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PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE 
EXPOSURE TO EXCESSIVE 

MICROWAVE ENERGY 
1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in 

harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety 
interlocks. 

2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to 
accumulate on sealing surfaces. 

3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door close properly and 
that there is no damage to the 
a) Door (including any bents), 
b) Hinges and latches (broken or loosened), 
c) Door seals and sealing surfaces. 

4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel. 
 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following: 
WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive 
microwave energy: 
1. Read all instructions before using the appliance and keep for future reference. 
2. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive 

chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry 
food. It is not designed for industrial or laboratory use. 

3. Do not operate the oven when empty. 
4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has 

been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or 
its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 

5. WARNING!--Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have 
been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of 
improper use. 

6. WARNING!--When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the 
oven under adult supervision due to the temperatures generated 

7. To reduce the risk of fire in the oven cavity: 
 When heating food in plastic or paper container, check the oven frequently to the possibility of 

ignition. 
 Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven. 
 If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle 

any flames. 
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 Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in 

the cavity when not in use. 
 The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of clothing and heating of 

warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire. 
8. WARNING!--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to 

explode. 
9. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken 

when handle the container. 
10. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns. 
11. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they 

may explode even after microwave heating has ended. 
12. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before 

cooking. 
13. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should 

be checked before serving in order to avoid burns. 
14. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may 

be needed to handle the utensil. 
15. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven. 

 
16. WARNING!--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair 

operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to 
microwave energy. 

17. This Microwave complies with EN 55011/CISPR 11, in this standard it belong to Class B Group 2 
classification. Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency 
energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used 
locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment 
of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy. Class B 
equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments 
directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic 
purposes.  

18. 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. 

19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
20. The microwave oven is only used in freestanding. 
21. WARNING!--Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed 

could be damaged and the warranty would be avoid .  
22. The microwave oven shall not be placed in a cabinet.  
23. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating. 
24. WARNING!--Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away. 

25. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid pressing heating elements 
inside the oven, for cooking ranged and ovens. 
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26. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. 
27. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental 

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction. 

28. WARNING!--If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been 
repaired by a competent person. 

29. The instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an external 
timer or separate remote-control system. 

30. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.  
31. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from 

the wall for air circulation.  
32. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages. 
33. CAUTION!--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because 

under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave 
radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these 
cases to our service centre. 

34. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.  
35. Use gloves if you remove any heated food. 
36. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil. 
37. 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 use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made 
by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. 

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

39. If there are manufacturing or oil remains on the enclosure or heating element, smoke or odour might 
occur during the beginning operation. This is normal and will cases after repeated use. 
We strongly recommend proceeding as follow: 

  1. Turn on the grill mode and left the appliance operate several times without food to be cooked. 
 2. Ensure sufficient ventilation. 

40. The wire grill rack is not suitable for use on microwave only mode. , it can be used on grill, convection 
and combi (includes short burst of microwave, which is ok)  
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Installation Guide 
1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door. 
2. WARNING!--Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals 

and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. 
If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.  

3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food 
likely to be cooked in the oven.  

4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible 
materials. 

5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of free space 
necessary above the top surface of the oven and 5cm at both sides. The microwave oven rear plate 
must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove 
feet. 

6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.  
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot 

or sharp surface. 
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency. 
9. Do not use the oven outdoors. 
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30cm 

7.5cm 

INSTALLATION OF EMM25D89GGP 
CAUTION! 
1.Do not block the air vents. If you do that, the appliance 
can overheat. 
2.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 magnetron. 
• 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. 
-       7.5cm 

 
              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

Min. 85 cm from 
floor to base of 
microwave oven. 

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. 
 
he 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. 
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GROUNDING INSTRUCTIONS 
This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a 
grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the 
event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire 
for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using 
a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage. 
WARNING!--Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. 
Note: 
1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician 

or service person. 
2. Neither the manufacturer nor he dealer can accept any liability for damage to the oven or personal 

injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures. 
The wires in this cable main are colored in accordance with the following code: 
Green and Yellow = EARTH  
Blue = NEUTRAL 
Brown = LIVE 
 
 
 

Radio Interference 
Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When 
there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures: 
1. Clean door and sealing surface of the oven. 
2. Reorient the receiving antenna of radio or television. 
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver. 
4. Move the microwave oven away from the receiver. 
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different 

branch circuits. 
 

Before Calling For Service 
Before asking for service, please check each item below: 
 Check to ensure the oven is plugged in securely. If not, remove the plug from the outlet, wait 10 

seconds, and plug it in again securely. 
 Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, 

test the outlet with another appliance. 
 Check to ensure the control panel is programmed correctly and the timer is set. 
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 Check to ensure the door is securely closed, engaging the door lock system. If the door is not 
properly closed, the microwave energy will not flow inside. 
 

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. 
DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF. 
 

Cooking Techniques 
1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish. 
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food 

severely overcooked can smoke or ignite. 
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly. 
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and 

hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once. 
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the 

center of the dish to the outside.  
 

Cooking Utensils Guide 
1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. 

Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This 
requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers 
suitable for microwave cooking.  

2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used. 
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal 

fragments which may cause sparks and/or fires. 
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to 

overcook. 
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful 

don’t use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity. 
The list below is a general guide to help you select the correct utensils. 

 
 
 
 
 

COOKWARE MICROWAVE GRILL COMBINATION 
Heat–Resistant Glass  Yes Yes Yes 
Non Heat–Resistant Glass No No No 
Heat–Resistant Ceramics Yes Yes Yes 
Microwave–Safe Plastic Dish  Yes No No 
Kitchen Paper Yes No No 
Metal Tray No Yes No 
Metal Rack No Yes No 
Aluminum Foil & Foil Containers No Yes No 
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Specifications 
 

Mode EMG25D89GGP 

Power Consumption: 
220V/50Hz, 1400W(Microwave) 
1050W(Grill) 

Rated Microwave Power Output: 900W 
Operation Frequency: 2450MHz 
Outside Dimensions: 281mm(H)×483mm(W)×413mm(D) 
Oven Cavity Dimensions: 220mm(H)×340mm(W)×344mm(D) 
Oven Capacity:  25Litres 
Net Weight:  Approx.14.5kg 

 

 
 
1. Door Safety Lock System 
2. Oven Window 
3. Roller Ring 
4. Shaft 
5. Door Release Button 
6. Control Panel 
7. Wave Guide (Please do not remove 
      the mica plate covering the wave guide) 
8. Glass Tray 
9. Grill Heater 
10. Metal Rack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Product Diagram  
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Turntable Installation 

Hub(underside)

Glass tray

Turntable ring assembly

Turntable shaft  
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Control Panel
              

Button Action Behaviour

Microwave Quick Press Activates and selects the next 
available Microwave option.

Grill Quick Press Activates Grill function.

Combi Quick Press Activates and selects the next 
available Combi option.

Defrost Quick Press Activates and selects the next 
available Defrost option.

Auto 
Menu Quick Press Activates and selects the next 

available Auto menu option.

Favourite
Quick Press Selects saved settings.

Press & hold 
3sec

Saves current settings as 
favourite.

Timer
Quick Press Activates Timer setup.

Press & hold 
3sec Activates Clock setup.

Start

Quick Press

(In Setup mode) starts cooking 
if function is set,

or
(in Standby mode) activates 
quick start 30s.

(Multiple) Quick 
Presses

(in Standby mode) activates 
quick start, +30s on every 
press.

Turn Turn to enter time, food weight 
or shares.

Stop/Clear

Quick Press Stops cooking (Pause) or clear 
settings.

Double Quick 
Press

Stops cooking (Cancel) and 
goes to Standby mode.

Press & hold 
3sec

Activates/ deactivates child 
lock.

Remark: User is only able to recall Saved program from Standby 
mode (press Stop/Clear before pressing Favorite button). 
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Operation Instructions 
 During cooking, press STOP/CLEAR once to pause the program, then press START/+30 to resume.  

Press STOP/CLEAR twice to cancel the program. 
 After ending cooking, beep will sound and the screen will display End, if there is not any operation in 

two minutes, beep will sound again, and then the oven will to return to standby mode. 
 In standby mode or after cooking ends, the backlight becomes dim after 60 seconds. Open the oven 

door or press any button to light the backlight screen. 
 The oven will automatically return to standby mode if no input is received after 20 seconds in the 

process of setting up. 
 
 
Setting clock time 
This is a 24 hours clock. 
1. In standby mode, press and hold the TIMER for 3 seconds. 
2. Turn START/+30 dial to set hour. 
3. Press START/+30 dial once to confirm the hour setting. 
4. Turn START/+30 dial to set minute. 
5. Press START/+30 dial once to confirm the setting. 

 
Setting the timer 
1. Press TIMER once. 
2. Turn START/+30 dial to enter desired time. The longest time is 95 minutes. 
3. Press START/+30 dial to confirm. 
NOTE: When the countdown ends, the buzzer will beep to remind you. You can check the countdown 
time by pressing TIMER, but if STOP/CLEAR is pressed when the display shows the time, the function 
will be cancelled. 
 
Express cooking 
The oven will cook food quickly at HIGH power (100% power output) for express cooking program. 
In standby mode, just press the START/+30 dial once, the oven starts working automatically at full power. 
The default cooking time is 30 seconds.  
NOTE: You can turn START/+30 dial to set cooking time, and then press the START/+30 dial to start. 
During cooking, you can also add the cooking time by pressing START/+30 dial repeatedly. The longest 
time is 95 minutes.  
 
Microwave cooking 
1.  In standby mode, press MICROWAVE a number of times to select power level. 
2. Turn the START/+30 dial to enter cooking time. The longest cooking time is 95 minutes. 
3. Press START/+30 dial to confirm. 
Press MICROWAVE repeatedly to select power level: 
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Press MICROWAVE  Cooking Power (Display) Microwave Power 
Once  100% (HI) 900W 
Twice  80% (M-HI) 720W 

3 times 60% (MED) 540W 
4 times 40% (M-LO) 360W 
5 times 20% (LO) 180W 

 
Grill 
1. In standby mode, press GRILL once.  
2. Turn the START/+30 dial to enter cooking time. The longest time is 95 minutes. 
3. Press START/+30 dial to start. 
 
Combination  
1. In standby mode, press COMBI. once or twice to select "C-01" or "C-02". 
2. Turn the START/+30 dial to enter cooking time. The longest cooking time is 95 minutes. 
3. Press START/+30 to confirm. 

NOTE: During cooking, you can press COMBI. pad to check the combination mode. 
 
Speed defrost  
1. In standby mode, press DEFROST once. 
2. Turn the START/+30 dial to enter defrosting time. The longest time is 95 minutes. 
3. Press the START/+30 dial to confirm. 
NOTE: During defrosting program, the system will pause and sound to remind you to turn food over, and 
then press START/+30 dial to resume. 
 
Weight defrost  
The oven can be used to defrost meat, fish, ready meal and potato. The defrosting time and power level 
are automatically set once the food category and weight are programmed.  
1. In standby mode, press DEFROST repeatedly to select food type. 
2. Turn the START/+30 dial to enter the food weight. 
3. Press the START/+30 dial to confirm. 
Weight defrost food description： 

Food Weight Range 
Meat 100-1800g 
Fish 100-900g 
Ready Meal 100-500g 
Potato 100-1000g 

NOTE:  
 During defrosting program (except ready meal ), the system will pause and sound to remind you to 

turn food over, and then press START/+30 dial to resume. 

Press COMBI.  Combination 
Cooking time 

Microwave Grill 
Once C-01 30% 70% 
Twice C-02 55% 45%  
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 Weight defrost has memory function, that is, the next default starting from the last defrost type. 
 

Multi-stage cooking 
Your oven can program up to 2 automatic cooking sequences.   
Suppose you want to set the following cooking program: 

            Microwave-cooking 
                     ↓ 
   Microwave-cooking (with lower power level) 

1. Input the first stage of microwave cooking program and set desired time. Do not press START/+30. 
2. Input the second stage of microwave cooking program and set desired time. 
3. Press the START/+30 dial to start. 
NOTE: Only microwave cooking, grill, combination and speed defrost, weight defrost can be set in 
multistage cooking program. 
 
Store the cooking program 
Some of the above described programs and programs combinations can be saved for quick access.   
Store the cooking program: 
1. Input the desiring cooking program. 
2. Press and hold FAVOURITE for 3 seconds, then a beep sounds and icon " " indicator turns on. 
 
Start the stored cooking program: 
1. In standby mode, press FAVOURITE once. 
2. Press START/+30 dial to start. 
NOTE: Only one cooking program can be pre-stored and you can set a new cooking program to replace 
the program which have been stored. 
 
Child lock 
The child lock prevents unsupervised operation by children.  
 To set: In standby mode, press and hold the STOP/CLEAR for 3 seconds, beep sounds and LOCK 

indicator " " comes on. In the lock state, all buttons are disabled. 
 To cancel: In child lock mode, press and hold the STOP/CLEAR for 3 seconds, a beep sounds and 

lock indicator " " on display goes off. 
 

Auto cook 
For the following cooking mode, it is not necessary to program the time and the cooking power. It is 
sufficient to indicate the type of food that you want to cook as well as the weight or shares of this food. 
1. In standby mode, press AUTO MENU repeatedly to select food type. 
2. Turn the START/+30 dial to enter food weight or shares. 
3. Press the START/+30 dial to confirm. 
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Auto cook menus: 
Menu Weight/Share Display 1. For Pork, the oven stops during 

cooking to let you turn food over 
for uniform cooking. Press 
START/+30 to finish the 
remaining time 

2. The result of auto cooking 
depends on factors such as 
voltage fluctuation, the shape 
and size of food, your personal 
preference as to the doneness 
of certain foods and even how 
well you happen to place food in 
the oven. If you find the result at 
any rate not quite satisfactory, 
please adjust the cooking time a 
little bit accordingly. 

        Pizza  

150 g 150 g 
300 g 300 g 
450 g 450 g 

         Pork  

200 g 200 g 
300 g 300 g 
400 g 400 g 
500 g 500 g 
600 g 600 g 

         Fish   

200 g 200 g 
300 g 300 g 
400 g 400 g 
500 g 500 g 
600 g 600 g 

      Ready Meal    250 g  250 g 

         Potato   

1 share 1 
2 shares 2 
3 shares 3 

        Spaghetti  

100 g 100 g 
200 g 200 g 
300 g 300 g 

        Popcorn  
99 g   99 g 

        Beverage  

1 cup 1 
2 cups 2 
3 cups 3 

          Soup   

1 share 1 
2 shares 2 
3 shares 3 
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Trouble Shooting 
 
Problem Possible cause Remedy 

Oven can not be started 

（1）Power cord not plugged in 
tightly 

Unplug. Then plug again after 10 
seconds. 

（2）Fuse blowing or circuit breaker 
works 

Replace fuse or reset circuit breaker 
（repaired by professional personnel 
of our company） 

（3）Trouble with outlet 
Test outlet with other electrical 
appliances 

Oven does not heat （4）Door not closed well Close door well 
Glass turntable make 
noise when microwave 
oven 

（5）Dirty roller reser and oven 
bottom 

Refer to “Cleaning”to clean dirty 
parts 
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Cleaning and Care 
1. Turn off the oven and unplug the power cord from the wall when cleaning. 
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe 

with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets very dirty. Avoid using spray or other 
harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface. 

3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating 
parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings. 

4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp 
cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner. 

5. A steam cleaner is not be used. 
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control 

panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on. 
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may 

occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal. 
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water 

or in a dishwasher. 
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the 

bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild, soapy water or 
in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it in the proper position. 

10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a 
microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth. 

11. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced. 
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. Failure to maintain 

the oven in a clean condition could lead to deterioration of surface that could adversely affect the life of 
the unit and could possibly result in a hazardous situation. 

13. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the 
particular disposal center provided by the municipalities. 

14. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This 
is a normal phenomenon, because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the 
new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will 
disappear after a period of using 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 

 

Consumers care contact 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 5999 
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 9th, A&B Tower 
76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1 
Ho Chi Minh City ，Vietnam 

Singapore  
Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 
Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 
1 Fusionopolis Place, 
#07-10 Galaxis, West Lobby 
Singapore 138522. 
Office Fax : (+65) 6727 3611 
Email : customer-care.sin@electrolux.com Hongkong  

Service Hotline: (+852) 3193 9888 
DCH Electrical Appliances Services Centre 
5/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road, 
Kowloon Bay, Hong Kong 
 
 
 
   
        

Conformed to the stipulation on permissible content limitation of some 
hazardous & restricted chemical substances.  
(RoHS compliant) 
(According to the Circular No. 30/2011/TT-BCT, Vietnam, dated 10th August, 
2011) 

RoHS 
Compliant 
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ขอควรระวังเพื�อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคลื�น
ไมโครเวฟมากเกินไป

1. หามใชงานเตาไมโครเวฟในขณะเปดฝาเตา เนื!องจากอาจไดรับอันตรายจากการสัมผัสกับคลื!นไมโครเวฟเมื!อเปดฝาเตา หามทําลาย
หรือยุงเกี่ยวกับระบบล็อคเพื!อความปลอดภัย

2. หามวางวัตถุใดๆ ไวที่ระหวางดานหนาของเตาไมโครเวฟและฝาเตา หรือหามปลอยใหเศษอาหารหรือนํ้ายาทําความสะอาดเกาะอยูที่ผิว
ซีลฝาเตา

3. หามใชงานเตาไมโครเวฟหากเกิดความเสียหาย มีความสําคัญอยางมากที่จะตองปดฝาเตาใหถูกตองและหามใหเกิดความเสียหายตอ
a) ฝาเตา (เชน บิดงอ)
b) บานพับและตัวล็อค (ชํารุดหรือหลวม)
c) ซีลฝาเตาและผิวซีลฝาเตา

4. หามดําเนินการแกไขหรือซอมแซมเตาไมโครเวฟโดยบุคคลที่ ไมใชพนักงานซอมบํารุงที่ผานการฝกอบรมแลว

ขอแนะนําเพื�อความปลอดภัยท่ีสําคัญ
ขณะใชงานเครื!องใชไฟฟา ตองปฏิบัติตามขอควรระวังเบื้องตนเกี่ยวกับความปลอดภัย ดังนี้: 
คําเตือน!--เพื!อลดความเสี่ยงในการเกิดแผลไหม ไฟฟาช็อต เพลิงไหม ไดรับบาดเจ็บ หรือสัมผัสกับคลื!นไมโครเวฟมากเกินไป:
1. อานขอแนะนําทั้งหมดกอนใชงานเตาอยางละเอียดและเก็บไวเพื!อใชอางอิงในอนาคต
2. ใชงานเตาไมโครเวฟตามวัตถุประสงคการใชงานท่ีระบุไวในคูมือนี้เทานั้น หามนําสารเคมีหรือสารระเหยท่ีมีฤทธิ์กัดกรอนเขาเตา เตาไมโครเวฟน้ี

ไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื!ออุนอาหาร ทําอาหาร หรืออบอาหาร แตไมไดรับการออกแบบมาเพื!อใชสําหรับอุตสาหกรรม
หรือในหองแล็บ

3. หามใชงานเตาไมโครเวฟเปลา
4. หามใชเตาไมโครเวฟ ในกรณีที่ ไมโครเวฟชํารุด สายไฟชํารุดหรือเกิดการกระแทก หากเตาไมโครเวฟชํารุด ควรนําไปเปลี่ยนที่บริษัทผูผลิต 

ศูนยบริการ หรือบุคคลที่ผานการอบรมเพื!อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
5. คําเตือน!--อนุญาตใหเด็กใชงานเตาโดยไมมีผูใหญคอยดูแลไดก็ตอเมื!อเด็กไดรับคําแนะนํามากพอที่จะสามารถใชงานเตาไดอยางปลอดภัย

และเขาใจถึงอันตรายหากใชงานผิดวิธีเทานั้น
6. คําเตือน!--เมื!อใชงานเตาไมโครเวฟในโหมด “Combination” หามปลอยใหเด็กใชงานเตาโดยไมมีผูใหญคอยดูแลเนื!องจากอุณหภูมิ

จะเพ่ิมสูงข้ึน
7. เพื!อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหมภายในเตา:
เมื!ออุนอาหารในภาชนะพลาสติกหรือภาชนะกระดาษ หมั่นตรวจดูเตาอยางสมํ่าเสมอ เนื!องจากวัสดุเหลานี้อาจติดไฟได
แกะยางรัดออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกกอนนําใสในเตา
หากสังเกตวามีควันไฟเกิดข้ึน ใหปดสวิตชหรือถอดปลั๊กออก และยังคงปดประตูไวเพื!อปดกั้นเปลวไฟ
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หามใชงานเตาไมโครเวฟเพื!อวัตถุประสงคอื!น หามทิ้งผลิตภัณฑกระดาษ อุปกรณทําอาหาร หรืออาหารไวในเตาเมื!อไมมีการใชงานเตา
เตาไมโครเวฟมีไวเพื!ออุนอาหารหรือเครื!องดื!ม หากนําไปใชเพื!อการอบเสื้อผา หรือการอุนแผนประคบรอน รองเทาใสอยู ในบาน 

ฟองนํ้า หรือผาที่เปยกชื้น และอื!นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ เกิดประกายไฟ หรือไฟไหมได
 8. คําเตือน!--ตองไมอุนของเหลวหรืออาหารประเภทใดก็ตามในภาชนะท่ีมีฝาปดเนื!องจากมีโอกาสระเบิดได
 9. การอุนเครื!องดื!มในเตาอาจมีการเดือดและกระเด็นเกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นจึงตองใชความระมัดระวังในขณะจับภาชนะใสเครื!องดื!ม
10. หามทอดอาหารดวยเตาไมโครเวฟ น้ํามันที่รอนจะสงผลใหชิ้นสวนของเตาหรืออุปกรณทําอาหารชํารุด และอาจทําใหเกิดแผลไหมได
11. หามใสไขทั้งเปลือกหรือไขตมที่มีเปลือกในเตาไมโครเวฟ เพราะอาจเกิดการระเบิดได แมวาเตาจะสิ้นสุดการทํางานแลว
12. ใหเจาะอาหารท่ีมีเปลือกหนา เชน มันฝรั่ง ฟกทั้งลูก แอปเปล และเกาลัด กอนนําเขาเตา
13. คนหรือเขยาขวดนมหรือโหลใสอาหารเด็ก และตองตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารกอนรับประทานเพื!อปองกันไมใหอาหารรอนลวกปาก
14. อุปกรณทําอาหารอาจรอนเนื!องจากความรอนที่ระบายออกจากอาหาร อาจตองใชถุงมือจับหมอเพื!อจับอุปกรณทําอาหาร
15. ตองตรวจสอบอุปกรณทําอาหารวาสามารถใชงานกับเตาไมโครเวฟไดหรือไม

16. คําเตือน!--อาจเกิดอันตรายกับบุคคลที่ ไมใชชางได หากดําเนินการบริการหรือซอมแซมเตาไมโครเวฟในกรณีที่ตองถอดแผงครอบเตา
ที่ ใชปดกั้นคลื!นไมโครเวฟออก

17. เตาไมโครเวฟน้ีจะเปนไปตามมาตรฐาน EN 55011/CISPR 11 ซ่ึงจะจัดอยู ในอุปกรณกลุม 2 ของคลาส B อุปกรณกลุม 2 จะประกอบ
ดวยอุปกรณ ISM RF ทั้งหมดที่สรางและใชคลื!นความถี่วิทยุในชวงความถี่ 9 kHz ถึง 400 GHz หรืออุปกรณที่มีการใชงานเฉพาะ
ในพื้นที่ โดยคลื!นความถ่ีนั้นจะอยู ในรูปแบบของคลื!นแมเหล็กไฟฟา, ใชการถายทอดสัญญาณแบบเหน่ียวนําและ/หรือแบบ capacitive, 
เพื!อการปรับปรุงวัสดุ, เพื!อการตรวจสอบ/วิเคราะห, หรือเพื!อถายโอนพลังงานแมเหล็กไฟฟา อุปกรณคลาส B เปนอุปกรณที่เหมาะ
สําหรับการใชงานภายในสถานท่ีอยูอาศัยและภายในอาคารที่มีการเชื!อมตอแหลงจายไฟฟาแรงดันตํ่าโดยตรงเพื!อวัตถุประสงคสําหรับ
การใชงานภายใน

18. ผลิตภัณฑนี้ ไมไดมีไวสําหรับการใชงานโดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถ
ทางจิตใจไมสมบูรณ หรือขาดประสบการณและความรู ยกเวนจะไดรับการดูแลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑจากผูที่รับผิดชอบ
ความปลอดภัยบุคคลเหลานี้

19. เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื!อปองกันไมใหเลนกับผลิตภัณฑ
20. เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาสําหรับตั้งโตะ
21. คําเตือน!--หามติดตั้งเตาไมโครเวฟไวเหนือเตาประกอบอาหารหรือเครื!องใชอื!นๆ ที่กอใหเกิดความรอน หากติดตั้ง เตาไมโครเวฟ

อาจไดรับความเสียหายและการรับประกันจะกลายเปนโมฆะ
22. ตองไมติดต้ังเตาไมโครเวฟไวในตู
23. ฝาเตาและพื้นผิวดานนอกอาจรอนขึ้นในขณะใชงาน
24. คําเตือน!--ชิ้นสวนตางๆ ของเตาจะรอนขึ้นในขณะใชงาน ไมควรใหเด็กเล็กเขาใกลเตา
25. เครื!องใชนี้จะรอนขึ้นในขณะใชงาน จึงตองใชความระมัดระวังเพื!อปองกันไมใหสัมผัสกับขดลวดความรอนภายในเตา บริเวณที่ประกอบอาหาร 

และรวมถึงเตาไมโครเวฟดวย
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26. อุณหภูมิของพื้นผิวที่สามารถจับไดอาจสูงขึ้นในระหวางที่เตาทํางาน
27. เด็กหรือบุคคลที่มีสภาพรางกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดความรูและประสบการณ ไมควรใชงานผลิตภัณฑนี้ 

เวนแตไดรับการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนํา
28. คําเตือน!--หามใชงานเตาไมโครเวฟหากฝาเตาหรือซีลฝาเตาเสียหาย จนกวาจะไดรับการซอมแซมจากชางผูชํานาญงาน
29. คําแนะนําจะระบุวาเครื!องใชนี้ ไมไดถูกออกแบบมาเพื!อใชตัวตั้งเวลาภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแบบแยกตางหาก
30. เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาเพื!อการใชงานภายในครัวเรือนเทานั้น และไมเหมาะสําหรับการใชงานเชิงพาณิชย
31. หามเคลื!อนยายตัวกั้นระยะที่ดานหลังหรือดานขางของเตา เพื!อใหแนใจวามีระยะหางขั้นตํ่าจากผนังเพียงพอเพื!อการหมุนเวียนอากาศที่ดี
32. โปรดยึดจานหมุนไวใหแนนกอนเคลื!อนยายเตา เพื!อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความเสียหาย
33. ขอควรระวัง!--การซอมแซมหรือบํารุงรักษาเครื!องใชนี้ โดยบุคคลอื!นที่ ไมใชผูเชี่ยวชาญจะสงผลใหเกิดอันตราย เพราะจําเปนตองถอด

ฝาครอบสําหรับปองกันคลื!นไมโครเวฟออก ซ่ึงรวมถึงการเปลี่ยนสายไฟหรือหลอดไฟดวยเชนเดียวกัน โปรดสงเครื!องใชที่เกิดปญหา
เหลานี้มาที่ศูนยบริการของเรา

34. เตาไมโครเวฟน้ี ไดรับการออกแบบมาเพื!อละลายนํ้าแข็ง ทําอาหาร และนึ่งอาหารเทานั้น
35. โปรดสวมถุงมือหากตองการนําอาหารรอนออกจากเตา
36. ขอควรระวัง! ไอนํ้าระเหยออกเมื!อเปดฝาหรือฟอยลหออาหาร
37. เด็กที่มีอายุ 8 ปขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพรางกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดความรูและประสบการณ ไมควรใชงาน

ผลิตภัณฑนี้ เวนแตไดรับการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑจากผูที่รับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคล
นั้นได และเขาใจถึงอันตรายท่ีเกี่ยวของในการใชงาน หามใหเด็กเลนกับเครื!องใชนี้ การทําความสะอาดและการดูแลรักษาโดยผูใชงานไมควร
ดําเนินการโดยเด็กเล็ก เวนแตเด็กจะมีอายุ 8 ป หรือมากกวา และไดรับการดูแล

38. หากสังเกตวามีควันไฟเกิดข้ึน ใหปดสวิตชหรือถอดปลั๊กออก และยังคงปดประตูไวเพื!อปดกั้นเปลวไฟ
39. หากมีเศษอาหารหรือคราบน้ํามันบนพื้นผิวหรือขดลวดทําความรอน อาจเกิดควันหรือกลิ่นขึ้นในขณะใชงานเตา ซึ่งถือเปนเรื!องปกติ

และจะหายไปเมื!อใชงานเตาซํ้าๆ
เราขอแนะนําใหดําเนินการดังนี้:
1. เปดใชงานในโหมดยาง และปลอยใหเตาทํางานหลายๆ ครั้งโดยที่ ไมมีอาหารอยูภายใน
2. โปรดแนใจวามีอากาศถายเทสะดวก

40. ตะแกรงยางไมเหมาะสําหรับใชในโหมดไมโครเวฟเพียงอยางเดียว แตสามารถใชงานในโหมดยาง อบลมรอน และการทํางานแบบผสม 
(ใชในโหมดไมโครเวฟส้ันๆ ได)
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คําแนะนําในการติดตั้ง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาไดนําบรรจุภัณฑออกจากเตาหมดแลว
2. คําเตือน!--ตรวจสอบความเสียหายของเตา เชน ฝาเตาไมตรงหรือบิดงอ ซีลฝาเตาและผิวซีลฝาเตาเสียหาย บานพับและตัวล็อคฝาเตา

ชํารุดหรือหลวม และภายในเตาหรือที่ฝาเตามีรอยบุบ หามใชงานเตาหากเกิดความเสียหายขึ้น และติดตอพนักงานซอมบํารุงที่ผาน
การฝกอบรมแลว

3. เตาไมโครเวฟนี้ตองติดต้ังไวบนพื้นราบและม่ันคงเพื!อรองรับนํ้าหนักของเตาและอาหารที่นํามาเขาเตา
4. หามติดตั้งเตาไมโครเวฟในบริเวณที่รอน เปยกชื้น หรือมีความช้ืนสูง หรือใกลกับวัสดุที่ติดไฟได
5. เพื!อใหเตาทํางานไดอยางถูกตอง เตาตองมีการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ อนุญาตใหมีระยะหางขั้นตํ่า 20 ซม. เหนือพื้นผิวดานบน

ของเตา และ 5 ซม. ที่ทั้งสองดานของเตา และดานหลังของเตาไมโครเวฟตองอยู ใกลกับผนัง หามคลุมหรือกั้นชองใดๆ ของเตาไมโครเวฟ 
หามถอดขาตั้งออก

6. หามใชงานเตาไมโครเวฟโดยท่ีจานหมุน ชุดหมุนจานหมุน และแกนหมุนไมอยู ในตําแหนงที่ถูกตอง
7. ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไมชํารุด และไมพาดผานใตเตาไมโครเวฟหรือบนพื้นผิวที่รอนหรือคม
8. เตารับจะตองสามารถเขาถึงไดอยางงายดายเพื!อใหสามารถถอดไดงายในกรณีฉุกเฉิน
9. หามใชงานเตาไมโครเวฟนอกสถานท่ี
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การติดตั้ง EMG25D89GGP
ขอควรระวัง!
1. หามกีดขวางชองลม หากทําเชนนั้น เครื!องอาจรอนจัด
2. หามตอผลิตภัณฑกับอแดปเตอรหรือสายไฟพวง เพราะอาจ

ทําใหกระแสเกินและเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
• ตั้งผลิตภัณฑใหหางจากไอน้ํา ลมรอน และนํ้าท่ีอาจกระเด็นใส
• หากจัดเก็บ/ขนยายผลิตภัณฑที่อุณหภูมิตํ่ากวาศูนย

องศา หามเปดเครื!องทันทีหลังจากติดตั้งเสร็จ ทิ้งไว
อยางนอย 2 ช่ัวโมงใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง
กอนที่จะเปดเครื!อง 

การติดตั้ง
• แกะวัสดุหอหุมและเอกสารสงเสริมการขายท้ังหมดออกจาก

เตาไมโครเวฟ
• สํารวจเตาวามีความเสียหาย เชน มีรอยบุบหรือประตูพังหรือไม 

หามติดตั้งหากเตามีการชํารุด โปรดโทรเรียกศูนยบริการ
• แกะฟลมกันรอยออกจากผิวตูเตาไมโครเวฟ หามแกะฝาครอบ 

Mica สีนํ้าตาลออนท่ีติดอยูภายในเตาทางดานขวามือ
เพื!อปองกันแมกนีตรอน

• หามวางวัสดุหอหุมทิ้งไว เด็กเล็กอาจนําไปเลน และกอใหเกิด
อันตรายได

• เลือกพื้นราบ ไดระดับ ที่มีที่วางเพียงพอสําหรับชองลมเขา
และชองลมออก และแข็งแรงพอท่ีจะรับนํ้าหนักของเตา ตองเวน
ระยะหางขั้นตํ่า 7.5 ซม. จากเตาและผนังที่อยูติดกัน และเวน
ระยะหางขั้นตํ่า 30 ซม. เหนือเตา

7.5 ซม.

30 ซม.

7.5 ซม.

ขั้นตํ่า 85 ซม.
จากพื้นถึงฐาน
ของเตาไมโครเวฟ

การกีดขวางชองลมเขาหรือชองลมออกอาจทําใหเตาเกิดความ
เสียหายได หากชองลมถูกกีดขวางขณะใชงาน เตาอาจรอนจัดและ
ทําใหเกิดการทํางานผิดปกติ ลมรอนจะไหลออกจากชองลม ดังนั้น
จึงไมควรกีดขวางทางลมหรือปลอยใหผามานขวางเตาและผนัง
ดานหลัง
หมายเหตุ: แนะนําใหเวนระยะหางมากกวา 7.5 ซม. ที่ดานใดดานหนึ่ง
เปนอยางนอยเพื!อประสิทธิภาพและการทํางานที่ดียิ่งขึ้นของผลิตภัณฑ

ควรตั้งเตาไมโครเวฟในตําแหนงที่มั่นคงเพื!อหลีกเลี่ยงการเกิดแรงสั่น
สะเทือนหรือเสียงรบกวน
• หามถอดขาออกจากดานลางเตาไมโครเวฟ
• เตารุนนี้ควรติดตั้งบนโตะเทานั้น ไมควรติดตั้งแบบบิลทอินหรือ

ในตูชั้นวาง
• ตั้งเตาไมโครเวฟใหหางจากนํ้าและความรอน การสัมผัสนํ้า

และความรอนอาจทําใหประสิทธิภาพของเครื!องลดลงและทําให
การทํางานผิดปกติได

• ตั้งเตาไมโครเวฟใหหางจากวิทยุและทีวีมากที่สุด การทํางานของ
เตาไมโครเวฟอาจรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือทีวีได

• เมื!อมีสัญญาณรบกวน ทานสามารถลดหรือแกปญหานี้ ได
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

- ทําความสะอาดประตูและซีลของเตาไมโครเวฟ
- ปรับเสารับสัญญาณของวิทยุและ/หรือโทรศัพท
- ยายเตาไมโครเวฟใหหางจากตัวรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กเตาไมโครเวฟกับเตารับอื!นเพื!อใหเตาไมโครเวฟและตัวรับ

สัญญาณอยูในวงจรยอยที่ตางกัน
• ตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาและความถี่ที่ทานใชเชื!อมตอเตาไมโครเวฟ

เปนคาเดียวกันกับที่ระบุไวบนฉลากแสดงขอมูลบนเตาไมโครเวฟ 
หากตอเตาไมโครเวฟเขากับเตารับผานทางสายไฟพวง ตรวจสอบ
ใหแนใจวาสายไฟนั้นมีการตอสายดิน

คําเตือน!
หามใชเตาไมโครเวฟรุนนี้กับแหลงจายไฟที่ ไมตอสายดิน โปรดติดตอ
ชางไฟฟาหากทานไมแนใจเรื!องการตอระบบไฟฟาของเตาหรือไมแนใจ
วาแหลงจายไฟมีการตอสายดินหรือไม

คําเตือน!
ถาสายไฟเกิดความเสียหาย โปรดใหผูผลิต ตัวแทนฝายบริการ 
หรือบุคคลที่มีความชํานาญเปนผูเปลี่ยนสายไฟเพื!อหลีกเล่ียง
อันตรายจากไฟฟา
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คําแนะนําในการตอสายดิน
เครื!องใชนี้ตองตอสายดิน เตาไมโครเวฟน้ีมาพรอมกับสายดินและปล๊ักกราวด โดยตองเสียบปลั๊กสายดินนี้เขากับปลั๊กไฟที่มีการติดตั้งสายดิน
อยางเหมาะสม ในกรณีที่เกิดไฟฟาลัดวงจร สายดินจะชวยลดความเส่ียงในการเกิดไฟฟาช็อตได โดยจะทําหนาที่เปนเสนทางใหกระแสไฟฟาไหลผาน 
ขอแนะนําใหแยกวงจรที่ ใชเฉพาะสําหรับเตาเทานั้น การใชไฟฟาแรงสูงจะสงผลใหเกิดอันตราย ไฟไหม หรืออุบัติเหตุอื!นๆ ซึ่งอาจสงผลใหเตาเสียหาย
คําเตือน!--การตอปลั๊กสายดินอยางไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการถูกไฟฟาช็อตได 
หมายเหตุ:
1. หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับระบบสายดินหรือระบบไฟฟา โปรดติดตอชางไฟฟาหรือชางซอมที่ผานการฝกอบรมแลว
2. ทั้งผูผลิตและตัวแทนจําหนายไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ตอเตาไมโครเวฟหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามขั้นตอน

การตอระบบไฟฟา
สายไฟในชุดสายไฟหลักนี้จะใชสีเพื!อบงบอกรหัสดังตอไปนี้:
สีเขียวและสีเหลือง = สายดิน
สีนํ้าเงิน = สาย NEUTRAL
สีนํ้าตาล = สาย LIVE

สัญญาณวิทยุรบกวน
การทํางานของเตาไมโครเวฟอาจรบกวนการรับสัญญาณวิทยุ ทีวี หรืออุปกรณในลักษณะน้ี ได เมื!อมีสัญญาณรบกวน ทานสามารถลด
หรือแกปญหานี้ ไดโดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี
1. ทําความสะอาดประตูและซีลของเตาไมโครเวฟ
2. ปรับเสารับสัญญาณของวิทยุหรือทีวี
3. ยายเตาไมโครเวฟใหหางจากอุปกรณรับสัญญาณเหลานี้
4. ยายเตาไมโครเวฟใหหางจากตัวรับสัญญาณ
5. เสียบปลั๊กเตาไมโครเวฟกับเตารับอื!นเพื!อใหเตาไมโครเวฟและตัวรับสัญญาณอยูในวงจรยอยที่ตางกัน

กอนติดตอฝายบริการ
กอนติดตอฝายบริการ โปรดตรวจสอบรายการดานลางนี้:
• ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบปลั๊กอยางแนนหนา หากไมแนน ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับ รอ 10 วินาที แลวเสียบอีกครั้งใหแนน
• ตรวจสอบฟวสวงจรที่ขาดหรือเบรกเกอรวงจรหลักที่ตัดการทํางาน หากทั้งฟวสและเบรกเกอรทํางานปกติ ใหทดสอบเตารับดวย

เครื!องใชอื!น
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งโปรแกรมแผงควบคุมอยางถูกตองและไดตั้งเวลาแลว
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• ตรวจสอบใหแนใจวาปดฝาเตาสนิทแลวและเปดใชงานระบบล็อคฝาเตาแลว หากปดฝาเตาไมสนิท คลื!นไมโครเวฟจะไมหมุนเวียนภายในเตา

หากไมสามารถแกไขปญหาขางตนได โปรดติดตอชางเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ หามดําเนินการแกไขหรือซอมแซมเตาไมโครเวฟดวยตนเอง

เทคนิคการทําอาหาร
1. จัดเรียงอาหารอยางระมัดระวัง จัดวางสวนที่หนาที่สุดไวทางดานนอกของจาน
2. ตรวจสอบระยะเวลาในการทําอาหาร ใหทําอาหารโดยเริ่มจากระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่ระบุไว แลวจึงเพิ่มระยะเวลาตามตองการในภายหลัง 

อาหารท่ีสุกมากเกินไปอาจเกิดควันหรือติดไฟได
3. ใหคลุมอาหาร การคลุมอาหารจะชวยปองกันการกระเด็นและชวยใหอาหารสุกทั่วกัน
4. ใหพลิกอาหารหนึ่งครั้งเมื!อใชโหมดไมโครเวฟเพื!อเพิ่มความเร็วในการสุกสําหรับอาหาร เชน เนื้อไกและแฮมเบอรเกอร ตองพลิกอาหาร

อยางนอยหนึ่งครั้งเมื!ออบอาหารที่มีขนาดใหญ
5. จัดเรียงอาหารใหม เชน ลูกชิ้น เมื!อเวลาผานไปคร่ึงทางแลว ทั้งจากดานบนลงลางและจากกึ่งกลางของจานไปดานนอกจาน

คําแนะนําในการเลือกใชอุปกรณทําอาหาร
1. คลื!นไมโครเวฟไมสามารถทะลุผานโลหะได ควรเลือกใชภาชนะและอุปกรณที่เหมาะสําหรับการใชงานในเตาไมโครเวฟเทานั้น ไมอนุญาตใหใชภาชนะ

ใสอาหารและเครื!องดื!มที่ทําจากโลหะระหวางการทําอาหารดวยไมโครเวฟ ขอกําหนดนี้จะไมมีผลหากผูผลิตไดระบุขนาดและรูปรางของภาชนะ
โลหะท่ีเหมาะสําหรับการใชงานกับเตาไมโครเวฟ

2. คลื!นไมโครเวฟไมสามารถทะลุผานโลหะได ดังนั้นจึงไมควรใชอุปกรณโลหะหรือจานที่มีขอบโลหะ
3. หามใชผลิตภัณฑกระดาษรีไซเคิลเมื!อใชงานในโหมดไมโครเวฟ เพราะอาจมีชิ้นสวนโลหะขนาดเล็กที่อาจทําใหเกิดประกายไฟและ/หรือไฟไหม
4. แนะนําใหใชจานทรงกลม/รูปไขแทนจานทรงส่ีเหลี่ยมจัตุรัส/สี่เหลี่ยมผืนผา เนื!องจากอาหารที่อยูตามมุมจะสุกมากจนเกินไป
5. อาจใชแถบอะลูมิเนียมฟอยลเพื!อปองกันไมใหอาหารสุกมากจนเกินไปในบริเวณท่ีไมมีการคลุม แตระวังอยาใชมากจนเกินไปและรักษาระยะหางไว 

1 น้ิว (2.54 ซม.) ระหวางฟอยลและพื้นผิวภายในเตา
รายการดานลางนี้เปนคําแนะนําทั่วไปเพื!อชวยใหคุณเลือกอุปกรณไดถูกตอง

ภาชนะ ไมโครเวฟ การยาง การทําอาหารแบบผสม
แกวทนความรอน ได ได ได
แกวไมทนความรอน ไมได ไมได ไมได
เซรามิกทนความรอน ได ได ได
จานพลาสติกที่ ใชกับเตาไมโครเวฟได ได ไมได ไมได
กระดาษอเนกประสงค ได ไมได ไมได
ถาดโลหะ ไมได ได ไมได
ชั้นวางโลหะ ไมได ได ไมได
อะลูมิเนียมฟอยลและภาชนะที่มีฟอยล ไมได ได ไมได
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ขอมูลจําเพาะ
รุน EMG25D89GGP

อัตราการใชพลังงาน:
220V/50Hz, 1400W (ไมโครเวฟ)
1050W (การยาง)

กําลังเอาทพุตไมโครเวฟท่ีกําหนด: 900W
คลื!นความถ่ีในการทํางาน: 2450MHz
ขนาดภายนอก: 281 มม. (สูง) × 483 มม. (กวาง) × 413 มม. (ลึก)
ขนาดภายใน: 220 มม. (สูง) × 340 มม. (กวาง) × 344 มม. (ลึก)
ความจุเตาไมโครเวฟ: 25 ลิตร
นํ้าหนักสุทธิ: ประมาณ 14.5 กก.

แผนภาพผลิตภัณฑ

1. ระบบล็อคฝาเตาเพื!อความปลอดภัย
2. ชองกระจก
3. ชุดหมุนจานหมุน
4. แกนหมุน
5. แผงกดเปดฝาเตา
6. แผงควบคุม
7. ทอนําคลื!น (โปรดอยาถอดแผนปดทอนําคลื!น)
8. จานหมุน
9. ขดลวดความรอน
10. ชั้นวางโลหะ
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การติดตั้งจานหมุน

ศูนยกลาง (ดานลาง)

จานหมุน

ชุดหมุนจานหมุน

แกนหมุน
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แผงควบคุม

ปุม การดําเนินการ การทํางาน
Microwave 
(ไมโครเวฟ) กดแลวปลอย เปดใชงานและเลือกตัวเลือกถัดไปของโหมดไมโครเวฟ

Grill 
(ระบบยาง) กดแลวปลอย เปดใชงานดวยฟงกชั่นยาง

Combi 
(ระบบผสม) กดแลวปลอย เปดใชงานและเลือกตัวเลือกถัดไปของโหมดการ

ทํางานแบบผสม
Defrost 
(ละลายนํ้าแข็ง) กดแลวปลอย เปดใชงานและเลือกตัวเลือกถัดไปของโหมดละลาย

นํ้าแข็ง
Auto Menu 
(เมนูอัตโนมัติ) กดแลวปลอย เปดใชงานและเลือกตัวเลือกถัดไปของโหมดเมนู

อัตโนมัติ

Favourite 
(เมนูโปรด)

กดแลวปลอย เลือกการตั้งคาที่บันทึกไว
กดคางไว 
3 วินาที บันทึกการตั้งคาปจจุบันลงในเมนูโปรด

Timer (ต้ังเวลา)
กดแลวปลอย เปดใชงานการตั้งเวลา
กดคางไว 
3 วินาที เปดใชงานนาฬกา

Start (เร่ิม)

กดแลวปลอย

(ในโหมดการตั้งคา) เร่ิมการทํางานหากมีการกําหนด
ฟงกชั่นแลว
หรือ
(ในโหมดพรอมใชงาน) เร่ิมการทํางานแบบเรงดวน 
30 วินาที

(หลากหลาย) 
กดปลอย

(ในโหมดพรอมใชงาน) เร่ิมการทํางานแบบเรงดวน 
และจะเพิ่มเวลา 30 วินาที ทุกครั้งที่กด

หมุน หมุนเพื!อตั้งเวลา นํ้าหนัก และสัดสวนอาหาร

Stop/Clear 
(หยุด/ยกเลิก)

กดแลวปลอย หยุดการทํางาน (หยุดชั่วคราว) หรือยกเลิก
การตั้งคา

กดแลวปลอย 
2 ครั้ง

หยุดการทํางาน (ยกเลิกการทํางาน) และเขาสูโหมด
พรอมใชงาน

กดคางไว 
3 วินาที

เปด/ยกเลิกการทํางานของฟงกชั่นล็อค
ปองกันเด็ก
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คําแนะนําการใชงาน
เมื!อเสียบปลั๊กในคร้ังแรก เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น ไอคอนทั้งหมดจะติดสวาง และหนาจอจะแสดง “00:00” หลังจากนั้น 2 วินาที 

เตาจะเขาสูโหมดการตั้งคาไมโครเวฟ ในข้ันตอนนี้ ใหกดปุม STOP/CLEAR (หยุด/ยกเลิก) หนึ่งครั้ง เพื!อกลับเขาสูโหมดพรอมใชงาน 
แตหากไมมีการดําเนินการใดๆ ภายในหน่ึงนาที เตาจะกลับเขาสูโหมดพรอมใชงานเอง

ในระหวางการต้ังคา หากไมมีการดําเนินการใดๆ ภายใน 20 วินาที เตาจะกลับเขาสูโหมดพรอมใชงาน
ในระหวางทําอาหาร หากกดปุม STOP/CLEAR (หยุด/ยกเลิก) หนึ่งครั้ง โปรแกรมทําอาหารปจจุบันจะหยุดทํางาน ใหกดปุม START/+30 

(เริ่ม/เพิ่ม 30 วินาที) เพื!อใหเตาทํางานตอ แตหากกดปุม STOP/CLEAR (หยุด/ยกเลิก) สองครั้ง โปรแกรมทําอาหารปจจุบันจะยกเลิก
การทํางาน

เมื!อเสร็จสิ้นการทําอาหารแลว เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นและหนาจอจะแสดง End (เสร็จสิ้น) หากไมมีการดําเนินการใดๆ ภายใน 2 นาที 
เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นอีกครั้งและเตาจะกลับเขาสูโหมดพรอมใชงาน

ในโหมดพรอมใชงานหรือเมื!อเสร็จสิ้นการทําอาหารแลว ไฟสองสวางจะลดระดับความสวางลงหลังผานไป 5 วินาที เปดฝาเตา
หรือกดปุมใดก็ไดเพื!อเพิ่มระดับความสวางของไฟสองสวาง

ในระหวางการต้ังคา หากกดปุมถูกตอง เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง แตหากกดปุมไมถูกตอง เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น
สามคร้ัง

การตั้งเวลาไมโครเวฟ
นาฬกาน้ี ใชระบบ 24 ชม.
1. ในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม TIMER (ตั้งเวลา) คางไว 3 วินาที
2. หมุนปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อกําหนดตัวเลขชั่วโมง
3. กดปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) หนึ่งครั้งเพื!อยืนยันการต้ังคาชั่วโมง
4. หมุนปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อกําหนดตัวเลขนาที
5. กดปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) หนึ่งครั้งเพื!อยืนยันการต้ังคา

การตั้งเวลาทําอาหาร
1. กดปุม TIMER (ตั้งเวลา) หนึ่งครั้ง
2. หมุนปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อกําหนดเวลาท่ีตองการ โดยมีเวลาสูงสุดอยูที่ 95 นาที
3. กดปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อยืนยัน
หมายเหตุ: เมื!อเวลานับถอยหลังสิ้นสุดลง เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นเพื!อแจงเตือนคุณ คุณสามารถตรวจสอบเวลานับถอยหลังไดดวยการ
กดปุม TIMER (ต้ังเวลา) แตหากกดปุม STOP/CLEAR (หยุด/ยกเลิก) ในขณะท่ีหนาจอแสดงเวลานับถอยหลัง ฟงกชั่นนี้จะถูกยกเลิก

การทําอาหารแบบเรงดวน
เตาจะทํางานแบบเรงดวนดวยกําลังไฟ HIGH (กําลังไฟ 100%) เพื!อทําอาหารแบบเรงดวน
ในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) หนึ่งครั้ง เตาจะเร่ิมทํางานดวยกําลังไฟเต็มกําลงั โดยมีเวลาทําอาหารเร่ิมตน
อยูที่ 30 วินาที
หมายเหตุ: คุณสามารถหมุนปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อกําหนดระยะเวลาทําอาหารได จากนั้นใหกดปุม START/+30 
(เริ่ม/เพิ่ม 30 วินาที) เพื!อเร่ิมการทํางาน ในระหวางทําอาหาร คุณสามารถเพิ่มระยะเวลาทําอาหารไดดวยการกดปุม START/+30 
(เริ่ม/เพิ่ม 30 วินาที) ซํ้าๆ โดยมีเวลาสูงสุดอยูที่ 95 นาที
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การทําอาหารดวยโหมดไมโครเวฟ
1. ในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม MICROWAVE (ไมโครเวฟ) ซ้ําๆ เพื!อเลือกกําลังไฟ
2. หมุนปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อกําหนดระยะเวลาทําอาหาร โดยมีเวลาทําอาหารสูงสุดอยูที่ 95 นาที
3. กดปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อยืนยัน
กดปุม MICROWAVE (ไมโครเวฟ) ซ้ําๆ เพื�อเลือกกําลังไฟ:

กดปุม MICROWAVE (ไมโครเวฟ) กําลังไฟ (บนหนาจอ) กําลังไมโครเวฟ
1 ครั้ง 100% (HI) 900W
2 ครั้ง 80% (M-HI) 720W
3 ครั้ง 60% (MED) 540W
4 ครั้ง 40% (M-LO) 360W
5 ครั้ง 20% (LO) 180W

การยาง
1. ในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม GRILL (ระบบยาง) หนึ่งครั้ง
2. หมุนปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อกําหนดระยะเวลาทําอาหาร โดยมีเวลาสูงสุดอยูที่ 95 นาที
3. กดปุม START/+30 SEC. (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อเริ่มการทํางาน

การทําอาหารแบบผสม
1. ในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม COMBI. (ระบบผสม) หนึ่งหรือสองครั้งเพื!อเลือก “C-01” หรือ “C-02”
2. หมุนปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อกําหนดระยะเวลาทําอาหาร โดยมีเวลาทําอาหารสูงสุดอยูที่ 95 นาที
3. กดปุม START/+30 SEC. (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อยืนยัน

กดปุม COMBI. (ระบบผสม) การทําอาหารแบบผสม
ระยะเวลาในการทําอาหาร

ไมโครเวฟ การยาง
1 ครั้ง C-01 30% 70%
2 ครั้ง C-02 55% 45%

หมายเหตุ: ในระหวางทําอาหาร คุณสามารถกดปุม COMBI. (ระบบผสม) เพื!อตรวจสอบโหมดการทํางานแบบผสม

การละลายนํ้าแข็งแบบรวดเร็ว
1. ในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม DEFROST (ละลายนํ้าแข็ง) หนึ่งครั้ง
2. หมุนปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อกําหนดระยะเวลาในการละลายน้ําแข็ง โดยมีเวลาสูงสุดอยูที่ 95 นาที
3. กดปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อยืนยัน
หมายเหตุ: ในระหวางการละลายน้ําแข็ง ระบบจะหยุดการทํางานและเสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นเพื!อแจงเตือนใหคุณพลิกอาหาร จากนั้นใหกดปุม 
START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อใหเตาทํางานตอ

การละลายนํ้าแข็งตามนํ้าหนัก
เตานี้สามารถใชละลายเน้ือสัตว เนื้อปลา อาหารสําเร็จรูป และมันฝรั่งได ระยะเวลาในการละลายน้ําแข็งและกําลังไฟจะถูกกําหนดโดยอัตโนมัติ
เมื!อเลือกประเภทและนํ้าหนักของอาหาร
1. ในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม DEFROST (ละลายนํ้าแข็ง) ซํ้าๆ เพื!อเลือกประเภทอาหาร
2. หมุนปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อกําหนดน้ําหนักของอาหาร
3. กดปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อยืนยัน
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คําอธิบายการละลายนํ้าแข็งตามน้ําหนัก:

อาหาร ชวงนํ้าหนัก
เนื้อสัตว 100-1,800 กรัม
เนื้อปลา 100-900 กรัม
อาหารสําเร็จรูป 100-500 กรัม
มันฝรั่ง 100-1,000 กรัม

หมายเหตุ:
• ในระหวางการละลายน้ําแข็ง (ยกเวนอาหารสําเร็จรูป) ระบบจะหยุดการทํางานและเสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นเพื!อแจงเตือนใหคุณพลิกอาหาร 

จากน้ันใหกดปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อใหเตาทํางานตอ
• โหมดนี้จะมีฟงกชั่นบันทึก ซึ่งจะกําหนดใชสําหรับการทํางานในครั้งถัดไปโดยจะเร่ิมจากประเภทการละลายนํ้าแข็งครั้งลาสุด

ฟงกชั่นทําอาหารแบบหลายขั้นตอน
เตาไมโครเวฟนี้สามารถต้ังโปรแกรมทําอาหารไดพรอมกันสูงสุด 2 โปรแกรม สมมติวาคุณตองการตั้งโปรแกรมทําอาหารตอไปนี้:

การทําอาหารดวยโหมดไมโครเวฟ


การทําอาหารดวยโหมดไมโครเวฟ (ดวยกําลังไฟตํ่า)
1. กําหนดขั้นตอนแรกของการทําอาหารดวยโหมดไมโครเวฟ หามกดปุม START/+30 (เร่ิม/เพิ่ม 30 วินาที)
2. กําหนดขั้นตอนที่สองของการทําอาหารดวยโหมดไมโครเวฟ
3. กดปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อเร่ิมการทํางาน
หมายเหตุ: การทําอาหารดวยโหมดไมโครเวฟ การยาง การทํางานแบบผสม และการละลายนํ้าแข็งแบบรวดเร็วเทานั้นที่สามารถใชฟงกชั่น
ทําอาหารแบบหลายข้ันตอนได

การบันทึกโปรแกรมทําอาหาร
ฟงกชั่นทําอาหารแบบหลายข้ันตอนท่ีอธิบายไวขางตนสามารถบันทึกไวเพื!อการใชงานแบบรวดเร็วไดในอนาคต
การบันทึกโปรแกรมทําอาหาร:
1. กําหนดโปรแกรมทําอาหารท่ีตองการ
2. กดปุม FAVOURITE (เมนูโปรด) คางไว 3 วินาที จากนั้นเสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นและไฟแสดง “ ” จะติดสวาง

เริ่มการทํางานของโปรแกรมที่บันทึกไว:
1. ในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม FAVOURITE (เมนูโปรด) หนึ่งครั้ง
2. กดปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อเร่ิมการทํางาน
หมายเหตุ: สามารถบันทึกโปรแกรมทําอาหารลวงหนาไดเพียงหนึ่งโปรแกรมเทานั้น และคุณสามารถตั้งโปรแกรมทําอาหารใหมเพื!อแทนที่
โปรแกรมเดิมที่บันทึกไวได
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ฟงกชั่นล็อคปองกันเด็ก
ฟงกชั่นล็อคปองกันเด็กจะปองกันไมใหเด็กใชงานเตาโดยไมมีผูดูแล
• เพื!อตั้งคา: ในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม STOP/CLEAR (หยุด/ยกเลิก) คางไว 3 วินาที เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นและไฟแสดงสถานะ

การล็อค “ ” จะติดสวาง ในระหวางการล็อค จะไมสามารถใชงานปุมใดๆ ได
• เพื!อยกเลิก: ในโหมดล็อคปองกันเด็ก ใหกดปุม STOP/CLEAR (หยุด/ยกเลิก) คางไว 3 วินาที เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นและไฟแสดง

สถานะการล็อค “ ” จะดับลง

เมนูอัตโนมัติ
สําหรับอาหารและโหมดทําอาหารตอไปน้ี ไมจําเปนตองตั้งเวลาและกําลังไฟ เพียงกําหนดประเภทของอาหารรวมถึงนํ้าหนักหรือสัดสวนของอาหาร
1. ในโหมดพรอมใชงาน ใหกดปุม AUTO MENU (เมนูอัตโนมัติ) ซํ้าๆ เพื!อเลือกประเภทอาหาร
2. หมุนปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อกําหนดน้ําหนักหรือสัดสวนของอาหาร
3. กดปุม START/+30 (เร่ิม/เพ่ิม 30 วินาที) เพื!อยืนยัน
เมนูอัตโนมัติมีดังนี้:

เมนูอาหาร นํ้าหนัก/สัดสวน หนาจอ 1. สําหรับเนื้อหมู เตาจะหยุดทํางานในขณะ
ทําอาหารเพื!อใหคุณพลิกอาหารเพื!อให
อาหารสุกทั่วกัน จากนั้นใหกดปุม 
START/+30 (เร่ิม/เพิ่ม 30 วินาที) 
เพื!อทําอาหารตอใหเสร็จสิ้น

2. ผลลัพธของเมนูอัตโนมัติจะข้ึนอยูกับปจจัย
ตางๆ เชน ความผันผวนของแรงดันไฟฟา, 
รูปรางและขนาดของอาหาร, ความชอบ
สวนตัวของคุณเกี่ยวกับความสุกของ
อาหารบางประเภท และวิธีการที่คุณวาง
อาหารไวในเตาไมโครเวฟ หากผลลัพธ
ของอาหารไมเปนที่นาพอใจ โปรดปรับ
ระยะเวลาทําอาหารใหเหมาะสมตอไป

  พิซซา

150 กรัม 150 กรัม
300 กรัม 300 กรัม
450 กรัม 450 กรัม

  เนื้อหมู

200 กรัม 200 กรัม
300 กรัม 300 กรัม
400 กรัม 400 กรัม
500 กรัม 500 กรัม
600 กรัม 600 กรัม

  ปลา

200 กรัม 200 กรัม
300 กรัม 300 กรัม
400 กรัม 400 กรัม
500 กรัม 500 กรัม
600 กรัม 600 กรัม

  อาหารสําเร็จรูป 250 กรัม 250 กรัม

  มันฝรั่ง
1 สวน 1
2 สวน 2
3 สวน 3

  สปาเกตต้ี
100 กรัม 100 กรัม
200 กรัม 200 กรัม
300 กรัม 300 กรัม

  ปอปคอรน 99 กรัม 99 กรัม

  เครื!องดื!ม
1 ถวย 1
2 ถวย 2
3 ถวย 3

  ซุป
1 สวน 1
2 สวน 2
3 สวน 3



16

ปญหา

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได การแกไข

เตาไมโครเวฟไมทํางาน

(1) เสียบปลั๊กไมแนน ถอดปลั๊ก แลวเสียบอีกครั้งหลังรอ 10 วินาที

(2) ฟวสขาดบอยหรือเบรกเกอรตัดบอย เปลี่ยนฟวสหรือรีเซ็ตเบรกเกอร (ซึ่งตองดําเนิน
การโดยชางที่มีความชํานาญจากบริษัทเรา)

(3) ปลั๊กไฟมีปญหา ทดสอบปลั๊กไฟโดยใชเครื!องใชอื!น
เตาไมโครเวฟไมรอน (4) ปดฝาเตาไมสนิท ปดฝาเตาใหสนิท
จานหมุนมีเสียงดัง
ในขณะใชงานเตา (5) ชุดหมุนจานหมุนและพื้นดานลางเตาสกปรก โปรดอางอิงจากหัวขอ “การทําความสะอาด” 

เพื!อทําความสะอาดชิ้นสวนท่ีสกปรก
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การทําความสะอาดและการดูแล
 1. ปดการทํางานของเตาและถอดปล๊ักไฟออกจากเตารับเมื!อตองทําความสะอาด
 2. โปรดรักษาสภาพภายในเตาใหสะอาดอยูเสมอ เมื!อมีเศษอาหารหรือของเหลวกระเด็นใสผนังเตา ใหเช็ดทําความสะอาดดวยผาชุบนํ้า

บิดหมาด สามารถใชนํ้ายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธิ์ออนไดหากเตาสกปรกมาก หลีกเลี่ยงการใชสเปรยหรือนํ้ายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธิ์รุนแรง 
เนื!องจากฝาเตาอาจเกิดรอยดาง รอยขูด หรือสีซีดได

 3. ควรทําความสะอาดดานนอกของเตาดวยผาชุบนํ้าบิดหมาด เพื!อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับชิ้นสวนท่ีใชงานภายในเตา ไมควร
ใหนํ้าไหลเขาไปทางชองระบายอากาศ

 4. เช็ดทําความสะอาดฝาเตาและชองกระจกท้ังสองดาน ซีลฝาเตา และช้ินสวนตางๆ ที่อยูติดกันเปนประจําดวยผาชบุนํ้าบิดหมาด เพื!อกําจัด
เศษอาหารที่หกและกระเด็นอยู ในเตา หามใชนํ้ายาที่มีฤทธิ์กัดกรอน

 5. หามทําความสะอาดโดยใชไอน้ํา
 6. หามใหแผงควบคุมเปยก ใหใชผานุมชุบนํ้าบิดหมาดเช็ดทําความสะอาด เมื!อทําความสะอาดแผงควบคุม ใหเปดฝาเตาคางไวเพื!อปองกัน

ไมใหเตาทํางานโดยไมตั้งใจ
 7. หากมีหยดน้ําเกาะสะสมอยูภายในหรือรอบๆ ดานนอกของฝาเตา ใหเช็ดดวยผานุม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดเมื!อใชงานเตาไมโครเวฟในสภาวะ

ที่มีความชื้นสูง และถือเปนเรื!องปกติ
 8. จําเปนตองถอดจานหมุนเพื!อทําความสะอาดในบางคร้ัง ลางทําความสะอาดจานหมุนดวยนํ้าอุนหรือใชเครื!องลางจาน
 9. ควรทําความสะอาดชุดหมุนจานหมุนและพื้นเตาเปนประจําเพื!อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดเสียงดังมากเกินไป ใหเช็ดพื้นผิวดานลางของเตาดวยนํ้ายา

ที่มีฤทธิ์ออน สามารถทําความสะอาดชุดหมุนจานหมุนดวยนํ้าสบูออนๆ หรือใชเครื!องลางจานได เมื!อถอดชุดหมุนจานหมุน ตรวจสอบ
ใหแนใจวาใสกลับเขาที่อยางถูกตอง

10. กําจัดกลิ่นไมพึงประสงคออกจากเตาดวยการผสมนํ้าหนึ่งแกวกับนํ้ามะนาวและเปลือกมะนาวหนึ่งลูกลงในชามที่สามารถใชกับเตาไมโครเวฟได 
เปดทํางานเปนเวลา 5 นาที ใชผาขนนุมเช็ดใหทั่วจนแหง

11. หากหลอดไฟขาด โปรดติดตอฝายบริการลูกคาเพื!อขอเปลี่ยน
12. ควรทําความสะอาดเตาและกําจัดเศษอาหารตกคางเปนประจํา หากไมรักษาสภาพเตาไมโครเวฟใหสะอาดอยูเสมอจะทําใหผิวเตาเสียหาย 

ซึ่งจะลดอายุการใชงานของเตาและอาจทําใหเกิดอันตรายได
13. โปรดอยาทิ้งเครื!องใชนี้ลงในถังขยะภายในบานทั่วไป ควรสงไปกําจัดที่ศูนยกําจัดขยะของเทศบาล
14. เมื!อใชงานระบบยางเปนครั้งแรก อาจเกิดควันและกล่ินเล็กนอย ซึ่งถือเปนเรื!องปกติ เนื!องจากเตาไมโครเวฟทําจากแผนเหล็กที่เคลือบดวย

นํ้ามันหลอลื!น และเตาใหมจะเกิดควันและกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหมของนํ้ามันหลอลื!น และจะหายไปหลังจากการใชงานเปนระยะเวลาหนึ่ง
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ศูนยบริการลูกคา
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 5999
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 9th, A&B Tower
76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1 
Ho Chi Minh City, Vietnam

Singapore
Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place,
#07-10 Galaxis, West Lobby 
Singapore 138522.
Office Fax: (+65) 6727 3611
Email: customer-care.sin@electrolux.comHongkong

Service Hotline: (+852) 3193 9888
DCH Electrical Appliances Services Centre 
5/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road, 
Kowloon Bay, Hong Kong

RoHS
Compliant

เปนไปตามขอกําหนดวาดวยการจํากัดปริมาณสารเคมีควบคุมและวัตถุอันตราย
(RoHS compliant)
(ตามขอกําหนดของ Circular No. 30/2011/TT-BCT ประเทศเวียดนาม ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2011)
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