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WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can
be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:
www.electrolux.com/support

Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.

 Warning / Caution-Safety information
 General information and tips
 Environmental information

Subject to change without notice.

www.electrolux.com2



1.  SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damage that are the result
of incorrect installation or usage. Always keep the
instructions in a safe and accessible location for future
reference.

1.1 Children and vulnerable people safety
• This appliance can be used by children aged from 8

years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.
Children of less than 8 years of age and persons with
very extensive and complex disabilities shall be kept
away from the appliance unless continuously
supervised.

• Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.

• Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.

• WARNING: Keep children and pets away from the
appliance when it operates or when it cools down.
Accessible parts become hot during use.

• Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety
• Only a qualified person must install this appliance and

replace the cable.
• This appliance is intended for use up to an altitude of

2000 m above sea level.
• This appliance is not intended to be used on ships,

boats or vessels.
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• Do not install the appliance behind a decorative door
in order to avoid overheating.

• Do not install the appliance on a platform.
• Do not operate the appliance by means of an external

timer or separate remote-control system.
• WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or

oil can be dangerous and may result in fire.
• NEVER try to extinguish a fire with water, but switch

off the appliance and then cover flame e.g. with a lid
or a fire blanket.

• CAUTION: The cooking process has to be supervised.
A short term cooking process has to be supervised
continuously.

• WARNING: Danger of fire: Do not store items on the
cooking surfaces.

• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal

scrapers to clean the glass door or the glass of hinged
lids of the hob since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.

• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.

• Remove any spillage from the lid before opening. Let
the hob surface cool down before closing the lid.

• WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to avoid
touching heating elements.

• Always use oven gloves to remove or put in
accessories or ovenware.

• Before maintenance, cut the power supply.
• WARNING: Ensure that the appliance is switched off

before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.

• If the mains power supply cable is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its Authorised
Service Centre or similarly qualified persons to avoid
an electrical hazard.
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• Be careful when you touch the storage drawer. It can
get hot.

• WARNING: Use only hob guards designed by the
manufacturer of the cooking appliance or indicated by
the manufacturer of the appliance in the instructions
for use as suitable or hob guards incorporated in the
appliance. The use of inappropriate guards can cause
accidents.

2. SAFETY INSTRUCTIONS
This appliance is suitable for the

following markets: VN TH

2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.

• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged

appliance.
• Follow the installation instructions

supplied with the appliance.
• Always take care when moving the

appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.

• Do not pull the appliance by the
handle.

• The kitchen cabinet and the recess
must have suitable dimensions.

• Keep the minimum distance from
other appliances and units.

• Install the appliance in a safe and
suitable place that meets installation
requirements.

• Parts of the appliance carry current.
Close the appliance with furniture to
prevent touching the dangerous parts.

• The sides of the appliance must stay
next to appliances or units with the
same height.

• Do not install the appliance adjacent
to a door or under a window. This
prevents hot cookware to fall from the
appliance when the door or the
window is opened.

• Make sure to install a stabilizing
means in order to prevent tipping of

the appliance. Refer to Installation
chapter.

2.2 Electrical Connection
WARNING!
Risk of fire and electric
shock.

• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.

• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the

rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.

• Always use a correctly installed
shockproof socket.

• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.

• Do not let mains cables touch or
come near the appliance door or the
niche below the appliance, especially
when it operates or the door is hot.

• The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in
such a way that it cannot be removed
without tools.

• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.

• If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.

• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.

• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
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fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.

• The electrical installation must have
an isolation device which lets you
disconnect the appliance from the
mains at all poles. The isolation
device must have a contact opening
width of minimum 3 mm.

• Fully close the appliance door before
you connect the mains plug to the
mains socket.

2.3 Gas connection
• All gas connections must be made by

a qualified person.
• Before installation, make sure that the

local distribution conditions (nature of
the gas and gas pressure) and the
adjustment of the appliance are
compatible.

• Make sure that there is air circulation
around the appliance.

• The information about the gas supply
is on the rating plate.

• This appliance is not connected to a
device, which evacuates the products
of combustion. Make sure to connect
the appliance according to current
installation regulations. Follow the
requirements for adequate ventilation.

2.4 Use
WARNING!
Risk of injury and burns.
Risk of electrical shock.

• This appliance is for household
(indoors) use only.

• Do not change the specification of this
appliance.

• Make sure that the ventilation
openings are not blocked.

• Do not let the appliance stay
unattended during operation.

• Deactivate the appliance after each
use.

• Be careful when you open the
appliance door while the appliance is
in operation. Hot air can release.

• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with
water.

• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.

WARNING!
Risk of fire and explosion

• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and
oils when you cook with them.

• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.

• Used oil, that can contain food
remnants, can cause fire at a lower
temperature than oil used for the first
time.

• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.

• Do not let sparks or open flames to
come in contact with the appliance
when you open the door.

• Open the appliance door carefully.
The use of ingredients with alcohol
can cause a mixture of alcohol and
air.

WARNING!
Risk of damage to the
appliance.

• To prevent damage or discoloration to
the enamel:
– do not put ovenware or other

objects in the appliance directly
on the bottom.

– do not put aluminium foil on the
appliance or directly on the
bottom of cavity.

– do not put water directly into the
hot appliance.

– do not keep moist dishes and
food in the appliance after you
finish the cooking.

– be careful when you remove or
install the accessories.

• Discoloration of the enamel or
stainless steel has no effect on the
performance of the appliance.

• Use a deep pan for moist cakes. Fruit
juices cause stains that can be
permanent.

• Do not keep hot cookware on the
control panel.

• Do not let cookware boil dry.
• Be careful not to let objects or

cookware fall on the appliance. The
surface can be damaged.
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• Do not activate the cooking zones
with empty cookware or without
cookware.

• Do not use the solid hot plate for
direct cooking. It must be used with
appropriate cookware.

• Cookware made of cast iron,
aluminium or with a damaged bottom
can cause scratches. Always lift these
objects up when you have to move
them on the cooking surface.

• Provide good ventilation in the room
where the appliance is installed.

• Use only stable cookware with the
correct shape and diameter larger
than the dimensions of the burners.

• Make sure the flame does not go out
when you quickly turn the knob from
the maximum to the minimum
position.

• Use only the accessories supplied
with the appliance.

• Do not install a flame diffuser on the
burner.

• This appliance is for cooking
purposes only. It must not be used for
other purposes, for example room
heating.

• Prolonged intensive use of the
appliance may call for additional
ventilation, for example opening of a
window, or more effective ventilation,
for example increasing the level of
mechanical ventilation where present.

2.5 Care and Cleaning
WARNING!
Risk of injury, fire, or
damage to the appliance.

• Before maintenance, deactivate the
appliance.
Disconnect the mains plug from the
mains socket.

• Make sure the appliance is cold.
There is the risk that the glass panels
can break.

• Replace immediately the door glass
panels when they are damaged.
Contact the Authorised Service
Centre.

• Be careful when you remove the door
from the appliance. The door is
heavy!

• Fat and food remaining in the
appliance can cause fire.

• Clean regularly the appliance to
prevent the deterioration of the
surface material.

• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Use only neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal
objects.

• If you use an oven spray, follow the
safety instructions on the packaging.

• Do not clean the catalytic enamel (if
applicable) with any kind of detergent.

• Do not clean the burners in the
dishwasher.

2.6 Lid
• Do not change the specification of the

lid.
• Clean the lid regularly.
• Do not open the lid, when there are

spills on the surface.
• Before you close the lid turn all

burners off.
• Do not close the lid until the hob and

oven are completely cold.
• Glass lid can shatter, when heated (if

applicable).

2.7 Internal lighting
WARNING!
Risk of electric shock.

• Concerning the lamp(s) inside this
product and spare part lamps sold
separately: These lamps are intended
to withstand extreme physical
conditions in household appliances,
such as temperature, vibration,
humidity, or are intended to signal
information about the operational
status of the appliance. They are not
intended to be used in other
applications and are not suitable for
household room illumination.

• Use only lamps with the same
specifications.
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2.8 Service
• To repair the appliance contact the

Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.

2.9 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.

• Contact your municipal authority for
information on how to dispose of the
appliance.

• Disconnect the appliance from the
mains supply.

• Cut off the mains electrical cable
close to the appliance and dispose of
it.

• Remove the door catch to prevent
children or pets from becoming
trapped in the appliance.

• Flat the external gas pipes.

3. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.

3.1 Location of the appliance
You can install your freestanding
appliance with cabinets on one or two
sides and in the corner.

Keep a distance of about 1
cm between the appliance
and the back wall to make
sure that the lid opens.

For minimal distances for fitting check
the table.

A
C

B

Minimum distances
Dimension mm
A 400

B 650

C 150

3.2 Technical data

Voltage 220 - 240 V

Frequency 50 - 60 Hz

Appliance class 1

Dimension mm
Height 855

Width 600

Depth 600

3.3 Other technical data

Appliance category: I3B/P

Gas original: G30 30 mbar
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3.4 Bypass diameters

BURNER Ø BYPASS 1/100 mm
Auxiliary 29

Semi-rapid 32

Rapid 42

3.5 Gas burners for LPG G30 30 mbar

BURNER NORMAL
POWER kW

REDUCED
POWER kW

INJECTOR
MARK 1/100

mm

NOMINAL GAS
FLOW g/h

Rapid 3.0 0.72 88 218

Semi-rapid 1.9 0.43 71 138

Auxiliary 0.95 0.35 50 69

3.6 Gas connection
WARNING!
Before you connect the gas,
disconnect the appliance
from the electricity supply or
switch off the fuse in the
fuse box. Close the primary
valve of the gas supply.

Use a fixed connections or use a flexible
stainless steel pipes in compliance with
the regulation in force. If you use flexible
metallic pipes, make sure they do not
come in touch with mobile parts and they
are not squeezed.

WARNING!
The gas connection pipe
must not touch the part of
the appliance shown in the
illustration.

WARNING!
When installation is
complete, make sure that
the seal of each pipe fitting
does not leak. To check the
seal use a soap solution, not
a flame.

3.7 Flexible nonmetal pipes
connection
If you have an easy access to the
connection, you can use a flexible pipe.
The flexible pipe must be tightly attached
by clamps.
In installation always use the pipe holder
and the gasket. The flexible pipe can be
applied when:
• it can not get hotter than room

temperature, higher than 30 °C,
• it is not longer than 1500 mm,
• it has no narrowing anywhere,
• it is not twisted or tighten,
• it does not get in touch with sharp

edges or corners,
• it's conditions can be easily checked.
When checking the flexible pipe make
sure:
• it does not show cracks, cuts, marks

of burnings on the two ends and on its
full length,
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• the material is not hardened, but
shows its correct elasticity,

• the fastening clamps are not rusted,
• expired term is not due.
If one or more defects are visible, do not
repair the pipe, but replace it.
The gas supply ramp is on the rear side
of the control panel.

3.8 Connection to gas supply

A

B

D

C

A. Gas connection point (only one point
is applicable for the appliance)

B. Gasket
C. Adjustable connection
D. LPG pipe holder

3.9 Levelling of the appliance

Use small feet on the bottom of
appliance to set the appliance top
surface level with other surfaces.

3.10 Anti-tilt protection
Set the correct height and area for the
appliance before you attach the anti-tilt
protection.

CAUTION!
Make sure you install the
anti-tilt protection at the
correct height.

Make sure that the surface
behind the appliance is
smooth.

You must install the anti-tilt protection. If
you do not install it, the appliance can tilt.
Your appliance has the symbol shown on
the picture (if applicable) to remind you
about the installation of the anti-tilt
protection.

1. Install the anti-tilt protection 232 -
237 mm down from the top surface of
the appliance and 110 - 115 mm from
the side of the appliance into the
circular hole on a bracket. Screw it
into the solid material or use
applicable reinforcement (wall).

110-115

mm

232- 237 

mm

2. You can find the hole on the left side
at the back of the appliance. Lift the
front of the appliance and put it in the
middle of the space between the
cupboards. If the space between the
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bench cupboards is larger than the
width of the appliance, you must
adjust the side measurement to
centre the appliance.

If you changed the
dimensions of the cooker,
you must align the non-tip
device correctly.

CAUTION!
If the space between the
bench cupboards is larger
than the width of the
appliance, you must adjust
the side measurement to the
centre of the appliance.

3.11 Electrical installation
WARNING!
The manufacturer is not
responsible if you do not
follow the safety precautions
from Safety chapters.

This appliance is supplied with a main
plug and a main cable.

WARNING!
The power cable must not
touch the part of the
appliance shaded in the
illustration.

4. PRODUCT DESCRIPTION
4.1 General overview

2 3 4

6

5

7

10

9

8

11

1

4

3

2

1

1 Knobs for the hob
2 Knob for the Minute Minder
3 Knob for the temperature
4 Temperature indicator / symbol
5 Hob lamp / symbol / indicator
6 Knob for the oven functions
7 Heating element
8 Lamp
9 Turnspit hole
10 Fan
11 Shelf positions
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4.2 Cooking surface layout

1 2

4 3

180 mm

1 Auxiliary burner
2 Cooking zone 1500 W
3 Semi-rapid burner
4 Rapid burner

4.3 Accessories
• Wire shelf

For cookware, cake tins, roasts.
• Grill- / Roasting pan

To bake and roast or as pan to collect
fat.

• Turnspit

For roasting larger joints of meat and
poultry.

• Storage drawer
The storage drawer is below the oven
cavity.

• Wok support
To cook with wok.

5. BEFORE FIRST USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.

5.1 Initial Cleaning
Remove all accessories from the oven.
Refer to "Care and cleaning" chapter.
Clean the oven and the accessories
before the first use.
Put the accessories back to their initial
position.

5.2 Preheating
Preheat the empty oven before first use.

1. Set the function . Set the
maximum temperature.

2. Let the oven operate for 1 hour.
3. Set the function . Set the

maximum temperature. The
maximum temperature for this
function is 210 °C.

4. Let the oven operate for 15 minutes.
5. Turn off the oven and let it cool

down.
Accessories can become hotter than
usual. The oven can emit an odour and
smoke. Make sure that the airflow in the
room is sufficient.

6. HOB - DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.

6.1 Ignition of the hob burner
Always light the burner
before you put on the
cookware.
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WARNING!
Be very careful when you
use open fire in the kitchen
environment. The
manufacturer declines any
responsibility in case of the
flame misuse.

1. Turn the knob for the hob
counterclockwise to the maximum
gas flow position  and push it
down to light the burner.

2. Keep the knob for the hob pushed for
equal or less than 10 seconds to let
the thermocouple warm up. If not, the
gas supply is interrupted.

3. Adjust the flame after it is regular.
WARNING!
Do not keep the knob
pushed for more than 15
seconds. If the burner does
not light after 15 seconds,
release the knob, turn it into
the off position and try to
light the burner again after
minimum 1 minute.

If after some tries the burner
does not light, check if the
crown and its cap are in the
correct position.

In the absence of electricity
you can ignite the burner
without an electrical device.
In this case approach the
burner with a flame, push
the relevant knob down and
turn it to maximum position.
Keep the knob pushed for
equal or less than 10
seconds to let the
thermocouple warm up.

If the burner accidentally
goes out, turn the knob to
the off position and try to
light the burner again after
minimum 1 minute.

The spark generator can
start automatically when you
switch on the mains, after
installation or a power cut. It
is normal.

6.2 Burner overview

A

B

D

C

A. Burner cap
B. Burner crown
C. Ignition candle
D. Thermocouple

6.3 Turning the burner off
To put the flame out, turn the knob to the
off position .

WARNING!
Always turn the flame down
or switch it off before you
remove the pans from the
burner.

6.4 Heat setting for the electric
cooking zone

Sym‐
bols

Function

Off position

1 - 6 Heat settings
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Use the residual heat to
decrease energy
consumption. Deactivate the
cooking zone approximately
5 - 10 minutes before the
cooking process is
completed.

Turn the knob for the selected cooking
zone to a necessary heat setting.
The hob control indicator comes on.
To complete the cooking process, turn
the knob to the off position.
If all cooking zones are deactivated, the
hob control indicator goes out.

7. HOB - HINTS AND TIPS
WARNING!
Refer to Safety chapters.

7.1 Cookware
Electric:

The bottom of the cookware
must be as thick and flat as
possible.
Ensure pan bases are clean
and dry before placing on
the hob surface.

Gas:
WARNING!
Do not put the same pan on
two burners.

WARNING!
Do not put unstable or
damaged pots on the burner
to prevent spills and injuries.

CAUTION!
Make sure that pot handles
are not above the front edge
of the cooktop.

CAUTION!
Make sure that the pots are
placed centrally on the
burner in order to get the
maximum stability and a
lower gas consumption.

WARNING!
Do not use vessels that have
rim based or convex-based
shaped bottom on the
hotplate as there is a high
risk of overturn.

7.2 Diameters of cookware
WARNING!
Use cookware with
diameters applicable to the
size of burners.

Burner Diameter of cook‐
ware (mm)

Auxiliary 120 - 180

Semi - rapid 140 - 220/2401)

Rapid 160 - 220/2601)

1) When a single pot is used on the hob.

7.3 Examples of cooking
applications for the electric
cooking zone

Heat
set‐
ting:

Application:

1 Keeping warm

2 Gentle simmering

3 Simmering

4 Frying / browning

5 Bringing to the boil
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Heat
set‐
ting:

Application:

6 Bringing to the boil / quick fry‐
ing / deep-frying

8. HOB - CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.

8.1 General information
• Clean the hob after each use.
• Always use cookware with a clean

base.
• Scratches or dark stains on the

surface have no effect on how the hob
operates.

• Use a special cleaner suitable for the
surface of the hob.

Stainless steel
• For stainless steel edges of the hob

use a special cleaner suitable for
stainless steel.

• The stainless steel edge of the plate
can change the colour as a result of
high temperature.

• Wash stainless steel parts with water,
and then dry them with a soft cloth.

8.2 Cleaning the hob
• Remove immediately: melted plastic,

plastic foil, sugar and food with sugar,
otherwise, the dirt can cause damage
to the hob. Take care to avoid burns.

• Remove when the hob is
sufficiently cool: limescale rings,
water rings, fat stains, shiny metallic
discoloration. Clean the hob with a
moist cloth and a non-abrasive
detergent. After cleaning, wipe the
hob dry with a soft cloth.

• To clean the enamelled parts, caps
and crowns, wash them with warm
soapy water and dry them carefully
before you put them back on.

8.3 Cleaning the electric
hotplate
1. Use the cleaning powder or the

cleaning pad.
2. Clean the hob with a moist cloth and

some detergent.
3. Heat the hotplate to a low

temperature and let it dry.
4. To keep the hotplates in good shape,

rub in a sewing machine oil regularly.
Polish off the oil with absorbent
paper.

8.4 Cleaning the spark plug
This feature is obtained through a
ceramic ignition candle with a metal
electrode. Keep these components well
clean to prevent difficult lighting and
check that the burner crown holes are
not obstructed.

8.5 Pan supports
The pan supports are not
resistant to washing in a
dishwasher. They must be
washed by hand.

1. Remove the pan supports to easily
clean the hob. 

Be very careful when
you replace the pan
supports to prevent the
hob top from damage.

2. After you clean the pan supports,
make sure that they are in correct
positions.

3. For the burner to operate correctly,
make sure that the arms of the pan
supports are aligned with the centre
of the burner.
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8.6 Periodic maintenance
Speak to your local Authorised Service
Centre periodically to check the

conditions of the gas supply pipe and the
pressure adjuster, if fitted.

9. OVEN - DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.

9.1 Turning the oven on and off
1. Turn the knob for the oven functions

to select an oven function.
2. Turn the knob for the temperature to

select the temperature.
The lamp turns on when the oven
operates.
3. To turn off the oven, turn the knobs

for the oven functions and
temperature to the off position.

9.2 Safety thermostat
Incorrect operation of the oven or
defective components can cause
dangerous overheating. To prevent this,
the oven has a safety thermostat which
interrupts the power supply. The oven
turns on again automatically when the
temperature drops.

9.3 Oven functions

Sym‐
bol

Oven function Application

Off position The oven is off.

Conventional Cooking To bake and roast food on one shelf position.

Grill with Turnspit To grill meat, including kebabs and smaller pieces
of meat.
The maximum temperature for this function is
210 °C.

Bottom Heat To bake cakes with crispy bottom and to preserve
food.

Fan Cooking To roast or roast and bake food with the same
cooking temperature on more than one shelf posi‐
tion, without flavour transference.

Defrost To defrost food (vegetables and fruit). The de‐
frosting time depends on the amount and size of
the frozen food.
To use this function, the knob for the temperature
must be in the off position.
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Sym‐
bol

Oven function Application

Moist Baking This function is designed to save energy during
cooking. For the cooking instructions refer to
"Hints and tips" chapter, Moist Baking. The oven
door should be closed during cooking so that the
function is not interrupted and to ensure that the
oven operates with the highest energy efficiency
possible. When you use this function, the temper‐
ature in the cavity may differ from the set temper‐
ature. The heating power may be reduced. For
general energy saving recommendations refer to
"Energy Efficiency" chapter, Oven - Energy Sav‐
ing. This function was used to comply with the en‐
ergy efficiency class according to EN 60350-1.

10. OVEN - CLOCK FUNCTIONS
10.1 Minute Minder
Use it to set a countdown time.

This function has no effect
on the operation of the
appliance.

1. Set an oven function and the
temperature.

2. Turn the knob for the timer as far as
it goes, then turn it to necessary time
period.

After the time period is completed, an
acoustic signal sounds.

11. USING THE ACCESSORIES
WARNING!
Refer to Safety chapters.

11.1 Using the wok support
The wok support lets you use a round
bottomed wok on the hob. Use the wok
support on the Multi Crown burner only.

WARNING!
Make sure the wok support
is assembled correctly and
fits securely with the pan
supports to prevent the
pan/pot overturning.

11.2 Inserting the accessories
Wire shelf:

The wire shelf has a special
shape in the rear which
helps with the heat
circulation.
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Put the shelf on the correct shelf
position. Make sure it does not touch the
back wall of the oven.

11.3 Using the turnspit
WARNING!
Be careful when you use the
turnspit. The forks and the
spit are sharp. There is a
risk of injury.

WARNING!
Use oven gloves when you
remove the turnspit. The
turnspit and the grill are hot.
There is a risk of burns.

The turnspit does not stop if
you open the oven door.

CAUTION!
The maximum weight
permitted on the turnspit is 4
- 5 kg.

A B C

D

A. Support hook
B. Forks
C. Spit
D. Handle
1. Open the oven door.
2. Put the turnspit handle into the spit.
3. Put the deep pan on the lowest shelf

level.

4. Put the support hook into the hole in
the top cavity of the oven.

5. Install the first fork on the spit, then
put the meat on the turnspit and
install the second fork. Make sure
that the meat is in the middle of the
spit.

6. Use the screws to tighten the forks.
7. Put the tip of the spit into the turnspit

hole.
Refer to "Product description"
chapter.

8. Put the front part of the spit on the
support hook.

9. Remove the turnspit handle.
10. Turn the knob for the oven functions

to the turnspit position .
11. Set the necessary temperature.
12. Make sure that turnspit rotates.
13. Close the oven door.
When meat is ready turn the knobs for
the oven functions and temperature to
the off position. Turn off the grill. Turn off
the grill and turnspit. Install the turnspit
handle. Carefully remove the turnspit and
the roasting pan from the oven.
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12. OVEN - HINTS AND TIPS
WARNING!
Refer to Safety chapters.

The temperature and baking
times in the tables are
guidelines only. They
depend on the recipes and
the quality and quantity of
the ingredients used.

12.1 General information
The appliance has four shelf positions.
Count the shelf positions from the bottom
of the appliance floor.
The appliance has a special system
which circulates the air and constantly
recycles the steam. With this system you
can cook in a steamy environment and
keep the food soft inside and crusty
outside. It decreases the cooking time
and energy consumption to a minimum.
Moisture can condense in the appliance
or on the door glass panels. This is
normal. Always stand back from the
appliance when you open the appliance
door while cooking. To decrease the
condensation, operate the appliance for
10 minutes before cooking.
Clean the moisture after each use of the
appliance.
Do not put the objects directly on the
appliance floor and do not put aluminium
foil on the components when you cook.
This can change the baking results and
cause damage to the enamel.

12.2 Baking
For the first baking, use the lower
temperature.
You can extend the baking time by 10 –
15 minutes if you bake cakes on more
than one shelf position.

Cakes and pastries at different heights
do not always brown equally. There is no
need to change the temperature setting if
an unequal browning occurs. The
differences equalize during baking.
Trays in the oven can distort during
baking. When the trays are cold again,
the distortions disappear.

12.3 Baking cakes
Do not open the oven door before 3/4 of
the set cooking time is up.
If you use two baking trays at the same
time, keep one empty level between
them.

12.4 Cooking meat and fish
Use a deep pan for very fatty food to
prevent the oven from stains that can be
permanent.
Leave the meat for approximately 15
minutes before carving so that the juice
does not seep out.
To prevent too much smoke in the oven
during roasting, add some water into the
deep pan. To prevent the smoke
condensation, add water each time after
it dries up.

12.5 Cooking times
Cooking times depend on the type of
food, its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when
you cook. Find the best settings (heat
setting, cooking time, etc.) for your
cookware, recipes and quantities when
you use this appliance.
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12.6 Conventional Cooking 

Food Quantity
(g)

Tempera‐
ture (°C)

Time (min) Shelf
posi‐
tion

Accessories

Flat cake 1) 1000 160 - 170 30 - 35 2 baking tray

Yeast cake
with apples

2000 170 - 190 40 - 50 3 baking tray

Drip pan cake 1500 160 - 170 45 - 55 2) 2 baking tray

Chicken, whole 1350 200 - 220 60 - 70 2 wire shelf

1 baking tray

Chicken, half 1300 190 - 210 35 + 30 3 wire shelf

1 baking tray

Pork roast cut‐
let

600 190 - 210 30 - 35 3 Wire shelf

1 baking tray

Flan bread 3) 800 230 - 250 10 - 15 2 baking tray

Stuffed yeast
cake 4)

1200 170 - 180 25 - 35 2 baking tray

Pizza 1000 200 - 220 25 - 35 2 baking tray

Cheese cake 2600 170 - 190 60 - 70 2 baking tray

Swiss apple
flan 4)

1900 200 - 220 30 - 40 1 baking tray

Christmas
cake 4)

2400 170 - 180 55 - 65 5) 2 baking tray

Quiche Lor‐
raine 4)

1000 220 - 230 40 - 50 1 1 round tray (di‐
ameter: 26 cm)

Peasant
bread 6)

750 + 750 180 - 200 60 - 70 1 2 light trays
(length: 20 cm)

Romanian
sponge cake 1)

600 + 600 160 - 170 40 - 50 2 2 light trays
(length: 25 cm)
on the same
shelf position

Romanian
sponge cake -
traditional

600 + 600 160 - 170 30 - 40 2 2 light trays
(length: 25 cm)
on the same
shelf position

Yeast buns 4) 800 200 - 210 10 - 15 2 baking tray
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Food Quantity
(g)

Tempera‐
ture (°C)

Time (min) Shelf
posi‐
tion

Accessories

Swiss roll 1) 500 150 - 170 15 - 20 1 baking tray

Meringue 400 100 - 120 40 - 50 2 baking tray

Crumble
cake 4)

1500 180 - 190 25 - 35 3 baking tray

Buttered
cake 1)

600 180 - 200 20 - 25 2 baking tray

1) Preheat the oven for 10 minutes.
2) After you switch off the appliance, leave the cake in the oven for 7 minutes.
3) Preheat the oven for 20 minutes.
4) Preheat the oven for 10 - 15 minutes.
5) After you switch off the appliance, leave the cake in the oven for 10 minutes.
6) Set the temperature for 250 °C and preheat the oven for 18 minutes.

12.7 Grill with Turnspit 

Food Quantity
(g)

Tempera‐
ture (°C)

Time (min) Shelf
position

Accessories

Beef steaks 1) 1000 250 15 + 15 3 wire shelf

1 baking tray

Chicken entire 1200 230 50 - 60 - turnspit

Half chicken 1200 230 30 + 30 2 wire shelf

1 baking tray

Pork roast cut‐
let

500 230 25 + 25 3 wire shelf

1 baking tray
1) Preheat the oven for 10 minutes.

12.8 Fan Cooking 

Food Quantity
(g)

Tempera‐
ture (°C)

Time (min) Shelf
position

Accessories

Flat cake1) 1000 150 30 2 baking tray

Flat cake1) 1000
+ 1000

155 40 1 + 3 baking tray

Yeast cake with
apples

2000 170 - 180 40 - 50 3 baking tray
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Food Quantity
(g)

Tempera‐
ture (°C)

Time (min) Shelf
position

Accessories

Drip pan cake 1200 150 - 160 30 - 352) 2 baking tray

Chicken, whole 1400 180 55 2 wire shelf

1 baking tray

Pork roast 800 170 - 180 45 - 50 2 wire shelf

1 baking tray

Stuffed yeast
cake

1200 150 - 160 20 - 30 2 baking tray

Pizza 1000
+ 1000

200 - 210 30 - 40 1 + 3 baking tray

Pizza 1000 190 - 200 25 - 35 2 baking tray

Cheese cake 2600 160 - 170 40 - 50 1 baking tray

Swiss apple
flan1)

1900 180 - 200 30 - 40 2 baking tray

Christmas
cake1)

2400 150 - 160 35 - 402) 2 baking tray

Quiche Lor‐
raine1)

1000 190 - 210 30 - 40 1 1 round tray
(diameter: 26
cm)

Peasant
bread 3)

750 + 750 160 - 170 40 - 50 1 baking tray

Romanian
sponge cake1)

600 + 600 155 - 165 40 - 50 2 2 light trays
(length: 25
cm) on the
same shelf
position

Romanian
sponge cake -
traditional

600 + 600 150 - 160 30 - 40 2 2 light trays
(length: 25
cm) on the
same shelf
position

Yeast buns1) 800 190 15 3 baking tray

Yeast buns1) 800 + 800 190 15 1 + 3 baking tray

Swiss roll1) 500 150 - 160 15 - 20 3 baking tray

Meringue 400 110 - 120 30 - 40 2 baking tray

Meringue 400 + 400 110 - 120 45 - 55 1 + 3 baking tray
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Food Quantity
(g)

Tempera‐
ture (°C)

Time (min) Shelf
position

Accessories

Crumble cake 1500 160 - 170 25 - 35 3 baking tray

Sponge cake1) 600 150 - 160 25 - 35 2 baking tray

Buttered cake1) 600 + 600 160 - 170 25 - 35 1 + 3 baking tray

1) Preheat the oven for 10 minutes.
2) After you switch off the appliance, leave the cake in the oven for 7 minutes.
3) Set the temperature for 250 °C and preheat the oven for 10 minutes.

12.9 Moist Baking 

Food Tem‐
pera‐
ture
(°C)

Time
(min)

Shelf
posi‐
tion

Accessories

Bread and pizza
Buns 190 25 - 30 2 baking tray or grill- / roasting

pan

Bread rolls 200 40 - 45 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Frozen pizza 350 g 190 25 - 35 2 wire shelf

Cakes in baking tray
Swiss roll 180 20 - 30 2 baking tray or grill- / roasting

pan

Brownie 180 35 - 45 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Cakes in tin
Soufflé 210 35 - 45 2 six ceramic ramekins on wire

shelf

Sponge flan base 180 25 - 35 2 flan base tin on wire shelf

Sponge cake 150 35 - 45 2 cake tin on wire shelf

Fish
Fish in pouches 300
g

180 25 - 35 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Whole fish 200 g 180 25 - 35 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Fish fillet 300 g 180 30 - 40 2 pizza pan on wire shelf

Meat
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Food Tem‐
pera‐
ture
(°C)

Time
(min)

Shelf
posi‐
tion

Accessories

Meat in pouch 250 g 200 35 - 45 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Meat skewers 500 g 200 30 - 40 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Small baked items
Cookies 170 25 - 35 2 baking tray or grill- / roasting

pan

Macarons 170 40 - 50 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Muffins 180 30 - 40 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Savoury cracker 160 25 - 35 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Shortcrust pastry
biscuits

140 25 - 35 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Tartelettes 170 20 - 30 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Vegetarian
Mixed vegetables in
pouch 400 g

200 20 - 30 2 baking tray or grill- / roasting
pan

Omelette 200 30 - 40 2 pizza pan on wire shelf

Vegetables on tray
700 g

190 25 - 35 2 baking tray or grill- / roasting
pan

12.10 Information for test institutes

Food Function Temper‐
ature
(°C)

Accessories Shelf
position

Time
(min)

Small cakes (16
per tray)

Conventional
Cooking

160 baking tray 3 20 - 30

Small cakes (16
per tray)

Fan Cooking 150 baking tray 3 20 - 30

Apple pie (2 tins
Ø20 cm, diagonally
off set)

Conventional
Cooking

190 wire shelf 1 65 - 75
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Food Function Temper‐
ature
(°C)

Accessories Shelf
position

Time
(min)

Apple pie (2 tins
Ø20 cm, diagonally
off set)

Fan Cooking 180 wire shelf 2 70 - 80

Fatless sponge
cake

Conventional
Cooking

180 wire shelf 2 20 - 30

Fatless sponge
cake

Fan Cooking 160 wire shelf 2 25 - 35

Short bread / Pas‐
try stripes

Conventional
Cooking

140 baking tray 3 15 - 30

Short bread / Pas‐
try stripes

Fan Cooking 140 baking tray 3 20 - 30

Toast1) Grill with
Turnspit

250 wire shelf 3 2 - 4

1) Preheat the oven for 5 minutes.

13. OVEN - CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.

13.1 Notes on cleaning
Clean the front of the oven with a soft
cloth with warm water and a mild
cleaning agent.
To clean metal surfaces, use a dedicated
cleaning agent.
Clean the oven interior after each use.
Fat accumulation or other food remains
may result in a fire. The risk is higher for
the grill pan.
Clean all accessories after each use and
let them dry. Use a soft cloth with warm
water and a cleaning agent. Do not clean
the accessories in the dishwasher.
Clean stubborn stains with a special
oven cleaner.
Do not clean the non-stick accessories
using abrasive cleaner or sharp-edged
objects.

13.2 Stainless steel or
aluminium ovens
Clean the oven door with a damp cloth or
sponge only. Dry it with a soft cloth.
Do not use steel wool, acids or abrasive
materials as they can damage the oven
surface. Clean the oven control panel
with the same precautions.

13.3 Cleaning the oven door
The oven door has three glass
panels.You can remove the oven door
and the internal glass panels to clean
them.

The oven door may close if
you try to remove the glass
panels before you remove
the oven door.

CAUTION!
Do not use the appliance
without the glass panels.

1. Open the door fully and hold both
hinges.

ENGLISH 25



2. Lift and turn the levers fully on both
hinges.

3. Close the oven door halfway to the
first opening position. Then lift and
pull forward and remove the door
from its seat.

4. Put the door on a soft cloth on a
stable surface.

5. Release the locking system to
remove the glass panels.

6. Turn the two fasteners by 90° and
remove them from their seats.

90°

7. First lift carefully and then remove
the glass panels one by one. Start
from the top panel.

1
2

8. Clean the glass panels with water
and soap. Dry the glass panels
carefully. Do not clean the glass
panels in the dishwasher.

When the cleaning is completed, install
the glass panels and the oven door. Do
the above steps in the opposite
sequence.
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Make sure that you put the glass panels
(A and B) back in the correct sequence.

A B

Make sure that you install the middle
panel of glass in the seats correctly.

13.4 Removing the drawer
WARNING!
Do not keep flammable
items (such as cleaning
materials, plastic bags, oven
gloves, paper or cleaning
sprays) in the drawer. When
you use the oven, the
drawer can become hot.
There is a risk of fire.

The drawer below the oven can be
removed for cleaning.
1. Pull the drawer out until it stops.

2. Slowly lift the drawer.
3. Pull the drawer out fully.
To install the drawer, do the above steps
in the opposite sequence.

13.5 Replacing the lamp
WARNING!
Risk of electric shock.
The lamp can be hot.

1. Turn off the oven. Wait until the oven
is cold.

2. Disconnect the oven from the mains.
3. Put a cloth on the bottom of the

cavity.

The back lamp
1. Turn the lamp glass cover to remove

it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the lamp with a suitable

300 °C heat-resistant lamp.
4. Install the glass cover.

14. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
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14.1 What to do if...

Problem Possible cause Remedy
You cannot activate the
appliance.

The appliance is not con‐
nected to an electrical sup‐
ply or it is connected incor‐
rectly.

Check if the appliance is
correctly connected to the
electrical supply.

 The fuse is blown. Make sure that the fuse is
the cause of the malfunc‐
tion. If the fuse is blown
again and again, contact a
qualified electrician.

You cannot activate or op‐
erate the hob.

The fuse is blown. Activate the hob again and
set the heat setting in less
than 10 seconds.

There is no spark when
you try to activate the
spark generator.

The hob is not connected
to an electrical supply or it
is connected incorrectly.

Check if the hob is correct‐
ly connected to the electri‐
cal supply. Refer to the
connection diagram.

 The fuse is blown. Make sure that the fuse is
the cause of the malfunc‐
tion. If the fuse is blown
again and again, contact a
qualified electrician.

 Burner cap and crown are
placed incorrectly.

Place the burner cap and
crown correctly.

The flame extinguishes im‐
mediately after ignition.

Thermocouple is not heat‐
ed up sufficiently.

After lightning the flame,
keep the spark generator
activated for equal or less
than 10 seconds.

The flame ring is uneven. Burner crown is blocked
with food residues.

Make sure that the injector
is not blocked and the
burner crown is clean.

The burners do not work. There is no gas supply. Check the gas connection.

The flame colour is orange
or yellow.

 The flame can look orange
or yellow in some areas of
the burner. This is normal.

The oven does not heat
up.

The oven is deactivated. Activate the oven.

 The necessary settings are
not set.

Make sure that the settings
are correct.

The lamp does not oper‐
ate.

The lamp is defective. Replace the lamp.
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Problem Possible cause Remedy
Steam and condensation
settle on the food and in
the cavity of the oven.

You left the dish in the
oven for too long.

Do not leave the dishes in
the oven for longer than 15
- 20 minutes after the
cooking process ends.

The turnspit does not ro‐
tate.

The turnspit is not correctly
installed into the turnspit
hole.

Refer to "Using the turn‐
spit".

It takes too long to cook
the dishes or they cook too
quickly.

The temperature is too low
or too high.

Adjust the temperature if
necessary. Follow the ad‐
vice in the user manual.

14.2 Service data
If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an
Authorised Service Centre.
The necessary data for the service centre is on the rating plate. The rating plate is on
the front frame of the oven cavity. Do not remove the rating plate from the oven cavity.

We recommend that you write the data here:
Model (MOD.) .........................................

Product number (PNC) .........................................

Serial number (S.N.) .........................................

15. ENERGY EFFICIENCY
15.1 Product information for hob according to EU 66/2014

Model identifi‐
cation

LKM620000X

Type of hob Hob inside Freestanding Cooker

Number of
cooking zones

1

Heating tech‐
nology

Solid Hot Plate

Diameter of
circular cook‐
ing zones (Ø)

Right rear 18.0 cm

Energy con‐
sumption per
cooking zone
(EC electric
cooking)

Right rear 194.9 Wh/kg
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Number of
gas burners

3

Energy effi‐
ciency per gas
burner (EE
gas burner)

Left rear - Auxiliary not applicable

Right front - Semi Rapid 55.0%

Left front - Rapid 55.7%

Energy efficiency for the gas hob (EE gas hob) 55.4%

Energy consumption of the hob (EC electric hob) 194.9 Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance.
EN 30-2-1: Domestic cooking appliances
burning gas - Part 2-1 : Rational use of
energy - General

15.2 Hob - Energy saving
You can save energy during everyday
cooking if you follow below hints.
• When you heat up water, use only the

amount you need.
• If it is possible, always put the lids on

the cookware.
Electric cooking zones:
• Before you activate the cooking zone

put the cookware on it.
• The cookware bottom should have the

same diameter as the cooking zone.

• Put the smaller cookware on the
smaller cooking zones.

• Put the cookware directly in the centre
of the cooking zone.

• Use the residual heat to keep the food
warm or to melt it.

Gas burners:
• Before you use the burners and pan

support make sure they are
assembled correctly.

• The cookware bottom should have the
correct diameters for the burner size.

• Put the cookware directly over the
burner and in the centre of it.

• When the liquid starts to boil, turn
down the flame to barely simmer the
liquid.

• If it is possible, use a pressure
cooker. Refer to its user manual.

15.3 Product information for ovens and Product Information Sheet*

Supplier's name Electrolux

Model identification LKM620000X 943005439

Energy Efficiency Index 94.9

Energy efficiency class A

Energy consumption with a standard load, con‐
ventional mode

0.84 kWh/cycle

Energy consumption with a standard load, fan-
forced mode

0.74 kWh/cycle

Number of cavities 1

Heat source Electricity

Volume 54 l
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Type of oven Oven inside Freestanding Cook‐
er

Mass 44.0 kg

* For European Union according to EU Regulations 65/2014 and 66/2014.
For Republic of Belarus according to STB 2478-2017, Appendix G; STB 2477-2017,
Annexes A and B.
For Ukraine according to 568/32020.

Energy efficiency class is not applicable for Russia.

EN 60350-1 - Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam
ovens and grills - Methods for measuring performance.

15.4 Oven - Energy saving
The oven has features which
help you save energy during
everyday cooking.

Make sure that the oven door is closed
when the oven operates. Do not open
the oven door too often during cooking.
Keep the door gasket clean and make
sure it is well fixed in its position.
Use metal cookware to improve energy
saving.
When possible, do not preheat the oven
before cooking.
Keep breaks between baking as short as
possible when you prepare a few dishes
at one time.
Cooking with fan
When possible, use the cooking
functions with fan to save energy.

Residual heat
When the cooking duration is longer than
30 min, reduce the oven temperature to
minimum 3 - 10 min before the end of
cooking. The residual heat inside the
oven will continue to cook.
Use the residual heat to warm up other
dishes.
Keep food warm
Choose the lowest possible temperature
setting to use residual heat and keep a
meal warm.
Moist Baking
Function designed to save energy during
cooking. For additional details refer to
"Oven - Daily use" chapter, Oven
functions.

16. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers
to recycle it. Help protect the
environment and human health by
recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of
appliances marked with the symbol 
with the household waste. Return the

product to your local recycling facility or
contact your municipal office.

Being ensured permissible content
limitation of some toxic chemicals (RoHS
compliant).
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สั่งสมในความเปนมือชีพและนวัตกรรมมานานนับทศวรรษ ชาญฉลาดและมีสไตล ไดรับการ
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผูใชเปนหลัก ทุกครั้งที่ใชงาน คุณจะมั่นใจไดวาจะไดรับผลลัพธที่
ยอดเยี่ยมเสมอ
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เขาเยี่ยมชมเว็บไซตของเราที่:
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www.electrolux.com/shop

การดูแลลูกคาและการใหบริการ
ใชอะไหลแททุกครั้ง
ในการติดตอศูนยบริการอยางเปนทางการของเรา โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีขอมูลตอ
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 คำเตือน / ขอควรระวัง-ขอมูลความปลอดภัย
 ขอมูลทั่วไปและคำแนะนำ
 ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ
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1.  ขอมูลดานความปลอดภัย
กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง กรุณาอานคำแนะนำที่จัดมาใหโดย
ละเอียดกอนในเบื้องตน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการบาด
เจ็บหรือความเสียหายที่เปนผลมาจากการติดตั้งหรือใชงานที่ไม
ถูกตอง เก็บชุดคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไวในที่ที่เรียกคน
เพื่ออางอิงไดอยางสะดวก

1.1 ความปลอดภัยสำหรับเด็กและบุคคลที่เปราะบาง
• เด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มีขอจำกัดทางรางกาย

ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณสามารถ
ใชงานเครื่องไดโดยตองมีผูคอยกำกับดูแลหรือใหคำแนะนำ
เกี่ยวกับการใชเครื่องอยางปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น อยาใหเด็กอายุนอยกวา 8 ป หรือผูมี
ความทุพพลภาพสูงหรือซับซอนเขาใกลเครื่องยกเวนเมื่อมี
การดูแลอยางตอเนื่อง

• เด็กควรมีผูดูแลในการใชงานเพื่อใหแนใจวาจะไมเลนกับ
เครื่อง

• เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็กและทิ้งอยางเหมาะสม
• คำเตือน: อยาใหเด็กและสัตวเลี้ยงเขาใกลเครื่องขณะทำงาน

หรือขณะกำลังรอใหเย็นลง ชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดอาจ
เกิดความรอนในระหวางการใชงาน

• อยาใหเด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัวเอง
โดยไมมีผูดูแล

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
• ติดตั้งเครื่องและเปลี่ยนสายไฟโดยชางผูเชี่ยวชาญเทานั้น
• เครื่องผลิตสำหรับใชที่ความสูงสูงสุด 2000 ม. เหนือระดับน้ำ

ทะเล
• เครื่องไมไดผลิตขึ้นสำหรับใชบนเรือหรือพาหนะเคลื่อนที่
• อยาติดตั้งเครื่องดานหลังประตูที่มีการตกแตงเพิ่มเติมเพื่อ

ปองกันปญหาความรอนเกิน
• อยาติดตั้งเครื่องบนฐานรอง
• หามใชงานเครื่อง โดยใชตัวตั้งเวลาภายนอกหรือระบบ

รีโมทคอนโทรลแยกตางหาก
• คำเตือน: การปรุงอาหารบนเตาไฟฟาที่มีไขมันหรือน้ำมันโดย

ไมมีคนดูแลอาจเปนอันตรายและทำใหเกิดเพลิงไหมได
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• หามดับเพลิงดวยน้ำ ใหปดเครื่องจากนั้นปดคลุมเปลวไฟ เชน
ใชประตูหรือผาหมกันไฟ

• ขอควรระวัง: ควรมีการกำกับดูแลระหวางปรุงอาหารอยางตอ
เนื่อง การปรุงอาหารระยะเวลาสั้น ๆ จะตองมีผูกำกับดูแล
อยางตอเนื่อง

• คำเตือน: อันตรายตอการเกิดไฟไหม: หามเก็บสิ่งของไวบน
พื้นผิวที่ใชปรุงอาหาร

• หามใชเครื่องทำความสะอาดดวยไอน้ำในการทำความสะอาด
เครื่อง

• อยาใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือวัสดุแหลมคมเพื่อทำความ
สะอาดชองกระจกหรือกระจกฝาบานพับของหัวเตา เนื่องจาก
อาจทำใหพื้นผิวเกิดรอยและทำใหกระจกแตกเสียหายได

• วัตถุที่ทำจากโลหะ เชน มีด สอม ชอนและฝาภาชนะตางๆ ไม
ควรวางอยูบนพื้นผิวเตาไฟฟา เนื่องจากอาจเกิดความรอนสูง

• นำสิ่งที่หกออกจากฝากอนเปด ปลอยใหพื้นผิวเตาไฟฟาเย็น
ลงกอนปดฝา

• คำเตือน: ตัวเครื่องและชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดของเครื่อง
อาจเกิดความรอนในระหวางการใชงาน ใชความระมัดระวัง
หลีกเลียงการสัมผัสสวนประกอบที่ใหความรอน

• ใชถุงมือเตาอบเพื่อถอดหรือใสอุปกรณเสริมหรืออุปกรณใน
เตาอบเสมอ

• ใหตัดแหลงจายไฟกอนการบำรุงรักษา
• คำเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวาปดสวิตชเครื่องแลว กอนที่จะ

เปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงความเปนไปไดที่จะเกิดไฟฟา
ช็อต

• หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนย
บริการอยางเปนทางการหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกัน
อันตรายจากไฟฟาที่อาจเกิดขึ้น

• ใชความระมัดระวังขณะสัมผัสกับถาดเก็บ เพราะอาจจะรอน
• คำเตือน: ใชชุดปองกันหัวเตาที่ออกแบบโดยผูผลิตเครื่องทำ

อาหาร หรือตามที่แจงโดยผูผลิตเครื่องในคูมือแนะนำการใช
งาน เพื่อใหใชเครื่องไดอยางเหมาะสม หรือใชชุดปองกันหัว
เตาที่จัดมาใหพรอมกับเครื่อง การใชอุปกรณปองกันที่ไม
เหมาะสมอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได
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2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
อุปกรณนี้เหมาะสำหรับตลาดดังตอไปนี้: VN

TH

2.1 การติดตั้ง
คำเตือน
ติดตั้งเครื่องโดยชางผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น

• นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา

ใหพรอมกับเครื่อง
• ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจาก

เครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและ
รองเทาที่มิดชิดทุกครั้ง

• อยาดึงเครื่องจากมือจับ
• ตูในครัวและชองเวาตาง ๆ จะตองมีขนาดที่

เหมาะสม
• เวนระยะขั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณอื่น
• ติดตั้งเครื่องในพื้นที่เหมาะสมและปลอดภัย

ตามเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด
• สวนตาง ๆ ของเครื่องอาจมีกระแสไฟอยู

ปดเครื่องผานเฟอรนิเจอรเพื่อปองกันการ
สัมผัสชิ้นสวนที่เปนอันตราย

• ดานขางของเครื่องจะตองอยูในแนวเดียว
กับเครื่องใชอื่น ๆ ที่มีความสูงใกลเคียงกัน

• อยาติดตั้งเครื่องติดกับประตูหรือใต
หนาตาง ทั้งนี้เพื่อปองกันภาชนะที่รอนรวง
หลนจากเครื่องเมื่อมีการเปดประตูหรือ
หนาตาง

• เตรียมพื้นที่มั่นคงเพื่อปองกันไมใหเครื่อง
พลิกคว่ำ ดูในหัวขอการติดตั้ง

2.2 การตอสายไฟ
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได

• การเชื่อมตอไฟฟาทั้งหมดควรดำเนินการ
โดยชางไฟฟาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

• เครื่องจะตองตอสายดิน
• พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตอง

ตรงกับพิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟ
ที่ใช

• ใชเตารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได
อยางถูกตอง

• อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
• อยาใหสายไฟสัมผัสโดนประตูเครื่องหรือ

รองดานลางของเครื่อง โดยเฉพาะในกรณี
ที่เครื่องทำงานหรือประตูรอนอยู

• 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.

• ปดประตูเครื่องใหสนิท กอนเสียบปลั๊กเขา
กับเตารับไฟฟา

2.3 การตอระบบกาซ
• ตอระบบกาซโดยชางที่มีความเชี่ยวชาญ

เทานั้น
• กอนทำการติดตั้ง ระบบจายในพื้นที่ (กาซ

และความดันกาซ) และระบบปรับของ
เครื่องจะตองทำงานไดสอดคลองกัน

• ตรวจสอบวามีอากาศหมุนเวียนรอบ ๆ
เครื่อง

• ขอมูลการจายกาซมีแจงไวในแผนขอมูล
พิกัด

• เครื่องไมไดตอกับอุปกรณที่สามารถ
ลำเลียงวัตถุที่อาจติดไฟได ตอเครื่องตาม
ขอบังคับในการติดตั้งที่กำหนดเทานั้น
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดานการระบายอากาศที่
เหมาะสม

2.4 การใชงาน
คำเตือน
อาจเกิดการบาดเจ็บและทำให
ผิวไหมได
อาจเกิดไฟฟาช็อตได

• นี่เปนเครื่องใชสำหรับใชงานในครัวเรือน
(ในอาคาร) เทานั้น

• อยาเปลี่ยนขอมูลจำเพาะของเครื่องนี้
• ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศไม

ไดถูกปดกั้น
• อยาปลอยใหเครื่องทำงานโดยไมดูแลใน

ระหวางการใชงาน
• ปดใชงานเครื่องหลังการใชงานทุกครั้ง
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• ใชความระมัดระวังขณะเปดประตูเครื่องใน
กรณีที่เครื่องทำงานอยู อาจมีไอรอนพุง
ออกมา

• หามใชงานเครื่องดวยมือที่เปยกหรือเมื่อ
สัมผัสกับน้ำ

• อยาใชงานเครื่องเปนพื้นผิวการทำงาน
หรือเปนพื้นผิวการจัดเก็บ

คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมและจุดระเบิด
ได

• เมื่อไขมันและน้ำมันไดรับความรอน มัน
สามารถปลอยไอที่ติดไฟได ระวังอยาให
เปลวไฟหรือวัตถุรอนเขาใกลไขมันและ
น้ำมันเมื่อคุณปรุงอาหาร

• ไอจากน้ำมันที่รอนมากอาจเกิดการเผา
ไหมขึ้นเองได

• น้ำมันใชแลวซึ่งมีเศษอาหารอาจทำใหเกิด
ไฟไหมไดที่อุณหภูมิต่ำกวาน้ำมันที่ใชเปน
ครั้งแรก

• อยาใสของไวไฟหรือของที่ชุมดวยสาร
ไวไฟไว ใกลหรือบนตัวเครื่อง

• อยาใหมีประกายไฟหรือเปลวไฟใกลกับ
เครื่องขณะเปดประตู

• เปดประตูเครื่องดวยความระมัดระวัง การ
ใชสวนผสมกับแอลกอฮอล สามารถทำให
เกิดการผสมของแอลกอฮอลและอากาศ

คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง

• เพื่อปองกันความเสียหายหรือการเปลี่ยนสี
ของอีนาเมลเคลือบ:
– อยาวางเตาอบหรือวัตถุอื่นๆ ไวในดาน

ลางเครื่องโดยตรง
– อยาวางอะลูมิเนียมฟอยลไวบนเครื่อง

หรือวางไวที่พื้นเตาดานในโดยตรง
– อยาใสน้ำลงในอุปกรณที่รอนอยู

โดยตรง
– อยาเก็บจานชื้นและอาหารไวในเครื่อง

หลังจากที่คุณปรุงอาหารเสร็จ
– ระวังเมื่อคุณถอดหรือติดตั้งอุปกรณ

เสริม
• การเปลี่ยนสีของอีนาเมลหรือสแตนเลสสตี

ลไมสงผลตอประสิทธิภาพของเครื่องแต
อยางใด

• ใชแมพิมพเคกกนลึกสำหรับทำเคกที่มี
ความชื้นมาก น้ำผลไมอาจทำใหเกิดคราบ
ถาวร

• อยาวางเครื่องครัวที่รอนอยูบนแผงควบคุม
• อยาใหภายในเครื่องครัวเดือดจนแหง
• ระวังอยาใหสิ่งของหรือเครื่องครัวตกกระ

ทบที่ตัวเครื่อง พื้นผิวอาจไดรับความเสีย
หาย

• อยาเปดใชงานพื้นที่หัวเตาขณะที่เครื่อง
ครัววางเปลาหรือไมมีเครื่องครัววางอยู

• อยาใชแผนความรอนแบบทึบเพื่อปรุง
อากาศโดยตรง จะตองใชกับภาชนะที่
เหมาะสม

• เครื่องครัวเหล็กหลอ อะลูมิเนียมหรือที่กน
เสียหายอาจทำใหเกิดรอยขีดขวนขึ้นได
ยกสิ่งของเหลานี้ขึ้นหากตองเคลื่อนยายไป
บนพื้นผิวสำหรับปรุงอาหาร

• หองจะตองถายเทอากาศไดดีในจุดที่ติดตั้ง
เครื่อง

• ใชเครื่องครัวที่มั่นคง รูปทรงเหมาะสมและ
เสนผานศูนยกลางมากกวาขนาดของหัว
แกสเทานั้น

• เปลวไฟจะตองไมดับลงขณะบิดลูกบิดจาก
ตำแหนงแรงสุดไปเบาสุด

• ใชเฉพาะอุปกรณที่จัดมาใหพรอมกับ
เครื่องเทานั้น

• อยาติดตั้งตัวกระจายเปลวไฟที่หัวแกส
• ใชเครื่องสำหรับประกอบอาหารเทานั้น

หามใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน การ
ทำความรอนในหอง

• การใชเครื่องอยางหนักตอเนื่องเปนเวลา
นานอาจทำใหตองมีการระบายอากาศเพิ่ม
เติม เชน อาจตองเปดหนาตาง หรือจัด
ระบบถายเทอากาศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เชน ปรับเพิ่มความแรงของระบบระบาย
อากาศเชิงกล ถามี

2.5 การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพลิง
ไหมหรือความเสียหายตอเครื่อง

• ใหปดเครื่องกอนการบำรุงรักษา
ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ

• ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องเย็น มีความ
เสี่ยงที่แผงกระจกอาจแตก

• เปลี่ยนแผงกระจกประตูทันทีที่มันไดรับ
ความเสียหาย ติดตอศูนยบริการอยางเปน
ทางการ

• ระวังเมื่อคุณถอดประตูออกจากเครื่อง ประ
ตูมีนํ้าหนักมาก!

• ไขมันหรือเศษอาหารตกคางในเครื่องอาจ
ทำใหเกิดเพลิงไหมได

• ทำความสะอาดเครื่องเปนประจำเพื่อ
ปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุบริเวณพื้น
ผิว

• ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ
น้ำบิดหมาด ใชเฉพาะน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง อยาใชผลิตภัณฑที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน แผนขัดที่หยาบ สารละลาย
หรือวัตถุโลหะที่อาจทำใหเกิดความเสีย
หาย
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• หากใชสเปรยสำหรับฉีดเตา ใหปฏิบัติตาม
คำแนะนำดานความปลอดภัยบนบรรจุ
ภัณฑ

• อยาทำความสะอาดชั้นอีนาเมลแคทาลิติค
(ถามี) โดยใชน้ำยาทำความสะอาดชนิด
ใดๆ

• อยาทำความสะอาดหัวแกสในเครื่องลาง
จาน

2.6 ฝาปด
• หามดัดแปลงสวนประกอบของฝาปด
• ทำความสะอาดฝาปดเปนประจำ
• อยาเปดฝาหากอาจเกิดการหกลนที่พื้นผิว
• กอนปดฝา ใหปดหัวเตาทั้งหมดกอน
• อยาปดฝาจนกวาหัวเตาและเตาจะเย็น

ดีแลว
• ฝาแกวอาจแตกไดขณะเกิดความรอน

(แลวแตสถานการณ)

2.7 ไฟดานใน
คำเตือน
อาจเกิดไฟฟาช็อตได

• หลอดไฟภายในผลิตภัณฑนี้และหลอด
อะไหลจะแยกจำหนายตางหาก: หลอดไฟ

เหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทนทานตอ
สภาพทางกายภาพที่รุนแรงในเครื่องใชใน
ครัวเรือน เชน อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน
ความชื้น หรือมีจุดประสงคเพื่อสงสัญญาณ
ขอมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่อง
ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานอื่นๆ
และไมเหมาะสำหรับการสองสวางในหอง
พักในครัวเรือน

• ใชเฉพาะหลอดไฟที่มีขอมูลจำเพาะ
เดียวกัน

2.8 บริการ
• หากตองการซอมเครื่องใหติดตอศูนย

บริการอยางเปนทางการ
• ใชอะไหลแทเทานั้น

2.9 การกำจัด
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

• ติดตอหนวยงานเทศบาลเพื่อขอทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับวิธีทิ้งเครื่อง

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
• ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยก

ทิ้ง
• ถอดตัวล็อคประตูเพื่อปองกันเด็กหรือสัตว

เลี้ยงติดคางในเครื่อง
• บีบทอกาซภายนอก

3. การติดตั้ง
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

3.1 ตำแหนงเครื่อง
คุณสามารถติดตั้งอุปกรณตั้งอิสระกับตูในครัว
แบบหนึ่งดานหรือสองดานหรือเขามุม

เวนระยะไว 1 ซม. ระหวางตัว
เครื่องและผนังดานหลังเพื่อให
ฝาเปดออก

ตรวจสอบระยะหางขั้นต่ำในการติดตั้งไดจาก
ตาราง

A
C

B

ระยะหางขั้นต่ำ
ขนาด มม.
A 400
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ขนาด มม.
B 650

C 150

3.2 ขอมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟา 220 - 240 V

ความถี่ 50 - 60 Hz

ประเภทเครื่องใช 1

ขนาด มม.
สูง 855

กวาง 600

ลึก 600

3.3 ขอมูลดานเทคนิคอื่น ๆ

หมวดหมูเครื่องใช: I3B/P

ใชแกส: G30 30 mbar

3.4 เสนผานศูนยกลางบายพาส

หัวเตา Øขาม1/100 มม.
ระบบเสริม 29

กึ่งเร็ว 32

เร็ว 42

3.5 หัวเตาแกสสำหรับ LPG G30 30 mbar

หัวเตา กำลัง kW ปกติ กำลัง kW ลดลง เครื่องหมาย‐
กำกับหัวจาย
1/100 มม.

กระแสแกสพิกัด
g/h

เร็ว 3.0 0.72 88 218

กึ่งเร็ว 1.9 0.43 71 138

ระบบเสริม 0.95 0.35 50 69

3.6 การเชื่อมตอแกส:
คำเตือน
กอนตอระบบแกส ใหปลดเครื่อง
จากแหลงจายไฟหรือปดฟวสที่
กลองฟวส ปดวาลวหลักของสวน
จายแกส

ใชการเชื่อมตอแบบคงที่หรือทอสแตนเลสออ
นที่ไดมาตรฐานในพื้นที่ หากใชทอเหล็กออน
ทอจะตองไมสัมผัสกับชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ไดและ
จะตองไมถูกกดอัด

คำเตือน
ทอตอแกสจะตองไมสัมผัสกับตัว
เครื่องตามภาพ
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คำเตือน
หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ซีลของ
สวนประกอบทอจะตองไมมีการ
รั่วไหล ตรวจสอบซีลโดยใชน้ำ
สบู อยาใชไฟ

3.7 การตอทอที่ไมใชโลหะแบบ
ออน
หากคุณสามารถเขาถึงจุดเชื่อมตอไดงาย คุณ
สามารถใชทอแบบออน ทอออนจะตองยึดกับ
ตัวรัดอยางแนนหนา
ระหวางการติดตั้ง ใหใชตัวยึดทอและปะเก็
นทุกครั้ง สามารถใชทอออนในกรณีที่:
• อุณหภูมิไมเกินกวาอุณหภูมิหอง หรือสูง

กวา 30 °C
• ยาวไมเกิน 1500 มม.
• ไมมีจุดตีบแคบที่ใด
• ไมมีการบิดหรือขันอัดแนน
• ไมมีการสัมผัสกับขอบคมหรือมุม
• สามารถตรวจสอบสภาพไดงาย
ขณะตรวจสอบทอจะสภาพทอจะตองเปนไป
ตามนี้
• ไมมีรอยแตก รอยตัด รอยไหมที่ปลายทั้ง

สองดานและตลอดความยาว
• วัสดุจะตองไมแข็งดาน โดยยังมีความ

ยืดหยุนเหมาสม
• ตัวจับยึดจะตองไมมีสนิม
• ปฏิบัติตามกรอบอายุการใชงานของสวน

ประกอบตาง ๆ
หากพบขอบกพรองที่มองเห็นได อยาซอมทอ
ใหเปลี่ยนใหม
แนวจายแกสอยูที่ดานหลังของแผงควบคุม

3.8 การเชื่อมตอกับสวนจายแกส

A

B

D

C

A. จุดตอแกส (ใชจุดเดียวเทานั้นสำหรับ
เครื่อง)

B. ปะเก็น
C. สวนเชื่อมตอปรับได
D. ฐานยึดทอ LPG

3.9 การปรับระดับตัวเครื่อง

ใชขาตั้งเล็ก ๆ ที่ดานลางตัวเครื่องเพื่อรับระดับ
พื้นผิวดานบนใหไดระนาบกัน

3.10 ชิ้นสวนปองกันการพลิกคว่ำ
กำหนดความสูงที่เหมาะสมและพื้นที่สำหรับ
เครื่องของการยึดชิ้นสวนปองกันการพลิกคว่ำ

ขอควรระวัง
คุณจะตองติดตั้งชิ้นสวนปองกัน
การพลิกคว่ำในระดับความสูงที่
เหมาะสม

พื้นผิวดานหลังของเครื่องจะตอง
ราบเรียบ

คุณจะตองติดตั้งชิ้นสวนปองกันการพลิกคว่ำ
หากไมติดตั้ง เครื่องอาจพลิกคว่ำได
เครื่องจะมีสัญลักษณตามภาพ (แลวแตกรณี)
เพื่อแจงเตือนใหติดตั้งชิ้นสวนปองกันการพลิก
คว่ำ
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1. ติดตั้งชิ้นสวนปองกันการพลิกคว่ำ 232 -
237 มม. จากพื้นผิวดานบนของเครื่อง
และ 110 - 115 มม. จากดานขางของ
เครื่องเขาที่รูกลมที่หูยึด ขันเขากับวัสดุตัน
หรือใชสวนประกอบเสริมแรงที่เหมาะสม
(ผนัง)

110-115

mm

232- 237 

mm

2. คุณจะพบรูที่ดานซายหลังของตัวเครื่อง
ยกดานหนาของเครื่อง และวางไวที่ตรง
กลางระหวางตู หากพื้นที่ระหวางตูใหญ
กวาความกวางของเครื่อง ใหปรับระยะ
ดานขางเพื่อใหเครื่องไดศูนยกลาง

หากคุณเปลี่ยนขนาดเครื่อง คุณ
จะตองปรับแนวอุปกรณปองกัน
การพลิกคว่ำใหถูกตอง

ขอควรระวัง
หากพื้นที่ระหวางตูใหญกวา
ความกวางของเครื่อง ใหปรับ
ระยะดานขางเพื่อใหเครื่องได
ศูนยกลาง

3.11 การติดตั้งระบบไฟฟา
คำเตือน
ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ หาก
ไมปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อ
ความปลอดภัยในหัวขอ ความ
ปลอดภัย

เครื่องนี้มาพรอมกับปลั๊กไฟหลักและสายไฟ
หลัก

คำเตือน
สายไฟจะตองไมสัมผัสกับตัว
เครื่องตามภาพในสวนที่แรเงา

4. รายละเอียดผลิตภัณฑ
4.1 รายละเอียดเบื้องตน

2 3 4

6

5

7

10

9

8

11

1

4

3

2

1

1 ปุมสำหรับประกอบอาหาร
2 ปุมสำหรับเครื่องตั้งเวลา
3 ปุมปรับอุณหภูมิ
4 ไฟ / สัญลักษณแจงอุณหภูมิ
5 หลอดไฟเตา / สัญลักษณ / ไฟแสดง

สถานะ
6 ปุมฟงกชันเตาอบบน
7 องคประกอบความรอน
8 หลอดไฟ
9 หลุมเหล็กเสียบยาง
10 พัดลม
11 ตำแหนงชั้นวาง
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4.2 แผนผังพื้นที่เตา

1 2

4 3

180 mm

1 หัวเตาเสริม
2 พื้นที่ปรุงอาหาร 1500 W
3 หัวเตารอนกึ่งเร็ว
4 หัวเตารอนเร็ว

4.3 อุปกรณเสริม
• ตะแกรงชั้นวาง

สำหรับเครื่องครัว กระปองเคก เนื้อยาง
• ถาดปง/ยาง

เพื่ออบและยาง หรือเปนถาดเพื่อรวบรวม
ไขมัน

• เหล็กเสียบยาง

สำหรับการยางขอตอขนาดใหญของเนื้อ
สัตวและสัตวปก

• ลิ้นชักเก็บของ
ลิ้นชักเก็บของอยูดานลางชองอบ

• ฐานรองกระทะ
การปรุงสุกโดยใชกระทะ

5. กอนการใชงานครั้งแรก
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

5.1 การทำความสะอาดเบื้องตน
นำสวนประกอบเสริมทั้งหมดออกจากเตา
ดูในหัวขอ "การดูแลและทำความสะอาด"
ทำความสะอาดเตาอบและอุปกรณตาง ๆ กอน
ใชงานครั้งแรก
ใสอุปกรณกลับเขาในตำแหนงเดิม

5.2 การอุนเตา
อุนเตาอบที่วางเปลากอนใชงานครั้งแรก

1. ตั้งคาฟงกชัน  ตั้งคาอุณหภูมิสูงสุด
2. ปลอยใหเตาอบทำงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง
3. ตั้งคาฟงกชัน  ตั้งอุณหภูมิสูงสุด

อุณหภูมิสูงสุดสำหรับฟงกชันนี้คือ 210°C
4. ปลอยใหเตาอบทำงานเปนเวลา 15 นาที
5. ปดเตาอบและปลอยใหเย็น
อุปกรณอาจรอนกวาปกติ เตาอบอาจสงกลิ่น
และมีควัน ใหการหมุนเวียนอากาศภายในหอง
อยางเพียงพอ

6. เตาไฟฟา - การใชงานตามปกติ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

6.1 การจุดไฟหัวเตา
จุดหัวเตากอนวางภาชนะทุกครั้ง

ภาษาไทย 41



คำเตือน
ระวังเปนพิเศษขณะใชเปลวไฟ
ในครัว ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ
ใด ๆ ตอการใชเปลวไฟอยางไม
เหมาะสม

1. หมุนลูกบิดปรับเตาทวนเข็มนาฬิกาไปที่
ตำแหนงจายแกสสูงสุด  จากนั้นกดลง
เพื่อจุดหัวเตา

2. กดลูกบิดปรับเตาตอไปไมเกิน 10 วินาที
เพื่อใหเทอรโมคัปเปลอุนรอน หากไมทำ
ตามนี้ การจายแกสจะไมตอเนื่อง

3. ปรับเปลวไฟตามปกติ
คำเตือน
อยากดลูกบิดปรับคางเกินกวา
15 วินาที หากหัวเตาไมติดหลัง
ผานไป 15 วินาที ใหปลอยมือ
จากลูกบิดปรับ และหมุนไปที่
ตำแหนงปดทำงาน จากนั้นลอง
จุดหัวเตาอีกครั้งหลังผานไป 1
นาที

หากหลังลองไประยะหนึ่งแลวหัว
เตายังไมติด ใหตรวจสอบวาหัว
จายไฟหรือฝาครอบอยูใน
ตำแหนงที่ถูกตองหรือไม

ในกรณีที่ไมมีกระแสไฟฟา คุณ
สามารถจุดหัวเตาไดโดยไมตอง
ใชอุปกรณไฟฟา ในกรณีนี้ให
จอเปลวไฟไปที่หัวเตา กดลูกบิด
ปรับที่เกี่ยวของและหมุนไปที่
ตำแหนงสูงสุด กดลูกบิดปรับตอ
ไปไมเกิน 10 วินาทีเพื่อใหเทอร
โมคัปเปลอุนรอน

หากหัวเตาดับโดยไมไดตั้งใจ
ใหหมุนลูกบิดปรับไปที่ตำแหนง
ปดทำงาน จากนั้นลองจุดหัวเตา
อีกครั้งหลังผานไป 1 นาทีเปน
อยางนอย

ตัวจุดประกายไฟสามารถเริ่ม
ทำงานอัตโนมัติเมื่อเปดระบบไฟ
หลังติดตั้งหรือหลังตัดไฟ ซึ่งถือ
เปนเรื่องปกติ

6.2 ภาพรวมเกี่ยวกับหัวเตา

A

B

D

C

A. ฝาครอบหัวเตา
B. หัวจายไฟของหัวเตา
C. หัวจุดประกายไฟ
D. เทอรโมคัปเปล

6.3 การปดหัวเตา
ปดไฟโดยหมุนแปนไปที่ตำแหนงปดการ
ทำงาน 

คำเตือน
หรี่ไฟหรือปดทุกครั้งกอนนำ
กระทะออกจากหัวเตา

6.4 คาความรอนสำหรับพื้นที่ปรุง
ดวยระบบไฟฟา

สัญลัก‐
ษณ

ฟงกชัน

ตำแหนงปดทำงาน

1 - 6 คาความรอน

ใชความรอนหลงเหลือเพื่อลด
การใชพลังงาน ปดโซนประกอบ
อาหารประมาณ 5 - 10 นาที
กอนสิ้นสุดกระบวนการประกอบ
อาหาร

หมุนลูกบิดสำหรับโซนการปรุงอาหารที่เลือก
ไปยังการตั้งคาความรอนที่จำเปน
ไฟสถานะควบคุมเตาจะติดสวาง
เพื่อใหการทำอาหารเสร็จสมบูรณ ใหหมุน
ลูกบิดไปที่ตำแหนงปด
หากโซนประกอบอาหารทั้งหมดปดทำงาน ไฟ
สถานะควบคุมเตาจะดับลง
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7. เตา - คำแนะนำและเคล็ดลับ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

7.1 ภาชนะ
ระบบไฟฟา:

กนภาชนะจะตองหนาและเรียบ
มากที่สุดเทาที่เปนไปได
ฐานกะทะจะตองสะอาดและแหง
กอนวางลงบนพื้นผิวของหัวเตา

แกส:
คำเตือน
อยาวางกะทะใบเดียวบนหัวแกส
สองหัว

คำเตือน
อยาวางหมอที่ไมเรียบหรือชำรุด
ที่หัวแกสเพื่อปองกันการหกหรือ
การบาดเจ็บ

ขอควรระวัง
ดามจับหมอจะตองไมเกินขอบ
ดานหนาของพื้นที่หัวเตา

ขอควรระวัง
จะตองจัดวางหมอไวกลางหัว
แกสเพื่อใหมีเสถียรภาพสูงสุด
และสิ้นเปลืองแกสนอยที่สุด

คำเตือน
อยาใชภาชนะที่มีสันขอบ หรือมี
กนภาชนะทรงนูน บนหัวเตา
ความรอน เนื่องจากมีความเสี่ยง
สูงที่ภาชนะจะพลิกคว่ำ

7.2 เสนผานศูนยกลางภาชนะ
คำเตือน
ใชภาชนะที่มีเสนผานศูนยกลาง
เหมาะกับขนาดหัวเตา

หัวเตา เสนผานศูนยกลาง‐
ภาชนะ (มม.)

ระบบเสริม 120 - 180

กึ่งเร็ว 140 - 220/2401)

เร็ว 160 - 220/2601)

1) หากใชหมอใบเดียวที่หัวเตา

7.3 ตัวอยางการใชเพื่อปรุงอาหาร
สำหรับพื้นที่ปรุงระบบไฟฟา

คา‐
ความ‐
รอน:

การใช:

1 รักษาอุณหภูมิ

2 เดือดปุด ๆ เล็กนอย

3 เดือดปุด

4 ทอดสุก / ทอดเกรียม

5 ตมเดือด

6 ตมเดือด / ทอดดวน / ทอดกรอบ

8. เตาไฟฟา - การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

8.1 ขอมูลทั่วไป
• ทำความสะอาดเตาหลังการใชงานทุกครั้ง
• ใชภาชนะที่กนสะอาดทุกครั้ง
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• รอยขีดขวนหรือคราบเขมาที่พื้นผิวไมมีผล
ใด ๆ ตอการทำงานของเตา

• ใชน้ำยาทำความสะอาดพิเศษสำหรับพื้น
ผิวของเตา

สเตนเลสสตีล
• สำหรับขอบสเตนเลสสตีลของเตา ใหใช

น้ำยาทำความสะอาดพิเศษสำหรับสเตนเลส
สตีล

• ขอบสเตนเลสสตีลของแผนวัสดุอาจเปลี่ยน
สีเนื่องจากอุณหภูมิสูง

• ลางชิ้นสวนสเตนเลสสตีลโดยใชน้ำ จาก
นั้นเช็ดแหงดวยผาเนื้อนุม

8.2 การทำความสะอาดเตา
• ขจัดออกทันที: พลาสติกละลาย ฟอยล

พลาสติก น้ำตาลและอาหารที่มีน้ำตาล ไม
เชนนั้นคราบอาจทำใหหัวเตาเสียหายได
ระวังผิวไหมจากความรอน

• นำออกเมื่อหัวเตาเย็นพอแลว: คราบ
ตะกรัน คราบน้ำ คราบไขมัน คราบมันวาว
ทำความสะอาดเตาโดยใชผาชุบหมาดและ
น้ำยาทำความสะอาดที่ไมมีฤทธิ์กัดกรอน
หลังการทำความสะอาด ใหเช็ดเตาใหแหง
โดยใชผาเนื้อนุม

• ทำความสะอาดชิ้นสวนเคลือบอีนาเมล ฝา
ครอบและหัวจายไฟโดยลางในน้ำสบูอุน ๆ
และปลอยใหแหงกอนติดตั้งกลับเขาที่

8.3 การทำความสะอาดแผนความ
รอนระบบไฟฟา
1. ใชผงทำความสะอาดหรือแผนทำความ

สะอาด
2. ทำความสะอาดเตาโดยใชผาชุบหมาดและ

น้ำยาทำความสะอาด
3. อุนรอนแผนความรอนที่ชวงอุณหภูมิต่ำ

และปลอยใหแหง

4. เพื่อใหแผนความรอนอยูในสภาพด ีใหถู
ดวยน้ำมันจักรเปนประจำ เช็ดคราบน้ำมัน
โดยใชกระดาษซับ

8.4 การทำความสะอาดหัวจุดไฟ
คุณสมบัตินี้อาศัยหัวจุดประกายเซรามิคและขั้ว
โลหะ ดูแลสวนประกอบเหลานี้ใหสะอาดเพื่อ
ปองกันการจุดไฟติดยาก และตรวจสอบวารูที่
หัวจายไฟของเตาไมมีการอุดตัน

8.5 ฐานรองกะทะ
ฐานรองกะทะไมทนตอการ
ชะลางของเครื่องลางจาน ให
ลางดวยมือ

1. นำฐานรองกะทะออกเพื่อใหสามารถ
ทำความสะอาดเตาไดงาย 

ระมัดระวังเปนพิเศษขณะใส
ฐานรองกะทะกลับเขาที่เพื่อ
ปองกันความเสียหายกับ
ดานบนของเตา

2. หลังจากทำความสะอาดฐานรองกะทะแลว
ใหตรวจสอบวาอุปกรณอยูในตำแหนงที่
ถูกตอง

3. เพื่อใหหัวเตาทำงานไดถูกตอง แขนของ
ฐานรองกระทะจะตองไดแนวกับศูนยกลาง
ของหัวเตา

8.6 การดูแลรักษาเปนระยะ
ตรวจสอบสภาพทอจายแกสและสวนปรับแรง
ดัน (ถามีติดตั้งไว) โดยสอบถามกับศูนยบริการ
ที่ไดรับอนุญาตในพื้นที่เปนระยะ ๆ

9. เตาอบ - การใชงานตามปกติ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

9.1 เปดและปดเตาอบ
1. หมุนลูกบิดฟงกชันเตาอบเพื่อเลือกฟงกชัน

การทำงานของเตาอบ
2. หมุนลูกบิดควบคุมคุณหภูมิเพื่อเลือก

อุณหภูมิ
ไฟจะติดสวางเมื่อเตาอบทำงาน

3. ปดเตาอบโดยหมุนปุมฟงกชันเตาอบและ
ปุมตั้งอุณหภูมิไปยังตำแหนงปด

9.2 เทอรโมสตัทนิรภัย
การใชงานเตาอบอยางไมถูกตองหรือสวน
ประกอบที่มีปญหาอาจทำใหความรอนสูงเกิน
ไป เพื่อปองกันปญหานี ้เตาจึงมีเทอรโมสตัท
เพื่อตัดกระแสไฟ เตาอบจะทำงานอีกครั้ง
อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลง
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9.3 ฟงกชั่นเตาอบ

สัญลัก‐
ษณ

ฟงกชั่นเตาอบ การใช

ปดทำงาน เตาปดอยู

การอบปกติ สำหรับอบและยางอาหารบนชั้นวางเดียว

การยางโดยใชเหล็กเสียบ‐
ยาง

สำหรับยางเนื้อ รวมทั้งเคบับและเนื้อชิ้นเล็ก ๆ
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับฟงกชั่นนี้คือ 210 °C

ความรอนดานลาง ใชอบเคกใหไดพื้นลางที่กรอบ รวมทั้งเพื่อถนอมอาหาร

ใชพัดลมปรุงสุก ยางหรือยางและอบอาหารโดยใชอุณหภูมิเทากันบนชั้น‐
วางตั้งแตหนึ่งชั้นขึ้นไปโดยไมใหเสียรส

ละลายน้ำแข็ง ละลายน้ำแข็งอาหาร (ผักและผลไม) เวลาในการละลาย‐
น้ำแข็งจะขึ้นอยูกับปริมาณและขนาดของอาหารแชแข็ง
ใชฟงกชั่นนี้โดยปรับแปนปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหนงปด‐
ทำงาน

อบแบบมีความชื้น ฟงกชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อใหประหยัดพลังงานระหวาง‐
การปรุงสุก ดูคำแนะนำในการปรุงไดจากหัวขอ “เคล็ด‐
ลับและคำแนะนำ” อบแบบมีความชื้น ปดประตูเตาอบ‐
ระหวางการปรุงสุกเพื่อใหฟงกชั่นทำงานไดอยางตอ‐
เนื่อง และเพื่อใหแนใจวาเตาอบจะทำงานไดที่กำลัง‐
สูงสุดอยางเต็มประสิทธิภาพ ขณะใชฟงกชั่นนี้ อุณหภูมิ‐
ที่ชองเตาอบอาจแตกตางไปจากอุณหภูมิที่ตั้งไว กำลัง‐
การทำความรอนจะปรับลดลง ดูคำแนะนำในการ‐
ประหยัดพลังงานเบื้องตนไดจากหัวขอ “การประหยัด‐
พลังงาน”, เตาอบ - ประหยัดพลังงงาน ฟงกชั่นนี้ใชเพื่อ‐
กำหนดคาประสิทธิภาพพลังงานตามมาตรฐาน EN
60350-1

10. เตาอบ - ฟงกชั่นนาฬิกา
10.1 เครื่องตั้งเวลานับถอยหลัง
ใชเพื่อตั้งเวลานับถอยหลัง

ฟงกชันนี้จะไมมีผลตอการ
ทำงานของเครื่อง

1. กำหนดฟงกชั่นเตาอบและตั้งอุณหภูมิ
2. หมุนลูกบิดของเครื่องตั้งเวลาจนสุด แลว

หมุนไปที่ระยะเวลาที่ตองใช
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา เสียงสัญญาณจะดัง
ขึ้น

11. การใชอุปกรณเสริม
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

11.1 การใชฐานรอง
ฐานรองชวยใหคุณสามารถใชชิ้นงานกนกลม
กับเตาได ใชฐานรองกับหัวเตา Multi Crown
เทานั้น
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คำเตือน
ฐานรองจะตองประกอบใหถูก
ตองและยึดใหแนนหนากับสวน
รองกะทะเพื่อปองกันกะทะ/หมอ
พลิก

11.2 การใสอุปกรณเสริม
ชั้นตะแกรง:

ตะแกรงชั้นวางจะมีรูปทรงพิเศษ
ที่ดานหลังเพื่อชวยการ
หมุนเวียนความรอน

วางชั้นวางในตำแหนงที่ถูกตอง ซึ่งจะตองไม
โดนผนังดานหลังของเตาอบ

11.3 การใชสอมยาง
คำเตือน
ระวังขณะใชสอมยาง สอมและ
ปลายแหลมมีความคม อาจทำให
เกิดการบาดเจ็บได

คำเตือน
ใชถุงมือสำหรับเตาอบขณะนำ
สอมยางออก สอมยางและ
ตะแกรงรอน เนื่องจากอาจทำให
ผิวไหมได

สอมยางจะไมหยุดหมุนหากคุณ
เปดประตูเตา

ขอควรระวัง
น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตสำหรับ
สอมยางคือ 4 - 5 กก.

A B C

D

A. ตะขอรองรับ
B. สอม
C. ยาง
D. มือจับ
1. เปดประตูเตาอบ
2. ประกอบือจับสอมยางเขากับที่เสียบ
3. จัดวางกระทะกนลึกไวที่ชั้นวางดานลาง

สุด
4. จัดวางตะขอรองรับที่รูของชองเปดดานบน

ของเตาอบ

5. ติดตั้งปลายแยกสวนแรกเขาที่ชุดเสียง
จากนั้นวางเนื้อไวบนสอมยางและติดตั้ง
ปลายแยกสวนที่สอง เนื้อสัตวจะตองอยูที่
กลางสอมยาง

6. ใชสกรูขันแนนปลายแยก
7. จัดวางปลายที่เสียบเขากับชองของสอม

ยาง
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ดูในหัวขอ “รายละเอียดผลิตภัณฑ"
8. วางดานหนาของที่เสียบไวบนตะขอ

รองรับ
9. นำมือจับสอมยางออก
10. หมุนลูกบิดฟงกชั่นของเตาไปยังฟงกชั่น

สำหรับสอมยาง 
11. ปรับอุณหภูมิตามความเหมาะสม
12. สอมยางจะตองหมุนอยู

13. ปดประตูเตาอบ
เมื่อเนื้อสัตวพรอมใหหมุนแปนโปรแกรมเตาอบ
และอุณหภูมิไปที่ตำแหนงปดทำงาน ปด
โปรแกรมปงยางปดโปรแกรมปงยางและสอม
ยาง ติดตั้งมือจับสอมยาง คอย ๆ นำสอมยาง
และกะทะยางออกจากเตาอบ

12. เตาอบ - คำแนะนำและเคล็ดลับ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

อุณหภูมิและเวลาในการอบใน
ตารางใชเปนขอมูลเบื้องตน
เทานั้น โดยขึ้นอยูกับสูตรอาหาร
คุณภาพและจำนวนสวนประกอบ
ที่ใช

12.1 ขอมูลทั่วไป
เครื่องมีตำแหนงใสชั้นวางสี่ตำแหนง นับ
ตำแหนงชั้นวางจากดานลางของพื้นดานใน
เครื่อง
เครื่องมีระบบพิเศษสำหรับหมุนเวียนอากาศ
และเวียนใชไอรอนอยางตอเนื่อง ดวยระบบนี้
คุณสามารถปรุงอาหารในสภาพแวดลอมที่มีไอ
น้ำรอน พรอมทั้งทำใหอาหารมีความนุมดาน
ในและกรอบดานนอก อีกทั้งยังลดเวลาในการ
ปรุงและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานใหนอย
ที่สุด
ความชื้นอาจควบแนนเปนหยดน้ำในเครื่อง
หรือที่แผงประตูปด นี่เปนปกติ ออกหางจาก
เครื่องทุกครั้งเมื่อคุณเปดประตูเครื่องขณะทำ
อาหาร เพื่อลดไอน้ำควบแนน ใหเดินเครื่อง
10 นาทีกอนปรุงอาหาร
ทำความสะอาดรอยชื้นหลังการใชงานเครื่อง
แตละครั้ง
อยาวางวัตถุบนพื้นดานในเครื่องโดยตรง และ
อยาวางอะลูมิเนียมฟอยลบนสวนประกอบเมื่อ
คุณทำอาหาร การกระทำนี้อาจเปลี่ยนแปลงผล
การอบ และทำใหเคลือบอีนาเมลเสียหายได

12.2 การอบ
ใชอุณหภูมิต่ำในครั้งแรก

คุณสามารถยืดเวลาการอบออกไปไดอีก 10 -
15 นาที หากคุณอบเคกมากกวาหนึ่งตำแหนง
บนชั้นวาง
เคกและขนมอบในระดับความสูงที่ตางกันจะ
เหลืองเกรียมไมเทากัน จะตองปรับอุณหภูมิ
หากพบวาเกรียมไมเทากัน ความแตกตาง
ระหวางการอบจะถูกทำใหเทากัน
ถาดในเตาอาจบิดตัวระหวางการอบ เมื่อถาด
เริ่มเย็นอีกครั้ง การบิดจะหายไป

12.3 การอบเคก
อยาเปดประตูเตาอบกอน 3/4 ของเวลาที่ตั้งไว
จะหมด
หากคุณใชถาดอบสองถาดในเวลาเดียวกัน ให
เวนชั้นวางไวหนึ่งชั้นระหวางสองถาดนั้น

12.4 การปรุงเนื้อสัตวและปลา
ใชกระทะกนลึกสำหรับอาหารที่มีไขมันมาก
เพื่อปองกันไมใหเตาอบมีคราบเปอนถาวร
ทิ้งเนื้อไวประมาณ 15 นาทีกอนหั่น เพื่อไมให
น้ำในเนื้อออกมา
เพื่อปองกันไมใหมีควันมากเกินไปในเตาอบใน
ระหวางการยาง ใหเติมน้ำลงไปนิดหนอยใน
กระทะลึก เพื่อปองกันการรวมตัวของควัน ให
เติมน้ำทุกครั้งหากน้ำแหง

12.5 เวลาในการปรุง
เวลาทำอาหารขึ้นอยูกับประเภทของอาหาร
ความเหนียวแนน และปริมาณ
เริ่มแรก ใหสังเกตุประสิทธิภาพการทำงานเมื่อ
คุณปรุงอาหาร คนหาการตั้งคาที่ดีที่สุด (การ
ตั้งคาความรอน เวลาทำอาหาร และอื่นๆ)
สำหรับอุปกรณทำอาหาร สูตร และปริมาณเมื่อ
ใชงานเครื่องนี้
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12.6 การอบปกติ 

อาหาร ปริมาณ
(ก.)

อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที) ตำแหน‐
งชั้นวาง

อุปกรณเสริม

เคกทรงแบน 1) 1000 160 - 170 30 - 35 2 ถาดอบ

ยีสตเคกใส‐
แอปเปล

2000 170 - 190 40 - 50 3 ถาดอบ

ดริปแพนเคก 1500 160 - 170 45 - 55 2) 2 ถาดอบ

ไกทั้งตัว 1350 200 - 220 60 - 70 2 ตะแกรงชั้นวาง

1 ถาดอบ

ไกครึ่งตัว 1300 190 - 210 35 + 30 3 ตะแกรงชั้นวาง

1 ถาดอบ

หมูยางหั่นชิ้น 600 190 - 210 30 - 35 3 ตะแกรงชั้นวาง

1 ถาดอบ

แฟลนเบรด 3) 800 230 - 250 10 - 15 2 ถาดอบ

ยีสตเคกยัดไส 4) 1200 170 - 180 25 - 35 2 ถาดอบ

พิซซา 1000 200 - 220 25 - 35 2 ถาดอบ

ชีสเคก 2600 170 - 190 60 - 70 2 ถาดอบ

สวิสแอปเปลแฟ‐
ลน 4)

1900 200 - 220 30 - 40 1 ถาดอบ

คริสตมาสเคก 4) 2400 170 - 180 55 - 65 5) 2 ถาดอบ

คิชลอเรน 4) 1000 220 - 230 40 - 50 1 ถาดกลม 1 ถาด
(เสนผาน‐
ศูนยกลาง: 26
ซม.)

พีซองตเบรด 6) 750 + 750 180 - 200 60 - 70 1 ถาดบาง 2 ถาด
(ความยาว: 20
ซม.)

สปอนจเคกแบบ‐
โรมาเนีย 1)

600 + 600 160 - 170 40 - 50 2 ถาดบาง 2 ถาด
(ความยาว: 25
ซม.) บนตำแหนง‐
ชั้นวางตำแหนง‐
เดียวกัน

สปอนจเคกแบบ‐
โรมาเนีย -
ดั้งเดิม

600 + 600 160 - 170 30 - 40 2 ถาดบาง 2 ถาด
(ความยาว: 25
ซม.) บนตำแหนง‐
ชั้นวางตำแหนง‐
เดียวกัน
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อาหาร ปริมาณ
(ก.)

อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที) ตำแหน‐
งชั้นวาง

อุปกรณเสริม

ยีสตบัน 4) 800 200 - 210 10 - 15 2 ถาดอบ

สวิสโรลล 1) 500 150 - 170 15 - 20 1 ถาดอบ

เมอแรงก 400 100 - 120 40 - 50 2 ถาดอบ

ครัมเบิลเคก 4) 1500 180 - 190 25 - 35 3 ถาดอบ

บัตเตอรเคก 1) 600 180 - 200 20 - 25 2 ถาดอบ

1) อุนเตาเปนเวลา 10 นาที
2) หลังจากปดเครื่อง ใหทิ้งเคกไวในเตาตอไป 7 นาที
3) อุนเตาเปนเวลา 20 นาที
4) อุนเตาเปนเวลา 10 - 15 นาที
5) หลังจากปดเครื่อง ใหทิ้งเคกไวในเตาตอไป 10 นาที
6) ตั้งอุณหภูมิไวที่ 250°C และอุนเตาประมาณ 18 นาที

12.7 การยางโดยใชเหล็กเสียบยาง 

อาหาร ปริมาณ
(กรัม)

อุณหภูมิ
(°C)

เวลา (นาที) ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุปกรณเสริม

สเต็กเนื้อ 1) 1000 250 15 + 15 3 ตะแกรงชั้น‐
วาง

1 ถาดอบ

ไกทั้งตัว 1200 230 50 - 60 - เหล็กเสียบยาง

ไกครึ่งตัว 1200 230 30 + 30 2 ตะแกรงชั้น‐
วาง

1 ถาดอบ

หมูยางหั่นชิ้น 500 230 25 + 25 3 ตะแกรงชั้น‐
วาง

1 ถาดอบ
1) อุนเตาเปนเวลา 10 นาที

12.8 ใชพัดลมปรุงสุก 

อาหาร ปริมาณ
(กรัม)

อุณหภูมิ
(°C)

เวลา (นาที) ตำแหน‐
งชั้นวาง

อุปกรณเสริม

เคกทรงแบน1) 1000 150 30 2 ถาดอบ

เคกทรงแบน1) 1000
+ 1000

155 40 1 + 3 ถาดอบ
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อาหาร ปริมาณ
(กรัม)

อุณหภูมิ
(°C)

เวลา (นาที) ตำแหน‐
งชั้นวาง

อุปกรณเสริม

ยีสตเคกใส‐
แอปเปล

2000 170 - 180 40 - 50 3 ถาดอบ

ดริปแพนเคก 1200 150 - 160 30 - 352) 2 ถาดอบ

ไกทั้งตัว 1400 180 55 2 ตะแกรงชั้นวาง

1 ถาดอบ

หมูอบ 800 170 - 180 45 - 50 2 ตะแกรงชั้นวาง

1 ถาดอบ

ยีสตเคกยัดไส 1200 150 - 160 20 - 30 2 ถาดอบ

พิซซา 1000
+ 1000

200 - 210 30 - 40 1 + 3 ถาดอบ

พิซซา 1000 190 - 200 25 - 35 2 ถาดอบ

ชีสเคก 2600 160 - 170 40 - 50 1 ถาดอบ

สวิสแอปเปลแฟ‐
ลน1)

1900 180 - 200 30 - 40 2 ถาดอบ

คริสตมาสเคก1) 2400 150 - 160 35 - 402) 2 ถาดอบ

คิชลอเรน1) 1000 190 - 210 30 - 40 1 ถาดกลม 1
ถาด (เสนผาน‐
ศูนยกลาง: 26
ซม.)

พีซองตเบรด 3) 750 + 750 160 - 170 40 - 50 1 ถาดอบ

สปอนจเคกแบบ‐
โรมาเนีย1)

600 + 600 155 - 165 40 - 50 2 ถาดบาง 2
ถาด (ความ‐
ยาว: 25 ซม.)
บนตำแหนง‐
ชั้นวาง‐
ตำแหนง‐
เดียวกัน

สปอนจเคกแบบ‐
โรมาเนีย -
ดั้งเดิม

600 + 600 150 - 160 30 - 40 2 ถาดบาง 2
ถาด (ความ‐
ยาว: 25 ซม.)
บนตำแหนง‐
ชั้นวาง‐
ตำแหนง‐
เดียวกัน

ยีสตบัน1) 800 190 15 3 ถาดอบ

ยีสตบัน1) 800 + 800 190 15 1 + 3 ถาดอบ
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อาหาร ปริมาณ
(กรัม)

อุณหภูมิ
(°C)

เวลา (นาที) ตำแหน‐
งชั้นวาง

อุปกรณเสริม

สวิสโรลล1) 500 150 - 160 15 - 20 3 ถาดอบ

เมอแรงก 400 110 - 120 30 - 40 2 ถาดอบ

เมอแรงก 400 + 400 110 - 120 45 - 55 1 + 3 ถาดอบ

ครัมเบิลเคก 1500 160 - 170 25 - 35 3 ถาดอบ

สปอนจเคก1) 600 150 - 160 25 - 35 2 ถาดอบ

บัตเตอรเคก1) 600 + 600 160 - 170 25 - 35 1 + 3 ถาดอบ

1) วอรมเตาไว 10 นาที
2) หลังจากปดเครื่อง ใหทิ้งเคกไวในเตาตอไป 7 นาที
3) ตั้งอุณหภูมิไวที่ 250°C และอุนเตาประมาณ 10 นาที

12.9 อบแบบมีความชื้น 

อาหาร อุณหภูมิ
(°C)

เวลา
(นาที)

ตำแห‐
นงชั้น‐
วาง

อุปกรณเสริม

ขนมปงและพิซซา
บัน 190 25 - 30 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

โรลลขนมปง 200 40 - 45 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

พิซซาแชแข็ง 350 ก. 190 25 - 35 2 ตะแกรงชั้นวาง

เคกในถาดอบ
สวิสโรลล 180 20 - 30 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

บราวนี่ 180 35 - 45 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

เคกในถาด
ซูเฟล 210 35 - 45 2 พิมพเซรามิคหกชิ้นบนชั้นตะแกรง

สปอนจแฟลนเบส 180 25 - 35 2 ถาดแฟลนเบสบนชั้นตะแกรง

สปอนจเคก 150 35 - 45 2 ถาดเคกบนชั้นตะแกรง

ปลา
ปลาบรรจุถุง 300 ก. 180 25 - 35 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

ปลาทั้งตัว 200 ก. 180 25 - 35 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

ปลาเลาะกระดูก 300
ก.

180 30 - 40 2 ถาดพิซซาบนชั้นตะแกรง

เนื้อ
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อาหาร อุณหภูมิ
(°C)

เวลา
(นาที)

ตำแห‐
นงชั้น‐
วาง

อุปกรณเสริม

เนื้อสัตวบรรจุถุง 250
ก.

200 35 - 45 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

ไมเสียบเนื้อ 500 ก. 200 30 - 40 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

ของอบชิ้นเล็ก ๆ
คุกกี้ 170 25 - 35 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

มาการอง 170 40 - 50 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

มัฟฟน 180 30 - 40 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

แครกเกอรปรุงรส 160 25 - 35 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

บิสกิตพายรวน 140 25 - 35 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

ทารตเล็ต 170 20 - 30 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

อาหารมังสวิรัติ
ผักรวมบรรจุซอง 400
ก.

200 20 - 30 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

ออมเล็ต 200 30 - 40 2 ถาดพิซซาบนชั้นตะแกรง

ผักในถาด 700 ก. 190 25 - 35 2 ถาดอบหรือกะทะปง/ยาง

12.10 ขอมูลสำหรับสถาบันทดสอบ

อาหาร ฟงกชัน อุณหภูมิ
(°C)

อุปกรณเสริม ตำแหน‐
งชั้นวาง

เวลา
(นาที)

เคกชิ้นเล็ก (16 ชิ้น‐
ตอถาด)

การอบปกติ 160 ถาดอบ 3 20 - 30

เคกชิ้นเล็ก (16 ชิ้น‐
ตอถาด)

ใชพัดลมปรุงสุก 150 ถาดอบ 3 20 - 30

พายแอปเปล (2 ถาด
เสนผานศูนยกลาง 20
ซม. วางในแนว‐
ทแยง)

การอบปกติ 190 ตะแกรงชั้นวาง 1 65 - 75

พายแอปเปล (2 ถาด
เสนผานศูนยกลาง 20
ซม. วางในแนว‐
ทแยง)

ใชพัดลมปรุงสุก 180 ตะแกรงชั้นวาง 2 70 - 80

สปอนจเคกไรไขมัน การอบปกติ 180 ตะแกรงชั้นวาง 2 20 - 30

สปอนจเคกไรไขมัน ใชพัดลมปรุงสุก 160 ตะแกรงชั้นวาง 2 25 - 35

ชอรตเบรด / ขนมอบ‐
ทรงยาว

การอบปกติ 140 ถาดอบ 3 15 - 30

www.electrolux.com52



อาหาร ฟงกชัน อุณหภูมิ
(°C)

อุปกรณเสริม ตำแหน‐
งชั้นวาง

เวลา
(นาที)

ชอรตเบรด / ขนมอบ‐
ทรงยาว

ใชพัดลมปรุงสุก 140 ถาดอบ 3 20 - 30

ปง1) การยางโดยใช‐
เหล็กเสียบยาง

250 ตะแกรงชั้นวาง 3 2 - 4

1) อุนเตาเปนเวลา 5 นาที

13. เตาอบ - การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

13.1 หมายเหตุเกี่ยวกับการ
ทำความสะอาด
ทำความสะอาดดานหนาของเตาอบโดยใชผา
นุมชุบน้ำอุนและน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
ออน
ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะโดยใชน้ำยา
ทำความสะอาดโดยเฉพาะ
ทำความสะอาดดานในเตาอบหลังการใชงาน
แตละครั้ง คราบไขมันหรือคราบอาหารอื่น ๆ
อาจทำใหเกิดเพลิงไหมได ทั้งนี้กระทะยางจะ
ความเสี่ยงสูงกวา
ทำความสะอาดอุปกรณเสริมทุกชิ้นหลังการใช
งานทุกครั้ง และปลอยใหแหง ใชผานุมชุบน้ำ
อุนและสารทำความสะอาด อยาทำความ
สะอาดอุปกรณเสริมในเครื่องลางจาน
ทำความสะอาดคราบฝงลึกโดยใชน้ำยา
สำหรับทำความสะอาดเตาอบ
อยาทำความสะอาดอุปกรณแบบผิวกันติด โดย
ใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือวัถตุแหลมคม

13.2 เตาอบสแตนเลสสตีลหรือ
อะลูมิเนียม
ทำความสะอาดประตูเตาอบโดยใชผาชุบ
หมาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเทานั้น เช็ดใหแหง
โดยใชผาแหง
อยาใชใยเหล็ก กรดหรือวัสดุที่ทำใหเกิดรอย
ได เนื่องจากจะทำใหพื้นผิวของเตาเสียหาย
ทำความสะอาดแผงควบคุมเตาอบโดยใช
แนวทางเดียวกันดวยความระมัดระวัง

13.3 การทำความสะอาดประตูเตา
อบ:
ประตูเตาอบมีแผงกระจกสามบาน สามารถ
ถอดประตูเตาอบและแผงกระจกดานในออกมา
เพื่อทำความสะอาดได

ประตูเตาอบอาจปดลงไดหาก
คุณนำแผงกระจกออกกอนถอด
ประตูปดเตาอบ

ขอควรระวัง
อยาใชเครื่องโดยไมมีแผง
กระจก

1. เปดประตูใหสุดแลวคางบานพับทั้งสองไว

2. ยก และหมุนลูกบิดที่บานพับดานซายให
สุด
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3. ปดประตูเตาอบแคครึ่งเดียวกับตำแหนงที่
เปดครั้งแรก จากนั้นยก และดึงไปดาน
หนา แลวนำประตูออกจากฐานรอง

4. วางประตูบนผานุม บนพื้นผิวที่มั่นคง

5. ปลดระบบล็อคเพื่อถอดแผงกระจกออก

6. หมุนตัวยึดสองตัวเปนมุม 90° จากนั้นนำ
ออกจากฐานรอง

90°

7. อันดับแรก ใหยกอยางระมัดระวัง จากนั้น
ถอดแผงกระจกทีละชิ้น เริ่มจากแผงดาน
บน

1
2

8. ทำความสะอาดแผงกระจกโดยใชน้ำ และ
สบู เช็ดแผงกระจกใหแหงดวยความ
ระมัดระวัง อยาทำความสะอาดแผงกระจก
ดวยเครื่องลางจาน

หลังจากทำความสะอาดเสร็จแลว ใหติดตั้ง
แผงกระจกและประตูเตาอบกลับเขาที่ ทำตาม
ขั้นตอนขางตนโดยยอนลำดับ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสแผงกระจก (A
และ B) กลับในลำดับที่ถูกตอง

A B

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณติดตั้งกระจกสวน
กลางกับฐานอยางถูกตอง
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13.4 การนำลิ้นชักออก
คำเตือน
อยาเก็บของไวไฟ (เชน น้ำยา
ทำความสะอาด ถุงพลาสติก
ถุงมือกันรอน กระดาษหรือส
เปรยทำความสะอาด) ไวในลิ้น
ชัก ขณะใชเตาอบ ลิ้นชักอาจ
รอนจัด อาจเกิดเพลิงไหมขึ้นได

ลิ้นชักดานลางของเตาอบสามารถนำออกมา
ทำความสะอาดได
1. คอย ๆ ดึงถาดออกมาจนสุด

2. คอย ๆ ยกลิ้นชักขึ้น
3. ดึงลิ้นชักออกจนสุด
ติดตั้งลิ้นชักโดยทำตามขั้นตอนขางตนยอน
ลำดับ

13.5 การเปลี่ยนหลอดไฟ
คำเตือน
อาจเกิดไฟฟาช็อตได
หลอดไฟอาจมีความรอนสูง

1. ปดเตาอบ รอจนกวาเตาอบจะเย็นลง
2. ตัดไฟจากเตาอบ
3. วางผาไวบนพื้นเตาดานใน

หลอดไฟดานหลัง
1. เปดฝากระจกครอบหลอดไฟเพื่อนำออก
2. ทำความสะอาดฝากระจกครอบ
3. เปลี่ยนหลอดไฟที่เหมาะสม และทนความ

รอน 300 °C
4. ติดตั้งฝาครอบกระจก

14. การแกไขปญหา
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

14.1 จะทำอยางไรถา...

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
คุณไมสามารถเปดใชงาน‐
เครื่องได

เครื่องไมไดตอเขากับแหลง‐
จายไฟ หรือตอไมถูกตอง

ตรวจสอบวาเครื่องตอเขากับ‐
แหลงจายไฟถูกตองหรือไม
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
 ฟวสขาด ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสเปน‐

สาเหตุของความผิดปกติหรือ‐
ไม หากฟวสขาด ใหติดตอ‐
ชางไฟฟา

คุณไมสามารถเปดใชงานเตา‐
ได

ฟวสขาด เปดใชงานเตาอีกครั้งและตั้ง‐
คาความรอนในเวลานอยกวา
10 วินาที

ไมมีประกายไฟเมื่อพยายาม‐
เปดใชงานที่จุดไฟ

เตาไมไดตอเขากับแหลงจาย‐
ไฟ หรือตอไมถูกตอง

ตรวจสอบวาตอเตาเขากับ‐
แหลงจายไฟอยางถูกตอง‐
หรือไม ดูที่แผนภาพการเชื่อม‐
ตอ

 ฟวสขาด ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสเปน‐
สาเหตุของความผิดปกติหรือ‐
ไม หากฟวสขาด ใหติดตอ‐
ชางไฟฟา

 วางหัวครอบและหัวเตาอยูใน‐
ตำแหนงที่ไมถูกตอง

วางหัวครอบและหัวเตาใหถูก‐
ตอง

เปลวไฟดับทันทีหลังจากการ‐
จุดระเบิด

เทอรโมคัปเปลไมไดถูกทำให‐
รอนอยางเพียงพอ

หลังจากติดไฟ ใหเปดใชงาน‐
ตัวจุดประกายไฟคางไวเปน‐
เวลาเทากับหรือนอยกวา 10
วินาที

วงแหวนไฟไมเทากัน มงกุฎเตาถูกปดกั้นดวยเศษ‐
อาหาร

ตรวจสอบใหแนใจวาหัวฉีด‐
ไมถูกปดกั้นและครอบหัวเผา‐
สะอาด

หัวเตาไมทำงาน ไมมีการจายแกส ตรวจสอบการเชื่อมตอแกส

สีเปลวไฟเปนสีสมหรือสีเหลือง  เปลวไฟสามารถมีลักษณะเปน‐
สีสมหรือสีเหลืองในบางพื้นที่‐
ของเตา นี่เปนปกติ

เตาไมรอน เตาอบถูกปดการใชงาน เปดใชงานเตาอบ

 ไมไดตั้งคาการตั้งคาที่จำเปน ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้ง‐
คาถูกตอง

หลอดไฟปดการใชงาน หลอดไฟชำรุด เปลี่ยนหลอดไฟ

มีไอน้ำหรือหยดน้ำที่‐
ผลิตภัณฑอาหารและที่ถาด‐
รองน้ำของเตาอบ

คุณปลอยใหจานคางอยูใน‐
เตาอบนานเกินไป

อยาทิ้งจานไวในเตาอบนาน‐
กวา 15 - 20 นาทีหลังจาก‐
กระบวนการปรุงอาหารสิ้นสุด‐
ลง

สอมยางไมหมุน สอมยางติดตั้งอยางไมถูกตอง‐
ลงในหลุมสอมยาง

อางอิงถึง "การใชสอมยาง"

ใชเวลาในการทำอาหารนาน‐
เกินไป หรือทำอาหารเร็วเกิน‐
ไป

อุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป ปรับอุณหภูมิหากจำเปน ทำ‐
ตามคำแนะนำในคูมือผูใช
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14.2 ขอมูลการบริการ
หากไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ใหติดตอตัวแทนจำหนาย หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
ขอมูลเกี่ยวกับศูนยบริการที่จำเปนจะอยูในแผนปายประจำเครื่อง แผนขอมูลอยูที่โครงดานหนา
ของชองเปดของเตาอบ อยานำแผนพิกัดทางเทคนิคออกจากชองวางของเตาอบ

เราแนะนำใหคุณกรอกขอมูลที่นี่
รุน (MOD.) .........................................

หมายเลขสินคา (PNC) .........................................

หมายเลขซีเรียล (S.N.) .........................................

15. การประหยัดพลังงาน
15.1 ขอมูลผลิตภัณฑเตาตามมาตรฐาน EU 66/2014

การระบุรูปแบบ‐
โมเดล

LKM620000X

ประเภทเตา หัวเตาดานในเตาแบบลอย

จำนวนพื้นที่หัว‐
เตา

1

เทคโนโลยี‐
ทำความรอน

แผนความรอนแบบทึบ

เสนผาน‐
ศูนยกลางของ‐
พื้นที่หัวเตา‐
วงกลม (Ø)

หลังขวา 18.0 ซม.

การสิ้นเปลือง‐
พลังงานตอหัว‐
เตา (EC
electric
cooking)

หลังขวา 194.9 Wh/กก.

จำนวนหัวแกส 3

ประสิทธิภาพ‐
ทางพลังงานตอ‐
หัวแกสหนึ่งหัว
(EE gas
burner)

หลังซาย - ระบบเสริม ไมเกี่ยวของ

หนาขวา - เร็วปานกลาง 55.0%

หนาซาย - เร็ว 55.7%

การประหยัดพลังงานสำหรับหัวเตาแกส (EE gas hob) 55.4%

การประหยัดพลังงานสำหรับหัวเตา (EC electric hob) 194.9 Wh/กก.

EN 60350-2 - เครื่องใชไฟฟาประกอบอาหาร
ในครัวเรือน - สวนที่ 2: เตา - วิธีการวัด
สมรรถนะ
EN 30-2-1: เครื่องใชประกอบอาหารในบาน
ซึ่งมีการเผาไหมกาซ - สวนที่ 2-1: การใชงาน
พลังงานอยางสมเหตุสมผล - ทั่วไป

15.2 เตา - ประหยัดพลังงาน
คุณสามารถประหยัดพลังงานไดระหวางการ
ประกอบอาหารทั่ว ๆ ไปหากตามคำแนะนำที่
แจง
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• ขณะตมน้ำ ใหใชน้ำในปริมาณที่ตองใช
เทานั้น

• หากทำได ใหปดฝาภาชนะปรุงอาหารดวย
พื้นที่ปรุงอาหารระบบไฟฟา:
• กอนเปดใชงานโซนประกอบอาหาร ใหวาง

ภาชนะปรุงอาหารไวดานบน
• ดานลางของภาชนะจะตองมีเสนผาน

ศูนยกลางตรงกับโซนประกอบอาหาร
• วางภาชนะที่เล็กกวาบนโซนประกอบ

อาหารที่เล็กกวา
• วางภาชนะโดยตรงที่กลางโซนประกอบ

อาหาร
• ใชความรอนที่เหลือเพื่ออุนรอนอาหารหรือ

ทำละลาย

หัวเตาแกส:
• กอนใชหัวเตาและฐานรองกระทะ สวน

ประกอบจะตองประกอบไวอยางถูกตอง
• ดานลางของภาชนะจะตองมีเสนผาน

ศูนยกลางที่เหมาะสมสำหรับขนาดหัวเตา
• วางภาชนะเหนือหัวเตาโดยตรงใหไดศูนย
• ขณะน้ำเริ่มเดือด ใหหรี่ไฟเพื่อใหเดือดปุด

เทานั้น
• ใชหมอแรงดันหากสามารถทำได ดูราย

ละเอียดไดจากคูมือผูใชที่เกี่ยวของ

15.3 ขอมูลผลิตภัณฑศำหรับเตาอบและเอกสารขอมูลผลิตภัณฑ*

ชื่อผูจำหนาย Electrolux

การระบุรูปแบบโมเดล LKM620000X 943005439

ดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน 94.9

ระดับประสิทธิภาพพลังงาน A

อัตราสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับโหลดมาตรฐาน โหมด‐
ปกติ

0.84 กิโลวัตต/รอบ

อัตราสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับโหลดมาตรฐาน และ‐
โหมดใชพัดลม (MJ/รอบ) - เตาอบดานบน

0.74 กิโลวัตต/รอบ

จำนวนชอง 1

แหลงความรอน ไฟฟา

ปริมาณ 54 l

ประเภทเตาอบ เตาอบดานในเตาแยกเดี่ยวแบบ‐
เคลื่อนยายได

มวล 44.0 กก.

* สำหรับสหภาพยุโรปภายใตขอบังคับ EU Regulations 65/2014 และ 66/2014
สำหรับสาธารณรัฐเบลารุสภายใตมาตรฐาน STB 2478-2017, Appendix G, STB
2477-2017, Annexes A และ B
สำหรับยูเครน ไดมาตรฐาน 568/32020

มาตรฐานประหยัดพลังงานไมมีระบุไวสำหรับรัสเซีย

EN 60350-1 - เครื่องใชไฟฟาประกอบอาหารตามครัวเรือน - สวนที่ 1: เตาและเตาอบ, เตาอบ,
เตาอบไอน้ำ และเตายาง - วิธีการวัดประสิทธิภาพการทำงาน

15.4 เตาอบ - ประหยัดพลังงาน
เตาอบมีระบบการทำงานเพื่อ
ชวยประหยัดการทำงานระหวาง
การปรุงสุกทั่วไป

ประตูเตาอบจะตองปดขณะเตาอบทำงาน อยา
เปดประตูเตาอบบอยเกินไประหวางปรุงสุก ปะ
เก็นที่ประตูจะตองสะอาดและยึดกับที่อยางแนน
หนา
ใชภาชนะโลหะเพื่อชวยประหยัดพลังงาน
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อยาอุนรอนเตาอบกอนปรุงสุกหากสามารถ
ทำได
เวนระยะพักระหวางการอบใหสั้นที่สุดหาก
เตรียมเมนูหลายอยางพรอมกัน
การปรุงสุกโดยใชพัดลม
ใชฟงกชันปรุงสุกดวยพัดลมเพื่อประหยัด
พลังงานหากสามารถทำได
ความรอนที่เหลือ
หากระยะเวลาปรุงสุกมากกวา 30 นาที ใหลด
อุณหภูมิของเตาเปนขั้นต่ำ 3 - 10 นาทีกอนสิ้น
สุดการปรุงสุก ความรอนที่เหลืออยูในเตาอบ
จะยังคงทำอาหารตอไป

ใชความรอนหลงเหลือเพื่ออุนอาหารอื่นๆ
เก็บอาหารใหอุนรอนอยูเสมอ
เลือกคาอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเพื่อใชความรอน
หลงเหลือเพื่ออุนรอนอาหารไว
อบแบบมีความชื้น
ฟงกชันนี้ออกแบบมาเพื่อใหประหยัดพลังงาน
ระหวางการปรุงสุก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
จากหัวขอ “เตาอบ - การใชงานทั่วไป”,
ฟงกชันการทำงานของเตาอบ

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

เครื่องหมายสัญลักษณ  รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ

*
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