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เราคิดถึงคุณเสมอ
ขอบพระคุณที่ซื้อเครื่องใชไฟฟาจาก Electrolux คุณไดเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเดนดานนวัตกรรมมานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเรามี
ความโดดเดนและมีสไตล ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผูใชโดยเฉพาะ ไมวาคุณจะใชผลิตภัณฑ
เมื่อใด คุณจึงมั่นใจไดวาจะประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง
ยินดีตอนรับสู Electrolux

แวะไปยังเว็บไซทของเราสำหรับ:

รับคำแนะนำในการใชงาน เอกสารแผนพับ ขอมูลการแกไขปญหาและขอมูลการให
บริการไดที่
www.electrolux.com/webselfservice
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการรับบริการที่
www.registerelectrolux.com
เลือกซื้ออุปกรณเสริม วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหลแทสำหรับเครื่องใชไฟฟาของคุณไดที่:
www.electrolux.com/shop

ฝายใหบริการและดูแลลูกคา
ใชอะไหลแททุกครั้ง
ขณะติดตอศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของเรา กรุณาเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม รุน
PNC ซีเรียลนัมเบอร
ตรวจสอบขอมูลไดจากแผนขอมูลสินคา
คำเตือน / ขอควรระวัง-ขอมูลดานความปลอดภัย
ขอมูลและคำแนะนำทั่วไป
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ
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1.

ขอมูลดานความปลอดภัย
กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง กรุณาอานคำแนะนำที่จัดมาใหโดย
ละเอียดกอนในเบื้องตน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการบาด
เจ็บหรือความเสียหายที่เปนผลมาจากการติดตั้งหรือใชงานที่ไม
ถูกตอง เก็บชุดคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไวในที่ที่เรียกคน
เพื่ออางอิงไดอยางสะดวก

1.1 ความปลอดภัยตอเด็กและกลุมเสี่ยง
•

•
•
•
•
•
•

เครื่องสามารถใชงานไดโดยเด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มี
ขอจำกัดทางรางกาย ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาด
ประสบการณหากมีผูคอยกำกับดูแลหรือใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใชเครื่องอยางปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น
อยาใหเด็กเลนเครื่อง
แยกบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็กและทิ้งอยางเหมาะสม
อยาใหเด็กและสัตวเลี้ยงอยูใกลเครื่องขณะทำงานหรือขณะ
กำลังรอใหเย็นลง ชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดอาจรอนมาก
หากเครื่องมีอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ใหเปดใชงานอุปกรณ
เหลานี้ไว
เด็ก ๆ จะตองไมทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัว
เองโดยไมมีผูดูแล
เด็กอายุไมเกิน 3 ปจะตองไมเขาใกลเครื่องขณะทำงานตลอด
เวลา

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
•
•

•
•
•
•

ติดตั้งเครื่องและเปลี่ยนสายไฟโดยชางผูเชี่ยวชาญเทานั้น
คำเตือน: เครื่องและชิ้นสวนที่เขาถึงไดอาจมีความรอน
ระหวางการใชงาน ใชความระมัดระวังหลีกเลียงการสัมผัส
สวนประกอบที่ใหความรอน กันเด็กที่มีอายุต่ำกวา 8 ปออก
นอกบริเวณยกเวนมีคนคอยกำกับดูแลอยูตลอดเวลา
ใชถุงมือกันความรอนเพื่อนำสิ่งของออกหรือเขาในเครื่อง
กอนทำการซอมบำรุงใด ๆ ใหปลดสายไฟเครื่องจากแหลง
จายไฟกอน
ปดเครื่องกอนเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อปองกันไฟฟาช็อต
อยาใชเครื่องพนไอน้ำรอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
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•

•

•

•
•

อยาใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือวัสดุแหลมคมเพื่อทำความ
สะอาดชองกระจก เนื่องจากอาจทำใหพื้นผิวเกิดรอยและ
ทำใหกระจกแตกเสียหายได
หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกัน
อันตรายจากไฟฟาที่อาจเกิดขึ้น
นำฐานรองชั้นวางออกกอนโดยดึงดานหนาของฐานรองชั้น
วาง จากนั้นดึงปลายดานหลังออกจากผนังดานขาง ใสฐาน
รองชั้นวางโดยยอนลำดับขางตน
การปลดการเชื่อมตอใหดำเนินการที่สวนสายที่ยึดกับที่ตาม
หลักเกณฑการเดินสายไฟ
ใชเฉพาะเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอาหาร (เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
ใจกลาง) ที่แนะนำสำหรับเครื่องนี้เทานั้น

2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง

•
•
•
•
•
•
•
•

คำเตือน
ติดตั้งเครื่องโดยชางผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น

•
•

นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา
ใหพรอมกับเครื่อง
ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจาก
เครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและ
รองเทาที่มิดชิดทุกครั้ง
อยาดึงเครื่องจากมือจับ
เวนระยะขั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณอื่น
เครื่องจะตองติดตั้งอยูดานลางหรือใกลกับ
โครงสรางที่ปลอดภัย
ดานขางของเครื่องจะตองอยูในแนวเดียว
กับเครื่องใชอื่น ๆ ที่มีความสูงใกลเคียงกัน

•

2.2 การตอระบบไฟ
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได
•
•
•

•

ตอระบบไฟโดยชางไฟฟาที่มีความ
เชี่ยวชาญเทานั้น
เครื่องจะตองตอสายดิน
พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตอง
ตรงกับพิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟ
ที่ใช

•

•
•
•
•
•

•

ใชเตารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได
อยางถูกตอง
อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
อยาทำใหปลั๊กไฟและสายไฟเสียหาย ใน
กรณีที่ตองเปลี่ยนสายไฟ ควรใหศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตเปนผูดำเนินการ
อยาใหสายไฟสัมผัสโดนประตูครื่อง โดย
เฉพาะในกรณีที่ประตูรอนอยู
ระบบปองกันการกระแทกของชิ้นสวนที่มี
กระแสหรือชิ้นสวนหุมฉนวนจะตองยึดแนน
โดยไมสามารถนำออกโดยไมใชเครื่องมือ
พิเศษได
ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการ
ติดตั้งเสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชอง
สำหรับเสียบปลั๊กไดสะดวกหลังการติดตั้ง
หากเตารับไฟฟาหลวมคลอน อยาตอปลั๊ก
ไฟเขาไป
อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊ก
ไฟทุกครั้ง
ใชเฉพาะอุปกรณตัดตอนทางไฟฟาที่ถูก
ตอง เชน ระบบตัดนิรภัย ฟวส (ฟวสแบบสก
รูยึดกับฐาน) ตัวตัดไฟรั่วและคอนแทคเตอร
การติดตั้งทางไฟฟาจะตองติดตั้งรวมกับ
อุปกรณแยกสวนเพื่อใหสามารถตัดการ
เชื่อมตอเครื่องจากแหลงจายไฟไดทุกขา
อุปกรณแยกสวนจะตองมีความกวางชอง
เปดหนาสัมผัสอยางนอย 3 มม.
เครื่องไดมาตรฐานตามหลักเกณฑ E.E.C.
Directives
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2.3 การใชงาน

ทำงาน ความรอนและความชื้นอาจสะสม
ดานหลังเครื่องเรือนที่ปดทึบทำใหเกิด
ความเสียหายกับเครื่อง ตัวเรือนหรือพื้นได
อยาปดแผงเครื่องเรือนจนกวาเครื่องจะเย็น
ลงหลังใชงาน

คำเตือน
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ ไหม
ไฟฟาช็อตหรือการระเบิดได
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นี่เปนเครื่องใชสำหรับใชงานในครัวเรือน
เทานั้น
หามแกไขสวนประกอบทางเทคนิคของ
เครื่องนี้
ชองเปดระบายอากาศจะตองไมถูกกีดขวาง
อยาเปดเครื่องใชงานทิ้งไวโดยไมมีคนดูแล
ปดเครื่องหลังการใชงานทุกครั้ง
ใชความระมัดระวังขณะเปดประตูเครื่องใน
กรณีที่เครื่องทำงานอยู อากาศรอนอาจ
ระบายออกมา
อยาเปดเครื่องขณะมือเปยกหรือในกรณีที่
เปยกน้ำ
อยาใชแรงดันประตูที่เปดอยู
อยาใชเครื่องเปนพื้นผิวสำหรับทำงานหรือ
พื้นผิวสำหรับวางของ
เปดประตูเครื่องดวยความระมัดระวัง การ
ใชแอลกอฮอลกับเครื่องอาจทำให
แอลกอฮอลผสมกับอากาศ
อยาใหมีประกายไฟหรือเปลวไฟใกลกับ
เครื่องขณะเปดประตู
อยาใสของไวไฟที่เปยกสารไวไฟภายใน
ใกลหรือบนตัวเครื่อง
คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง

•

•
•
•
•
•

เพื่อปองกันความเสียหายหรือการเปลี่ยนสี
ของอีนาเมล:
– อยาวางภาชนะหรือวัตถุอื่น ๆ ใน
เครื่องที่ดานลางโดยตรง
– อยาวางฟอยลอะลูมิเนียมที่ดานลาง
ของชองเปดของเครื่องโดยตรง
– อยาใสน้ำโดยตรงในเครื่องที่กำลัง
รอน
– อยาเก็บจานชื้นและอาหารไวในเครื่อง
หลังปรุงอาหารเสร็จสิ้น
– ใชความระมัดระวังขณะถอดหรือติดตั้ง
อุปกรณตาง ๆ
การเปลี่ยนสีของอีนาเมลหรือสแตนเลสสตี
ลไมสงผลตอประสิทธิภาพของเครื่องแต
อยางใด
ใชกะทะกนลึกเพื่อใหความชื้นแกเคก น้ำ
ผลไมอาจทำใหเกิดคราบติดฝงถาวรได
เครื่องใชสำหรับปรุงอาหารเทานั้น หามใช
เพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน ทำความรอนใน
หอง
ปรุงสุกโดยปดประตูเตาอบทุกครั้ง
หากเครื่องติดตั้งดานหลังเครื่องเรือน (เชน
ประตู) ประตูจะตองไมปดอยูขณะเครื่อง

2.4 การนึ่ง
คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง หรืออาจทำใหผิวไหมได
•

ไอน้ำที่ระบายออกมาอาจทำใหเกิดอาการ
ไหมได:
– ใชความระมัดระวังขณะเปดประตู
เครื่องในกรณีที่ฟงกชั่นเปดใชงาน ไอ
น้ำอาจรั่วไหลออกมา
– เปดประตูเครื่องดวยความระมัดระวัง
หลังการนึ่ง

2.5 การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพลิง
ไหมหรือความเสียหายตอเครื่อง
•
•
•
•
•

•
•

กอนทำการซอมบำรุง ใหปดเครื่องและปลด
สายไฟออกจากเตารับไฟฟา
เครื่องจะตองเย็นลงแลว แผงกระจกอาจ
แตกเสียหายได
เปลี่ยนแผงกระจกทันทีหากมีการแตกเสีย
หาย ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
ทำความสะอาดเครื่องเปนประจำเพื่อ
ปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุบริเวณพื้น
ผิว
ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ
น้ำบิดหมาด ใชเฉพาะน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง อยาใชผลิตภัณฑที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน แผนขัดที่หยาบ สารละลาย
หรือวัตถุโลหะที่อาจทำใหเกิดความเสีย
หาย
หากใชสเปรยสำหรับฉีดเตา ใหปฏิบัติตาม
คำแนะนำดานความปลอดภัยบนบรรจุ
ภัณฑ
อยาทำความสะอาดชั้นอีนาเมลแคทาลิติค
(ถามี) โดยใชน้ำยาทำความสะอาด

2.6 ไฟดานใน
•

หลอดไฟหรือหลอดฮาโลเจนที่ใชกับเครื่อง
นี้ มีไวใชสำหรับเครื่องใชในครัวเรือน
เทานั้น หามใชเปนไฟสองสวางในบาน
คำเตือน
อาจเกิดไฟฟาช็อตได!
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•
•

กอนเปลี่ยนหลอดไฟ ใหปลดสายไฟเครื่อง
จากแหลงจายไฟกอน
ใชเฉพาะหลอดไฟที่มีพิกัดทางไฟฟา
เหมือนกัน

2.7 การทิ้ง

•
•
•

ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยก
ทิ้ง
ถอดตัวล็อคประตูเพื่อปองกันเด็กหรือสัตว
เลี้ยงติดคางในเครื่อง

2.8 การใหบริการ

คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

•
•

ซอมเครื่องโดยติดตอศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต
ใชชิ้นสวนแทเทานั้น

3. รายละเอียดผลิตภัณฑ
3.1 ภาพรวมเบื้องตน
1

2

3

4
5
5

6

4

10

3

7

2

8

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แผงควบคุม
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส
ถาดน้ำ
เตารับสำหรับเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
ใจกลาง
สวนทำความรอน
หลอดไฟ
พัดลม
ทอไลคราบตะกรันขาออก
ฐานรองชั้นวางถอดได
ตำแหนงชั้นวาง

9

3.2 อุปกรณเสริม

สำหรับเคกและบิสกิต

ตะแกรงชั้นวาง

ถาดปง/ยาง

สำหรับภาชนะ ถาดเคกและอุปกรณปงยาง

สำหรับอบและยางหรือใชเปนกระทะสำหรับ
รองไขมัน

ถาดอบ

7

ขาตั้ง

เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร

สำหรับวัดอุณหภูมิภายในวัตถุดิบอาหาร

สำหรับการปงยาง

รางทรงกระบอก

ใชขาตั้งกับกระทะปง/ยาง
เทานั้น
ถาดขนมหวาน

สำหรับชั้นวางและถาด

≤ 5 kg

สำหรับโรลล เพรทเซลและขนมอบชิ้นเล็ก ๆ
เหมาะสำหรับฟงกชั่นนึ่ง การเปลี่ยนสีของพื้น
ผิวไมมีผลใด ๆ ตอฟงกชั่นการทำงาน

4. แผงควบคุม
4.1 โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส
1

2 3 4 5

6

7 8 9 10 11

ใชพื้นที่เซ็นเซอรเพื่อสั่งการเครื่อง
พื้นที่‐
ฟงกชั่น
เซ็นเซอร
1

ON / OFF

ความเห็น
การเปดและปดการทำงานของเครื่อง
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พื้นที่‐
ฟงกชั่น
เซ็นเซอร

2

3
4
5
-

6
7
8

ความเห็น

ฟงกชั่นทำความ‐
รอน หรือ
VarioGuide

กดที่บริเวณเซ็นเซอรหนึ่งครั้งเพื่อเลือกฟงกชั่นทำ‐
ความรอนหรือเมนู VarioGuide. กดที่บริเวณ‐
เซ็นเซอรอีกครั้งเพื่อสลับเมนูตาง ๆ: ฟงกชั่นทำความ‐
รอน, VarioGuide เปดหรือปดไฟโดยกดที่บริเวณ‐
นี้ไว 3 วินาที

ปุมยอนหลัง

ยอนเมนูไปหนึ่งระดับ แสดงเมนูหลักโดยกดที่บริเวณ‐
ดังกลาวเปนเวลา 3 วินาที

เลือกอุณหภูมิ

การตั้งคาอุณหภูมิหรือแสดงอุณหภูมิปจจุบันของ‐
เครื่อง กดที่บริเวณดังกลาวเปนเวลา 3 วินาทีเพื่อเปด‐
หรือปดฟงกชั่นการทำงาน: อุนรอนดวน.

รายการโปรด

การบันทึกและเรียกใชโปรแกรมโปรดของคุณ

จอแสดงผล

แสดงคาปจจุบันของเครื่อง

ปุมขึ้น

เลื่อนเมนูขึ้น

ปุมลง

เลื่อนเมนูลง

เวลาและฟงกชั่น‐
เพิ่มเติม

การตั้งคาฟงกชั่นตาง ๆ ขณะฟงกชั่นทำความรอน‐
ทำงาน กดเลือกที่บริเวณเซ็นเซอรเพื่อตั้งเวลาหรือ‐
ฟงกชั่นการทำงาน: ล็อคฟงกชั่น, รายการโปรด,
ทำความรอน + รักษาอุณหภูมิ,ตั้งคา + ไป นอกจาก‐
นี้คุณยังสามารถปรับคาเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ‐
ใจกลางได

Minute Minder

การตั้งคาฟงกชั่น: Minute Minder.

ปกติ

การยืนยันรายการที่เลือกหรือคาปรับตั้ง

9

10
11

4.2 จอแสดงผล
A

B

C

E

D

A.
B.
C.
D.
E.

ฟงกชั่นทำความรอน
นาฬิกา
ไฟสถานะการทำความรอน
อุณหภูมิ
ระยะเวลาหรือเวลาสิ้นสุดฟงกชั่นการ
ทำงาน
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การแสดงสถานะอื่น ๆ ที่จอแสดงผล:
สัญลักษณ

ฟงกชั่น
Minute Minder

ฟงกชั่นจะเริ่มทำงาน

นาฬิกา

จอแสดงผลจะแสดงเวลาปจจุบัน

ระยะเวลา

จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่ตองใชใน‐
การปรุง

เวลาสิ้นสุด

จอแสดงผลจะแจงใหทราบเมื่อเวลาปรุง‐
สุกเสร็จสิ้น

อุณหภูมิ

จอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิ

สวนแสดงเวลา

จอแสดงผลจะแจงระยะเวลาสำหรับฟง‐
กชั่นทำความรอน กด
และ
พรอม ๆ กันเพื่อรีเซ็ตเวลา

การคำนวณ

เครื่องจะคำนวณเวลาในการปรุง

ไฟสถานะการทำความรอน

จอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิของเครื่อง

ไฟสถานะการทำความรอน‐ ฟงกชั่นจะเปดทำงาน ชวยลดเวลาใน‐
ดวน
การอุนรอน
น้ำหนักอัตโนมัติ

จอแสดงผลจะแจงใหทราบวาระบบชั่ง‐
น้ำหนักอัตโนมัติทำงาน หรือสามารถ‐
ปรับเปลี่ยนน้ำหนักได

ทำความรอน + รักษา‐
อุณหภูมิ

ฟงกชั่นจะเปดทำงาน

5. กอนการใชงานครั้งแรก
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

5.1 การทำความสะอาดเบื้องตน
นำอุปกรณทั้งหมดและฐานรองชั้นวางที่ถอด
ไดออกจากเครื่อง
ดูในหัวขอ "การดูแลและ
ทำความสะอาด"
ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณตาง ๆ กอน
ใชงานเปนครั้งแรก
ติดตั้งสวนประกอบตาง ๆ และฐานรองชั้นวาง
แบบถอดไดกลับเขาไปที่ตำแหนงเดิม

5.2 การเชื่อมตอครั้งแรก
ขณะตอเครื่องกับระบบนำจายหรือหลังจากตัด
ไฟ คุณจะตองตั้งคาภาษา คาคอนทราสต
จอแสดงผล ความสวางหนาจอและเวลา
ระหวางวัน
1. กด

หรือ

เพื่อตั้งคา

2. กด

เพื่อยืนยัน

5.3 ตั้งคาระดับความกระดางของน้ำ
เมื่อคุณตอเครื่องกับระบบจายหลัก คุณจะตอง
ระบุระดับความกระดางของน้ำ
ตารางดานลางระบุชวงความกระดางของน้ำ
และระดับคราบแคลเซียม (mmol/l) และ
คุณภาพน้ำ
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ความกระดางของน้ำ

คราบแคลเซียม
(mmol/l)

คราบแคลเซียม
(mg/l)

การแยก‐
ประเภท‐
ของน้ำ

คลาส

dH

1

0-7

0 - 1.3

0 - 50

ออน

2

7 - 14

1.3 - 2.5

50 - 100

กระดางปาน‐
กลาง

3

14 - 21

2.5 - 3.8

100 - 150

กระดาง

4

มากกวา 21

มากกวา 3.8

มากกวา 150

กระดางมาก

หากความกระดางของน้ำเกินกวาคาในตาราง
ใหเติมน้ำบรรจุขวดในถาดน้ำ
1. ใชแผนเปลี่ยนสีไดสี่สีที่จัดมาใหพรอมกับ
ชุดไอน้ำสำหรับเตาอบ
2. ใสแถบวัดทำปฏิกิริยาทั้งชิ้นในน้ำคางไว
ประมาณ 1 วินาที
อยาใสแผนตรวจในน้ำที่กำลังไหลอยู!
3. สะบัดแผนตรวจเพื่อไลคราบน้ำออก
4. หลังการตรวจสอบ 1 นาที ใหตรวจสอบ
ความกระดางของน้ำตามตารางดานลาง
สีของพื้นที่ทำปฏิกิริยาจะเปลี่ยนตอไปหลัง
ผานไป 1 นาที อยาเพิ่งนำมาวัดผล
5. กำหนดความกระดางของน้ำในเมนู: คา
เบื้องตน.
แผนตรวจ

แผนตรวจ

ความกระดาง‐
ของน้ำ
2
3
4

รูปสี่เหลี่ยมสีดำในตารางจะตรงกับสี่เหลี่ยมสี
แดงที่แผนตรวจ
คุณสามารถปรับระดับความกระดางของน้ำใน
เมนู: คาเบื้องตน / ความกระดางของน้ำ

ความกระดาง‐
ของน้ำ
1

6. การใชงานประจำวัน
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

2. กดที่

หรือ

3. กดที่

เพื่อไปยังเมนูยอยหรือตอบรับคา

เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู

ที่แตละเมนู คุณสามารถยอน

6.1 การสืบคนเมนู

กลับไปยังเมนูหลักผาน

1. เปดเครื่อง

6.2 เบื้องตนเกี่ยวกับเมนู
เมนูหลัก
สัญลั‐
กษณ

รายการเมนู

การใช

ฟงกชั่นทำความรอน

ครอบคลุมรายการฟงกชั่นการทำความรอน
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สัญลั‐
กษณ

รายการเมนู

การใช

เมนูอาหาร

ครอบคลุมรายการโปรแกรมอัตโนมัติ

รายการโปรด

ครอบคลุมโปรแกรมโปรดที่ผูใชกำหนด

การทำความสะอาด

ครอบคลุมรายการโปรแกรมทำความสะอาด

คาเบื้องตน

ใชเพื่อตั้งคาเครื่อง

เมนูพิเศษ

ครอบคลุมรายการฟงกชั่นการทำความรอนเพิ่มเติม

VarioGuide

ประกอบไปดวยคาเตาอบที่แนะนำสำหรับเมนูตาง ๆ
เลือกเมนูและเริ่มกระบวนการปรุง อุณหภูมิและเวลา‐
ที่ระบุเปนแนวทางเบื้องตนเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีกวา
โดยสามารถปรับไดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู‐
กับสูตรอาหาร คุณภาพและจำนวนสวนประกอบที่ใช

เมนูยอยสำหรับ: คาเบื้องตน
สัญลั‐
กษณ

เมนูยอย

รายละเอียด

ตั้งเวลา

กำหนดเวลาปจจุบันและตั้งนาฬิกา

สวนแสดงเวลา

ขณะเปดทำงาน จอแสดงผลจะแจงเวลาปจจุบันเมื่อ‐
คุณปดการทำงานของเครื่อง

อุนรอนดวน

ขณะเปดทำงาน ฟงกชั่นจะลดเวลาในการทำความ‐
รอนลง

ตั้งคา + ไป

การตั้งคาฟงกชั่นและเปดการทำงานภายหลังโดย‐
การกดที่สัญลักษณใด ๆ ที่แผงควบคุม

ทำความรอน + รักษาอุณหภูมิ

เก็บรักษาอาหารที่เตรียมไวใหอุนเปนเวลา 30 นาที‐
กอนรอบการปรุงเสร็จสิ้น

เพิ่มเวลา

เปดและปดการทำงานฟงกชั่นตอเวลา

คอนทราสตการแสดงผล

ปรับคอนทราสตการแสดงผลเปนองศา

ความสวางหนาจอ

ปรับความสวางการแสดงผลเปนองศา

ตั้งคาภาษา

กำหนดภาษาสำหรับจอแสดงผล

ระดับเสียง

ปรับระดับเสียงกดและสัญญาณเปนองศา

เสียงปุม

เปดและปดการทำงานของเสียงสัญญาณบริเวณจุด‐
กดสัมผัส ไมสามารถปดเสียงจุดกดสัมผัสเปด/ปดได

เสียงเตือน/แจงขอผิดพลาด

เปดและปดการทำงานของเสียงเตือน

ความกระดางของน้ำ

การตั้งคาระดับความกระดางของน้ำ (1-4)
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สัญลั‐
กษณ

เมนูยอย

รายละเอียด

โหมดสาธิต

รหัสเปด/ปดการทำงาน: 2468

การใหบริการ

แสดงเวอรชั่นซอฟตแวรและโครงรางการทำงาน

คาจากโรงงาน

รีเซ็ตคาทั้งหมดเปนคาจากโรงงาน

6.3 เมนูยอยสำหรับ: การทำความสะอาด
สัญลักษณ

รายการเมนู

รายละเอียด

ระบายน้ำ

ขั้นตอนในการขจัดน้ำตกคางจากถาดน้ำหลัง‐
จากใชระบบไอน้ำ

ทำความสะอาดดวยไอน้ำแบบ‐ ขั้นตอนการทำความสะอาดคราบติดแนนโดย‐
พิเศษ
อาศัยน้ำยาทำความสะอาดเตาอบชวย
ทำความสะอาดดวยไอน้ำ

ขั้นตอนในการทำความสะอาดเครื่องเมื่อมี‐
คราบสกปรกเล็กนอยและไมมีคราบไหมหลาย
ๆ รอบ

การขจัดตะกรัน

ขั้นตอนในการทำความสะอาดวงจรทำไอน้ำ‐
จากคราบตะกรันตกคาง

ลางน้ำ

ขั้นตอนในการลางและทำความสะอาดวงจร‐
ทำไอน้ำหลังจากใชงานระบบไอน้ำเปนประจำ

6.4 ฟงกชั่นทำความรอน
ฟงกชั่นทำความรอน

การใช

ใชพัดลมปรุงสุก

อบสูงสุดสามชั้นพรอม ๆ กันและอบแหงอาหารตั้ง‐
อุณหภูมิต่ำกวา 20 - 40 °C สำหรับฟงกชั่นดังกลาว:
อบปกติ.

อบพิซซา

ใชอบอาหารชั้นที่หนึ่งเพื่อใหเขมและกรอบดานลาง
ตั้งอุณหภูมิที่ 20 - 40 °C ต่ำกวาสำหรับฟงกชั่นดัง‐
กลาว: อบปกติ.

ปรุงสุกชา ๆ

สำหรับเตรียมเนื้อยางเนื้อนุมที่ฉ่ำน้ำ

อบปกติ

สำหรับอบและยางอาหารบนชั้นที่หนึ่ง

อาหารแชแข็ง

สำหรับทำอาหารงาย ๆ เชน เฟรนชฟราย ปอเปยก‐
รอบ

ปงยางเทอรโบ

สำหรับยางเนื้อบริเวณขอชิ้นใหญหรือเนื้อสัตวปกที่‐
มีกระดูกบนชั้นที่หนึ่ง และใชเพื่อทำกราแตงและเพื่อ‐
ทำใหเกรียม
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ฟงกชั่นทำความรอน

การใช

ปงยาง

สำหรับยางอาหารและปงขนมปง

ปงยางดวน

ใชสำหรับยางวัตถุดิบอาหารแบบเรียบเปนจำนวน‐
มากและสำหรับงานปงขนมปง

เปดรอนดานลาง

ใชอบเคกใหไดพื้นลางที่กรอบ รวมทั้งเพื่อถนอม‐
อาหาร

ละลายน้ำแข็ง

ฟงกชั่นนี้สามารถใชเพื่อละลายน้ำแข็ง เชน ผักและ‐
ผลไม เวลาในการละลายน้ำแข็งจะขึ้นอยูกับปริมาณ‐
และขนาดของอาหารแชแข็ง

อบพัดลมแบบมีความชื้น

เพื่อเตรียมผลิตภัณฑอบแหงในถาดบนชั้นที่หนึ่ง
เพื่อประหยัดพลังงานระหวางปรุงสุก จะตองใชฟง‐
กชั่นนี้ตามตารางการปรุงสุกเพื่อใหไดผลในการปรุง‐
สุกตามที่คาดหวัง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม‐
เกี่ยวกับคาที่แนะนำไดจากตารางการปรุงสุก ฟง‐
กชั่นนี้ใชเพื่อกำหนดคาประสิทธิภาพพลังงานตาม‐
มาตรฐาน EN 60350-1

โอกราแตง

สำหรับเมนู เชน ลาซานญาและกราแตงมันฝรั่ง
สามารถใชเพื่อทำน้ำราดหรือทำใหเกรียม

การอบขนมปง

ใชฟงกชั่นนี้เพื่อเตรียมขนมปงหรือโรลลแบบมือ‐
อาชีพ ไดทั้งความกรอบ สีและขอบที่มันวาว

นึ่งหนึ่งในสี่สวน + ความ‐
รอน

สำหรับอบขนมปง อบเนื้อชิ้นใหญหรืออุนเนื้อแชเย็น‐
หรือแชแข็ง

นึ่งครึ่งสวน + ความรอน

สำหรับเมนูที่มีความชื้นสูง และสำหรับการเคี่ยวปลา
คัสตารดโรเยลและเทอรีน

ปลอยไอน้ำเต็มที่

สำหรับผัก ปลา มันฝรั่ง ขาว พาสตาหรือเมนูเคียง‐
พิเศษ

หลอดไฟอาจปดการทำงาน
อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิต่ำกวา 60
°C สำหรับฟงกชั่นการทำงาน
บางอยางของเตาอบ

6.5 เมนูพิเศษ
ฟงกชั่นทำความรอน
รักษาอุณหภูมิ

การใช
เพื่อใหอาหารรอนอยูเสมอ
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ฟงกชั่นทำความรอน

การใช

อุนจาน

เพื่อเตรียมความรอนของจานกอนเสิรฟ

ถนอมอาหาร

เพื่อทำผักแปรรูป เชน ผักดอง

อบแหง

สำหรับอบแหงผลไมผาชิ้น (เชน แอปเปล ลูกพลัม
พีช) และผัก (เชน มะเขือเทศ ซูชินี เห็ด)

หมักแปงโด

การใหความชื้นดวยไอน้ำชวยเพิ่มคุณภาพและเรง‐
ความเร็วในการหมักแปงโด ปองกันไมใหพื้นผิวแหง‐
และทำใหแปงโดมีความยืดหยุน

จายไอน้ำ

การอุนอาหารดวยไอน้ำจะชวยแกไขปญหาผิวแหง‐
กระดาง ความรอนจะกระจายตัวอยางสม่ำเสมอและ‐
ออนโยน ทำใหชวยฟนฟูรสชาติและกลิ่นของอาหาร‐
เหมือนเพิ่งเตรียมมาใหม สามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อ‐
อุนรอนอาหารบนจานโดยตรง สามารถอุนรอนได‐
มากกวาครั้งละหนึ่งจานโดยใชตำแหนงชั้นวาง‐
คนละชั้นกัน

6.6 เมนูยอยสำหรับ: VarioGuide
ประเภทอาหาร: ปลา/อาหารทะเล
เมนู

กุง
ปลา อบ
ฟชฟงเกอร
ปลาเลาะกระดูก บาง

ปลา

เมนู

หอยแมลงภู

กุง, แชแข็ง
-

ประเภทอาหาร: สัตวปก

ปลาเลาะกระดูก หนา

เมนู

ปลาเลาะกระดูก
แชแข็ง

สัตวปกมีกระดูก

-

สัตวปกมีกระดูก

-

ปลาตัวเล็กทั้งตัว

ปกไก สด

ปลาทั้งตัว นึ่ง

ปกไก แชแข็ง

ปลาตัวเล็กทั้งตัว ยาง
ปลาทั้งตัว ยาง
ปลาทั้งตัว ยาง

ซาลมอน

กุง, สด

ขาไก สด
ไก

ขาไก แชแข็ง
อกไก เคี่ยว

เทราท

ไก ครึ่งตัว 2 ชิ้น

ปลาซาลมอนเลาะ‐
กระดูก

ไกทั้งตัว

ซาลมอนทั้งตัว

เปดทั้งตัว

-

หานทั้งตัว

-
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เมนู
ไกงวงทั้งตัว

เมนู
-

ขอวัว
เนื้อลูกวัว

ประเภทอาหาร: เนื้อ

เนื้อลูกวัวยาง

เมนู

เนื้อวัว

เนื้อวัวตมคุณภาพดี

ขาแกะ

เนื้อเคยว

แกะยาง

มีทโลฟ

เนื้อวัวยาง

เนื้อแกะ

ขอแกะ มีเดียม

แรร

ขอแกะ มีเดียม

ปานกลาง

เนื้อกระตายปา
• ขากระตาย
• เนื้อสันกระตาย
• เนื้อสันกระตาย

ปานกลาง

เวลดัน
แรร

เนื้อกวาง
• สะโพกกวาง
• เนื้อสันกวาง

ปานกลาง

เนื้อสัตวปายาง

เวลดัน

เนื้อสันสัตวปา

ชิโปลาตาส

สัตวปา

ประเภทอาหาร: จานอบ

สแปรริบ

เมนู

ขาหมู ปรุงสำเร็จ

ลาซานญา

-

ขอหมู

ลาซานญา / แคน‐
เนลโลนิ, แชแข็ง

-

พาสตา

-

กราแตงมันฝรั่ง

-

กราแต็งผัก

-

เมนูของหวาน

-

สันหมู
เนื้อหมู

สันหลังแกะ

แรร

เวลดัน

เนื้อวัวสแกนดิเนเวีย

เนื้อสันลูกวัว

สันหมู
สันหมู รมควัน
สันหมู เคี่ยว
คอหมู
บาหมู
หมูยาง
แฮมปรุงสุก
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ประเภทอาหาร: พิซซา/คิช
เมนู

เมนู

พิซซา

พิซซา แปงบาง

บิสกิตพายรวน

-

พิซซา ทอปปงเพิ่ม

คริสตมาสสตอลเลน

-

พิซซา แชแข็ง

สทรูเดิลแอปเปล
แชแข็ง

-

พิซซาอเมริกัน
แชแข็ง

เคกถาด

พิซซา แชเย็น

แปงเคกสปอนจ
แปงโดใสยีสต

พิซซาสแน็ค แชแข็ง

ชีสเคก ถาด

-

บาแกตโอกราแตง

-

บราวนี่

-

ทารตฟลามเบ

-

สวิสโรลล

-

สวิสทารต รสเขมขน

-

ยีสตเคก

-

คิชลอเรน

-

ครัมเบิลเคก

-

แฟลนรสจัดจาน

-

เคกน้ำตาล

-

ประเภทอาหาร: เคก/ขนมอบ
เมนู
เคกริง

แฟลนเบส

-

พายแอปเปล

-

ชีสเคก ถาด

-

บริยอช

-

เคกมาเดรา

-

ทารต

-

สวิสทารต รสหวาน

-

เคกอัลมอนด

-

มัฟฟน

-

ขนมอบ

-

ขนมอบทรงยาว

-

ครีมพัฟ

-

พัฟเพสทรี้

-

เอแคลร

-

มาการอง

-

แฟลนเบสผสมส‐
ปอนจ
แฟลนผลไมอบแบบ‐
ขอบสั้น

เคกแอปเปล แตงหนา สปอนจเคก

แฟลนเบสอบแบบ‐
ขอบสั้น

แฟลนผลไม

แฟลนผลไมผสมส‐
ปอนจ
แปงโดใสยีสต

ประเภทอาหาร: ขนมปง/โรลล
เมนู
โรลล
โรลล

โรลล อบสำเร็จ
โรลล แชแข็ง

เซียบัตตา
บาแกตส

บาแกต อบสำเร็จ
บาแกต แชแข็ง
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เมนู

เมนู

ขนมปง

ขนมปงทรงมงกุฎ

บีทรูท

-

ขนมปงขาว

แบล็คซอลซิฟาย

-

ยีสตเพลท

หัวผักกาดแยกกลีบ

-

ขนมปงสีน้ำตาล

ถั่วแฮริคอทขาว

-

ขนมปงขาวไรล

กำหล่ำซาวอย

-

ขนมปงโฮลเกรน

ประเภทอาหาร: จานขาง

ขนาดปงไมใสยีสต

เมนู

ขนมปง/โรลล
แชแข็ง

เฟรนชฟราย แทง‐
บาง

-

เฟรนชฟราย แทง‐
หนา

-

ประเภทอาหาร: ผัก
เมนู
บรอคโคลี, กาน

-

บรอคโคลี, ทั้งชิ้น

-

ดอกกะหล่ำ, กาน

-

ดอกกะหล่ำ, ทั้งชิ้น

-

แครอท

เฟรนชฟราย แชแข็ง โครแกต

-

มันฝรั่งแทง

-

แฮชบราวน

-

-

มันฝรั่งตม, สุกหนึ่ง‐
ในสี่

-

ซูกินี หั่น

-

มันฝรั่งตม

-

หนอไมฝรั่ง, เขียว

-

มั่นฝรั่งไมปอกเปลือก -

หนอไมฝรั่ง, ขาว

-

ดัมปลิงมันฝรั่ง

-

พริกหยวก หั่นเสน

-

ดัมปลิงขนมปง

-

ผักโขม, สด

-

ยีสตดัมปลิง รสเค็ม

-

กระเทียมฝรั่ง, วง

-

ยีสตดัมปลิง รสหวาน -

ถั่วแขก

-

ขาว

-

เห็ดหั่น

-

ทาญเลียแตล, สด

-

มันฝรั่งปอกเปลือก

-

โพเลนตา

-

กะหล่ำดาว

-

คึ่นชายฝรั่ง, หั่นเตา

-

ถั่ว

-

มะเขือ

-

เฟนเนล

-

อารติโชก

-

หากตองปรับน้ำหนักหรือ
อุณหภูมิใจกลางอาหาร ใหใช
หรือ

เพื่อตั้งคาใหม

6.7 การเปดใชฟงกชั่นทำความรอน
1. เปดเครื่อง
2. กด
เพื่อยืนยัน
3. ตั้งอุณหภูมิ
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4. กด

เพื่อยืนยัน

6.8 การนึ่ง

9. หลังจากรอบการนึ่ง อาจเกิดไอน้ำที่ดาน
ลางของชองเปดได เช็ดแหงดานลางของ
ชองเปดเมื่อเครื่องเย็นลงแลว
ปลอยใหเครื่องแหงสนิทโดยเปด
ประตูทิ้งไว เพิ่มความเร็วในการ
อบแหงโดยปดประตูและทำความ
รอนเครื่องโดยใช ใชพัดลมปรุง
สุก ที่อุณหภูมิ 150°C เปนเวลา
ประมาณ 15 นาที

ฝาครอบถาดน้ำจะอยูที่แผงควบคุม
คำเตือน
ใชเฉพาะน้ำประปาอุณหภูมิปกติ
เทานั้น อยาใชน้ำกรอง (กรอง
แรธาตุออก) หรือน้ำกลั่น อยาใช
ของเหลวอื่น อยาเติมของเหลว
ไวไฟหรือแอลกอฮอลในถาดน้ำ
1. กดที่ฝาครอบถาดน้ำเพื่อเปดออก
2. เติมน้ำเย็นในถาดน้ำที่ระดับสูงสุด
(ประมาณ 950 มล.) จนเสียงสัญญาณดัง
ขึ้นหรือจอแสดงผลแสดงขอความขึ้น น้ำ
ดังกลาวเพียงพอสำหรับใชในระยะเวลา
ประมาณ 50 นาทีอยาเติมน้ำในถาดน้ำ
เกินกวาขีดสูงสุด อาจเกิดน้ำรั่ว น้ำลนและ
ความเสียหายตอเครื่องเรือนขึ้นได
3. ดันถาดน้ำไปที่ตำแหนงเริ่มตน
4. เปดเครื่อง
5. ตั้งคาทำความรอนดวยไอน้ำและอุณหภูมิ
6. ในกรณีที่จำเปน ใหตั้งคาฟงกชั่น ระยะ
หรือ เวลาสิ้นสุด
เวลา
ไอน้ำชุดแรกจะปรากฏขึ้นภายใน
ประมาณ 2 นาที จะมีเสียงดังขึ้นเมื่อเครื่อง
ไดอุณหภูมิตามที่กำหนดโดยประมาณ
เสียงสัญญาณเมื่อสิ้นสุดเวลาการปรุง
7. ปดเครื่อง
8. ระบายน้ำในถาดน้ำหลังจากปรุงดวยไอ
น้ำเสร็จสิ้น
ดูในหัวขอฟงกชั่นการทำความสะอาด:
ระบายน้ำ.
ขอควรระวัง
เครื่องมีความรอน เนื่องจาก
อาจทำใหผิวไหมได

เมื่อถาดน้ำไมมีน้ำ เสียง
สัญญาณจะดังขึ้นและถาดน้ำจะ
ตองเติมน้ำเพิ่มเพื่อนึ่งตอตามขั้น
ตอนที่ระบุขางตน

6.9 ไฟสถานะการทำความรอน
ขณะเปดใชฟงกชั่นทำความรอน แถบที่จอแส
ดงผลจะติดสวาง แถบสถานะแสดงอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิถึงเกณฑที่กำหนด เสียง
เตือนย้ำจะดัง 3 ครั้งและแถบสถานะจะติด
กะพริบและหายไป

6.10 ไฟสถานะการทำความรอน
ดวน
ฟงกชั่นนี้จะลดเวลาในการทำความรอนลง
อยาใสอาหารในเตาขณะที่ฟง
กชั่นอุนรอนดวนทำงาน
เปดใชงานฟงกชั่นนี้โดยกดคางที่ 3 วินาที
ไฟแจงการทำความรอนจะเปลี่ยนไป

6.11 ความรอนตกคาง
เมื่อคุณปดการทำงานเครื่อง จอแสดงผล
จะแจงความรอนที่เหลืออยู คุณสามารถใช
ความรอนดังกลาวเพื่ออุนรอนอาหารไว

7. ฟงกชั่นนาฬิกา
7.1 ตารางฟงกชั่นนาฬิกา
นาฬิกา

การใช
Minute Minder

การตั้งคานับถอยหลัง (สูงสุด 2 ชม. 30 นาที)
ฟงกชั่นนี้ไมมีผลตอการทำงานของเครื่อง
ใช

เพื่อเปดฟงกชั่นการทำงาน กด
เพื่อตั้งนาทีและ

ระยะเวลา

หรือ

เพื่อเริ่มตน

การกำหนดระยะเวลาการทำงาน (สูงสุด 23 ชม.
59 น.)
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นาฬิกา

การใช
เวลาสิ้นสุด

หากคุณตั้งเวลาสำหรับฟงกชั่นนาฬิกาไว เวลา
จะเริ่มนับถอยหลังหลังผานไป 5 วินาที
หากคุณใชฟงกชั่นนาฬิกา:
ระยะเวลา, เวลาสิ้นสุด เครื่องจะ
ปดระบบทำความรอนหลังผาน
เวลาที่กำหนดไป 90% เครื่องจะ
ใชความรอนที่เหลือเพื่อปรุงตอ
ไปจนกวาเวลาจะสิ้นสุด (3 - 20
นาที)

7.2 การตั้งนาฬิกา
กอนใชงานฟงกชั่นนี้: ระยะ
เวลา, เวลาสิ้นสุด คุณจะตองตั้ง
คาฟงกชั่นทำความรอนและ
อุณหภูมิกอน เครื่องหยุดทำงาน
โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้ได
ระยะเวลา และ เวลาสิ้นสุด
พรอม ๆ กันหากตองการเปดและ
ปดใชงานเครื่องอัตโนมัติตาม
เวลาที่กำหนด
ฟงกชั่นการทำงาน: ระยะเวลา
และ เวลาสิ้นสุด จะไมทำงาน
ขณะคุณใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
ใจกลาง
1. ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน:

การตั้งเวลาปดทำงานสำหรับฟงกชั่นทำความ‐
รอน (สูงสุด 23 ชม. 59 น.)

7.3 ทำความรอน + รักษาอุณหภูมิ
เงื่อนไขสำหรับฟงกชั่นการทำงาน:
•
•

อุณหภูมิที่กำหนดไวมากกวา 80 °C
ฟงกชั่น: ระยะเวลา ถูกตั้งคาไว

ฟงกชั่น: ทำความรอน + รักษาอุณหภูมิ รักษา
อุณหภูมิอาหารที่เตรียมไวที่ 80 °C เปนเวลา
30 นาที เปดทำงานหลังจากขั้นตอนการอบ
หรือยางสิ้นสุดลง
คุณสามารถเปดหรือปดฟงกชั่นการทำงานนี้
ไดจากเมนู: คาเบื้องตน.
1. เปดเครื่อง
2. เลือกฟงกชั่นทำความรอน
3. อุณหภูมิที่กำหนดสูงกวา 80 °C
ซ้ำ ๆ กันจนกวาจอแสดงผลจะแจง
4. กด
เปน: ทำความรอน + รักษาอุณหภูมิ.
5. กด
เพื่อยืนยัน
เมื่อฟงกชั่นการทำงานสิ้นสุดลง เสียงสัญญาณ
จะดังขึ้น
ฟงกชั่นจะทำงานคางอยูหากคุณปรับฟงกชั่
นการทำความรอน

7.4 เพิ่มเวลา
ฟงกชั่น: เพิ่มเวลา ใหฟงกชั่นทำความรอน
ทำงานตอไปหลังจากสิ้นสุดรอบ ระยะเวลา
ไมสามารถใชไดกับฟงกชั่นทำ
ความรอนรวมกับเซ็นเซอรวัด
อุณหภูมิใจกลาง

ซ้ำ ๆ จนกวาจอแสดงผลจะแสดง
2. กด
ฟงกชั่นนาฬิกาที่จำเปนและสัญลักษณที่
เกี่ยวของ
3. กด
หรือ
เหมาะสม

เพื่อตั้งเวลาตามความ

4. กด
เพื่อยืนยัน
เมื่อเวลาสิ้นสุดลง เสียงสัญญาณจะดังขึ้น
เครื่องจะปดทำงาน จอแสดงผลจะแสดง
ขอความขึ้น
5. กดที่สัญลักษณใด ๆ เพื่อหยุดสัญญาณดัง
กลาว

8. โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

1. เมื่อเวลาปรุงที่ตั้งไวสิ้นสุดลง เสียง
สัญญาณจะดังขึ้น กดที่สัญลักษณใด ๆ
จอแสดงผลจะแสดงขอความขึ้น
2. กด
เพื่อเปดใชงานหรือ
3. ตั้งระยะเวลาสำหรับฟงกชั่น:
4. กด

เพื่อยกเลิก
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8.1 สูตรอาหารออนไลน
คุณสามารถคนหาสูตรอาหาร
สำหรับโปรแกรมอัตโนมัติ
สำหรับเครื่องนี้ไดทางเว็บไซต
ของเรา คนหาตำราอาหารที่
เกี่ยวของโดยเลือกหมายเลข
PNC ตามแผนปายที่ดานหนา
ของชองเปดของตัวเครื่อง

1. เปดเครื่อง
2. เลือกเมนู: เมนูอาหาร. กด
เพื่อยืนยัน
3. เลือกหมวดหมูและเมนู ขาวประชาสัมพันธ
กดเลือก

เพื่อยืนยัน

4. เลือกสูตรอาหาร กด

เพื่อยืนยัน

8.2 เมนูอาหาร กับ เมนูอัตโนมัติ
เครื่องนี้มีเมนูหลายสูตรที่คุณสามารถเลือกใช
เมนูอาหารกำหนดไวคงที่และไมสามารถแกไข
ได

9. การใชอุปกรณเสริม
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

9.1 เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลาง
ตองตั้งคาอุณหภูมิสองสวนไดแก อุณหภูมิเตา
อบและอุณหภูมิใจกลาง
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางทำหนาที่วัด
อุณหภูมิที่ใจกลางของเนื้อ เมื่อเนื้อไดอุณหภมิ
ตามที่กำหนด เครื่องจะปดทำงาน
ขอควรระวัง
ใชเฉพาะเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
ใจกลางที่จัดมาใหหรืออะไหลที่
ถูกตองเทานั้น
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางจะ
ตองนิ่งอยูในเนื้อ และที่เตารับ
ระหวางการปรุงสุก
1. เปดเครื่อง
2. สอดปลายเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางไว
ที่ใจกลางของชิ้นเนื้อ
3. เสียบปลั๊กเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางเขา
กับเตารับดานหนาของเครื่อง

จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณเซ็นเซอรวัด
อุณหภูมิใจกลาง
หรือ
ภายในเวลากอน 5
4. กด
วินาทีเพื่อตั้งคาอุณหภูมิใจกลาง
5. ตั้งคาทำความรอนและอุณหภูมิเตาอบตาม
ความเหมาะสม
เครื่องจะคำนวณเวลาสิ้นสุดโดยประมาณไว
เวลาสิ้นสุดจะแตกตางกันไปตามปริมาณ
อาหาร อุณหภูมิเตาอบที่กำหนดไว (ขั้นต่ำ
120 °C) และโหมดการทำงาน เครื่องจะ
คำนวณเวลาสิ้นสุดภายในประมาณ 30 นาที
6. ปรับอุณหภูมิใจกลางโดยกดที่
เมื่อเนื้อไดอุณหภูมิใจกลางตามที่กำหนด เสียง
สัญญาณจะดังขึ้น เครื่องจะปดการทำงาน
อัตโนมัติ
7. กดที่สัญลักษณใด ๆ เพื่อหยุดสัญญาณดัง
กลาว
8. ถอดปลั๊กเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางจาก
เตารับ จากนั้นนำเนื้อออกจากเตาอบ
9. กดที่

เพื่อปดเครื่อง
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คำเตือน
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางมี
ความรอน เนื่องจากอาจทำให
ผิวไหมได ระวังขณะนำปลาย
เสียบและปลั๊กของเซ็นเซอรวัด
อุณหภูมิใจกลางออก

9.2 การสอดอุปกรณเสริมตาง ๆ
ตะแกรงชั้นวาง:
ดันชั้นวางระหวางแกนกำหนดแนวของฐาน
รองชั้นวาง และตรวจสอบวาขาชี้ลง

แนวเวาดานบนชวยเพิ่มความ
ปลอดภัย แนวเยื้องนี้ยังใชเพื่อ
ปองกันการพลิกดวย ของดานสูง
รอบ ๆ ชั้นวางใชเพื่อปองกัน
ภาชนะเลื่อนหลนจากชั้นวาง

9.3 รางทรงกระบอก - การสอด
อุปกรณเสริมตาง ๆ
รางทรงกระบอกชวยใหคุณสามารถใสและนำ
ชั้นวางออกไดโดยงาย
ขอควรระวัง
อยาทำความสะอาดรางทรง
กระบอกในเครื่องลางจาน อยา
หลอลื่นรางทรงกระบอก
ขอควรระวัง
ดันรางทรงกระบอกเขาไปใหสุด
ในเครื่องกอนปดประตูเตา
ตะแกรงชั้นวาง:
วางชั้นวางตะแกรงเขากับรางทรงกระบอกเพื่อ
ใหขาชี้ลง

กระทะกนลึก:
ดันกระทะกนลึกไประหวางแนวนำที่ฐานรอง
ชั้นวาง

ขอบดานสูงรอบ ๆ ชั้นตะแกรง
เปนอุปกรณพิเศษเพื่อปองกัน
ภาชนะไมใหเลื่อนหลนลงมา

ชั้นวางตะแกรงและกระทะกนลึกพรอมกัน:

กระทะกนลึก:

ดันกระทะกนลึกระหวางแนวนำที่ฐานชั้นวาง
และชั้นวางตะแกรงที่แนวนำดานบนโดยฐาน
จะตองชี้ลง

ใสกระทะกนลึกที่รางทรงกระบอก

ชั้นวางตะแกรงและกระทะกนลึกพรอมกัน:
ใสชั้นวางตะแกรงและกระทะกนลึกที่รางทรง
กระบอก
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2. จัดวางกระทะกนลึกในเตาบนชั้นวางที่
เหมาะสม
สามารถใชขาตั้งกับยางเมนูแผนเรียบเปน
ปริมาณมากและสำหรับงานปง
1. ตอขาตั้งเขากับอางกนลึกเพื่อใหฐานรอง
ชั้นตะแกรงหันลง

9.4 ขาตั้งและกระทะปง/ยาง
คำเตือน
ใชความระมัดระวังขณะนำสวน
ประกอบตาง ๆ ออกจากเครื่องที่
รอนจัด เนื่องจากอาจทำใหผิว
ไหมได
คุณสามารถใชขาตั้งเพื่อยางเนื้อสัตวหรือเนื้อ
สัตวปกชิ้นใหญบนชั้นเดียวกัน

2. จัดวางกระทะกนลึกในเตาบนชั้นวางที่
เหมาะสม

1. ตอขาตั้งเขากับอางกนลึกเพื่อใหฐานรอง
ชั้นตะแกรงหันขึ้น

10. ฟงกชั่นเพิ่มเติม
10.1 รายการโปรด
คุณสามารถบันทึกคาโปรด เชน ระยะเวลา
อุณหภูมิหรือการทำความรอนไดตามตองการ
โดยสามารถเลือกใชไดจากเมนู: รายการ
โปรด. คุณสามารถบันทึกได 20 โปรแกรมการ
ทำงาน

การบันทึกโปรแกรม
1. เปดเครื่อง
2. ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอนหรือโปรแกรม
อัตโนมัติ
3. กดเลือก
ซ้ำ ๆ กันจนกวาจอแสดงผล
จะแสดงขอความเปน: บันทึก.
4. กด

เพื่อยืนยัน

จอแสดงผลจะแสดงตำแหนงหนวยความจำ
แรกที่วางอยู
5. กด
เพื่อยืนยัน
6. กรอกชื่อโปรแกรมการทำงาน
อักขระตัวแรกจะติดกะพริบ
7. กดเลือก

หรือ

เพื่อแกไขตัวอักษร

8. กด
อักขระตัวถัดไปจะติดกะพริบ
9. ทำตามขั้นตอนที่ 7 อีกครั้งตามความ
เหมาะสม
เพื่อบันทึก
10. กดคางที่
คุณสามารถเขียนทับหนวยความจำได ขณะ
จอแสดงผลแสดงตำแหนงหนวยความจำวาง
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สามตำแหนงแรก ใหกดเลือก
จากนั้นกด

หรือ

เพื่อเขียนทับโปรแกรมที่มีอยู

คุณสามารถแกไขชื่อโปรแกรมไดจากเมนู:
แกไขชื่อโปรแกรม.

4. ตั้งเวลา
5. กด
ซ้ำ ๆ กันจนกวาจอแสดงผลจะแจง
เปน: ตั้งคา + ไป.
6. กด

เพื่อยืนยัน

การเปดใชงานโปรแกรมการทำงาน

กดที่สัญลักษณใด ๆ (ยกเวน ) เพื่อเริ่มการ
ทำงานของฟงกชั่น: ตั้งคา + ไป. ฟงกชั่นทำ
ความรอนที่ตั้งไวจะเริ่มขึ้น

1. เปดเครื่อง
2. เลือกเมนู: รายการโปรด.

เมื่อฟงกชั่นทำความรอนสิ้นสุดลง เสียง
สัญญาณจะดังขึ้น

3. กด
เพื่อยืนยัน
4. เลือกชื่อโปรแกรมโปรดของคุณ

•

เพื่อยืนยัน

5. กด

•

10.2 การใชล็อคปองกันเด็ก
ขณะเปดใชล็อคปองกันเด็ก เครื่องจะไม
สามารถเปดทำงานโดยไมไดตั้งใจ
1. กดเลือก

เพื่อเปดหนาจอ

2. กดเลือก
และ
พรอม ๆ กันจนกวา
จอแสดงผลจะแสดงขอความขึ้น
ปดใชงานระบบล็อคปองกันเด็กโดยทวนซ้ำขั้น
ตอนที่ 2

ล็อคฟงกชั่น เปดทำงานเมื่อ
ฟงกชั่นทำความรอนทำงาน
เมนู: คาเบื้องตน ใชเพื่อเปด
และปดฟงกชั่นการทำงาน:
ตั้งคา + ไป.

10.5 ปดการทำงานอัตโนมัติ
เพื่อความปลอดภัย เครื่องจะปดทำงาน
อัตโนมัติหลังผานไประยะหนึ่ง หากฟงกชั่นทำ
ความรอนมีการทำงานและคุณไมไดปรับคาใด
ๆ
อุณหภูมิ (°C)

เวลาปดทำงาน
(ชม.)

ฟงกชั่นนี้ปองกันการปรับคาความรอนโดยไม
ไดตั้งใจ คุณสามารถเปดใชงานไดเมื่อเครื่อง
ทำงานอยูเทานั้น

30 - 115

12.5

120 - 195

8.5

1. เปดเครื่อง
2. ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอนหรือปรับตั้งคา:

200 - 230

5.5

10.3 ล็อคฟงกชั่น

ระบบปดการทำงานอัตโนมัติไม
สามารถใชไดกับฟงกชั่นตอไปนี้
ไฟ, เซ็นเซอรตรวจจับ
อาหาร,ระยะเวลา, เวลาสิ้นสุด

3. กด
ซ้ำ ๆ กันจนกวาจอแสดงผลจะแจง
เปน: ล็อคฟงกชั่น.
4. กด

เพื่อยืนยัน

ปดใชงานฟงกชั่นโดยกดที่
แสดงขอความขึ้น กด
ที่

จอแสดงผลจะ

ซ้ำ ๆ กัน จากนั้นกด

เพื่อยืนยัน
เมื่อปดการทำงานของเครื่อง ฟง
กชั่นจะปดการทำงานไปดวย

10.4 ตั้งคา + ไป
ฟงกชั่นนี้ใชเพื่อตั้งคาการทำความรอน (หรือ
ตั้งโปรแกรมการทำงาน) สำหรับใชในภาย
หลังโดยการกดที่สัญลักษณหนึ่งครั้ง
1. เปดเครื่อง
2. ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน:
3. กด
ซ้ำ ๆ กันจนกวาจอแสดงผลจะแจง
เปน: ระยะเวลา.

10.6 ความสวางของหนาจอ
ความสวางหนาจอมีสองโหมดไดแก
•
•

กลางคืน - ขณะเครื่องปดทำงาน ความ
สวางหนาจอจะนอยลงระหวางเวลา 10
PM และ 6 AM
กลางวัน:
– ขณะเครื่องเปดทำงาน
– หากคุณกดที่สัญลักษณใด ๆ ระหวาง
โหมดกลางคืน (นอกเหนือจาก เปด /
ปด) จอแสดงผลจะกลับไปที่โหมด
กลางวันสำหรับชวง 10 วินาทีถัดไป
– หากเครื่องปดทำงานและคุณตั้งคาฟง
กชั่นการทำงานไว: Minute Minder.
เมื่อฟงกชั่นสิ้นสุดลง จอแสดงผลจะ

24

www.electrolux.com

ปรับคาความสวางเปนสำหรับเวลา
กลางคืนอีกครั้ง

หากปดเครื่อง พัดลมระบายความรอนสามารถ
ทำงานตอเนื่องจนกวาเครื่องจะเย็นลง

10.7 พัดลมระบายความรอน
ขณะเครื่องทำงาน พัดลมระบายความรอนจะ
ทำงานอัตโนมัติเพื่อใหพื้นผิวของเครื่องเย็น

11. คำแนะนำและเคล็ดลับ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
อุณหภูมิและเวลาในการอบใน
ตารางใชเปนขอมูลเบื้องตน
เทานั้น โดยขึ้นอยูกับสูตรอาหาร
คุณภาพและจำนวนสวนประกอบ
ที่ใช

วางแปงโดในจานที่ใหญพอสำหรับรองรับเพื่อ
แปงฟู ไมจำเปนตองปดครอบ สอดตะแกรง
ลวดบนชั้นวางแรก จากนั้นใสจานเขาไป ปด
ประตูและตั้งคาฟงกชั่น: หมักแปงโด. ตั้งเวลา
ตามความเหมาะสม
ละลายน้ำแข็ง

11.1 ดานขางภายในของประตูปด

นำบรรจุภัณฑอาหารออก จากนั้นวาง
ผลิตภัณฑอาหารบนจาน อยาใชชามหรือจาน
ปดทับ เนื่องจากจะทำใหเวลาละลายน้ำแข็ง
ยาวนานขึ้น ใชชั้นวางแรกจากดานลาง

ดานขางภายในของประตูปดผลิตภัณฑ
บางรุนประกอบไปดวย:

11.3 ปลอยไอน้ำเต็มที่

•
•

จำนวนตำแหนงชั้นวาง
ขอมูลฟงกชั่นการทำความรอน ตำแหนง
ชั้นวางที่แนะนำและอุณหภูมิสำหรับอาหาร
ทั่วไป

11.2 คำแนะนำสำหรับฟงกชั่นทำ
ความรอนพิเศษของเตาอบ
รักษาอุณหภูมิ
ใชฟงกชั่นนี้หากคุณตองการอุนอาหารคางไว
อุณหภูมิจะถูกควบคุมอัตโนมัติที่ 80 °C
อุนจาน
สำหรับอุนรอนจาน

คำเตือน
ใชความระมัดระวังขณะเปด
ประตูเครื่องในกรณีที่ฟงกชั่น
เปดใชงาน ไอน้ำอาจรั่วไหล
ออกมา
ฟงกชั่นนี้ใชไดกับอาหารทุกปะเภท ทั้งแบบสด
ใหมหรือแบบแชแข็ง สามารถใชเพื่อปรุงสุก
อุนรอน ละลายน้ำแข็ง เคี่ยวหรือลวกผัก เนื้อ
ปลา พาสตา ขาว ขาวโพดหวาน เซโมลินา
และไข
สามารถเตรียมอาหารทั้งหมดในคราวเดียว
เพื่อใหแตละเมนูปรุงสุกไดถูกตอง ใหเลือกเมนู
ที่เวลาปรุงสุกใกลเคียงกัน เติมน้ำในถาดน้ำที่
ระดับสูงสุด ใสอาหารในภาชนะปรุงสุกที่
เหมาะสม จากนั้นวางบนชั้นตะแกรง ปรับระยะ
ระหวางภาชนะเพื่อใหไอน้ำหมุนเวียนไดดี

วางจานกระจายใหสม่ำเสมอที่ตะแกรงลวด
ยายต่ำแหนงชั้นวางหลังจากผานเวลาอุนรอน
ไปครึ่งหนึ่ง (สลับดานบนและดานลาง)

การฆาเชื้อโรค

อุณหภูมิอัตโนมัติคือ 70 °C

•

ตำแหนงชั้นวางที่แนะนำ: 3.
หมักแปงโด
คุณสามารถใชฟงกชั่นอัตโนมัตินี้กับเมนูแปง
ใสยีสตไดตามชอบ ระบบจะทำใหแปงฟูไดดี

•

•

ฟงกชั่นนี้ชวยใหคุณสามารถฆาเชื้อโรคที่
ภาชนะ (เชน ขวดนมเด็ก)
ใสภาชนะที่สะอาดกลางชั้นวางของชั้นแรก
ชองเปดจะตองเปดเปนมุมเล็ก ๆ เทานั้น
เติมน้ำใหเต็มชอง และตั้งเวลาไวที่ 40
นาที
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ผัก
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

อารติโชก

99

50 - 60

2

มะเขือยาว

99

15 - 25

2

ดอกกะหล่ำ, ทั้ง‐
ชิ้น

99

35 - 45

2

ดอกกะหล่ำ, กาน

99

25 - 35

2

บรอคโคลี, ทั้งชิ้น

99

30 - 40

2

บรอคโคลี, กาน1) 99

13 - 15

2

เห็ดหั่น

99

15 - 20

2

ถั่ว

99

20 - 30

2

เฟนเนล

99

25 - 35

2

แครอท

99

25 - 35

2

โคลราบิ, หั่นเปน‐ 99
ชิ้น

25 - 35

2

พริกหยวก, หั่น‐
เสน

99

15 - 20

2

กระเทียมฝรั่ง, วง

99

20 - 30

2

ถั่วแขก

99

35 - 45

2

ผักสลัด, กาน

99

20 - 25

2

กะหล่ำดาว

99

25 - 35

2

บีทรูท

99

70 - 90

2

แบล็คซอลซิฟาย

99

35 - 45

2

คึ่นชายฝรั่ง,
หั่นเตา

99

20 - 30

2

หนอไมฝรั่ง, เขียว 99

15 - 25

2

หนอไมฝรั่ง, ขาว

99

25 - 35

2

ผักโขม, สด

99

15 - 20

2

มันฝรั่งปอกเปลือก 99

10

2

ถั่วแฮริคอทขาว

99

25 - 35

2

กำหล่ำซาวอย

99

20 - 25

2

ซูกินี, หั่น

99

15 - 25

2

ถั่ว, ลวก

99

20 - 25

2

ผัก, ลวก

99

15

2
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อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

ถั่วแหง, แช (น้ำ/
ถั่วสัดสวน 2:1)

99

55 - 65

2

สโนวพี (kaiser
peppers)

99

20 - 30

2

กะหล่ำขาวหรือ‐
แดง, หั่นเฉียง

99

40 - 45

2

ฟกทอง, หั่นเตา

99

15 - 25

2

ซาวเคราท

99

60 - 90

2

มันเทศ

99

20 - 30

2

มะเขือเทศ

99

15 - 25

2

ขาวโพดหวานทั้ง‐ 99
ฝก

30 - 40

2

1) อุนเตาไว 5 นาที

จานเสริม
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

ยีสตดัมปลิง

99

25 - 35

2

ดัมปลิงมันฝรั่ง

99

35 - 45

2

มันฝรั่งไมปอก‐
เปลือก, ขนาด‐
กลาง

99

45 - 55

2

ขาว (น้ำ / ขาว
1:1)1)

99

35 - 45

2

มันฝรั่งตม, สุก‐
หนึ่งในสี่

99

35 - 45

2

ดัมปลิงขนมปง

99

35 - 45

2

ทาญเลียแตล, สด

99

15 - 25

2

โพเลนตา
(สัดสวนของเหลว
3:1)

99

40 - 50

2

บัลเกอร (น้ำ / บัล‐ 99
เกอร 1:1)

25 - 35

2

คูสคูส (น้ำ / คูสคูส 99
1:1)

15 - 20

2

สเปสลี (พาสตา‐
สไตลเยอรมัน)

25 - 30

2

99
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อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

ขาวหอม (น้ำ /
ขาว 1:1)

99

30 - 35

2

เลนทิล, แดง (น้ำ / 99
เลนทิล 1:1)

20 - 30

2

เลนทิล, น้ำตาล‐
และเขียว (น้ำ /
เลนทิล 2:1)

99

55 - 60

2

พุดดิ้งขาว (นม /
ขาว 2.5:1)

99

40 - 55

2

พุดดิ้งเซโมลินา
(นม / เซโมนิลา
3.5:1)

99

20 - 25

2

1) สัดสวนน้ำกับขาวสามารถปรับเปลี่ยนไดตามชนิดของขาว

ผลไม
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

แอปเปลหั่น

99

10 - 15

2

ฮอตเบอรรี่

99

10 - 15

2

คอมโพตผลไม

99

20 - 25

2

ละลายช็อคโกแลต 99

10 - 20

2

ปลา
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

เทราท ประมาณ
250 กรัม

85

20 - 30

2

กุง, สด

85

20 - 25

2

กุง, แชแข็ง

85

30 - 40

2

เนื้อซาลมอนไมมี‐
กระดูก

85

20 - 30

2

ซาลมอนเทราท
ประมาณ 1000
กรัม

85

40 - 45

2

หอยแมลงภู

99

20 - 30

2

เนื้อปลาไมมี‐
กระดูกเปนแผน

80

15

2
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เนื้อ
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

แฮมปรุงสุก 1000 กรัม

99

55 - 65

2

อกไก, เคี่ยว

90

25 - 35

2

เนื้อไก เคี่ยว 1000 1200 กรัม

99

60 - 70

2

เนื้อลูกวัว / เนื้อสันหมู‐
ไมรวมขา 800 - 1000
กรัม

90

80 - 90

2

คาสเซเลอร (สันหมูรม‐
ควัน), เคี่ยว

90

70 - 90

2

ทาเฟลสปตซ (เนื้อวัว‐
ตม)

99

110 - 120

2

ชิโปลาตาส

80

15 - 20

2

ไสกรอกเนื้อลูกวัวบาวา‐ 80
เรียน (ไสกรอกขาว)

20 - 30

2

ไสกรอกเวียนนา

20 - 30

2

80

ไข
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

ไข, ตมสุกดี

99

18 - 21

2

ไข, ตมสุกปาน‐
กลาง

99

12 - 13

2

ไข, ตมพอสุก

99

10 - 11

2

11.4 ปงยางเทอรโบ และ ปลอยไอ
น้ำเต็มที่ ตามลำดับ
ขณะใชฟงกชั่นผสมผสาน คุณสามารถปรุงสุก
เนื้อสัตว ผักและสวนประกอบเสริมอื่น ๆ ตอกัน
ได วิธีการนี้จะทำใหอาหารทั้งหมดพรอมเสิรฟ
ในเวลาเดียวกัน
•
•

การยางผลิตภัณฑอาหารโดยใชฟงกชั่นนี้:
ปงยางเทอรโบ.
ใสผักและสวนประกอบอื่น ๆ ที่เตรียมไวใน
ภาชนะที่เหมาะสม จากนั้นใสเขาเตาอบ
พรอมกับผลิตภัณฑยาง

•

•

ปลอยใหเตาอบลดอุณหภูมิลงที่ประมาณ
80 °C เพื่อใหอุณหภูมิลดลงเร็วขึ้นใหเปด
ประตูเตาอบไปที่ตำแหนงแรกประมาณ 15
นาที
เริ่มการทำงาน: ปลอยไอน้ำเต็มที.่ ปรุงสุก
ผลิตภัณฑทั้งหมดพรอมกันจนไดที่
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อาหาร

ปงยางเทอรโบ (ขั้นตอนแรก: ปรุง‐
สุกเนื้อสัตว)

ปลอยไอน้ำเต็มที่ (ขั้นตอนที่สอง:
เติมผัก)

อุณหภูมิ
(°C)

เวลา
(นาที)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

เวลา
(นาที)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

เนื้อวัวยาง 180
1 กก.
กะหล่ำดาว,
โพเลนตา

60 - 70

เนื้อสัตว: 1

99

40 - 50

เนื้อสัตว: 1
ผัก: 3

หมูยาง 1
กก.
มันฝรั่ง ผัก
เกรวี่

180

60 - 70

เนื้อสัตว: 1

99

30 - 40

เนื้อสัตว: 1
ผัก: 3

เนื้อลูกวัว‐
ยาง 1 กก.
ขาว ผัก

180

50 - 60

เนื้อสัตว: 1

99

30 - 40

เนื้อสัตว: 1
ผัก: 3

11.5 นึ่งครึ่งสวน + ความรอน
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

คัสตารด / แฟลนใน‐
จานแยก1)

90

35 - 45

2

ไขอบ1)

90 - 110

15 - 30

2

เทอรีน1)

90

40 - 50

2

เนื้อปลาไมมีกระดูก‐
ชิ้นบาง

85

15 - 25

2

เนื้อปลาไมมีกระดูก‐
ชิ้นหนา

90

25 - 35

2

เนื้อปลาขนาดเล็กไม‐
เกิน 350 กรัม

90

20 - 30

2

ปลาทั้งตัวขนาดไม‐
เกิน 1000 กรัม

90

30 - 40

2

ดัมปลิงอบ

120 - 130

40 - 50

2

1) ปรุงตออีกประมาณครึ่งชั่วโมงโดยปดประตูไว

11.6 นึ่งหนึ่งในสี่สวน + ความรอน
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

หมูยาง 1000 กรัม

160 - 180

90 - 100

2

เนื้อวัวยาง 1000 กรัม

180 - 200

60 - 90

2
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อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

เนื้อลูกวัวยาง 1000
กรัม

180

80 - 90

2

มีทโลฟ, ไมไดปรุงสุก
500 กรัม

180

30 - 40

2

สันหมูรมควัน 600 1000 กัม (หมัก 2
ชั่วโมง)

160 - 180

60 - 70

2

ไก 1000 ก.

180 - 210

50 - 60

2

เปด 1500 - 2000
กรัม

180

70 - 90

2

เนื้อหาน 3000 กรัม

170

130 - 170

1

กราแตงมันฝรั่ง

160 - 170

50 - 60

2

อบพาสตา

170 - 190

40 - 50

2

ลาซานญา

170 - 180

45 - 55

2

ขนมปงประเภทตาง ๆ
500 - 1000 กรัม

180 - 190

45 - 60

2

โรลลขนมปง

180 - 210

25 - 35

2

โรลลพรอมอบ

200

15 - 20

2

บาแกตพรอมอบ 40 50 กรัม

200

15 - 20

2

บาแกตพรอมอบ 40 50 กรัม, แชแข็ง

200

25 - 35

2

11.7 จายไอน้ำ
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

เมนูจานเดียว

110

10 - 15

2

พาสตา

110

10 - 15

2

ขาว

110

10 - 15

2

ดัมปลิง

110

15 - 25

2

11.8 การอบ

•

•

•

•

เตาอบของคุณสามารถอบหรือยางในรูป
แบบที่เหนือกวาอุปกรณที่คุณเคยใชมา
กอน ปรับคาตามปกติ เชน อุณหภูมิ เวลา
การปรุง และตำแหนงชั้นวางเปนคาใน
ตาราง
ใชอุณหภูมิต่ำในครั้งแรก

•

หากไมพบคาสำหรับสูตรอาหารเฉพาะ ให
มองหาคาที่ใกลเคียงที่สุด
สามารถเพิ่มเวลาอบได 10 - 15 นาทีหากมี
การอบเคกมากกวาหนึ่งชั้น
เคกและขนมอบในระดับความสูงที่ตางกัน
จะไมเกรียมเทากันในเบื้องตน ในกรณีนี้
ไมตองปรับแตงคาอุณหภูมิแตอยางใด
ความเกรียมจะพอเหมาะเพื่อพนระยะการ
อบไปแลว
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•

ถาดในเตาอาจบิดตัวระหวางการอบ ใน
กรณีที่ถาดเริ่มเย็นอีกครั้ง การบิดจะหายไป

11.9 คำแนะนำในการอบ
ผลการอบ

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีแกไข

ดานลางของเคกเกรียมไมทั่ว

ตำแหนงชั้นวางไมถูกตอง

วางเคกบนชั้นดานลาง

เคกยุบ แฉะ ไมหรือหนาแตก

อุณหภูมิเตาอบสูงเกินไป

ครั้งถัดไปที่ทำการอบ ใหตั้ง‐
คาอุณหภูมิเตาอบใหต่ำลงเล็ก‐
นอย

เคกยุบ แฉะ ไมหรือหนาแตก

เวลาอบสั้นเกินไป

ตั้งเวลาอบใหนานขึ้น
ไมสามารถลดเวลาอบได‐
โดยอาศัยการกำหนด‐
อุณหภูมิใหสูงขึ้น

เคกยุบ แฉะ ไมหรือหนาแตก

มีของเหลวในสวนผสมมาก‐
เกินไป

ลดปริมาณของเหลว ควบคุม‐
เวลาตีสวนผสมใหดี โดย‐
เฉพาะอยางยิ่งหากใชเครื่องตี

เคกแหงเกินไป

อุณหภูมิเตาอบต่ำเกินไป

ครั้งถัดไปที่ทำการอบ ใหตั้ง‐
คาอุณหภูมิเตาอบใหสูงขึ้น

เคกแหงเกินไป

เวลาอบนานเกินไป

ครั้งถัดไปที่ทำการอบ ตั้งเวลา‐
อบใหสั้นลง

เคกเกรียมไมทั่วกัน

อุณหภูมิเตาสูงเกินไปและ‐
เวลาอบสั้นเกินไป

ตั้งคาอุณหภูมิใหต่ำลงและอบ‐
ใหนานขึ้น

เคกเกรียมไมทั่วกัน

สวนผสมกระจายตัวไมทั่ว

กระจายสวนผสมใหทั่วบน‐
ถาดอบ

เคกยังไมสุกตามเวลาอบที่แจง อุณหภูมิเตาอบต่ำเกินไป

ครั้งถัดไปที่ทำการอบ ใหตั้ง‐
คาอุณหภูมิเตาอบใหสูงขึ้น‐
เล็กนอย

11.10 การอบชั้นเดียว:
การอบในถาด
อาหาร

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

ริงเคก / บริออช

ใชพัดลมปรุงสุก

150 - 160

50 - 70

1

มาเดราเคก/เคก‐
ผลไม

ใชพัดลมปรุงสุก

140 - 160

70 - 90

1

Fatless sponge ใชพัดลมปรุงสุก
cake / สปอนจ‐
เคกไรไขมัน

140 - 150

35 - 50

2

Fatless sponge อบปกติ
cake / สปอนจ‐
เคกไรไขมัน

160

35 - 50

2

แฟลนเบส - พาย‐ ใชพัดลมปรุงสุก
รวน

150 - 1601)

20 - 30

2
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อาหาร

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

แฟลนเบส สปอนจ

ใชพัดลมปรุงสุก

150 - 170

20 - 25

2

Apple pie /
พายแอปเปล (2
ถาด Ø20 ซม.
ออฟเซ็ตแนว‐
ทแยง)

ใชพัดลมปรุงสุก

160

60 - 90

2

Apple pie /
พายแอปเปล (2
ถาด Ø20 ซม.
ออฟเซ็ตแนว‐
ทแยง)

อบปกติ

180

70 - 90

1

ชีสเคก

อบปกติ

170 - 190

60 - 90

1

1) อุนรอนเตาอบ

เคก / ขนมอบ / ขนมปงบนถาดอบ
อาหาร

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

เพลทเต็ดเบรด /
เบรดคราวน

อบปกติ

170 - 190

30 - 40

3

คริสตมาสสตอล‐
เลน

อบปกติ

160 - 1801)

50 - 70

2

ขนมปง (ขาว‐
อบปกติ
ไรย):
1. ขั้นตอนแรก‐
ในการอบ
2. ขั้นตอนที่‐
สองในการ‐
อบ

1. 2301)
2. 160 - 180

1. 20
2. 30 - 60

1

ครีมพัฟ /
เอแคลร

อบปกติ

190 - 2101)

20 - 35

3

สวิสโรลล

อบปกติ

180 - 2001)

10 - 20

3

เคกครัมเบิลท็อป‐ ใชพัดลมปรุงสุก
ปง (แหง)

150 - 160

20 - 40

3

บัตเตอรอัลมอน‐ อบปกติ
ดเคก / ชูการเคก

190 - 2101)

20 - 30

3

แฟลนผลไม
(ทำจากยีสตโด /
สปอนจ)2)

ใชพัดลมปรุงสุก

150 - 170

30 - 55

3

แฟลนผลไม
(ทำจากยีสตโด /
สปอนจ)2)

อบปกติ

170

35 - 55

3
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อาหาร

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

แฟลนผลไมทำ‐
จากพายรวน

ใชพัดลมปรุงสุก

160 - 170

40 - 80

3

ยีสตเคกกับทอป‐
ปงเนื้อบาง (เชน
ควอรค ครีม คัส‐
ตารด)

อบปกติ

160 - 1801)

40 - 80

3

อาหาร

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

บิสกิตพายรวน

ใชพัดลมปรุงสุก

150 - 160

15 - 25

3

Short bread /
ชอรตเบรด /
เพสทรี้สไตรป

ใชพัดลมปรุงสุก

140

20 - 35

3

Short bread /
ชอรตเบรด /
เพสทรี้สไตรป

อบปกติ

1601)

20 - 30

3

บิสกิตทำจากส‐
ปอนจ

ใชพัดลมปรุงสุก

150 - 160

15 - 20

3

เพสทรี้ทำจาก‐
ไขขาว /
เมอแรงค

ใชพัดลมปรุงสุก

80 - 100

120 - 150

3

มาการอง

ใชพัดลมปรุงสุก

100 - 120

30 - 50

3

บิสกิตทำจาก‐
ยีสตโด

ใชพัดลมปรุงสุก

150 - 160

20 - 40

3

พัฟเพสทรี้

ใชพัดลมปรุงสุก

170 - 1801)

20 - 30

3

โรลล

ใชพัดลมปรุงสุก

1601)

10 - 25

3

โรลล

อบปกติ

190 - 2101)

10 - 25

3

Small cakes /
เคกชิ้นเล็ก (20
ชิ้นตอถาด)

ใชพัดลมปรุงสุก

1501)

20 - 35

3

Small cakes /
เคกชิ้นเล็ก (20
ชิ้นตอถาด)

อบปกติ

1701)

20 - 30

3

1) อุนรอนเตาอบ
2) ใชถาดกนลึก

บิสกิต

1) อุนรอนเตาอบ
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11.11 ขนมอบและกราแต็ง
อาหาร

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

อบพาสตา

อบปกติ

180 - 200

45 - 60

1

ลาซานญา

อบปกติ

180 - 200

25 - 40

1

กราแต็งผัก1)

ปงยางเทอรโบ

170 - 190

15 - 35

1

บาแก็ตราดชีส‐
เหลว

ใชพัดลมปรุงสุก

160 - 170

15 - 30

1

อบขนมหวาน

อบปกติ

180 - 200

40 - 60

1

อบปลา

อบปกติ

180 - 200

30 - 60

1

ผักยัดไส

ใชพัดลมปรุงสุก

160 - 170

30 - 60

1

1) อุนรอนเตาอบ

11.12 อบพัดลมแบบมีความชื้น
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้น‐
วาง

พาสตากราแตง

200 - 220

45 - 55

3

กราแตงมันฝรั่ง

180 - 200

70 - 85

3

มุสซากา

170 - 190

70 - 95

3

ลาซานญา

180 - 200

75 - 90

3

แคนเนลโลนี

180 - 200

70 - 85

3

พุดดิ้งขนมปง

190 - 200

55 - 70

3

พุดดิ้งขาว

170 - 190

45 - 60

3

เคกแอปเปลพรอมกับสวนผสม‐
แบบสปอนจ (ถาดกลม)

160 - 170

70 - 80

3

ขนมปงขาว

190 - 200

55 - 70

3

11.13 อบหลายชั้น
ใชฟงกชั่นนี้: ใชพัดลมปรุงสุก.
เคก / ขนมอบ / ขนมปงบนถาดอบ
อาหาร
ครีมพัฟ /
เอแคลร

อุณหภูมิ (°C)
160 - 1801)

เวลา (นาที)
25 - 45

ตำแหนงชั้นวาง
ตำแหนงที่ 2

ตำแหนงที่ 3

1/4

-
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อาหาร
เคกสเตริสเซล‐
แหง

อุณหภูมิ (°C)
150 - 160

เวลา (นาที)
30 - 45

ตำแหนงชั้นวาง
ตำแหนงที่ 2

ตำแหนงที่ 3

1/4

-

1) อุนรอนเตาอบ

บิสกิต / small cakes / เคกชิ้นเล็ก / ขนมอบ / โรลล
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง
ตำแหนงที่ 2

ตำแหนงที่ 3

บิสกิตพายรวน

150 - 160

20 - 40

1/4

1/3/5

Short bread /
ชอรตเบรด /
เพสทรี้สไตรป

140

25 - 45

1/4

1/3/5

บิสกิตทำจากส‐
ปอนจ

160 - 170

25 - 40

1/4

-

บิสกิตทำจากไข‐ 80 - 100
ขาว เมอแรงค

130 - 170

1/4

-

มาการอง

100 - 120

40 - 80

1/4

-

บิสกิตทำจาก‐
ยีสตโด

160 - 170

30 - 60

1/4

-

พัฟเพสทรี้

170 - 1801)

30 - 50

1/4

-

โรลล

180

20 - 30

1/4

-

Small cakes /
เคกชิ้นเล็ก (20
ชิ้นตอถาด)

1501)

23 - 40

1/4

-

1) อุนรอนเตาอบ

11.14 อบพิซซา
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

พิซซา (ขอบบาง)

210 - 2301)2)

15 - 25

2

พิซซา (มีทอปปง‐
หลายอยาง)

180 - 200

20 - 30

2

ทารต

180 - 200

40 - 55

1

แฟลนผักโขม

160 - 180

45 - 60

1

คิชลอเรน

170 - 190

45 - 55

1

สวิสแฟลน

170 - 190

45 - 55

1
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อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

เคกแอปเปล ราดหนา

150 - 170

50 - 60

1

พายผัก

160 - 180

50 - 60

1

ขนาดปงไมใสยีสต

210 - 2301)

10 - 20

2

พัฟเพสทรี้แฟลน

160 - 1801)

45 - 55

2

แฟลมคูเชน (คลาย‐
พิซซาสูตรจาก
Alsace)

210 - 2301)

15 - 25

2

Piroggen (คาลโซน‐
แบบรัสเซีย)

180 - 2001)

15 - 25

2

1) อุนรอนเตาอบ
2) ใชถาดกนลึก

11.15 ยาง

•

•

•

•
•
•

ใชภาชนะที่ทนความรอนในการยาง ดูคำ
แนะนำจากผูผลิตภาชนะสำหรับเขาเตาอบ
สามารถยางขอตอขนาดใหญไดโดยตรง
โดยใชถาดกนลึกหรือบนชั้นตะแกรงที่วาง
บนอางกนลึก
เติมน้ำในกะทะกนลึกเพื่อปองกันน้ำหรือไข
มันจากเนื้อไมใหไหมบนพื้นผิว
สามารถยางเนื้อทุกชนิด หรือเจียวในถาด
ยางโดยไมตองปดฝา

อาจตองพลิกดานที่ยางหลังผานเวลาไป
1/2 ถึง 2/3 สวนของเวลาทั้งหมด
เพื่อใหเนื้อฉ่ำน้ำมากขึ้น
– ยางเนื้อไมมีมันบนถาดยางพรอมปดฝา
หรือใชถุงยาง
– ยางเนื้อและปลาเปนชิ้น ๆ น้ำหนักขั้น
ต่ำ 1 กก.
– ใชน้ำจากเนื้อสัตวทาที่เนื้อยางชิ้นโต
หลาย ๆ ครั้งระหวางการยาง

11.16 ตารางการยาง
เนื้อวัว
อาหาร

ปริมาณ

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ
(°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

ยางในหมอ

1 - 1.5 กก.

อบปกติ

230

120 - 150

1

ยางเนื้อวัวหรือ‐
เนื้อเลาะกระดูก:
ดิบ

ตอความ‐
หนาทุก ซม.

ปงยาง‐
เทอรโบ

190 - 2001)

5-6

1

ยางเนื้อวัวหรือ‐
เนื้อเลาะกระดูก:
มีเดียม

ตอความ‐
หนาทุก ซม.

ปงยาง‐
เทอรโบ

180 - 1901)

6-8

1

ยางเนื้อวัวหรือ‐
เนื้อเลาะกระดูก:
เวลดัน

ตอความ‐
หนาทุก ซม.

ปงยาง‐
เทอรโบ

170 - 1801)

8 - 10

1

1) อุนรอนเตาอบ
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เนื้อหมู
อาหาร

ปริมาณ

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ
(°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

ไหล / คอ / ขอ‐
ตอแฮม

1 - 1.5 กก.

ปงยาง‐
เทอรโบ

150 - 170

90 - 120

1

ชอป / สแปรริบ

1 - 1.5 กก.

ปงยาง‐
เทอรโบ

170 - 190

30 - 60

1

มีดโลฟ

750 ก. - 1
กก.

ปงยาง‐
เทอรโบ

160 - 170

50 - 60

1

ขาหมู (ปรุงสุก‐
มากอน)

750 ก. - 1
กก.

ปงยาง‐
เทอรโบ

150 - 170

90 - 120

1

เนื้อลูกวัว
อาหาร

ปริมาณ
(กก.)

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้น‐
วาง

เนื้อลูกวัวยาง

1

ปงยาง‐
เทอรโบ

160 - 180

90 - 120

1

ขาลูกวัว

1.5 - 2

ปงยาง‐
เทอรโบ

160 - 180

120 - 150

1

อาหาร

ปริมาณ
(กก.)

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้น‐
วาง

ขาแกะ /
แกะยาง

1 - 1.5

ปงยาง‐
เทอรโบ

150 - 170

100 - 120

1

สันหลังแกะ

1 - 1.5

ปงยาง‐
เทอรโบ

160 - 180

40 - 60

1

อาหาร

ปริมาณ

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที)

สันหลัง /
ขากระตาย

สูงสุด 1 กก.

ปงยาง‐
เทอรโบ

180 - 2001)

35 - 55

1

เนื้อสันกวาง

1.5 - 2 กก.

อบปกติ

180 - 200

60 - 90

1

สะโพกกวาง

1.5 - 2 กก.

อบปกติ

180 - 200

60 - 90

1

อาหาร

ปริมาณ

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้น‐
วาง

เนื้อสัตวปก

200 - 250 ก.
ตอชิ้น

ปงยาง‐
เทอรโบ

200 - 220

1

เนื้อแกะ

สัตวปา
ตำแหนงชั้น‐
วาง

1) อุนรอนเตาอบ

สัตวปก

30 - 50
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อาหาร

ปริมาณ

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้น‐
วาง

ไกครึ่งตัว

400 - 500 ก.
ตอชิ้น

ปงยาง‐
เทอรโบ

190 - 210

40 - 50

1

ไก ไกตัวเมีย

1 - 1.5 กก.

ปงยาง‐
เทอรโบ

190 - 210

50 - 70

1

เปด

1.5 - 2 กก.

ปงยาง‐
เทอรโบ

180 - 200

80 - 100

1

เนื้อหาน

3.5 - 5 กก.

ปงยาง‐
เทอรโบ

160 - 180

120 - 180

1

ไกงวง

2.5 - 3.5 กก. ปงยาง‐
เทอรโบ

160 - 180

120 - 150

1

ไกงวง

4 - 6 กก.

ปงยาง‐
เทอรโบ

140 - 160

150 - 240

1

อาหาร

ปริมาณ
(กก.)

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้น‐
วาง

ปลาทั้งตัว

1 - 1.5

ปงยาง‐
เทอรโบ

180 - 200

1

ปลา (นึ่ง)

11.17 ปงยาง
•
•
•
•

•

ยางโดยใชอุณหภูมิสูงสุดทุกครั้ง
วางชั้นวางในตำแหนงที่แนะนำในตาราง
สำหรับการยาง
วางถาดรองไขมันในชั้นวางชั้นแรก
ยางเฉพาะเนื้อหรือปลาที่เปนแผน

30 - 50

อุนเตาลวงหนาทุกครั้งโดยเปดฟงกชั่นยาง
ไว 5 นาที
ขอควรระวัง
ยางโดยปดประตูเตาอบทุกครั้ง

ปงยาง
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

ดานที่ 1

ดานที่ 2

ยางเนื้อวัว

210 - 230

30 - 40

30 - 40

2

เนื้อวัวเลอะ‐
กระดูก

230

20 - 30

20 - 30

3

ดานหลังของเนื้อ‐ 210 - 230
หมู

30 - 40

30 - 40

2

ดานหลังของเนื้อ‐ 210 - 230
ลูกวัว

30 - 40

30 - 40

2

ดานหลังเนื้อแกะ

210 - 230

25 - 35

20 - 25

3

ปลาเต็มตัว 500 - 210 - 230
1000 ก.

15 - 30

15 - 30

3/4
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ปงยางดวน
อาหาร

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

ดานที่ 1

ดานที่ 2

Burgers / เบอรเกอร

8 - 10

6-8

4

เนื้อหมูเลาะกระดูก

10 - 12

6 - 10

4

ไสกรอก

10 - 12

6-8

4

เนื้อไมมีกระดูก /
สเต็กลูกวัว

7 - 10

6-8

4

Toast / ปง

1-3

1-3

5

ปงพรอมทอปปง

6-8

-

4

11.18 อาหารแชแข็ง
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

พิซซา แชแข็ง

200 - 220

15 - 25

2

พิซซาอเมริกัน
แชแข็ง

190 - 210

20 - 25

2

พิซซา แชเย็น

210 - 230

13 - 25

2

พิซซาสแน็ค แชแข็ง

180 - 200

15 - 30

2

เฟรนชฟราย แทงบาง 190 - 210

15 - 25

3

เฟรนชฟราย แทงหนา 190 - 210

20 - 30

3

มันฝรั่งทอด / โครแกต 190 - 210

20 - 40

3

แฮชบราวน

210 - 230

20 - 30

3

ลาซานญา / แคนเนล‐ 170 - 190
โลนิ, สด

35 - 45

2

ลาซานญา / แคนเนล‐ 160 - 180
โลนิ, แชแข็ง

40 - 60

2

เนยแข็งอบเตาอบ

170 - 190

20 - 30

3

ปกไก

180 - 200

40 - 50

2

อาหารปรุงสำเร็จแชแข็ง
อาหาร

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

พิซซาแชแข็ง

อบปกติ

ตามคำแนะนำ‐
ของผูผลิต

ตามคำแนะนำ‐
ของผูผลิต

3

เฟรนชฟรายส1)
(300 - 600 ก.)

อบปกติ หรือ ปง‐
ยางเทอรโบ

200 - 220

ตามคำแนะนำ‐
ของผูผลิต

3
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อาหาร

ฟงกชั่น

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

บาแกตส

อบปกติ

ตามคำแนะนำ‐
ของผูผลิต

ตามคำแนะนำ‐
ของผูผลิต

3

แฟลนผลไม

อบปกติ

ตามคำแนะนำ‐
ของผูผลิต

ตามคำแนะนำ‐
ของผูผลิต

3

1) พลิกเฟรนชฟรายส 2 หรือ 3 รอบระหวางปรุงสุก

11.19 ปรุงสุกชา ๆ
ใชฟงกชั่นนี้เพื่อเตรียมเนื้อสัตวและเนื้อปลาไร
ไขมันแบบออนนุมอุณหภูมิใจกลางไมเกิน 65
°C ฟงกชั่นนี้ไมเหมาะสำหรับเมนู เชน เมนูยาง
ในหมอหรือหมูยางไขมันเยอะ สามารถใช
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางเพื่อใหแนใจวา
เนื้อมีอุณหภูมิภายในที่ถูกตอง (ดูตาราง
สำหรับเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลาง)
ในชวง 10 นาทีแรก คุณสามารถตั้งคา
อุณหภูมิระหวาง 80 °C ถึง 150 °C คาเริ่มตน
คือ 90 °C หลังตั้งอุณหภูมิแลว เตาอบจะปรุง
สุกตอไปที่ 80 °C อยาใชฟงกชั่นนี้กับเนื้อสัตว
ปก

ปรุงสุกโดยไมปดประตูขณะใช
ฟงกชั่นนี้ทุกครั้ง
1. ทอดเนื้อบนกระทะที่วางอยูบนเตาโดยใช
อุณหภูมิสูงดานละประมาณ 1 - 2 นาที
2. วางเนื้อไวดวยกันในกระทะยางรอนและ
นำเขาเตาอบบนชั้นตะแกรง
3. ติดตั้งเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางในเนื้อ
4. เลือกฟงกชั่นการทำงาน ปรุงสุกชา ๆ จาก
นั้นกำหนดอุณหภูมิใจกลางตอนทายที่
เหมาะสม

อาหาร

ปริมาณ (กก.)

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

ยางเนื้อวัว

1 - 1.5

120

120 - 150

1

เนื้อวัวเลาะ‐
กระดูก

1 - 1.5

120

90 - 150

3

เนื้อลูกวัวยาง

1 - 1.5

120

120 - 150

1

สเต็ก

0.2 - 0.3

120

20 - 40

3

11.20 ถนอมอาหาร

•

•

•
•

•
•
•

ใชเฉพาะกระปุกถนอมอาหารขนาดเดียว
กับที่มีจำหนายทั่วไปตามทองตลาดเทานั้น
อยาใชกระปุกแบบบิดเปด หรือเสียบอุด
หรือกระปองโลหะ
ใชชั้นวางแรกจากดานลางสำหรับฟงกชั่น
นี้
อยาใสกระปุกถนอมอาหารขนาดหนึ่งลิตร
เกินกวาหกกระปุกในถาดอบ

•

เติมสวนประกอบในกระปุกใหเทากันแลว
ปดล็อค
กระปุกจะตองไมชิดกัน
เติมน้ำประมาณ 1/2 ลิตรในถาดอบเพื่อเตา
อบมีความชื้นเพียงพอ
ขณะที่ของเหลวในเหยือกเริ่มเดือดปุด
(หลังผานไปประมาณ 35 - 60 นาทีสำหรับ
เหยือกขนาดหนึ่งลิตร) ใหหยุดเตาหรือลด
อุณหภูมิไปที่ 100 °C (ดูในตาราง)

ผลไมเนื้อออน
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

สตรอเบอรี่ / บลูเบอรี่ / 160 - 170
ราสเบอรี่ / ไรพกูสเบ‐
อรี่

เวลาปรุงจนกระทั่ง‐
เดือดปุด (นาที)

อบตอไปที่ 100 °C
(ขั้นต่ำ)

35 - 45

-
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สโตนฟรุต
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลาปรุงจนกระทั่ง‐
เดือดปุด (นาที)

อบตอไปที่ 100 °C
(ขั้นต่ำ)

แพร / ควินซ / พลัม

160 - 170

35 - 45

10 - 15

อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลาปรุงจนกระทั่ง‐
เดือดปุด (นาที)

อบตอไปที่ 100 °C
(ขั้นต่ำ)

แครอท1)

160 - 170

50 - 60

5 - 10

แตงกวา

160 - 170

50 - 60

-

ของดองผสม

160 - 170

50 - 60

5 - 10

Kohlrabi / ถั่วพี /
หนอไมฝรั่ง

160 - 170

50 - 60

15 - 20

ผัก

1) ทิ้งไวในเตาหลังจากปดเครื่องแลว

11.21 อบแหง
•

•

ปดถาดดวยกระดาษกันไขหรือกระดาษรอง
อบ

เพื่อใหไดผลดี ใหหยุดเตาเมื่อพนเวลาอบ
แหงไปครึ่งหนึ่ง เปดประตูและปลอยใหเย็น
หนึ่งคืนเพื่อใหแหงจนสนิท

ผัก
อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (ชม.)

ตำแหนงชั้นวาง
ตำแหนงที่ 1

ตำแหนงที่ 2

ถั่ว

60 - 70

6-8

3

1/4

พริกหยวก

60 - 70

5-6

3

1/4

ผักเปรี้ยว

60 - 70

5-6

3

1/4

เห็ด

50 - 60

6-8

3

1/4

สมุนไพร

40 - 50

2-3

3

1/4

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (ชม.)

ตำแหนงชั้นวาง

ผลไม
อาหาร

ตำแหนงที่ 1

ตำแหนงที่ 2

พลัม

60 - 70

8 - 10

3

1/4

แอปริคอท

60 - 70

8 - 10

3

1/4

แอปเปลหั่น

60 - 70

6-8

3

1/4

แพร

60 - 70

6-9

3

1/4

11.22 การอบขนมปง
ไมแนะนำใหอุนรอน

42

www.electrolux.com

อาหาร

อุณหภูมิ (°C)

เวลา (นาที)

ตำแหนงชั้นวาง

ขนมปงขาว

170 - 190

40 - 60

2

บาแกตส

200 - 220

35 - 45

2

บริยอช

180 - 200

40 - 60

2

เซียบัตตา

200 - 220

35 - 45

2

ขนมปงขาวไรล

170 - 190

50 - 70

2

ดารคเบรด

170 - 190

50 - 70

2

ขนมปงธัญพืช

170 - 190

40 - 60

2

โรลลขนมปง

190 - 210

20 - 35

2

11.23 ตารางสำหรับเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลาง
เนื้อวัว
อาหาร

อุณหภูมิใจกลางของอาหาร (°C)

ซี่โครง / เนื้อเลาะกระดูก: แรร

45 - 50

ซี่โครง / เนื้อเลาะกระดูก: มีเดียม

60 - 65

ซี่โครง / เนื้อเลาะกระดูก: เวลดัน

70 - 75

เนื้อหมู
อาหาร

อุณหภูมิใจกลางของอาหาร (°C)

บา / แฮม / ขอตอบริเวณคอของหมู

80 - 82

ชอป (เนื้อสัน) / เนื้อสันหมูรมควัน

75 - 80

มีดโลฟ

75 - 80

เนื้อลูกวัว
อาหาร

อุณหภูมิใจกลางของอาหาร (°C)

เนื้อลูกวัวยาง

75 - 80

ขาลูกวัว

85 - 90

เนื้อแกะโต / ลูกแกะ
อาหาร

อุณหภูมิใจกลางของอาหาร (°C)

ขาแกะ

80 - 85

สันแกะ

80 - 85

เนื้อแกะยาง / ขาแกะ

70 - 75
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สัตวปา
อาหาร

อุณหภูมิใจกลางของอาหาร (°C)

เนื้อสันกระตาย

70 - 75

ขากระตาย

70 - 75

กระตายทั้งตัว

70 - 75

เนื้อสันกวาง

70 - 75

ขากวาง

70 - 75

ปลา
อาหาร

อุณหภูมิใจกลางของอาหาร (°C)

ซาลมอน

65 - 70

เทราท

65 - 70

11.24 ขอมูลสำหรับสถาบันทดสอบ

ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60350-1

การทดสอบฟงกชั่นการทำงาน: ปลอยไอน้ำ
เต็มที่.
อาหาร

ภาชนะ‐
บรรจุ
(Gastrono
rm)

ปริมาณ
(ก.)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

เวลา
(นาที)

ความเห็น

บรอคโคลี1)
่

1 x 1/2 ปรุ

300

3

99

13 - 15

จัดวางถาด‐
อบที่ชั้นแรก

บรอคโคลี1)
่

2 x 1/2 ปรุ

2 x 300

2 และ 4

99

13 - 15

จัดวางถาด‐
อบที่ชั้นแรก

บรอคโคลี1)
่

1 x 1/2 ปรุ

สูงสุด

3

99

15 - 18

จัดวางถาด‐
อบที่ชั้นแรก

ถั่วแชแข็ง

2 x 1/2 ปรุ

2 x 1300

2 และ 4

99

จนกวา‐ จัดวางถาด‐
อุณหภูมิ‐ อบที่ชั้นแรก
ในจุดที่‐
เย็นที่สุด‐
จะเทากับ
85 °C

1) อุนเตาไว 5 นาที

12. การดูแลรักษาและทำความสะอาด
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

12.1 หมายเหตุเกี่ยวกับการ
ทำความสะอาด
•
•

ทำความสะอาดดานหนาของเครื่องโดยใช
ผานุมชุบน้ำอุนและน้ำยาทำความสะอาด
ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะโดยใชน้ำยา
ทำความสะอาดโดยเฉพาะ
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•

•
•
•

•

ทำความสะอาดดานในเครื่องหลังการใช
งานทุกครั้ง คราบไขมันหรือคราบอาหาร
อื่น ๆ อาจทำใหเกิดเพลิงไหมได ปจจัย
เสี่ยงนี้จะสูงมากขึ้นสำหรับกระทะยาง
ทำความสะอาดคราบฝงลึกโดยใชน้ำยา
สำหรับทำความสะอาดเตาอบ
ทำความสะอาดสวนประกอบทั้งหมดหลัง
การใชงานและปลอยไวใหแหง ใชผานุม
ชุบน้ำอุนและน้ำยาทำความสะอาด
หากมีอุปกรณใชงานแบบไมติดผิว อยาใช
น้ำยาที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือวัถตุแหลมคม
ทำความสะอาด หรือใชเครื่องลางจาน
เนื่องจากพื้นผิวเคลือบกันติดอาจเสียหาย
ได
เช็ดแหงเตาอบหากชองเปดเปยกหลังการ
ใชงาน

12.2 ผลิตภัณฑทำความสะอาดที่
แนะนำ
อยาใชฟองน้ำแข็งหรือน้ำยาที่มีฤทธิ์รุนแรง
เนื่องจากอาจทำใหผิวอีนาเมลและสแตนเลส
สตีลเสียหาย
คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑของเราไดที่
www.electrolux.com/shop หรือจากราน
จำหนายชั้นนำ

12.3 การถอดฐานรองชั้นวาง
กอนทำการซอมบำรุง เครื่องจะตองเย็นแลว
เนื่องจากอาจทำใหผิวไหมได
ทำความสะอาดเครื่องโดยนำฐานรองชั้นวาง
ออก
1. ดึงฐานรองขึ้นและออกจากตัวล็อคดาน
หนาอยางระมัดระวัง

1
3
2
2. ดึงปลายดานหนาของฐานรองชั้นวางออก
จากผนังดานขาง
3. ดึงฐานรองออกจากล็อคดานหลัง
ใสฐานรองชั้นวางโดยยอนลำดับขางตน

12.4 ทำความสะอาดดวยไอน้ำ
ขจัดคราบสกปรกออกใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทำได

นำสวนประกอบตาง ๆ และฐานรองชั้นวางออก
เพื่อทำความสะอาดผนังดานขาง
ฟงกชั่นทำความสะอาดดวยไอน้ำรองรับการ
ทำความสะอาดชองไอน้ำของเครื่อง
เพื่อใหการทำงานดีขึ้น คุณควร
เริ่มรอบการทำความสะอาดขณะ
เครื่องเย็น
เวลาที่กำหนดเชื่อมโยงกับระยะ
เวลาของฟงกชั่นการทำงาน
โดยไมครอบคลุมเวลาในการ
ทำความสะอาดชองเปดโดยผูใช
ขณะเปดใชฟงกชั่นทำความสะอาดดวยไอน้ำ
ไฟจะดับลง
1. เติมน้ำในถาดน้ำใหอยูที่ระดับสูงสุด
(ประมาณ 950 มล.) จนกระทั่งเสียง
สัญญาณดังหรือจอแสดงผลแสดงขอความ
2. เลือกฟงกชั่นทำความสะอาดดวยไอน้ำ
จากเมนู: การทำความสะอาด.
ทำความสะอาดดวยไอน้ำ - ระยะเวลา
ของฟงกชั่นคือประมาณ 30 นาที
a) เปดใชงานฟงกชั่น
b) เสียงสัญญาณจะดังขึ้นเมื่อโปรแกรม
ทำงานเสร็จสิ้น
c) กดที่บริเวณเซ็นเซอรเพื่อปดสัญญาณ
ทำความสะอาดดวยไอน้ำแบบพิเศษ ระยะเวลาของฟงกชั่นนี้อยูที่ประมาณ 75
นาที
a) พนน้ำยาที่เหมาะสมใหทั่วที่ชองเตา
อบทั้งบริเวณอีนาเมลและผิวโลหะ
กอนเริ่มขั้นตอนทำความสะอาด
เครื่องจะตองเย็นอยู
b) เปดใชงานฟงกชั่น
หลังผานไปประมาณ 50 นาที เสียง
สัญญาณจะดังขึ้นเมื่อโปรแกรมสวน
แรกทำงานเสร็จสิ้น
c) กด
นี่ไมใชจุดสิ้นสุดของ
ขั้นตอนการทำความ
สะอาด ทำตามขอความ
บนหนาจอเพื่อสิ้นสุด
การทำความสะอาด
d) เช็ดพื้นผิวภายในของเครื่องโดยใช
ฟองน้ำเนื้อนุม คุณสามารถใชน้ำอุน
หรือน้ำยาทำความสะอาดเตาอบเพื่อ
ทำความสะอาดชองเปด
e) กด
สวนสุดทายของขั้นตอนจะเริ่มตนขึ้น
ระยะเวลาในสวนนี้อยูที่ประมาณ 25
นาที
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3. เช็ดพื้นผิวภายในของเครื่องโดยใช
ฟองน้ำเนื้อนุม คุณสามารถใชน้ำอุนเพื่อ
ทำความสะอาดชองเปด
หลังทำความสะอาด ใหเปดประตูเครื่องคางไว
ประมาณ 1 ชั่วโมง รอจนกวาเครื่องจะแหง เรง
ความเร็วในการอบแแหงโดยทำความรอน
เครื่องผานระบบลมรอนที่อุณหภูมิ 150 °C
เปนเวลาประมาณ 15 นาที คุณสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของฟงกชั่นการทำความสะอาด
ไดหากมีการทำความสะอาดเบื้องตนที่เครื่อง
ทันทีหลังฟงกชั่นการทำงานสิ้นสุดลง

12.5 แจงเตือนการทำความสะอาด
เมื่อการแจงเตือนปรากฏขึ้น แสดงวาจำเปน
ตองทำความสะอาดเครื่อง เรียกใชฟงกชั่น
ทำความสะอาดดวยไอน้ำแบบพิเศษ.
คุณสามารถเปด / ปดฟงกชั่นการทำงานนี้ได
แจงเตือนการทำความสะอาด จากเมนู: คา
เบื้องตน.

12.6 ระบบทำไอน้ำ - การขจัด
ตะกรัน
ขณะเครื่องทำไอน้ำทำงาน จะมีครบตะกรัน
สะสมภายในเนื่องจากแคลเซียมในน้ำ และ
อาจสงผลตอคุณภาพของไอน้ำ และ
ประสิทธิภาพของเครื่องทำไอน้ำ และตอ
คุณภาพของอาหาร ปองกันไดโดยทำความ
สะอาดวงจรทำไอน้ำจากคราบตะกรัน
นำอุปกรณเพิ่มเติมที่มีอยูออกทั้งหมด
เลือกฟงกชั่นจากเมนู: การทำความสะอาด. อิน
เทอรเฟซผูใชจะแนะนำขั้นตอนใหกับคุณ
ระยะเวลาของขั้นตอนทั้งหมดคือประมาณ 2
ชั่วโมง

8. หลังสิ้นสุดสวนแรก ใหเทของที่กระทะปง/
ยางออก และวางไวที่ชั้นวางแรกอีกครั้ง
9. กด
10. เติมน้ำสะอาดในถาดน้ำใหถึงระดับสูงสุด
จนกวาเสียงสัญญาณจะดังขึ้น หรือจอแส
ดงผลแสดงขอความขึ้น
11. กดที่
.
สวนที่สองของขั้นตอนจะเปดการทำงาน: การ
ขจัดตะกรัน. ใชเพื่อลางวงจรทำไอน้ำ
ระยะเวลาในสวนนี้อยูที่ประมาณ
35 นาที
นำกะทะปง/ยางออกหลังจากสิ้นสุด
กระบวนการ
สำหรับฟงกชั่น: การขจัดตะกรัน
ดำเนินการไมถูกตอง จอแสดง
ผลจะแจงขอความเพื่อใหดำเนิน
การซ้ำ
หากเครื่องชื้นและเปยก ใหเช็ดดวยผาแหง
ปลอยใหเครื่องแหงสนิทโดยเปดประตูทิ้งไว

12.7 การแจงเตือนการลางคราบ
ตะกรัน
มีระบบแจงเตือนการลางคราบตะกรันอยูสอง
ระบบเพื่อแจงเตือนใหคุณเรียกใชฟงกชั่น:
การขจัดตะกรัน. การแจงเตือนนี้จะทำงานทุก
ครั้งที่คุณปดเครื่อง
ระบบแจงเตือนเบื้องตนจะแจงเตือนและแนะ
นำใหคุณเดินระบบลางคราบตะกรัน
ระบบแจงเตือนแบบจริงจังจะแจงใหคุณตอง
เดินรอบการลางตะกรัน
หากคุณไมลางคราบตะกรัน
เครื่องขณะระบบแจงเตือนแบบ
จริงจังเปดทำงาน คุณจะไม
สามารถใชฟงกชั่นไอน้ำได
คุณไมสามารถปดระบบแจง
เตือนการลางคราบตะกรันได

ไฟสำหรับฟงกชั่นนี้ไมติดสวาง
1. ถาดน้ำจะตองวางเปลา
2. กด
3. จัดวางกระทะปง/ยางไวที่ชั้นวางแรก
4. กด
5. ใสนำ้ ยาลางคราบตะกรัน 250 มล. ใน
ถาดน้ำ
6. เติมน้ำตอไปในถาดใหถึงระดับสูงสุดจน
เสียงสัญญาณดัง หรือจอแสดงผลแสดง
ขอความ
7. กด
สวนแรกของขั้นตอนจะเปดการทำงาน: การ
ขจัดตะกรัน.
ระยะเวลาของสวนการทำงานนี้
จะอยูที่ประมาณ 1 ชั่วโมง 40
นาที

12.8 ระบบทำไอน้ำ - ลางน้ำ
นำอุปกรณเพิ่มเติมที่มีอยูออกทั้งหมด
เลือกฟงกชั่นจากเมนู: การทำความสะอาด. อิน
เทอรเฟซผูใชจะแนะนำขั้นตอนใหกับคุณ
ระยะเวลาของฟงกชั่นนี้อยูที่ประมาณ 30 นาที
ไฟสำหรับฟงกชั่นนี้ไมติดสวาง
1. จัดวางถาดอบที่ชั้นแรก
2. กด
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3. เติมน้ำสะอาดในถาดน้ำใหถึงระดับสูงสุด
จนกวาเสียงสัญญาณจะดังขึ้น หรือจอแส
ดงผลแสดงขอความขึ้น

6. จับที่ขอบประตูปด (B) ที่ขอบดานบนของ
ประตูทั้งสองดาน จากนั้นดันเขาเพื่อคลาย
คลิปซีลออก

4. กด
.
นำถาดอบออกหลังจากสิ้นสุดกระบวนการ

2

12.9 ระบายน้ำ
นำอุปกรณเพิ่มเติมที่มีอยูออกทั้งหมด
ฟงกชั่นการทำความสะอาดเปนการขจัดน้ำ
ออกจากถาดน้ำ ใชฟงกชั่นนี้หลังจากฟงกชั่น
นึ่ง
เลือกฟงกชั่นจากเมนู: การทำความสะอาด. อิน
เทอรเฟซผูใชจะแนะนำขั้นตอนใหกับคุณ
ระยะเวลาของฟงกชั่นนี้อยูที่ประมาณ 6 นาที

B
1
7. ดึงขอบประตูปดไปทางดานหนาเพื่อนำ
ออก
8. จับที่แผงกระจกประตูปดที่ขอบดานบนที
ละดาน จากนั้นดึงออกจากรางนำ

ไฟสำหรับฟงกชั่นนี้ไมติดสวาง
1. จัดวางถาดอบที่ชั้นแรก
2. กด
นำถาดอบออกหลังจากสิ้นสุดกระบวนการ

12.10 การถอดและติดตั้งประตูปด
สามารถนำประตูปดและแผงกระจกดานใน
ออกมาเพื่อทำความสะอาดได จำนวนแผง
กระจกจะแตกตางกันไปตามรุน
คำเตือน
ใชความระมัดระวังขณะนำประตู
ออกจากตัวเครื่อง ประตูมีน้ำ
หนักมาก
1. เปดประตูใหสุด
2. กดลูกบิดล็อค (A) ที่บานพับประตูสองตัว
ใหสุด

9. ทำความสะอาดแผงกระจกโดยใชน้ำสบู
เช็ดแหงแผงกระจกดวยความระมัดระวัง
หลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น ใหทำตามขั้น
ตอนขางตนโดยนอยลำดับ ติดตั้งแผงเล็กกอน
จากนั้นจึงคอยติดตั้งแผงที่ใหญกวาและประตู
คำเตือน
สอดกระจกเขาในตำแหนงที่ถูก
ตอง ไมเชนนั้นพื้นผิวประตูอาจ
ไดรับความรอนเกิน

12.11 การเปลี่ยนหลอดไฟ
วางผาไวดานลางภายในเครื่อง ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันความเสียหายตอฝากระจกครอบหลอด
ไฟและชองเปด

A

A

3. ปดประตูเตาอบเขาในตำแหนงเปดเดิม
(มุมประมาณ 70°)
4. จับที่ประตูแตละดานโดยใชมือแตละขาง
จากนั้นดึงออกจากเครื่องหันมุมขึ้นเล็ก
นอย
5. วางประตูปดโดยใหดานนอกคว่ำลงบนผา
นุมบนพื้นผิวที่มั่นคง ทั้งนี้เพื่อปองกันไม
ใหเกิดรอยขีดขวน

คำเตือน
อันตรายจากไฟฟาช็อต! ถอด
ฟวสกอนเปลี่ยนหลอดไฟ
หลอดไฟและฝาครอบกระจก
หลอดไฟอาจรอนจัด
1. ปดเครื่อง
2. ถอดฟวสออกจากกลองฟวส หรือปดตัวตัด
วงจร
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หลอดไฟดานบน

4. ยึดแหวนโลหะเขากับฝาครอบกระจก
5. ใสฝากระจกครอบ

1. เปดฝากระจกครอบหลอดไฟทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อนำออก

ไฟดานขาง

2. ถอดแหวนโลหะและทำความสะอาดฝากระ
จก
3. เปลี่ยนหลอดไฟโดยใชหลอดไฟที่ทน
ความรอน 300 °C

1. นำฐานรองชั้นวางดานซายออกเพื่อเขาถึง
สวนของหลอดไฟ
2. ใชไขควง Torx 20 เพื่อนำประตูครอบ
ออก
3. นำโครงโลหะและซีลออกมาทำความ
สะอาด
4. เปลี่ยนหลอดไฟโดยใชหลอดไฟที่ทน
ความรอน 300 °C
5. ติดตั้งโครงโลหะและชุดซีล ขันแนนสกรู
6. ติดตั้งฐานรองชั้นวางดานซาย

13. การแกไขปญหา
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

13.1 จะทำอยางไรถา...
ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีแกไข

คุณไมสามารถเปดใชงานเตา‐ เตาอบไมไดตออยูกับแหลง‐
อบได
จายไฟหรือตอไมถูกตอง

ตรวจสอบวาตอเตาอบอยาง‐
ถูกตองกับระบบจายไฟ (ดูใน‐
แผนผังการเชื่อมตอที่ม)ี

เตาไมทำความรอน

เตาปดอยู

เปดเตา

เตาไมทำความรอน

ไมไดตั้งเวลา

ตั้งเวลา

เตาไมทำความรอน

ไมไดตั้งคาที่จำเปน

คาจะตองปรับตั้งใหถูกตอง

เตาไมทำความรอน

ระบบปดการทำงานอัตโนมัติ‐
ทำงาน

ดูรายละเอียดในหัวขอ "ระบบ‐
ปดการทำงานอัตโนมัติ"

เตาไมทำความรอน

ฟงกชั่นล็อคปองกันเด็กทำงาน ดูรายละเอียดในหัวขอ "การ‐
ใชฟงกชั่นล็อคปองกันเด็ก"

เตาไมทำความรอน

ประตูปดไมถูกตอง

ปดประตูใหสนิท

เตาไมทำความรอน

ฟวสขาด

ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสเปน‐
สาเหตุของปญหาในการ‐
ทำงานหรือไม หากฟวสขาด
ใหติดตอชางไฟฟา

ไฟไมทำงาน

ไฟมีปญหา

เปลี่ยนหลอดไฟ

จอแสดงผลแสดงขอความ
F111

ปลั๊กของเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ‐ เสียบปลั๊กเซ็นเซอรวัด‐
ใจกลางติดตั้งไมถูกตองที่‐
อุณหภูมิใจกลางเขาที่เตารับ‐
เตารับ
ใหสุด

48

www.electrolux.com

ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีแกไข

จอแสดงผลแสดงรหัสขอผิด‐
พลาดซึ่งไมมีอยูในตาราง

มีขอผิดพลาดของระบบไฟฟา

•

•

มีไอน้ำหรือหยดน้ำที่‐
ผลิตภัณฑอาหารและที่ชอง‐
เปดตาง ๆ ของเตา

ปดใชงานเตาโดยใชฟวส‐
ตัดในบานหรือสวิตช‐
นิรภัยในกลองฟวสและ‐
เปดใชงานอีกครั้ง
หากจอแสดงผลแสดงรหัส‐
ขอผิดพลาดอีก ใหติดตอ‐
ฝายบริการลูกคา

ทิ้งอาหารไวในเตานานเกินไป อยาทิ้งอาหารไวในเตาอบ‐
นานเกินกวา 15 - 20 นาที‐
หลังจากผานขั้นตอนการปรุง‐
สุกแลว

ขั้นตอนการขจัดคราบตะกรัน‐ ไฟดับ
ดำเนินการไมเสร็จสิ้น

ทวนซ้ำขั้นตอน

ขั้นตอนการขจัดคราบตะกรัน‐ ฟงกชั่นถูกหยุดการทำงาน‐
ดำเนินการไมเสร็จสิ้น
โดยผูใช

ทวนซ้ำขั้นตอน

ไมมีน้ำดานในกระทะปง/ยาง‐
หลังจากขั้นตอนการขจัด‐
คราบตะกรัน

คุณไมไดเติมน้ำในถาดน้ำที่‐
ระดับสูงสุด

ตรวจสอบวาน้ำยาขจัดคราบ‐
ตะกรัน/น้ำมีอยูในตัวถาดน้ำ‐
หรือไม
ทวนซ้ำขั้นตอน

มีน้ำสกปรกดานลางของชอง‐
เปดหลังจากเดินรอบขจัด‐
คราบตะกรัน

กระทะปง/ยางวางอยูผิดชั้น

นำน้ำที่เหลือออกรวมทั้งน้ำยา‐
ขจัดคราบตะกรันจากดานลาง‐
ของเตา จัดวางกระทะปง/ยาง‐
ไวที่ชั้นวางแรก

ฟงกชั่นทำความสะอาด‐
ดำเนินการไมเสร็จสิ้น

ไฟดับ

ทวนซ้ำขั้นตอน

ฟงกชั่นทำความสะอาด‐
ดำเนินการไมเสร็จสิ้น

ฟงกชั่นถูกหยุดการทำงาน‐
โดยผูใช

ทวนซ้ำขั้นตอน

มีน้ำมากเกินไปที่ดานลางของ‐ พนน้ำยามากเกินไปในเครื่อง‐ ปดคลุมสวนที่เปนชองเปด‐
ชองเปดหลังจากสิ้นสุดการ‐
กอนเริ่มรอบการทำความ‐
ทัง้ หมดโดยใชน้ำยาซักฟอก‐
ทำงานของฟงกชั่นทำความ‐
สะอาด
เปนชั้นบาง ๆ พนน้ำยาใหทั่ว
สะอาด
ขั้นตอนการทำความสะอาดมี‐
คุณภาพไมดีพอ

อุณหภูมิชองเปดเบื้องตนของ‐
เตาสำหรับฟงกชั่นทำความ‐
สะอาดดวยไอน้ำสูงเกินไป

ทวนซ้ำขั้นตอน เดินรอบเมื่อ‐
เครื่องเย็น

ขั้นตอนการทำความสะอาดมี‐
คุณภาพไมดีพอ

คุณไมไดนำตะแกรงดานขาง‐
ออกกอนเริ่มขั้นตอนการ‐
ทำความสะอาด อาจมีการ‐
ถายเทความรอนไปยังผนัง‐
และทำใหประสิทธิภาพของ‐
ฟงกชั่นลดลง

นำตะแกรงดานขางออกจาก‐
เครื่องและเริ่มฟงกชั่นการ‐
ทำงานใหม
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ขั้นตอนการทำความสะอาดมี‐
คุณภาพไมดีพอ

คุณไมไดนำสวนประกอบ‐
เสริมตาง ๆ ออกจากเครื่อง‐
กอนเริ่มขั้นตอนการทำความ‐
สะอาด สวนประกอบอาจสง‐
ผลตอรอบการอบไอน้ำและ‐
ทำใหประสิทธิภาพลดลง

นำสวนประกอบเสริมตาง ๆ
ออกจากเครื่องและเริ่มฟงกชั่‐
นการทำงานใหม

13.2 ขอมูลการใหบริการ
หากไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ใหติดตอ
ตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต

ขอมูลที่จำเปนสำหรับศูนยบริการมีแจงไวที่
แผนพิกัด แผนพิกัดอยูที่โครงดานหนาของ
ชองเปดของเครื่อง อยานำแผนพิกัดทาง
เทคนิคออกจากชองวางของเครื่อง

แนะนำใหเขียนขอมูลไวที่นี่
รุน (MOD.)

.........................................

หมายเลขผลิตภัณฑ (PNC)

.........................................

ซีเรียลนัมเบอร (S.N.)

.........................................

14. การประหยัดพลังงาน
14.1 แผนขอมูลผลิตภัณฑและขอมูลตามขอบังคับ EU 65-66/2014
ชื่อซัพพลายเออร

Electrolux

รหัสรุน

EOB8857AAX

ดัชนีประสิทธิภาพดานพลังงาน

81.2

ระดับการประหยัดพลังงาน

A+

อัตราสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับโหลดมาตรฐาน
และโหมดปกติ

1.09 kWh/รอบ

อัตราสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับโหลดมาตรฐาน
และโหมดใชพัดลม

0.69 kWh/รอบ

จำนวนชองเปด

1

แหลงความรอน

ไฟฟา

ปริมาตร

71 l

ประเภทเตาอบ

เตาอบดานใน

มวล

44.5 กก.

EN 60350-1 - Household electric cooking
appliances - Part 1: เตาอบแกส เตาอบ เตา
อบไอน้ำและเตายาง - วิธีการตรวจวัด
ประสิทธิภาพ

14.2 ประหยัดพลังงาน
เครื่องมีระบบการทำงานเพื่อ
ชวยประหยัดการทำงานระหวาง
การปรุงสุกทั่วไป
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คำแนะนำทั่วไป
ประตูเตาอบจะตองปดใหถูกตองขณะเครื่อง
ทำงานและปดใหแนบสนิทระหวางการปรุงสุก
ใชจานโลหะเพื่อชวยประหยัดพลังงาน
หากทำได อยาอุนรอนเตาอบกอนใสอาหารไว
ดานใน
หากระยะเวลาปรุงสุกมากกวา 30 นาที ใหลด
อุณหภูมิของเตาเปนขั้นต่ำ 3 - 10 นาทีกอนสิ้น
สุดเวลาปรุงสุกโดยพิจารณาตามระยะเวลาใน
การปรุงสุก ความรอนหลงเหลือภายในเตาจะ
ทำหนาที่ปรุงสุกตอไป
ใชความรอนหลงเหลือเพื่ออุนอาหารอื่น ๆ
การปรุงสุกโดยใชพัดลม
ใชฟงกชั่นปรุงสุกดวยพัดลมเพื่อประหยัด
พลังงานหากสามารถทำได
ความรอนตกคาง
หากโปรแกรมที่ใชกับ ระยะเวลา หรือ เวลาสิ้น
สุด ถูกเปดใชงาน และเวลาปรุงนานกวา 30
นาที สวนประกอบในการทำความรอนจะปด
ทำงานอัตโนมัติเร็วขึ้น 10% สำหรับฟงกชั่
นบางรายการของเตาอบ

พัดลมและหลอดไฟจะยังคงทำงานตอไป
เก็บอาหารใหอุนรอนอยูเสมอ
เลือกคาอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเพื่อใชความรอน
หลงเหลือเพื่ออุนรอนอาหารไว จอแสดงผลจะ
แสดงความรอนหรืออุณหภูมิหลงเหลือให
ทราบ
การปรุงอาหารขณะหลอดไฟดับ
ปดหลอดไฟระหวางการปรุงสุกและเปดใชเมื่อ
ตองการเทานั้น
อบพัดลมแบบมีความชื้น
ฟงกชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อใหประหยัดพลังงาน
ระหวางการปรุงสุก โดยจะทำงานเพื่อให
อุณหภูมิในชองเตาอบแตกตางจากอุณหภูมิที่
แจงในจอแสดงผลระหวางรอบการปรุงสุก และ
เวลาในการปรุงอาจแตกตางไปจากเวลาปรุง
สุกในโปรแกรมอื่น ๆ
ขณะใช อบพัดลมแบบมีความชื้น ไฟจะปดการ
ทำงานอัตโนมัติหลังผานไป 30 วินาที
คุณสามารถเปดไฟอีกครั้งแตการดำเนินการนี้
จะทำใหการประหยัดพลังงานลดลง

15. ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ
ใสบรรจุภัณฑ
ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไป
รีไซเคิล ชวยปกปองสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษย และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อยาทิ้งอุปกรณที่มี

*

เครื่องหมายสัญลักษณ รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ
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