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ดวยความหวงใยผูใชงานทุกทาน
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาจากอีเลคโทรลักซ ทานไดเลือก
ผลิตภัณฑที่มาพรอมกับประสบการณระดับมืออาชีพและนวัตกรรมที่
สั่งสมมาเปนเวลาหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเราไดรับการออกแบบ
ใหมีความสรางสรรคและทันสมัยโดยคํานึงถึงทานเปนหลัก เพื่อใหเมื่อ
ใดก็ตามที่ทานใชงานผลิตภัณฑ ทานจะมั่นใจไดวาทานจะไดผลลัพธที่
ยอดเยี่ยมทุกครั้ง
ขอตอนรับสูอีเลคโทรลักซ

กอนการใชงานผลิตภัณฑของทาน
ตรวจสอบหารองรอยความเสียหายหรือตําหนิ หากทานพบวาเครื่องใช
ไดรับความเสียหายหรือมีรอยตําหนิ ทานตองทําการแจงภายใน 7 วัน 
หากตองการอางสิทธิ์การรับประกันจากผูผลิตตอความเสียหายหรือ
ตําหนิที่เกิดขึ้น โดยเรื่องนี้ไมไดสงผลกระทบตอสิทธิตามกฎหมายของทาน
กอนที่ทานจะเริ่มใชงานผลิตภัณฑ เราขอแนะนําใหทานอานคูมือการใชงาน
ทั้งหมดอยางละเอียด ซึ่งจะมีการอธิบายสวนตางๆ และการใชงานตางๆ 
ของผลิตภัณฑ ควรติดต้ังผลิตภัณฑใหถูกตองและอานคําแนะนําดาน
ความปลอดภัยอยางละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการใชงานอยางไมถูกวิธี
และอันตรายอื่นๆ
กรุณาเก็บคูมือฉบับนี้ไวในสถานท่ีปลอดภัยเพื่อใชอางอิงในอนาคต

เงื"อนไขในการใชงาน
ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในครัวเรือนและการใชงานที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน เชน:
• พื้นที่หองครัวสําหรับพนักงานในรานคา สํานักงาน และพื้นที่ทํางาน

อื่นๆ
• บานไร
• ใชงานโดยแขกผูเขาพักในโรงแรม ท่ีพักขางทาง และสถานท่ีพักอาศัย

อื่นๆ
• ที่พักที่มีที่นอนและอาหารเชา

กอนติดตอเรา
ตองแนใจวาทานไดอานเนื้อหาในคูมือการใชงานทั้งหมดอยางละเอียดแลว
กอนโทรติดตอขอรับบริการ เพราะทานอาจตองเสียคาใชจายเต็มราคา

จดหมายเลขรุนและหมายเลขประจําเครื"องที่นี่:
รุน:  

หมายเลขประจําเครื่อง:  

ขอมูลสําคัญที่อาจสงผลตอการรับประกันจากผูผลิต
การปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานในคูมือเลมนี้อยางเครงครัดมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอสุขภาพและความปลอดภัย การไมปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงาน
ในคูมือเลมน้ีอยางเครงครัดอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ เกิดความเสียหาย
ตอทรัพยสิน และสงผลตอสิทธิของทานในการแจงเคลมการรับประกันจาก
ผูผลิตของอีเลคโทรลักซที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑของทาน ผลิตภัณฑ
ตางๆ ตองไดรับการติดตั้ง ใชงาน และควบคุมการทํางานตามคําแนะนําใน
คูมือเลมนี้ ทานอาจไมสามารถแจงเคลมการรับประกันจากผูผลิตของ
อีเลคโทรลักซได หากความผิดพลาดน้ันเกิดจากการไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
การใชงานในคูมือเลมน้ีอยางเครงครัด
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สัญลักษณ
 คําเตือน!

สัญลักษณนี้แสดงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยของทาน

 ขอควรระวัง!
สัญลักษณนี้แสดงขอมูลวิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑนี้

 ส่ิงสําคัญ!
สัญลักษณนี้แสดงขอแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑนี้
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1. คําเตือนทั่วไป
อานขอแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญอยางละเอียดและเก็บไวเพื่อ
ใชอางอิงในอนาคต หากมอบผลิตภัณฑนี้ใหแกผูใชงานคนใหม กรุณา
มอบคูมือการใชงานนี้ไปพรอมกันดวย
หมายเหตุ! ทานตองอานคําเตือนเหลานี้อยางละเอียดถ่ีถวนกอนติดตั้ง
หรือใชงานผลิตภัณฑนี้ หากทานตองการความชวยเหลือ ใหติดตอ
ฝายบริการลูกคาของทาน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ หากทานไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําเหลานี้หรือขอแนะนําเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ ท่ีอยูในคูมือเลมน้ี

ความปลอดภัยของเด็กและผูที่มีความเส่ียง 

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพถาวร

 • ผลิตภัณฑนี้ไมไดมีไวสําหรับการใชงานโดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ท่ีมี
สมรรถภาพทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถ
ทางจิตใจไมสมบูรณ หรือขาดประสบการณและความรู ยกเวนจะไดรับ
การดูแลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑนี้จากผูที่รับผิดชอบ
ความปลอดภัยของบุคคลเหลาน้ี

 • เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพืEอปองกันไมใหเลนผลิตภัณฑ
 • เก็บช้ินสวนบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็ก 
 • คําเตือน: ชิ้นสวนตางๆ ของเตาจะรอนขึ้นในขณะใชงาน จึงไมควร

ใหเด็กเล็กเขาใกลเตา

 ขอควรระวัง!
อานขอแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญอยางละเอียดและเก็บไว 
เพื่อใชอางอิงในอนาคต

ความปลอดภัยทั่วไป
 • ภายในเครืEองจะรอนขึ้นขณะใชงาน หามสัมผัสขดลวดทําความรอน

ที่อยูภายในเครืEอง
 • ควรสวมถุงมือปองกันทุกครั้งเวลานําอุปกรณเสริมหรือภาชนะเขา

หรือออกจากเตา
 • ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับกอนการบํารุงรักษา
 • หามใชผลิตภัณฑหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกวาจะไดรับ

การซอมแซมจากชางผูชํานาญงาน
 • ผลิตภัณฑนี้ไมสามารถใชงานกับนาฬกาจับเวลาหรือรีโมทท่ีไมได

อยูที่ตัวเครืEอง
 • หามอุนของเหลวและอาหารอืEนๆ ในภาชนะท่ีปดสนิท เพราะจะทําให

ระเบิดแตกออกได
 • ใหใชเฉพาะอุปกรณทําอาหารและอุปกรณเสริมท่ีแนะนํา ซ่ึงเหมาะกับ

การใชงานในเตาอบไฟฟาเทานั้น

 • การใชงานอุปกรณเสริมท่ีผูผลิตไมไดแนะนําใหใชงาน อาจกอใหเกิด
อันตรายหรือการบาดเจ็บได

 • หากสังเกตวามีควันไฟเกิดขึ้น ใหปดสวิตชหรือถอดปล๊ักออก 
และยังคงปดประตูไว เพืEอปดกั้นเปลวไฟ

 • ควรทําความสะอาดเตาและขจัดคราบอาหารออกจากเตาเปนประจํา
 • หากไมรักษาสภาพของผลิตภัณฑใหสะอาดอยูเสมอจะทําใหผิวเสียหาย 

ซึ่งจะลดอายุการใชงานของผลิตภัณฑและอาจทําใหเกิดอันตรายได
 • พื้นผิวท่ีสามารถจับไดอาจรอนมากขณะใชงาน
 • หามใชนํ้ายาท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอน หรือฝอยขัดหมอในการทําความสะอาด

ประตูกระจก เนืEองจากอาจเกิดรอยขีดขวนท่ีพื้นผิวกระจก และ
อาจทําใหกระจกแตกได โปรดติดตอศูนยบริการหากจําเปน

 • ถาสายไฟเกิดความเสียหาย โปรดใหผูผลิตหรือตัวแทนฝายบริการ
หรือบุคคลท่ีมีความชํานาญเปนผูเปลี่ยนสายไฟ เพืEอหลีกเลี่ยง
อันตรายจากไฟฟา

 ขอควรระวัง!
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากความประมาทในการติดตั้งเทอรมัลคัทเอาทใหม 
ผลิตภัณฑนี้ตองไมไดรับการจายไฟผานอุปกรณสลับกระแสไฟฟาภายนอก 
เชน เครื่องตั้งเวลา หรือตองไมเชื่อมตอเขากับวงจรท่ีจะเปดและปดเอง
อยูเสมอโดยการไฟฟา

 คําเตือน!
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดสวิตชเครื่องกอนท่ีจะเปลี่ยนหลอดไฟ เพ่ือปองกัน
การถูกไฟฟาช็อต
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2. ขอแนะนําเพื"อความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง

 ขอควรระวัง!

 • หากวางเตาอบไวใกลผนังมากเกินไป ผนังอาจเกิดรอยเผาไหม 
หรือเปนคราบสกปรกได ตรวจสอบใหแนใจวาผามาน ไมสัมผัสกับ
โครงเตาอบ

 • หามวางส่ิงของใดๆ ไวระหวางพื้นผิวเคานเตอรกับฐานเตาอบ 
เพราะอาจทําใหสิ่งของดังกลาวไหมได

 • เมืEอใชงานเตาอบ ใหเวนระยะหางรอบเตาอบอยางนอย 10 ซม. 
เพืEอการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ ควรเวนชองวางระหวางพื้นผิว
ดานบนของเตาอบและดานลางของตูอยางนอย 30 ซม.

ซม.

ซม.

ซม.

ซม.

 • พื้นผิวดานหลังของเตาอบตองหันเขาหาผนัง
 • หามใชฟอยลโลหะคลุมปดสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑ

เพราะอาจทําใหเตาอบมีความรอนสูงได
 • หามวางส่ิงของใดๆ ไวบนเตาอบขณะใชงาน ความรอนอาจทําใหเกิด

การเสียรูป แตกหัก ฯลฯ
 • หามจัดเก็บวัตถุติดไฟไดไวในเตาอบระหวางใชงาน เนืEองจากอาจทําให

เกิดเพลิงไหมได
 • หามวางภาชนะปรุงอาหารหรือจานชามอบอาหารไวบนประตูกระจก 

เพราะอาจทําใหรวงหลนได

 

 • อุณหภูมิของฝาเตาหรือพื้นผิวดานนอกอาจสูงขึ้นในขณะใชงาน
ผลิตภัณฑ อุณหภูมิของพื้นผิวที่สามารถจับได อาจรอนมาก
ขณะใชงานผลิตภัณฑ

 • ชิ้นสวนที่เปนโลหะหรือประตูกระจกอาจรอนจัดในระหวางใชงาน 
ระมัดระวังอยาสัมผัสชิ้นสวนดังกลาว เมืEอเปดและปดประตูเตาอบ

 

2.2 การตอระบบไฟฟา 

 ขอควรระวัง!
อันตรายจากการเกิดไฟไหมและไฟฟาช็อต

 • ตองถอดสายไฟเอซีออกจากเตารับใหถูกวิธี เสียบปลั๊กไฟเขากับ
เตารับใหแนน ไมเชนน้ัน อาจเกิดความรอนผิดปกติได

 • หามใชเตารับไฟสองสวาง หามตอปล๊ักไฟหลายๆ อันเขากับเตารับ
เดียวกัน

 • เมืEอถอดปล๊ักไฟ ใหจับท่ีหัวปล๊ักทุกครั้ง หามดึงสายไฟ การกระทํา
ดังกลาวอาจทําใหสายไฟภายในหักได

 • เมืEอใชงานเตาอบ หามวางเตาอบน้ีไวใกลเตาแกส หรือแหลงกําเนิด
ความรอนสูงประเภทอืEนๆ หรือหันพัดลมไฟฟามายังเตาอบเพราะ
จะทําใหไมสามารถควบคุมอุณหภูมิเตาอบใหเหมาะสมได

 • หามจับปล๊ักไฟหรือตัวเครืEองในขณะมือเปยก ถอดปลั๊กหลังใชงาน
ทุกครั้ง หากผลิตภัณฑทํางานผิดปกติโดยที่เสียบปลั๊กเขากับเตารับ
อยูอาจทําใหเกิดไฟไหมได

 • เมืEอประกอบอาหารท่ีมีนํ้ามันกระเด็น เชน ไกอบ ควรวางแผนฟอยล
อะลูมิเนียม 2 แผนไวบนถาด เพืEอลดการกระเด็นของนํ้ามัน
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2.3 การใชงาน

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ ไฟไหม ไฟฟาช็อต หรือการระเบิด

 • หามใชงานกลางแจง
 • หามใชงานผลิตภัณฑเพืEอวัตถุประสงคอืEนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว
 • ผลิตภัณฑนี้สําหรับใชงานในครัวเรือน
 • หามเปลี่ยนสเปคของผลิตภัณฑนี้
 • ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศไมถูกกีดขวาง
 • หามเปดผลิตภัณฑทิ้งไวโดยไมมีผูดูแลระหวางใชงาน
 • หามออกแรงกดบนประตูที่เปดอยู
 • หามใชผลิตภัณฑนี้เปนพื้นที่ทํางานหรือพื้นท่ีสําหรับเก็บของ
 • หามใชงานผลิตภัณฑโดยที่ไมมีอาหารอยูภายใน
 • ไมอนุญาตใหใชภาชนะใสอาหารและเครืEองดืEมท่ีทําจากโลหะซ่ึงไมใชวัตถุ

ทนความรอนสูงระหวางการทําอาหาร
 • หามใสวัสดุตางๆ ดังตอไปนี้เขาไปในผลิตภัณฑ : กระดาษแข็ง 

พลาสติก กระดาษ หรือสิ่งอืEนๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

2.4 การดูแลและทําความสะอาด

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ ไฟไหม หรือการเกิดความเสียหายตอ
ผลิตภัณฑ

 • ปดการทํางานของตูเย็นและถอดปล๊ักไฟออกจากเตารับกอนทําการ
บํารุงรักษา

 • ทําความสะอาดผลิตภัณฑนี้เปนประจําเพืEอปองกันวัสดุเคลือบผิว
เสืEอมสภาพ

 • หามปลอยใหเศษอาหารหรือนํ้ายาทําความสะอาดเกาะอยูที่ผิวซีล
ขอบประตู

 • ไขมันหรืออาหารท่ีตกคางในเครืEองอาจทําใหเกิดควันไฟ/เพลิงไหมได 
โดยเฉพาะบริเวณขดลวดทําความรอน

 • ทําความสะอาดผลิตภัณฑดวยผานุม ใหใชเฉพาะนํ้ายาทําความสะอาด
ที่มีฤทธ์ิเปนกลางเทานั้น หามใชผลิตภัณฑที่มีฤทธ์ิกัดกรอน แผนใย
ขัดถู หรือตัวทําละลาย หรือวัสดุโลหะตางๆ

2.5 การทิ้งผลิตภัณฑ

 คําเตือน!
เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ

 • ถอดปล๊ักของอุปกรณออกจากเตารับ
 • ถอดสายไฟและนําไปท้ิง
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3. คําอธิบายผลิตภัณฑ
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 1  ตัวเครื่อง
 2  ชองดานในเตาอบ
 3  ขดลวดทําความรอน
 4  ประตูกระจกสองช้ัน
 5   ปุมปรับอุณหภูมิ

 6   ปุมฟงกชั่น 1
 7   ปุมฟงกชั่น 2
 8   ปุมต้ังเวลา
 9   ไฟแสดงสถานะ
 ขาต้ังฐานรอง
 มือจับประตู

4. อุปกรณเสริม
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 ตะแกรงยาง
 อุปกรณจับถาด
 ถาดอบเคลือบอีนาเมล (2 ชิ้น)
 ถาดรองเศษอาหาร
 ที่จับแกนเสียบสําหรับยาง
 แกนเสียบสําหรับยาง
 ตะแรงทอดไรนํ้ามัน
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5. วิธีการใชงาน
5.1 กอนใชงานผลิตภัณฑเปนครั้งแรก

• อุนรอนเตาอบ
• ทําความสะอาดอุปกรณเสริม
• ใสถาดรองและตะแกรงยาง
• เลือกปุมฟงกชั่นไปที่ตําแหนง  ตั้งอุณหภูมิไวที่ 230°C 

และอุนเตาในขณะไมใสอาหารเปนเวลา 10 นาที
หมายเหตุ: อาจมีควันและกลิ่นไหมเมื่อใชงานคร้ังแรก ไมถือเปนความผิดปกติ
แตอยางใด

5.2 เลือกอุณหภูมิ
• เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมใหเหมาะสมกับอาหารหรือความชอบสวนตัว

ของทานโดยการหมุนปุมตามเข็มนาฬกา
หมายเหตุ: อุณหภูมิที่ตั้งไวกับอุณหภูมิจริงอาจมีความคลาดเคล่ือนเล็กนอย

5.3 การเลือกปุมฟงกชั่น

• OFF
•  ฟงกชั่นทอดแบบไรนํ้ามัน
•  ทําความรอนดานบน
•  ทําความรอนดานลาง
•  ทําความรอนดานบนและดานลาง
•  การหมัก

• OFF
•  ฟงกชั่นการหมุนยาง
•  ฟงกชั่นอบลมรอน
•   ฟงกชั่นการหมุนยาง + 

ฟงกชั่นอบลมรอน

• เลือก “ฟงกชั่น” โดยการหมุนปุมตามเข็มนาฬกาเพื่อเลือก 
ฟงกชั่นการทําความรอนที่เหมาะสม

• ทานสามารถตรวจสอบวาเครื่องทําความรอนทํางานหรือไม 
โดยสังเกตที่ไฟแสดงสถานะดานหนา

• ฟงกชั่นทอดแบบไรนํ้ามัน: เปนโหมดอบลมรอนดวยความเร็วสูง 
ทําใหการทําอาหารมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทําใหอาหาร
มีนํ้ามันนอย และสุขภาพดีขึ้น

• ทานสามารถเลือก “ฟงกชั่น 1” และ “ฟงกชั่น 2” พรอมกันได
ตามวัตถุประสงคในการปรุงอาหาร เม่ือทานเลือกฟงกชั่นทอด

แบบไรนํ้ามัน  และฟงกชั่นอบลมรอนปกติ  และทํางาน

ดวยกําลังไฟสูงสุด  โปรดทราบวาเตาอบจะทํางานในโหมด
อบลมรอนเพื่อทอดแบบไรนํ้ามันดวยความเร็วสูงแทนฟงกชั่น
อบลมรอนปกติ

หมายเหตุ: อุณหภูมิสําหรับการทอดแบบไรนํ้ามันจะไมสามารถปรับไดโดยอุณหภูมิ
จะถูกกําหนดคงท่ีไวที่ 200°C โปรดทราบวาฟงกชั่นนี้จะไมสามารถปรับไดดวยปุม
เลือกอุณหภูมิของเตาอบได

5.4 เลือกเวลา
• ปรับตั้งลูกศรบนปุมปรับตั้งเวลาไปยังตําแหนงตางๆ เพื่อระบุเวลา

ในการประกอบอาหาร (นาที) ใหเหมาะสมกับอาหารท่ีทานตองการ
ปรุง หรือตามความชอบสวนตัวของทาน

• ปรับตั้งเวลาโดยหมุนปุมปรับตามเข็มนาฬกา เตาอบจะปดการทํางาน
โดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาท่ีปรับตั้งไวโดยจะมีเสียงกริ่งดังขึ้น หากเวลา
ที่ตองการน้ันนอยกวา 10 นาที ใหหมุนปุมนี้มากกวา 40 นาที 
จากน้ันหมุนกลับไปท่ีเวลาท่ีตองการ

• ทานสามารถปดการทํางานเตาอบดวยตนเองในระหวางประกอบ
อาหารอยูโดยหมุนปุมปรับตั้งเวลาทวนเข็มนาฬกามายังตําแหนง “0”

หมายเหตุ: หากมีคราบสกปรกภายในเตาอบ อาจใชเวลาในการประกอบอาหาร
ยาวนานข้ึนกวาปกติ ไฟสองสวางเตาอบจะทํางานเม่ือปรับตั้งเวลาเทานั้น
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6. การใชงานอุปกรณเสริม

อุปกรณเสริม คําอธิบาย  วิธีการใชงาน

ถาดอบขนมเคลือบอีนาเมล

ใชถาดในการอบไก สเต็ก กราแตง เคกเนื้อนุม หรือ
เมนูอาหารประเภทอ่ืนๆ ที่สามารถทําดวยเตาอบได

หากถาดใสอาหารหรือตะแกรงรอน ใหใช
อุปกรณจับถาดในการนําถาดออกจากเตาอบ

ตะแกรงยาง

ใชตะแกรงยางเพื่ออบมันฝรั่ง อาหารแหง เปนตน

ถาดอบขนมแบบเคลือบกันติดและตะแกรงยาง

ใชถาดอบและตะแกรงรวมกันสําหรับเมนูอาหาร
ที่มีนํ้าหรือนํ้ามันหยดลงมาจากอาหาร

ถาดรองเศษอาหาร

ใชถาดรองเศษอาหารในการรองเศษขนมปง 
หรือเศษอาหารระหวางการทําอาหาร

ใชที่จับแกนหมุนเพื่อนําแกนสําหรับยางออกจากเตา

ตะแกรงทอดไรนํ้ามัน

เมื่อใชงานฟงกชั่นทอดแบบไรนํ้ามันสําหรับ
ทําอาหาร ใหวางตะแกรงทอดไรนํ้ามันไวบน
ตะแกรงยาง

ชั้นบนสุด
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3

ชั้นลางสุด

ฐ านรองช้ันวาง

ทานสามารถวางถาดหรือตะแกรงยางไวที่ตําแหนง
ชั้นวางชั้นกลาง ใหเหมาะสมกับอาหารท่ีทาน
ตองการทํา

เมื่อทํากราแตงมักกะโรนีและตองการใหชั้นบนสุด
ของอาหารสุกที่สุด ใหใชแทนรองตะแกรงช้ัน
บนสุด หรือ ชั้นที่ 2 สําหรับการอบไก ใหใชแทน
รองตะแกรงช้ันที่ 3
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7. เมนูอาหาร
EOT5622XFG

เมนูอาหาร นํ้าหนัก / ปริมาณ อุณหภูมิ (°C) เวลา
(นาที)

ตําแหนงถาด
ใสอาหาร การเลือกฟงกชั่น

แฮมเบอรเกอร 6-8 ชิ้น 230°C 6-7 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

เนื้อปลา 400-800 กรัม 230°C 38-40 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน 
+ อบลมรอน

แพนเคก 6-8 ชิ้น 200°C 7-8 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

เนื้อไก ไกทั้งตัว
(2-2.5 กก.) 200°C 57-60 ตําแหนงการหมุน

ยาง
ทําความรอนดานลาง + ดานบน 
+ การหมุนยาง + อบลมรอน

เนื้อแชแข็ง 0.5-1 กก. 200°C 21-23 ตรงกลาง ฟงกชั่นทอดแบบไรนํ้ามัน
เฟรนชฟรายส 300-800 กรัม 200°C 18-20 ตรงกลาง ฟงกชั่นทอดแบบไรนํ้ามัน

ขนมปงปง 9 ช้ิน 
(10 ซม. * 10 ซม. * 1 ซม.) 230°C 4-6 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

เคก 1 ช้ิน
(11 น้ิว) 150°C 45-50 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

ไสกรอก 14-16 ช้ิน 200°C 14-16 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

แฮม 12 ชิ้น
(ความหนา 1 ซม.) 200°C 11-13 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

มันหวาน 1-1.5 กก. 200°C 45-50 ตรงกลาง ฟงกชั่นทอดแบบไรนํ้ามัน
ปกไก 0.5-1 กก. 200°C 23-25 ตรงกลาง ฟงกชั่นทอดแบบไรนํ้ามัน

แซนดวิช 4-6 ชิ้น 200°C 5-7 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

สเต็ก 2-4 ชิ้น
(ความหนา 1-2 ซม.) 230°C 13-15 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน 

+ อบลมรอน
พิซซา 12 น้ิว 200°C 11-13 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

EOT7024XFG
เมนูอาหาร นํ้าหนัก / ปริมาณ ต้ังอุณหภูมิ (°C) เวลา

(นาที)
ตําแหนงถาด
ใสอาหาร การเลือกฟงกชั่น

แฮมเบอรเกอร 6-8 ชิ้น 230°C 6-7 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน
ไสกรอก 14-16 ช้ิน 200°C 14-16 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

แฮม 12 ช้ิน
(ความหนา 1 ซม.) 200°C 11-13 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

เนื้อปลา 400-800 กรัม 230°C 38-40 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน 
+ อบลมรอน

แพนเคก 6-8 ช้ิน 200°C 7-8 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

เนื้อไก ไกทั้งตัว
(2-2.5 กก.) 200°C 57-60 ตําแหนงการหมุน

ยาง
ทําความรอนดานลาง + ดานบน 
+ การหมุนยาง + อบลมรอน

เนื้อแชแข็ง 0.5-1 กก. 200°C 21-23 ตรงกลาง ฟงกชั่นทอดแบบไรนํ้ามัน
มันหวาน 1-1.5 กก. 200°C 45-50 ตรงกลาง ฟงกชั่นทอดแบบไรนํ้ามัน

เฟรนชฟรายส 300-800 กรัม 200°C 18-20 ตรงกลาง ฟงกชั่นทอดแบบไรนํ้ามัน

ขนมปงปง 8 ชิ้น 
(10 ซม. * 10 ซม. * 1 ซม.) 230°C 5-6 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

สเต็ก 2-4 ชิ้น
(ความหนา 1-2 ซม.) 230°C 13-15 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน 

+ อบลมรอน
ปกไก 0.5-1 กก. 200°C 23-25 ตรงกลาง ฟงกชั่นทอดแบบไรนํ้ามัน

แซนดวิช 4-6 ช้ิน 200°C 5-7 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

เคก 1 ชิ้น
(11 น้ิว) 150°C 45-50 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน

พิซซา 12 น้ิว 200°C 11-13 ตรงกลาง ทําความรอนดานลาง + ดานบน
*หมายเหตุ: ตองปรับระยะเวลาในการทําอาหารหากปริมาณ/จํานวนมากกวาที่แนะนําไวในสูตรอาหาร
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8. การทําความสะอาดและการดูแลรักษา
 คําเตือน!

หมายเหตุเกี่ยวกับการทําความสะอาด:
• หลังใชงาน ใหปรับตั้งสวิตชทั้งหมดไปท่ีตําแหนง “0”/”OFF” 

ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใชงานและรอใหชิ้นสวนภายในเตาอบเย็นตัวลง
กอนทําความสะอาด

• ใชผาชุบนํ้าเช็ดทําความสะอาดภายในและภายนอกเตาอบ หามใชนํ้ายา
ขัดถูหรือนํ้ายาที่มีฤทธิ์กัดกรอน

• หามจุมตัวเคร่ือง สายไฟ และปล๊ักลงในนํ้าหรือของเหลวประเภทอ่ืนๆ
• ลางทําความสะอาดอุปกรณเสริมท้ังหมดดวยนํ้าสบูอุนๆ
• ปลอยชิ้นสวนตางๆ ไวจนแหงสนิทกอนเสียบปล๊ักไฟเขากับเตารับ
• หากมีเศษอาหารสะสมอยูที่ดานลางเตาอบอาจทําใหประสิทธิภาพ

การทํางานลดลงได ถอดถาดรองเศษอาหารออกกอนเพื่อใหสามารถ
ทําความสะอาดไดงาย

หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดเก็บ:
• ปฏิบัติตามคําแนะนําในการทําความสะอาดท่ีกลาวมาขางตนกอน

จัดเก็บ เพื่อการบํารุงรักษาท่ีดี
• จัดเก็บสายไฟใหเรียบรอย
• ควรจัดเก็บตัวเครื่องและอุปกรณเสริมไวในท่ีแหงและเย็น

หมายเหตุ:
• แชถาดรองอาหารในน้ําอุนเพื่อใหสามารถทําความสะอาดไดงายข้ึน
• เช็ดทําความสะอาดเศษอาหารบนช้ินสวนภายในเตาอบดวยฟองนํ้า 

ผา หรือแผนขัดไนลอนกับน้ํายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธิ์ออน
• สําหรับอาหารท่ีมีสวนผสมของน้ําตาลและเกลือนั้นมีแนวโนมที่จะมี

เศษอาหารเกาะติดบนพื้นผิวและเช็ดทําความสะอาดไดยากมาก เม่ือ
ประกอบอาหารประเภทดังกลาว ใหทําความสะอาดถาดรองอาหาร
และตะแกรงทันทีหลังใชงาน

9. ขอมูลทางเทคนิค

ขอมูลจําเพาะ / รุน EOT5622XFG EOT7024XFG

แหลงจายไฟ 220-240 โวลต ~50-60Hz 220-240 โวลต ~50-60Hz
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน 2200 วัตต 2400 วัตต
ความจุ 56.0 ลิตร 70.0 ลิตร
การตั้งอุณหภูมิ 90°C - 230°C 90°C - 230°C
Timer (ตั้งเวลา) 120 นาที 120 นาที
นํ้าหนักสุทธิ (ประมาณ) 13.7 กก. 16.9 กก.
ความยาวสายไฟ 0.8 ม. 0.8 ม.
ขนาดของตัวเครื่อง 
(กวาง x ลึก x สูง) มม. 575 X 455 X 366 มม. 642 X 485 X 400 มม.

ขนาดของกลอง
(กวาง x ลึก x สูง) มม. 650 X 536 X 438 มม. 708 X 575 X 469 มม.
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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) 78435999
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
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
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 
9F, No. 68, Sec. 2, Xianmin Blvd, Banqiao Dist., 
New Taipei City 22065, Taiwan
Office Fax: (+886) 2 89645269
Email: service.tw@electrolux.com

RoHS
Compliant

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


