายความรอนยังทำงานอยู) 

หลังจากนั้นจะกลับไปสูสถานการณเตรียมพรอม เสียงเตือนจะดังตอเนื่อง 10 ครั้ง พัดลมระบายความรอน

จะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิเตาอบเหลือ 100 องศาเซลเซียส

ชวงการแสดงอุณหภูมิ : ไมต่ำกวา 30 องศาเซลเซียส แสดง Lo  c  เมื่ออุณหภูมิต่ำกวา 30 องศาเซลเซียส
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4.  Reservation function (คำสั่งตั้งเวลาการทำงาน)

หลังจากตั้งคาเวลาและอุณหภูมิเรียบรอยแลวกอนที่จะกดปุม       เพื่อเริ่มทำงาน ใหกด       เพื่อเขาสู

เวลาสิ้นสุดการปรุงอาหาร (คำสั่งการตั้งเวลาการทำงาน) 

การตั้งคา (เวลาสิ้นสุดการทำงานเบื้องตน = ระบบเวลา + การตั้งเวลาในการปรุงอาหาร) สัญลักษณสิ้นสุด

เวลาการปรุงอาหาร        จะกะพริบ (1 วินาทีตอครั้ง) หนาจอแสดงเวลาแบบชั่วโมงจะกะพริบและใหหมุน

ปุม KB2 เพื่อตั้งเวลาชั่วโมง หลังจากนั้นใหกดปุม        อีกครั้งเพื่อตั้งเวลาแบบนาที เมื่อหนาจอแสดงเวลา

แบบนาทีกะพริบ ใหหมุนปุม KB2 เพื่อตั้งเวลา (สามารถปรับเวลาชั่วโมงและนาที โดยกดปุม       เพื่อสลับ

ไปมา) เมื่อตั้งเวลาสิ้นสุดการปรุงอาหารเรียบรอยแลว ใหกดปุม       เพื่อเริ่มทำงาน เตาอบจะเขาสูสถานะ

การตั้งเวลาทำงาน โดยสามารถตั้งเวลาไดนานที่สุด 24 ชั่วโมง       

หนาจอแสดงสถานะการตั้งเวลาการทำงาน จะแสดงผลตามรูปและองคประกอบตางๆของเตาอบ

จะยังไมทำงานตอนนี้

หนาจอแสดงสถานะการตั้งเวลาการทำงาน

สถานการณตั้งเวลาการทำงาน จะแสดงสัญลักษณ       และเวลาสิ้นสุดการปรุงอาหาร       สัญลักษณ

นาิกาจะแสดง ตำแหนงนาิกาจะแสดง เวลาของระบบสัญลักษณการทำงานที่เลือกที่สอดคลองกัน

จะแสดง อุณหภูมิจะที่ตั้งไวจะแสดง     ถาไมมีการยืนยันการตั้งเวลาการทำงานภายใน 10 วินาที

เตาอบจะกลับไปสูสถานะ การเตรียมพรอมโดยอัตโนมัติ ในการตั้งเวลาการทำงานคุณสามารถกด   

เพื่อสอบถามเวลาเริ่มทำอาหาร (เวลาเริ่มทำอาหาร = เวลาสิ้นสุดเวลาทำอาหาร)

ถาตองการยกเลิการตั้งเวลาทำงานใหกดปุม        และเตาอบจะกลับสูสถานะ การเตรียมพรอม

5.  Pyrolytic self-cleaning mode (โหมดทำความสะอาดตัวเอง)

ทำไดโดยการหมุนปุม KB1 ไปที่ Pyrolytic self-cleaning mode ซึ่งไมสามารถปรับอุณหภูมิในโหมดนี้ได  

เวลาในการทำงาน 1 ชั่วโมงครึ่ง  หมุนปุม KB2 เพื่อปรับเวลาทำงาน โดยปรับไดต่ำสุด 1 ชั่วโมง 

และสูงสุด 2 ชั่วโมง

หลังจากเลือกโหมดทำความสะอาดตัวเอง และตั้งเวลาทำงานแลว ใหกดปุม   

เพื่อเริ่มทำงาน หนาจอจะแสดงสัญลักษณ        ประตูจะถูกล็อคและแสดงสัญลักษณ         ตลอดเวลา

การทำงาน ซึ่งเปนตัวบงชี้วาระบบทำความสะอาดตัวเองกำลังทำงาน และประตูล็อคอยูและกดปุม    

เพื่อหยุดการทำงานชั่วคราว หรือยกเลิกการทำงาน

หลังจากระบบทำความสะอาดตัวเองเริ่มทำงาน ตัวเลขเวลาจะนับถอยหลัง อุณหภูมิจะแสดง “       ” 

หลอดไฟในเตาอบจะไมสามารถใชไดในขั้นตอนนี้

หลังจากเริ่มทำความสะอาดตัวเอง ประตูจะล็อคโดยอัตโนมัติ ถาหลังจากระบบทำงานแลวหนาจอ

แสดงรหัส “E-3” แสดงวามีปญหาตอระบบปองกัน ใหกดปุม       เพื่อยกเลิกการทำงานและกลับสูสถานะ

การเตรียมพรอม เมื่อแกไขปญหาแลว ใหเลือกคำสั่งทำความสะอาดตัวเองและกดปุม          อีกครั้ง

เพื่อเริ่มทำงาน  

6.  Attention for self-cleaning mode (ขอควรระวังของโหมดทำความสะอาดตัวเอง)

• กอนเริ่มใชงาน ใหนำชั้นวาง ถาดเตาอบ และอุปกรณตางๆออกจากเตาอบเพื่อปองกัน

   ความเสียหายจากอุณหภูมิสูง

• หลังจากใชงานหามใชน้ำหรือสารทำความสะอาดอื่น ๆ

• หลังจากใชงาน อาจพบบางสิ่งที่ยังติดอยูภายในเตาอบ ใหใชผาไมโครไฟเบอรเช็ดออก

• กอนใชงาน ใหนำเศษอาหารออกจากเตาอบกอน เพื่อปองกันการเกิดควัน และกลิ่นระหวางทำงาน

• ขณะที่กำลังทำความสะอาดตัวเอง สามารถเกิดควันและกลิ่นได จึงควรทำใหอากาศถายเทไดสะดวก

• ขณะที่ทำความสะอาดตัวเอง อุณหภูมิดานนอกจะสูงมาก หามจับเครื่อง และหลีกเลี่ยงเด็ก

  ใหหางจากเตาอบเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได

• เมื่อพบวาซีลของเตาอบมีขอบกพรองหรือชำรุดเสียหายควรเปลี่ยนโดยผูที่เหมาะสม

   และควรติดตั้งซีลประตูทดแทนของแทเทานั้นอยาใชซีลประตูอื่นเนื่องจากอาจไมเหมาะสม
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7.  Door lock function (ฟงกชันล็อคประตูเตาอบ)

หนาจอแสดงการล็อคประตู เมื่อทำความสะอาดตัวเอง เมื่ออุณหภูมิของเตาอบสูงกวา 300 องศาเซลเซียส 

หนาจอจะแสดงสัญลักษณ   (ตามภาพตัวอยางดานลาง) ประตูจะปลดล็อคเมื่ออุณหภูมิลดต่ำกวา 

300 องศาเซลเซียส (ตามภาพตัวอยางดานลาง)

ภาพแสดงประตูล็อค

ภาพแสดงประตูปลดล็อค

ประตูเตาอบจะถูกล็อคทำงานภายใตสถานการณดังตอไปนี้

• อยูระหวางการทำงานทุกโหมด (ยกเวนโหมดละลายน้ำแข็ง) ประตูจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิ

  เตาอบสูงกวา 300 องศาเซลเซียส

• อยูระหวางการทำความสะอาดตัวเอง

• เมื่อระบบตรวจจับอุณหภูมิผิดปกติและเตาอบไมสามารถทำอุณหภูมิใหถึงตามที่ตั้งไวภายใน 15 นาที  

  ประตูจะล็อคโดยอัตโนมัติ (ยกเวนโหมดละลายน้ำแข็งและโหมดประหยัดพลังงาน)

• เมื่ออยูในโหมดการเตรียมพรอม และระบบตรวจจับอุณหภูมิลัดวงจร  ประตูจะล็อคโดยอัตโนมัติ 

  และพัดลมระบายความรอนจะทำงาน (หนาจอจะแสดงผลตามภาพแสดงประตูล็อคดานบน)

ประตูเตาอบจะปลดล็อค ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

• เมื่อระบบทำความสะอาดตัวเองเสร็จเรียบรอยหรือมีการหยุดชั่วคราว  ประตูจะปลดล็อคเมื่ออุณหภูมิ

   ภายในเตาอบต่ำกวา 300 องศาเซลเซียส  เมื่อไฟฟาถูกตัดระหวางการทำความสะอาดตัวเอง 

   ประตูจะปลดล็อคเมื่อไฟฟากลับมาใชไดอีกครั้งเทานั้น (หมายเหตุ ถึงแมวาไฟฟาจะกลับมาแลว 

   แตประตูจะปลดล็อคเมื่ออุณหภูมิในเตาอบต่ำกวา 300 องศาเซลเซียสเทานั้น)

• ระหวางการทำงานโหมดตางๆ ประตูจะปลดล็อคเมื่ออุณหภูมิในเตาอบต่ำกวา 300 องศาเซลเซียสเทานั้น

8.  Protection function (ระบบการปองกัน)

A. หนาจอจะแสดง E-1 ถาระบบตรวจจับความรอนลัดวงจรระหวางการปรุงอาหาร สัญญาณเตือน

จะดังตอเนื่อง 10 ครั้ง 1ครั้งตอ 1 วินาที (ตามภาพดานลาง) ประตูจะถูกล็อค ใหกดปุม       เพื่อกลับ

สูโหมดพรอมใชงาน

หนาจอแสดงเมื่อระบบตรวจจับผิดปกติ

B.  เมื่ออุณหภูมิยังคงต่ำกวา 35 องศาเซลเซียส หลังจากตั้งความรอนไป 5 นาที (ยกเวนโหมดละลาย

น้ำแข็ง และโหมดประหยัดพลังงาน) แสดงวาระบบทำความรอนมีปญหา  หนาจอจะแสดง E-2  

สัญญาณเตือนจะดังตอเนื่อง 10 ครั้ง  1 วินาทีตอครั้ง  (ตามภาพดานลาง) ประตูจะถูกล็อค 

ใหกดปุม         เพื่อกลับสูโหมดพรอมใชงาน

หนาจอแสดงเมื่อระบบทำความรอนมีปญหา

C.  1). ระหวางที่เตาอบกำลังตรวจสอบตัวเองหลังจากเปดเครื่อง หากไมพบสัญญาณล็อคประตูที่ถูกตอง

     เปนเวลา 20 วินาทีเมื่อล็อคประตูเขาที่ และหนาจะแสดง “E-3” แสดงวาระบบล็อคประตูมีปญหา

     2). ระหวางที่เตาอบกำลังตรวจสอบตัวเองหลังจากเปดเครื่อง หากไมพบสัญญาณล็อคประตูที่ถูกตอง

     เปนเวลา 20 วินาทีเมื่อไมไดล็อคประตูเขาที่ และหนาจะแสดง “E-3” แสดงวาประตูไมไดปดใหเขาที่

     3). ระหวางการทำความสะอาดตัวเอง ถาหนาจอแสดง “E-3” เมื่อประตูล็อคเขาที่แลว แสดงวาตัวล็อค

     ประตูมีปญหา

     4). ระหวางการทำความสะอาดตัวเอง ถาหนาจอแสดง “E-3” เมื่อประตูไมไดล็อคเขาที่ แสดงวาประตู

     ไมไดปดใหเขาที่จากสถานการณขางตนเมื่อหนาจอแสดงผลความผิดพลาด สัญญาณเตือนจะดังตอเนื่อง 

     10 ครั้ง  1 วินาทีตอครั้ง (ตามภาพดานลาง) ประตูจะถูกล็อค ใหกดปุม      เพื่อกลับสูโหมดพรอมใชงาน

หนาจอแสดงผลการล็อคประตูผิดปกติ
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9. Enquiry function (การทำงานสอบถามเพิ่มเติม)

(1)  ระหวางการปรุงอาหาร กดปุม        หนึ่งครั้งสามารถคนหาเวลาของระบบได ตำแหนงนาิกาแสดง

ระบบเวลาปจจุบัน สัญลักษณที่สองจะกะพริบ กดปุม        อีกครั้งหรือ อีก 10 วินาทีใหหลังจะกลับไป

แสดงเวลาปรุงอาหาร 

(2)  หลังจากตั้งเวลาเตือน การสั่งการลวงหนา หรือการเตรียมปรุงอาหาร กดปุม  “      ” เพื่อสอบถาม

เวลาที่เหลือจากการนับถอยหลัง  กดปุม “      ” อีกครั้ง หรืออีก 10 วินาทีใหหลังจะกลับสูหนาจอเดิม

กอนหนานี้  คุณสามารถคนหาเวลาของนาิกาปลุกที่เหลือและรีเซ็ตเวลานาิกาปลุกภายใตสถานะ

เตรียมพรอมเมื่อเวลานับถอยหลังของนาิกาปลุกนอยกวา 1 นาที  ตำแหนงนาิกาจะแสดง 0: 00

(3)  ในการตั้งเวลาทำงานลวงหนา การกดปุม “       ” ครั้งแรกสามารถสอบถามเวลาใหเริ่มปรุงอาหาร  

ตำแหนงนาิกาจะแสดงเวลาที่เริ่มปรุงอาหาร  เวลาเริ่มปรุงอาหารและสัญลักษณ “       ” จะกะพริบ 

กดปุม “       ” อีกครั้ง หรือ อีก 10 วินาทีใหหลังจะกลับไปแสดงเวลาระบบเวลาโดยอัตโนมัติ

10.  Alarm function (ระบบการแจงเตือน)

กดปุม “      ” ขณะที่อยูสถานะ การเตรียมพรอมเพื่อเขาสูการตั้งระบบการแจงเตือน ตำแหนงชั่วโมง

ของนาิกาจะกะพริบ  คานาทีจะสวางนาน และสัญลักษณแจงเตือน “      ” จะแสดงขึ้นมา

(1)  หมุนปุม KB2 เพื่อตั้งคาชั่วโมง ตัวเลขคาชั่วโมงจะสวาง และสามารถตั้งคาไดตั้งแต 0-23

(2)  กดปุม “       ” อีกครั้ง  คาเวลานาทีจะสวางขึ้น และคาเวลาชั่วโมงก็ยังคงสวางอยู

(3)  หมุนปุม KB2 เพื่อตั้งคานาที  ตัวเลขคานาทีจะสวาง  และสามารตั้งคาไดตั้งแต 0-59

(4)  เมื่อตั้งเวลาการแจงเตือนแลว ใหกด “      ” เพื่อยืนยัน สัญลักษณที่สอง “ : ”  จะเริ่มกะพริบ 

สัญลักษณ “       ” ยังคงสวาง และจะเริ่มนับถอยหลังเปนวินาที  เมื่อนับถอยหลังจนเปน 0 

สัญญาณเตือนจะดังขึ้นเปนเวลา 1 นาที (1 วินาทีตอครั้ง)  กดปุมอะไรก็ไดเพื่อหยุดการกะพริบ

หมายเหตุ 

1) ระหวางการตั้งแจงเตือน สัญลักษณ “ : ” จะสวางนาน สัญลักษณการแจงเตือน “      ” จะสวางอยูเสมอ

2) ระหวางการตั้งแจงเตือน กดปุม “      ” จะเปนการยกเลิกการตั้งแจงเตือนและกลับสูสถานะ

    การเตรียมพรอม

3) ถาการแจงเตือนถูกตั้งคาแลว สัญลักษณ “     ” จะตองแสดงตลอดเวลาแมในขณะปรุงอาหาร

   และสามารถตรวจสอบการตั้งแจงเตือนได

11.  Start/pause/cancel function (ระบบเริ่มทำงาน หยุดชั่วคราว ยกเลิก)

1.  หลังจากตั้งคาการปรุงอาหารแลวกดปุม “     ” เพื่อเริ่มทำงาน ถากดปุม “      ” เมื่อหยุด

     การปรุงอาหาร จะกลับไปเริ่มทำงานใหมอีกครั้ง

2.  ระหวางที่เตาอบทำงาน  กดปุม “       ” หนึ่งครั้งเพื่อหยุดการทำงานชั่วคราว อุณหภูมิและเวลา

     จะกะพริบ สัญลักษณการทำงานจะสวางนาน  กดปุม “      ” อีกครั้งเพื่อยกเลิกการทำงานที่คางไว

3.  เมื่อตั้งระบบเวลาเรียบรอย กดปุม “     ” จะออกจากการตั้งเวลาและกลับสูสถานะการเตรียมพรอม

4.  เมื่อระบบการทำงานของเตาอบ เวลาทำงานและอุณหภูมิถูกตั้งคา กดปุม “       ” เพื่อออกจากหนา

     การตั้งคา และกลับสูสถานะการเตรียมพรอม

12.  Oven function instruction (คูมือการใชงานการทำงานของเตาอบ)

  โหมด

การทำงาน
สัญลักษณ

คาอุณหภูมิ

  เริ่มตน

   ชวง

อุณหภูมิ
เวลาทำงาน

  เริ่มตน
รายละเอียดการทำงาน

การทำงาน 1

การทำงาน 2

220 50-250    50:00 โหมดอุนเร็ว : โหมดนี้สวนดานในและดานนอก

ขององคประกอบความรอนดานบนและองคประกอบ

ความรอนดานลางทั้งสองเปดใชงานเพื่อหมุนเวียน

ความรอนสลับกัน ในโหมดนี้พัดลมจะทำงาน

เพื่อชวยกระจายความรอน เพื่อใหระยะเวลา

ในการปรุงอาหารเร็วขึ้น เหมาะกับการอุนเตาอบ

เตรียมความพรอมในการใชงาน

50   ปรับ

               อุณหภูมิ

                 ไมได 

30:00 โหมดละลายแชแข็ง : พัดลมทำงานโดยปราศจาก

ความรอน ณ อุณหภูมิหอง เวลาในการละลายแชแข็ง

ขึ้นกับปริมาณของอาหาร โปรดทำตามคำแนะนำ

ในการละลายแขเข็งบนบรรจุภัณฑชองอาหาร

การทำงาน 3   200  50-250     50:00 ไฟลาง : โหมดนี้ระบบทำความรอนดานลางเตาอบ

จะทำงาน และใหความรอนจากดานลางขึ้นดานบน

ซึ่งเหมาะกับการทำพิซซาหรืออาหารที่ใชเวลา

ในการปรุงนานๆ หรือการอุนอาหาร

การทำงาน 4 210 50-230 50:00 ยางโดยใชไฟบน : วิธีการทำอาหารนี้ใชสวนดานใน

ขององคประกอบดานบนเทานั้นซึ่งจะนำความรอน

ลงสูอาหาร การทำงานนี้เหมาะกับการยางอาหาร

ขนาดเล็ก เชน เบคอน  ขนมปง หรือเนื้อเปนตน
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  โหมด

การทำงาน
สัญลักษณ

คาอุณหภูมิ

  เริ่มตน

   ชวง

อุณหภูมิ
เวลาทำงาน

  เริ่มตน
รายละเอียดการทำงาน

การทำงาน 5

การทำงาน 6

การทำงาน 7

210 50-250 60:00 ยางโดยใชพัดลมกระจายความรอน : โดยใช

องคประกอบความรอนดานบนและพัดลมเขาดวยกัน

เพื่อใหความรอนภายในไหลเวียนอยางรวดเร็ว 

เหมาะสำหรับการอบอาหารอยางรวดเร็วและล็อค

ความชื้นภายในของอาหารเชนสเต็กเนื้อ, 

แฮมเบอรเกอรและผักบางชนิด

200 50-250   60:00 โหมดยางโดยใชไฟบน-ไฟลาง (ความรอนดานบน

และดานลาง) : เหมาะสำหรับเนื้อยางหรืออาหาร

อบในชั้นเดียว

  200  50-230    60:00 ยางเต็มกำลัง : สำหรับโหมดนี้องคประกอบความ

รอนทั้งภายในและภายนอกทำงานไดปริมาณ

ความรอนจะลงไปที่อาหาร โหมดนี้เหมาะสำหรับ

การอบไสกรอกขนาดกลางหรือใหญเบคอนสเต็ก

เนื้อปลาและอื่น ๆ

การทำงาน

แบบประหยัด

พลังงาน

 200          50-250         1:20 โหมดประหยัดพลังงาน : นี่คือโหมดการยางแบบ

ประหยัดพลังงาน วิธีการปรุงอาหารนี้ใชแหวนดานบน

และองคประกอบความรอนดานลางในการทำงาน

เหมาะสำหรับสวนผสมที่ตองการใหความรอนชาๆ

อุณหภูมิความรอนในเตาอบจะเพิ่มขึ้นอยางชาๆ

เพื่อใหการเจาะเต็มความรอนเขาไปในอาหาร 

ลดการใชความรอนสวนเกิน

การทำ

ความสะอาด

ตัวเอง

430           ปรับ

              อุณหภูมิ

                ไมได 

1:30 1. กอนที่จะใชฟงกชั่นไพโรไลติกคุณจะตอง

    เอาชั้นวางดานขางกระทะเตาอบและอุปกรณ

    เสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อหลีกเลี่ยงความ

    เสียหายในอุณหภูมิสูง

2. อุณหภูมิสามารถเขาถึง 430 องศาเซลเซียส, 

    สิ่งตกคางอาหารที่หลุดออกมาในอุณหภูมิสูง

    ทำใหทำความสะอาดไดงาย

หมายเหตุ

A. มอเตอรทำงานที่ความเร็วต่ำในสถานะการทำงาน (F1-F7) และหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำกวา 100 องศาเซลเซียส

    ภายใตสถานะปดเครื่อง

B. หากอุณหภูมิของชองสูงกวา 300 องศาเซลเซียส ในโหมดฟงกชั่นใด ๆ มอเตอรไอเสียจะทำงานดวยความเร็วสูง

คูมือการยาง

•  โปรดดูขอมูลอุณหภูมิและเวลาในการอบซึ่งแสดงบนบรรจุภัณฑอาหาร  เมื่อคุณคุนเคยในการใชเตาอบ 

   คุณสามารถใชงานเตาอบไดตามความตองการของคุณ

• หากคุณใชระบบหมุนเวียนลมรอนในการปรุงอาหารคุณควรดูรูปแบบของขอเสนอการทำอาหารดังกลาว

  บนบรรจุภัณฑอาหาร

• ตรวจสอบใหแนใจกอนวาละลายอาหารแชแข็งเสร็จแลว กอนการปรุงเวนแตจะมีเครื่องหมายของ 

  "การปรุงจากการแชแข็ง" ปรากฏบนบรรจุภัณฑอาหาร

• คุณควรอุนเตาอบไวลวงหนาและไมควรวางอาหารไวขางในจนกวาไฟในเตาอบจะดับลง คุณสามารถเลือก

  ที่จะไมใหความรอนลวงหนา

   เมื่อใชโหมดเตาอบพัดลม อยางไรก็ตามคุณควรยืดเวลาการปรุงอาหารลงบนบรรจุภัณฑอาหารออก

   ไปอีกประมาณสิบนาที

• ควรตรวจสอบอยางรอบคอบกอนวาไมมีชิ้นสวนพิเศษกอนเริ่มปรุงหรืออบอาหาร ถามีควรถอดออก

  เพื่อความปลอดภัย

• กรุณาวางกระทะไวตรงกลางเตาอบและปลอยใหมีชองวางเพียงพอบนกระทะเพื่อใหความรอนไหลผาน

• หลีกเลี่ยงการเปดประตูเพื่อสังเกตการทำอาหารขณะที่เตาอบกำลังทำงาน

• ไฟเตาอบจะยังคงเปดและปดในระหวางการปรุงอาหาร

• ปดประตูเตาอบไวเสมอเมื่อใชคำสั่งการทำงานใดใดก็ตาม

• อยาใชอลูมิเนียมฟอยลเพื่อปดกระทะยางหรือหออาหารดวยอลูมิเนียมฟอยลในการยาง  

  เพราะการสะทอนแสงของฟอยลอาจทำใหองคประกอบการยางเสียหายได

• คุณไมควรวางอลูมิเนียมฟอยลใหดานลางของเตาอบ

• ในระหวางการปรุงอาหารหามวางกระทะหรืออุปกรณทำอาหารลงบนเตาอบของคุณโดยตรง 

  ควรวางไวบนชั้นวางที่จัดไวใหเสมอ

• ความรอนของอุปกรณในการยางและสวนประกอบภายในอื่น ๆ ของเตาอบจะรอนมากระหวางการทำงาน

  หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไมตั้งใจเมื่อจัดการกับอาหารที่คุณกำลังยาง

• ขอสำคัญ: ระวังเมื่อเปดประตูเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นสวนที่รอนของเตาอบและไอน้ำ

• ถาดรองน้ำหยดควรใชเพื่อตำแหนงถาดรองน้ำหยดเทานั้นและหามนำออกจากชองเตาอบ 

  เมื่อตองการถอดถาดรองน้ำออกคุณควรใชถุงมือเตาอบเสมอ

• ถาดรองน้ำหยดไมควรเคลื่อนยายตำแหนงเมื่อเปดเครื่อง

• ไมควรใชไอน้ำในการทำความสะอาด

• คำเตือน: ชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดอาจรอนจัดระหวางการใชงาน ควรตั้งไวใหหางจากเด็กเล็กเมื่อใชงาน

• อยาใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอนอยางรุนแรงหรือเครื่องขูดโลหะเพื่อทำความสะอา

  ดกระจกประตูเตาอบเนื่องจากอาจทำใหพื้นผิวมีรอยขีดขวนซึ่งอาจสงผลใหกระจกเตาอบแตก
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กอนเริ่มใชงานเตาอบในครั้งแรก

ทำเตาอบใหรอน

ในการใชงานเตาอบครั้งแรก แนะนำใหคุณทำการทำเตาอบใหรอนเพื่อทำใหกลิ่นใหมของเตาอบหายไป  

โดยเปดอุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส และทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไมตองใสอาหารไวภายใน  

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเศษบรรจุภัณฑหลงเหลืออยูในชองทำอาหาร ตรวจสอบใหแนใจวา

หองที่ติดตั้งเตาอบอยูนั้นมีการระบายอากาศโดยการเปดประตูและหนาตางในระหวางการทำกระบวนการนี้

1. เลือกการทำงานตั้งคาการทำความรอนบน / ลาง

2. ตั้งอุณหภูมิไวที่ 240 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง ปดการทำงานของเตาอบ

   โดยหมุนปุมการทำงานไปที่ตำแหนงปด

ทำความสะอาดอุปกรณ

กอนที่คุณจะใชอุปกรณเปนครั้งแรกใหทำความสะอาดดวยน้ำสบูรอนๆและใชผาเช็ด

เคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน

วิธีการดังตอไปนี้จะชวยใหคุณประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม

1. ใชเครื่องครัวเคลือบสีเขมหรืออุปกรณที่มีสารเคลือบ ในการนำเขาเตาอบ

    เนื่องจากการถายเทความรอนไดดีกวา

2. ขณะทำอาหารของคุณใหทำการอุนอาหารลวงหน ถามีคำแนะนำในคูมือการทำอาหาร

3.  ไมควรเปดประตูเตาอบบอยๆขณะปรุงอาหาร

4. พยายามปรุงอาหารมากกวาหนึ่งจานในเวลาเดียวกันถาทำได  คุณสามารถปรุงอาหารไดโดย

   การวางภาชนะสำหรับทำอาหารสองจานบนตะแกรงลวด

5. ใหปรุงอาหารอยางตอเนื่อง เพราะเตาอบมีความรอนแลว

6. คุณสามารถประหยัดพลังงานไดโดยปดเตาอบสองสามนาทีกอนถึงเวลาทำอาหาร อยาเปดประตูเตาอบ

7. ทำการละลายน้ำแข็งอาหารกอนที่จะนำเขาเตาอบ

การใชงานเตาอบ
ขอมูลการใชงาน ในการอบ การปง และการยาง

ความเสี่ยงตอการลวกดวยไอน้ำรอน! ระวังเมื่อเปดประตูเตาอบเนื่องจากไอน้ำอาจออกมาได

เกร็ดนารูสำหรับการอบ

1. ใชแผนโลหะที่เหมาะสมเคลือบไมติดหรือภาชนะอลูมิเนียมหรือแมพิมพซิลิโคนทนความรอน

2. ใชประโยชนจากพื้นที่บนตะแกรงใหดีที่สุด

3. แนะนำใหวางแมพิมพอบที่กึ่งกลางของชั้นวาง

4. ปดประตูเตาอบไวเสมอ

เกร็ดนารูสำหรับการปง

1. ปรุงรสดวยน้ำมะนาวและพริกไทยดำจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปรุงอาหารเมื่อปรุงอาหารที่ทำจากไก

    ทั้งไกงวงหรือเนื้อชิ้นใหญ

2. เนื้อที่ติดกระดูกใชเวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาทีกอนที่มันจะสุก ใชเวลานานกวาเนื้อยางขนาดเดียวกัน

    ที่ไมติดกระดูก

3. คุณควรคำนวณเวลาทำอาหารประมาณ 4 ถึง 5 นาทีตอความสูงของเนื้อตอเซนติเมตร

4. พักเนื้อในเตาอบประมาณ 10 นาทีหลังจากสิ้นสุดเวลาทำอาหาร น้ำในเนื้อจะกระจายทั่วเนื้อ

    และไมไหลออกมาเมื่อเนื้อถูกตัด

5. ปลาที่วางในจานที่ทนไฟควรวางบนชั้นวางในระดับปานกลางหรือต่ำกวา

เกร็ดนารูสำหรับการยาง

การยางเหมาะสำหรับการปรุงเนื้อสัตว ปลาและสัตวปกและไดสีผิวน้ำตาลที่ดีโดยไมทำใหแหงมากเกินไป 

เนื้อชิ้นบางๆ เนื้อเสียบไมและไสกรอกเหมาะอยางยิ่งสำหรับการยางเชนเดียวกับผักที่มีปริมาณน้ำสูง

เชนมะเขือเทศและหัวหอม

การแกไขปญหา

ในกรณีที่เตาแตกโปรดทำตามคูมือการแกไขปญหาดานลางกอนโทรแจงไปยังแผนกบริการ

ปญหาบางอยางสามารถแกไขไดโดยไมตองเรียกชางเขาไปตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นปกติ

เมื่อเตาอบกำลังทำงาน คุณอาจไดยินเสียงที่เกิดจากการขยายตัวของโลหะ อาหารที่มีความชื้นสูงจะผลิต

ไอน้ำขึ้นมา ไอน้ำนี้จะออกจากไอเสียของเตาอบและอาจเห็นวาชองมีการระบายอากาศออกมา

พัดลมระบายความรอนจะเริ่มทำงาน 15 นาทีหลังจากเตาอบเริ่มทำงาน แมหลังจากปดเตาอบพัดลม

ก็ยังสามารถทำงานไดตอไปอีก 35 นาที ทำเตาอบใหรอนลวงหนากอนที่จะนำอาหารเขาไปในเตาอบ

เมื่อตองปรุงอาหารที่ใชเวลานาน คุณสามารถปดเตาอบกอนที่จะปรุงอาหารเสร็จ 2-3 นาที และใชความรอน

ที่เหลืออยูในการปรุงอาหารจนเสร็จ
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ตารางแสดงอาการผิดปกติ

ปญหา                       สาเหตุ                                 คำแนะนำ

เตาอบไมทำงาน แหลงจายไฟฟามีปญหา ตรวจสอบแหลงจายไฟฟาและทดสอบฟวส

เขากับตัวเครื่องเรียบรอยแลว
เบรกเกอรสะดุด          ตรวจสอบเบรกเกอรใหมอีกครั้ง

ลืมกดตั้งเวลา          ตั้งคาเวลาอีกครั้ง

หลอดไฟไมทำงาน           หลอดไฟหยุดทำงาน       เปลี่ยนหลอดไฟใหม

                         ไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน       ตรวจสอบวามีกระแสไฟฟาไหลผานเตาอบหรือไม

เตาอบหยุดทำงาน

ระหวางใชงาน

ไฟฟาขัดของ          ตรวจสอบแหลงจายไฟฟา

ความรอนสูงเกินกวาปกติ       ตรวจสอบพัดลมระบายความรอน 

                                     ถาไมทำงานใหเรียกแผนกบริการ

เตาอบไมมีความรอน ปรับอุณหภูมิแลวหรือยัง         ตั้งคาอุณหภูมิที่ตองการ

ถาเปนรุนที่มีการตั้งเวลา         ตั้งเวลากอนใชงาน

คุณอาจยังไมไดตั้งเวลา            

ไมมีพลังงาน           ตรวจสอบกลองจายพลังงาน

อุปกรณทำความรอนเสีย         เรียกแผนกบริการ

น้ำออกจากประตูกระจก

ขณะทำงาน

ปดเตาอบแลวแตยังไดยิน

เสียงเครื่องทำงานอยู

ผนึกประตูบกพรอง               เรียกแผนกบริการ

บานพับไมแข็งแรงพอ             เรียกแผนกบริการ

เตาอบถูกใชงานเปนเวลานาน

หรืออุณหภูมิในเตาอบยังสูงอยู

ลองใชมือคุณไปใกลๆที่ระบายอากาศ ถามีเฉพาะลม

รอนออกมาแสดงวาเปนเรื่องปกติในการระบาย

ความรอน

พัดลมระบายความรอน

ไมหยุดทำงานถึงแมวาเตาอบ

จะเย็นแลว

เรียกแผนกบริการ

ไมสามารถเปดประตูเตาอบได ระบบล็อคผิดปกติ

ระบบตรวจจับอุณหภูมิผิดปกติ

โปรดติดตอฝายลูกคาสัมพันธ ไมควรซอมดวยตัวเอง 

หมายเหตุ : ถาปญหายังไมไดรับการแกไข

1. แยกเตาอบออกจากแหลงจายไฟ (ปดใชงานหรือคลายเกลียวฟวส)

2. ติดตอบริการหลังการขาย ไมควรซอมดวยตัวเอง 

3. ไมใชแรงเปดประตู เมื่อประตูเตาอบล็อค และเซ็นเซอรผิดปกติไมใชปญหาจากล็อคประตู กดปุม“ K2 + K4” 

    คางไวในเวลาเดียวกันขณะที่อยูในสถานะเตรียมพรอม ประตูที่ล็อคไวจะเปดออกพรอมเสียงเตือน สัญลักษณกุญแจ

   จะหายไปและประตูจะเปดได

4. หลังจากประตูเปดไดแลว เตาอบจะตองเชื่อมตอใหม ล็อคประตูจะตรวจสอบตัวเองอีกครั้งในระหวางการเชื่อมตอ 

   เตาอบสามารถใชงานไดตามปกติหลังจากนั้น 

เคล็ดลับในการอบ และการยาง

เคล็ดลับในการอบ

1. วิธีการอบสปอนจเคกใหทั่วถึง กอนที่จะอบเสร็จประมาณ 10 นาทีตามสูตรอาหาร 

   ใหลองใชแทงค็อกเทลแทงลงไปในเคกที่จุดสูงสุด หากแทงค็อกเทลสะอาดออกมาแสดงวาเคกสุกแลว

2. เคกยุบตัว ใชของเหลวใหนอยลงในการอบครั้งตอไปหรือตั้งอุณหภูมิเตาอบใหต่ำลง 10 องศา

    สังเกตเวลาผสมที่ระบุในสูตรอาหาร

3. เคกฟูขึ้นตรงกลางแตตรงสวนขอบไมฟู อยาทาน้ำมันที่ดานขางของแมพิมพเคก หลังจากอบเสร็จ

   ใหแกะเคกออกจากพิมพดวยมีดดวยความระมัดระวัง

4. เคกมีความคล้ำมากเกินไปดานบน ใหวางเคกในเตาอบต่ำลง และใชอุณหภูมิต่ำในการอบ 

   และใชเวลาอบมากขึ้น

5. เคกแหงเกินไปเมื่ออบเสร็จ ใหใชแทงคอกเทลทำรูเล็กๆที่เคก จากนั้นก็หยดน้ำผลไมหรือเครื่องดื่ม

   แอลกอฮอลลงไป ครั้งตอไปเลือกอุณหภูมิที่สูงขึ้น 10 องศาและลดเวลาในการอบ

6. ขนมปงหรือเคก (เชน ชีสเคก) ดูดีภายนอก แตขางในแฉะ ใหใชของเหลวนอยลงในครั้งถัดไปเล็กนอย

   และอบใหนานขึ้นเล็กนอยที่อุณหภูมิต่ำกวา สำหรับเคกที่ตองการความชุมชื้นดานบน ใหอบฐานเคกกอน 

   โรยดวยอัลมอนดหรือเกล็ดขนมปงแลวสวนบนเคกไวดานบน และใหใชเวลาอบตามสูตรอาหาร

7. เคกมีสีน้ำตาลไมเทากัน ใหปรับอุณหภูมิต่ำลงเพื่อใหแนใจวาเคกมีการอบที่สม่ำเสมอกัน 

   อบขนมดวยความรอนจากบนและลาง กระดาษที่ใชรองอาจมีผลตอความรอนที่เขาถึง

   จึงควรตัดกระดาษรองใหมีขนาดพอดีกับถาดอบ

8. ดานลางของเคกผลไมสีจางเกินไป ใหวางเคกต่ำลงอีก 1 ระดับในการอบครั้งถัดไป

9. น้ำผลไมลนออกมา ครั้งตอไปใชกระทะอเนกประสงคที่มีความลึกกวาเดิม

10. ขนมอบขนาดเล็กที่ทำจากแปงยีสตเมื่ออบแลวติดกัน ใหเวนชองวาง 2 เซนติเมตร ระหวางขนมแตละชิ้น

    จะชวยใหมีพื้นที่เพียงพอเมื่อขนมมีการขยายตัวตอนอบ

11. การอบขนมหลายระดับ ขนมบนถาดอบดานบนจะมีสีเขมกวาในถาดอบดานลาง ใหใชลมรอน 3 มิติ

     ในการอบมากกวาหนึ่งระดับเสมอ เพราะถาดอบที่วางในเตาอบในเวลาเดียวกันอาจไมเสร็จพรอมกัน

12. รูปแบบการควบแนนเมื่ออบขนมเคกที่มีความชื้น การอบอาจทำใหเกิดไอน้ำเล็ดลอดออกจากประตู 

     ไอน้ำอาจตกลงและกอตัวเปนหยดน้ำบนแผงควบคุมหรือบนดานหนาของยูนิตที่อยูติดกัน ซึ่งเปนเรื่องปกติ
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เคล็ดลับในการยาง

1. กอนยางใหทำการอุนเตากอนประมาณ 4 นาที กอนที่จะวางอาหารในชองทำอาหาร 

   ควรปดประตูขณะยางเสมอ

2. อาหารที่จะนำมายางควรมีความหนาเทากัน จะทำใหสีของการยางสม่ำเสมอกันและมีความชุมฉ่ำ

3. กลับดานของอาหารเมื่อมีการยางไปแลว 2 ใน 3 ของเวลาที่ยาง

4. อยาใสเกลือลงในสเต็กจนกวาจะถูกยาง

5. เติมของเหลวเล็กนอยถาเนื้อไมติดมัน ใสของเหลวประมาณ ½ เซนติเมตรของฐานภาชนะ

6. เพิ่มของเหลวไปในหมออบ ใสของเหลวประมาณ 1-2 เซนติเมตรของฐานภาชนะ

7. วางอาหารที่ตองการยางบนตะแกรง ถาตองการยางเพียงชิ้นเดียว และผลที่ออกมาจะดีที่สุด

   ถาวางตรงกลางตะแกรง ควรวางกระทะอเนกประสงคที่ดานลางเตาอบ น้ำที่ออกมาจากเนื้อที่ยาง

   จะถูกเก็บไวในกระทะและชวยใหเตาอบสะอาด

8. ขณะที่ยางอยาใสถาดสำหรับอบหรือกระทะอเนกประสงคที่ระดับ 4 หรือ 5 ความรอนสูงทำใหภาชนะ

   ผิดเพี้ยนและชองทำอาหารอาจเสียหายไดเมื่อถอดออก

9. การใหความรอนขณะที่ยางจะเปดและปดตลอดเวลาซึ่งเปนเรื่องปกติ

10. เมื่อยางเสร็จแลวใหปดเตาอบแลวพักประมาณ 10 นาที วิธีนี้จะชวยใหการกระจายของน้ำในเนื้อสัตวที่ดีขึ้น

11. สำหรับเนื้อหมูยางที่มีชั้นไขมัน ใหบากชั้นไขมันใหเปนตาราง แลวใหวางหมูบนจานขณะยาง

     โดยคว่ำชั้นไขมันไวดานลาง

12. วางสัตวปกทั้งตัวที่ตะแกรงดานลางโดยเอาสวนอกคว่ำลง กลับดานเมื่อมีการยางไปแลว 2 ใน 3 

     ของเวลาที่ยาง

13. สำหรับเปดหรือหานใหเจาะผิวหนังที่อยูใตปก วิธีนี้ชวยใหไขมันหมดไป

14. การยางปลาเปนชิ้นใหกลับดานเมื่อถึง 2 สวน 3 ของเวลาที่ยาง แตถาเปนปลาทั้งตัวไมตองกลับดาน 

     ใหวางปลาทั้งหมดลงในเตาอบโดยใหครีบหลังหันขึ้น   การวางมันฝรั่งครึ่งหนึ่งหรือภาชนะที่ทนตอ

     เตาอบขนาดเล็กไวในชองทองของปลาจะทำใหปลาตั้งไดมั่นคงขึ้น

15. วิธีที่ทำใหรูวาการยางเรียบรอยแลว ใหใชเครื่องวัดอุณหภูมิเนื้อสัตว (หาไดจากรานคาเฉพาะดาน) 

     หรือทำการ “ทดสอบดวยชอน” ใชชอนกดลงบนอาหาร หากรูสึกแนนแสดงวาพรอมแลว 

     หากสามารถกดชอนไดจะตองปรุงใหนานขึ้นอีกเล็กนอย

16. สีของการยางดำเกินไปและมีบางสวนแตกและไหม ใหทำการตรวจสอบความสูงและอุณหภูมิของชั้นวาง

17. การยางดูดีแลว แตน้ำของเนื้อไหม ในครั้งตอไปใหใชจานยางที่เล็กกวาหรือเติมของเหลวมากขึ้น

18. การยางดูดี แตน้ำของเนื้อใสเกินไป ในครั้งตอไปใชจานยางที่ใหญกวาและใชของเหลวนอยลง

19. ไอน้ำเพิ่มขึ้นจากการยาง นี่เปนเรื่องปกติตามหลักวิทยาศาสตร ไอน้ำสวนใหญหนีออกมาจากชองระบาย

     มันอาจจะตกลงและกอตัวเปนหยดน้ำที่แผงสวิตชทำความเย็นหรือบนดานหนาของยูนิตที่อยูติดกัน

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

• ควรทำความสะอาดเตาอบทุกครั้งหลังใชงาน ขณะทำความสะอาดเตาอบควรเปดสวิตชไฟ

  เพื่อใหคุณมองเห็นภายในเตาอบไดดีขึ้น

• ควรลางภายในเตาอบดวยน้ำอุนผสมน้ำยาทำความสะอาดเล็กนอย

• หลังจากทำความสะอาดใหเช็ดภายในเตาอบใหแหง

• ไมควรทำความสะอาดภายในเตาอบดวยไอน้ำ

• ควรทำความสะอาดภายในเตาอบดวยน้ำสบูอุน ๆ โดยใชฟองน้ำหรือผานุม ไมควรใชน้ำยาทำความสะอาด

  ที่มีฤทธิ์กัดกรอน

• คราบสกปรกที่อาจปรากฏที่ดานลางของเตาอบจะเกิดจากการกระเด็นของอาหารหรือเศษอาหารที่หก 

  ซึ่งเกิดระหวางการปรุงอาหาร สิ่งเหลานี้อาจเปนผลมาจากการปรุงอาหารที่อุณหภูมิสูงเกินไปหรือวาง

  ในภาชนะที่มีขนาดเล็กเกินไป

• คุณควรเลือกอุณหภูมิในการทำอาหารและการทำงานที่เหมาะสมกับอาหารที่คุณทำ คุณควรตรวจสอบ

  ใหแนใจวาอาหารวางในจานที่มีขนาดเพียงพอและมีถาดสำหรับรองน้ำหยด

• ควรทำความสะอาดสวนนอกของเตาอบดวยน้ำสบูอุน ๆ โดยใชฟองน้ำหรือผานุม ไมควรใชน้ำยา

  ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน

• หากใชอุปกรณทำความสะอาดเตาอบใด ๆ กับอุปกรณของเตาอบ ตองตรวจสอบกับผูผลิตอุปกรณ

  ทำความสะอาดวาเหมาะสำหรับใชกับอุปกรณของคุณหรือไม

• ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากอุปกรณทำความสะอาดอาจจะไมไดรับการซอมฟรี ถึงแมวาเครื่อง

  จะอยูในระยะเวลารับประกัน

• อยาใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีสารกัดกรอนสำหรับการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

  แผงดานหนากระจก

การทำความสะอาดเตาอบ

ไมตองใชผลิตภัณฑทำความสะอาดเตาอบหรือสารทำความสะอาดชนิดพิเศษอื่นใดในการทำความสะอาด

เตาอบ แนะนำใหเช็ดเตาอบดวยผาชุบน้ำหมาด ๆ ในขณะที่ยังอุนอยู

การทำความสะอาดผนังดานขางและประตูเตาอบ

1. นำขั้นวางออกกอน วิธีการผลักดันดานลางของชั้นวางและดึงไปดานขางในเวลาเดียวกัน 

   ดันชั้นวางดานขางขึ้นแลวหมุนขึ้นไปที่ระดับแลวดึงชั้นวางออกมา

2. ทำความสะอาดดานซายและขวา การติดตั้งทำวิธีตรงขามกับการถอด
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การถอดและติดตั้งประตูเตาอบ

เพื่อทำความสะอาดประตูเตาอบ คุณสามารถถอดประตูเตาอบออกได การถอดและติดตั้งประตูตามวิธีดังตอไปนี้

เมื่อบานพับไมล็อคมันจะมีความแรงที่ประตูจะปดทันที ควรตรวจสอบใหแนใจวา

แกนล็อคปดอยูตลอดเวลาและตรวจสอบใหมั่นใจวามันเปดอยูเมื่อถอดประตูออก

การถอดประตู

1. เปดประตูออกใหสุด

2. พับดานขวาและดานซายของแกนล็อค (ภาพ A)

3. ปดประตูจนกวาจะถึงขั้นตอนที่จะหยุด 

   จับทั้งดานซายและดานขวาของประตู จากนั้นดึงประตู

   ขึ้นและลงและดึงประตูออก

การติดตั้งประตู

ทำตามวิธีตรงขามกับการถอดประตู

1. เมื่อติดตั้งประตูเตาอบตรวจสอบใหแนใจวา

   ปลั๊กบานพับทั้งสองเขาที่เปดดีแลว

2. บานพับของบานพับทั้งสองขางจะประกบกันพอดี

3. เมื่อเปดประตูกางกานล็อคลง (ภาพ B) 

หากประตูหลนโดยไมตั้งใจหรือบานพับปดตัวลงอยางกะทันหัน 

อยายื่นมือของคุณเขาไปในบานพับ กรุณาติดตอแผนกบริการหลังการขายของคุณ

การถอดและติดตั้งแผงประตู

การถอด

1. ถอดประตูเตาอบออก แลววางบนผา

2. ใชมือหนึ่งดันกระจกจากดานนอก อีกมือหนึ่งดึงจากดานใน 

    และทำการถอดกระจกออกมา (ภาพ C)

คำเตือน! อันตราย ! 

ถากระจกมีรอยขีดขวน อาจกอใหเกิดการแตกได

อยาใชไมพายที่ทำจากแกว หรือสารกัดกรอน หรือผงซักฟอกในการทำความสะอาดกระจก

การติดตั้ง
1. ติดกระจกดานในเขากับรองแรงดันของแกว

2. ทั้งดานขวาและดานซายตองวางใหลงตำแหนงในชองเสียบแลวดันกระจกใหเขาตำแหนง

3. ใสไปที่ประตูเตาอบ

การเปลี่ยนหลอดไฟเตาอบ

                         ถาหลอดไฟเตาอบเสีย ตองทำการเปลี่ยนเพราะเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาลัดวงจร 

                         โดยใหทำการตัดไฟที่เบรกเกอรกอนเปลี่ยน

1. วางผาไวในเตาอบขณะที่เย็น เพื่อปองกันความเสียหาย

2. ถอดตัวครอบออกโดยการหมุนทวนเข็มนาิกา

3. เปลี่ยนหลอดไฟใหมที่เปนแบบเดียวกัน

4. ติดตัวครอบกลับเขาที่เดิม

5. เอาผาออกแลวเปดเบรกเกอร

การตรวจสอบทั่วๆไป

นอกจากการรักษาความสะอาดแลว คุณควรจะ

1. หมั่นตรวจสอบองคประกอบควบคุมตางๆ และชิ้นสวนตางๆเปนระยะๆ หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน

    ควรใหชางตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 2 ป

2. ซอมสวนที่เสียหาย และตรวจสอบชิ้นสวนตางๆเปนระยะๆ

คำเตือน! 

การซอมแซมควรดำเนินการโดยศูนยบริการที่เหมาะสมหรือโดยชางที่ไดรับอนุญาต
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คำเตือนตอการรักษาสิ่งแวดลอม

   คำเตือน : กอนที่จะเปลี่ยนชิ้นสวนเกาๆ ใหปดแหลงจายพลังงานใหเรียบรอยเสียกอน 

   ดึงปลั๊กที่ไมไดใชออก ดึงสายเคเบิลดานหลังเครื่องออกเพื่อปองกันไมใหเกิดการใชงาน

   สิ่งเหลานี้ควรทำโดยบุคคลที่ไดรับการฝกมาแลว

อุปกรณนี้ไดรับเครื่องหมายตามระเบียบของยุโรป 2002/96 / EC วาดวยอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

Waste electrical and Electronic Equipment (WEEE). ดวยการทำใหมั่นใจวาผลิตภัณฑนี้ถูกกำจัด

อยางถูกตอง คุณจะชวยปองกันผลกระทบดานลบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย

ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการขยะที่ไมเหมาะสมของผลิตภัณฑนี้

สัญลักษณ              ที่อยูบนผลิตภัณฑหรือบนเอกสารที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ

แสดงวาอุปกรณนี้ไมถือวาเปนขยะในครัวเรือน แตควรจะสงไปยังจุดรวบรวมที่บังคับ

สำหรับการรีไซเคิลอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

การกำจัดจะตองดำเนินการตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมในทองถิ่นสำหรับการกำจัดของเสีย 

สำหรับขอมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตอุปกรณนี้โปรดติดตอ

สำนักงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ของคุณหรือสำนักงานจัดการขยะในทองถิ่น

บรรจุภัณฑที่เราใชนั้นเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถนำกลับมาใชใหมได 

กรุณาทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑทั้งหมดโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม

ขอมูลเบื้องตนในการประกอบอาหาร

ทางบริษัทไดจัดหาสูตรการทำอาหารแตละประเภทไวให ซึ่งจะบอกถึงประเภทความรอนที่ใชและอุณหภูมิ

ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอาหารแตละประเภท คุณสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับการใชอุปกรณอยางเหมาะสม

ที่สอดแทรกอยูในคูมือการใชนี้ รวมถึงเคล็ดลับในการเก็บและเตรียมอาหารเชนเดียวกัน

คำแนะนำ :

A. คาในตารางสามารถนำไปใชกับเมนูที่วางไวในเตาอบไดทันที การอุนเตาอบลวงหนาเฉพาะเมนูที่ระบุ

    ไวในตารางดานลาง อยาวางกระดาษกันน้ำมันลงบนอุปกรณเสริมกอนที่อุณหภูมิความรอนจะตามคา

    ที่ตั้งไวเรียบรอย

B.  มาตรวัดการอบที่กำหนดในตาราง เปนคาประมาณและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามประสบการณ

    และความชอบของคุณ

C. กรุณาใชอุปกรณที่จัดไวใหในการปรุงอาหาร ตรวจสอบวาอุปกรณใดที่ไมเหมาะสมใหนำออกจากเตาอบ

D. ถุงมือกันความรอนเปนสิ่งจำเปนในการนำสิ่งของออกจากเตาอบ

ตารางการอบและการยาง

31 32




