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เราใสใจดูแลคุณ
ขอบคุณที่ซื้อเครื่องใชไฟฟาจาก Electrolux คุณไดเลือกผลิตภัณฑที่เกิดจากประสบการณ
สั่งสมในความเปนมือชีพและนวัตกรรมมานานนับทศวรรษ ชาญฉลาดและมีสไตล ไดรับการ
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผูใชเปนหลัก ทุกครั้งที่ใชงาน คุณจะมั่นใจไดวาจะไดรับผลลัพธที่
ยอดเยี่ยมเสมอ
ยินดีตอนรับสู Electrolux!
เขาเยี่ยมชมเว็บไซตของเราที่:

ดูคำแนะนำในการใชงาน โบรชัวร ขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตน ขอมูลการใหบริการ
และการซอมแซม:
www.electrolux.com/support
ลงทะเบียนผลิตภัณฑเพื่อรับบริการที่ดีขึ้น:
www.registerelectrolux.com

ซื้ออุปกรณเสริม วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหลของแทสำหรับเครื่องใชไฟฟาของคุณ:
www.electrolux.com/shop

การดูแลลูกคาและการใหบริการ
ใชอะไหลแททุกครั้ง
ในการติดตอศูนยบริการอยางเปนทางการของเรา โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีขอมูลตอ
ไปนี:้ รุน, PNC, หมายเลขเครื่อง
สามารถขอมูลนี้ไดในแผนคะแนนการประหยัดพลังงาน

 คำเตือน / ขอควรระวัง-ขอมูลความปลอดภัย
 ขอมูลทั่วไปและคำแนะนำ
 ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

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

1.1 ความปลอดภัยสำหรับเด็กและบุคคลในกลุมเสี่ยง
• เด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มีขอจำกัดทางรางกาย

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

• เด็กควรมีผูดูแลในการใชงานเพื่อใหแนใจวาจะไมเลนกับ
เครื่อง

• เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็กและทิ้งอยางเหมาะสม
• คำเตือน: อยาใหเด็กและสัตวเลี้ยงเขาใกลเครื่องขณะทำงาน

หรือขณะกำลังรอใหเย็นลง ชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดอาจ
เกิดความรอนในระหวางการใชงาน

• หากเครื่องมีอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ควรใชงานอุปกรณ
เหลานี้

• อยาใหเด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัวเอง
โดยไมมีผูดูแล

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
• ติดตั้งเครื่องและเปลี่ยนสายไฟโดยชางผูเชี่ยวชาญเทานั้น
• อยาใชเครื่องกอนติดตั้งกับโครงสรางบิลทอิน
• กอนทำการซอมบำรุงใด ๆ ใหปลดสายไฟเครื่องจากแหลง

จายไฟกอน
• หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนย

บริการอยางเปนทางการหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกัน
อันตรายจากไฟฟาที่อาจเกิดขึ้น

• คำเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวาปดสวิตชเครื่องแลว กอนที่จะ
เปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงความเปนไปไดที่จะเกิดไฟฟา
ช็อต
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• คำเตือน: ตัวเครื่องและชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดของเครื่อง
อาจเกิดความรอนในระหวางการใชงาน ใชความระมัดระวัง
หลีกเลียงการสัมผัสสวนประกอบที่ใหความรอน

• ใชถุงมือเตาอบเพื่อถอดหรือใสอุปกรณเสริมหรืออุปกรณใน
เตาอบเสมอ

• ใชเฉพาะเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอาหาร (เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
ใจกลาง) ที่แนะนำสำหรับเครื่องนี้เทานั้น

• หากตองการถอดที่รองรับชั้นวางออก ใหดึงที่ดานหนาของที่
รองรับชั้นวางออกกอน จากนั้นใหดึงดานหลังออกจากกำแพง
ดานขาง ติดตั้งที่รองรับชั้นวางในลำดับที่ตรงกันขาม

• หามใชเครื่องทำความสะอาดดวยไอน้ำในการทำความสะอาด
เครื่อง

• อยาใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือวัสดุแหลมคมเพื่อทำความ
สะอาดประตูกระจก เนื่องจากอาจทำใหพื้นผิวเกิดรอยและ
ทำใหกระจกแตกเสียหายได

• นำสวนเกินที่ไหลลนออกมาออกกอนใชระบบทำความสะอาด
Pyrolytic นำสวนประกอบทั้งหมดออกจากเตา

2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง

คำเตือน
ติดตั้งเครื่องโดยชางผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น

• นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา

ใหพรอมกับเครื่อง
• ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจาก

เครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและ
รองเทาที่มิดชิดทุกครั้ง

• อยาดึงเครื่องจากมือจับ
• ติดตั้งเครื่องในพื้นที่เหมาะสมและปลอดภัย

ตามเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด
• เวนระยะขั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณอื่น
• กอนยึดตัวเครื่อง ใหตรวจสอบวาประตูเตา

อบเปดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
• เครื่องมีระบบทำความเย็นแบบไฟฟา โดย

จะตองทำงานโดยมีไฟเลี้ยง

ความสูงขั้นต่ำของตู
(ความสูงขั้นต่ำของตู‐
ดานลางสำหรับแนว‐
ระนาบที่จะใชงาน)

590 (600) มม.

ความกวางสาย 560 มม.

ความหนาของสาย 550 (550) มม.

ความสูงดานหนาของ‐
เครื่อง

594 มม.

ความสูงดานหลังของ‐
เครื่อง

576 มม.

ความกวางดานหนา‐
ของเครื่อง

595 มม.

ความกวางดานหลัง‐
ของเครื่อง

559 มม.

ความหนาของเครื่อง 569 มม.

ความลึกของชองบิลท‐
อินสำหรับเครื่อง

548 มม.

ความลึกขณะเปดประตู 1022 มม.

ขนาดชองระบายขั้น‐
ต่ำ ชองเปดดานลาง‐
ดานหลัง

560x20 มม.
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ความยาวสายไฟหลัก
สายอยูที่มุมดานขวา‐
หลัง

1500 มม.

สกรูยึด 4x25 มม.

2.2 การตอสายไฟ
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได

• ตอระบบไฟโดยชางไฟฟาที่มีความ
เชี่ยวชาญเทานั้น

• เครื่องจะตองตอสายดิน
• พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตอง

ตรงกับพิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟ
ที่ใช

• ใชเตารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได
อยางถูกตอง

• อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
• อยาทำใหปลั๊กไฟและสายไฟเสียหาย ใน

กรณีที่ตองเปลี่ยนสายไฟ ควรใหศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตเปนผูดำเนินการ

• อยาใหสายไฟสัมผัสโดนประตูเครื่องหรือ
รองดานลางของเครื่อง โดยเฉพาะในกรณี
ที่เครื่องทำงานหรือประตูรอนอยู

• ระบบปองกันการกระแทกของชิ้นสวนที่มี
กระแสหรือชิ้นสวนหุมฉนวนจะตองยึดแนน
โดยไมสามารถนำออกโดยไมใชเครื่องมือ
พิเศษได

• ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการ
ติดตั้งเสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชอง
สำหรับเสียบปลั๊กไดสะดวกหลังการติดตั้ง

• หากเตารับไฟฟาหลวมคลอน อยาตอปลั๊ก
ไฟเขาไป

• อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊ก
ไฟทุกครั้ง

• ใชเฉพาะอุปกรณตัดตอนทางไฟฟาที่ถูก
ตอง เชน ระบบตัดนิรภัย ฟวส (ฟวสแบบสก
รูยึดกับฐาน) ตัวตัดไฟรั่วและคอนแทคเตอร

• การติดตั้งทางไฟฟาจะตองติดตั้งรวมกับ
อุปกรณแยกสวนเพื่อใหสามารถตัดการ
เชื่อมตอเครื่องจากแหลงจายไฟไดทุกขา
อุปกรณแยกสวนจะตองมีความกวางชอง
เปดหนาสัมผัสอยางนอย 3 มม.

• ปดประตูเครื่องใหสนิท กอนเสียบปลั๊กเขา
กับเตารับไฟฟา

• เครื่องนี้มาพรอมกับสายไฟหลักเทานั้น

ประเภทสายสำหรับติดตั้งหรือเปลี่ยน‐
ใหมในภูมิภาคยุโรป:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

สำหรับสวนของสายไฟ ใหดูกำลังไฟทั้งหมด
บนปายบอกเรตติ้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถดู
รายละเอียดไดจากตารางตอไปนี้

พลังงานทั้งหมด
(วัตต)

สวนของสายไฟ
(ตร.มม.)

สูงสุด 1380 3 x 0.75

สูงสุด 2300 3 x 1

สูงสุด 3680 3 x 1.5

สายดิน (สายสีเขียว / สีเหลือง) จะตองยาวกวา
สายไฟเฟส และสายไฟเปนกลาง 2 ซม. (สาย
สีน้ำเงินและน้ำตาล)

2.3 การใชงาน
คำเตือน
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ ไหม
ไฟฟาช็อตหรือการระเบิดได

• นี่เปนเครื่องใชสำหรับใชงานในครัวเรือน
(ในอาคาร) เทานั้น

• อยาเปลี่ยนขอมูลจำเพาะของเครื่องนี้
• ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศไม

ไดถูกปดกั้น
• อยาปลอยใหเครื่องทำงานโดยไมดูแลใน

ระหวางการใชงาน
• ปดใชงานเครื่องหลังการใชงานทุกครั้ง
• ใชความระมัดระวังขณะเปดประตูเครื่องใน

กรณีที่เครื่องทำงานอยู อาจมีไอรอนพุง
ออกมา

• หามใชงานเครื่องดวยมือที่เปยกหรือเมื่อ
สัมผัสกับน้ำ

• อยาใชแรงดันประตูที่เปดอยู
• อยาใชงานเครื่องเปนพื้นผิวการทำงาน

หรือเปนพื้นผิวการจัดเก็บ
• เปดประตูเครื่องดวยความระมัดระวัง การ

ใชสวนผสมกับแอลกอฮอล สามารถทำให
เกิดการผสมของแอลกอฮอลและอากาศ

• อยาใหมีประกายไฟหรือเปลวไฟใกลกับ
เครื่องขณะเปดประตู

• อยาใสของไวไฟหรือของที่ชุมดวยสาร
ไวไฟไว ใกลหรือบนตัวเครื่อง

คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง
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• เพื่อปองกันความเสียหายหรือการเปลี่ยนสี
ของอีนาเมลเคลือบ:
– อยาวางเตาอบหรือวัตถุอื่นๆ ไวในดาน

ลางเครื่องโดยตรง
– อยาวางฟอยลอะลูมิเนียมที่ดานลาง

ของถาดรองน้ำของเครื่องโดยตรง
– อยาใสน้ำลงในอุปกรณที่รอนอยู

โดยตรง
– อยาเก็บจานชื้นและอาหารไวในเครื่อง

หลังจากที่คุณปรุงอาหารเสร็จ
– ระวังเมื่อคุณถอดหรือติดตั้งอุปกรณ

เสริม
• การเปลี่ยนสีของอีนาเมลหรือสแตนเลสสตี

ลไมสงผลตอประสิทธิภาพของเครื่องแต
อยางใด

• ใชแมพิมพเคกกนลึกสำหรับทำเคกที่มี
ความชื้นมาก น้ำผลไมอาจทำใหเกิดคราบ
ถาวร

• ใชเครื่องสำหรับประกอบอาหารเทานั้น
หามใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน การ
ทำความรอนในหอง

• ประกอบอาหารโดยปดประตูเตาอบทุกครั้ง
• หากเครื่องติดตั้งดานหลังเครื่องเรือน (เชน

ประตู) ประตูจะตองไมปดอยูขณะเครื่อง
ทำงาน ความรอนและความชื้นสามารถเกิด
ขึ้นหลังแผงเฟอรนิเจอรปด และทำใหเกิด
ความเสียหายตามมากับเครื่อง ชุดจับยึด
หรือพื้น อยาปดแผงเฟอรนิเจอรจนกวา
เครื่องจะเย็นลงอยางสมบูรณหลังการใช
งาน

2.4 การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพลิง
ไหมหรือความเสียหายตอเครื่อง

• กอนทำการซอมบำรุง ใหปดเครื่องและปลด
สายไฟออกจากเตารับไฟฟา

• เครื่องจะตองเย็นลงแลว แผงกระจกอาจ
แตกเสียหายได

• เปลี่ยนแผงกระจกทันทีหากมีการแตกเสีย
หาย ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

• ใชความระมัดระวังขณะนำประตูออกจาก
ตัวเครื่อง ประตูมีน้ำหนักมาก!

• ทำความสะอาดเครื่องเปนประจำเพื่อ
ปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุบริเวณพื้น
ผิว

• ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ
น้ำบิดหมาด ใชเฉพาะน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง อยาใชผลิตภัณฑที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน แผนขัดที่หยาบ สารละลาย
หรือวัตถุโลหะที่อาจทำใหเกิดความเสีย
หาย

• หากใชสเปรยสำหรับฉีดเตา ใหปฏิบัติตาม
คำแนะนำดานความปลอดภัยบนบรรจุ
ภัณฑ

2.5 การทำความสะอาดระบบ
Pyrolytic

คำเตือน
อาจเกิดการบาดเจ็บ/เพลิงไหม/
ไอเคมี (ควัน) ในโหมด Pyrolitic
อยาเริ่มกระบวนการ Pyrolysis
หากปุม Plus Steam ถูกกดอยู

• กอนทำความสะอาดระบบ Pyrolitic หรือ
เดินฟงกชั่นการทำงานครั้งแรก กรุณานำ
สิ่งตอไปนี้ออกจากชองที่เตา:
– เศษอาหารตกคางสวนเกิน น้ำมันหรือ

คราบไขมัน/คราบสะสม
– วัตถุที่สามารถแยกออกได (เชน ชั้น

วาง รางดานขาง ฯลฯ ที่จัดมาใหพรอม
กับผลิตภัณฑ) โดยเฉพาะกระทะ
เคลือบกันติด หมอ ถาด เครื่องใช ฯลฯ

• อานคำแนะนำในการทำความสะอาดระบบ
Pyrolytic อยางละเอียด

• อยาใหเด็กเขาใกลเครื่องขณะที่ระบบ
ทำความสะอาด Pyrolytic กำลังทำงาน
เครื่องจะรอนมากและมีลมรอนออกจากชอง
ระบายอากาศดานหนา

• การทำความสะอาดระบบ Pyrolytic
เปนการทำงานที่อุณหภูมิสูงซึ่งอาจทำให
เกิดควันเนื่องจากสิ่งตกคางจากการปรุงสุก
หรือจากโครงสรางของตัวเครื่อง จึงแนะนำ
ให:
– ดูแลใหมีการถายเทอากาศอยางเพียง

พอระหวางและหลังการทำความ
สะอาดระบบ Pyrolytic

– จัดหาพื้นที่การระบายอากาศที่ดี
ระหวางและหลังจากการใชงานครั้ง
แรกที่อุณหภูมิสูงสุด

• นกและสัตวเลื้อยคลานอาจไหวตอไอที่ออก
มาระหวางการทำความสะอาดของเตา
Pyrolytic ไดมากกวามนุษย
– นำสัตวเลี้ยง (โดยเฉพาะนก) ออกจาก

พื้นที่ตั้งเครื่องระหวางและหลัง
ทำความสะอาดระบบ Pyrolytic และ
การใชงานครั้งแรกที่อุณหภูมิสูงสุด
โดยพื้นที่จะตองมีการถายเทอากาศดี
พอ

• สัตวเลี้ยงขนาดเล็กอาจไวตอการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉพาะที่ในพื้นที่ที่ติด
ตั้งเตา Pyrolytic ขณะทำความสะอาดดวย
ระบบ Pyrolytic

• พื้นผิวเคลือบกันติดของกระทะ หมอ ถาด
เครื่องใช ฯลฯ อาจไดรับความเสียหาย
เนื่องจากการทำความสะอาดระบบ
Pyrolytic ที่อุณหภูมิสูงของเตา Pyrolytic
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และยังอาจทำใหเกิดไอหรือควันที่เปน
อันตรายในระดับต่ำ

• ไอหรือควันที่เกิดขึ้นจากเตา / สิ่งตกคาง
จากการปรุงอาหารที่กลาวถึงนี้ไมเปน
อันตรายตอมนุษย รวมทั้งเด็กและบุคคลที่มี
ปญหาดานสุขภาพ

2.6 ไฟดานใน
คำเตือน
อาจเกิดไฟฟาช็อตได

• หลอดไฟภายในผลิตภัณฑนี้และหลอด
อะไหลจะแยกจำหนายตางหาก: หลอดไฟ
เหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทนทานตอ
สภาพทางกายภาพที่รุนแรงในเครื่องใชใน
ครัวเรือน เชน อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน
ความชื้น หรือมีจุดประสงคเพื่อสงสัญญาณ
ขอมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่อง
ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานอื่นๆ
และไมเหมาะสำหรับการสองสวางในหอง
พักในครัวเรือน

• ใชเฉพาะหลอดไฟที่มีขอมูลจำเพาะ
เดียวกัน

2.7 บริการ
• หากตองการซอมเครื่องใหติดตอศูนย

บริการอยางเปนทางการ
• ใชอะไหลแทเทานั้น

2.8 การกำจัด
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

• โปรดติดตอหนวยงานเทศบาลของคุณเพื่อ
ขอขอมูลเกี่ยวกับวิธีการทิ้งเครื่อง

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
• ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยก

ทิ้ง
• ถอดตัวล็อคประตูเพื่อปองกันเด็กหรือสัตว

เลี้ยงติดคางในเครื่อง

3. การติดตั้ง
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

3.1 บิ๊วทอินในตัว

www.youtube.com/electrolux

www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux 
Oven - Column installation

18

594

589

114

21548

595
+-1

min. 550

20600

min. 560

3
5

60

20

80

52060

198

523

(*mm)

ภาษาไทย 7



min. 550

20

595
+-1

18590

min. 560

594

589

114

21548

3
5

70

60 520

60

20

198

523

(*mm)

3.2 การยึดเตาอบเขากับตู

4. รายละเอียดผลิตภัณฑ
4.1 รายละเอียดเบื้องตน

12 9

10

11

5

4

1

2

3

1 3 542

6

8

7

1 แผงควบคุม
2 ปุมฟงกชันทำความรอน
3 จอแสดงผล
4 ปุมควบคุม (สำหรับปรับอุณหภูมิ)
5 Plus Steam
6 เตาเสียบสำหรับเซ็นเซอรอาหาร
7 องคประกอบความรอน
8 หลอดไฟ
9 พัดลม
10 แนวนูนของถาดรองน้ำ
11 ชั้นวางของแบบถอดได
12 ตำแหนงชั้นวาง
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4.2 อุปกรณเสริม
• ตะแกรงชั้นวาง

สำหรับเครื่องครัว กระปองเคก เนื้อยาง
• ถาดอบ

สำหรับเคกและบิสกิต
• ถาดปง/ยาง

เพื่ออบและยาง หรือเปนถาดเพื่อรวบรวม
ไขมัน

• เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอาหาร
เพื่อวัดความสุกของอาหาร

• รางทรงกระบอก
รางทรงกระบอกชวยใหคุณสามารถใสและ
นำชั้นวางออกไดโดยงาย

5. แผงควบคุม
5.1 ลูกบิดแบบดีดกลับได
ใชเครื่องโดยกดที่ลูกบิด ลูกบิดจะยื่นออกมา

5.2 พื้นที่เซ็นเซอร / ปุมสั่งการ

การตั้งคาเครื่องตั้งเวลา กดคางไวนานกวา 3 วินาทีเพื่อเปด‐
หรือปดหลอดไฟเตาอบ

ตั้งคานาฬิกา

ตรวจสอบอุณหภูมิเตาอบหรืออุณหภูมิเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ‐
ใจกลาง (ถาทำได) ใชเฉพาะขณะที่ฟงกชั่นทำความรอนกำลัง‐
ทำงานเทานั้น

สำหรับเปดใช True Fan Cooking PLUS

5.3 จอแสดงผล

A B

DG EF C

A. ระบบตั้งเวลา / อุณหภูมิ
B. ระบบแจงการทำความรอนและความรอน

หลงเหลือ
C. เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร (เฉพาะบางรุน)
D. ล็อคประตู (เฉพาะบางรุน)
E. ชั่วโมง / นาที
F. โหมดสาธิต (เฉพาะบางรุน)
G. ฟงกชันนาฬิกา

6. กอนการใชงานครั้งแรก
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

ตั้งเวลากอนเปดใชงานเตาอบ

6.1 การทำความสะอาดเบื้องตน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

นำอุปกรณทั้งหมดและฐาน‐
รองชั้นวางที่ถอดไดออกจาก‐

เตาอบ

ทำความสะอาดเตาอบและ‐
อุปกรณตางๆ โดยใชผาเนื้อ‐
นุม น้ำอุนและน้ำยาซักฟอก‐

ฤทธิ์ออน

จัดวางอุปกรณตางๆ และฐาน‐
รองชั้นวางแบบถอดไดเขาที่‐

เตาอบ
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6.2 การอุนรอนครั้งแรก

ทำความรอนเตาอบเปลากอนใชงานเปนครั้งแรก
ขั้นตอนที่
1

นำอุปกรณทั้งหมดและฐานรองชั้นวางที่ถอดไดออกจากเตาอบ

ขั้นตอนที่
2 ตั้งคาอุณหภูมิสูงสุดสำหรับฟงกชัน: .

ปลอยใหเตาอบทำงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่
3 ตั้งคาอุณหภูมิสูงสุดสำหรับฟงกชัน: .

ปลอยใหเตาอบทำงานเปนเวลา 15 นาที

 เตาอบอาจมีกลิ่นและมีควันระหวางการอุนเตา หองจะตองมีการถายเทอากาศดี

7. การใชงานประจำวัน
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

7.1 การตั้งคา: ฟงกชันทำความรอน

ขั้นตอนที่
1

ปรับปุมฟงกชันทำความรอน‐
เพื่อเลือกฟงกชันการทำความ‐
รอน

ขั้นตอนที่
2

ปรับปุมเพื่อเลือกอุณหภูมิ

ขั้นตอนที่
3

หลังการทำอาหาร ปดเตาอบ‐
โดยหมุนปุมไปที่ตำแหนงปด‐
การทำงาน

7.2 การตั้งคาฟงกชั่นการทำงาน: True Fan Cooking PLUS
คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง หรืออาจทำใหผิวไหมได

ขั้นตอนที่
1

เตาอบจะตองเย็นแลว

ขั้นตอนที่
2

เทน้ำประปาลงในถาดรองน้ำ
 ความจุสูงสุดของถาดรองน้ำ‐

คือ 250 มล. อยาเติมถาดรองน้ำ‐
เพิ่มระหวางการปรุงสุกหรือขณะ‐
เตารอน

ขั้นตอนที่
3 ตั้งคาฟงกชันการทำงาน: 

กด  ไฟระบุสถานะจะติดสวาง ใชไดเฉพาะกับฟงกชั่นนี้: True Fan Cooking
PLUS

ขั้นตอนที่
4

หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งคาอุณหภูมิ
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ขั้นตอนที่
5

วอรมเตาอบแบบวางเปลา 10 นาทีเพื่อใหมีความชื้น

ขั้นตอนที่
6

ใสอาหารในเตาอบ
ดูในหัวขอ "เคล็ดลับและคำแนะนำที่เปนประโยชน" อยาเปดประตูระหวางการปรุง

ขั้นตอนที่
7

ปดเตาอบโดยหมุนปุมฟงกชั่นทำความรอนไปยังตำแหนงปดทำงาน
 - กดเพื่อปดเตาอบ ไฟสถานะจะดับลง

ขั้นตอนที่
8

หลังจากฟงกชั่นทำงานเสร็จ ใหเปดประตูอยางระมัดระวัง ความชื้นที่ระบายออกมา‐
อาจทำใหเกิดการลวกไหมได:

ขั้นตอนที่
9

เตาอบจะตองเย็นแลว นำน้ำที่เหลือออกจากถาดรองน้ำ

7.3 การอุนรอนดวน
การอุนรอนดวนจะชวยลดเวลาในการทำความ
รอน

อยาใสอาหารในเตาขณะที่ฟง
กชั่นอุนรอนดวนทำงาน

1. หมุนลูกบิดสำหรับปรับการทำงานของเตา
อบเพื่อตั้งคาอุนรอนอยางรวดเร็ว

2. หมุนลูกบิดควบคุมคุณหภูมิเพื่อตั้งคา
อุณหภูมิ

จะมีเสียงดังขึ้นเมื่อเตาอบไดอุณหภูมิตามที่
กำหนด
3. ตั้งคาฟงกชั่นเตาอบ

7.4 ไฟสถานะการทำความรอน
ขณะฟงกชั่นเตาอบกำลังทำงาน แถบสถานะที่
จอแสดงผล  จะปรากฏขึ้นที่ละสวนเมื่อ
อุณหภูมิในเตาอบเพิ่มขึ้น และหายไปเมื่อ
อุณหภูมิลดลง

7.5 ฟงกชันทำความรอน

ฟงกชัน‐
ทำความรอน

การใชงาน

ตำแหนงปด‐
ทำงาน

ไมไดเปดเตา

การอุนรอน‐
ดวน

ชวยลดเวลาในการอุนรอน

ฟงกชัน‐
ทำความรอน

การใชงาน

 
True Fan
Cooking /
True Fan
Cooking
PLUS

อบสูงสุดสามชั้นพรอมๆ
กันและอบแหงอาหาร
ตั้งอุณหภูมิต่ำกวาของ
การอบปกติ 20 - 40 °C
การเพิ่มความชื้นระหวาง‐
การปรุงสุก เพื่อใหไดสี‐
และความกรอบที่กำลัง‐
พอดีระหวางการอบ เพื่อ‐
ใหมีเนื้อฉ่ำระหวางการอุน‐
รอน

ฟงกชันการทำ‐
พิซซา

อบพิซซา อบเกรียมให‐
เหลืองกรอบดานลาง

การอบปกติ

สำหรับอบและยางอาหาร‐
บนชั้นวางเดียว

ความรอนดาน‐
ลาง

เพื่ออบขนมเคกที่มีกน‐
กรอบ และถนอมอาหาร

ละลายน้ำแข็ง

ละลายน้ำแข็งอาหาร (ผัก‐
และผลไม) เวลาละลายน้ำ‐
แข็งขึ้นอยูกับปริมาณและ‐
ขนาดของอาหารแชแข็ง
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ฟงกชัน‐
ทำความรอน

การใชงาน

อบพัดลมแบบ‐
มีความชื้น

ฟงกชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อ‐
ใหประหยัดพลังงาน‐
ระหวางการทำอาหาร
ขณะใชฟงกชั่นนี้
อุณหภูมิที่ชองเตาอบอาจ‐
แตกตางไปจากอุณหภูมิที่‐
ตั้งไว ใชความรอนที่หลง‐
เหลืออยู พลังงานในการ‐
ทำความรอนอาจลดลง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได‐
จาก “การใชงานทั่วไป”
หมายเหตุเกี่ยวกับ: อบ‐
พัดลมแบบมีความชื้น.

ปงยางดวน

ปงยางผลิตภัณฑอาหาร‐
ชิ้นบางเปนจำนวนมาก
และปงขนมปง

ปงยางเทอรโบ

สำหรับยางเนื้อบริเวณขอ‐
ชิ้นใหญหรือเนื้อสัตวปกที่‐
มีกระดูกบนชั้นวางเดียว
ทำกราแตงและเพื่อทำให‐
เกรียม

ฟงกชัน‐
ทำความรอน

การใชงาน

ทำใหสลายตัว‐
จากอุณหภูมิสูง

เพื่อเปดใชฟงกชั่นการ‐
ทำความสะอาดระบบไพโร‐
ไลติคของเตาอบ

7.6 หมายเหตุเกี่ยวกับ อบพัดลม
แบบมีความชื้น
ใชฟงกชั่นนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ประหยัดพลังงานและเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม
ภายใต EU 65/2014 และ EU 66/2014
ทดสอบตามมาตรฐาน EN 60350-1
ปดประตูเตาอบระหวางการทำอาหารเพื่อให
ฟงกชั่นทำงานไดอยางตอเนื่อง และเพื่อให
แนใจวาเตาอบจะทำงานไดที่กำลังสูงสุดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
ขณะใชฟงกชั่นนี้ หลอดไฟจะดับอัตโนมัติหลัง
ผานไป 30 วินาที
สำหรับคำแนะนำวิธีปรุงสุก ดูที่บท "ขอแนะนำ
และเคล็ดลับ", อบพัดลมแบบมีความชื้น
สำหรับคำแนะนำในการประหยัดพลังงานโดย
ทั่วไป ดูที่บท "ประสิทธิภาพการใชพลังงาน",
การประหยัดพลังงาน

8. ฟงกชั่นนาฬิกา
8.1 ตารางฟงกชันนาฬิกา

ฟงกชันนาฬิกา การใชงาน

เวลา
การแสดงหรือแกไขนาฬิกา คุณสามารถแกไขนาฬิกาได‐
ขณะเตาอบปดทำงาน

ระยะเวลา
การตั้งคาระยะเวลาปรุงสุก ใชเฉพาะในกรณีที่ตั้งคา‐
ทำความรอนไว

เวลาสิ้นสุด
หารตั้งคาเวลาปดทำงานของเตาอบ ใชเฉพาะในกรณีที่ตั้ง‐
คาทำความรอนไว

 
การหนวงเวลา

การรวมฟงกชัน: ระยะเวลา เวลาสิ้นสุด

เครื่องตั้งเวลา
การตั้งเวลานับถอยหลัง ฟงกชันนี้จะไมมีผลตอการทำงาน‐
ของเตาอบ
เครื่องตั้งเวลา- สามารถตั้งคาไดตลอดเวลา หากปดเตาอบ
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8.2 การตั้งคา: นาฬิกา
หลังจากการเชื่อมตอกับระบบจายไฟหลักเปน
ครั้งแรก ใหรอจนกวาจอแสดงผลจะแสดง
ขอความ hr, 12:00 12 - จะกระพริบ

ขั้นตอนที่
1

หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งคาชั่วโมง

ขั้นตอนที่
2  - กดเพื่อยืนยัน

จอแสดงผลจะแสดงชั่วโมงที่ตั้งคาไวและ: min 00 - จะกระพริบ

ขั้นตอนที่
3

หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งคานาที

ขั้นตอนที่
4  - กดเพื่อยืนยัน

จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่ตั้งไว

 - กดซ้ำๆ เพื่อปรับเวลา  - จะกะพริบบนจอแสดงผล

8.3 วิธีการตั้งคาฟงกชั่น: ระยะเวลา

ขั้นตอนที่
1

ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน:

ขั้นตอนที่
2  - กดซ้ำๆ  - เริ่มกระพริบ

ขั้นตอนที่
3 หมุนปุมควบคุมเพื่อตั้งคานาท ี  - กดเพื่อยืนยัน

ขั้นตอนที่
4 หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งคาชั่วโมง  - กดเพื่อยืนยัน

เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว สัญญาณเสียงจะดังเปนเวลานาน 2 นาที เวลาที่ตั้งไวจะกระ‐
พริบบนหนาจอ เตาอบจะปดการทำงานอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่
5

กดปุมใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดังกลาว

ขั้นตอนที่
6

หมุนปุมไปที่ตำแหนงปดทำงาน

8.4 วิธีการตั้งคาฟงกชั่น: เวลาสิ้น
สุด

ขั้นตอนที่
1

ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน:

ขั้นตอนที่
2  - กดซ้ำๆ  - เริ่มกระพริบ

ขั้นตอนที่
3 หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งคาชั่วโมง  - กดเพื่อยืนยัน
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ขั้นตอนที่
4 หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งคานาท ี  - กดเพื่อยืนยัน

เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว สัญญาณเสียงจะดังเปนเวลานาน 2 นาที เวลาที่ตั้งไวจะกระ‐
พริบบนหนาจอ เตาอบจะปดการทำงานอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่
5

กดปุมใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดังกลาว

ขั้นตอนที่
6

หมุนปุมไปที่ตำแหนงปดทำงาน

8.5 วิธีการตั้งคาฟงกชั่น: การหนวง
เวลา

ขั้นตอนที่
1

ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน:

ขั้นตอนที่
2  - กดซ้ำๆ  - เริ่มกระพริบ

ขั้นตอนที่
3

หมุนปุมไปที่อุณหภูมิเพื่อตั้งคานาทีสำหรับฟงกชัน: ระยะเวลา.
กด .

ขั้นตอนที่
4

หมุนปุมไปที่อุณหภูมิเพื่อตั้งคาชั่วโมงสำหรับฟงกชัน: ระยะเวลา.
กด .
หนาจอแสดง: .

ขั้นตอนที่
5

หมุนปุมไปที่อุณหภูมิเพื่อตั้งคาชั่วโมงสำหรับฟงกชัน: เวลาสิ้นสุด.
กด .

ขั้นตอนที่
6

หมุนปุมไปที่อุณหภูมิเพื่อตั้งคานาทีสำหรับฟงกชัน: เวลาสิ้นสุด.
กด .

จอแสดงผลจะแสดง: อุณหภูมิที่ตั้งไว , , 
เตาอบจะเปดทำงานอัตโนมัติในภายหลัง ใชไดเฉพาะสำหรับระยะเวลาที่กำหนด และจุหยุดลง‐
เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่กำหนด
เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว เสียงสัญญาณจะดังเปนเวลา 2 นาท ีเวลาที่ตั้งไวจะกระพริบบนหนาจอ
เตาอบปดการทำงาน

ขั้นตอนที่
7

กดปุมใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดังกลาว

ขั้นตอนที่
8

หมุนปุมไปที่ตำแหนงปดทำงาน

8.6 วิธีการตั้งคาฟงกชั่น: เครื่องตั้ง
เวลา
สามารถตั้งคาเครื่องตั้งเวลาไดในขณะที่เตาอบ
เปดหรือปดเครื่อง
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ขั้นตอนที่
1  - กดซ้ำๆ , 00 - กระพริบ

ขั้นตอนที่
2

หมุนปุมไปที่อุณหภูมิเพื่อตั้งคาวินาทีและนาที
หากตั้งเวลาไวนานกวา 60 นาที hr จะกะพริบ

ขั้นตอนที่
3

ตั้งคาชั่วโมง
เครื่องตั้งเวลา - เริ่มทำงานอัตโนมัติหลังผานไป 5 วินาที
หลังผานเวลาที่ตั้งไว 90% สัญญาณเสียงจะดังขึ้น

ขั้นตอนที่
4 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ตั้งไว เสียงสัญญาณจะดังเปนเวลา 2 นาที 00:00,  - จะ‐

กระพริบ กดปุมใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดังกลาว

9. การใชอุปกรณเสริม
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

9.1 การใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
ใจกลาง
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางทำหนาที่วัด
อุณหภูมิที่ใจกลางของเนื้อ เมื่อเนื้อไดอุณห
ภูมิตามที่กำหนด เตาอบจะปดทำงาน
ตองตั้งคาอุณหภูมิสองสวนไดแก
• อุณหภูมิเตาอบ ดูรายละเอียดการยางจาก

ตาราง
• อุณหภูมิใจกลาง ดูรายละเอียดเซ็นเซอรวัด

อุณหภูมิใจกลางจากตาราง
ขอควรระวัง
ใชเฉพาะเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
ใจกลางที่จัดมาใหกับเตาอบหรือ
ชิ้นสวนอะไหลแทเทานั้น

1. กำหนดฟงกชั่นเตาอบและตั้งอุณหภูมิเตา
อบ

2. ติดตั้งเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางไวที่
ใจกลางของชิ้นเนื้อ (พรอมสัญลักษณ

 ติดสวางที่มือจับ)

3. ติดตั้งเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางที่
เตารับดานบนของชองเปด

เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางจะตองนิ่งอยู
ในเนื้อ และที่เตารับระหวางการปรุงสุก
ขณะใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางเปน
ครั้งแรก อุณหภูมิใจกลางเริ่มตนจะเปน
60 °C ขณะ  ติดกะพริบ คุณสามารถ
ใชลูกบิดปรับอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิ
ใจกลางเริ่มตน

จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณเซ็นเซอรวัด
อุณหภูมิใจกลาง และอุณหภูมิใจกลางเริ่มตน
4. กด  เพื่อบันทึกอุณหภูมิใจกลางใหม

หรือรอ 10 วินาทีเพื่อใหบันทึกคาปรับตั้ง
อัตโนมัติ

อุณหภูมิใจกลางเริ่มตนใหมจะปรากฏขึ้น
ระหวางการใชงานเซ็นเซอรอุณหภูมิในกลาง
ครั้งถัดไป
เมื่อเนื้อไดอุณหภูมิใจกลางตามที่กำหนด
สัญลักษณสำหรับเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลาง

 และอุณหภูมิใจกลางเริ่มตนจะติดกะพริบ
เสียงสัญญาณจะดังขึ้นเปนเวลา 2 นาที
5. กดปุมใด ๆ หรือเปดประตูเตาอบเพื่อหยุด

เสียงสัญญาณ
6. นำปลั๊กเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางออก

จากเตารับ นำชิ้นเนื้อออกจากเตาอบ
7. ปดเตาอบ
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คำเตือน
ระวังขณะนำปลายเสียบและปลั๊ก
ของเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
ใจกลางออก เซ็นเซอรวัด
อุณหภูมิใจกลางมีความรอน
เนื่องจากอาจทำใหผิวไหมได

ทุกครั้งที่เสียบเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลางกับ
เตารับ คุณจะตองตั้งคาเวลาสำหรับอุณหภูมิ
ใจกลางใหมอีกครั้ง คุณไมสามารถเลือระยะ
เวลาและเวลาสิ้นสุดโปรแกรมได
ขณะเตาอบคำนวณระยะเวลาเปนครั้งแรก
สัญลักษณ  จะติดกะพริบที่จอแสดงผล เมื่อ
การคำนวณสิ้นสุดลง จอแสดงผลจะแสดงระยะ
เวลาการปรุงสุก การคำนวณจะทำงานอยูเบื้อง
หลังระหวางการปรุงสุก และคาระยะเวลาที่
จอแสดงผลจะมีการอัพเดตตามความเหมาะสม
คุณสามารถปรับอุณหภูมิใจกลางไดทุกเมื่อ
ระหวางการปรุกสุก

1. กด :
• ครั้งเดียว - จอแสดงผลจะแจงอุณหภูมิ

ใจกลางที่ตั้งไว และสามารถแกไขได
ภายใน 5 วินาทีหากตองการ

• สองครั้ง - จอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิ
ของเตาอบในปจจุบัน

• สามครั้ง - จอแสดงผลจะแจงอุณหภูมิ
เตาอบที่ตั้งไว และสามารถแกไขได
ภายใน 5 วินาทีหากตองการ ขอมูลนี้
จะแจงไวระหวางชวงการอุนรอน
เทานั้น

2. ใชลูกบิดควบคุมคุณหภูมิเพื่อตั้งคา
อุณหภูมิ

9.2 การติดตั้งอุปกรณเสริม
แนวเวาเล็กๆ ดานบนชวยเพิ่มความปลอดภัย
แนวเวาเปนอุปกรณตอตานปลาย ขอบสูงรอบๆ
ชั้นวาง ใชเพื่อปองกันภาชนะเลื่อนหลนจาก
ชั้นวาง

ตะแกรงชั้นวาง:
ดันชั้นวางระหวางแกนกำหนดแนวของ‐
ฐานรองชั้นวาง และตรวจสอบวาขาชี้ลง

ถาดอบ/กระทะกนลึก:
ดันถาดเขาไประหวางแนวนำที่ฐานรอง‐
ชั้นวาง
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ตะแกรงชั้นวาง, ถาดอบ / กระทะกนลึก:
ดันถาดเขาไประหวางแนวนำที่ฐานชั้นวาง
และชั้นตะแกรงที่แนวนำดานบน

9.3 การใชรางทรงกระบอก
อยาหลอลื่นรางทรงกระบอก

ดันรางทรงกระบอกเขาไปใหสุดในเตาอบกอน
ปดประตูเตาอบ

ขั้นตอนที่
1

ดึงรางทรงกระบอกดานขวาและ‐
ดานซายออก

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งชั้นตะแกรงบนรางทรง‐
กระบอกและคอย ๆ ดันเขาไป‐
ในเตาอบ

10. ฟงกชั่นเพิ่มเติม
10.1 วิธีใช: การล็อคปองกันเด็ก
ขณะเปดฟงกชันล็อคปองกันเด็ก จะไมสามารถ
เปดการทำงานของเตาอบไดโดยไมตั้งใจ

ขั้นตอนที่
1

ดูใหแนใจวาลูกบิดของฟงกชั่‐
นทำความรอนของเตาอบอยูที่‐
ตำแหนงปดทำงาน

ขั้นตอนที่
2 ,  - กดคางประมาณ 2

วินาที

สัญญาณเสียงจะดังขึ้น SAFE ,  - จะ‐
ปรากฏขึ้นบนหนาจอ ประตูล็อคอยู

หากตองการปดใชงานระบบล็อคปองกันเด็ก
ใหทวนซ้ำขั้นตอนที ่2

10.2 วิธีใช: การล็อคฟงกชัน
คุณสามารถเปดใชงานฟงกชันไดเฉพาะขณะ
ที่เตาอบกำลังทำงานเทานั้น ขณะฟงกชั่นกำ
ลังทำงาน จะไมสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคา
อุณหภูมิและเวลาไดโดยไมไดตั้งใจ

ขั้นตอนที่
1

ตั้งคาฟงกชั่นเตาอบ

ขั้นตอนที่
2 ,  - กดคางประมาณ 2

วินาที
สัญญาณเสียงจะดังขึ้น Loc จะ‐
ปรากฏขึ้นที่จอแสดงผลเปน‐
เวลา 5 วินาที

ปดใชงานระบบล็อคฟงกชั่นการทำงานโดย‐
ทวนซ้ำขั้นตอนที่ 2
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Loc จะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผลเมื่อหมุนปุม
ควบคุมหรือกดปุมใดๆ ในขณะที่ระบบล็อคฟง
กชั่นกำลังทำงาน ขณะบิดลูกบิดฟงกชั่นเตาอบ
เตาอบจะปดทำงาน
ขณะปดเตาอบเมื่อเปดใชระบบล็อคฟงกชั่
นการทำงาน ระบบล็อคฟงกชั่นการทำงานจะ
ปรับเปนโหมดล็อคปองกันเด็กอัตโนมัต ิดูวิธีใช
ฟงกชันการล็อคปองกันเด็กไดในหัวขอ
“ฟงกชันเพิ่มเติม”

10.3 สัญลักษณแจงความรอน
ตกคาง
ขณะปดเตาอบ จอแสดงผลจะแจงความรอนที่
เหลือ  หากอุณหภูมิในเตาอบมากกวา
40 °Cปรับปรับอุณหภูมิไปทางขวาเพื่อตรวจ
สอบอุณหภูมิของเตาอบ

10.4 ปดการทำงานอัตโนมัติ
เพื่อความปลอดภัย เตาอบจะปดทำงานหลัง
ผานไประยะหนึ่ง หากฟงกชั่นทำความรอนมี
การทำงานและคุณไมไดปรับคาใด ๆ

 (°C)  (h)
30 - 115 12.5

 (°C)  (h)
120 - 195 8.5

200 - 245 5.5

250 - สูงสุด 3

หลังจากที่เครื่องปดโดยอัตโนมัติแลว ใหหมุน
ปุมไปที่ตำแหนงปด
ระบบปดการทำงานอัตโนมัติไมสามารถใชได
กับฟงกชั่นตอไปนี้ ไฟ, เซ็นเซอรตรวจจับ
อาหาร, ระยะเวลา, เวลาสิ้นสุด

10.5 พัดลมระบายความรอน
ขณะเตาอบทำงาน พัดลมระบายความรอนจะ
ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อใหพื้นผิวของเตาอบ
เย็นลง หากปดเตาอบ พัดลมระบายความรอน
จะยังสามารถทำงานอยางตอเนื่องจนกวาเตา
อบจะเย็นลง

10.6 เทอรโมสตัทนิรภัย
การใชงานเตาอบอยางไมถูกตองหรือสวน
ประกอบที่มีปญหาอาจทำใหความรอนสูงเกิน
ไป เพื่อปองกันปญหานี ้เตาจึงมีเทอรโมสตัท
เพื่อตัดกระแสไฟ เตาอบจะทำงานอีกครั้ง
อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลง

11. คำแนะนำและเคล็ดลับ
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

11.1 คำแนะนำในการปรุงสุก
เตาอบมีชั้นวางหาชั้น
นับชั้นจากดานลางของพื้นเตาอบ
เตาอบของคุณสามารถอบหรือยางในรูปแบบที่
เหนือกวาเตาอบที่คุณเคยใชมากอน ตารางตอ
ไปนี้ระบุคาอุณหภูมิมาตรฐาน เวลาปรุงสุกและ
ตำแหนงชั้นวางไว
หากไมพบคาสำหรับสูตรอาหารเฉพาะ ใหมอง
หาคาที่ใกลเคียงที่สุด
เตาอบมีระบบพิเศษสำหรับหมุนเวียนอากาศ
และรีไซเคิลไอรอนอยางตอเนื่อง ดวยระบบนี้
คุณสามารถปรุงอาหารในสภาพแวดลอมที่มีไอ
น้ำรอน พรอมทั้งทำใหอาหารมีความนุมดาน
ในและกรอบดานนอก อีกทั้งยังลดเวลาในการ
ปรุงและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน

การอบเคก
อยาเปดประตูเตาอบกอน 3/4 ของเวลาที่ตั้งไว
จะหมด
หากคุณใชถาดอบสองถาดในเวลาเดียวกัน ให
เวนชั้นวางไวหนึ่งชั้นระหวางสองถาดนั้น
การปรุงเนื้อสัตวและปลา
ใชกระทะกนลึกสำหรับอาหารที่มีไขมันมาก
เพื่อปองกันไมใหเตาอบมีคราบเปอนถาวร
ทิ้งเนื้อไวประมาณ 15 นาทีกอนหั่น เพื่อไมให
น้ำในเนื้อออกมา
เพื่อปองกันไมใหมีควันมากเกินไปในเตาอบใน
ระหวางการยาง ใหเติมน้ำลงไปนิดหนอยใน
กระทะลึก เพื่อปองกันการรวมตัวของควัน ให
เติมน้ำทุกครั้งหากน้ำแหง
เวลาในการปรุง
เวลาทำอาหารขึ้นอยูกับประเภทของอาหาร
ความเหนียวแนน และปริมาณ
เริ่มแรก ใหสังเกตุประสิทธิภาพการทำงานเมื่อ
คุณปรุงอาหาร คนหาการตั้งคาที่ดีที่สุด (การ

www.electrolux.com18



ตั้งคาความรอน เวลาทำอาหาร และอื่นๆ)
สำหรับอุปกรณทำอาหาร สูตร และปริมาณเมื่อ
ใชงานเครื่องนี้

11.2 True Fan Cooking PLUS .
ใชชั้นวางที่สอง
ใชน้ำ 150 มล.
ใชถาดอบ

 เคก / ขนมอบ /
ขนมปง (°C) (นาที)
คุกกี้ / สโคน / ครัวซองต 150 - 180 10 - 20

โฟกัสเซีย 200 - 210 10 - 20

พิซซา 230 10 - 20

โรลลขนมปง 200 20 - 25

ขนมปง 180 35 - 40

เคกพลัม / แอปเปลพาย / ซินนา‐
มอนโรลล, อบในแมพิมพเคก

160 - 180 30 - 60

ใชน้ำ 200 มล.

 อาหารแชแข็งพรอมเสิรฟ
(°C) (นาที)

พิซซา 200 - 210 10 - 20

ครัวซองต 170 - 180 15 - 25

ลาซานญา 180 - 200 35 - 50

ใชน้ำ 100 มล.
ตั้งอุณหภูมิที่ 110 °C

 การเตรียมอาหารสำเร็จ
(นาที)

โรลลขนมปง 10 - 20

ขนมปง 15 - 25

โฟกัสเซีย 15 - 25

เนื้อสัตว 15 - 25

พาสตา 15 - 25

พิซซา 15 - 25
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 การเตรียมอาหารสำเร็จ
(นาที)

ขาว 15 - 25

ผัก 15 - 25

ใชน้ำ 200 มล.
ใชจานแกวสำหรับอบ

 การยาง
(°C) (นาที)

ยางเนื้อวัว 200 50 - 60

ไก 210 60 - 80

หมูยาง 180 65 - 80

11.3 การอบและยาง

 เคก
การอบปกติ True Fan Cooking

(นาที)
(°C) (°C)

สูตรอาหารที่‐
ตองตีสวนผสม

170 2 160 3 (2 และ
4)

45 - 60 แมพิมพเคก

โดขนมปงสั้น 170 2 160 3 (2 และ
4)

20 - 30 แมพิมพเคก

ชีสเคกบัตเต‐
อรมิลค

170 1 165 2 80 - 100 แมพิมพเคก Ø
26 ซม.

สทรูเดิล 175 3 150 2 60 - 80 ถาดอบ

ทารตแยม 170 2 165 2 30 - 40 แมพิมพเคก Ø
26 ซม.

สปอนจเคก 170 2 150 2 40 - 50 แมพิมพเคก Ø
26 ซม.

คริสตมาสเคก
อุนรอนเตาอบ‐
เปลา

160 2 150 2 90 - 120 แมพิมพเคก Ø
20 ซม.

เคกพลัม อุน‐
รอนเตาอบ‐
เปลา

175 1 160 2 50 - 60 ถาดขนมปง
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 เคก
การอบปกติ True Fan Cooking

(นาที)
(°C) (°C)

มัฟฟน อุน‐
รอนเตาอบ‐
เปลา

170 3 150 -
160

3 20 - 30 ถาดอบ

มัฟฟน สอง‐
ระดับ อุนรอน‐
เตาอบเปลา

- - 140 -
150

2 และ 4 25 - 35 ถาดอบ

มัฟฟน สาม‐
ระดับ อุนรอน‐
เตาอบเปลา

- - 140 -
150

1, 3 และ 5 30 - 45 ถาดอบ

บิสกิต 140 3 140 -
150

3 25 - 45 ถาดอบ

บิสกิต สอง‐
ระดับ

- - 140 -
150

2 และ 4 35 - 40 ถาดอบ

บิสกิต สาม‐
ระดับ

- - 140 -
150

1, 3 และ 5 35 - 45 ถาดอบ

เมอแรง 120 3 120 3 80 - 100 ถาดอบ

เมอแรง สอง‐
ระดับ อุนรอน‐
เตาอบเปลา

- - 120 2 และ 4 80 - 100 ถาดอบ

บัน อุนรอน‐
เตาอบเปลา

190 3 190 3 12 - 20 ถาดอบ

เอแคลร 190 3 170 3 25 - 35 ถาดอบ

เอแคลร สอง‐
ระดับ

- - 170 2 และ 4 35 - 45 ถาดอบ

เพลททารต 180 2 170 2 45 - 70 แมพิมพเคก Ø
20 ซม.

ฟรุตเคกเนื้อ‐
เขมขน

160 1 150 2 110 -
120

แมพิมพเคก Ø
24 ซม.

วอรมเตาอบเปลาไวกอน

ขนมปง‐
และพิซซา

การอบปกติ True Fan Cooking

(นาที)
(°C) (°C)

ขนมปงขาว 1 -
2 ชิ้น แตละชิ้น
0.5 กก.

190 1 190 1 60 - 70 -
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ขนมปง‐
และพิซซา

การอบปกติ True Fan Cooking

(นาที)
(°C) (°C)

ขนมปงขาวไรล
ไมตองอุนรอน

190 1 180 1 30 - 45 ถาดขนมปง

โรลลขนมปง 6
- 8 โรล

190 2 180 2 (2 และ 4) 25 - 40 ถาดอบ

พิซซา 230 -
250

1 230 - 250 1 10 - 20 ถาดอบ/
กระทะกนลึก

สโคน 200 3 190 3 10 - 20 ถาดอบ

วอรมเตาอบเปลาไวกอน
ใชแมพิมพเคก

 ฟลาน
การอบปกติ True Fan Cooking

(นาที)
(°C) (°C)

พาสตาแฟลน ไมตอง‐
อุนรอน

200 2 180 2 40 - 50

แฟลนผัก ไมตองอุน‐
รอน

200 2 175 2 45 - 60

คีช 180 1 180 1 50 - 60

ลาซานญา 180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40

แคนเนลโลนี 180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40

ใชชั้นวางที่สอง
ใชชั้นตะแกรง

 เนื้อสัตว
การอบปกติ True Fan

Cooking
(นาที)

(°C) (°C)
เนื้อวัว 200 190 50 - 70

เนื้อหมู 180 180 90 - 120

เนื้อลูกวัว 190 175 90 - 120

เนื้อยางแบบอังกฤษแรร 210 200 50 - 60

เนื้อยางแบบอังกฤษมีเดียม 210 200 60 - 70
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 เนื้อสัตว
การอบปกติ True Fan

Cooking
(นาที)

(°C) (°C)
เนื้อยางแบบอังกฤษเวลดัน 210 200 70 - 75

 เนื้อสัตว
การอบปกติ True Fan Cooking

(นาที)
(°C) (°C)

บาหมู, พรอมหนัง 180 2 170 2 120 - 150

แขงหมู, 2 ชิ้น 180 2 160 2 100 - 120

ขาแกะ 190 2 175 2 110 - 130

ไกทั้งตัว 220 2 200 2 70 - 85

ไกงวงทั้งตัว 180 2 160 2 210 - 240

เปดทั้งตัว 175 2 220 2 120 - 150

หานทั้งตัว 175 2 160 1 150 - 200

กระตาย, หั่นเปนชิ้น 190 2 175 2 60 - 80

กระตาย, หั่นเปนชิ้น 190 2 175 2 150 - 200

ไกฟาทั้งตัว 190 2 175 2 90 - 120

ใชชั้นวางที่สอง

 ปลา
การอบปกติ True Fan

Cooking
(นาที)

(°C) (°C)
เทราท / ปลาจาน 3 - 4 ตัว 190 175 40 - 55

ทูนา / ซาลมอน 4 - 6 ชิ้นยาว 190 175 35 - 60

11.4 ยาง
วอรมเตาอบเปลาไวกอน
ใชชั้นวางที่สี่
ยางโดยใชอุณหภูมิสูงสุด
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 ยาง
(กก.) (นาที)

ดานแรก
(นาที)
ดานที่สอง

สเต็กไมติดกระดูก 4 ชิ้น 0.8 12 - 15 12 - 14

สเต็กเนื้อวัว 4 ชิ้น 0.6 10 - 12 6 - 8

ไสกรอก 8 - 12 - 15 10 - 12

พอรคชอป 4 ชิ้น 0.6 12 - 16 12 - 14

ไก ครึ่งตัว 2 ชิ้น 1 30 - 35 25 - 30

เคบับ 4 - 10 - 15 10 - 12

อกไก 4 ชิ้น 0.4 12 - 15 12 - 14

เบอรเกอร 6 0.6 20 - 30 -

เนื้อปลาไมมีกระดูก 4 ชิ้น 0.4 12 - 14 10 - 12

แซนดวิชปง 4 - 6 - 5 - 7 -

ขนมปงปง 4 - 6 - 2 - 4 2 - 3

11.5 ปงยางเทอรโบ
วอรมเตาอบเปลาไวกอน
ใชชั้นวางที่หนึ่งหรือสอง
คำนวณเวลายางโดยคูณเวลาที่ระบุในตาราง
ดานลางดวยความหนาของเนื้อเลาะกระดูก
หนวยเปนเซนติเมตร

 เนื้อวัว
(°C) (นาที)

ยางเนื้อวัวหรือเนื้อ‐
เลาะกระดูก ดิบ

190 - 200 5 - 6

ยางเนื้อวัวหรือเนื้อ‐
เลาะกระดูก มีเดียม

180 - 190 6 - 8

ยางเนื้อวัวหรือเนื้อ‐
เลาะกระดูก เวลดัน

170 - 180 8 - 10

 เนื้อหมู
(°C) (นาที)

บา / คอ / แฮม ขอ
1 - 1.5 กก.

160 - 180 90 - 120

สับ / สแปรริบ 1 -
1.5 กก.

170 - 180 60 - 90

 เนื้อหมู
(°C) (นาที)

มีดโลฟ 0.75 - 1
กก.

160 - 170 50 - 60

ขาหมู, ปรุงสุก‐
สำเร็จ 0.75 - 1
กก.

150 - 170 90 - 120

 เนื้อลูกวัว
(°C) (นาที)

เนื้อลูกวัวยาง 1
กก.

160 - 180 90 - 120

ขอวัว 1.5 - 2 กก. 160 - 180 120 - 150

 เนื้อแกะ
(°C) (นาที)

ขาแกะ / แกะยาง 1
- 1.5 กก.

150 - 170 100 - 120
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 เนื้อแกะ
(°C) (นาที)

เนื้อสันหลังแกะ 1 -
1.5 กก.

160 - 180 40 - 60

 สัตวปก
(°C) (นาที)

เนื้อสัตวปก, ตัด‐
แบง 0.2 - 0.25
กก. ตอชิ้น

200 - 220 30 - 50

ไก ครึ่งตัว 0.4 -
0.5 กก. ตอชิ้น

190 - 210 35 - 50

ไก ไกตัวเมีย 1 -
1.5 กก.

190 - 210 50 - 70

 สัตวปก
(°C) (นาที)

เปด 1.5 - 2 กก. 180 - 200 80 - 100

เนื้อหาน 3.5 - 5
กก.

160 - 180 120 - 180

ไกงวง 2.5 - 3.5
กก.

160 - 180 120 - 150

ไกงวง 4 - 6 กก. 140 - 160 150 - 240

 ปลานึ่ง
(°C) (นาที)

ปลาทั้งตัว 1 - 1.5
กก.

210 - 220 40 - 60

11.6 ละลายน้ำแข็ง

(กก.) เวลาละลายน้ำ‐
แข็ง (นาที)

เวลาละลายน้ำ‐
แข็งเพิ่มเติม (นาที)

ไก 1 100 - 140 20 - 30 วางไกบนจานรองที่‐
หงาย แลววางบน‐
จานขนาดใหญ พลิก‐
กลับดานเมื่อผานไป‐
ครึ่งหนึ่ง

เนื้อสัตว 1 100 - 140 20 - 30 พลิกกลับดานเมื่อ‐
ผานไปครึ่งหนึ่ง

0.5 90 - 120

ครีม 2 x 0.2 80 - 100 10 - 15 สามารถตีครีมเมื่อยัง‐
คงแข็งเล็กนอยอยู‐
กับที่

เทราท 0.15 25 - 35 10 - 15 -

สตรอเบอรี่ 0.3 30 - 40 10 - 20 -

เนย 0.25 30 - 40 10 - 15 -

ขนมอบ 1.4 60 60 -

11.7 ไลน้ำ - True Fan Cooking
ปดถาดดวยกระดาษกันความมันหรือกระดาษ
รองอบ

เพื่อผลลัพธที่ดีขึ้น ใหหยุดการทำงานของเตา
อบเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลาอบแหง เปดประตู
และปลอยใหเย็นลงหนึ่งคืนเพื่อใหการอบแหง
เสร็จสิ้น
กรณีที่ใชถาดเดียว ใหใชชั้นวางที่สาม
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กรณีที่ใช 2 ถาด ใหใชชั้นที่หนึ่งและสี่

 ผัก
(°C) (ชม.)

ถั่ว 60 - 70 6 - 8

พริกหยวก 60 - 70 5 - 6

ผักสำหรับทำซุป 60 - 70 5 - 6

เห็ด 50 - 60 6 - 8

สมุนไพร 40 - 50 2 - 3

ตั้งอุณหภูมิที่ 60 - 70 °C

 ผลไม
(ชม.)

พลัม 8 - 10

แอปริคอท 8 - 10

แอปเปลหั่น 6 - 8

แพร 6 - 9

11.8 เซ็นเซอรตรวจจับอาหาร

(°C)
เนื้อลูกวัวยาง 75 - 80

ขอวัว 85 - 90

เนื้อยางแบบอังกฤษแรร 45 - 50

เนื้อยางแบบอังกฤษมีเดียม 60 - 65

เนื้อยางแบบอังกฤษเวลดัน 70 - 75

บาหมู 80 - 82

แขงหมู 75 - 80

เนื้อแกะ 70 - 75

ไก 98

เนื้อกระตายปา 70 - 75

เทราท / ปลาจาน 65 - 70

ทูนา / ซาลมอน 65 - 70

11.9 อบพัดลมแบบมีความชื้น - อุปกรณเสริมที่แนะนำ
ใชถาดและภาชนะสีเขมที่ไมมีผิวสะทอน เนื่องจากสามารถดูดซับความรอนไดดีกวาสีออนหรือ
จานที่มีผิวสะทอน

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.

11.10 อบพัดลมแบบมีความชื้น
เพื่อใหไดผลดีที่สุด ใหทำตามคำแนะนำที่ระบุ
ในตารางดานลาง
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(°C) (ต่ำสุด)
สวีตโรลล, 16 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 20 - 30

โรลล, 9 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 30 - 40

พิซซา แชแข็ง,
0.35 กก.

ตะแกรงชั้นวาง 220 2 10 - 15

สวิสโรลล ถาดอบหรือถาดรองหยด 170 2 25 - 35

บราวนี่ ถาดอบหรือถาดรองหยด 175 3 25 - 30

ซูเฟล, 6 ชิ้น พิมพเซรามิคบนชั้น‐
ตะแกรง

200 3 25 - 30

สปอนจแฟลนเบส ถาดแฟลนเบสบนชั้น‐
ตะแกรง

180 2 15 - 25

วิคตอเรียแซนดวิช จานอบบนชั้นตะแกรง 170 2 40 - 50

ปลาเคี่ยว, 0.3 กก. ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 3 20 - 25

ปลาทั้งตัว, 0.2
กก.

ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 3 25 - 35

เนื้อปลาไมมี‐
กระดูก, 0.3 กก.

ถาดพิซซาบนชั้นตะแกรง 180 3 25 - 30

เนื้อสัตวเคี่ยว,
0.25 กก.

ถาดอบหรือถาดรองหยด 200 3 35 - 45

แชชลิค, 0.5 กก. ถาดอบหรือถาดรองหยด 200 3 25 - 30

คุกกี้, 16 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 20 - 30

มาการอง, 24 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 25 - 35

มัฟฟน, 12 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 170 2 30 - 40

ขนมอบยั่วน้ำลาย,
20 ชิ้น

ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 25 - 30

บิสกิตอบกรอบ‐
ทรงสั้น, 20 ชิ้น

ถาดอบหรือถาดรองหยด 150 2 25 - 35

ทารตเล็ต, 8 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 170 2 20 - 30

ผัก, เคี่ยว, 0.4
กก.

ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 3 35 - 45

ออมเล็ตสุตรมังส‐
วิรัต

ถาดพิซซาบนชั้นตะแกรง 200 3 25 - 30

ผักสไตลเมดิเต‐
อเรเนียน, 0.7 กก.

ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 4 25 - 30

11.11 ขอมูลสำหรับสถาบันทดสอบ
ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60350-1
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(°C) (นาที)
เคกชิ้น‐
เล็ก, 20
ชิ้นตอ‐
ถาด

การอบปกติ ถาดอบ 3 170 20 - 30 -

เคกชิ้น‐
เล็ก, 20
ชิ้นตอ‐
ถาด

True Fan
Cooking

ถาดอบ 3 150 -
160

20 - 35 -

เคกชิ้น‐
เล็ก, 20
ชิ้นตอ‐
ถาด

True Fan
Cooking

ถาดอบ 2 และ 4 150 -
160

20 - 35 -

พายแอป‐
เปล, 2
ถาด Ø20
ซม.

การอบปกติ ตะแกรง‐
ชั้นวาง

2 180 70 - 90 -

พายแอป‐
เปล, 2
ถาด Ø20
ซม.

True Fan
Cooking

ตะแกรง‐
ชั้นวาง

2 160 70 - 90 -

สปอนจ‐
เคก, แม‐
พิมพ
Ø26 ซม.

การอบปกติ ตะแกรง‐
ชั้นวาง

2 170 40 - 50 วอรมเตาไว 10
นาที

สปอนจ‐
เคก, แม‐
พิมพ
Ø26 ซม.

True Fan
Cooking

ตะแกรง‐
ชั้นวาง

2 160 40 - 50 วอรมเตาไว 10
นาที

สปอนจ‐
เคก, แม‐
พิมพ
Ø26 ซม.

True Fan
Cooking

ตะแกรง‐
ชั้นวาง

2 และ 4 160 40 - 60 วอรมเตาไว 10
นาที

ขนมปง‐
ชิ้นสั้น

True Fan
Cooking

ถาดอบ 3 140 -
150

20 - 40 -

ขนมปง‐
ชิ้นสั้น

True Fan
Cooking

ถาดอบ 2 และ 4 140 -
150

25 - 45 -

ขนมปง‐
ชิ้นสั้น

การอบปกติ ถาดอบ 3 140 -
150

25 - 45 -
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(°C) (นาที)
ขนมปง‐
ปง, 4 - 6
ชิ้น

ยาง ตะแกรง‐
ชั้นวาง

4 สูงสุด 2 - 3
นาที‐
สำหรับ‐
ดานแรก;
2 - 3
นาที‐
สำหรับ‐
ดานที่สอง

วอรมเตาไว 3 นาที

เบอร‐
เกอรเนื้อ,
6 ชิ้น,
0.6 กก.

ยาง ชั้นวาง‐
ตะแกรง‐
และถาด‐
รองหยด

4 สูงสุด 20 - 30 วางชั้นตะแกรงไว‐
ที่ชั้นสี่ และถาด‐
รองหยดที่ชั้นที่‐
สามของเตาอบ
กลับอาหารเมื่อ‐
ผานเวลาปรุงสุก‐
ไปครึ่งหนึ่ง
วอรมเตาไว 3 นาที

12. การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

12.1 หมายเหตุเกี่ยวกับการทำความสะอาด

น้ำยา‐
ทำความ‐
สะอาด

ทำความสะอาดดานหนาของเตาอบโดยใชผานุมชุบน้ำอุน และน้ำยาซักฟอก‐
ฤทธิ์ออน

ใชน้ำยาทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ

ขจัดคราบดวยน้ำยาซักฟอกฤทธิ์ออน

การใชงาน‐
ทั่วไป

ทำความสะอาดถาดรองน้ำของเตาอบหลังใชงานแตละครั้ง คราบไขมันหรือ‐
คราบตกคางอื่นๆ อาจทำใหเกิดเพลิงไหมได

ความชื้นอาจควบแนนในเตาอบหรือที่แผงประตูปด เพื่อลดปญหาไอน้ำ ให‐
เปดเตาอบ 10 นาทีกอนปรุงอาหาร อยาเก็บอาหารไวในเตาอบนานกวา 20
นาที เช็ดถาดรองน้ำดวยผาเนื้อนุมใหแหงหลังการใชงานแตละครั้ง

อุปกรณเสริม

ทำความสะอาดอุปกรณเสริมทุกชิ้นหลังการใชงานทุกครั้ง และปลอยใหแหง
ใชผานุมชุบน้ำอุนและน้ำยาซักฟอกฤทธิ์ออน อยาทำความสะอาดอุปกรณ‐
เสริมในเครื่องลางจาน

อยาทำความสะอาดอุปกรณแบบผิวกันติด โดยใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือ‐
วัถตุแหลมคม
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12.2 การทำความสะอาด: แนวนูน
ของถาดรองน้ำ
ขั้นตอนการทำความสะอาดเปนการขจัดคราบ
ตะกรันจากถาดรองน้ำหลังจากทำอาหารดวย
ไอน้ำ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3
เท: น้ำสมสายชูขาว 250 มล.
ลงในถาดรองน้ำ ใชน้ำสม‐
สายชูสูงสุด 6% แบบไมมีสวน‐
ผสมเพิ่มเติมใดๆ

ปลอยใหน้ำสมสายชูละลาย‐
คราบตะกรันที่อุณหภูมิหอง‐
เปนเวลา 30 นาที

ทำความสะอาดถาดรองน้ำ‐
ดวยน้ำอุนและผาเนื้อนุม

สำหรับฟงกชันการทำงานนี้: True Fan Cooking PLUS ทำความสะอาดเตาอบเมื่อมีการปรุง‐
อาหารทุก ๆ 5 - 10 ครั้ง

12.3 การนำออก: ฐานรองชั้นวาง
นำฐานรองชั้นวางเพื่อทำความสะอาดเตาอบ

ขั้นตอนที่
1

ปดเตาและรอจนกวาจะเย็น

ขั้นตอนที่
2

ดึงดานหนาของฐานรองชั้น‐
วางออกจากผนังดานขาง

ขั้นตอนที่
3

ดึงดานหลังของฐานรองชั้น‐
วางออกจากผนังดานขาง จาก‐
นั้นนำออก

2

1

ขั้นตอนที่
4

ใสฐานรองชั้นวางโดยยอน‐
ลำดับขางตน
สลักรั้งที่รางเลื่อนจะตองหันไป‐
ดานหนา

12.4 วิธีใช: ทำใหสลายตัวจาก
อุณหภูมิสูง
ทำความสะอาดเตาอบดวย ทำใหสลายตัวจาก
อุณหภูมิสูง

คำเตือน
มีความเสี่ยงอาจทำใหผิวไหมได

ขอควรระวัง
หากมีเครื่องใชอื่นๆ ติดตั้งในตู
เดียวกัน อยาใชงานพรอมๆ กับ
ฟงกชั่นนี้: เนื่องจากเตาอบอาจ
เสียหายได
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กอน ทำใหสลายตัวจากอุณหภูมิสูง
ปดเตา และรอจนกวาจะ‐

เย็น
นำอุปกรณทั้งหมด ทำความสะอาดดานลางของถาด‐

รองน้ำของเตาอบ และกระจก‐
ประตูดานในดวยน้ำอุน ผาเนื้อ‐
นุม และน้ำยาซักฟอกฤทธิ์ออน

ขั้นตอนที่
1 ตั้งคาฟงกชันการทำงาน:   - กระพริบ

ขั้นตอนที่
2

หมุนปุมควบคุม (ปรับอุณหภูมิ) เพื่อตั้งคาโหมดการทำความสะอาด

ตัวเลือก โหมดการทำความสะอาด ระยะเวลา
P1 ทำความสะอาดเบาๆ 1 ชม. 30 นาที

P2 ทำความสะอาดปกติ 2 ชม. 30 นาที

ขั้นตอนที่
3  - กดปุมเริ่มทำความสะอาด

ขั้นตอนที่
4

หลังทำความสะอาด หมุนปุมฟงกชั่นความรอนไปยังตำแหนงปดทำงาน

ระหวางกระบวนการทำความสะอาด ไฟเตาอบจะดับลง ประตูเตาอบจะยังคงล็อคอยู เมื่อเตา‐
อบเย็น ประตูจะปลดล็อค

ขณะเตาอบไดอุณหภูมิตามที่กำหนด ประตูจะล็อคอยู จนกระทั่งประตูปลดล็อค หนาจอจะแสดง:
แถบของตัวบงชี้ความรอน  หากตองการหยุดทำความสะอาดกอนที่จะเสร็จสมบูรณ ใหหมุน‐
ปุมเลือกฟงกชั่นเตาอบไปที่ตำแหนงปด

เมื่อการทำความสะอาดสิ้นสุดลง:
ปดเตา และรอจนกวาจะ‐

เย็น
ทำความสะอาดถาดรองน้ำ‐

ดวยผาเนื้อนุม
นำสิ่งตกคางออกจากดานลาง‐

ของชอง

12.5 การแจงเตือนการทำความ
สะอาด
เตาอบจะแจงเตือน เมื่อคุณตองทำความสะอาด
เตาอบดวย: การทำความสะอาดดวยฟงกชัน
ไพโรไลติก
PYR - กะพริบบนหนาจอเปนเวลา 10 วินาที
หลังจากการเปดใชงานและการปดใชงานของ
เตาอบแตละครั้ง

,  - กดพรอมกันเพื่อปดการแจงเตือน

12.6 การถอดและติดตั้ง: ประตู
ฝาปดเตาอบเปนแผงกระจกสี่ชั้น สามารถนำฝาเตาอบ และแผงกระจกดานในออกมาเพื่อทำความ
สะอาดได อานคำแนะนำในหัวขอ “การถอดและติดตั้งประตู” กอนถอดแผงกระจก

ขอควรระวัง
อยาใชเตาอบโดยไมมีแผงกระจก
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ขั้นตอนที่
1

เปดประตูใหสุด และมองหาบานพับ‐
ทางดานขวาของประตูปด

ขั้นตอนที่
2

ใชไขควงเพื่อยก และหมุนลูกบิด‐
บานพับดานขวาใหสุด

ขั้นตอนที่
3

มองหาบานพับดานซายของประตู

ขั้นตอนที่
4

ยก และหมุนคันโยกที่บานพับดาน‐
ซายใหสุด

ขั้นตอนที่
5

ปดประตูเตาอบแคครึ่งเดียวกับ‐
ตำแหนงที่เปดครั้งแรก จากนั้นยก
และดึงไปดานหนา แลวนำประตูออก‐
จากฐานรอง

ขั้นตอนที่
6

วางประตูบนผานุม บนพื้นผิวที่มั่นคง

ขั้นตอนที่
7

จับที่ขอบประตู (B) ที่ขอบดานบน‐
ของประตูทั้งสองดาน จากนั้นดันเขา‐
เพื่อคลายคลิปปดผนึกออก

ขั้นตอนที่
8

ดึงขอบประตูไปทางดานหนาเพื่อนำ‐
ออก

ขั้นตอนที่
9

จับแผงกระจกประตูใหนิ่งจากขอบ‐
ดานบน แลวคอยๆ ดึงออกทีละชิ้น
เริ่มจากแผงดานบน แผงกระจกจะ‐
ตองเลื่อนออกจากฐานรองรับทั้งชิ้น

1

2

B
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ขั้นตอนที่
10

ทำความสะอาดแผงกระจกโดยใชน้ำ
และสบู เช็ดแผงกระจกใหแหงดวย‐
ความระมัดระวัง อยาทำความสะอาด‐
แผงกระจกในเครื่องลางจาน

ขั้นตอนที่
11

หลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น ให‐
ติดตั้งแผงกระจกและประตูเตาอบ

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสแผงกระจก (A
และ B) กลับในลำดับที่ถูกตอง ตรวจสอบ‐
สัญลักษณ/ขอความที่พิมพอยูดานขางของ‐
แผงกระจก แผงกระจกแตละชิ้นจะแตกตาง‐
กัน เพื่อใหสะดวกในการถอดและประกอบ
หากติดตั้งไดถูกตอง ขอบประตูจะคลิกล็อค‐
เขาที่
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณติดตั้งกระจกสวน‐
กลางกับฐานอยางถูกตอง

A B

A

B

12.7 การเปลี่ยน: หลอดไฟ
คำเตือน
อาจเกิดไฟฟาช็อตได
หลอดไฟอาจมีความรอนสูง

ใชผาจับหลอดไฟฮาโลเจนเพื่อปองกันคราบ
มันตกคางไหมบนหลอดไฟ

กอนเปลี่ยนหลอดไฟ:
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

ปดเตาอบ รอจนกวาเตาอบจะ‐
เย็นลง

ตัดไฟจากเตาอบ วางผาไวดานลางของชองเปด

ไฟดานหลัง

ขั้นตอนที่
1

เปดฝากระจกครอบหลอดไฟเพื่อนำออก
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ขั้นตอนที่
2

ทำความสะอาดฝากระจกครอบ

ขั้นตอนที่
3

เปลี่ยนหลอดไฟที่เหมาะสม และทนความรอน 300 °C

ขั้นตอนที่
4

ติดตั้งฝาครอบกระจก

13. การแกไขปญหาทางเทคนิค
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

13.1 จะทำอยางไรถา...
ในกรณีอื่นที่ไมรวมอยูในตารางนี้ โปรดติดตอ
กับศูนยบริการอยางเปนทางการ

เตาอบไมเปดทำงานหรือไมยอมทำความ‐
รอน
ปญหา ตรวจสอบวา…
คุณไมสามารถเปด‐
ใชงานเตาอบได

เตาไดเชื่อมตอกับ‐
แหลงจายไฟอยาง‐
ถูกตอง

เตาไมยอมทำความ‐
รอน

ปดใชงานการปด‐
สวิตชอัตโนมัติ

เตาไมรอน ประตูเตาปดอยู

เตาไมรอน ฟวสขาด

เตาไมรอน ระบบล็อคปองกัน‐
เด็กปดอยู

สวนประกอบ
ปญหา ตรวจสอบวา…
หลอดไฟปดอยู อบพัดลมแบบมี‐

ความชื้น เปดทำงาน

หลอดไฟไมทำงาน หลอดไฟขาด

เซ็นเซอรตรวจจับ‐
อาหาร ไมทำงาน

ปลั๊กของ เซ็นเซอร‐
ตรวจจับอาหาร
เสียบกับเตาปลั๊กจน‐
สุด

รหัสขอผิดพลาด
หนาจอแสดง‐
ขอความ

ตรวจสอบวา…

C2 คุณไดถอดปลั๊ก
เซ็นเซอรตรวจจับ‐
อาหาร จากเตาปลั๊ก‐
แลว

C3 ประตูเตาอบปดอยู
หรือตัวล็อคของ‐
ประตูไมชำรุด

C4 Plus Steam เปดอยู

F102 ประตูเตาปดอยู

F102 ตัวล็อคของประตูไม‐
ชำรุด

12:00 เกิดเหตุไฟดับ ตั้งคา‐
เวลา

หากจอแสดงผลแสดงรหัสขอผิดพลาดที่ไม‐
ไดอยูในตารางนี้ ใหปดฟวสบานแลวเปด‐
ใหม เพื่อรีสตารทเตาอบใหม หากรหัสขอ‐
ผิดพลาดยังเกิดขึ้นอยู ใหติดตอศูนยบริการ‐
อยางเปนทางการ 

ทำความสะอาด
ปญหา ตรวจสอบวา…
มีน้ำออกมาจากชอง‐
แนวนูน

มีน้ำมากเกินไปใน‐
ชองแนวนูน

ปญหาอื่นๆ
ปญหา ตรวจสอบวา…
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ปญหาอื่นๆ
การทำงานของ‐
ฟงกชันการปรุง‐
อาหารไมนาพอใจ
True Fan Cooking
PLUS .

คุณเติมน้ำในชอง‐
แนวนูน

เปดใชงานเครื่อง‐
และไมยอมทำความ‐
รอน พัดลมไมทำงาน
จอแสดงผลแสดง‐
ขอความ “Demo”
(สาธิต)

โหมดสาธิต ปดใช‐
งาน
1. ปดเตาอบ

2. ,  -
กดคางพรอมกัน

3. หลักแรกบน‐
จอแสดงผลและ
Demo กระพริบ

4. หมุนแปน‐
ควบคุมอุณหภูมิ‐
เพื่อปอนรหัส:
2468. กด: 
หลักถัดไปกระ‐
พริบ

13.2 ขอมูลการบริการ
หากไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ใหติดตอตัวแทนจำหนาย หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
ขอมูลเกี่ยวกับศูนยบริการที่จำเปนจะอยูในแผนปายประจำเครื่อง แผนขอมูลอยูที่โครงดานหนา
ของชองเปดของเตาอบ อยานำแผนพิกัดทางเทคนิคออกจากชองวางของเตาอบ

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

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

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

14. การประหยัดพลังงาน
14.1 ประหยัดพลังงาน

เตาอบมีระบบการทำงานเพื่อ
ชวยประหยัดการทำงานระหวาง
การปรุงสุกทั่วไป

ประตูเตาอบจะตองปดขณะเตาอบทำงาน อยา
เปดประตูเตาอบบอยเกินไประหวางปรุงสุก ปะ
เก็นที่ประตูจะตองสะอาดและยึดกับที่อยางแนน
หนา
ใชภาชนะโลหะเพื่อชวยประหยัดพลังงาน
อยาอุนรอนเตาอบกอนปรุงสุกหากสามารถ
ทำได

เวนระยะพักระหวางการอบใหสั้นที่สุดหาก
เตรียมเมนูหลายอยางพรอมกัน
การปรุงสุกโดยใชพัดลม
ใชฟงกชันปรุงสุกดวยพัดลมเพื่อประหยัด
พลังงานหากสามารถทำได
ความรอนที่เหลือ
หากเปดใชโปรแกรมที่เลือก ระยะเวลา หรือ
เวลาสิ้นสุดไว และเวลาปรุงสุกนานกวา 30
นาที สวนประกอบในการทำความรอนจะปด
การทำงานอัตโนมัติกอนลวงหนาสำหรับ
ฟงกชันเตาอบบางรายการ
พัดลมและหลอดไฟจะทำงานตอไป เมื่อคุณปด
การทำงานเตาอบ จอแสดงผลจะแจงความรอน
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ที่เหลืออยู คุณสามารถใชความรอนดังกลาว
เพื่ออุนรอนอาหารไว
หากระยะเวลาปรุงสุกมากกวา 30 นาที ใหลด
อุณหภูมิของเตาเปนขั้นต่ำ 3 - 10 นาทีกอนสิ้น
สุดการปรุงสุก ความรอนที่เหลืออยูในเตาอบ
จะยังคงทำอาหารตอไป
ใชความรอนหลงเหลือเพื่ออุนอาหารอื่นๆ
เก็บอาหารใหอุนรอนอยูเสมอ
เลือกคาอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเพื่อใชความรอน
หลงเหลือเพื่ออุนรอนอาหารไว ตัวแจงสถานะ
ความรอนหลงเหลือและอุณหภูมิจะปรากฏขึ้น
ที่จอแสดงผล

การปรุงอาหารขณะหลอดไฟดับ
ปดหลอดไฟระหวางปรุงสุก เปดเฉพาะในกรณี
ที่จำเปน
อบพัดลมแบบมีความชื้น
ฟงกชันนี้ออกแบบมาเพื่อใหประหยัดพลังงาน
ระหวางการปรุงสุก
ขณะเปดใชฟงกชันนี้ ไฟจะดับโดยอัตโนมัติ
หลังผานไป 30 วินาที คุณสามารถปดหลอด
ไฟดังกลาวอีกครั้ง แตการประหยัดพลังงานที่
คาดหวังจะลดลงไปดวย

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

เครื่องหมายสัญลักษณ  รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ
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