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เรยีน ทา่นลกูคา้ผูม้อีปุการะคณุ

เตาอบนีใ้ชง้านงา่ยและมปีระสทิธภิาพสงู หลงัจากอา่นคูม่อืการใชง้านนีแ้ลว้ การใชง้านเตาอบจงึงา่ย
ยิง่ขึน้

กอ่นทีผู่ผ้ลติจะบรรจเุตาอบลงในบรรจภุณัฑแ์ละจัดสง่ จะมกีารตรวจสอบความปลอดภยัและการใชง้าน
ของเตาอบทกุขัน้ตอนกอ่นเสมอ

กอ่นใชเ้ตาอบนี ้ควรอา่นคูม่อืการใชง้านโดยละเอยีด
หากปฏบิตัติามขอ้แนะนําตา่ง ๆ อยา่งเครง่ครัด จะชว่ยลดปัญหาในการใชง้านเตาอบ

สิง่สําคญัคอืควรเกบ็คูม่อืการใชง้านนีไ้วใ้นทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่ใหนํ้ามาอา้งองิไดเ้มือ่ตอ้งการ
ตอ้งปฏบิตัติามขอ้แนะนําในคูม่อืนีโ้ดยเครง่ครัดเพือ่ป้องกนัไมใ่หอ้บุตัเิหตเุกดิขึน้

ขอ้ควรระวงั!
หา้มใชเ้ตาอบหากยงัไมไ่ดอ้า่นคูม่อืการใชง้านนี้

เตาอบนีใ้ชเ้ฉพาะภายในครัวเรอืนเทา่นัน้

ผูผ้ลติขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  ซึง่จะไมม่ผีลกระทบตอ่การทํางานของเตาอบนี้
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ขอ้แนะนําเพอืความปลอดภยั

คําเตอืน: เตาอบและสว่นประกอบตา่ง ๆ ทีใ่ชง้านอาจเกดิความ
รอ้นขึน้ระหวา่งการใชง้าน ควรระมดัระวงัเพือ่ไมใ่หส้มัผัสกบัสว่น
ตา่ง ๆ ทีม่คีวามรอ้น หา้มใหเ้ด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 8 ปี ใชง้าน
เครือ่งหากไมม่ผีูค้วบคมุดแูลเด็กตลอดเวลาการใชง้าน 

เด็กอายุ 8 ปีขึน้ไป และบุคคลทีด่อ้ยสมรรถภาพทางร่างกาย 
ประสาทสัมผัส และจติใจ หรอืขาดประสบการณ์และความรู ้
สามารถใชง้านเครือ่งนีไ้ดก้ต็อ่เมือ่มผีูค้วบคมุดแูลการใชง้านให ้
คําแนะนําในการใชอ้ยา่งปลอดภยั และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอนัตราย
ทีอ่าจเกดิขึน้แกเ่ด็กและบคุคลดงักลา่ว

ไมค่วรใหเ้ด็กเลน่เตาอบนี ้ไมค่วรใหเ้ด็กทําความสะอาดและดแูล
รักษาโดยไมม่กีารควบคมุดแูล

ระหวา่งการใชง้าน เตาอบจะรอ้น ควรระมดัระวงั เพือ่ไมใ่หส้มัผัสกบั
อปุกรณทํ์าความรอ้นในเตาอบ

สว่นประกอบตา่ง ๆ ทีใ่ชง้านอาจรอ้นระหวา่งใชง้าน ไมค่วรใหเ้ด็ก
อยูใ่กลเ้ตาอบ

คําเตอืน: หา้มใชน้ํ้ายาทําความสะอาดทีอ่อกฤทธิร์ุนแรงหรอืใย
ขดัเหล็ก ทําความสะอาดกระจกของฝาเตาอบ มฉิะนัน้อาจทําใหผ้วิ
ดา้นหนา้มรีอยขดีขว่นซึง่อาจทําใหก้ระจกรา้วหรอืแตกได ้

คาํเตอืน: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดสวติชเ์ครือ่งกอ่นเปลีย่นหลอดไฟ
เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าชอ็ต 

ใชห้วัวดัอณุหภมูเิฉพาะทีใ่หม้าพรอ้มกบัเตาอบเทา่นัน้

ไมค่วรใชอ้ปุกรณทํ์าความสะอาดประเภทไอน้ํากบัเตาอบ
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ขอ้แนะนําเพอืความปลอดภยั

 ● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชิน้สว่นขนาดเล็กของอปุกรณใ์นครัวเรอืน รวมทัง้สายเชือ่มตอ่ตา่ง ๆ 
ไมไ่ดส้มัผัสเตาอบรอ้นนี ้  เนือ่งจากวสัดฉุนวนของเตาอบนีม้กัไมท่นตอ่อณุหภมูสิงู

 ● หา้มทิง้เตาอบไวโ้ดยไมด่แูลหากตอ้งประกอบอาหารประเภททอด เนือ่งจากน้ํามนัและไข
มนัอาจลกุตดิไฟได ้เพราะรอ้นเกนิไปหรอืน้ํามนัอาจลน้ออกมา

 ● หา้มนําภาชนะทีม่น้ํีาหนักมากกวา่ 15 กก. วางไวบ้นประตเูตาอบทีเ่ปิดคา้งอยู่

 ● หา้มใชส้ารทําความสะอาดทีอ่อกฤทธิร์นุแรง หรอืใชว้ตัถโุลหะทีม่คีมทําความสะอาดฝาปิด 
มฉิะนัน้อาจทําใหผ้วิดา้นหนา้มรีอยขดีขว่นซึง่อาจทําใหก้ระจกรา้วหรอืแตกได ้

 ● หา้มใชเ้ตาอบหากมขีอ้ผดิพลาดทางเทคนคิเกดิขึน้ ตอ้งใหช้า่งผูช้าํนาญการทีม่ใีบอนุญาต
เป็นผูดํ้าเนนิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้เทา่นัน้ 

 ● หากเกดิเหตกุารณใ์ด ๆ อนัเนือ่งมาจากขอ้ผดิพลาดทางเทคนคิ ใหถ้อดสายไฟแลว้แจง้ขอ้
ผดิพลาดดงักลา่วใหศ้นูยบ์รกิารทราบเพือ่ดําเนนิการซอ่มบํารงุตอ่ไป

 ● ควรปฏบิัตติามกฎและขอ้บังคับทีอ่ยูใ่นคูม่อืการใชง้านนีอ้ยา่งเครง่ครัด ไมค่วรใหผู้ท้ีไ่มไ่ด ้
อา่นคูม่อืการใชง้านนีโ้ดยละเอยีดใชง้านเตาอบ

 ● เตาอบนีอ้อกแบบมาเพือ่ใชป้ระกอบอาหารเทา่นัน้ การใชง้านอืน่ ๆ (เชน่ ทําความรอ้น) จะ
ไมต่รงกบัลกัษณะการทํางานของเตาอบนี ้ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายได ้
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แนวทางการประหยดัพลงังาน

การใชพ้ลังงานอย่างรูคุ้ณค่า 
นอกจากจะชว่ยประหยัดตน้ทุน
แลว้ยงัชว่ยรักษาสิง่แวดลอ้มอกี
ดว้ย ดังนัน้ เรามาร่วมประหยัด 
พลังงานกันดกีว่า แนวทางการ
ประหยัดพลังงานที่ทุกท่าน
สามารถทําได ้เชน่:

 ●  หา้มเปิดภาชนะบอ่ยครงัเกนิไป
(เพราะจะทาํใหร้อ้นชา้)
ไมค่วรเปิดประตเูตาอบบอ่ยครัง้โดยไมจํ่าเป็น

 ● ใชเ้ตาอบเมอืประกอบอาหารทมีปีรมิาณ
มากเทา่นนั
การประกอบอาหารประเภทเนื้อทีม่น้ํีาหนักไมเ่กนิ 
1 กก. ในภาชนะซึง่ใชค้วามรอ้นจากเตาประกอบ
อาหารจะประหยดัพลงังานมากกวา่

 ● ใชค้วามรอ้นทคีา้งอยูใ่นเตาอบ
หากเวลาในการประกอบอาหารนานกวา่ 40 นาท ีควร
ปิดเตาอบ 10 นาท ีกอ่นหมดเวลา

ขอ้สาํคญั! เมือ่ใชน้าฬกิาจับเวลา ควร
ตัง้เวลาใหน้อ้ยกวา่เวลาในการประกอบ
อาหาร ตามลกัษณะอาหารทีป่รงุ

 ● ตรวจสอบวา่ไดปิ้ดฝาเตาอบสนทิดแีลว้
ความรอ้นอาจเล็ดลอดออกมาผ่านรอยเป้ือนของ
อาหารทีห่กตรงขอบยางผนกึประตไูด ้ควรทําความ
สะอาดรอยเป้ือนทนัที

 ● หา้มตดิตงัเตาอบไวใ้กลก้บัตูเ้ย็น/ตูแ้ชแ่ข็ง
มฉิะนั้นจะสิน้เปลืองพลังงานเพิ่มขึน้ โดยไม่
จําเป็น
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ไมค่วรทิง้เตาอบเกา่พรอ้มกบัขยะ
จากครัวเรอืนทั่วไป แต่ควรนําสง่
ใหแ้ก่ศูนยจั์ดการขยะรไีซเคลิ ที่
กําหนดไวสํ้าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
อเิล็กทรอนกิส ์สญัลกัษณท์ีแ่สดง
ไวบ้นเตาอบ ในคู่มือการใชง้าน 
และบนบรรจภุณัฑจ์ะบง่ชีถ้งึ ความ

เหมาะสมในการนําไปรไีซเคลิ

วสัดทุีใ่ชภ้ายในเตาอบเป็นวสัดทุีนํ่าไปรไีซเคลิ
ได ้และมขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแสดงอยู ่การนําวสัดุ
หรือ ชิน้ส่วนอื่น ๆ จากอุปกรณ์ที่ใชง้านแลว้ไป
รไีซเคลิ เป็นการชว่ยรักษาสิง่แวดลอ้ม

สอบถามขอ้มูลของศูนย์จัดการขยะประเภท
อุปกรณ์ทีใ่ชง้านแลว้ไดจ้ากสํานักงานเขตใกล ้
บา้น

การทงิเตาอบ

ในระหวา่งการขนสง่ จะนําบรรจุ
ภณัฑห์อ่หุม้เพือ่ปกป้องไมใ่หเ้ตา
อบชํารุด หลังจากแกะออกจาก
กลอ่งบรรจภุณัฑแ์ลว้ ควรทิง้วสัดุ
จากกลอ่งบรรจภุณัฑท์ัง้หมดดว้ย
วธิกีารทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

วัสดุทีใ่ชบ้รรจุห่อหุม้เตาอบทัง้หมดเป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม วัสดุดังกล่าวสามารถนํากลับมาใช ้
ใหมไ่ดท้ัง้หมด 100% โดยบง่ชีด้ว้ยสญัลักษณ์
ทีกํ่าหนดไว ้

ขอ้ควรระวงั! เมือ่แกะกลอ่งบรรจภุณัฑ ์ควรเกบ็
วัสดหุอ่หุม้ (เชน่ ถงุพลาสตกิโพลเิอทลินี โพลี
สไตรนีโฟม) ใหพ้น้มอืเด็ก

เมอืนําออกจากกลอ่งบรรจภุณัฑ์
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สว่นประกอบของเตาอบ

โปรแกรมการทํางาน
อเิล็กทรอนกิส์

ทีจั่บประตเูตาอบ

อณุหภมูิ

ล็อคป้องกนัเด็ก

ปุ่ มควบคมุดว้ยระบบสมัผัส

สแตนดบ์าย / เมนู

เวลา

ฟังกช์นัของเตาอบ
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ขอ้มลูทางเทคนคิ

ถาดอบ

หวัวดัอณุหภมูิ

ตะแกรงดา้นขา้ง

ตะแกรงยา่ง
(ชัน้วาง)

ชิน้สว่นของเตาอบ:
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การตดิตงั

การตดิตงัเตาอบ

  พืน้ทีใ่นหอ้งครัวตอ้งแหง้และอากาศถา่ยเทสะดวก 
และมีการระบายอากาศทีม่ีประสทิธภิาพ เมื่อตดิ
ตัง้เตาอบ ควรวางในตําแหน่งทีส่ามารถใชอ้ปุกรณ์
ควบคมุตา่ง ๆ ไดง้า่ย

  เตาอบนีเ้ป็นเตาอบไฟฟ้าแบบฝังทีอ่อกแบบใหเ้ป็น
ประเภท Y–โดยผวิดา้นหลังของเตาอบและดา้น
ขา้งดา้นใดดา้นหนึง่สามารถวางชดิกับเฟอรน์เิจอร์
ทีม่คีวามสงู หรอืวางชดิกับผนังได ้วัสดเุคลอืบผวิ
หรือแผ่นไมอ้ัดทีใ่ชก้ับเฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ะตดิตัง้เขา้
ดว้ยกันตอ้งใชก้าวทนความรอ้น (100°C)  ซึง่จะ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หพ้ืน้ดา้นหนา้เสยีรปูหรอืวสัดเุคลอืบ
หลดุลอกออกมา

  ควรตดิตัง้เครือ่งดดูควนัตามคําแนะนําของผูผ้ลติ

  ทําชอ่งตดิตัง้เตาอบโดยใหม้ขีนาดเทา่กบัทีกํ่าหนด
ไวใ้นภาพ

  ตรวจสอบวา่ไดถ้อดปลั๊กไฟแลว้จงึตอ่เตาอบเขา้กบั
แหลง่จา่ยไฟ

  ใสเ่ตาอบลงในชอ่งตดิตัง้ โดยระวังไมใ่หส้กรูสีต่ัว
ทีอ่ยูใ่นตําแหน่งดงัแสดงในแผนภาพหลดุออกมา
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การตดิตงั

การตอ่ระบบไฟฟ้า

  เตาอบนี้ ผลิตขึ้น เพื่อ ให ทํ้างานโดยใช ้
ไฟฟ้ากระแสสลบัขนาดหนึง่เฟส (230V 1N~50 
Hz) และใชส้ายนําไฟฟ้าขนาด 3 x 1.5 ตาราง
มลิลเิมตร ยาว 1.5 เมตร พรอ้มปลั๊กไฟทีม่รีะบบ
ป้องกนัหนา้สมัผัส

  เตา้รับสําหรับจ่ายไฟฟ้าเป็นเตา้รับทีม่ขีาพนิ
ป้องกนั และไมค่วรตดิตัง้ไวเ้หนอืเตาอบ หลงั
จากวางตําแหน่งเตาอบเสร็จแลว้ ควรวาง
ตําแหน่งเตา้รับใหส้ามารถเสยีบหรอืถอดปลั๊ก
ไดโ้ดยงา่ย

  กอ่นเสยีบปลั๊กเตาอบเขา้กบัเตา้รับ ควรตรวจ
สอบดงัตอ่ไปนี้

 - ฟิวสแ์ละแหลง่จา่ยกระแสไฟฟ้า สอดคลอ้งกบั
การทํางานของโหลดจากเตาอบได ้ 

 - แหลง่จา่ยกระแสไฟฟ้าตดิตัง้ระบบสายดนิทีม่ี
ประสทิธภิาพตามระเบยีบทีร่ะบไุวใ้นมาตรฐาน
และขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 - ตอ้งเสยีบปลั๊กไฟไดง้า่ย

ขอ้สาํคญั!
หากสายไฟที่ต ิดตัง้ไวฉ้ีกขาดชํารุด ตอ้งใหผู้ ้
ผลติเปลีย่นสายไฟใหม่หรอืใหศู้นยบ์รกิารทีม่ใีบ
อนุญาต หรอืใหช้า่งผูช้าํนาญการเป็นผูเ้ปลีย่นสาย
ไฟดงักลา่วเพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
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กอ่นเรมิใชง้านเตาอบครงัแรก

  แกะบรรจภุณัฑต์า่ง ๆ  ทีห่อ่หุม้ออกแลว้ทําความ
สะอาดภายในเตาอบ

  นําชิน้สว่นตา่ง ๆ  ของเตาอบออกมาลา้งทําความ
สะอาดโดยใชน้ํ้าอุน่ละลายน้ํายาลา้งจานเล็กนอ้ย

  เปิดพัดลมระบายอากาศในหอ้งหรอืเปิดหนา้ตา่ง

  เปิดเตาอบใหร้อ้นขึน้ (จนถงึอณุหภูมปิระมาณ 
250°C ประมาณ 30 นาท)ี จากนัน้ใหเ้ชด็คราบ
สกปรกออกแลว้ลา้งใหส้ะอาด

ขอ้สาํคญั!
ในการทําความสะอาดเตาอบ ใหใ้ชผ้า้ชบุ
น้ําอุ่นผสมน้ํายาลา้งจานเพียงเล็กนอ้ย
เทา่นัน้ จากนัน้บดิผา้ใหห้มาดแลว้จงึนํามา
เชด็เตาอบใหส้ะอาด

ขอ้สาํคญั!
เตาอบนี้ตดิตัง้โปรแกรมการทํางานพรอ้ม
หนา้จอแสดงผลทีค่วบคมุโดยใชเ้ซน็เซอร ์
ในการเปิดเซ็นเซอร์แต่ละจุดใหทํ้างาน 
ใหแ้ตะกระจกทีอ่ยูเ่หนอืเซน็เซอร ์(แสดง
ดว้ยภาพสญัลกัษณ)์ จากนัน้จะไดย้นิเสยีง
สัญญาณของภาพสัญลักษณ์ทีเ่ลอืกจาก
เมนู (ดจูากหวัขอ้ การใชแ้ผงควบคมุ)

ผิวสมัผสัของจุดเซ็นเซอร์ต ้อง
สะอาด

เตาอบบางรุ่นจะตดิตัง้ ทีจั่บประตูเตาอบ
แบบแบคลทิ ไฟแบคลทิของทีจั่บประตู
เตาอบจะสว่างขณะเตาอบทํางาน และ
เป็นไฟแสดงความรอ้นที่คา้งอยู่ในช่อง
เตาอบ เชน่ ไฟแบคลทิดงักลา่วจะดบัเมือ่
อุณหภูมภิายในชอ่งเตาอบลดลงตํ่ากว่า 
50 °C ไฟแบคลทิจะสวา่งเมือ่อณุหภมูสิงู
กวา่ 50°C นอกจากนี ้ความเขม้ของแสงยงั
บง่ชีถ้งึอณุหภมู ิเชน่ หากอณุหภมูภิายใน
ชอ่งเตาอบสงูขึน้ ไฟแบคลทิก็ยิง่จะสวา่ง
ขึน้เชน่กนั
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การใชแ้ผงควบคมุ

 

ควบคมุดว้ยระบบสมัผสั ฟงักช์นัของเตาอบ

- เลอืกอณุหภมูิ - ความสวา่ง

- อุน่แบบรวดเร็ว

- ละลายน้ําแข็ง

- ระบบยา่งแบบเทอรโ์บ

- ระบบยา่งแบบซเูปอร์

- ระบบยา่งแบบบารบ์คีวิ

- อบ

- อบทัว่ไป

- ปรงุอาหารโดยใชพั้ดลมนําความรอ้น

- อบขนม

- พซิซา่

- ทําความสะอาด

- ตัง้เวลา

- เลอืกโปรแกรมการทํางาน

- เลอืกการตัง้คา่

- เลอืกการตัง้คา่

- ล็อคป้องกนัเด็ก

- พรอ้มใชง้าน / เมนู
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เปิดเตาอบแลว้ตงัเวลา
เมือ่เสยีบปลั๊กเตาอบแลว้ตัง้เวลาทีถ่กูตอ้งแลว้ 
โปรแกรมการทํางานของเตาอบจะแจง้ใหต้ัง้
เวลา ใชเ้ซน็เซอร ์  และ  ตัง้เวลาทีถ่กูตอ้ง 
แตะ  เพือ่ยนืยนั เวลาทีต่ัง้คา่ หรอืไมใ่ชง้าน
ใด ๆ ประมาณ 10 วนิาท ี

ขอ้สําคญั! หากไฟฟ้าขดัขอ้ง ฟังกช์นัทัง้ทีต่ัง้คา่ไว ้
โปรแกรมการทํางานอตัโนมตั ิอณุหภมูทิีต่ัง้ไว ้และ
นาฬกิาจับเวลา จะถกูรเีซต็คา่ใหมท่ัง้หมด หากขดั
ขวางระบบการทําความสะอาดแบบไพโรไลตข์อง
เตาอบ (หรอืล็อคประตไูมว่า่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม) 
เตาอบจะเริม่ระบายความรอ้นและเปิดประตกูอ่นที่
จะสามารถตัง้เวลาได ้ 

การเปลยีนเวลาปจัจบุนั

แตะ  คา้งไวป้ระมาณ 2 - 3 วนิาท ีเพือ่เปลีย่น
เวลาปัจจบุนั
 - แตะ  และ  เพือ่เปลีย่นเวลาปัจจบุนั
 - แตะ  เพือ่ยนืยันเวลาทีต่ัง้คา่หรอืไมใ่ชง้าน
ใด ๆ ประมาณ 10 วนิาที

 - หากแตะเซน็เซอรอ์ืน่ใด เตาอบจะยอ้นกลบัไป
ยงัการตัง้คา่กอ่นหนา้ทีบ่นัทกึไว ้

หลังจากไฟฟ้ากลับเขา้สู่สภาวะปกตแิลว้ เวลา
ปัจจุบันจะถูกรเีซ็ตใหม่ ดังนัน้จงึตอ้งตัง้เวลาใหม่
อกีครัง้
ตัง้เวลาไดเ้มือ่เตาอบอยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายหรอื
โหมดการทํางานที่ไม่ใหโ้หมดอัตโนมัตเิท่านั้น
หรอืโปรแกรมการทํางานอัตโนมัตหิรอืนาฬกิาจับ
เวลาไมทํ่างาน
มฉิะนั้นแลว้เมื่อแตะ  คา้งไวป้ระมาณ 2 - 3  
วนิาท ีจะไดย้นิเสยีงสญัญาณดงัขึน้ และไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงเวลาปัจจบุนัได ้

โหมดสแตนดบ์าย
ในโหมดนี้ จะจํากัดการใชพ้ลังงานของเตาอบ 
(ยกเวน้ เมือ่ระบายความรอ้น หรอืตอ้งใชแ้สงสวา่ง) 
เปลีย่นเตาอบไปยงัโหมดสแตนดบ์ายเพือ่รเีซต็การ
ตัง้คา่ของฟังกช์ัน อณุหภูม ินาฬกิาจับเวลา และ
โปรแกรมการทํางานอัตโนมัตทิัง้หมด อุปกรณ์
ทําความรอ้นทัง้หมดจะหยดุทํางาน หนา้จอแสดง
ผลจะลดความสวา่งลงยกเวน้นาฬกิา  ใชง้านเฉพาะ 

 ,  และเซน็เซอรล็์อคป้องกนัเด็กไดเ้ทา่นัน้

หากอุณหภูมใินชอ่งเตาอบสูงกว่า 50°C หนา้จอ
แสดงผลจะแสดงอุณหภูมดิังกล่าว (เพือ่แสดงให ้

ทราบวา่เตาอบยังรอ้นอยู)่ และพัดลมระบายความ
รอ้นจะทํางานเมือ่อณุหภมูลิดลงจนนอ้ยกวา่ 50°C 
พัดลมจะหยดุทํางาน หนา้จอแสดงผลจะไมแ่สดง
อณุหภมูอิกีตอ่ไป

หากล็อคป้องกันเด็กทํางาน แลว้แตะสัญลักษณ ์
 หรอื  สัญลักษณ์รูปกญุแจจะกะพรบิ 3 ครัง้

บนหนา้จอแสดงผลทัง้สองจอ (หรอืเซน็เซอรแ์บบ
สมัผัสอืน่ ๆ จะไมทํ่างาน)

เมือ่ยกเลกิโหมดสแตนดบ์ายของเตาอบ จะไดย้นิ
เสยีงสญัญาณดังขึน้ [เปิด] เมือ่ปิดเตาอบขณะที่
อยู่ในโหมดสแตนดบ์าย จะไดย้นิเสยีงสัญญาณ
ดงัขึน้ [ปิด]
หากแตะเซน็เซอรท์ีไ่มทํ่างานในโหมดสแตนดบ์าย 
จะไมม่กีารยนืยนัใด  ๆ [เกดิขอ้ผดิพลาด]

เทอรโ์มสตทั

หากสัญลักษณ์เทอร์โมสตัท  สว่างแสดงว่า
อปุกรณทํ์างานความรอ้นกําลงัทํางาน หากอปุกรณ์
ทําความรอ้นใดกต็ามทํางาน สญัลกัษณน์ีจ้ะสวา่ง
ขึน้ สญัลกัษณน์ีจ้ะดบัลงหากไมม่อีปุกรณทํ์าความ
รอ้นใด ๆ ทํางาน (เชน่ เมือ่เตาอบทําความรอ้น
จนถงึอุณหภูมทิี่ตอ้งการแลว้ และของอุปกรณ์
ทําความรอ้นจะหยดุทํางานจนอณุหภมูลิดลง)

เซ็นเซอรว์ดัอณุหภมูใินอาหาร 

หากเสยีบปลั๊กเซน็เซอรว์ดัอณุหภมูใินอาหารกอ่น
ทีจ่ะเลอืกฟังกช์ันทําความรอ้น จะสามารถตัง้ค่า
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในอาหารไดท้ันทีเมื่อตัง้
ค่าการทํางานของฟังกช์ันเตาอบแลว้ เมือ่เสยีบ
ปลั๊ก เซน็เซอรว์ัดอณุหภมูอิาหารแลว้ สญัลกัษณ ์

 จะสวา่งขึน้ หากอณุหภมูภิายในชอ่งเตาอบ
สงูกว่า 50°C อุณหภูมจิากเซ็นเซอรว์ัดอุณหภูมิ
อาหารจะปรากฏขึน้ นอกนัน้แลว้กจ็ะไมม่กีารแสดง
อณุหภมูใิด ๆ   สญัลกัษณจ์ะดบัลงหาถอดปลั๊กของ
เซน็เซอรว์ดัอณุหภมูอิาหารออก 
สามารถต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมอิาหารเมื่อใด
ก็ได ้ไฟที่สัญลักษณ์  จะสว่างขึน้ จากนั้น
คา่ตัง้ตน้ของอณุหภูม ิ80°C จะกะพรบิทีห่นา้จอ
แสดงผลของอณุหภมู ิแตะเซ็นเซอร ์  และ  
เพือ่ตัง้คา่อณุหภูมทิีต่อ้งการ จากนัน้แตะ  เพือ่
ยืนยัน หรือไม่ใชง้านใด ๆ ประมาณ 10 วนิาที
เตาอบยังทํางานตามการตั ้งค่าไวก้่อนหนา้นี ้
จนกว่าจะยืนยันการตัง้ค่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
ในอาหาร (หากถอดปลั๊กเซ็นเซอรว์ัดอณุหภมูใิน
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อาหารก่อนที่จะยืนยันอุณหภูม ิ เตาอบจะกลับสู่
โหมดเดมิ) การเปิดเซน็เซอรว์ดัอณุหภมูใินอาหาร
ใหทํ้างาน จะไม่เปลีย่นแปลงการตัง้ค่าอุณหภูมิ
เตาอบ 
เมื่อยืนยันการตั ้งค่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิใน
อาหาร เตาอบจะรักษาอณุหภมูทิีต่ัง้ไว ้จนกวา่จะ
ถงึอุณหภูมใินอาหารที่ตอ้งการ จากนั้นอุปกรณ์
ทําความรอ้นจะหยุดทํางาน พรอ้มกับไดย้นิเสยีง
สญัญาณดงัขึน้

การถอดปลั๊กเซน็เซอรว์ดัอณุหภมูใินอาหารขณะที่
เตาอบทํางาน (หลังจากยนืยันการตัง้คา่เซ็นเซอร์
วัดอุณหภูมใินอาหาร) จะทําใหเ้ตาอบเกดิขอ้ผดิ
พลาดขึน้ไดจ้ะไดย้นิเสยีงสญัญาณดงัขึน้และสิน้สดุ
โปรแกรมการทํางานเซน็เซอรว์ดัอณุหภมูใินอาหาร
และนาฬกิาจับเวลา

เนอืประเภทตา่ง ๆ อณุหภมู ิ
[°C]

เนือ้ววั 80 - 85
เนือ้ลกูววั 75 - 80
เนือ้ลกูแกะ 80 - 85
เนือ้กวาง 80 - 85

หากใชเ้ซ็นเซอรว์ัดอณุหภมูใินอาหารและนาฬกิา
จับเวลาพรอ้มกนั เตาอบจะทํางานตอ่ไปจนกวา่ถงึ
เงื่อนไขการทํางานแรกทีจ่ะสิน้สุดโปรแกรมการ
ทํางาน เชน่ ทํางานจนถงึอุณหภูมทิีกํ่าหนดโดย
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมใินอาหารหรือครบกําหนด
เวลาการทํางาน

ขอ้สาํคญั!
ใชห้ัววัดอุณหภูมเิฉพาะที่ใหม้าพรอ้มกับเตาอบ
เทา่นัน้ 
เมือ่ไม่ไดใ้ชง้านหัววัดอุณหภูม ิใหถ้อดหัววัดนัน้
ออกจากเตา้รับแลว้จงึนําออกมาจากชอ่งเตาอบ

นาฬกิาจบัเวลาในการปรงุอาหาร 

นาฬกิาจับเวลาในการปรุงอาหารจะนับเวลาแบบ
ถอยหลัง หลังสิน้สดุเวลาทีนั่บถอยหลังจะไดย้นิ
เสยีงสัญญาณดังขึน้ นาฬกิาจับเวลาในการปรุง
อาหารจะทํางานโดยไม่เกีย่วขอ้งกับฟังกช์ันการ
ทํางานอืน่ ๆ  การใชน้าฬกิาจับเวลาขณะทีโ่ปรแกรม
การตัง้เวลาลว่งหนา้กําลงัทํางานอยู ่จะไมม่ผีลตอ่
เวลาการทํางานของโปรแกรมนัน้
แตะ  หนึง่ครัง้เพือ่ตัง้คา่นาฬกิาจับเวลาในการ
ปรุงอาหาร ไฟของสัญลักษณ์นาฬกิาจับเวลาใน
การปรงุอาหาร  จะเริม่กะพรบิ จอจะแสดงเวลา 
0:00 (หรือเวลาการทํางานที่ตัง้ค่าไวก้่อนหนา้
นี้) แทนเวลาปัจจบุัน  แตะเซ็นเซอร ์  และ  
เพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้ค่า แตะ   หรอืไม่ใช ้
งานใด ๆ ประมาณ 10 วนิาท ีเพือ่ยนืยัน การตัง้
คา่เวลาปัจจบุนั
เมือ่ยนืยนัการตัง้คา่แลว้ สญัลกัษณน์าฬกิาจับเวลา
ในการปรงุอาหาร  จะสวา่งขึน้ หนา้จอแสดงผล
จะแสดงปัจจบุนัอกีครัง้
สามารถเปลีย่นการตัง้เวลาในลักษณะเดยีวกนัได ้
(หนา้จอแสดงผลจะแสดงเวลาการทํางานทีเ่หลอื
เพือ่เปิดสญัญาณเตอืน) หากตอ้งการปิดนาฬกิาจับ
เวลา ใหต้ัง้คา่เป็น "0:00" พรอ้มกบัยนืยันการตัง้
คา่ สญัลกัษณใ์นนาฬกิาจับเวลาจะดบัลง  นาฬกิา
จับเวลาจะปิดการทํางาน
แตะ  หนึ่งครัง้เพื่อดูเวลาที่เหลือ ซึง่จะเปิด
สญัญาณเตอืน แตะเซน็เซอรใ์ด ๆ ก็ไดเ้พือ่รเีซต็
การตัง้สญัญาณเตอืนของนาฬกิาจับเวลา สามารถ
ตัง้นาฬกิาจับเวลาไดส้งูสดุ 2 ชัว่โมง

การตงัเวลาในการทาํงาน :

เวลาในการทํางานจะสัมพันธก์ับการตัง้ระยะเวลา 
หลังจากที่เตาอบปิดการทํางานโดยอัตโนมัต ิ
สามารถตัง้ระยะเวลาไดต้ัง้แต่ 1 นาท ีจนถงึ 10 
ชั่วโมง แตะ  สองครัง้เพือ่ตัง้ค่าระยะเวลา ไฟ
ของสญัลกัษณ ์  จะกะพรบิ พรอ้มกบัแสดง "0:00" 
(หรอื หากเปิดฟังกช์นัใหทํ้างานกอ่นหนา้นี ้จะแสดง
ระยะเวลาการทํางานเหลอือยู่จนกว่าเตาอบจะปิด
การทํางาน แตะ  หรือ  เพื่อเปลี่ยนการตัง้
คา่ แตะ  หรอืไมใ่ชง้านใด ๆ ประมาณ 5 วนิาท ี
เพือ่ยนืยนัระยะเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้จากนัน้จงึนาฬกิาจะ
เริม่นับถอยหลัง สัญลักษณ์  จะสว่างขึน้ชัดเจน 
สัญลักษณ์แสดงการสิน้สดุเวลาและเวลาทีส่ ิน้สดุ
จะกะพรบิประมาณ 5 วนิาท ีจากนัน้สัญลักษณ์ดัง
กลา่วจะดบัลง หนา้จอแสดงผลจะแสดงเวลาปัจจบุนั
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สามารถตัง้ค่านาฬกิาจับเวลาและฟังกช์ันทําความ
รอ้นแยกต่างหากได ้นอกจากนี้ ยังเปลีย่นฟังกช์ัน
การทําความรอ้นไดข้ณะทีน่าฬกิาจับเวลากําลังนับ
ถอยหลัง นาฬกิาจับเวลาจะนับถอยหลังไปเรือ่ย ๆ 
ไม่ว่าฟังกช์ันการทําความรอ้นจะทํางานอยู่หรอืไม่
ก็ตาม ฟังกช์นัการอุน่แบบรวดเร็วจะไม่มผีลตอ่การ
ทํางานของนาฬกิาจับเวลาเชน่เดยีวกนั
สามารถปิดการทํางานของนาฬกิาจับเวลาไดโ้ดย
ตัง้ระยะเวลาการทํางานใหเ้ป็น 0:00
เมือ่ครบกําหนดเวลาทีต่ัง้ไว ้จะไดย้นิเสยีงสญัญาณ
ดงัขึน้  อปุกรณทํ์าความรอ้นทัง้หมดจะหยดุทํางาน 
ปิดเสยีงสญัญาณไดต้ามขัน้ตอนดงันี้
- แตะเซน็เซอรใ์ดก็ไดห้นึง่ครัง้แลว้รเีซต็การตัง้คา่
ของฟังกช์นั อณุหภมูทิัง้หมด จากนัน้ใหเ้ปิดแสง
สวา่ง ประมาณ 30 วนิาที
- แตะ  สองครัง้เพือ่ตัง้คา่ระยะเวลาการทํางาน
ใหม ่และ ประกอบอาหารตอ่ไปโดยใชอ้ณุหภมูแิละ
การตัง้คา่ทีต่ัง้ไวแ้ลว้ในปัจจบุนั

การยดืเวลาในการทาํงาน :
สามารถตัง้คา่ใหเ้ตาอบยดืเวลาในการทํางานออก
ไปไดแ้ละใหก้ารประกอบอาหารสิน้สดุ ณ เวลาใด
เวลาหนึง่ตามกําหนด
ในขัน้ตอนแรกใหต้ัง้ค่าระยะเวลาในการทํางาน
กอ่น (ตัง้คา่เชน่เดยีวกบัขัน้ตอนการตัง้เวลาในการ
ทํางาน) แตะ  เพือ่ยนืยนัระยะเวลาการทํางานที่
ตัง้คา่ไว ้สญัลกัษณ ์  จะสวา่งขึน้ และสญัลกัษณ์

 จะเริม่กะพรบิ หนา้จอแสดงผลจะแสดงเวลาทีส่ ิน้
สดุการทํางาน (คํานวณเป็นเวลาปัจจุบัน + ระยะ
เวลาในการทํางาน) แตะ  ภายใน 5 วนิาท ีเพือ่
เลือ่นเวลาทีส่ ิน้สดุการทํางานออกไป  (และยดืเวลา
เริม่ตน้การทํางาน) แตะ  หรอื  เพือ่ทําการปรับ
เปลีย่น เวลาทีส่ ิน้สดุการทํางาน หรอืไมใ่ชง้านใด 
ๆ ประมาณ 5 วนิาท ีเพือ่ยนืยันเวลาทีส่ ิน้สดุการ
ทํางานทีไ่ดต้ัง้ค่าไว ้เมือ่ยนืยันเวลาทีส่ ิน้สุดการ
ทํางาน สญัลกัษณ์  และ  จะสวา่งขึน้ ชดัเจน
และจะแสดงเวลาปัจจบุนั อกีครัง้หนึง่
ไฟสัญลักษณ์ทัง้สองจะสว่างขึน้ขณะเริม่นับถอย
หลังไปยังเวลาเริม่ตน้การทํางาน เมือ่ส ิน้สุดการ
นับเวลาถอยหลงัแลว้ สญัลกัษณ ์  จะดบัลง เตา
อบจะเปิดทําความรอ้นตามระยะเวลาการทํางานที่
ตัง้ค่าไวแ้ลว้ แตะ  เพือ่ดูและปรับเปลีย่นระยะ
เวลาการทํางานทีต่ัง้คา่ไว ้แตะเซ็นเซอรห์นึง่ครัง้ 
เพือ่ตัง้เวลา นาฬกิาจับเวลาในการปรงุอาหาร แตะ
ซํ้าอกีครัง้เพือ่ตัง้ระยะเวลาในการทํางาน แลว้แตะ
เป็นครัง้ที ่3 เพือ่ตัง้ระยะเวลาสิน้สดุการทํางานให ้

เป็น 0:00 เพือ่ลบระยะการทํางานทัง้สองคา่รวม
ถงึเวลาสิน้สดุการทํางาน
ปรับเปลีย่นเวลาสิน้สดุการทํางานไดต้ัง้แต ่(เวลา
ปัจจบุนั + ระยะเวลาในการทํางาน + 1 นาท)ี จนถงึ 
(เวลาปัจจุบัน + ระยะเวลาในการทํางาน + 10 
ชัว่โมง) ปรับเปลีย่นระยะเวลาในการทํางานได ้(เมือ่
ตัง้ค่าเวลาสิน้สดุการทํางาน) ตัง้แต่ 0:00 จนถงึ 
(ระยะเวลาในการทํางาน – เวลาปัจจบุนั – นาท)ี

ล็อคป้องกนัเด็ก  

สามารถเปิดล็อคป้องกนัเด็ก (ล็อคเซ็นเซอรแ์บบ
สัมผัส) ใหทํ้างานเมื่อใดก็ได  ้แตะ  คา้งไว ้
ประมาณ 3 วนิาท ีเพื่อเปิดหรือปิดล็อคป้องกัน
เด็ก หากล็อคป้องกนัเด็กทํางาน จะไมม่สีญัลกัษณ์
บง่ชีใ้ด ๆ ปรากฏขึน้บนหนา้จอแสดงผล แตห่าก
แตะเซ็นเซอร์ใดเซ็นเซอร์หนึ่งเมื่อล็อคป้องกัน
เด็กทํางาน หนา้จอแสดงผลทัง้สองจอจะแสดง
สญัลกัษณร์ปูกญุแจประมาณ 2 - 3 วนิาที

เซ็นเซอรท์ัง้หมด (ยกเวน้ ) จะถูกล็อคไวเ้มือ่
ล็อคป้องกนัเด็กทํางาน แตะ  เพือ่เปิดเตาอบและ
ใหเ้ตาอบเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย แตล็่อคป้องกนั
เด็กจะยงัคงทํางานอยู่
เมือ่เตาอบอยูใ่นโหมดสแตนดบ์าย และเปิดล็อค
ป้องกันเด็กใหทํ้างาน เซ็นเซอร ์  จะไมทํ่างาน 
— ใหปิ้ดการทํางานของล็อคป้องกนัเด็กเพือ่เปิด
เตาอบ
หากไฟฟ้าขดัขอ้ง ล็อคป้องกนัเด็กจะไมทํ่างาน

สญัญาณเตอืนเมอืประตเูตาอบเปิด

ประตูเตาอบตอ้งปิดสนทิขณะทํางาน หากประตู
เปิดออกขณะเตาอบทํางานอปุกรณ์ทําความรอ้น
จะหยุดทํางาน หลอดไฟจะสว่างขึน้ หากเปิด
ประตูคา้งไวน้านกว่า 30 วนิาที จะไดย้นิเสียง
สญัญาณดังขึน้เพือ่เตอืนวา่เปิดประตคูา้งไว ้แตะ
เซ็นเซอรใ์ดเซ็นเซอรห์นึง่ หรอืปิดประตูเพือ่ปิด
เสยีงสัญญาณเตอืน การเปิดประตูจะไม่มผีลต่อ
อณุหภมูหิรอืการตัง้เวลา อยา่งไรก็ตาม หากเปิด
ประตูคา้งไวน้านกว่า 10 นาท ีเตาอบจะยกเลกิ
โปรแกรมการทํางานทัง้หมด

หลอดไฟใหแ้สงสวา่ง 

เซ็นเซอร ์   จะทํางานแยกตา่งหาก และการใช ้
เซ็นเซอรน์ีจ้ะไมม่ผีลตอ่การทํางานและการตัง้คา่
ของฟังกช์นัอืน่ ๆ  สามารถแตะฟังกช์นันีเ้มือ่ใดกไ็ด ้
สถานะการเปิด/ปิดหลอดไฟใหแ้สงสวา่งสงัเกตได ้
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จากไฟแสดงการทํางานทีอ่ยูด่า้นบนเซน็เซอร ์  
หลอดไฟในเตาอบจะเปิด
 - เมือ่แตะ  — ประมาณ 30 วนิาที
 - เมือ่แตะ  คา้งไวป้ระมาณ 4 วนิาท ี— จนกวา่ 
เตาอบจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หรือ — 
ประมาณ 10 นาที หากเตาอบอยู่ในโหมด
สแตนดบ์ายแลว้ 

 - เมือ่ใชฟั้งกช์นัทําความรอ้น หรอืโปรแกรมการ
ทํางานทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ — ประมาณ 30 วนิาที

 - เมื่อสิน้สุดการทํางาน "อุ่นแบบรวดเร็ว" — 
ประมาณ 30 วนิาที

 - เมือ่เปิดประต ู— จนกวา่จะปิดประต ูแตไ่มน่าน
กวา่ 10 นาที

แตะ  เพือ่เปิดหลอดไฟเมือ่ใดกไ็ด ้
ขอ้สําคัญ! หา้มปิดไฟขณะเตาอบอยู่ขัน้ตอนไพ
โรไลซสิ เมือ่แตะ  ไฟสญัลกัษณจ์ะกะพรบิ 3 ครัง้ 
แตห่ลอดไฟและไฟสญัลกัษณจ์ะยงัปิดอยูเ่ชน่เดมิ

ขอ้สําคญั! เตาอบทีม่รีะบบทําความสะอาดแบบไพ
โรไลตจ์ะมเีซ็นเซอรค์วบคุมการเปิดปิดประตูเป็น
ฟังกช์นัมาตรฐานทีต่อ้งมอียูแ่ลว้หากเป็นเตาอบรุน่
อืน่ ฟังกช์นันีอ้าจมหีรอืไมม่กีไ็ด ้

การทาํงานของพดัลมระบายความรอ้น
พัดลมระบายความรอ้นจะทํางานแยกตา่งหาก จาก
ฟังกช์นัการทํางานอืน่ ๆ และแยกจากสถานะของ
เตาอบ พัดลมระบายความรอ้นจะเปิดทํางานเมือ่
ช่องเตาอบมีอุณหภูมสิูงกว่า 50°C และจะหยุด
ทํางานเมือ่อณุหภมูลิดลงตํา่กวา่ 50°C

ฟงักช์นัทาํความรอ้น

เซน็เซอรแ์บบสมัผัสจะมทีัง้หมด 12 ตวั โดยจะวาง
เรยีงกันเป็นแถวและมไีฟสัญลักษณ์อยู่ใตห้นา้จอ
แสดงผลและเซน็เซอรค์วบคมุแบบสมัผัส เซน็เซอร์
แบบเอ็กซทรมีจะควบคุมการทําความสะอาดและ
ควบคุมแสงสว่าง ฟังกช์ันการอุ่นแบบรวดเร็วและ
การละลายน้ําแข็งเป็นฟังกช์นัพเิศษทีม่คีวามสําคญั 
เซน็เซอรท์ีเ่หลอือกี 8 ตวั จะควบคมุฟังกช์นัทําความ
รอ้นแบบตา่ง ๆ 
เมือ่แตะเซน็เซอรใ์ดเซน็เซอรห์นึง่จากเซน็เซอร ์8 
ตวัดงักลา่ว ไฟสญัลกัษณ ์จะสวา่งขึน้เหนอืเซน็เซอร์
นัน้และ อณุหภมูติัง้ตน้ของฟังกช์นัพเิศษจะกะพรบิ
ทีห่นา้จอแสดงผล (หากเสยีบปลั๊ กเซ็นเซอรว์ัด
อุณหภูมใินอาหาร สัญลักษณ์ของเซ็นเซอรน์ี้จะ
ทํางาน แตะ  หรอื  เพือ่ตัง้คา่อณุหภมูขิอง
เตาอบ แตะ  หรอืไมใ่ชง้านใด ๆ ประมาณ 10 
วนิาท ีเพือ่ยนืยนัอณุหภมูทิีต่ัง้คา่ไว ้
หากเสยีบปลั๊กเซ็นเซอรว์ัดอุณหภูมใินอาหาร ไฟ
สญัลกัษณ ์  และอณุหภมูติัง้ตน้ทีต่ัง้คา่ไวท้ี ่80°C 
จะกะพรบิ แตะ  หรอื  เพือ่ปรับเปลีย่นอณุหภมู ิ
แลว้แตะ  หรอืไมใ่ชง้านใด ๆ  ประมาณ 10 วนิาท ี
เพื่อยืนยันการตัง้ค่า เมื่อเลือกอุณหภูม ิอุปกรณ์
ทําความรอ้นจะประสานกับฟังกช์ันการทํางานที่
เลอืก
หากมฟัีงกช์นัทําความรอ้นใด ๆ ก็ตามทํางานอยู่
แลว้ การแตะเซน็เซอรข์องฟังกช์นัการทํางานอืน่ ๆ ใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ (ประมาณ 0.5 วนิาท)ี จะไม่มผีล
ตอ่ฟังกช์นัทีทํ่างานอยูแ่ตอ่ยา่งใด แตะเซ็นเซอร์
ของฟังกช์นัทําความรอ้นทีกํ่าลังทํางานอยูค่า้งไว ้
ประมาณ 3 วนิาท ีเพือ่ปิดฟังกช์ันนัน้ แลว้รเีซ็ต
การตัง้คา่อณุหภมูใิหม ่แตะเซน็เซอรข์องฟังกช์นั
ทําความรอ้นคา้งไวเ้ป็นเวลา 3 วนิาท ีเพือ่เลอืก
ฟังกช์นัความรอ้นใหม ่ขณะเดยีวกนักย็งัจดจําการ
ตัง้ค่าอุณหภูมขิองช่องเตาอบและเซ็นเซอร์วัด
อณุหภมูใินอาหารไว ้
เมือ่ยนืยนัอณุหภมูแิลว้แตย่งัไมถ่งึคา่ทีต่อ้งไว ้แตย่งั
ไมถ่งึคา่ทีต่อ้งไว ้เมือ่แตะ ประมาณ 0.5 วนิาท ี
ไฟสญัลกัษณ ์  จะสวา่งขึน้ (ไฟสญัลกัษณแ์สดง
ฟังกช์ันทีเ่ปิดทํางานจะสว่างขึน้ดว้ย) และเตาอบ
จะเริม่ทําความรอ้นแบบรวดเร็วเมือ่ถงึอุณหภูมทิี่
ตัง้คา่ไว ้ไฟสญัลกัษณ ์  จะดบัลง และฟังกช์นัที่
ตัง้คา่ไวก้อ่นหนา้นีจ้ะกลบัมาทํางานตามปกต ิแตะ 

 คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาทเีพือ่ปิดการทํางานของ
ฟังกช์นัทําความรอ้นแบบรวดเร็ว
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การใชง้าน

หลอดไฟใหแ้สงสวา่ง
เซน็เซอรน์ีจ้ะทํางานแยกตา่งหากและการ
ใชง้านเซ็นเซอรน์ี้จะไมม่ผีลตอ่การตัง้
คา่และฟังกช์นัการทํางานอืน่ ๆ  

อุน่เตาอบแบบรวดเร็ว
ฮีตเตอร์ชุดบน และอุปกรณ์ย่าง และ
พัดลม จะเปิดทํางาน ใชอุ้น่เตาอบใหร้อ้น 
ละลายนําแข็ง
มีเพียงพัดลมเท่านั้นที่เปิด ฮตีเตอร์ทุก
ตวัจะปิด

ยา่งแบบเทอรโ์บ
ใชฟั้งกช์นันี้เพือ่เรง่กระบวนการอบและ
เพิม่รสชาตอิาหารใหอ้รอ่ยยิง่ขึน้

ยา่งแบบซูเปอร์
หากตัง้ค่าใชง้านนี้ทัง้อุปกรณ์ย่างและ
ฮีตเตอร์ชุดบนจะเปิดทํางาน จึงช่วย
เพิม่อณุหภมูใิหส้ว่นบนของภายในเตาอบ 
ซึง่ทําใหฟั้งกช์ันนี้เหมาะสมกับการย่าง
อาหารทีม่ชี ิน้ใหญ่ ใหส้กุเหลอืงน่ารับ
ประทาน

ยา่ง
การยา่งนีใ้ชย้า่งเนือ้ช ิน้เล็ก ๆ เชน่ สเต็ก 
เนื้อชบุแป้งทอด ปลา ขนมปัง ไสก้รอก
แฟรงคเ์ฟอรเ์ตอร ์(ความหนาของอาหาร
ทีนํ่ามายา่ง ไมค่วรเกนิ 2-3 ซม. และควร
พลกิอาหารในขณะกําลงัยา่งอยู)่

การอบ
เมือ่ใชฟั้งกช์นันี้ เตาอบจะรอ้นขึน้โดยใช ้
เพยีงฮตีเตอรช์ดุลา่งเท่านัน้ อบเคก้จาก
ดา้นลา่งจนสกุ (เคก้ไสผ้ลไมท้ีม่คีวามฉ่ํา)

อบทวัไป
ใชฟั้งกช์ันนี้สําหรับอบทั่วไป การตัง้ค่า
นี้เหมาะสําหรับอบเคก้ เนื้อสัตว์ ปลา 
ขนมปัง และพซิซา่ (ตอ้งอุน่เตาอบกอ่น
และใชถ้าดอบ) ในระดบัเตาหนึง่

การทาํความรอ้นโดยใชพ้ดัลม
ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่เรง่เตาอบ ใหร้อ้นขึน้โดยใช ้
อุปกรณ์ทําความรอ้นทีม่กีารหมุนเวยีนของ
ลมซึง่เกดิจากการหมุนของพัดลม ทีต่ดิตัง้
ไวต้รงกลางของดา้นหลงัของชอ่งเตาอบ ใช ้
อุณหภูมใินการอบที่ตํ่ากว่าการอบดว้ยเตา
อบทัว่ไป
การอุ่นเตาอบใหร้อ้นขึน้ดว้ยวธิกีารดังกล่าว 
ทําใหก้ารไหลเวยีนของความรอ้นคงทีโ่ดยพัด
หมนุอยูร่อบอาหารทีกํ่าลงัปรงุอยูใ่นเตาอบ

เคก้
ฟังกช์นันีเ้หมาะสมทีส่ดุกบั การอบเคก้ 
การอบแบบทัว่ไป (แนะนําใหใ้ชอ้บเคก้)

พซิซา่
เมือ่ตัง้คา่การใชง้านนี ้พัดลมและฮตีเตอร์
ชดุลา่งจะทํางานซึง่ชว่ยเพิม่อณุหภมูทิี่
อยู่ดา้นล่างของอาหารทีกํ่าลังปรุงอยู่
ใหส้งูขึน้เพิม่ความรอ้นจากดา้นลา่งของ
เคก้ทีม่คีวามฉ่ํา พซิซา่

การทาํความสะอาด
เทน้ําปรมิาณ 250 มล. (1 แกว้) ลงใน
ถาดทีว่างอยูใ่นเตาอบใหอ้ยูใ่นระดับที่
หนึ่งจากดา้นล่างแลว้ปิดประตูเตาอบ 
แตะเซน็เซอร ์  ประมาณ 0.5 วนิาท ีไฟ
สญัลกัษณ์ของฟังกช์นัทีทํ่างานจะสวา่ง
ขึน้เตาอบจะเริม่กระบวนการทําความ
สะอาด ฟังกช์นัการทําความสะอาด 
จะทํางานประมาณ 30 นาที
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การอบ 

  ควรใชถ้าดอบทีใ่หม้าพรอ้มกบัเตาอบ 

  นอกจากนีย้งัอบในกระทะและถาดเคก้ทีซ่ ือ้จากทีอ่ืน่ ซึง่ควรวางบนชัน้วาง ในการอบ ควรใชถ้าด
สดํีาจะเหมาะสมกวา่ เพราะถาดสดํีาจะนําความรอ้นไดด้กีวา่จงึชว่ยลดเวลาในการอบใหส้ัน้ลง
 

  ไมค่วรใชถ้าดและแมพ่มิพท์ีม่ผีวิดา้นหนา้มนัเงาเมือ่อบดว้ยความรอ้นแบบทัว่ไป (ฮตีเตอรช์ดุ
บนและชดุลา่ง) การใชถ้าดทีม่ลีกัษณะดงักลา่วจะทําใหด้า้นลา่งของเคก้ไมส่กุ

  เมือ่ใชฟั้งกช์นัพัดลมพเิศษ ไมจํ่าเป็นตอ้งอุน่ชอ่งเตาอบใหร้อ้นกอ่น หากใชก้ารทําความรอ้น
แบบอืน่ ๆ ควรอุน่ชอ่งเตาอบกอ่นทีจ่ะใสเ่คก้เขา้ไปในเตาอบ

  กอ่นทีจ่ะนําเคก้ออกจากเตาอบ ใหต้รวจสอบความสกุของเคก้โดยใชแ้ทง่ไมเ้สยีบเขา้ไปใน
เคก้ (หากเคก้สกุดแีลว้ เมือ่นําแทง่ไมอ้อกมาจากเคก้ แทง่ไมจ้ะแหง้และเคก้ไมต่ดิออกมา)

  หลงัจากปิดเตาอบแลว้ ควรปลอ่ยเคก้ไวใ้นเตาอบประมาณ 5 นาที

  โดยปกตแิลว้อณุหภมูกิารอบทีใ่ชฟั้งกช์นัพัดลมพเิศษจะตํา่กวา่อณุหภมูทิีใ่ชใ้นการอบทัว่ไป 
ประมาณ 20 – 30 องศา (ใชฮ้ตีเตอรช์ดุบนและชดุลา่ง)

  ตวัแปรในการอบทีแ่สดงไวใ้นตารางเป็นเพยีงคา่ประมาณการเทา่นัน้ สามารถปรับเปลีย่นให ้
ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัความชอบและความชาํนาญของแตล่ะบคุคล

  หากขอ้มลูทีแ่สดงไวใ้นตําราประกอบอาหารแตกตา่งอยา่งชดัเจนกบัคา่ทีแ่สดงไวใ้นคูม่อืการใช ้
งานเลม่นี ้ควรปฏบิตัติามขอ้แนะนําในคูม่อืนี้

การอบเนอื

  หากเนือ้ทีต่อ้งการปรงุมน้ํีาหนักมากกวา่ 1 กก. ควรอบในเตาอบ แตห่ากเนือ้มน้ํีาหนักนอ้ยกวา่
นี ้ควรปรงุโดยใชเ้ตาแกส๊จะเหมาะสมมากกวา่

  ควรใชภ้าชนะสําหรับอบอาหารทีท่นความรอ้น และมทีีจั่บหรอืหูจับทีต่อ้งทนต่ออุณหภูมสิงู
ดว้ยเชน่กนั

  เมือ่อบอาหารบนตะแกรง ควรเทน้ําลงในถาดอบปรมิาณเล็กนอ้ยแลว้นําถาดไปวางไวด้า้นลา่งสดุ 

  ในชว่งระยะเวลาทีใ่ชอ้บเนือ้ ควรพลกิเนือ้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้และในระหวา่งอบใหนํ้าน้ําทีอ่อกมา
จากเนือ้ทาลงไปบนเนือ้หรอืทาดว้ยน้ําเกลอือุน่ ๆ ไมค่วรเทน้ําเย็นลงบนเนือ้
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เตาอบทมีรีะบบหมนุเวยีนลมอตัโนมตั ิ(รวมถงึพดัลมและฮตีเตอรท์มีพีดัลมพเิศษ)

อาหาร
ประเภทตา่ง ๆ

ฟงักช์นัการ
ทาํงานของเตาอบ

อณุหภมู ิ ระดบั เวลา
เป็นนาที

160 - 200 2 - 3 30 - 50

160 - 180 2 20 - 40*

140 - 160 2 10 - 40*

200 - 230 1 - 3 10 - 20

210 - 220 2 45 - 60

160 - 180 2 - 3 45 - 60

190 2 - 3 60 - 70

230 - 250 4 14 - 18

225 - 250 2 120 - 150

160 - 180 2 120 - 160

180 - 210 2 - 3 75 - 160

180 - 230 2 - 3 75 - 160

190 2 - 3 50 - 60

160 - 180 2 45 - 60

175 - 190 2 60 - 70

190 - 210 2 40 - 50

170 - 190 3 40 - 50

* อบอาหารทีช่ ิน้เล็กกวา่ 
ขอ้ควรระวงั!
คา่ตา่ง ๆ  ทีแ่สดงไวใ้นตารางเป็นเพยีงคา่ประมาณการเทา่นัน้ สามารถปรับเปลีย่นใหถ้กูตอ้งและ
เหมาะสมกบัความชอบและความชาํนาญของแตล่ะบคุคล
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การทําความสะอาดและบํารงุรักษาเตาอบอยา่งถกู
ตอ้ง มสี่วนอย่างยิง่ทีจ่ะชว่ยใหเ้ตาอบทํางานได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ปราศจากปัญหา

ก่อนเรมิทําความสะอาด ตอ้งปิดเตาอบก่อน
ทุกครงั และตรวจดูวา่ไดต้งัคา่ปุ่ มทุกปุ่ มเป็น 
""/"O" แลว้ หา้มทาํความสะอาดจนกวา่เตา
อบจะเย็น

  ควรทําความสะอาดเตาอบทกุครัง้หลังใชง้าน 
เมือ่ทําความสะอาดเตาอบ ควรเปิดไฟ เพื่อ
ใหเ้ห็นพืน้ทีต่า่ง ๆ ของเตาอบไดช้ดัเจนยิง่ขึน้

  ควรทําความสะอาดช่องเตาอบโดยใชน้ํ้าอุ่น
ละลายน้ํายาลา้งจานปรมิาณเล็กนอ้ย

  การทาํความสะอาดดว้ยไอนํา
ทําตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายในหัวขอ้ การใชแ้ผง
ควบคมุ เมือ่ส ิน้สดุกระบวนการทําความสะอาด
ดว้ยไอน้ํา  ใหเ้ชด็ชอ่งเตาอบโดยใชผ้า้ชบุน้ํา
บดิหมาด ๆ  หรอืฟองน้ําชบุน้ํายาทําความสะอาด
ชนดิออ่นโยน

  เมือ่ทําความสะอาดชอ่งเตาอบเสร็จแลว้ ควร
เชด็ใหแ้หง้สนทิ

ขอ้สาํคญั!
ห้ามใช้สารทีมีฤทธิกดักร่อน  ผง
ซกัฟอกเขม้ขน้ หรอือปุกรณข์ดัตา่ง ๆ 
ทาํความสะอาดเตาอบ

ใช้เฉพาะนําอุ่น ผสมนํายาลา้งจาน
เพยีงเล็กนอ้ยทาํความสะอาดดา้นหนา้
เตาอบ หา้มใชค้รมีหรอืผงขดัทาํความ
สะอาด

การเปลยีนหลอดไฟฮาโลเจนในเตาอบ

กอ่นเปลยีนหลอดไฟฮาโลเจน ตรวจสอบวา่
ไดถ้อดปลกัไฟของเตาอบออกจากเตา้รบั
หลกัแลว้ เพอืป้องกนัไฟฟ้าดดูทอีาจเกดิ
ขนึได้
 

หลอดไฟใหค้วามสวา่งของเตาอบ

1. ถอดปลั๊กไฟของเตาอบออก
2. ถอดชัน้วางและถาดออกมาจากเตาอบ
3. หากเตาอบมอีปุกรณร์างเลือ่น ใหถ้อดออกดว้ย
4. ใชไ้ขควงปากแบนงัดฝาครอบหลอดไฟออกมา
ลา้งแลว้เชด็ใหแ้หง้
5. ดงึหลอดไฟฮาโลเจนออกมาแลว้เลือ่นลง
ไปโดยใชผ้า้หรอืกระดาษรองไว ้หากจําเป็นให ้
เปลีย่นหลอดไฟฮาโลเจนใหม่
- แรงดนัไฟฟ้า 230V
- กําลงัไฟฟ้า 25W
6. ใสห่ลอดไฟฮาโลเจนทีห่วัขัว้ของหลอด
7. ใสท่ีค่รอบหลอดไฟ
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การถอดตะแกรงดา้นขา้ง

เตาอบนีต้ดิตัง้ทีร่องตะแกรงแบบลวดทีถ่อดออกได ้
ง่าย ๆ ในการถอดทีร่องดังกล่าวมาลา้งทําความ
สะอาด ดงึขอเกีย่วทีอ่ยู่ดา้นหนา้ (Z1) แลว้หมุน
ทีร่อง จากนัน้จงึถอดออกมาจากขอเกีย่วทีอ่ยูด่า้น
หลัง (Z2) หลังจากทําความสะอาดทีร่องตะแกรง
แลว้ ใหใ้ส่เขา้ไปในของที่รองในเตาอบแลว้กด
ลงกบัขอเกีย่ว (Z1 และ Z2)

  เตาอบจะมีอุปกรณ์รางเลื่อนสเตนเลสตดิอยู่
กับที่รองตะแกรงแบบลวดควรถอดอุปกรณ์
รางเลื่อนออกแลว้นํามาลา้งพรอ้มกับที่รอง
ตะแกรงแบบลวด กอ่นวางถาดอบไวบ้นอปุกรณ์
รางเลือ่นใหด้งึรางดังกล่าวออก (หากเตาอบ
รอ้นอยู่ ใหด้งึอุปกรณ์รางเลื่อนออกโดยเกีย่ว
ดา้นหลังของถาดอบจากดา้นหนา้จากอุปกรณ์
รางเลื่อน) แลว้จงึเลื่อนออกมาพรอ้มกับถาด

ขอ้สาํคญั!
หา้มทําความสะอาดอปุกรณร์างเลือ่น โดย
นําไปใสใ่นเครือ่งลา้งจาน

ถอดทีร่องตะแกรง

ถอดอปุกรณร์างเลือ่น

ตดิตัง้อปุกรณร์างเลือ่น
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เอยีงขอเกีย่วนริภยัของบานพับ

การถอดประตู

การทําความสะอาดช่องเตาจะง่ายขึน้ หากถอด
ประตเูตาอบออกมา ในการถอดประตเูตาอบ ใหเ้อยีง
สว่นทีเ่ป็นตะขอของบานพับขึน้ (ภาพ A) ปิดประตู
เบา ๆ แลว้ดงึเขา้หาตวั  เมือ่ตอ้งการตดิตัง้ประตเูขา้
กบัเตาอบ ใหทํ้าตามขัน้ตอนเดมิในลําดบัยอ้นกลบั 
เมือ่ตดิตัง้ประต ูควรตรวจสอบใหบ้านพับอยูต่รงกับ
ปุ่ มของทีย่ดึบานพับ หลังจากตดิประตเูขา้กับเตา
อบแลว้ควรดันขอเกีย่วนิรภัยลงจนสุดเหมอืนเดมิ 
หากดนัขอเกีย่วนริภยัลงไมด่เีมือ่ปิดประต ูอาจทําให ้
บานพับชาํรดุได ้

การถอดแผงกรดุา้นใน

1. ใชไ้ขควงไขปากแบนปลดสลักประตูดา้นบน
ออก แลว้งัดขึน้เบา ๆ ไปดา้นขา้ง (ภาพ B)

2. ดงึสลกัประตดูา้นบนออก (ภาพ B, C)

A

B

C
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การทาํความสะอาดและการบาํรงุรกัษา

3. ดงึแผงกรุกระจกที่อยู่ดา้นในออกจากแท่น 
(ซึง่อยู่ดา้นล่างของประตู) ถอดแผงกรุดา้น
ในออก (ภาพ D)

4. ลา้งแผงกรุดังกล่าวดว้ยน้ําอุ่นผสมน้ํายาลา้ง
จาน
ปฏิบัติตามขั ้นตอนเดิมในลําดับยอ้นกลับ
เพือ่ประกอบแผงกรุกระจกดังกล่าวเขา้ไปใน
ตําแหน่งเดมิ ควรวางดา้นเรยีบใหต้ัง้ขึน้
ขอ้สาํคญั! หา้มบบีแถบดา้นบนทงัสองดา้น
ของประต ูพรอ้มกนั การตดิตัง้แถบประตดูา้น
บนใหต้รงตําแหน่ง ใสป่ลายดา้นซา้ยของแถบ
บนประตลูงไป แลว้กดปลายดา้นขวาลงไปจน
ไดย้นิเสยีง "คลกิ" จากนัน้กดปลายดา้นซา้ย
ลงไปจนไดย้นิเสยีง "คลกิ"

การตรวจสอบเตาอบเป็นประจาํ

นอกการจากทําความสะอาดเตาอบแลว้ ควรปฏบิตั ิ
ดงันี้

  หมัน่ตรวจสอบอปุกรณค์วบคมุและอปุกรณท์ีใ่ช ้
ปรงุอาหารของเตาอบเป็นประจํา หากสิน้สดุการ
รับประกนั ควรหมัน่ตรวจสอบรายละเอยีดทาง
เทคนคิ ของเตาอบทกุ ๆ 2 ปีเป็นอยา่งนอ้ย

  แกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ อนัเกดิจากการใชง้าน

  บํารงุรักษาอปุกรณ์ทีใ่ชป้รงุอาหารของเตาอบ
เป็นประจํา

ขอ้ควรระวงั!

ควรใหศ้นูยบ์รกิารหรอืชา่งผูช้ํานาญการ
เป็นผูทํ้าการซอ่มD

1

2

3

1

2

3

1

2

3

การถอดแผงกรกุระจกทีอ่ยูด่า้นใน
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ขอ้ปฏบิตัใินกรณีทมีปีญัหาเกดิขนึ

หากมปัีญหาเกดิขึน้

  ใหปิ้ดเตาอบ

  ถอดปลั๊กไฟออก

  นําเตาอบไปซอ่ม

  ตามขอ้แนะนําทีอ่ธบิายไวต้ามตารางดา้นลา่ง ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขปัญหาเล็กนอ้ยทีเ่กดิขึน้ไดด้ว้ยตนเอง 
ควรตรวจสอบตามลําดบัทีอ่ธบิายไวต้ามตารางกอ่นทีจ่ะตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร 

ปญัหา สาเหตุ แนวทางแกไ้ข

1. เตาอบไมทํ่างาน ไมม่ไีฟฟ้าเขา้เครือ่ง ตรวจสอบฟิวส ์หากฟิวสข์าด
ใหเ้ปลีย่นใหม่

2. หลอดไฟใหแ้สงสวา่งในเตาอบ
ไมทํ่างาน

หลอดหลวมหรอืชาํรดุ เปลีย่นหลอดใหม่
(ดูการทําความสะอาดและการ
บํารงุรักษา)

3.หนา้จอแสดงผลของโปรแกรม
การทํางานเป็น “0.00”

ถอดปลั๊กเตาอบออกจากแหลง่
จา่ยไฟหรอืไฟฟ้าขดัขอ้งชัว่คราว 

ตัง้เวลาปัจจบุนั (ดกูารเปิดเตาอบ)
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ขอ้มลูทางเทคนคิ

ขนาดของเตาอบ (สงู/กวา้ง/ลกึ) 595 x 595 x 575 มม.

แรงดนัไฟฟ้าทีใ่ช ้ 230V ~50 Hz

The Manufacturer hereby declares that this product complies with the general requirements pursuant to the 
following European Directives:

 The Low Voltage Directive 2006/95/EC, 
 Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC, 

      ErP Directive  2009/125/EC,
and therefore the product has been marked with the  symbol and the Declaration of Conformity has been 
issued to the manufacturer and is available to the competent authorities regulating the market.

หนงัสอืรบัรองคณุภาพตามระบบ CE
ผูผ้ลติขอยนืยนัวา่ผลติภณัฑน์ีเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดทัว่ไปของระเบยีบของสหภาพยโุรป (European Directive) 
ดงัตอ่ไปนี ้:

  The Low Voltage Directive 2006/95/EC
  Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC,
  ErP Directive 2009/125/EC,

ดงันัน้ เตาอบนีจ้งึประทบัตราสญัลกัษณ ์CE พรอ้มทัง้ไดอ้อก หนงัสอืรบัรองคณุภาพ ใหแ้กผู่ผ้ลติและนําสง่
หนังสอืดงักลา่วใหแ้กเ่จา้หนา้ทีผู่ม้อํีานาจควบคมุการจัดจําหน่ายทราบดว้ยแลว้
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