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1.  ขอมูลดานความปลอดภัย
กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง กรุณาอานคำแนะนำที่จัดมาใหโดย
ละเอียดกอนในเบื้องตน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการบาดเจ็บ
หรือความเสียหายที่เปนผลมาจากการติดตั้งหรือใชงานที่ไมถูกตอง
เก็บชุดคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไวในที่ที่เรียกคนเพื่ออางอิงได
อยางสะดวก

1.1 ความปลอดภัยสำหรับเด็กและบุคคลในกลุมเสี่ยง
• เด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มีขอจำกัดทางรางกาย ประสาทสัมผัส

หรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณสามารถใชงานเครื่องไดโดย
ตองมีผูคอยกำกับดูแลหรือใหคำแนะนำเกี่ยวกับการใชเครื่องอยาง
ปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อยาใหเด็กอายุ
นอยกวา 8 ป หรือผูมีความทุพพลภาพสูงหรือซับซอนเขาใกลเครื่อง
ยกเวนเมื่อมีการดูแลอยางตอเนื่อง

• เด็กควรมีผูดูแลในการใชงานเพื่อใหแนใจวาจะไมเลนกับเครื่อง
• เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็กและทิ้งอยางเหมาะสม
• คำเตือน: อยาใหเด็กและสัตวเลี้ยงเขาใกลเครื่องขณะทำงานหรือ

ขณะกำลังรอใหเย็นลง ชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดอาจเกิดความ
รอนในระหวางการใชงาน

• หากเครื่องมีอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ควรใชงานอุปกรณเหลานี้
• อยาใหเด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัวเองโดยไมมีผู

ดูแล

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
• ติดตั้งเครื่องและเปลี่ยนสายไฟโดยชางผูเชี่ยวชาญเทานั้น
• อยาใชเครื่องกอนติดตั้งกับโครงสรางบิลทอิน
• กอนทำการซอมบำรุงใด ๆ ใหปลดสายไฟเครื่องจากแหลงจายไฟ

กอน
• หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนยบริการ

อยางเปนทางการหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกันอันตรายจาก
ไฟฟาที่อาจเกิดขึ้น

• คำเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวาปดสวิตชเครื่องแลว กอนที่จะเปลี่ยน
หลอดไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงความเปนไปไดที่จะเกิดไฟฟาช็อต
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• คำเตือน: ตัวเครื่องและชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดของเครื่อง อาจ
เกิดความรอนในระหวางการใชงาน ใชความระมัดระวังหลีกเลียง
การสัมผัสสวนประกอบที่ใหความรอน

• ใชถุงมือเตาอบเพื่อถอดหรือใสอุปกรณเสริมหรืออุปกรณในเตาอบ
เสมอ

• ใชเฉพาะเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอาหาร (เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
ใจกลาง) ที่แนะนำสำหรับเครื่องนี้เทานั้น

• หากตองการถอดที่รองรับชั้นวางออก ใหดึงที่ดานหนาของที่รองรับ
ชั้นวางออกกอน จากนั้นใหดึงดานหลังออกจากกำแพงดานขาง ติด
ตั้งที่รองรับชั้นวางในลำดับที่ตรงกันขาม

• หามใชเครื่องทำความสะอาดดวยไอน้ำในการทำความสะอาดเครื่อง
• อยาใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือวัสดุแหลมคมเพื่อทำความสะอาด

ประตูกระจก เนื่องจากอาจทำใหพื้นผิวเกิดรอยและทำใหกระจกแตก
เสียหายได
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2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง

 คำเตือน
ติดตั้งเครื่องโดยชางผูเชี่ยวชาญเทานั้น

• นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมาใหพรอมกับเครื่อง
• ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจากเครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและรองเทาที่มิดชิดทุก

ครั้ง
• อยาดึงเครื่องจากมือจับ
• ติดตั้งเครื่องในพื้นที่เหมาะสมและปลอดภัยตามเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด
• เวนระยะขั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณอื่น
• กอนยึดตัวเครื่อง ใหตรวจสอบวาประตูเตาอบเปดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
• เครื่องมีระบบทำความเย็นแบบไฟฟา โดยจะตองทำงานโดยมีไฟเลี้ยง
• การใชงานแบบบิวทอินตองเปนไปตามขอกำหนดดานความเสถียร DIN 68930

ความสูงขั้นต่ำของตู (ความสูงขั้นต่ำของตูดานลาง‐
สำหรับแนวระนาบที่จะใชงาน)

578 (600) มม.

ความกวางสาย 560 มม.

ความหนาของสาย 550 (550) มม.

ความสูงดานหนาของเครื่อง 594 มม.

ความสูงดานหลังของเครื่อง 576 มม.

ความกวางดานหนาของเครื่อง 595 มม.

ความกวางดานหลังของเครื่อง 559 มม.

ความหนาของเครื่อง 567 มม.

ความลึกของชองบิลทอินสำหรับเครื่อง 546 มม.

ความลึกขณะเปดประตู 1027 มม.

ขนาดชองระบายขั้นต่ำ ชองเปดดานลางดานหลัง 560x20 มม.

ความยาวสายไฟหลัก สายอยูที่มุมดานขวาหลัง 1500 มม.

สกรูยึด 4x25 มม.
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2.2 การตอสายไฟ
 คำเตือน

อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได

• ตอระบบไฟโดยชางไฟฟาที่มีความเชี่ยวชาญเทานั้น
• เครื่องจะตองตอสายดิน
• พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตองตรงกับพิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟที่ใช
• ใชเตารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งไดอยางถูกตอง
• อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
• อยาทำใหปลั๊กไฟและสายไฟเสียหาย ในกรณีที่ตองเปลี่ยนสายไฟ ควรใหศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

เปนผูดำเนินการ
• อยาใหสายไฟสัมผัสโดนประตูเครื่องหรือรองดานลางของเครื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่เครื่องทำงานหรือ

ประตูรอนอยู
• ระบบปองกันการกระแทกของชิ้นสวนที่มีกระแสหรือชิ้นสวนหุมฉนวนจะตองยึดแนนโดยไมสามารถนำ

ออกโดยไมใชเครื่องมือพิเศษได
• ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชองสำหรับเสียบปลั๊กได

สะดวกหลังการติดตั้ง
• หากเตารับไฟฟาหลวมคลอน อยาตอปลั๊กไฟเขาไป
• อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊กไฟทุกครั้ง
• ใชเฉพาะอุปกรณตัดตอนทางไฟฟาที่ถูกตอง เชน ระบบตัดนิรภัย ฟวส (ฟวสแบบสกรูยึดกับฐาน) ตัวตัด

ไฟรั่วและคอนแทคเตอร
• การติดตั้งทางไฟฟาจะตองติดตั้งรวมกับอุปกรณแยกสวนเพื่อใหสามารถตัดการเชื่อมตอเครื่องจากแหลง

จายไฟไดทุกขา อุปกรณแยกสวนจะตองมีความกวางชองเปดหนาสัมผัสอยางนอย 3 มม.
• เครื่องนี้มาพรอมกับสายไฟหลักเทานั้น

2.3 การใชงาน
 คำเตือน

อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ ไหม ไฟฟาช็อตหรือการระเบิดได

• นี่เปนเครื่องใชสำหรับใชงานในครัวเรือน (ในอาคาร) เทานั้น
• อยาเปลี่ยนขอมูลจำเพาะของเครื่องนี้
• ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศไมไดถูกปดกั้น
• อยาปลอยใหเครื่องทำงานโดยไมดูแลในระหวางการใชงาน
• ปดใชงานเครื่องหลังการใชงานทุกครั้ง
• ใชความระมัดระวังขณะเปดประตูเครื่องในกรณีที่เครื่องทำงานอยู อาจมีไอรอนพุงออกมา
• หามใชงานเครื่องดวยมือที่เปยกหรือเมื่อสัมผัสกับน้ำ
• อยาใชแรงดันประตูที่เปดอยู
• อยาใชงานเครื่องเปนพื้นผิวการทำงาน หรือเปนพื้นผิวการจัดเก็บ
• เปดประตูเครื่องดวยความระมัดระวัง การใชสวนผสมกับแอลกอฮอล สามารถทำใหเกิดการผสมของ

แอลกอฮอลและอากาศ
• อยาใหมีประกายไฟหรือเปลวไฟใกลกับเครื่องขณะเปดประตู
• อยาใสของไวไฟหรือของที่ชุมดวยสารไวไฟไว ใกลหรือบนตัวเครื่อง

 คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง

• เพื่อปองกันความเสียหายหรือการเปลี่ยนสีของอีนาเมลเคลือบ:
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– อยาวางเตาอบหรือวัตถุอื่นๆ ไวในดานลางเครื่องโดยตรง
– อยาวางฟอยลอะลูมิเนียมที่ดานลางของถาดรองน้ำของเครื่องโดยตรง
– อยาใสน้ำลงในอุปกรณที่รอนอยูโดยตรง
– อยาเก็บจานชื้นและอาหารไวในเครื่องหลังจากที่คุณปรุงอาหารเสร็จ
– ระวังเมื่อคุณถอดหรือติดตั้งอุปกรณเสริม

• การเปลี่ยนสีของอีนาเมลหรือสแตนเลสสตีลไมสงผลตอประสิทธิภาพของเครื่องแตอยางใด
• ใชแมพิมพเคกกนลึกสำหรับทำเคกที่มีความชื้นมาก น้ำผลไมอาจทำใหเกิดคราบถาวร
• ใชเครื่องสำหรับประกอบอาหารเทานั้น หามใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน การทำความรอนในหอง
• ประกอบอาหารโดยปดประตูเตาอบทุกครั้ง
• หากเครื่องติดตั้งดานหลังเครื่องเรือน (เชน ประตู) ประตูจะตองไมปดอยูขณะเครื่องทำงาน ความรอนและ

ความชื้นสามารถเกิดขึ้นหลังแผงเฟอรนิเจอรปด และทำใหเกิดความเสียหายตามมากับเครื่อง ชุดจับยึด
หรือพื้น อยาปดแผงเฟอรนิเจอรจนกวาเครื่องจะเย็นลงอยางสมบูรณหลังการใชงาน

2.4 การดูแลและทำความสะอาด
 คำเตือน

ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพลิงไหมหรือความเสียหายตอเครื่อง

• กอนทำการซอมบำรุง ใหปดเครื่องและปลดสายไฟออกจากเตารับไฟฟา
• เครื่องจะตองเย็นลงแลว แผงกระจกอาจแตกเสียหายได
• เปลี่ยนแผงกระจกทันทีหากมีการแตกเสียหาย ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
• ใชความระมัดระวังขณะนำประตูออกจากตัวเครื่อง ประตูมีน้ำหนักมาก!
• ทำความสะอาดเครื่องเปนประจำเพื่อปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุบริเวณพื้นผิว
• ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบน้ำบิดหมาด ใชเฉพาะน้ำยาทำความสะอาดที่เปนกลาง อยาใช

ผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนขัดที่หยาบ สารละลายหรือวัตถุโลหะที่อาจทำใหเกิดความเสียหาย
• หากใชสเปรยสำหรับฉีดเตา ใหปฏิบัติตามคำแนะนำดานความปลอดภัยบนบรรจุภัณฑ

2.5 การนึ่ง
 คำเตือน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง หรืออาจทำใหผิวไหมได

• ไอน้ำที่ระบายออกมาอาจทำใหเกิดอาการไหมได:
– ใชความระมัดระวังขณะเปดประตูเครื่องในกรณีที่ฟงกชั่นเปดใชงาน ไอน้ำอาจรั่วไหลออกมา
– เปดประตูเครื่องดวยความระมัดระวังหลังการนึ่ง

2.6 ไฟดานใน
 คำเตือน

อาจเกิดไฟฟาช็อตได

• หลอดไฟภายในผลิตภัณฑนี้และหลอดอะไหลจะแยกจำหนายตางหาก: หลอดไฟเหลานี้มีวัตถุประสงค
เพื่อใหทนทานตอสภาพทางกายภาพที่รุนแรงในเครื่องใชในครัวเรือน เชน อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน
ความชื้น หรือมีจุดประสงคเพื่อสงสัญญาณขอมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่อง ไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อการใชงานอื่นๆ และไมเหมาะสำหรับการสองสวางในหองพักในครัวเรือน

• ใชเฉพาะหลอดไฟที่มีขอมูลจำเพาะเดียวกัน

2.7 บริการ
• หากตองการซอมเครื่องใหติดตอศูนยบริการอยางเปนทางการ
• ใชอะไหลแทเทานั้น
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2.8 การกำจัด
 คำเตือน

ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ

• ติดตอหนวยงานเทศบาลเพื่อขอทราบขอมูลเกี่ยวกับวิธีทิ้งเครื่อง
• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
• ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยกทิ้ง
• ถอดตัวล็อคประตูเพื่อปองกันเด็กหรือสัตวเลี้ยงติดคางในเครื่อง
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3. รายละเอียดผลิตภัณฑ
3.1 รายละเอียดเบื้องตน

21

10

9

3

5

4

3

2

1

5

4

6

7

8

แผงควบคุม

จอแสดงผล

ถาดน้ำ

เตาเสียบสำหรับเซ็นเซอรอาหาร

องคประกอบความรอน

หลอดไฟ

พัดลม

ทางออกของทอขจัดคราบตะกรัน

ชั้นวางของแบบถอดได

ตำแหนงชั้นวาง

3.2 อุปกรณเสริม

ตะแกรงชั้นวาง
สำหรับเครื่องครัว กระปองเคก เนื้อยาง

ถาดอบ
สำหรับเคกและบิสกิต

ถาดปง/ยาง
เพื่ออบและยาง หรือเปนถาดเพื่อรวบรวมไขมัน

เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอาหาร
สำหรับวัดอุณหภูมิภายในวัตถุดิบอาหาร
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รางทรงกระบอก
เพื่อใหใสและนำถาดและตะแกรงออกไดงายยิ่งขึ้น

ชุดการนึ่ง
ภาชนะบรรจุอาหารที่ไมมีรูพรุนและมีหนึ่งรู
ชุดไอน้ำจะระบายน้ำกลั่นออกจากอาหารระหวางการ
ปรุงอาหารดวยไอน้ำ ใชเพื่อเตรียมผัก เนื้อปลา อกไก
ชุดผลิตภัณฑนี้ไมเหมาะสำหรับอาหารที่ตองแชในน้ำ
เชน ขาว โพเลนตา พาสตา
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4. วิธีเปดและปดเตาอบ
4.1 แผงควบคุม

1 2

1 เปด / ปด กดคางเพื่อเปดหรือปดเตาอบ

2 จอแสดงผล แสดงคาปจจุบันของเตาอบ

กด ยาย

3s

กดคาง

กดเลือกที่พื้นผิวโดยใชปลายนิ้ว เลื่อนปลายนิ้วไปตามพื้นผิว กดที่พื้นผิว 3 วินาที

4.2 จอแสดงผล

Conventional cooking
หลังจากเปดทำงาน จอแสดงผลจะแสดงหนาจอหลัก‐
พรอมฟงกชั่นทำความรอนและอุณหภูมิเริ่มตน

12:03

หากคุณไมใชเตาอบเปนเวลา 2 นาที จอแสดงผลจะ‐
เขาสูโหมดสแตนดบาย

STOP

170°C

3m1s

Conventional cooking
ขณะปรุงสุก จอแสดงผลจะแสดงฟงกชั่นที่ตั้งคาไว‐
และตัวเลือกอื่น ๆ ที่ใชงานได
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Conventional cooking

A

K J I H G FE

B C D
จอแสดงผลที่แสดงฟงกชั่นที่ตั้งคาไวเปนจำนวนสูงสุด
A. เมนู / ยอนกลับ
B. Wi-Fi (เฉพาะบางรุน)
C. เวลาของวัน
D. ขอมูล
E. ตั้งเวลา
F. เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอาหาร (เฉพาะบางรุน)
G. เริ่ม/หยุด
H. อุณหภูมิ
I. แถบแสดงสถานะ / แถบเลื่อน
J. เพิ่มเติม
K. ฟงกชันทำความรอน

สถานะจอแสดงผล

สถานะเบื้องตน - การสืบคึ้นหนาจอ

การยืนยัน‐
รายการที่‐
เลือก/คา‐
ปรับตั้ง

การยืนยัน‐
รายการที่เลือก/
คาปรับตั้งหรือ‐

ยอนเมนูไปหนึ่ง‐
ระดับ

การยอนเมนูไปหนึ่งระดับ/
เลิกการดำเนินการลาสุด การเปดและปดตัวเลือกที่ตองการ

เสียงเตือน ตัวบอกสถานะฟงกชั่นการทำงาน - เมื่อเวลาทำอาหารที่ตั้งไวสิ้นสุด เสียงสัญญาณจะดังขึ้น

ฟงกชั่นจะเปดทำงาน ฟงกชั่นจะเปดทำงาน
หยุดการปรุงสุกอัตโนมัติ

เสียงเตือนปดทำงาน

สถานะการตั้งเวลา

การตั้งคาฟงกชั่น: เริ่มการ‐
ทำงานแบบหนวงเวลา.

การยกเลิก‐
คาปรับตั้ง

ระบบตั้ง‐
เวลาจะเริ่ม‐
ตนหลังจาก‐
ปดประตูเตา‐

อบ

ระบบตั้งเวลาจะ‐
เริ่มตนเมื่อเตาอบ‐

ไดอุณหภูมิที่‐
กำหนด

ระบบตั้งเวลาจะ‐
เริ่มตนเมื่อเริ่ม‐

การปรุงสุก
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5. กอนการใชงานครั้งแรก

 คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความปลอดภัย

5.1 การทำความสะอาดเบื้องตน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

นำอุปกรณทั้งหมดและฐานรอง‐
ชั้นวางที่ถอดไดออกจากเตาอบ

ทำความสะอาดเตาอบและ‐
อุปกรณตางๆ โดยใชผาเนื้อนุม

น้ำอุนและน้ำยาซักฟอกฤทธิ์ออน

จัดวางอุปกรณตางๆ และฐานรอง‐
ชั้นวางแบบถอดไดเขาที่เตาอบ

5.2 การเชื่อมตอครั้งแรก
จอแสดงผลจะแสดงขอความตอนรับหลังจากทำการเชื่อมตอครั้งแรก
คุณจะตองตั้งคา: ภาษา, ความสวางหนาจอ, ระดับเสียง, ความกระดางของน้ำ, เวลาของวัน

5.3 การอุนรอนครั้งแรก

 ทำความรอนเตาอบเปลากอนใชงานเปนครั้งแรก

ขั้น‐
ตอนที่ 1

นำอุปกรณทั้งหมดและฐานรองชั้นวางที่ถอดไดออกจากเตาอบ

ขั้น‐
ตอนที่ 2 ตั้งคาอุณหภูมิสูงสุดสำหรับฟงกชัน: .

ปลอยใหเตาอบทำงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง

ขั้น‐
ตอนที่ 3 ตั้งคาอุณหภูมิสูงสุดสำหรับฟงกชัน: .

ปลอยใหเตาอบทำงานเปนเวลา 15 นาที

 เตาอบอาจมีกลิ่นและมีควันระหวางการอุนเตา หองจะตองมีการถายเทอากาศดี

5.4 วิธีตั้งคา ความกระดางของน้ำ
เมื่อคุณตอเตาอบกับระบบจายหลัก คุณจะตองระบุระดับความกระดางของน้ำ
ใชกระดาษทดสอบที่จัดมาใหพรอมกับชุดนึ่ง
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ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

วางกระดาษทดสอบ‐
ในน้ำประมาณ 1

วินาที อยาใสกระดาษ‐
ทดสอบโดยใหน้ำไหล‐

ผาน

สะบัดกระดาษทดสอบ‐
เพื่อไลคราบน้ำออก

รอ 1 นาที จากนั้น‐
ตรวจสอบความ‐

กระดางของน้ำจาก‐
ตารางดานลาง

ตั้งคาระดับความกระดาง‐
ของน้ำ: เมนู / การตั้งคา /
ตั้งคา / ความกระดางของ‐

น้ำ

 สีของกระดาษทดสอบจะเปลี่ยนตอไป อยาตรวจสอบระดับความกระดางของน้ำหลังทดสอบเกินกวา 1 นาที

คุณสามารถปรับระดับความกระดางของน้ำไดจากเมนู: การตั้งคา / ตั้งคา / ความกระดางของน้ำ

ตารางระบุชวงความกระดางของน้ำ (dH) และระดับคราบแคลเซียม และการจำแนกประเภทของน้ำ ปรับ
ระดับความกระดางของน้ำตามตารางนี้

ความกระดางของน้ำ กระดาษ‐
ทดสอบ

คราบแคลเซียม
(mmol/l)

คราบ‐
แคลเซียม

(mg/l)

การแยก‐
ประเภทของ‐

น้ำระดับ dH

1 0 - 7 0 - 1.3 0 - 50 ออน

2 8 - 14 1.4 - 2.5 51 - 100 กระดางปาน‐
กลาง

3 15 - 21 2.6 - 3.8 101 - 150 กระดาง

4 ≥22 ≥ 3.9 ≥151 กระดางมาก

หากน้ำประปามีความกระดางระดับ 4 ใหเติมน้ำในถาดดวยน้ำเปลาบรรจุขวด
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6. การใชงานประจำวัน

 คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความปลอดภัย

6.1 วิธีตั้งคา ฟงกชันทำความรอน

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เปดเตาอบ

ขั้น‐
ตอนที่ 2

เลือกฟงกชั่นทำความรอน
จอแสดงผลจะแสดงฟงกชั่นทำความรอนเริ่มตน ดูฟงกชั่นทำความรอนเพิ่มเติมโดยกด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 3 กด  จอแสดงผลแสดงการตั้งคาอุณหภูมิ

170°C

-5°C +5°C

210°C170°C70°C OK

ขั้น‐
ตอนที่ 4

เลื่อนนิ้วไปที่แถบเลื่อนเพื่อตั้งคาอุณหภูมิ

ขั้น‐
ตอนที่ 5 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 6 กด: .

เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร - คุณสามารถเสียบเซ็นเซอรไดทุกเมื่อกอนหรือระหวางการทำอาหาร

 - กดเพื่อปดฟงกชั่นทำความรอน

ขั้น‐
ตอนที่ 7

ปดเตาอบ

ใชทางลัด!
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6.2 ถาดน้ำ

XA
M

A

B

C

F

E D

A. ฝาปด
B. เวฟเบรกเกอร
C. ถาด
D. ชองเติมน้ำ
E. ตราชั่ง
F. ฝาดานหนา

6.3 การใช: ถาดน้ำ

ขั้น‐
ตอนที่ 1

กดฝาดานหนาของถาดน้ำ

MA
X

ขั้น‐
ตอนที่ 2

เติมน้ำในถาดน้ำที่ระดับสูงสุด คุณสามารถทำไดสองวิธีไดแก

A: ปลอยถาดน้ำไวดานในเตาอบและเทน้ำ‐
จากภาชนะ

B: นำถาดน้ำออกจากเตาอบ และเติมจากกอก

ขั้น‐
ตอนที่ 3

ยกถาดน้ำในแนวนอนเพื่อกันน้ำหก
MAX

MA
X

ขั้น‐
ตอนที่ 4

ขณะเติมน้ำในถาด ใหสอดกลับเขาไปใน‐
ตำแหนงเดิม กดฝาดานหนาจนกระทั่งถาด‐
น้ำเขาไปในเตาอบ

ขั้น‐
ตอนที่ 5

ระบายน้ำออกจากถาดหลังใชงานทุกครั้ง
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 ขอควรระวัง
อยาใหถาดน้ำอยูใกลพื้นผิวที่มีความรอน

6.4 วิธีตั้งคา: ไอรอน - ฟงกชั่นนึ่ง

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เปดเตาอบ

ขั้น‐
ตอนที่ 2 กด  ตั้งคาฟงกชั่นนึ่ง

ขั้น‐
ตอนที่ 3 กด  จอแสดงผลแสดงการตั้งคาอุณหภูมิ

ขั้น‐
ตอนที่ 4

ตั้งอุณหภูมิ ประเภทฟงกชั่นการนึ่งจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่กำหนดไว

ไอรอนสำหรับการนึ่ง
50 - 100 °C

สำหรับการนึ่งผัก ธัญพืช อาหารทะเล เทอรีนและของหวาน‐
ชิ้นพอคำ

ไอรอนสำหรับการเคี่ยว
105 - 130 °C

สำหรับการปรุงสุกเนื้อสัตวหรือเนื้อปลาเคี๋ยวหรือตุน
ขนมปงและเนื้อสัตวปก รวมทั้งชีสเคกและพาสตา

ไอรอนสำหรับการอบกรอบเล็กนอย
135 - 150 °C

สำหรับเนื้อสัตว พาสตา ผักยัดไส เนื้อปลาและกราแตง การ‐
ทำงานรวมกันระหวางไอน้ำและความรอนทำใหเนื้อสัตวที่‐
ไดนุมและฉ่ำ ในขณะที่พื้นผิวกรอบอรอย
หากคุณตั้งระบบตั้งเวลาไว ฟงกชั่นปงยางจะเปดทำงาน‐
อัตโนมัติในนาทีสุดทายของการปรุงสุกเพื่อใหกรอบนอก‐
เล็กนอย

ไอรอนสำหรับการอบสุกและปงยาง
155 - 230 °C

สำหรับเนื้อสัตวปงยางและอบ เนื้อปลา เนื้อสัตวปก พัฟเพส‐
ทรี้ยัดไส ทารต มัฟฟน กราแตง ผักและเมนูขนมอบ
หากคุณตั้งระบบตั้งเวลาไว และวางอาหารไวที่ชั้นแรก ฟง‐
กชั่นทำความรอนดานลางจะเปดทำงานอัตโนมัติในนาที‐
สุดทายของการปรุงสุกเพื่อใหดานลางกรอบเกรียม

ขั้น‐
ตอนที่ 5 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 6

กดที่ฝาถาดน้ำเพื่อเปดและนำออกมา
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ขั้น‐
ตอนที่ 7

เติมน้ำเย็นในถาดน้ำที่ระดับสูงสุด (ประมาณ 950 มล.) น้ำดังกลาวเพียงพอสำหรับใชในระยะ‐
เวลาประมาณ 50 นาที

 คำเตือน
ใชเฉพาะน้ำประปาอุณหภูมิปกติเทานั้น อยาใชน้ำกรอง (กรองแรธาตุออก) หรือน้ำ‐
กลั่น อยาใชของเหลวอื่น อยาเติมของเหลวไวไฟหรือแอลกอฮอลในถาดน้ำ

ใชขีดบอกระดับที่ถาดน้ำ

ขั้น‐
ตอนที่ 8

เช็ดดานนอกของถาดน้ำดวยผาเนื้อนุมตามความเหมาะสม ดันถาดน้ำไปที่ตำแหนงเริ่มตน

ขั้น‐
ตอนที่ 9 กด: .

ไอน้ำจะปรากฏขึ้นหลังผานไปประมาณ 2 นาที หากเตาอบไดอุณหภูมิตามที่กำหนด สัญญาณ‐
เสียงจะดังขึ้น

ขั้น‐
ตอนที่
10

หากถาดน้ำน้ำหมด เสียงสัญญาณจะดังขึ้น ใหเติมน้ำในถาด
ในตอนทายของการนึ่ง พัดลมระบายความรอนจะทำงานเร็วขึ้นเพื่อไลไอน้ำ
เสียงสัญญาณเมื่อสิ้นสุดเวลาการปรุง

ขั้น‐
ตอนที่
11

ปดเตาอบ

ขั้น‐
ตอนที่
12

ระบายน้ำออกจากถาดน้ำหลังจากทำอาหารเสร็จ

ขั้น‐
ตอนที่
13

น้ำที่เหลืออาจควบแนนในชองเตา หลังปรุงสุก ใหคอย ๆ เปดฝาเตาอบ หลังจากเตาอบเย็นลงแลว
ใหเช็ดแหงชองเปดดวยผาเนื้อนุม

ใชทางลัด!

6.5 การตั้งคา: การปรุงสุกแบบซูวี

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เปดเตาอบ
จอแสดงผลจะแสดงฟงกชั่นทำความรอนเริ่มตน ดูฟงกชั่นทำความรอนเพิ่มเติมโดยกด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 2 กด  กด: .
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ขั้น‐
ตอนที่ 3 กด  ตั้งเวลา

ขั้น‐
ตอนที่ 4 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 5 กด  ตั้งอุณหภูมิและยืนยัน

ขั้น‐
ตอนที่ 6 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 7

น้ำที่เหลืออาจสะสมในถุงสุญญากาศและในชองเปด หลังปรุงสุก ใหคอย ๆ เปดฝาเตาอบ ใชจาน‐
และผาขนหนูเพื่อนำถุงสุญญากาศออกมา หลังจากเตาอบเย็นลงแลว ใหนำน้ำออกจากดานลาง‐
ของชองเปดโดยใชฟองน้ำ เช็ดแหงชองเปดดวยผาเนื้อนุม

ใชทางลัด!

6.6 การตั้งคา: ระบบชวยปรุงอาหาร
ทุกเมนูในเมนูยอยนี้จะมีฟงกชั่นและอุณหภูมิการทำงานที่แนะนำ คุณสามารถปรับเวลาและอุณหภูมิได
สำหรับเมนูบางอยาง คุณยังสามารถปรุงสุกดวย:
• น้ำหนักอัตโนมัติ
• เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร
ระดับการปรุงสุก
• แรร หรือ นอยกวา
• มีเดียม
• เวลดัน หรือ เพิ่มเติม

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เปดเตาอบ

ขั้น‐
ตอนที่ 2 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 3 กด  กรอก: ระบบชวยปรุงอาหาร.

ขั้น‐
ตอนที่ 4

เลือกเมนูหรือประเภทอาหาร
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ขั้น‐
ตอนที่ 5 กด: .

ใชทางลัด!

6.7 ฟงกชั่นทำความรอน

มาตรฐาน

ฟงกชันทำความรอน การใชงาน

ยาง

ปงยางผลิตภัณฑอาหารชิ้นบาง และปงขนมปง

ปงยางเทอรโบ

สำหรับยางเนื้อบริเวณขอชิ้นใหญหรือเนื้อสัตวปกที่มีกระดูกบนชั้นวางเดียว ทำกรา‐
แตงและเพื่อทำใหเกรียม

ใชพัดลมปรุงสุกสนิท

อบสูงสุดสามชั้นพรอมๆ กันและอบแหงอาหาร ตั้งอุณหภูมิต่ำกวาของ การอบปกติ
20 - 40 °C

อาหารแชแข็ง

สำหรับทำอาหารงายๆ (เชน เฟรนชฟราย เวดจมันฝรั่ง หรือปอเปยะกรอบ)

การอบปกติ

สำหรับอบและยางอาหารบนชั้นวางเดียว

ฟงกชันการทำพิซซา

อบพิซซา อบเกรียมใหเหลืองกรอบดานลาง

ความรอนดานลาง

เพื่ออบขนมเคกที่มีกนกรอบ และถนอมอาหาร
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ฟงกชันทำความรอน การใชงาน

ไอรอน

ใชไอรอนเพื่อนึ่ง ตุน นึ่งใหกรอบเล็กนอย อบและยาง

พิเศษ

ฟงกชันทำความรอน การใชงาน

ถนอมอาหาร

การถนอมผัก (เชน การดอง)

ไลน้ำ

เพื่ออบแหงผลไม ผักและเห็ดหั่นชิ้น

ฟงกชั่นโยเกิรต

เพื่อทำโยเกิรต ไฟสำหรับฟงกชั่นนี้ไมติดสวาง

อุนจาน

เพื่อเตรียมความรอนของจานกอนเสิรฟ

ละลายน้ำแข็ง

ละลายน้ำแข็งอาหาร (ผักและผลไม) เวลาละลายน้ำแข็งขึ้นอยูกับปริมาณและ‐
ขนาดของอาหารแชแข็ง

โอกราแตง

สำหรับอาหารเชนลาซานญาหรือมันฝรั่งกราแตง ทำกราแตงและเพื่อทำใหเกรียม

การปรุงสุกแบบชา

เพื่อเตรียมเนื้อยางที่มีความนุมชุมฉ่ำ

รักษาอุณหภูมิ

เพื่อรักษาอาหารใหอุน
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ฟงกชันทำความรอน การใชงาน

อบลมรอนแบบรักษา‐
ความชื้น

ฟงกชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อใหประหยัดพลังงานระหวางการทำอาหาร ขณะใชฟง‐
กชั่นนี้ อุณหภูมิที่ชองเตาอบอาจแตกตางไปจากอุณหภูมิที่ตั้งไว ใชความรอนที่‐
หลงเหลืออยู พลังงานในการทำความรอนอาจลดลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
“การใชงานทั่วไป” หมายเหตุเกี่ยวกับ: อบลมรอนแบบรักษาความชื้น.

นึ่ง

ฟงกชันทำความรอน การใชงาน

การปรุงสุกแบบซูวี

ชื่อฟงกชั่นระบุวิธีทำอาหารดวยสุญญากาศในซองซีลพลาสติกที่อุณหภูมิต่ำ ดูราย‐
ละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ การซูวี ดานลาง และในบท “เคล็ดลับและคำแนะนำ”
พรอมทั้งตารางการทำอาหาร

จายไอน้ำ

การอุนอาหารดวยไอน้ำจะชวยแกไขปญหาพื้นผิวแหงกระดาง ความรอนจะ‐
กระจายตัวอยางสม่ำเสมอและออนโยน ทำใหชวยฟนฟูรสชาติและกลิ่นของอาหาร‐
เหมือนเพิ่งเตรียมเสร็จใหมๆ สามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่ออุนรอนอาหารบนจานโดยตรง
คุณสามารถอุนซ้ำมากกวาหนึ่งจานในเวลาเดียวกัน โดยใชชั้นวางคนละชั้น

การอบขนมปง

ใชฟงกชั่นนี้เพื่อเตรียมขนมปงหรือขนมปงโรลแบบมืออาชีพที่ดีเยี่ยม ไดทั้งความ‐
กรอบ สีและขอบที่มันวาว

หมักแปงโด

เพิ่มความเร็วในการขึ้นฟูของแปงยีสต พื้นไมใหพื้นผิวแปงโดแหงและเพื่อใหแปง‐
โดมีความยืดหยุน

ปลอยไอน้ำเต็มที่

สำหรับนึ่งผัก เครื่องเคียง หรือปลา

ความชื้น สูง

ฟงกชั่นนี้เหมาะสำหรับการปรุงอาหารที่ละเอียดออน เชน คัสตารด ฟลาน เทอรรีน
และปลา

ความชื้น ปานกลาง

ฟงกชั่นนี้เหมาะสำหรับการตุนหรือเคี่ยว รวมทั้งสำหรับขนมปงและแปงโดยีสตหวาน
เนื่องจากมีการใชไอน้ำและความรอน เนื้อที่ไดจึงฉ่ำน้ำและนุม สวนขนมปงโดยีสต‐
จะมีความกรอบและพื้นผิวมันวาว

ความชื้น ต่ำ

ฟงกชั่นนี้เหมาะสำหรับเนื้อสัตว สัตวปก อาหารอบหมอ และคัสเซอโรล การทำงาน‐
รวมกันระหวางไอน้ำและความรอนทำใหไดเนื้อสัตวที่นุมและฉ่ำ และใหความกรอบ‐
ที่ผิวดานนอก
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6.8 หมายเหตุเกี่ยวกับ: อบลมรอนแบบรักษาความชื้น
ใชฟงกชั่นนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการประหยัดพลังงานและเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมภายใต EU
65/2014 และ EU 66/2014 ทดสอบตามมาตรฐาน EN 60350-1
ปดประตูเตาอบระหวางการทำอาหารเพื่อใหฟงกชั่นทำงานไดอยางตอเนื่อง และเพื่อใหแนใจวาเตาอบจะ
ทำงานไดที่กำลังสูงสุดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ขณะใชฟงกชั่นนี้ หลอดไฟจะดับอัตโนมัติหลังผานไป 30 วินาที
สำหรับคำแนะนำวิธีทำอาหาร ดูที่บท "ขอแนะนำและเคล็ดลับ", อบลมรอนแบบรักษาความชื้น สำหรับคำ
แนะนำในการประหยัดพลังงานโดยทั่วไป ดูที่บท "ประสิทธิภาพการใชพลังงาน", การประหยัดพลังงาน
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7. ฟงกชั่นนาฬิกา
7.1 รายละเอียดฟงกชั่นนาฬิกา

ฟงกชันนาฬิกา การใชงาน

เวลาปรุงสุก การตั้งคาระยะเวลาปรุงสุก สูงสุดคือ 23 ชม. 59 นาที

เกณฑการเริ่มตน การตั้งคาเริ่มของระบบตั้งเวลา

สิ้นสุดการทำงาน การตั้งคาการทำงานเมื่อสิ้นสุดการตั้งเวลา

เริ่มการทำงานแบบหนวง‐
เวลา

การเลื่อนเวลาเริ่มตนและ/หรือเวลาสิ้นสุดการปรุงสุก

เพิ่มเวลา การยืดเวลาปรุงสุก

การแจงเตือน การตั้งเวลานับถอยหลัง สูงสุดคือ 23 ชม. 59 นาที ฟงกชั่นนี้จะไมมีผลตอการ‐
ทำงานของเตาอบ

เกณฑการเริ่ม‐
ตน

โหมดการทำงาน

- ระบบตั้งเวลาจะเริ่มตนเมื่อคุณเปดใชงาน

ระบบตั้งเวลาจะเริ่มตนหลังจากปดประตู

ระบบตั้งเวลาจะเริ่มตนเมื่อเริ่มการปรุงสุก

ระบบตั้งเวลาจะเริ่มตนเมื่อเตาอบไดอุณหภูมิที่กำหนด

7.2 วิธีตั้งคา ฟงกชันนาฬิกา

การตั้งนาฬิกา

ขั้น‐
ตอนที่ 1 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 2

กด การตั้งคา / ตั้งคา / เวลาของวัน

ขั้น‐
ตอนที่ 3 เลื่อนแลวกดเพื่อตั้งนาฬิกา กด  หรือ 
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การตั้งเวลาปรุงสุก

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เลือกฟงกชั่นทำความรอนและตั้งคาอุณหภูมิ

ขั้น‐
ตอนที่ 2 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 3 เลื่อนแลวกดเพื่อตั้งนาฬิกา กด: .

ระบบตั้งเวลาจะเริ่มนับถอยหลังทันที

ใชทางลัด!

วิธีการเลือกตัวเลือกเริ่ม/หยุดการปรุงสุด

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เลือกฟงกชั่นทำความรอนและตั้งคาอุณหภูมิ

ขั้น‐
ตอนที่ 2 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 3 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 4

กด เกณฑการเริ่มตน / สิ้นสุดการทำงาน

ขั้น‐
ตอนที่ 5

เลือกคาที่ตองการ: เกณฑการเริ่มตน / สิ้นสุดการทำงาน

ขั้น‐
ตอนที่ 6 กด  หรือ 

การหนวงการเริ่มและสิ้นสุดการทำงานของการปรุงสุก

ขั้น‐
ตอนที่ 1 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 2 เลื่อนแลวกดเพื่อตั้งนาฬิกา กด: .
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ใชทางลัด!

วิธีการหนวงการเริ่มทำงานโดยไมตองตั้งคาเวลาสิ้นสุดการปรุงสุก

ขั้น‐
ตอนที่ 1

ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอนและอุณหภูมิ

ขั้น‐
ตอนที่ 2 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 3 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 4

กด: เริ่มการทำงานแบบหนวงเวลา.

ขั้น‐
ตอนที่ 5 เลือกคาที่ตองการ กด: .

การตั้งคาเวลาเพิ่มเติม

เมื่อเหลือเวลาปรุงสุกอีก 10% และดูเหมือนอาหารยังไมไดที ่คุณสามารถยืดเวลาการปรุงสุกได นอกจากนี้คุณ‐
ยังสามารถแกไขฟงกชั่นของเตาอบได

ขั้น‐
ตอนที่ 1

กดไอคอนเวลาที่ตองการเพื่อยืดเวลาการปรุงสุก

ขั้น‐
ตอนที่ 2

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกฟงกชั่นทำความรอนที่ตองการเพื่อแกไข

จะทำอยางไรหากควรปรับเวลาเพิ่มเติม

สามารถรีเซ็ตเวลาเพิ่มเติมได

ขั้น‐
ตอนที่ 1 กด: .

ขั้น‐
ตอนที่ 2

เลือกคาที่แถบเลื่อนหรือกดที่ไอคอนเวลาที่ตองการเพื่อตั้งเวลา

ขั้น‐
ตอนที่ 3 กด: .
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การปรับคาตั้งเวลา

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เลือกคาที่แถบเลื่อนหรือกดเลือกคาเวลาที่ตองการเพื่อปรับคาระบบตั้งเวลา

ขั้น‐
ตอนที่ 2 กด: .

คุณสามารถแกไขเวลาที่กำหนดไดระหวางการปรุงสุกทุกเมื่อ
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8. การใช: อุปกรณเสริม
8.1 การติดตั้งอุปกรณเสริม
แนวเวาเล็กๆ ดานบนชวยเพิ่มความปลอดภัย แนวเวาเปนอุปกรณตอตานปลาย ขอบสูงรอบๆ ชั้นวาง ใชเพื่อ
ปองกันภาชนะเลื่อนหลนจากชั้นวาง

ตะแกรงชั้นวาง:
ดันชั้นวางระหวางแกนกำหนดแนวของฐานรอง‐
ชั้นวาง

ถาดอบ / กระทะกนลึก:
ดันถาดเขาไประหวางแนวนำที่ฐานรองชั้นวาง

ตะแกรงชั้นวาง, ถาดอบ / กระทะกนลึก:
ดันถาดเขาไประหวางแนวนำที่ฐานชั้นวาง และ‐
ชั้นตะแกรงที่แนวนำดานบน

8.2 เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร
เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร- วัดอุณหภูมิภายในอาหาร สามารถใชไดกับฟงกชั่นทำอาหารทั้งหมด

ตองตั้งคาอุณหภูมิสองสวนไดแก

อุณหภูมิเตาอบ: ขั้นต่ำ 120 °C อุณหภูมิใจกลาง
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เพื่อใหไดการปรุงสุกที่ดีที่สุด:

วัตถุดิบควรเทากับอุณหภูมิหอง หามใชสำหรับอาหารเหลว ในระหวางการทำอาหาร อาหารจะตอง‐
อยูในจาน

เตาอบจะคำนวณเวลาสิ้นสุดการปรุงสุกโดยประมาณไว ฟงกชั่นเตาอบและอุณหภูมิที่ตั้งไวจะขึ้นอยูกับ
ปริมาณอาหารที่ปรุง

วิธีใช: เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เปดเตาอบ

ขั้น‐
ตอนที่ 2

ตั้งคาทำความรอนและอุณหภูมิเตาอบตามความเหมาะสม

ขั้น‐
ตอนที่ 3

ใส: เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร.

เนื้อสัตว เนื้อสัตวปกและเนื้อปลา พาสตา

สอดปลายของ เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร เขาที่‐
กลางเนื้อสัตว เนื้อปลาบริเวณสวนที่หนาที่สุด

เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร อยางนอย 3/4 สวนจะ‐
ตองอยูดานในเนื้อปลา

สอดปลาย เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร เขาที่กลางหมออบ
เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร ควรคางอยูในตำแหนงเดียว‐
ระหวางการอบ ใชวัตถุดิบที่เนื้อแนนในการทำใชขอบ‐
จานอบเพื่อรองรับที่จับซิลิโคนของ เซ็นเซอรตรวจจับ‐
อาหาร ปลายของ เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร ไมควร‐

สัมผัสกนจานอบ

ขั้น‐
ตอนที่ 4

เสียบ เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร เขาที่เตารับดานหนาของเตาอบ
จอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิปจจุบันของ: เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร.

ขั้น‐
ตอนที่ 5  - กดเพื่อตั้งคาอุณหภูมิใจกลางสำหรับเซ็นเซอร
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ขั้น‐
ตอนที่ 6  - กดเพื่อตั้งคาตัวเลือกที่ตองการ:

• เสียงเตือน - เมื่ออาหารไดอุณหภูมิใจกลางที่กำหนด เสียงสัญญาณจะดังขึ้น
• เสียงเตือนและหยุดการปรุงสุก - เมื่ออาหารไดอุณหภูมิใจกลางที่กำหนด เสียงสัญญาณจะดัง‐

ขึ้น จากนั้นเตาอบจะหยุดทำงาน
• แสดงแคอุณหภูมิ - จอแสดงผลแสดงอุณหภูมิใจกลางในปจจุบัน

ขั้น‐
ตอนที่ 7 เลือกตัวเลือกแลวกด:  หรือ 

ขั้น‐
ตอนที่ 8 กด: .

เมื่ออาหารไดอุณหภูมิตามที่กำหนด สัญญาณเสียงจะดังชึ้น คุณสามารถเลือกหยุดหรือปรุงสุกตอ‐
ไปเพื่อใหแนใจวาอาหารสุกสนิท

ขั้น‐
ตอนที่ 9

นำปลั๊ก เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร ออกจากเตารับแลวนำอาหารออกจากเตาอบ

 คำเตือน
อาจเกิดการไหมไดเนื่องจาก เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร มีความรอนสูง ระวังขณะถอด‐
ปลั๊ก และนำออกจากจาน

ใชทางลัด!
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9. ฟงกชั่นเพิ่มเติม
9.1 การบันทึก: รายการโปรด
คุณสามารถบันทึกการตั้งคาที่คุณใชประจำ เชน ฟงกชั่นการทำความรอน เวลาทำอาหาร อุณหภูมิ หรือฟง
กชั่นทำความสะอาด คุณสามารถบันทึกคาโปรดได 3 รายการ

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เปดเตาอบ

ขั้น‐
ตอนที่ 2

เลือกคาที่ตองการ

ขั้น‐
ตอนที่ 3 กด  เลือก: รายการโปรด.

ขั้น‐
ตอนที่ 4

เลือก: บันทึกคาในปจจุบัน.

ขั้น‐
ตอนที่ 5 กด + เพื่อเพิ่มคาปรับตั้งไปยังรายการ: รายการโปรด กด 

 - กดเพื่อรีเซ็ตการตั้งคา
 - กดเพื่อยกเลิกการตั้งคา

9.2 ปดการทำงานอัตโนมัติ
เพื่อความปลอดภัย เตาอบจะปดทำงานหลังผานไประยะหนึ่ง หากฟงกชั่นทำความรอนมีการทำงานและคุณ
ไมไดปรับคาใด ๆ

 (°C)  (h)

30 - 115 12.5

120 - 195 8.5

200 - 230 5.5

ระบบปดการทำงานอัตโนมัติไมสามารถใชไดกับฟงกชั่นตอไปนี้ ไฟ, เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอาหาร, เวลาสิ้น
สุด, การปรุงสุกแบบชา

9.3 พัดลมระบายความรอน
ขณะเตาอบทำงาน พัดลมระบายความรอนจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อใหพื้นผิวของเตาอบเย็นลง หากปดเตา
อบ พัดลมระบายความรอนจะยังสามารถทำงานอยางตอเนื่องจนกวาเตาอบจะเย็นลง
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10. คำแนะนำและเคล็ดลับ
10.1 คำแนะนำในการปรุงสุก

อุณหภูมิและเวลาในการปรุงสุกในตารางใชเปนขอมูลเบื้องตนเทานั้น โดยขึ้นอยูกับสูตรอาหาร คุณภาพและ‐
จำนวนสวนประกอบที่ใช
เตาอบของคุณสามารถอบหรือยางในรูปแบบที่เหนือกวาเตาอบที่คุณเคยใชมากอน คำแนะนำดานลางแสดงคา‐
อุณหภูมิที่แนะนำ เวลาทำอาหารและตำแหนงชั้นวางสำหรับอาหารประเภทที่ตองการ
หากไมพบคาสำหรับสูตรอาหารเฉพาะ ใหมองหาคาที่ใกลเคียงที่สุด
ดูคำแนะนำในการปรุงสุกเพิ่มเติมไดจากตารางการปรุงสุกในเว็บไซตของเรา คนหาคำแนะนำในการปรุงสุก‐
ไดจากหมายเลข PNC ที่แผนปายขอมูลที่ดานหนาของชองใสของของเตาอบ

10.2 อบลมรอนแบบรักษาความชื้น
เพื่อใหไดผลดีที่สุด ใหทำตามคำแนะนำที่ระบุในตารางดานลาง

(°C) (ต่ำสุด)

สวีตโรลล, 16 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 25 - 35

สวิสโรลล ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 15 - 25

ปลาทั้งตัว, 0.2
กก.

ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 3 15 - 25

คุกกี้, 16 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 20 - 30

มาการอง, 24 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 160 2 25 - 35

มัฟฟน, 12 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 20 - 30

ขนมอบยั่วน้ำลาย,
20 ชิ้น

ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 20 - 30

บิสกิตอบกรอบ‐
ทรงสั้น, 20 ชิ้น

ถาดอบหรือถาดรองหยด 140 2 15 - 25

ทารตเล็ต, 8 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 15 - 25

10.3 อบลมรอนแบบรักษาความชื้น - อุปกรณเสริมที่แนะนำ
ใชถาดและภาชนะสีเขมที่ไมมีผิวสะทอน เนื่องจากสามารถดูดซับความรอนไดดีกวาสีออนหรือจานที่มีผิว
สะทอน
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ถาดพิซซา ถาดอบ
ถวยเล็ก

ถาดฟลานเบส

สีเขม ไมมันวาว
เสนผานศูนยกลาง 28

ซม.

สีเขม ไมมันวาว
เสนผานศูนยกลาง 26 ซม.

เซรามิค
เสนผาน‐

ศูนยกลาง 8 ซม.
สูง 5 ซม.

สีเขม ไมมันวาว
เสนผานศูนยกลาง 28

ซม.

10.4 ตารางการปรุงสุกสำหรับสถาบันทดสอบ
ขอมูลสำหรับสถาบันทดสอบ
การทดสอบภายใตมาตรฐาน: EN 60350, IEC 60350

การอบชั้นเดียว การอบในถาด

(°C) (ต่ำสุด)

สปอนจเคกไรไขมัน ใชพัดลมปรุงสุกสนิท 140 - 150 35 - 50 2

สปอนจเคกไรไขมัน การอบปกติ 160 35 - 50 2

พายแอปเปล 2 ถาด Ø20
ซม.

ใชพัดลมปรุงสุกสนิท 160 60 - 90 2

พายแอปเปล 2 ถาด Ø20
ซม.

การอบปกติ 180 70 - 90 1
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การอบชั้นเดียว บิสกิต

 ใชตำแหนงชั้นวางที่สาม

(°C) (ต่ำสุด)

ขนมปงชิ้นสั้น / ขนมอบทรง‐
ยาว

ใชพัดลมปรุงสุกสนิท 140 25 - 40

ขนมปงชิ้นสั้น / ขนมอบทรง‐
ยาว, อุนรอนเตาอบเปลา

การอบปกติ 160 20 - 30

เคกชิ้นเล็ก 20 ชิ้นตอถาด, อุน‐
รอนเตาอบเปลา

ใชพัดลมปรุงสุกสนิท 150 20 - 35

เคกชิ้นเล็ก 20 ชิ้นตอถาด, อุน‐
รอนเตาอบเปลา

การอบปกติ 170 20 - 30

การอบหลายชั้น บิสกิต

(°C) (ต่ำสุด)

ขนมปงชิ้นสั้น / ขนมอบทรง‐
ยาว

ใชพัดลมปรุงสุกสนิท 140 25 - 45 1 / 4

เคกชิ้นเล็ก 20 ชิ้นตอถาด,
อุนรอนเตาอบเปลา

ใชพัดลมปรุงสุกสนิท 150 23 - 40 1 / 4

สปอนจเคกไรไขมัน ใชพัดลมปรุงสุกสนิท 160 35 - 50 1 / 4
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ยาง

 อุนเตาเปลาไว 5 นาที

 ยางโดยใชอุณหภูมิสูงสุด

(ต่ำสุด)

ปง ยาง 1 - 3 5

สเต็กเนื้อวัว, พลิกกลับดานเมื่อ‐
ผานไปครึ่งหนึ่ง

ยาง 24 - 30 4

ขอมูลสำหรับสถาบันทดสอบ
การทดสอบฟงกชั่นการทำงาน: ปลอยไอน้ำเต็มที.่
ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60350

 ตั้งอุณหภูมิที่ 100 °C

ภาชนะบรรจุ
(Gastronorm
)

(กก.) (นาที)

บรอคโคลี่, อุน‐
รอนเตาอบเปลา

1 x 2/3 ปรุ 0.3 3 8 - 9 จัดวางถาดอบที่‐
ชั้นแรก

บรอคโคลี่, อุน‐
รอนเตาอบเปลา

1 x 2/3 ปรุ สูงสุด 3 10 - 11 จัดวางถาดอบที่‐
ชั้นแรก

ถั่วแชแข็ง 2 x 2/3 ปรุ 2 x 1.5 2 และ 4 จนกวา‐
อุณหภูมิ‐
ในจุดที่‐
เย็นที่สุดจะ‐
เทากับ
85 °
เซลเซียส

จัดวางถาดอบที่‐
ชั้นแรก
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11. การดูแลรักษาและทำความสะอาด

 คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความปลอดภัย

11.1 หมายเหตุเกี่ยวกับการทำความสะอาด

น้ำยาทำความ‐
สะอาด

ทำความสะอาดดานหนาของเตาอบโดยใชผานุมชุบน้ำอุน และน้ำยาซักฟอกฤทธิ์ออน
ทำความสะอาดดานลางของถาดรองน้ำของเตาอบ โดยหยดน้ำสมสายชูสองสามหยด เพื่อ‐
ขจัดคราบหินปูนตกคาง

ใชน้ำยาทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ

ขจัดคราบดวยน้ำยาซักฟอกฤทธิ์ออน

การใชงาน‐
ทั่วไป

ทำความสะอาดถาดรองน้ำของเตาอบหลังใชงานแตละครั้ง คราบไขมันหรือคราบตกคา‐
งอื่นๆ อาจทำใหเกิดเพลิงไหมได

อยาเก็บอาหารไวในเตาอบนานกวา 20 นาท ีเช็ดถาดรองน้ำดวยผาเนื้อนุมใหแหงหลัง‐
การใชงานแตละครั้ง

อุปกรณเสริม

ทำความสะอาดอุปกรณเสริมทุกชิ้นหลังการใชงานทุกครั้ง และปลอยใหแหง ใชผานุมชุบ‐
น้ำอุนและน้ำยาซักฟอกฤทธิ์ออน อยาทำความสะอาดอุปกรณเสริมในเครื่องลางจาน

อยาทำความสะอาดอุปกรณแบบผิวกันติด โดยใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือวัถตุแหลมคม

11.2 การนำออก: ฐานรองชั้นวาง
นำฐานรองชั้นวางเพื่อทำความสะอาดเตาอบ

ขั้น‐
ตอนที่ 1

ปดเตาและรอจนกวาจะเย็น

ขั้น‐
ตอนที่ 2

คอย ๆ ดึงฐานรองขึ้นและออกจาก‐
ตัวล็อคดานหนาอยางระมัดระวัง

2

3

1

ขั้น‐
ตอนที่ 3

ดึงปลายดานหนาของฐานรองชั้น‐
วางออกจากผนังดานขาง

ขั้น‐
ตอนที่ 4

ดึงฐานรองออกจากล็อคดานหลัง

ใสฐานรองชั้นวางโดยยอนลำดับขางตน

38/56



11.3 การใช: ทำความสะอาดดวยไอน้ำ

กอนเริ่มตน:

ปดเตาและรอจนกวาจะเย็น นำอุปกรณทั้งหมดและฐานรองชั้น‐
วางที่ถอดไดออก

ทำความสะอาดดานลางของชอง‐
เตาอบและกระจกประตูดานใน‐
โดยใชผาเนื้อนุมกับน้ำอุนและ‐

น้ำยาซักฟอกฤทธิ์ออน

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เติมน้ำในถาดน้ำที่ระดับสูงสุด

ขั้น‐
ตอนที่ 2

เลือก: เมนู / ทำความสะอาด

ฟงกชั่น รายละเอียด ระยะเวลา

ทำความสะอาดดวยไอน้ำ ทำความสะอาดเบา ๆ 30 นาที

ทำความสะอาดดวยไอน้ำ‐
แบบพิเศษ

ทำความสะอาดปกติ
พนน้ำยาซักฟอกที่ชองเตาอบ

75 นาที

ขั้น‐
ตอนที่ 3

เปดใชงานฟงกชั่น ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
เสียงสัญญาณจะดังขึ้นเมื่อการทำความสะอาดสิ้นสุดลง

ขั้น‐
ตอนที่ 4

กดที่สัญลักษณใด ๆ เพื่อหยุดสัญญาณดังกลาว

 ขณะฟงกชั่นนี้ทำงาน ไฟจะดับลง

เมื่อการทำความสะอาดสิ้นสุดลง:

ปดเตาอบ หลังจากเตาอบเย็นลงแลว ใหเช็ดแหง‐
ชองเปดดวยผาเนื้อนุม

นำน้ำที่เหลือออกจากถาดน้ำ

เปดประตูเตาอบทิ้งไวแลวรอให‐
ภายในแหง

11.4 แจงเตือนการทำความสะอาด

หากมีการแจงเตือน แนะนำใหทำความสะอาด

ใชฟงกชันนี้: ทำความสะอาดดวยไอน้ำแบบพิเศษ.

คุณสามารถเปดและปดระบบแจงเตือนไดจากเมนู: ตั้งคา.
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11.5 การทำความสะอาด: ถาดน้ำ

ขั้น‐
ตอนที่ 1

นำถาดน้ำออกจากเตาอบ

ขั้น‐
ตอนที่ 2

นำฝาออกจากถาดน้ำ ยกฝาครอบจาก‐
สวนยื่นที่ดานหลัง

XA
M

ขั้น‐
ตอนที่ 3

นำตัวกันคลื่นออก ดึงแยกออกจากตัว‐
ถาดจนกวาจะปลดออก

ขั้น‐
ตอนที่ 4

ลางถาดน้ำดวยน้ำและสบู อยาใชใยขัดและทำความสะอาดถาดน้ำในเครื่องลางจาน

ขั้น‐
ตอนที่ 5

ประกอบถาดน้ำกลับเขาที่

XA
M

XA
M

ขั้น‐
ตอนที่ 6

ล็อคตัวกันคลื่น ดันเขาในตัวถาด

ขั้น‐
ตอนที่ 7

ประกอบฝาครอบ เริ่มจากใสตัวล็อคดาน‐
หนา และดันเขาติดกับตัวถาด

ขั้น‐
ตอนที่ 8

สอดถาดน้ำเขาไป

ขั้น‐
ตอนที่ 9

ดันถาดน้ำไปทางเตาอบจนล็อคเขาที่

11.6 วิธีใช: การขจัดตะกรัน

กอนเริ่มตน:

ปดเตา และรอจนกวาจะเย็น นำสวนประกอบทั้งหมดออก ถาดน้ำจะตองวางเปลา

ระยะเวลาของสวนแรก: ประมาณ 100 นาที

ขั้น‐
ตอนที่ 1

จัดวางกระทะกนลึกไวที่ชั้นวางชั้นแรก

ขั้น‐
ตอนที่ 2

เทน้ำยาลางคราบตะกรัน 250 มล. ในถาดน้ำ
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ขั้น‐
ตอนที่ 3

เติมน้ำตอไปในถาดใหถึงระดับสูงสุด

ขั้น‐
ตอนที่ 4

เลือก: เมนู / ทำความสะอาด

ขั้น‐
ตอนที่ 5

เปดฟงกชั่นการทำงานนี้แลวทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การขจัดคราบตะกรันชวงแรกจะเริ่มตนขึ้น

ขั้น‐
ตอนที่ 6

หลังจากสิ้นสุดสวนแรก ใหเทของออกจากกระทะกนลึก และใสกลับที่ชั้นวางแรก

ระยะเวลาของสวนที่สอง: ประมาณ 35 นาที

ขั้น‐
ตอนที่ 7

เติมน้ำในถาดน้ำ จะตองไมมีน้ำยาขจัดคราบตะกรันเหลือภายในถาดน้ำ สอดถาดน้ำเขาไป

ขั้น‐
ตอนที่ 8

เมื่อฟงกชั่นสิ้นสุดการทำงาน ใหนำกระทะกนลึกออก

 ขณะที่ฟงกชันนี้ทำงาน ไฟจะดับลง

เมื่อการขจัดคราบตะกรันสิ้นสุด:

ปดเตาอบ หลังจากเตาอบเย็นลงแลว ใหเช็ด‐
แหงชองเปดดวยผาเนื้อนุม

นำน้ำที่เหลือออกจากถาดน้ำ

เปดประตูเตาอบทิ้งไวแลวรอให‐
ภายในแหง

 หากมีคราบตะกรันหลงเหลือในเตาหลังขจัดคราบตะกรัน จอแสดงผลจะแจงใหทำขั้นตอนซ้ำอีกครั้ง

11.7 การแจงเตือนการลางคราบตะกรัน
จะมีการแจงเตือนสองชุดเพื่อแจงใหคุณขจัดคราบตะกรันในเตาอบ คุณไมสามารถปดระบบแจงเตือนการ
ลางคราบตะกรันได

ประเภท รายละเอียด

ระบบแจงเตือนแบบนุม‐
นวล

แนะนำใหคุณขจัดคราบตะกรันของเตาอบ

ระบบแจงเตือนแบบเชิง‐
รุก

กำหนดใหคุณตองขจัดคราบตะกรันที่เตาอบ หากคุณไมลางคราบตะกรันเตาอบ‐
ขณะระบบแจงเตือนเชิงรุก ฟงกชั่นนึ่งจะถูกปดใชงาน

 การแจงเตือนเหลานี้จะเปดทำงานทุกครั้งที่คุณปดเตาอบ
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11.8 วิธีใช: ลางน้ำ

กอนเริ่มตน:

ปดเตา และรอจนกวาจะเย็น นำสวนประกอบทั้งหมดออก

ขั้น‐
ตอนที่ 1

จัดวางกระทะกนลึกไวที่ชั้นวางชั้นแรก

ขั้น‐
ตอนที่ 2

เติมน้ำในถาดน้ำ

ขั้น‐
ตอนที่ 3

เลือก: เมนู / ทำความสะอาด / ลางน้ำ
ระยะเวลา: ประมาณ 30 นาที

ขั้น‐
ตอนที่ 4

เปดฟงกชั่นการทำงานนี้แลวทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

ขั้น‐
ตอนที่ 5

เมื่อฟงกชั่นสิ้นสุดการทำงาน ใหนำกระทะกนลึกออก

 ขณะที่ฟงกชันนี้ทำงาน ไฟจะดับลง

11.9 การแจงเตือนการอบแหง
หลังจากการทำอาหารดวยฟงกชันนึ่ง จอแสดงผลจะแสดงคำถามวาจะอบแหงชองเตาหรือไม
กด ใช เพื่ออบแหงเตาอบ

11.10 วิธีใช: การอบแหง
ใชหลังจากการทำอาหารดวยฟงกชันนึ่งหรือทำความสะอาดดวยไอน้ำ เพื่ออบแหงชองเตา

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เตาอบจะตองเย็นลงแลว

ขั้น‐
ตอนที่ 2

นำสวนประกอบทั้งหมดออก

ขั้น‐
ตอนที่ 3

เลือกเมน:ู ทำความสะอาด / การอบแหง

ขั้น‐
ตอนที่ 4

ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

11.11 การถอดและติดตั้ง: ประตู
คุณสามารถถอดประตูและนำแผงกระจกดานในออกเพื่อทำความสะอาด จำนวนแผงกระจกแตกตางกันไป
ในแตละรุน
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 คำเตือน
ประตูหนัก

 ขอควรระวัง
คอยๆ จับที่กระจก โดยเฉพาะบริเวณขอบของแผงดานหนา กระจกอาจแตกเสียหายได

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เปดประตูออกใหสุด

A
A

ขั้น‐
ตอนที่ 2

ยกและกดคันโยกจับ (A) บนบาน‐
พับประตูทั้งสอง

ขั้น‐
ตอนที่ 3

เปดประตูเตาอบเขาในตำแหนงเปดเดิม (มุมประมาณ 70°) จับที่ประตูทั้งสองขาง จากนั้นดึงขึ้น‐
ออกจากเตาอบ วางประตูบนผานุม บนพื้นผิวที่มั่นคง

ขั้น‐
ตอนที่ 4

จับที่ขอบประตู (B) ที่ขอบดาน‐
บนของประตูทั้งสองดาน จากนั้น‐
ดันเขาเพื่อคลายคลิปปดผนึกออก

1

2

B
ขั้น‐
ตอนที่ 5

ดึงขอบประตูไปทางดานหนาเพื่อ‐
นำออก

ขั้น‐
ตอนที่ 6

จับแผงกระจกประตูไวที่ขอบดาน‐
บนทีละดาน แลวดึงออกจากตัว‐
กั้น

ขั้น‐
ตอนที่ 7

ทำความสะอาดแผงกระจกโดย‐
ใชน้ำ และสบู เช็ดแหงแผง‐
กระจกดวยความระมัดระวัง อยา‐
ทำความสะอาดแผงกระจกใน‐
เครื่องลางจาน

ขั้น‐
ตอนที่ 8

หลังจากทำความสะอาด ใหทำ‐
ตามขั้นตอนขางตนโดยยอน‐
ลำดับ

ขั้น‐
ตอนที่ 9

ติดตั้งแผงเล็กกอน จากนั้นจึงคอยติดตั้งแผงที่ใหญกวาและประตู
สอดกระจกเขาในตำแหนงที่ถูกตอง ไมเชนนั้นพื้นผิวประตูอาจไดรับความรอนเกิน

11.12 การเปลี่ยน: หลอดไฟ
 คำเตือน

อาจเกิดไฟฟาช็อตได
หลอดไฟอาจมีความรอนสูง
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กอนเปลี่ยนหลอดไฟ:

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

ปดเตาอบ รอจนกวาเตาอบจะเย็น‐
ลง

ตัดไฟจากเตาอบ วางผาไวดานลางของชองเปด

ไฟดานบน

ขั้น‐
ตอนที่ 1

เปดฝากระจกครอบหลอดไฟเพื่อนำออก

ขั้น‐
ตอนที่ 2

ถอดวงแหวนโลหะออก และทำความสะอาดฝากระจกครอบ

ขั้น‐
ตอนที่ 3

เปลี่ยนหลอดไฟที่เหมาะสม และทนความรอน 300 °C

ขั้น‐
ตอนที่ 4

ยึดแหวนโลหะเขากับฝาครอบกระจกแลวทำการติดตั้ง

ไฟดานขาง

ขั้น‐
ตอนที่ 1

นำฐานรองชั้นวางดานซายออกเพื่อเขาถึงสวนของหลอดไฟ

ขั้น‐
ตอนที่ 2

ใชไขควง Torx 20 เพื่อนำประตูครอบออก

ขั้น‐
ตอนที่ 3

นำโครงโลหะและซีลออกมาทำความสะอาด

ขั้น‐
ตอนที่ 4

เปลี่ยนหลอดไฟโดยใชหลอดไฟที่ทนความรอน 300 °C

ขั้น‐
ตอนที่ 5

ติดตั้งโครงโลหะและชุดซีล ขันแนนสกรู

ขั้น‐
ตอนที่ 6

ติดตั้งฐานรองชั้นวางดานซาย
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12. การแกไขปญหา

 คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความปลอดภัย

12.1 จะทำอยางไรถา...

 เตาอบไมเปดทำงานหรือไมยอมทำความรอน

 สาเหตุที่เปนไปได  วิธีการแกไข

เตาอบไมไดตออยูกับแหลงจายไฟหรือตอไมถูกตอง ตรวจสอบวาเตาอบตอกับแหลงจายไฟถูกตองหรือไม

ไมไดตั้งนาฬิกา ตั้งเวลา ดูรายละเอียดไดจากหัวขอ “ฟงกชั่นนาฬิกา”,
วิธีการตั้งคา ฟงกชันนาฬิกา.

ประตูปดไมถูกตอง ปดประตูใหสนิท

ฟวสขาด ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสเปนสาเหตุของปญหาใน‐
การทำงานหรือไม หากมีปญหากับฟวสอีก ใหติดตอ‐
ชางไฟ

ฟงกชั่นล็อคปองกันเด็กของเตาอบทำงาน ดูรายละเอียดในหัวขอ “เมนู”, เมนูยอยสำหรับ: ตัว‐
เลือก.

 สวนประกอบ

 คำอธิบาย  วิธีการแกไข

หลอดไฟขาด เปลี่ยนหลอดไฟ ดูรายละเอียดไดจากหัวขอ “การ‐
ดูแลและทำความสะอาด”, การเปลี่ยน: หลอดไฟ

 ถาดน้ำทำงานไมถูกตอง

 คำอธิบาย  สาเหตุที่เปนไปได  วิธีการแกไข

เตาอบไมกักระดับน้ำในถาดน้ำ‐
หลังจากสอดเขาไป

คุณไมไดกดตัวลิ้นชักถังเก็บน้ำ‐
จนสุด

สอดถาดน้ำเขาในเตาอบใหสุด
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 ถาดน้ำทำงานไมถูกตอง

 คำอธิบาย  สาเหตุที่เปนไปได  วิธีการแกไข

มีน้ำออกมาจากถาดน้ำ คุณไมไดประกอบประตูของถาด‐
น้ำหรือตัวกันกระเพื่อมอยางถูก‐
ตอง

ประกอบฝาปดถาดน้ำและตัวกัน‐
กระเพื่อมกลับเขาที่

 มีปญหากับกระบวนการทำความสะอาด

 คำอธิบาย  สาเหตุที่เปนไปได  วิธีการแกไข

ลิ้นชักถังน้ำทำความสะอาดได‐
ยาก

ฝาปดและตัวกันกระเพื่อมไมได‐
ถูกนำออก

นำฝาปดและตัวกันกระเพื่อมออก

ไมมีน้ำดานในกระทะปง/ยางหลัง‐
จากขจัดคราบตะกรัน

ถาดน้ำไมไดเติมถึงระดับสูงสุด ตรวจสอบวามีน้ำยาขจัดคราบ‐
ตะกรัน/น้ำอยูในตัวถาดน้ำหรือไม

มีน้ำสกปรกดานลางของชองเปด‐
หลังจากเดินรอบขจัดคราบตะกรัน

กระทะปง/ยางวางอยูผิดชั้น นำน้ำที่เหลือออกรวมทั้งน้ำยา‐
ขจัดคราบตะกรันจากดานลาง‐
ของเตา ครั้งตอไปใหจัดวาง‐
กระทะปง/ยางไวที่ชั้นวางแรก

มีน้ำมากเกินไปที่ดานลางของ‐
ชองใสหลังทำความสะอาด

คุณใสน้ำยาทำความสะอาดมาก‐
เกินไปในเตาอบกอนเริ่มการ‐
ทำความสะอาด

ครั้งถัดไปใหกระจายน้ำยาเปน‐
ชั้นบาง ๆ ใหทั่วที่ผนังชองใส

ประสิทธิภาพในการทำความ‐
สะอาดไมเปนที่นาพอใจ

คุณเริ่มทำความสะอาดขณะเตา‐
อบรอนเกินไป

รอจนกวาเตาอบจะเย็นลง ทวน‐
ซ้ำขั้นตอนการทำความสะอาด

คุณไมไดถอดอุปกรณตาง ๆ ออก‐
ทั้งหมดจากเตาอบกอนทำความ‐
สะอาด

นำสวนประกอบเสริมทั้งหมดออก‐
จากเตา ทวนซ้ำขั้นตอนการ‐
ทำความสะอาด

การตัดกระแสไฟจะสามารถหยุดการทำความสะอาดได ทวนซ้ำขั้นตอนการทำความสะอาดหากมีปญหา
ระบบไฟในรอบกอนหนา

12.2 การจัดการ: รหัสขอผิดพลาด
หากซอฟตแวรเกิดขอผิดพลาดขึ้น จอแสดงผลจะแสดงขอความแจงขอผิดพลาด
ในหัวขอนี ้คุณจะพบรายการปญหาตาง ๆ ที่คุณสามารถแกไขไดเอง
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 รหัสและรายละเอียด  วิธีการแกไข

F111 - เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอาหาร ใสในชองไม‐
ถูกตอง

เสียบ เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอาหาร เขาที่เตารับใหสุด

F240, F439 - ชองกดสัมผัสที่จอแสดงผลทำงานไม‐
ถูกตอง

ทำความสะอาดพื้นผิวจอแสดงผล จะตองไมมีสิ่ง‐
สกปรกที่จุดกดสัมผัส

F908 - ระบบของเตาอบไมสามารถเชื่อมตอกับแผง‐
ควบคุม

ปดและเปดเตาอบ

หากขอความแจงขอผิดพลาดตอไปนี้ยังคงปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล แสดงวาระบบยอยมีปญหาและจะตองปด
ใชงาน ในกรณีนี้ใหติดตอตัวแทนจำหนายของคุณหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต หากขอผิดพลาดเหลานี้
เกิดขึ้น ฟงกชั่นที่เหลือของเตาอบจะยังคงทำงานไปตามปกติ

 รหัสและรายละเอียด  วิธีการแกไข

F131 - อุณหภูมิของเซ็นเซอรนึ่งสูงเกินไป ปดเตาอบและรอจนกวาจะเย็นลง เปดเตาอบอีกครั้ง

F144 - เซ็นเซอรที ่ถาดน้ำ ไมสามารถตรวจวัด‐
ระดับน้ำได

ระบายของใน ถาดน้ำ ออกและเติมใหม

F508 - ถาดน้ำ ทำงานไมถูกตอง ปดและเปดเตาอบ

12.3 ขอมูลการบริการ
หากไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ใหติดตอตัวแทนจำหนาย หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
ขอมูลเกี่ยวกับศูนยบริการที่จำเปนจะอยูในแผนปายประจำเครื่อง แผนขอมูลอยูที่โครงดานหนาของชองเปด
ของเตาอบ อยานำแผนพิกัดทางเทคนิคออกจากชองวางของเตาอบ

เราแนะนำใหคุณกรอกขอมูลที่นี่

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

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

หมายเลขซีเรียล (S.N.) .........................................
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13. การประหยัดพลังงาน
13.1 ประหยัดพลังงาน

 
เตาอบมีระบบการทำงานเพื่อชวยประหยัดการทำงานระหวางการปรุงสุกทั่วไป

ประตูเตาอบจะตองปดขณะเตาอบทำงาน อยาเปดประตูเตาอบบอยเกินไประหวางปรุงสุก ปะเก็นที่ประตูจะ
ตองสะอาดและยึดกับที่อยางแนนหนา
ใชภาชนะโลหะเพื่อชวยประหยัดพลังงาน
อยาอุนรอนเตาอบกอนปรุงสุกหากสามารถทำได
เวนระยะพักระหวางการอบใหสั้นที่สุดหากเตรียมเมนูหลายอยางพรอมกัน
การปรุงสุกโดยใชพัดลม
ใชฟงกชันปรุงสุกดวยพัดลมเพื่อประหยัดพลังงานหากสามารถทำได
ความรอนที่เหลือ
หากเปดใชโปรแกรมที่เลือก ระยะเวลา หรือ เวลาสิ้นสุดไว และเวลาปรุงสุกนานกวา 30 นาที สวนประกอบ
ในการทำความรอนจะปดการทำงานอัตโนมัติกอนลวงหนาสำหรับฟงกชันเตาอบบางรายการ
พัดลมและหลอดไฟจะทำงานตอไป เมื่อคุณปดการทำงานเตาอบ จอแสดงผลจะแจงความรอนที่เหลืออยู คุณ
สามารถใชความรอนดังกลาวเพื่ออุนรอนอาหารไว
หากระยะเวลาปรุงสุกมากกวา 30 นาที ใหลดอุณหภูมิของเตาเปนขั้นต่ำ 3 - 10 นาทีกอนสิ้นสุดการปรุงสุก
ความรอนที่เหลืออยูในเตาอบจะยังคงทำอาหารตอไป
ใชความรอนหลงเหลือเพื่ออุนอาหารอื่นๆ
เก็บอาหารใหอุนรอนอยูเสมอ
เลือกคาอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเพื่อใชความรอนหลงเหลือเพื่ออุนรอนอาหารไว ตัวแจงสถานะความรอนหลงเหลือ
และอุณหภูมิจะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล
การปรุงอาหารขณะหลอดไฟดับ
ปดหลอดไฟระหวางปรุงสุก เปดเฉพาะในกรณีที่จำเปน
อบลมรอนแบบรักษาความชื้น
ฟงกชันนี้ออกแบบมาเพื่อใหประหยัดพลังงานระหวางการปรุงสุก
ขณะเปดใชฟงกชันนี้ ไฟจะดับโดยอัตโนมัติหลังผานไป 30 วินาที คุณสามารถปดหลอดไฟดังกลาวอีกครั้ง
แตการประหยัดพลังงานที่คาดหวังจะลดลงไปดวย
โหมดสแตนดบาย
หลังผานไป 2 นาท ีจอแสดงผลจะกลับเขาสูโหมดสแตนดบาย
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14. โครงสรางเมนู
14.1 เมนู
กด  เพื่อเปด เมนู

Options

Cleaning

Choose dish

รายการเมนู การใชงาน

รายการโปรด แสดงคาโปรด

ระบบชวยปรุงอาหาร แสดงรายการโปรแกรมอัตโนมัติ

ทำความสะอาด แสดงโปรแกรมการทำความสะอาด

ตัวเลือก การตั้งคาการทำงานของเตาอบ

การตั้งคา ตั้งคา การตั้งคาการทำงานของเตาอบ

บริการ แสดงเวอรชั่นซอฟตแวรและโครงราง‐
การทำงาน

14.2 เมนูยอยสำหรับ: ทำความสะอาด

เมนูยอย การใชงาน

ทำความสะอาดดวยไอน้ำ ทำความสะอาดเบาๆ

ทำความสะอาดดวยไอน้ำแบบพิเศษ การทำความสะอาดอยางล้ำลึก

การขจัดตะกรัน การทำความสะอาดวงจรทำไอน้ำจากคราบตะกรันตกคาง

ลางน้ำ การทำความสะอาดวงจรทำไอน้ำ ใชน้ำชะลางหลังจากปรุงสุกดวย‐
ไอน้ำเปนประจำ

การอบแหง ขั้นตอนสำหรับอบแหงชองใสของในกรณีที่เกิดไอน้ำตกคางหลัง‐
จากใชฟงกชั่นนึ่ง

แจงเตือนการทำความสะอาด แจงเตือนใหคุณทำความสะอาดเตาอบ
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14.3 เมนูยอยสำหรับ: ตัวเลือก

เมนูยอย การใชงาน

ไฟ เปดและปดหลอดไฟ

ไอคอนหลอดไฟแสดงขึ้น ไอคอนหลอดไฟจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ

การอุนรอนดวน ลดเวลาในการทำความรอน สามารถใชไดสำหรับฟงกชั่นเตาอบ‐
บางสวนเทานั้น

การล็อคปองกันเด็ก ปองกันการเปดใชงานเตาอบโดยไมไดตั้งใจ หากตัวเลือกนี้เปดใช‐
งาน ขอความ “ล็อคปองกันเด็ก” จะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผลเมื่อคุณ‐
เปดใชงานเตาอบ เปดใชเตาอบโดยเลือกรหัสเรียงตามลำดับตัว‐
อักษร

14.4 เมนูยอยสำหรับ: ตั้งคา

เมนูยอย คำอธิบาย

ภาษา ตั้งคาภาษาของเตาอบ

เวลาของวัน ตั้งคาวันที่และเวลาปจจุบัน

สวนแสดงเวลา เปดและปดนาฬิกา

รูปแบบนาฬิกาดิจิตอล ปรับรูปแบบเวลาที่แสดง

แจงเตือนการทำความสะอาด เปดและปดการแจงเตือน

เสียงปุม เปดและปดเสียงของปุมกดสัมผัส ไมสามารถปดเสียงไดสำหรับ: ,

เสียงเตือน/เสียงขอผิดพลาด เปดและปดเสียงสัญญาณเตือน

ระดับเสียง ตั้งคาระดับเสียงของปุมและสัญญาณตาง ๆ

ความสวางหนาจอ ตงคาความสวางหนาจอ

ความกระดางของน้ำ ตั้งคาความกระดางของน้ำ
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14.5 เมนูยอยสำหรับ: บริการ

เมนูยอย คำอธิบาย

โหมดสาธิต รหัสเปด/ปดการทำงาน: 2468

สิทธิ์ใชงาน ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ใชงาน

เวอรชั่นซอฟตแวร ขอมูลเกี่ยวกับเวอรชั่นซอฟตแวร

รีเซ็ตคาทั้งหมด คืนคาจากโรงงาน

รีเซ็ตปอปอัพทั้งหมด กูคืนปอปอัพทั้งหมดเปนคาเริ่มตน
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15. งาย ๆ เพียงเทานั้น!

กอนเริ่มใชงานครั้งแรกคุณจะตองตั้งคา:

ภาษา ความสวาง‐
หนาจอ ระดับเสียง ความกระดาง‐

ของน้ำ เวลาของวัน การเชื่อมตอ‐
แบบไรสาย

ทำความคุนเคยกับไอคอนการทำงานขั้นพื้นฐานที่แผงควบคุมและจอแสดงผล:

เปด / ปด เมน ู/ ยอน‐
กลับ Wi-Fi ขอมูล ตั้งเวลา

 /
เพิ่มเติม

เริ่มการใชงานเตาอบ

เริ่มการทำงาน‐
ดวน

เปดเตาอบแลวเริ่ม‐
การปรุงสุกดวยคา‐
อุณหภูมิและเวลา‐
เริ่มตนสำหรับฟง‐
กชั่นที่ใช

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

กดคาง: .  - ตั้งคา‐
ฟงกชั่นเตาอบ

กด: .

ปดดวน ปดเตาอบไดทุก‐
เมื่อไมวาจะอยูใน‐
หนาจอหรือ‐
ขอความใด ๆ

 - กดคางจนกวาเตาอบจะปดทำงาน

เริ่มการปรุงสุก

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6

- กดเพื่อเปด‐
เตาอบ

- เลือกฟงกชั่‐
นการทำงาน

- กดเพื่อไปยัง‐
การตั้งคา‐
อุณหภูมิ

- เลื่อนนิ้วไปที่‐
แถบเลื่อนเพื่อ‐
ตั้งคาอุณหภูมิ

- กดเพื่อยืนยัน - กดเพื่อเริ่ม‐
ทำอาหาร

การนึ่ง: ไอรอน

ตั้งอุณหภูมิ ประเภทฟงกชั่นการนึ่งจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่กำหนดไว

ไอรอนสำหรับการนึ่ง ไอรอนสำหรับการ‐
เคี่ยว

ไอรอนสำหรับการอบ‐
กรอบเล็กนอย

ไอรอนสำหรับการอบ‐
สุกและปงยาง

50 - 100 °C 105 - 130 °C 135 - 150 °C 155 - 230 °C
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เรียนรูวิธีการปรุงสุกอยางรวดเร็ว

ใชโปรแกรมอัตโนมัติเพื่อเตรียมเมนูอยางรวดเร็วโดยใชคาเริ่มตน

ระบบชวยปรุง‐
อาหาร

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

กด: . กด . กด  ระบบชวย‐
ปรุงอาหาร.

เลือกเมนู

ใชฟงกชั่นดวนเพื่อตั้งคาเวลาปรุงสุกหรือปรับฟงกชั่นการปรุงสุกที่ตองการ

การตั้งเวลาดวน
ใชคาเวลาที่ใชบอยที่สุดโดยเลือกจากทางลัด

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

กด: . กดที่คาตั้งเวลาที่‐
ตองการ

10% Finish assist
ใช 10% Finish assist เพื่อเพิ่มเวลาหรือปรับฟงกชั่‐
นการปรุงสุกเมื่อเหลือเวลาปรุงสุกอีก 10%

+1 min +5 min +10 min  - กดปุมเวลาที่ตองการเพื่อเพิ่ม‐
เวลาทำอาหารใหนานขึ้น

เปลี่ยนฟงกชั่นการทำงาน:
กดฟงกชั่นที่ตองการ: .

ทำความสะอาดเตาอบโดยใชฟงกชั่นทำความสะอาดดวยไอน้ำ

ขั้นตอนที่
1
กด: 

ขั้นตอนที่ 2
กด: 

ขั้นตอนที่ 3
เลือกโหมด:

ทำความสะอาดดวยไอน้ำ สำหรับการทำความสะอาดเล็กนอย

ทำความสะอาดดวยไอน้ำ‐
แบบพิเศษ

สำหรับการทำความสะอาดอยางล้ำลึก

การขจัดตะกรัน สำหรับการทำความสะอาดวงจรทำไอน้ำจากคราบตะกรันตกคาง

ลางน้ำ สำหรับการลางและทำความสะอาดวงจรทำไอน้ำหลังจากใชงานระบบไอน้ำ‐
เปนประจำ
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16. ใชทางลัด!
จากจุดนี้คุณจะเห็นทางลัดทั้งหมดที่สามารถใชประโยชนได หรือตรวจดูไดจากหัวขอที่เกี่ยวของจากคูมือผู
ใช
การตั้งคา: ฟงกชันทำความรอน

การตั้งคา: นึ่ง - การทำอาหารดวยฟงกชั่นนึ่ง

การตั้งคา: การปรุงสุกแบบซูวี

การตั้งคา: ระบบชวยทำอาหาร

การตั้งคา: เวลาปรุงสุก

การหนวงเวลา: เริ่มและสิ้นสุดการปรุงสุก

การยกเลิก: ตั้งเวลา

วิธีใช: เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร
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17. ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ  ใสบรรจุภัณฑลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล ชวยปกปองสิ่ง
แวดลอมและสุขภาพของมนุษย และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อยาทิ้งอุปกรณที่มี
เครื่องหมายสัญลักษณ  รวมกับขยะในครัวเรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลในทองถิ่น หรือ
ติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ
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