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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.

BEFORE USING YOUR APPLIANCE
Check for any damage or marks. If you find the appliance 
damaged or marked you must report it within 7 days to 
claim for damages under the manufacturers warranty. This 
does not affect your statutory rights.
Before you use the appliance, we recommend that you 
read through the whole user manual which provides the 
description of the product and its functions. It is important 
that the product is installed correctly and that you read the 
safety instructions carefully to avoid misuse and hazards.
For future reference, please store this booklet in a safe 
place.

CONDITIONS OF USE
This appliance is intended to be used in household and 
similar applications such as:
• Staff kitchen areas in shops, offices and other working 

environments.
• Farm houses.
• By clients in hotels, motels and other residential type 

environments.
• Bed and breakfast type environments.

BEFORE YOU CALL
Please ensure you read the instruction manual fully 
before you call for service, or a full service fee could be 
applicable.

RECORD MODEL AND SERIAL 
NUMBER HERE:
Model:  
Serial No:  

IMPORTANT INFORMATION THAT MAY IMPACT YOUR 
MANUFACTURER’S WARRANTY
Adherence to the directions for use in this manual is 
extremely important for health and safety. Failure to strictly 
adhere to the requirements in this manual may result in 
personal injury, property damage and affect your ability to 
make a claim under the Electrolux manufacturer’s warranty 
provided with your product. Products must be used, 
installed and operated in accordance with this manual. You 
may not be able to claim on the Electrolux manufacturer’s 
warranty in the event that your product fault is due to 
failure to adhere this manual.
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SYMBOLS

WARNING!
This symbol indicates information concerning your 
personal safety.

CAUTION!
This symbol indicates information on how to avoid 
damaging the appliance.

IMPORTANT!
This symbol indicates tips and information about use 
of the appliance.

ENVIRONMENT!
This symbol indicates tips and information about 
economical and ecological use of the appliance.

INFORMATION ON DISPOSAL 
FOR USERS

ENVIRONMENT!
• Most of the packaging materials are recyclable. Please 

dispose of these materials through your local recycling 
depot or by placing them in appropriate collection 
containers.

• If you wish to discard this product, please contact your 
local authorities and ask for the correct method of 
disposal.
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GENERAL WARNINGS
Important safety instructions, read carefully and keep for 
future reference. Pass the user manual on to possible new 
owners of the appliance.
NOTE! You must read these warnings carefully 
before installing or using the appliance. If you need 
assistance, contact your Customer Care Department. 
The manufacturer will not accept liability, should these 
instructions or any other safety instructions incorporated in 
this book be ignored.

Children and vulnerable people safety.

WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance is not intended for use by persons 

(including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.

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

• Keep all packaging away from children.

• If the appliance has a child safety device, we 
recommend that you activate it if children are 
present.

• WARNING: Accessible parts may become hot during 
use. Young children should be kept away.

CAUTION!
Important safety instructions, read carefully and keep 
for future reference.

General safety
• Internally the appliance becomes hot when in 

operation. Do not touch the heating elements that are 
in the appliance. Always use oven gloves to remove 
or put in accessories or ovenware.

• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.

• Before maintenance isolate the power supply.

• If the door or door seals are damaged, the appliance 
must not be operated until it has been repaired by a 
competent person.

• The appliance is not intended to be operated by 
means of an external timer or separate remote-
control system.

• Only a competent person can carry out any service 
or repair operation that involves the removal of a 
cover which gives protection against exposure to 
microwave energy.

• Do not heat liquids and other foods in sealed 
containers. They are liable to explode.

• Only use utensils that are suitable for use in 
microwave ovens.

• When heating food in plastic or paper containers, 
keep an eye on the appliance due to the possibility of 
ignition.

• The appliance is intended for heating food and 
beverages. Drying of food or clothing and heating of 
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and 
similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

• If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance 
and keep the door closed in order to stifle any 
flames.

• Microwave heating of beverages can result in 
delayed eruptive boiling. Care must be taken when 
handling the container.

• The contents of feeding bottles and baby food jars 
should be stirred or shaken and the temperature 
checked before consumption, in order to avoid burns.

• Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs 
should not be heated in the appliance since they may 
explode, even after microwave heating has ended.

• The appliance should be cleaned regularly and any 
food deposits removed.

• Failure to maintain the appliance in a clean condition 
could lead to deterioration of the surface that could 
adversely affect the life of the appliance and possibly 
result in a hazardous situation.

• The temperature of accessible surfaces may be high 
when the appliance is operating.

• This appliance is designed for freestanding 
application. It must not be installed behind a 
decorative door or installed in an enclosed cupboard. 
Please follow the installation requirements in this 
manual.

• Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal 
scrapers to clean the glass door since they can 
scratch the surface, which may result in shattering of 
the glass.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by 
the manufacturer or an authorised service agent or 
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

CAUTION!
In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of 
the thermal cut-out, this appliance must not be supplied 
through an external switching device, such as a timer, or 
connected to a circuit that is regularly switched on and off 
by the utility.

WARNING!
Ensure that the appliance is switched off before replacing 
the lamp to avoid the possibility of electric shock.
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SAFETY INSTRUCTIONS
Installation

WARNING!
Only a qualified person must install this appliance.
• Remove all the packaging.

• Do not install or use a damaged appliance.

• Obey the installation instructions supplied with the 
appliance.

• Always be careful when you move the appliance 
because it is heavy. Always wear safety gloves.

• Keep the minimum distance from the other 
appliances and units.

Electrical connection

WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• This appliance is supplied with a power cord 

and 10A power plug suitable for connection to 
standard 10A power socket. If a power socket 
needs to be installed, it must be done by a suitably 
qualified electrician.

• The appliance must be earthed.

• Make sure that the electrical information on the 
rating plate agrees with the power supply. If not, 
contact an electrician.

• 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.

• Make sure not to cause damage to the mains 
plug and to the mains cable. Contact the Service 
Centre or an electrician to change a damaged 
mains cable.

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

Use

WARNING!
Risk of injury, burns or electric shock or explosion.
• Use this appliance in a household environment.

• Do not change the specification of this appliance.

• Make sure that the ventilation openings are not 
blocked.

• Do not leave the appliance unattended during 
operation.

• Do not apply pressure on the open door.

• Do not use the appliance as a work surface and 
do not use the cavity for storage purposes.

• Do not operate appliance without food.

• Metallic containers for food and beverages are not 
allowed during microwave cooking.

Care and cleaning

WARNING!
Risk of injury, fire or damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the appliance and 

disconnect the mains plug from the mains socket.

• Regularly clean the appliance to prevent the 
deterioration of the surface material.

• Do not allow food spills or cleaner residue to 
accumulate on door sealing surfaces.

• Remaining fat or food in the appliance can cause 
smoke/fire, particularly on the grill element.

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

• Do not use a steam cleaner to clean this 
appliance.

Disposal

WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains supply.

• Cut off the mains cable and discard it.
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PRODUCT DESCRIPTION
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ACCESSORIES
Turntable set

Glass cooking tray and roller guide.

Always use the turntable set to prepare food in the 
appliance.

CONTROL PANEL

Symbol Function Description

Quick Cook Fast or normal 
cooking.

Reheat Normal cooking. 
Reheat.

Simmer Slow cooking, 
simmer and stew.

Defrost To defrost food by 
time.

Melt Keep warm. 
Melting/ soften.

Weight 
Defrost

To defrost food by 
weight.

Lamp
Safety Interlock system
Power level Knob
Timer Knob

Control panel
Brown mica cover
Turntable shaft
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DAILY USE
Suitable cookware and materials

Cookware / Material
Microwave Grilling/

ConvectionDefrosting Heating Cooking

Ovenproof glass and 
porcelain (with no metal 
components, e.g. Pyrex, 
heat-proof glass)

■ ■ ■ ■

Non-ovenproof glass and 
porcelain 1) ■ -- -- --

Glass and glass ceramic 
made of ovenproof / 
frost-proof material (e.g. 
Arcoflam), grill shelf

■ ■ ■ ■

Ceramic 2), earthenware 
2) ■ ■ ■ --

Heat-resistant plastic up to 
200°C 3) ■ ■ ■ --

Cardboard, paper ■ -- -- --

Clingfilm ■ -- -- --

Roasting film with 
microwave safe closure 
3)

■ ■ ■ --

Roasting dishes made of 
metal, e.g. enamel, cast 
iron

-- -- -- ■

Baking tins, black lacquer 
or silicon coated 3) -- -- -- ■

Baking tray -- -- -- ■

Browning cookware, 
e.g. Crisp pan or Crunch 
plate

-- ■ ■ --

Ready meals in packaging 
3) ■ ■ ■ ■

1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations.
2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals.
3) You must follow the manufacturer’s instructions about the maximum temperatures.

■	 suitable
--   not suitable
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DAILY USE (CONTINUED)
Power setting tables
Symbol Power Level Output (W) Suitable Foods

Quick Cook - High 800W Heat beverage. Cook rice, vegetable & 
noodles.

Reheat - Medium High 640W Cook poultry and meat. Reheat.

Simmer - Medium 440W Simmer soup. Stew fish and seafood.

Defrost - Medium Low 240W Thaw foods.

Melt - Low 135W Melt butter/ chocolate. Keep cooked food 
warm.

Defrosting

1. Turn the knob to 
2. Select suitable time.

Note: If desired time is less than 3 minutes, turn the timer knob to over 3 minutes position and then turn back to the
desired time setting.

3. Once the desired time is set, the cooking begins. If pausing in between is needed, just open the door at any time, and
close it to resume operation.

4. When it times out and cooking ends, the microwave oven produces a bell ring, the inside lamp will also be auto- 
matically turned off.
Note: If food is removed before time out, make sure to set back the timer to “0” position, this avoids the microwave

oven from operating in empty load.

Below is some food defrosting time advice:

No. Weight Defrost time

Do not use weight defrosting on food that 
is left out of the freezer for more than 20 
minutes, or for frozen ready-made food.

1 200g About 4 minutes

2 400g About 8 minutes

3 600g About 12 minutes
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HELPFUL HINTS AND TIPS

Problem Remedy

You cannot find details for the amount of food prepared.

Look for a similar food. Increase or shorten the length of 
the cooking times according to the following rule:
Double the amount = almost double the time, Half 
the amount = half the time

The food got too dry. Set shorter cooking time or select lower microwave 
power.

The food is not defrosted, hot or cooked after the time 
came to an end.

Set longer cooking time or set higher power. Note that 
large dishes need longer time.

After the cooking time comes to an end, the food is 
overheated at the edge but is still not ready in the 
middle.

Next time set a lower power and a longer time. Stir 
liquids halfway through, e.g. soup.

To get better results for rice use a flat, wide dish.

USING THE ACCESSORIES

WARNING!
Refer to the safety chapters.

CAUTION!
Do not cook food without the turntable set. Use only the 
turntable set provided with the appliance.

Never cook food directly on the glass cooking tray.

Inserting the turntable set

1. Place the roller guide around the turntable shaft.
2. Before first use remove the tape from the centre of the 

turntable shaft.
3. Place the glass cooking tray on the roller guide.

Defrosting
Always defrost roast with the fat side down. Do not defrost 
covered meat because this may cause cooking instead of 
defrosting. Always defrost whole poultry breast side down.

Reheating
When you reheat packed ready meals always follow the 
instructions written on the packaging.

Cooking
Always remove chilled meat and poultry from the 
refrigerator at least 30 minutes before cooking. Let the 
meat, poultry, fish and vegetables stay covered after 
cooking.
Brush a little oil or melted butter over the fish. Add 30- 
45ml of cold water for every 250g of vegetables. Cut the 
fresh vegetables into even size pieces before cooking. 
Cook all vegetables with a cover on the container.
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CARE AND CLEANING

WARNING!
Refer to the safety chapters.

Notes on cleaning:
• To clean front panel fingerprint-resistant stainless steel 

simply wipe with a soft cloth using warm water and a 
mild detergent. DO NOT use stainless steel cleaners, 
abrasive cleaners or harsh solvents.

• Clean the appliance interior after each use. Then you 
can remove dirt more easily and it does not burn on.

• Clean stubborn dirt with a special cleaner.
• Clean all accessories regularly and let them dry. Use a 

soft cloth with warm water and a cleaning agent.
• To soften hard to remove remains, boil a glass of water 

at full microwave power for 2 to 3 minutes.
• To remove odours, mix a glass of water with 2 tsp 

of lemon juice and boil at full microwave power for 5 
minutes.

TROUBLESHOOTING

WARNING!
Refer to the safety chapters.

Problem Possible cause Remedy

The appliance does not 
operate.

The appliance is deactivated. Activate the appliance.

The appliance is not plugged in. Plug in the appliance.

The fuse in the fuse box is blown. Check the fuse. If the fuse blows more than 
one time, contact a qualified electrician.

The door is not closed properly. Make sure that nothing blocks the door.

The lamp does not operate. The lamp is defective. The lamp has to be replaced. Contact the 
customer service centre.

There is sparking in the 
cavity.

There are metal dishes or dishes with 
metal trim.

Remove the dish from the appliance.

There are metal skewers or 
aluminium foil that touches the 
interior walls.

Make sure that the skewers and foil does not 
touch the interior walls.

The turntable set makes 
scratching or grinding noise 
or does not rotate smoothly.

There is an object or dirt below the 
glass cooking tray.

Clean the area below the glass cooking 
tray including rollers. Check turntable roller 
assembly and glass are installed correctly.

The appliance stops operating 
without a clear reason.

There is a malfunction. Check ventilation of the unit is not obstructed.
If this situation repeats with correct 
installation call the customer service centre.

Microwave runs cooking cycle 
but food does not heat up.

Internal self-resetting thermostat has 
activated. The microwave is fitted 
with a thermostat to protect internal 
components from overheating.

Once the thermostat’s temperature has 
reduced the unit should function normally. 
Wait 5 minutes then try the appliance again.

Steam accumulating on 
microwave oven door or 
leaking from vents.

Cooking foods with a high moisture 
content will always produce steam.

This is a normal part of the cooking process.

Smoke during cooking 
process.

Fat accumulated on cavity grill 
element.

Ensure inside of unit is cleaned regularly.

If you cannot find a solution to the problem yourself, 
contact your dealer or the customer service centre.
The necessary data for the customer service centre is on 
the rating plate on the appliance.
We recommend that you write the data here:

Model (M)
.................................................................
Product number (PNC) 
.................................................................
Serial number (S.N.)
.................................................................
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INSTALLATION

CAUTION!
Do not block the air vents. If you do that, the appliance can 
overheat.

CAUTION!
Do not connect the appliance to adapters or extension 
leads. This can cause overloading and risk of fire.
• Put the appliance far away from steam, hot air and 

water splashes.
• If the appliance is stored/ transported at sub-zero 

temperatures, do not activate it immediately after 
installation. Allow at least two hours for it to be brought 
up to room temperature before turning on the unit.

Installation
• Remove all packing material and any promotional 

material from the microwave oven.
• Examine the oven for any damage such as dents or a 

broken door. Do not install if the oven is damaged. Call 
the service centre.

• Remove the protective film on the oven cabinet 
surface. Do not remove the light brown Mica cover that 
is attached to the right-hand side of the oven cavity to 
protect the magnatron.

• Do not leave the packing material so that small 
children can play with it. This can be hazardous.

• Select a flat, level surface that provides enough open 
space for the intake and outlet vents and that is strong 
enough to bear the weight of the oven. A minimum 
clearance of 7.5cm is required between the oven and 
any adjacent walls. Leave a minimum clearance 30cm 
above the oven.

30cm
7.5cm

20cm

20cm

min85cm

Blocking the intake or outlet vents can damage the oven. 
If air vents are blocked during operation, the oven may 
overheat, and this may lead to malfunctioning. Hot air 
escapes from the vents, so be sure not to obstruct it or let 
curtains come between the oven and the rear wall.
NOTE: It is recommended to have greater than 7.5cm 
clearance on at least one of the sides to improve product 
performance and operation.
• The oven should be placed in a stable position to 

avoid the possibility of causing vibration or noise.
• Do not remove the legs from the bottom of the oven.
• This oven should only be installed freestanding; not 

built-in or in a cabinet.
• 

• 

Keep the oven away from heat and water. Exposure 
to heat and water can lower the efficiency and lead to 
malfunctioning.
Place the oven as far away from radios and TV 
as possible. Operation of the oven may cause 
interference to your radio or TV reception.

• When there is interference, it may be reduced or 
eliminated by taking the following measures:
- Clean door and sealing surface of the microwave 

oven.
- Reorient the receiving antenna of the radio and/or 

television.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so 

that microwave oven and receiver are on different 
branch circuits.

• Be sure the voltage and frequency where you connect 
the microwave oven is the same as specified on the 
rating plate on the microwave oven. If the microwave 
oven is connected to the socket via an extension cord, 
make sure the cord is earthed.

WARNING!
If installed near or over a heat source, the microwave oven 
could be damaged.

WARNING!
This microwave oven must not be used on a non-earth 
protected power supply. Contact an electrician if you are 
uncertain regarding electrical connection of the oven or 
provision of earth protection of the supply.

WARNING!
If the power cord is damaged, it must be replaced by 
the manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.
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ELECTRICAL INSTALLATION

WARNING!
Only a qualified person must do the electrical 
installation.

The manufacturer is not responsible if you do not 
follow the safety precautions from the chapter “Safety 
Instructions”.
This appliance is supplied with a main cable and main 
plug.

WARNING!
The microwave oven is fitted with a plug and 
must be only connected to a properly installed, 
earthed socket. In accordance with the appropriate 
regulations, the socket must only be installed and the 
connecting cable must only be replaced by a qualified 
electrician. If the plug is no longer accessible 
following installation an all-pole isolating switch must 
be present on the installation side with a contact gap 
of at least 3mm.

Customer care center
Thailand
Consumer Care Tel : (+66 2) 725 9000 
Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Office Tel : (+66 2) 7259100
Office Fax : (+66 2) 7259299
Email : customercarethai@electrolux.com

Malaysia
Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22 
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.
Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, PJ33, 
No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor. 
Office Tel : (+60 3) 7843 599 9
Office Fax : (+60 3) 7955 5511
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, 
Taman Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor 
Consumer Care Center
Fax : (+60 3) 5524 2521
Email : malaysia.customercare@electrolux.com

Indonesia
Hotline service: 08041119999 
PT. Electrolux Indonesia
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan,
Gambir Jakarta Pusat 10160
Email:customercare@electrolux.co.id
SMS & WA : 0812.8088.8863

Philippines
Consumer Care Center Toll Free : 1-800-10-845-CARE(2273) 
Consumer Care Hotline : (+63 2) 845-CARE(2273)
Electrolux Philippines, Inc.
Unit B 12F Cyber Sigma Bldg,Lawton Avenue, McKinley West,Taguig, 
Philippines 1634
Trunkline: +63 2 737- 4757 
Website : www.electrolux.com.ph 
Email : wecare@electrolux.com

Vietnam
Consumer Care Center Toll Free: 1800-58-88-99 
Tel: (+84 28) 3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd.
Floor 10th, Sofic Tower
10 Mai Chi Tho Street – Thu Thiem Ward – District 2
Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
Office Tel: (+84 28) 3910 5465
Office Fax: (+84 28) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com

Singapore
Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
351 Braddell Road
#01-04, 351 On Braddell
Singapore 579713.
Office Fax : (+65) 6727 3611
Email : customer-care.sin@electrolux.com

Korea
Contact Center: 1566-1238 
Electrolux Korea Ltd.
9th Floor, Pine Avenue B, 100 Eulji-ro,
Jung-gu, Seoul 04551, Korea
Electrolux Korea Home page:
www.electrolux.co.kr
Customer Care Home page:
www.electroluxconsumer.co.kr
Email: homecare.krh@electrolux.com

Taiwan
Consumer Care Center Toll Free: 0800-888-259 
Electrolux S.E.A Private Limited Taiwan Branch
4F., No.3, Sec. 1, Dunhua S. Rd.
Songshan Dist., Taipei City 105408
Taiwan (R.O.C.)
Email: service.tw@electrolux.com
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ด้วยความหว่งใยผ้ใูช้งานทกุทา่น
ขอขอบคุณท่ีเลือกซ้ือเครือ่งใช้ไฟฟา้ของ Electrolux คณุได้เลือก
ผลิตภณัฑท่ี์มาพรอ้มกบัประสบการณแ์ละนวัตกรรมอยา่งมอือาชีพท
ส่งัสมมานานนบัสิบป ีสรา้งสรรค์และมสีไตล์ ออกแบบโดยค�านงึถึง
คณุเปน็หลกั ดังน้นัเมือ่ใดก็ตามท่ีคณุใช้ผลิตภณัฑดั์งกล่าว คณุจะ
รูสึ้กปลอดภยั เพราะรูว่้าคณุจะได้ผลลพัธ์ท่ียอดเย่ียมทกุคร้งั

ขอตอ้นรบัสู่ Electrolux

กอ่นใช้งานเปน็คร้งัแรก
ตรวจสอบหารอ่งรอยความเสียหายหรอืต�าหนต่ิาง ๆ หากพบว่า
อุปกรณช์�ารุดเสียหายหรอืมรีอย คณุต้องแจ้งภายใน 7 วัน เพ่ือ
เคลมสินค้าท่ีช�ารุดเสียหายภายใตก้ารรบัประกนัของบรษิทั และไม่
กระทบตอ่สิทธ์ิตามกฎหมายของคณุ

ก่อนใช้งาน เราขอแนะน�าใหค้ณุอา่นค่มูอืการใช้งานท้งัหมดซ่ึงมคี�า
อธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละฟงักช์นัการท�างานใหเ้ขา้ใจก่อน สิ่ง
ส�าคญัคือตอ้งติดต้งัผลิตภณัฑอ์ยา่งถกูต้อง และอา่นค�าแนะน�าด้าน
ความปลอดภยัอยา่งละเอยีด เพ่ือหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนและ
การใช้อุปกรณผ์ดิวัตถปุระสงค์

โปรดเก็บคู่มอืเล่มนีไ้ว้ในท่ีปลอดภยัเพ่ือน�ามาใช้อา้งองิในอนาคต

เง่ือนไขการใช้งาน
อุปกรณน้ี์ผลิตข้ึนเพ่ือใช้ในครวัเรอืน และการใช้งานท่ีคล้าย ๆ กนัเช่น:

ี่• ส่วนของหอ้งครวัส�าหรบัพนกังานภายในรา้น ส�านกังานและพ้ืนท
ท�างานอืน่ ๆ

• บ้านพักในฟารม์

• โดยลูกค้าในโรงแรม ห้องพักและพ้ืนท่ีพักอาศยัในรูปแบบอืน่ ๆ

• สถานประกอบการท่ีใหบ้รกิารหอ้งพักและอาหารเช้า

่ี

กอ่นโทรติดต่อศนูยบ์รกิาร
คณุต้องอา่นค่มูอืการใช้งานอย่างครบถ้วนกอ่นโทรเขา้ศนูยบ์รกิารท
อาจมกีารเรยีกเก็บค่าบรกิารเต็มจ�านวน

บนัทึกรุน่และหมายเลขเครือ่งท่ีนี:่
รุน่:  
หมายเลขเครือ่ง:  

ข้อมลูส�ำคญัทีอ่ำจส่งผลตอ่กำรรบัประกันของบรษิทั

การปฏิบติัตามค�าแนะน�าในการใช้งานท่ีปรากฏในค่มูอืน้ีมคีวามส�าคญั
อย่างยิ่งตอ่สุขภาพและความปลอดภยั การไมป่ฏิบติัตามขอ้ก�าหนดใน
คู่มอืนีอ้ย่างเครง่ครดั อาจส่งผลใหเ้กิดการบาดเจ็บ ความเสียหายตอ่
ทรพัย์สิน และส่งผลตอ่สิทธ์ิในการเรยีกรอ้งค่าชดเชยของคณุภายใต้
การรบัประกนัของบรษิทั Electrolux ท่ีมาพรอ้มกบัผลิตภณัฑข์อง
คุณ จะตอ้งใช้ ติดต้งั และใช้งานผลิตภณัฑ์ใหส้อดคล้องกบัค�าแนะน�า
ในคู่มอืนี ้คุณอาจไมส่ามารถอา้งสิทธ์ิในการรบัประกนัของบรษิทั 
Electrolux ได้ ในกรณท่ีีผลิตภณัฑเ์สียเนือ่งจากคุณไมไ่ด้ปฏิบติัตาม
คูม่อืนี้

สารบญั
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เคล็ดลบัและขอ้แนะน�า .............................................................................18

การดแูลรกัษาและการท�าความสะอาด ..................................................19

การแก้ไขปญัหา .......................................................................................19

การติดต้งั ................................................................................................20

การติดต้งัระบบไฟฟา้ .............................................................................. 21

ศนูยบ์รกิารลูกค้า ..................................................................................... 21

สญัลกัษณ์

 ค�ำเตอืน!

สัญลักษณ์นีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกับควำมปลอดภยัของคณุ

 ข้อควรระวงั!

สัญลักษณ์นีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกับวธีิกำรหลีกเลีย่งควำมเสียหำย
ทีจ่ะเกิดกับเครือ่ง

 สิง่ส�ำคญั!

สัญลักษณ์นีแ้สดงเคล็ดลับและข้อมลูเก่ียวกับกำรใชเ้ครือ่ง

 สิง่แวดล้อม!

สัญลักษณ์นีแ้สดงเคล็ดลับและข้อมลูเก่ียวกับกำรใชเ้ครือ่งอย่ำง
ประหยัดและเปน็มติรกับสิง่แวดล้อม

ขอ้มลูการทิ้งผลิตภณัฑส์�าหรบัผ้ใูช้

 สิง่แวดล้อม!

• วัสดบุรรจุภณัฑ์ส่วนใหญน่�าไปรไีซเคิลได้ โปรดทิ้งวัสดเุหล่าน้ี ณ
ศนูยร์ไีซเคิลในพ้ืนที่ของคณุ หรอืหรอืทิ้งในถงัขยะที่เหมาะสม

ี่• หากคณุตอ้งการทิ้งผลิตภณัฑ์น้ี โปรดติดต่อหนว่ยงานในพ้ืนท
ของคุณ และสอบถามวิธีการท้ิงท่ีถกูต้อง
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ค�าเตือนทัว่ไป
โปรดอา่นค�าแนะน�าด้านความปลอดภยัท่ีส�าคญัใหเ้ขา้ใจ และเก็บไว้ใช้
อา้งองิในอนาคต ส่งต่อคูม่อืผูใ้ช้ใหก้บัเจ้าของเครือ่งคนใหม่
หมายเหต!ุ คุณต้องอา่นค�าเตือนอยา่งละเอยีดกอ่นติดตัง้หรอืใช้
เครือ่ง หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดตอ่ฝา่ยบรกิารลูกค้า 
บรษิทัจะไมย่อมรบัผดิในกรณท่ีีมกีารละเลยค�าแนะน�าเหล่านีห้รอืค�า
แนะน�าด้านความปลอดภยัอืน่ๆ ท่ีรวมอยูใ่นคูม่อืน้ี

ควำมปลอดภยัของเดก็และผูท้ีม่คีวำมเส่ียง

 ค�ำเตอืน!
เสีย่งตอ่กำรขำดอำกำศหำยใจ ได้รบับำดเจ็บ หรอืทพุพลภำพ
ถำวร
• เครือ่งใช้ไฟฟา้นีไ้มม่เีจตนาให้ใช้โดยบคุคล (รวมถึงเด็ก) ท่ีด้อย

ความสามารถทางรา่งกาย ทางประสาทสมัผสัหรอืจิตใจหรอื
ขาดประสบการณแ์ละความรู ้เว้นแต่ว่าจะได้รบัการควบคมุดแูล
หรอืการสอนเก่ียวกบัการใช้ เครือ่งใช้ไฟฟา้โดยบคุคลท่ีรบัผดิ
ชอบต่อความปลอดภยัของบคุคลเหล่านัน้

• ควรควบคมุดแูลไมใ่หเ้ด็กเล่นกบัอุปกรณน์ี้

• เก็บบรรจุภณัฑท์ัง้หมดใหพ้้นจากมอืเด็ก

• หากเครือ่งมอุีปกรณป์อ้งกนัเด็ก เราขอแนะน�าใหค้ณุเปดิใช้
งานอุปกรณดั์งกล่าว หากมเีด็กอยูด้่วย

• ค�าเตือน! ช้ินส่วนท่ีเขา้ถึงได้อาจรอ้นข้ึนระหว่างการใช้งาน จึง
ควรระวังไมใ่หเ้ด็กเล็กอยูใ่กล้กบัเครือ่ง

 ข้อควรระวงั!
โปรดอำ่นค�ำแนะน�ำด้ำนควำมปลอดภยัทีส่�ำคญัให้เข้ำใจ และเก็บ
ไวใ้ชอ้ำ้งองิในอนำคต

ควำมปลอดภยัทัว่ไป
• ภายในเครือ่งจะรอ้นข้ึนเมือ่ใช้งาน หา้มแตะช้ินส่วนท�าความ

รอ้นท่ีอยูใ่นเครือ่ง สวมถงุมอืเสมอเมือ่ต้องหยิบอุปกรณเ์สรมิ
หรอืเครือ่งใช้ในเตาออกมา รวมทัง้ตอนน�าเขา้ไป

• หา้มใช้เครือ่งท�าความสะอาดด้วยไอน�าในการท�าความสะอาด
เตา

• ถอดปลัก๊ไมโครเวฟออกกอ่นท�าการบ�ารุงรกัษา

• หา้มใช้เตาไมโครเวฟ หากประตหูรอืซีลประตชู�ารุดจนกว่าจะได้
รบัการซ่อมแซมโดยช่างผูช้�านาญ

• เตาไมโครเวฟไมไ่ด้ผลิตข้ึนเพ่ือใช้งานรว่มกบัตวัจับเวลา
ภายนอก หรอืระบบรโีมทคอนโทรลแยก

• ฝาครอบของเตาไมโครเวฟมไีว้เพ่ือปอ้งกนัการสมัผสักบั
พลงังานไมโครเวฟ การซ่อมบ�ารุงหรอืการซ่อมแซมท่ีตอ้งถอด
ฝาครอบเตาออกมา ตอ้งด�าเนนิการโดยช่างผูช้�านาญเทา่นัน้

• อย่าอุน่ของเหลวและอาหารอืน่ๆ ในภาชนะท่ีปดิสนทิ เพราะอาจ
เกิดการระเบิดได้

• ใช้ภาชนะท่ีสามารถใช้กบัเตาไมโครเวฟเท่านัน้

• เมือ่อุน่อาหารในภาชนะพลาสติกหรอืกระดาษ ให้เฝา้อยูต่ลอด
เวลา เพราะภาชนะอาจติดไฟได้

• เตาไมโครเวฟออกแบบมาเพ่ืออุน่อาหารและเครือ่งด่ืม การใช้
เตาไมโครเวฟเพ่ือท�าใหอ้าหารหรอืเส้ือผา้แหง้ ใหค้วามรอ้นกบั
แผน่ท�าความรอ้น รองเท้าแตะ ฟองน�า ผา้ชุดบน�าหมาดๆ และ
อืน่ๆ อาจเส่ียงท่ีจะเกิดการบาดเจ็บ เกิดประกายไฟ หรอืไฟไหม้
ได้

• หากมคีวันลอยออกมา ใหป้ดิสวิตช์เตาไมโครเวฟหรอืถอดปลัก๊
ออก โดยท่ียงัปดิประตเูตาไว้ เพ่ือไมใ่หเ้ปลวไฟลุกลาม

• การใช้เตาไมโครเวฟอุน่เครือ่งด่ืม อาจท�าใหเ้ครือ่งด่ืมเดือดและ
รอ้นจัด ตอ้งใช้ความระมดัระวังเมือ่ยกภาชนะ

• ควรคนหรอืเขยา่ขวดนมและโถอาหารเด็ก และตรวจสอบ
อุณหภมูกิอ่นบรโิภค เพ่ือปอ้งกนัการลวก

• ไมค่วรอุน่ไข่ดิบทัง้ฟองและไขต้่มท่ียงัไมไ่ด้ปอกเปลือกในเตา
ไมโครเวฟ เพราะไขอ่าจระเบิดได้ แมว่้าเตาไมโครเวฟจะหยดุให้
ความรอ้นแล้วก็ตาม

• ควรท�าความสะอาดเตาไมโครเวฟและขจัดคราบอาหารท่ีค้างอยู่
ในเตาออกเปน็ประจ�า

• หากไมร่กัษาความสะอาดเตาไมโครเวฟ พ้ืนผิวของเตาจะเส่ือม
สภาพ ท่ีอาจส่งผลเสียต่ออายกุารและอาจท�าใหเ้กิดอนัตรายได้

• พ้ืนผวิของเตาในส่วมท่ีสมัผสัได้ อาจรอ้นขณะท่ีใช้เตา

• เตาไมโครเวฟออกแบบมาเพ่ือตัง้วาง ต้องไมว่างเตาไว้ด้าน
หลงัประตตูกแต่งหรอืในตูท่ี้ปดิมดิชิด โปรดปฏิบติัตามขอ้
ก�าหนดการติดตัง้ในคูม่อืน้ี

• ห้ามใช้น�ายาท�าความสะอาดท่ีมฤีทธ์ิกดักรอ่นรุนแรงหรอืท่ีขดู
โลหะแหลมคมในการท�าความสะอาดประตกูระจก เพราะอาจ
ท�าใหก้ระจกเปน็รอยและแตกได้

• หากสายไฟช�ารุดเสียหาย ผูม้หีนา้ท่ีเปล่ียนคือบรษิทั ศนูยบ์รกิาร
ท่ีได้รบัอนญุาต หรอืบคุลากรผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือปอ้งกนัอนัตราย
ท่ีอาจเกิดข้ึน

 ข้อควรระวงั!
หลีกเล่ียงอนัตรายจากการรเีซ็ตอุปกรณต์ดัวงจรเมือ่อุณหภมูสูิง
โดยไมไ่ด้ตัง้ใจได้ด้วยการไมเ่สียบปลัก๊เตาไมโครเวฟเขา้กบัอุปกรณ์
สวิตช์ภายนอก เช่น ตวัจับเวลา หรอืเช่ือมต่อกบัวงจรท่ีมกีารเปดิ
ปดิเปน็ประจ�า

 ค�ำเตอืน!
ปดิสวิตช์เตาไมโครเวฟกอ่นเปล่ียนหลอดไฟเพ่ือปอ้งกนัไฟฟา้ช็อต
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ค�าแนะน�าด้านความปลอดภยั
กำรตดิตัง้

 ค�ำเตอืน!
กำรตดิตัง้เครือ่งนี ้ต้องด�ำเนนิกำรโดยผูท้ีม่คีวำมสำมำรถเทำ่นัน้
• น�าบรรจุภณัฑ์ทั้งหมดออก

• ห้ามติดตั้งหรอืใช้เตาไมโครเวฟท่ีช�ารุดเสียหาย

• ปฏิบติัตามค�าแนะน�าในการติดตั้งท่ีมาพรอ้มกบัเตา
ไมโครเวฟ

• โปรดใช้ความระมดัระวังในการเคล่ือนย้าย เนื่องจากเครือ่ง
มนี�าหนกัมาก สวมถงุมอืนิรภยัเสมอ

• รกัษาระยะห่างขั้นต�าจากเครือ่งใช้และอุปกรณอ์ืน่ๆ

กำรเชือ่มตอ่กับวงจรไฟฟำ้

 ค�ำเตอืน!
เสีย่งตอ่ไฟไหม้และไฟฟำ้ชอ็ต
• อุปกรณน์ี้มาพรอ้มกบัสายไฟและปลั๊กไฟ 10A เหมาะส�าหรบั

ใช้กบัเต้ารบั 10A แบบมาตรฐาน หากจ�าเปน็ต้องติดตั้ง
เต้ารบั ควรให้ช่างผูช้�านาญเปน็ผูด้�าเนินการ

• อุปกรณจ์ะต้องต่อสายดิน

• ข้อมลูทางไฟฟา้ท่ีอยู่บนปา้ยระบตุ้องสอดคล้องกบัแหล่ง
จ่ายไฟ หากไมต่รงกนั แนะน�าให้ติดต่อช่างไฟฟา้

• เสียบปลั๊กไฟเข้ากบัเต้ารบัไฟหลกัเมือ่วางเตาไมโครเวฟ
เรยีบรอ้ยแล้ว คุณจะต้องเอือ้มเสียบปลั๊กและดึงปลั๊กไฟได้
สะดวกหลงัจากติดตั้งเสรจ็แล้ว

• ปลั๊กไฟและสายไฟต้องไมช่�ารุดเสียหาย ติดต่อศนูย์บรกิาร
หรอืช่างไฟฟา้เพ่ือเปล่ียนสายไฟท่ีช�ารุดเสียหาย

• ห้ามดึงท่ีสายไฟเมือ่จะถอดปลั๊ก ดึงท่ีตวัปลั๊กไฟเสมอ

กำรใชง้ำน

 ค�ำเตอืน!
เสีย่งตอ่กำรบำดเจ็บ ไฟไหม้หรอืไฟฟำ้ชอ็ต หรอืเกิดกำรระเบดิ
• ใช้เตาไมโครเวฟในครวัเรอืนเท่านั้น

• ต้องปฏิบติัตามค�าแนะน�าการใช้

• ต้องไมม่อีะไรปดิกั้นช่องระบายอากาศ

• ห้ามปล่อยให้เครือ่งท�างานโดยไมอ่ยู่ดแูล

• อย่าออกแรงกดประตท่ีูเปดิอยู่

• ห้ามใช้เครือ่งเปน็พ้ืนท่ีท�างาน และห้ามเก็บของในช่องใส่
อาหาร

• ห้ามใช้เตาไมโครเวฟโดยไมม่อีาหาร

• ไมอ่นญุาตให้ใช้ภาชนะโลหะใส่อาหารและเครือ่งด่ืมใน
ระหว่างการท�าอาหารด้วยไมโครเวฟ

กำรดแูลรกัษำและกำรท�ำควำมสะอำด 

 ค�ำเตอืน!
เสีย่งตอ่กำรบำดเจ็บ ไฟไหม้ หรอืเครือ่งช�ำรุดเสียหำย
• ก่อนบ�ารุงรกัษา ควรปดิเครือ่งและถอดปลั๊กไฟออกจาก

เต้ารบั
• ท�าความสะอาดเครือ่งเปน็ประจ�าเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้พ้ืนผิว

เส่ือมสภาพ
• อย่าให้เศษอาหารหรอืสารตกค้างจากน�ายาท�าความสะอาด

สะสมบนขอบยางของประตู
• ไขมนัหรอือาหารท่ีเหลืออยู่ในเครือ่ง อาจท�าให้เกิดควัน/ไฟ

ไหมไ้ด้ โดยเฉพาะท่ีอยู่บนตะแกรงย่าง
• ท�าความสะอาดเครือ่งด้วยผา้นุม่ชุบน�าหมาดๆ ใช้น�ายา

ท�าความสะอาดท่ีมค่ีาเปน็กลางเท่านั้น ห้ามใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ฤทธ์ิกดักรอ่น แผน่ใยขดัถ ูตวัท�าละลาย หรอืวัตถท่ีุเปน็โลหะ

• ห้ามใช้เครือ่งท�าความสะอาดด้วยไอน�าท�าความสะอาด
อุปกรณน์ี้

กำรทิง้ผลิตภณัฑ์

 ค�ำเตอืน!
เสีย่งตอ่กำรบำดเจ็บหรอืขำดอำกำศหำยใจ
• ถอดปลั๊กอุปกรณอ์อกจากเต้ารบั

• ถอดสายไฟแล้วน�าไปท้ิง
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รายละเอยีดผลิตภณัฑ์

1

2

4

1 2

5

5

6

6

3a

3b

3a

3b

4

อุปกรณเ์สรมิ
ชดุจำนหมนุ

จานหมนุแกว้และล้อวงแหวน

ใช้ชุดจานหมนุเสมอเพ่ือเตรยีมอาหารในเตาไมโครเวฟเสมอ

แผงควบคมุ

สัญลักษณ์ ฟังก์ชนั ค�ำอธิบำย

อาหารจาน
ด่วน

ท�าอาหารอย่าง
รวดเรว็หรอืตามปกติ

อุน่รอ้น ท�าอาหารตามปกติ 
อุน่รอ้น

ตุ๋น ท�าอาหารอย่างช้าๆ 
ตุ๋น หรอืเค่ียว

ละลายน�าแข็ง ละลายน�าแข็งตาม
เวลาท่ีตั้งไว้

ละลายเนย คงความอุน่ ละลาย/
ท�าให้นุม่

ละลายน�าแข็ง
ตามน�าหนกั

ละลายน�าแข็งอาหาร
โดยค�านวณน�าหนกั

หลอดไฟ
ระบบล็อกเพ่ือความปลอดภยั
ปุม่ปรบัระดับก�าลงัไฟฟา้แบบหมนุ
ปุม่ตั้งเวลาแบบหมนุ

แผงควบคุม
แผน่ปดิท่อน�าคล่ืน
แกนหมนุ
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การใช้งานประจ�าวัน
ภำชนะและวสัดทุีใ่ชร้ว่มกันได้

ภำชนะ / วสัดุ
ไมโครเวฟ

ย่ำง / อบลมรอ้น
ละลำยน�ำแข็ง อุน่อำหำร กำรท�ำอำหำร

แก้วและพอรซ์เลนท่ีใช้กบัเตา
อบได้ (ไมม่ส่ีวนประกอบท่ีเปน็
โลหะ เช่น Pyrex, แก้วทนความ
รอ้น)

■ ■ ■ ■

แก้วและพอรซ์เลนท่ีใช้กบัเตา
อบไมไ่ด้ 1) ■ -- -- --

แก้วและแก้วเซรามกิแก้วท่ีท�า
จากวัสดท่ีุใช้กบัเตาอบได้ / ทน
การแช่เข็ง (เช่น Arcoflam) ชั้น
วางส�าหรบัย่าง

■ ■ ■ ■

เซรามกิ 2), 
เครือ่งปัน้ดินเผา 2) ■ ■ ■ --

พลาสติกทนความรอ้นท่ีอุณหภมู ิ
200°C 3) ■ ■ ■ --

กระดาษแข็ง, กระดาษ ■ -- -- --

ฟล์ิมยืดถนอมอาหาร ■ -- -- --

ฟล์ิมส�าหรบัอบย่างพรอ้มฝาปดิท่ี
น�าเข้าไมโครเวฟได้ 3) ■ ■ ■ --

จานส�าหรบัอบย่างท่ีท�าจากโลหะ 
เช่น อนีาเมล เหล็กหล่อ -- -- -- ■

แมพิ่มพ์อบขนม เคลือบเงาด�า
หรอืซิลิโคน 3) -- -- -- ■

ถาดอบขนม -- -- -- ■

ภาชนะท�าอาหาร เช่น กระทะ 
หรอืจานส�าหรบัอบกรอบ -- ■ ■ --

อาหารส�าเรจ็รูปบรรจุห่อ 3)
■ ■ ■ ■

1) ไมม่กีารเคลือบหรอืตกแต่งด้วยเงิน ทอง ทองค�าขาว หรอืโลหะ
2) ไมม่ส่ีวนประกอบท่ีท�าจากควอตซ์หรอืโลหะ หรอืสารเคลือบผิวด้วยโลหะ
3) คุณจะตอ้งปฏิบติัตามค�าแนะน�าของบรษิทัผูผ้ลิตเก่ียวกบัการใช้อุณหภมูสูิงสุด

■ เหมาะสม
--   ไมเ่หมาะสม
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การใช้งานประจ�าวัน (ตอ่)
ตำรำงกำรตัง้คำ่ระดบัควำมรอ้น
สัญลักษณ์ ระดบัควำมรอ้น ก�ำลังไฟฟำ้ (วตัต์) อำหำรทีเ่หมำะสม

อาหารจานด่วน - สูง 800 วัตต์ อุน่เครือ่งด่ืม หงุข้าว ท�าอาหารชนิดผกัและก๋วยเต๋ียว

อุน่รอ้น – ปานกลาง สูง 640 วัตต์ ท�าอาหารชนิดเนื้อสตัว์ อุน่รอ้น

ตุ๋น - ปานกลาง 440 วัตต์ เค่ียวน�าซุป สตว์ูปลาและอาหารทะเล

ละลายน�าแข็ง – ปานกลาง ต�า 240 วัตต์ ละลายอาหาร

ละลายเนย - ต�า 135 วัตต์ ละลายเนย / ช็อกโกแลต อุน่อาหารปรุงสุก

ละลำยน�ำแข็ง

1. หมนุปุม่ไปยงั
2. ตัง้เวลาใหเ้หมาะสม

หมายเหต:ุ หากต้องการตัง้เวลาไมถึ่ง 3 นาที ใหห้มนุปุม่ตัง้เวลาไปยงัต�าแหนง่ 3 นาที จากนัน้หมนุกลบัไปตัง้ค่าเวลาท่ีต้องการ
3. หลงัจากตัง้เวลาเสรจ็แล้ว เครือ่งจะเริม่ท�าความรอ้น หากจ�าเปน็ตอ้งหยดุชัว่คราว สามารถเปดิประตเูตาได้ทกุเมือ่ จากนัน้ปดิประตเูตา

เมือ่ต้องการใหเ้ครือ่งท�างานตอ่
4. หลงัจากครบเวลาและส้ินสุดการท�างาน เตาไมโครเวฟจะส่งเสียงเตือนและไฟด้านในเตาจะดับลงโดยอตัโนมติั

หมายเหต:ุ  หากน�าอาหารออกจากเตากอ่นครบเวลา ควรหมนุปุม่ตัง้เวลากลบัไปท่ีต�าแหนง่ “0” เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เตาท�างานโดยไมม่อีาหาร
อยูภ่ายในเตา

ตารางเวลาแนะน�าในการละลายน�าแข็ง:
รายการท่ี น�าหนกั เวลาในการละลายน�าแข็ง

หา้มใช้การละลายน�าแข็งตามน�าหนกักบัอาหารท่ี
น�าออกมาจากช่องแช่แข็งนานกว่า 20 นาที หรอื
อาหารส�าเรจ็รูปแช่แข็ง

1 200 กรมั ประมาณ 4 นาที
2 400 กรมั ประมาณ 8 นาที
3 600 กรมั ประมาณ 12 นาที
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เคล็ดลบัและขอ้แนะน�า
ปญัหำ วธีิกำรแก้ไข

ไมพ่บรายละเอยีดเก่ียวกบัปรมิาณอาหารท่ีเตรยีมไว้

เทียบเคียงจากอาหารท่ีคล้ายกนั เพ่ิมหรอืลดระยะเวลาในการท�า
อาหารตามกฎต่อไปนี้:
ปรมิำณเพ่ิมขึ้นสองเทำ่ = เพ่ิมเวลำเกือบสองเทำ่, ปรมิำณลด
ลงครึง่หนึง่ = ลดเวลำลงครึง่หนึง่

อาหารแห้งเกินไป ตั้งเวลาท�าอาหารให้สั้นลงหรอืเลือกก�าลงัไฟไมโครเวฟท่ีต�าลง

อาหารแช่แข็งไมล่ะลาย อาหารไมร่อ้นหรอืสุกหลงัจากหมดเวลา
ท่ีตั้งไว้

ตั้งเวลาท�าอาหารให้นานข้ึนหรอืใช้ก�าลงัไฟให้สูงข้ึน อาหารจาน
ใหญป่รมิาณมาก จะใช้เวลานานข้ึน

หลงัจากครบเวลา อาหารไหมท่ี้ขอบ แต่ตรงกลางยงัไมพ่รอ้มรบั
ประทาน

ในครัง้ต่อไป ให้ใช้ก�าลงัไฟต�าลงและตั้งเวลาให้นานข้ึน คนอาหารท่ี
เปน็น�า เช่น ซุป เมือ่ถึงครึง่ทางของระยะเวลาท�าอาหาร

ส�าหรบัข้าว ควรใช้จานแบนกว้างเพ่ือใหผ้ลลพัธ์ออกมาดีข้ึน

การใช้อุปกรณเ์สรมิ

 ค�ำเตอืน!
โปรดดรูายละเอยีดจากหวัข้อความปลอดภยั.

 ข้อควรระวงั!
หา้มท�าอาหารโดยไมใ่ช้ชุดจานหมนุ ใช้ชุดจานหมนุท่ีมาพรอ้มกบั
เครือ่งเท่านัน้

หา้มวางอาหารลงบนจานหมนุแกว้ภายในเตาไมโครเวฟโดยตรง

กำรตดิตัง้จำนหมนุ

1. วางวงแหวนประกอบจานหมนุลงบนแกนหมนุ
2. กอ่นใช้งานครัง้แรก ใหแ้กะเทปออกจากกลางแกนหมนุ
3. วางจานหมนุแก้วท�าอาหารลงบนวงแหวน

กำรละลำยน�ำแข็ง
ควรละลายอาหารประเภทเนือ้โดยใหด้้านไขมนัอยูด้่านล่าง หา้มละลาย
โดยมฝีาครอบปดิไว้ เพราะจะท�าใหเ้น้ือสุก แทนท่ีจะเปน็การละลาย
เท่านัน้ หากตอ้งการน�าสตัว์ปกีทัง้ตวัมาละลายน�าแข็ง ใหค้ว�าส่วน
อกลงเสมอ

กำรอุน่อำหำร
เมือ่คุณอุน่อาหารพรอ้มทานท่ีใส่บรรจุภณัฑไ์ว้ ควรปฏิบติัตามค�า
แนะน�าท่ีระบไุว้บนบรรจุภณัฑ์

กำรท�ำอำหำร
ควรน�าเนือ้และเน้ือสตัว์ปกีออกมาจากตูเ้ย็นกอ่นท�าอาหารอยา่งนอ้ย 
30 นาที ควรพักเน้ือสตัว์ เน้ือสตัว์ปกี เน้ือปลา และผกั โดยปดิฝา
ครอบไว้หลงัท�าอาหารเสรจ็
ใช้แปรงทาน�ามนัหรอืเนยท่ีละลายแล้วบนเน้ือปลาเล็กนอ้ย เติมน�าเย็น 
30-45 มล. ส�าหรบัผกัทกุๆ 250 กรมั หัน่ผกัเปน็ช้ินๆ ขนาดเท่าๆ 
กนั ก่อนน�าไปประกอบอาหาร ขณะท�าอาหารท่ีเปน็ผกั ใหป้ดิฝาครอบ
ภาชนะด้วยทกุครัง้
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การดแูลรกัษาและการท�าความสะอาด

 ค�ำเตอืน!
โปรดดรูายอะเอยีดจากหวัขอ้ความปลอดภยั

ข้อควรทรำบเก่ียวกับกำรท�ำควำมสะอำด:
• ท�าความสะอาดสเตนเลสลดการสะสมของรอยนิว้มอืบรเิวณแผง

ด้านหนา้ของตวัเครือ่งด้วยผา้นุม่ชุบน�าอุน่ผสมน�ายาท�าความ
สะอาดแบบออ่น ห้ามใช้น�ายาท�าความสะอาดสเตนเลส สาร
กดักรอ่น หรอืตวัท�าละลายท่ีมฤีทธ์ิรุนแรง

• ท�าความสะอาดภายในตวัเครือ่งทกุครัง้หลงัการใช้งาน เพ่ือให้
สามารถเช็ดคราบสกปรกออกได้ง่ายย่ิงข้ึน และไมถ่กูเผาไหม้

• ท�าความสะอาดคราบท่ีก�าจัดออกยากโดยใช้น�ายาท�าความสะอาด
ชนดิพิเศษ

• ท�าความสะอาดอุปกรณท์ัง้หมดอยา่งสม�าเสมอ โดยใช้ผา้นุม่และ
น�าอุน่ผสมน�ายาท�าความสะอาด หลงัล้างควรผึง่ใหแ้ห้ง

• หากตอ้งการท�าให้คราบติดแนน่นิม่ลง ใหน้�าน�าเปล่า 1 แกว้ ใส่ใน
เตาไมโครเวฟ และตัง้ค่าก�าลงัไฟสูงสุด 2 ถึง 3 นาที

• หากตอ้งการก�าจัดกล่ิน ใหน้�าน�า 1 แกว้ ผสมน�ามะนาว 2 ช้อนชา
ใส่ในเตาไมโครเวฟ และตัง้ค่าก�าลงัไฟสูงสุด 5 นาที

การแก้ไขปญัหา

 ค�ำเตอืน!
โปรดดรูายละเอยีดจากหวัข้อความปลอดภยั
ปญัหำ สำเหตทุีอ่ำจเปน็ไปได้ วธีิกำรแก้ไข

เครือ่งไมท่�างาน เครือ่งปดิการท�างานอยู่ เปดิเครือ่งอกีครัง้

ยงัไมไ่ด้เสียบปลั๊กไฟ เสียบปลั๊ก

ฟวิส์ในกล่องฟวิส์ขาด ตรวจสอบฟวิส์ หากฟวิส์ขาดมากกว่าหนึ่งครัง้ โปรด
ติดต่อช่างไฟฟา้ท่ีมคีวามช�านาญ

ปดิประตไูมส่นิท ตรวจสอบให้แนใ่จว่าไมม่วัีตถกุั้นประตไูว้

หลอดไฟไมท่�างาน หลอดไฟช�ารุด ต้องเปล่ียนหลอดไฟ โปรดติดต่อศนูย์บรกิารลูกค้า

เกิดประกายไฟภายในเตา มจีานโลหะหรอืจานท่ีมขีอบโลหะ น�าจานออกจากเตาไมโครเวฟ

มไีมเ้สียบโลหะหรอืฟอยล์อลูมเินียมท่ีแตะกบั
ผนงัด้านในของเตาไมโครเวฟ

ไมเ้สียบและฟอยล์ต้องไมแ่ตะกบัผนงัด้านในของเตา
ไมโครเวฟ

ชุดจานหมนุมเีสียงขดูหรอืเสียดสี 
หรอืหมนุไปสะดดุไป

มวัีตถหุรอืคราบสกปรกอยู่ข้างใต้จานหมนุ
แก้ว

ท�าความสะอาดพ้ืนท่ีด้านล่างจานหมนุแก้ว รวมถึงล้อ
วงแหวน ตรวจสอบว่าวางชุดล้อและจานหมนุแก้ว
ได้อย่างถกูต้อง

เครือ่งหยดุท�างานโดยไมท่ราบ
สาเหตแุนช่ดั

การท�างานบางอย่างผิดปกติ ตรวจสอบว่าไมไ่ด้ปดิช่องระบายอากาศของตวั
เครือ่ง หากยงัเกิดปญัหานี้อยู่ทั้งๆ ท่ีติดตั้งได้อย่าง
ถกูต้อง โปรดติดต่อศนูย์บรกิารลูกค้า

เตาไมโครเวฟท�างานตามเวลาท่ีตั้ง
ไว้ แต่อาหารไมร่อ้น

อุปกรณค์วบคุมอุณหภมูภิายในเครือ่งท่ีมี
ฟงัก์ชนัรเีซ็ตเองในตวัท�างาน เตาไมโครเวฟ
ติดตั้งอุปกรณค์วบคุมอุณหภมูเิพ่ือปอ้งกนั
ไมใ่ห้ส่วนประกอบภายในรอ้นเกินไป

เมือ่อุณหภมูขิองอุปกรณค์วบคุมอุณหภมูลิดลง เตา
จะกลบัมาท�างานได้ตามปกติ รอ 5 นาที แล้วลองใช้
เตาอกีครัง้

ไอน�าสะสมท่ีประตเูตาไมโครเวฟ
หรอืรัว่ออกจากช่องระบายอากาศ

การท�าอาหารท่ีมคีวามช้ืนสูงท�าให้เกิดไอน�า เปน็เรือ่งปกติของกระบวนการท�าอาหาร

เกิดควันในระหว่างท�าอาหาร ไขมนัสะสมบนตะแกรงด้านใน ท�าความสะอาดภายในเตาเสมอ

หากคุณไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาได้ด้วยตวัเอง โปรดติดตอ่ตวัแทน
จ�าหนา่ยหรอืศนูย์บรกิารลูกค้า
ขอ้มลูท่ีจ�าเปน็เมือ่ติดต่อศนูยบ์รกิารลูกค้าอยูบ่นปา้ยระบบุนเครือ่ง
เราแนะน�าใหคุ้ณจดบนัทึกขอ้มลูไว้ท่ีนี:่

รุน่ (M)
.................................................................
หมายเลขผลิตภณัฑ์ (PNC)
.................................................................
หมายเลขเครือ่ง (S.N.)
.................................................................
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การติดต้งั

 ข้อควรระวงั!
อย่าบงัช่องระบายอากาศ เพราะอาจท�าใหเ้ครือ่งรอ้นเกินไป

 ข้อควรระวงั!
หา้มเช่ือมต่อเครือ่งเข้ากบัอแดปเตอรห์รอืปล๊กัพ่วง ไมเ่ช่นน้นัอาจ
ท�าใหก้ระแสไฟฟา้เกินและเกิดความเส่ียงของเพลิงไหม้
• วางเครือ่งให้หา่งจากไอน�า ลมรอ้น และน�าท่ีอาจกระเด็นได้
• หากจัดเก็บ/ขนย้ายเครือ่งไปในท่ีอุณหภมูติ�ากว่าศนูย์ หา้มเปดิ

ใช้งานทนัทีหลงัติดต้งัเสรจ็ ควรปล่อยใหเ้ครือ่งอยูท่ี่อุณหภมูิ
หอ้งอย่างนอ้ย 2 ช่วัโมงกอ่นใช้เครือ่ง

กำรตดิตัง้
• น�าวัสดบุรรจุภณัฑแ์ละสื่อส่งเสรมิการขายท้งัหมดออกจากเตา

ไมโครเวฟ
• ตรวจสอบเครือ่งเพ่ือหารอ่งรอยความเสียหาย เช่น รอยบบุ

หรอืประตท่ีูช�ารุด หา้มติดต้งัหากพบว่าเตาช�ารุดเสียหาย ติดต่อ
ศนูย์บรกิาร

• แกะฟล์ิมปอ้งกนัท่ีอยูด้่านบนช่องใส่อาหารของเตาออก อยา่
ถอดแผน่ปดิท่อน�าคลื่นสีน�าตาลออ่นท่ีติดอยูท่างด้านขวามอื
ของช่องเตาออกเพ่ือปอ้งกนัแมกนตีรอน

• อย่าวางวัสดบุรรจุภณัฑท้ิ์งไว้จนเด็กเล็กน�าไปเล่น เพราะอาจ
เปน็อนัตรายได้

• เลือกพ้ืนผวิท่ีเรยีบและได้ระดับ มพ้ืีนท่ีกว้างขวางเพียงพอส�าหรบั
ช่องระบายอากาศเขา้และออก และแข็งแรงพอท่ีจะรบัน�าหนกั
ของเตาได้ ต้องมรีะยะห่างอยา่งนอ้ย 7.5 ซม. ระหว่างเตากบั
ผนงัท่ีอยูติ่ดกนั เว้นระยะหา่งเหนอืเตาไมโครเวฟอยา่งนอ้ย 30
ซม.

30ซม.
7.5ซม. 20ซม.

20ซม.

ข้นัต�า 85 ซม.

การปดิก้นัช่องระบายอากาศเขา้หรอืออก อาจท�าให้เตาเสียหายได้ 
หากช่องระบายอากาศถกูปดิก้นัระหว่างการท�างาน เตาอาจรอ้นเกิน
ไปจนท�างานผิดปกติได้ ลมรอ้นจะพ่นออกจากช่องระบายอากาศ ดัง
น้นัอย่าปดิก้นัหรอืปล่อยให้มมีา่นก้นัระหว่างเตากบัผนงัด้านหลงั
หมายเหต:ุ แนะน�าใหเ้ว้นระยะห่างมากกว่า 7.5 ซม. ด้านใดด้านหน่ึง
ของเตาเปน็อย่างนอ้ย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของเตา

์

• ควรวางเตาไว้บนพ้ืนท่ีม่นัคงเพ่ือปอ้งกนัไมใ่หเ้ตาส่นัหรอืเกิด
เสียงดัง

• หา้มถอดขาต้งัออกจากด้านล่างของเตาไมโครเวฟ
• ควรต้งัเตาไว้บนโต๊ะหรอืเคานเ์ตอร ์ไมค่วรวางไว้ในเฟอรนิ์เจอร

บิวทอ์นิหรอืในตู้
• 

• 

ตอ้งวางเตาให้หา่งจากความรอ้นและน�า การสมัผสัความรอ้น
และน�าอาจท�าใหป้ระสิทธิภาพลดลงและท�างานผดิปกติได้
วางเตาใหห่้างจากวิทยแุละทีวีใหม้ากท่ีสุด การท�างานของเตา
อาจรบกวนการท�างานของสญัญาณของวิทยหุรอืทีวี

ิ• ลดหรอืขจัดปญัหาเกิดคล่ืนรบกวนการท�างานได้ด้วยการปฏิบตั
ตามมาตรการดังต่อไปน้ี:
- ท�าความสะอาดประตแูละซีลขอบประตเูตาไมโครเวฟ

ี- ปรบัต�าแหนง่เสาอากาศรบัสญัญาณของวิทยแุละ/หรอืทีว
- ยา้ยเตาไมโครเวฟใหห้า่งจากเครือ่งรบัสญัญาณ
- เสียบปล๊กัเตาไมโครเวฟเขา้กบัเต้ารบัอืน่ เพ่ือใหเ้ตา

ไมโครเวฟกบัเครือ่งรบัสญัญาณอยูใ่นเต้ารบัต่างกนั

้

• แรงดันไฟฟา้และความถ่ีท่ีคณุใช้เช่ือมต่อเตาไมโครเวฟน้นัตรง
กบัท่ีระบไุว้บนปา้ยระบท่ีุอยูบ่นเตาไมโครเวฟ หากเตาไมโครเวฟ
เช่ือมต่อปล๊กัไฟกบัเตา้เสียบประเภทปล๊กัพ่วง โปรดตรวจสอบให
แนใ่จว่าได้ท�าการต่อสายดินเปน็ท่ีเรยีบรอ้ย

 ค�ำเตอืน!
หากติดต้งัใกล้หรอืเหนือแหล่งก�าเนิดความรอ้น เตาไมโครเวฟอาจ
เสียหายได้

 ค�ำเตอืน!
หา้มใช้เตาไมโครเวฟกบัวงจรไฟฟา้ท่ีไมไ่ด้ต่อสายดิน โปรดติดต่อ
ช่างไฟฟา้ หากคุณไมแ่นใ่จเก่ียวกบัการเช่ือมต่อวงจรไฟฟา้ของเตา
หรอืการติดต้งัสายดินของวงจรไฟฟา้

 ค�ำเตอืน!
หากสายไฟเสียหาย จะต้องใหบ้รษิทั ตวัแทนซ่อมบ�ารุงของบรษิทั 
หรอืบคุคลอืน่ท่ีมคีณุสมบติัเหมาะสมเปน็ผ้เูปล่ียน เพ่ือหลีกเล่ียง
อนัตราย
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การติดตัง้ระบบไฟฟา้

 ค�ำเตอืน!
กำรตดิตัง้ระบบไฟฟำ้ต้องด�ำเนนิกำรโดยชำ่งผูช้�ำนำญเทำ่นัน้

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ หำกคณุไมป่ฏบิตัติำมข้อควรระวงัด้ำน
ควำมปลอดภยัจำกหัวข้อ “ค�ำแนะน�ำด้ำนควำมปลอดภยั”
อุปกรณ์นีใ้ห้มำพรอ้มกับสำยไฟและปลัก๊

 ค�ำเตอืน!
เตำไมโครเวฟมำพรอ้มกับปลัก๊ไฟทีต้่องตอ่เข้ำกับเต้ำรบัทีต่อ่
สำยดนิอย่ำงเหมำะสมเทำ่นัน้ ระเบยีบข้อบงัคบัก�ำหนดให้ชำ่งไฟ
ฟำ้ทีม่คีวำมช�ำนำญเปน็ผูต้ดิตัง้เต้ำรบัและเปล่ียนสำยไฟเทำ่นัน้ 
หำกไมส่ำมำรถเข้ำถงึปลัก๊ไฟได้หลังจำกตดิตัง้ ต้องมสีวติช์
ตดัวงจรทกุขัว้ในด้ำนทีต่ดิตัง้ พรอ้มระยะห่ำงหน้ำสัมผสัอย่ำง
น้อย 3 มม.

ศนูย์บรกิำรลูกค้ำ
ประเทศไทย
ศนูย์บรกิารลูกค้า โทร: (+66 2) 725 9000 
Electrolux Thailand Co., Ltd.
อาคาร อเีล็คโทรลกัซ์ เลขท่ี 1910 ชั้น 14 ถนนเพชรบรุตีดัใหม่
แขวงบางกะป ิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
www.electrolux.co.th
LINE ID: @electroluxTH-care
อเีมล: customercarethai@electrolux.com

มำเลเซีย
Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.
Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, PJ33,
No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor.
Office Tel : (+60 3) 7843 599 9
Office Fax : (+60 3) 7955 5511
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22,
Ta man Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam,
Selangor Consumer Care Center
Fax: (+60 3) 5524 2521
อเีมล: malaysia.customercare@electrolux.com

อนิโดนเีซีย
บรกิารฮอตไลน:์ 08041119999 
PT. Electrolux Indonesia 
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, 
Gambir Jakarta Pusat 10160 
Email:customercare@electrolux.co.id 
SMS & WA : 0812.8088.8863

ฟิลิปปนิส์
Consumer Care Center เบอรโ์ทรฟร:ี 1-800-10-845-CARE(2273) 
Consumer Care Hotline : (+63 2) 845-CARE(2273)
Electrolux Philippines, Inc.
Unit B 12F Cyber Sigma Bldg,Lawton Avenue, McKinley West,Taguig, 
Philippines 1634
Trunkline: +63 2 737- 4757 
เว็บไซต์: www.electrolux.com.ph 
อเีมล: wecare@electrolux.com

เวียดน�ำม
Consumer Care Center เบอร์ โทรฟรี: 1800-58-88-99 
โทรศัพท์ : (+84 28) 3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd.
Floor 10th, Sofic Tower
10 Mai Chi Tho Street – Thu Thiem Ward – District 2
Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
Office Tel: (+84 28) 3910 5465
Office Fax: (+84 28) 3910 5470
อเีมล: vncare@electrolux.com

สิงคโปร์
Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
351 Braddell Road
#01-04, 351 On Braddell
Singapore 579713.
หมายเลขโทรสารส�านักงาน: (+65) 6727 3611
อีเมล: customer-care.sin@electrolux.com

เกำหลี
Contact Center: 1566-1238
Electrolux Korea Ltd.
9th Floor, Pine Avenue B, 100 Eulji-ro,
Jung-gu, Seoul 04551, Korea
Electrolux Korea Home page:
www.electrolux.co.kr
Customer Care Home page:
www.electroluxconsumer.co.kr
อเีมล: homecare.krh@electrolux.com

ไต้หวัน
Consumer Care Center เบอร์ โทรฟรี: 0800-888-259 
Electrolux S.E.A Private Limited Taiwan Branch
4F., No.3, Sec. 1, Dunhua S. Rd.
Songshan Dist., Taipei City 105408
Taiwan (R.O.C.)
อีเมล: service.tw@electrolux.com
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