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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

• อยาเปดใชงานฟงกชันไมโครเวฟขณะที่ดานในเครื่องวาง
เปลา ชิ้นสวนโลหะภายในเตาอาจทำใหเกิดประกายไฟได

• ภาชนะโลหะสำหรับอาหารและเครื่องดื่มไมสามารถใชกับการ
ปรุงดวยไมโครเวฟได ยกเวนในกรณีที่ผูผลิตระบุขนาดและ
รูปทรงภาชนะโลหะที่เหมาะสมไวแลวสำหรับการปรุงดวย
ไมโครเวฟ

• คำเตือน: หามใชงานเครื่องหากประตูหรือซีลประตูชำรุดเสีย
หาย จนกวาจะไดรับการซอมแซมโดยบุคคลที่ผานการรับรอง

• คำเตือน: อนุญาตเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้นใน
การใหบริการหรือซอมแซมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการถอดที่ครอบ
ตัวเครื่องซึ่งชวยปองกันความเสี่ยงจากพลังงานไมโครเวฟ

• คำเตือน: อยาอุนของเหลวและอาหารอื่นๆ ในภาชนะปดสนิท
เนื่องจากอาจเกิดระเบิดได

• ใชเครื่องครัวที่เหมาะสำหรับเตาไมโครเวฟเทานั้น
• ขณะอุนอาหารในภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ คอยสังเกต

ภาชนะเนื่องจากอาจเกิดการติดไฟได
• เครื่องนี้ใชสำหรับอุนอาหารและเครื่องดื่ม การอบแหงอาหาร

หรือเสื้อผา และการอุนแผนใหความรอน รองเทาแตะ ฟองน้ำ
ผาชุบน้ำ และสิ่งอื่นๆ ที่คลายกัน อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ
การติดไฟ หรือไฟไหมได

• หากมีควันออกมา ใหปดหรือถอดปลั๊กเครื่องและปดประตู
เครื่องเอาไวเพื่อปองกันเปลวไฟ

• การอุนเครื่องดื่มดวยไมโครเวฟอาจทำใหเกิดการเดือดรุนแรง
ตองใชความระมัดระวังเมื่อจับภาชนะ

• ตองคนหรือเขยาอาหารที่บรรจุในขวดนมและขวดใสอาหาร
เด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิกอนรับประทาน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ลวก

• ไมควรอุนไขที่อยูในเปลือกและไขตมทั้งฟองในเครื่อง
เนื่องจากอาจเกิดระเบิดได แมหลังจากหยุดใหความรอนดวย
ไมโครเวฟแลวก็ตาม

• หากตองการถอดที่รองรับชั้นวางออก ใหดึงที่ดานหนาของที่
รองรับชั้นวางออกกอน จากนั้นใหดึงดานหลังออกจากกำแพง
ดานขาง ติดตั้งที่รองรับชั้นวางในลำดับที่ตรงกันขาม
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• ควรทำความสะอาดเครื่องและขจัดเศษคราบอาหารอยาง
สม่ำเสมอ

• หามใชเครื่องทำความสะอาดดวยไอน้ำในการทำความสะอาด
เครื่อง

• อยาใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือวัสดุแหลมคมเพื่อทำความ
สะอาดประตูกระจก เนื่องจากอาจทำใหพื้นผิวเกิดรอยและ
ทำใหกระจกแตกเสียหายได

• การไมดูแลรักษาเครื่องใหอยูในสภาพที่สะอาด อาจทำใหพื้น
ผิวเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจสงผลเสียตออายุการใชงานของเครื่อง
และอาจทำใหเกิดอันตรายได

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
• การใชงานแบบบิวทอินตองเปนไปตามขอ

กำหนดดานความเสถียร DIN 68930

ความสูงขั้นต่ำของตู
(ความสูงขั้นต่ำของตู‐
ดานลางสำหรับแนว‐
ระนาบที่จะใชงาน)

444 (460) มม.

ความกวางสาย 560 มม.

ความหนาของสาย 550 (550) มม.

ความสูงดานหนาของ‐
เครื่อง

455 มม.

ความสูงดานหลังของ‐
เครื่อง

440 มม.

ความกวางดานหนา‐
ของเครื่อง

595 มม.

ความกวางดานหลัง‐
ของเครื่อง

559 มม.

ความหนาของเครื่อง 567 มม.

ความลึกของชองบิลท‐
อินสำหรับเครื่อง

546 มม.

ความลึกขณะเปดประตู 882 มม.

ขนาดชองระบายขั้น‐
ต่ำ ชองเปดดานลาง‐
ดานหลัง

560x20 มม.

ความยาวสายไฟหลัก
สายอยูที่มุมดานขวา‐
หลัง

1500 มม.

สกรูยึด 3.5x25 มม.

2.2 การตอสายไฟ
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได

• ตอระบบไฟโดยชางไฟฟาที่มีความ
เชี่ยวชาญเทานั้น

• เครื่องจะตองตอสายดิน
• พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตอง

ตรงกับพิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟ
ที่ใช

• ใชเตารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได
อยางถูกตอง

• อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
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• 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.

• เครื่องนี้มาพรอมกับสายไฟหลักเทานั้น

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

• อยาใชฟงกชันไมโครเวฟเพื่ออุนเตา
คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง

• เพื่อปองกันความเสียหายหรือการเปลี่ยนสี
ของอีนาเมลเคลือบ:
– 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!

• จะตองเช็ดชองเปดและประตูใหแหงหลัง
การใชงานแตละครั้ง ไอที่เกิดขึ้นระหวาง
การทำงานของเครื่องจะกลั่นตัวเปนไอน้ำ
ตามชองตาง ๆ และอาจทำใหเกิดการ
กัดกรอนขึ้นได

• ทำความสะอาดเครื่องเปนประจำเพื่อ
ปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุบริเวณพื้น
ผิว
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• ไขมันและคราบอาหารที่คางในเครื่องอาจ
ทำใหเกิดการติดไฟ การอารคทางไฟฟา
ขณะไมโครเวฟทำงาน

• ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ
น้ำบิดหมาด ใชเฉพาะน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง อยาใชผลิตภัณฑที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน แผนขัดที่หยาบ สารละลาย
หรือวัตถุโลหะที่อาจทำใหเกิดความเสีย
หาย

• หากใชสเปรยสำหรับฉีดเตา ใหปฏิบัติตาม
คำแนะนำดานความปลอดภัยบนบรรจุ
ภัณฑ

2.5 ไฟดานใน
คำเตือน
อาจเกิดไฟฟาช็อตได

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

ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานอื่นๆ
และไมเหมาะสำหรับการสองสวางในหอง
พักในครัวเรือน

• ใชเฉพาะหลอดไฟที่มีขอมูลจำเพาะ
เดียวกัน

2.6 บริการ
• หากตองการซอมเครื่องใหติดตอศูนย

บริการอยางเปนทางการ
• ใชอะไหลแทเทานั้น

2.7 การกำจัด
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

• โปรดติดตอหนวยงานเทศบาลของคุณเพื่อ
ขอขอมูลเกี่ยวกับวิธีการทิ้งเครื่อง

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
• ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยก

ทิ้ง
• ถอดตัวล็อคประตูเพื่อปองกันเด็กหรือสัตว

เลี้ยงติดคางในเครื่อง

3. รายละเอียดผลิตภัณฑ
3.1 รายละเอียดเบื้องตน

1 2

8

4

3

1

2

3

6

4

5

7

1 แผงควบคุม
2 ระบบตั้งโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส
3 องคประกอบความรอน
4 เครื่องกำเนิดไฟฟาไมโครเวฟ
5 หลอดไฟ
6 พัดลม
7 ชั้นวางของแบบถอดได
8 ตำแหนงชั้นวาง
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3.2 อุปกรณเสริม
ตะแกรงชั้นวาง

สำหรับเครื่องครัว กระปองเคก เนื้อยาง

ถาดอบ

สำหรับเคกและบิสกิต

4. แผงควบคุม
4.1 โปรแกรมเมอรอิเล็กทรอนิกส

1 112 4 63 9 105 7 8

ใชพื้นที่เซ็นเซอรเพื่อสั่งการเครื่อง
ถาหากไมแสดง ใหแตะ  เพื่อเปดการทำงาน

พื้นที่‐
เซ็นเซอร

ฟงกชัน โหมดการทำงาน

1
เปด/ปด การเปดและปดการทำงานของเครื่อง

2

ฟงกชันทำความ‐
รอน หรือ สูตร‐
อาหาร

กดที่บริเวณเซ็นเซอรหนึ่งครั้งเพื่อเลือกฟงกชั่นทำ‐
ความรอนหรือเมน ูสูตรอาหาร แตะที่บริเวณ‐
เซ็นเซอรอีกครั้งเพื่อสลับระหวางเมนูตาง ๆ: ฟงกชัน‐
ทำความรอน, สูตรอาหาร เพื่อเปดหรือปดไฟ โดย‐
แตะที่บริเวณนี้คางไว 3 วินาที 

3 ปุมยอนหลัง ยอนเมนูไปหนึ่งระดับ แสดงเมนูหลักโดยกดที่บริเวณ‐
ดังกลาวเปนเวลา 3 วินาที

4
เลือกอุณหภูมิ การตั้งคาอุณหภูมิหรือแสดงอุณหภูมิปจจุบันของ‐

เครื่อง แตะที่บริเวณนี้คางไว 3 วินาทีเพื่อเปดหรือปด‐
ฟงกชั่นการทำงาน: การอุนรอนดวน.

5
ฟงกชันการ‐
ทำงานของ‐
ไมโครเวฟ

เพื่อเปดใชฟงกชั่นไมโครเวฟ เมื่อคุณใชฟงกชัน‐
ไมโครเวฟกับฟงกชัน: ระยะเวลา เปนเวลานานกวา 7
นาที และในโหมดผสมผสาน จะไมสามารถปรับ‐
กำลังไฟไมโครเวฟไดเกินกวา 600 W

6 - จอแสดงผล แสดงคาปจจุบันของเครื่อง
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พื้นที่‐
เซ็นเซอร

ฟงกชัน โหมดการทำงาน

7
ปุมขึ้น เลื่อนเมนูขึ้น

8
ปุมลง เลื่อนเมนูลง

9
เวลาและฟงกชั่น‐
เพิ่มเติม

การตั้งคาฟงกชั่นตาง ๆ ขณะฟงกชั่นทำความรอน‐
ทำงาน กดเลือกที่บริเวณเซ็นเซอรเพื่อตั้งเวลาหรือ‐
ฟงกชั่นการทำงาน: ล็อคฟงกชัน, รายการโปรด,
ทำความรอน + รักษาอุณหภูมิ, ตั้งคา + ไป

10
เครื่องตั้งเวลา การตั้งคาฟงกชั่น: เครื่องตั้งเวลา.

11
ตกลง / เริ่มการ‐
ทำงานไมโครเวฟ‐
ดวน

เพื่อยืนยันรายการที่เลือกหรือการตั้งคา เพื่อเปดใช‐
ฟงกชั่นไมโครเวฟ คุณสามารถใชไดขณะเครื่องปด‐
ทำงาน

4.2 จอแสดงผล
A

DE

B C

A. ฟงกชั่นทำความรอนหรือไมโครเวฟ
B. นาฬิกา
C. ไฟสถานะการทำความรอน
D. อุณหภูมิหรือกำลังไฟไมโครเวฟ
E. ระยะเวลาหรือเวลาสิ้นสุดฟงกชั่นการ

ทำงาน

การแสดงสถานะอื่น ๆ ที่จอแสดงผล:
สัญลักษณ ฟงกชั่น

เครื่องตั้งเวลา ฟงกชั่นทำงาน

นาฬิกา จอแสดงผลจะแสดงเวลาปจจุบัน

ระยะเวลา จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่ตองใชใน‐
การปรุง

เวลาสิ้นสุด จอแสดงผลจะแจงใหทราบเมื่อเวลาปรุง‐
สุกเสร็จสิ้น

อุณหภูมิ จอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิ

สวนแสดงเวลา จอแสดงผลจะแจงระยะเวลาสำหรับฟง‐
กชั่นทำความรอน กด  และ 
พรอม ๆ กันเพื่อรีเซ็ตเวลา

ไฟสถานะการทำความรอน จอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิของเตาอบ
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สัญลักษณ ฟงกชั่น
การอุนรอนดวน ฟงกชั่นจะเปดทำงาน ชวยลดเวลาใน‐

การอุนรอน

น้ำหนักอัตโนมัติ จอแสดงผลจะแจงใหทราบวาระบบชั่ง‐
น้ำหนักอัตโนมัติทำงาน หรือสามารถ‐
ปรับเปลี่ยนน้ำหนักได

ทำความรอน + รักษา‐
อุณหภูมิ

ฟงกชั่นจะเปดทำงาน

5. กอนการใชงานครั้งแรก
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

5.1 การทำความสะอาดเบื้องตน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

นำอุปกรณทั้งหมดและฐาน‐
รองชั้นวางที่ถอดไดออกจาก‐

เตาอบ

ทำความสะอาดเตาอบและ‐
อุปกรณตางๆ โดยใชผาเนื้อ‐
นุม น้ำอุนและน้ำยาซักฟอก‐

ฤทธิ์ออน

จัดวางอุปกรณตางๆ และฐาน‐
รองชั้นวางแบบถอดไดเขาที่‐

เตาอบ

5.2 การเชื่อมตอครั้งแรก

กอนเริ่มใชงานครั้งแรกคุณจะตองตั้งคา:

ภาษา คอนทราสตจอแสดง‐
ผล ความสวางหนาจอ เวลาของวัน

6. การใชงานประจำวัน
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

6.1 การสืบคนเมนู
1. เปดเตาอบ
2. กดที่  หรือ  เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู
3. กดที่  เพื่อไปยังเมนูยอยหรือตอบรับ

คา

ที่แตละเมน ูคุณสามารถยอน
กลับไปยังเมนูหลักผาน 

6.2 การตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน
1. เปดเตาอบ
2. เลือกเมน:ู ฟงกชันทำความรอน.
3. กด  เพื่อยืนยัน
4. เลือกฟงกชั่นทำความรอน
5. กด  เพื่อยืนยัน
6. ตั้งอุณหภูมิ
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7. กด  เพื่อยืนยัน

6.3 การตั้งคาฟงกชั่นไมโครเวฟ
1. นำสวนประกอบทั้งหมดออก
2. เปดเตาอบ
3. กด  เพื่อเปดฟงกชั่นไมโครเวฟ
4. กด  ฟงกชั่น: ระยะเวลา จะถูกตั้งคาไว

ที่ 30 วินาที และไมโครเวฟจะเริ่มทำงาน

ทุกครั้งที่กด  จะเปนการเพิ่ม
เวลา 30 วินาที ใหเวลาการ
ทำงานของฟงกชั่น: ระยะเวลา.

หากคุณไมกด  เตาอบจะปด
หลังจากผานไป 20 วินาที

5. กด  เพื่อตั้งคาฟงกชั่น: ระยะเวลา.
คุณสามารถปรับกำลังไฟ
ไมโครเวฟ (กด  จากนั้นกด

 หรือ ) และฟงกชั่นการ
ทำงาน: ระยะเวลา  เมื่อใด
ก็ไดขณะฟงกชั่นของไมโครเวฟ
ทำงาน

6. เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว เสียงสัญญาณจะดัง
เปนเวลา 2 นาที ฟงกชั่นไมโครเวฟจะปด
โดยอัตโนมัติ กดที่สัญลักษณใด ๆ เพื่อ
หยุดสัญญาณดังกลาว

ปดฟงกชั่นไมโครเวฟโดยกด 

หากคุณกด  หรือเปดประตู
ฟงกชั่นจะหยุดทำงาน เริ่มตนอีก
ครั้งโดยกด 

เวลาสูงสุดของฟงกชันไมโครเวฟจะขึ้นอยูกับ
กำลังไมโครเวฟที่คุณตั้งไว:

กำลังไมโครเวฟ เวลาสูงสุด
100 - 600 W 90 นาที

มากกวา 600 W 7 นาที

6.4 การตั้งคาฟงกชั่นผสมผสาน
1. เปดฟงกชันการใหความรอน
2. กด  และทำตามขั้นตอนเดียวกับตอนที่

ตั้งคาฟงกชั่นไมโครเวฟ
ขณะใชฟงกชั่นไมโครเวฟในโหมดผสมผสาน
จะไมสามารถปรับกำลังไฟไมโครเวฟไดเกิน
กวา 600 W

สำหรับฟงกชั่นบางตัว
ไมโครเวฟจะเริ่มทำงานทันทีที่
ไดอุณหภูมิตามที่ตั้งไว

ฟงกชั่นที่ไมสามารถไมใชกับฟงกชั่นผสม
ผสาน: รายการโปรด, เวลาสิ้นสุด, ตั้งคา +
ไป, ทำความรอน + รักษาอุณหภูมิ

6.5 การตั้งคาฟงกชั่นเริ่มการ
ทำงานไมโครเวฟดวน
1. หากจำเปน ใหกด  เพื่อปดเตา
2. กด  เพื่อเปดฟงกชั่นเริ่มการทำงาน

ดวน
ทุกครั้งที่กด  จะเปนการเพิ่มเวลา 30
วินาทีไปยังเวลา ระยะเวลา

คุณสามารถปรับระดับพลังงาน
ไมโครเวฟ (ดูใน “การตั้งคาฟง
กชั่นไมโครเวฟ”)

3. กด  เพื่อตั้งเวลาสำหรับฟงกชั่นการ
ทำงาน: ระยะเวลา ดูรายละเอียดในหัวขอ
“ฟงกชั่นนาฬิกา”, การตั้งคาฟงกชั่น
นาฬิกา

6.6 ไฟสถานะการทำความรอน
เมื่อคุณเปดฟงกชันทำความรอน แถบจะแสดง
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิถึงเกณฑที่
กำหนด เสียงสัญญาณจะดัง 3 ครั้งและแถบ
สถานะจะติดกะพริบและหายไป

6.7 การใชงาน: การอุนรอนดวน
ใชฟงกชันนี้กอนนำอาหารเขาเตาอบ
ฟงกชันนี้จะลดเวลาในการทำความรอนลง ไม
สามารถใชไดกับฟงกชันเตาอบบางฟงกชัน

 - กดคาง

6.8 ความรอนตกคาง
เมื่อคุณปดการทำงานเตาอบ จอแสดงผล
จะแจงความรอนที่เหลืออยู คุณสามารถใช
ความรอนดังกลาวเพื่ออุนรอนอาหารไว
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6.9 เบื้องตนเกี่ยวกับเมนู
เมนูหลัก
สัญลักษณ /
รายการเมนู

การใช

ฟงกชันทำความ‐
รอน

ครอบคลุมรายการฟง‐
กชั่นการทำความรอน

สูตรอาหาร
ครอบคลุมรายการ‐
โปรแกรมอัตโนมัติ

รายการโปรด
ครอบคลุมโปรแกรม‐
โปรดที่ผูใชกำหนด

คาเบื้องตน
ใชเพื่อตั้งคาเครื่อง

พิเศษ
ครอบคลุมรายการฟง‐
กชั่นการทำความรอน‐
เพิ่มเติม

เมนูยอยสำหรับ: คาเบื้องตน
สัญลักษณ /
รายการเมนู

รายละเอียด

ตั้งเวลา
กำหนดเวลาปจจุบัน‐
และตั้งนาฬิกา

สวนแสดงเวลา
ขณะเปดทำงาน จอแส‐
ดงผลจะแจงเวลา‐
ปจจุบันเมื่อคุณปดการ‐
ทำงานของเครื่อง

ตั้งคา + ไป
การตั้งคาฟงกชั่นและ‐
เปดการทำงานภายหลัง‐
โดยการกดที่สัญลักษณ‐
ใด ๆ ที่แผงควบคุม

ทำความรอน +
รักษาอุณหภูมิ

เก็บรักษาอาหารที่‐
เตรียมไวใหอุนเปนเวลา
30 นาทีกอนรอบการ‐
ปรุงเสร็จสิ้น

เพิ่มเวลา
เปดและปดการทำงาน‐
ฟงกชั่นตอเวลา

คอนทราสตการ‐
แสดงผล

ปรับคอนทราสตการ‐
แสดงผลเปนองศา

ความสวางหนาจอ
ปรับความสวางการ‐
แสดงผลเปนองศา

สัญลักษณ /
รายการเมนู

รายละเอียด

ตั้งคาภาษา
กำหนดภาษาสำหรับ‐
จอแสดงผล

ระดับเสียง
ปรับระดับเสียงกดและ‐
สัญญาณเปนองศา

เสียงปุม
เปดและปดการทำงาน‐
ของเสียงสัญญาณ‐
บริเวณจุดกดสัมผัส ไม‐
สามารถปดเสียงจุดกด‐
สัมผัสเปด/ปดได

เสียงเตือน/แจง‐
ขอผิดพลาด

เปดและปดการทำงาน‐
ของเสียงเตือน

โหมดสาธิต
รหัสเปด/ปดการทำงาน:
2468.

บริการ
แสดงเวอรชั่น‐
ซอฟตแวรและโครงราง‐
การทำงาน

คาจากโรงงาน
รีเซ็ตคาทั้งหมดเปนคา‐
จากโรงงาน

6.10 ฟงกชั่นทำความรอน

ฟงกชันทำความรอน

ฟงกชัน‐
ทำความรอน

การใชงาน

พัดลมอัจฉริยะ

อบสูงสุดสองชั้นพรอม ๆ
กันและอบแหงอาหารตั้ง‐
อุณหภูมิต่ำกวา 20 -
40 °C สำหรับฟงกชั่นดัง‐
กลาว: การอบปกติ.

ฟงกชันการทำ‐
พิซซา

ใชอบอาหารชั้นที่หนึ่ง‐
เพื่อใหเขมและกรอบ‐
ดานลาง ตั้งอุณหภูมิที่ 20
- 40 °C ต่ำกวาสำหรับ‐
ฟงกชั่นดังกลาว: การอบ‐
ปกติ.

การอบปกติ

สำหรับอบและยาง‐
อาหารบนชั้นวางเดียว
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ฟงกชัน‐
ทำความรอน

การใชงาน

อาหารแชแข็ง

สำหรับทำอาหารงายๆ
(เชน เฟรนชฟราย เวดจ‐
มันฝรั่ง หรือปอเปยะ‐
กรอบ)

ยาง

ปงยางผลิตภัณฑอาหาร‐
ชิ้นบาง และปงขนมปง

ปงยางเทอรโบ

สำหรับยางเนื้อบริเวณ‐
ขอชิ้นใหญหรือเนื้อสัตว‐
ปกที่มีกระดูกบนชั้นวาง‐
เดียว ทำกราแตงและ‐
เพื่อทำใหเกรียม

ความรอนดาน‐
ลาง

เพื่ออบขนมเคกที่มีกน‐
กรอบ และถนอมอาหาร

หลอดไฟอาจปดการทำงาน
อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิต่ำกวา
60 °C สำหรับฟงกชันการ
ทำงานบางอยางของเตาอบ

พิเศษ

ฟงกชั่นทำความ‐
รอน

การใช

รักษาอุณหภูมิ

เพื่อรักษาอาหารใหอุน

อุนจาน

เพื่อเตรียมความรอน‐
ของจานกอนเสิรฟ

ฟงกชั่นทำความ‐
รอน

การใช

ถนอมอาหาร

การถนอมผัก (เชน การ‐
ดอง)

ไลน้ำ

เพื่ออบแหงผลไม ผัก‐
และเห็ดหั่นชิ้น

หมักแปงโด

เพิ่มความเร็วในการขึ้น‐
ฟูของแปงยีสต พื้นไม‐
ใหพื้นผิวแปงโดแหง‐
และเพื่อใหแปงโดมี‐
ความยืดหยุน

การปรุงสุกแบบชา

เพื่อเตรียมเนื้อยางที่มี‐
ความนุมชุมฉ่ำ

การอบขนมปง

ใชฟงกชั่นนี้เพื่อเตรียม‐
ขนมปงหรือโรลลแบบ‐
มืออาชีพ ไดทั้งความ‐
กรอบ สีและขอบที่มัน‐
วาว

ละลายน้ำแข็ง

ละลายน้ำแข็งอาหาร
(ผักและผลไม) เวลา‐
ละลายน้ำแข็งขึ้นอยูกับ‐
ปริมาณและขนาดของ‐
อาหารแชแข็ง

โอกราแตง

สำหรับอาหารเชนลา‐
ซานญาหรือมันฝรั่งกรา‐
แตง ทำกราแตงและ‐
เพื่อทำใหเกรียม

ฟงกชั่นการทำงานของไมโครเวฟ

ฟงกชั่นการทำงาน คำอธิบาย
ไมโครเวฟ จายความรอนโดยตรงไปยังอาหาร ใชสำหรับอุนอาหารและเครื่องดื่ม

เพื่อละลายน้ำแข็งเนื้อสัตวหรือผลไม และปรุงสุกผักและปลา

ผสมผสาน ใชเพื่อสั่งการระบบทำความรอนและโหมดไมโครเวฟรวมกัน ใชเพื่อปรุง‐
อาหารในเวลาสั้น ๆ และทำใหเกรียม
กำลังสูงสุดสำหรับฟงกชั่นนี้คือ 600 วัตต
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ฟงกชั่นการทำงาน คำอธิบาย
เริ่มการทำงานดวน ใชเพื่อเปดฟงกชันไมโครเวฟดวยการแตะสัญลักษณ  ครั้งเดียว ดวย‐

กำลังไมโครเวฟสูง และระยะเวลาการทำงานสั้น ๆ: 30 วินาที

7. ฟงกชั่นนาฬิกา
7.1 ตารางฟงกชันนาฬิกา

ฟงกชันนาฬิกา การใชงาน

เครื่องตั้งเวลา
การตั้งคานับถอยหลัง
(สูงสุด 2 ชม. 30 นาท)ี
ฟงกชันนี้จะไมมีผลตอ‐
การทำงานของเตาอบ

ระยะเวลา
การตั้งเวลาการทำงาน‐
ของเตาอบ (สูงสุด 23
ชม. 59 นาที)

เวลาสิ้นสุด
การตั้งเวลาปดเครื่อง‐
สำหรับฟงกชันทำความ‐
รอน (สูงสุด 23 ชม. 59
นาที)

หากคุณตั้งเวลาสำหรับฟงกชันนาฬิกาไว เวลา
จะเริ่มนับถอยหลังหลังผานไป 5 วินาที
ระยะเวลา, เวลาสิ้นสุด - กอนใชฟงกชันนี้ คุณ
ตองตั้งคาฟงกชันการทำความรอนและ
อุณหภูมิ เตาอบจะปดการทำงานอัตโนมัติ
ระยะเวลา, เวลาสิ้นสุด - คุณสามารถใช
ฟงกชันเหลานี้พรอม ๆ กันหากตองการเปด
และปดใชงานเตาอบอัตโนมัติตามเวลาที่
กำหนด

7.2 การตั้งคาฟงกชันนาฬิกา
1. ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน:
2.  - กดซ้ำ ๆ จนกวาจอแสดงผลจะแสดง

ฟงกชันนาฬิกาที่จำเปนและสัญลักษณที่
เกี่ยวของ

3. ,  - กดเพื่อตั้งเวลา
4. กด .
เมื่อพนกำหนดเวลา เสียงสัญญาณจะดังขึ้น
เตาอบปดการทำงาน จอแสดงผลจะแสดง
ขอความขึ้น

5. กดที่สัญลักษณใด ๆ เพื่อหยุดสัญญาณดัง
กลาว

7.3 ทำความรอน + รักษาอุณหภูมิ
เงื่อนไขสำหรับฟงกชั่นการทำงาน:
• อุณหภูมิที่กำหนดไวมากกวา 80 °C
• ฟงกชั่น: ระยะเวลา ไดรับการตั้งคาไว
ฟงกชั่น: ทำความรอน + รักษาอุณหภูมิ รักษา
อุณหภูมิอาหารที่เตรียมไวที ่80 °C เปนเวลา
30 นาที เปดทำงานหลังจากขั้นตอนการอบ
หรือยางสิ้นสุดลง
คุณสามารถเปดและปดฟงกชั่นการทำงานนี้ได
จากเมนู: คาเบื้องตน.
1. เปดเตาอบ
2. เลือกฟงกชั่นทำความรอน
3. อุณหภูมิที่กำหนดสูงกวา 80 °C
4. กด  ซ้ำๆ กันจนกวาจอแสดงผลจะแจง

เปน: ทำความรอน + รักษาอุณหภูมิ.
5. กด  เพื่อยืนยัน
เมื่อฟงกชั่นสิ้นสุดลง เสียงสัญญาณจะดังขึ้น

7.4 เพิ่มเวลา
ฟงกชั่น: เพิ่มเวลา ใหฟงกชันทำความรอน
ทำงานตอไปหลังจากสิ้นสุดรอบ ระยะเวลา

ใชฟงกชันทำความรอนทั้งหมด
รวมกับ ระยะเวลา หรือ น้ำหนัก
อัตโนมัติ

1. เมื่อพนกำหนดเวลาปรุงสุก เสียงสัญญาณ
จะดังขึ้น กดที่สัญลักษณใด ๆ

จอแสดงผลจะแสดงขอความขึ้น
2. กด  เพื่อเปดใชงานหรือ  เพื่อยกเลิก
3. ตั้งระยะเวลาสำหรับฟงกชั่น:
4. กด 

8. โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

8.1 สูตรอาหารออนไลน
ดูเมนูสำหรับโปรแกรมอัตโนมัติไดจากเว็บไซต
ของเรา เพื่อคนหาตำราอาหาร ใหตรวจสอบ
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หมายเลข PNC บนปายขอมูลเครื่องที่กรอบ
ดานหนาของชองเตาอบ

8.2 สูตรอาหาร กับ เมนูอัตโนมัติ
เตาอบนี้มีเมนูหลายสูตรที่คุณสามารถเลือกใช
เมนูอาหารกำหนดไวคงที่และไมสามารถแกไข
ได
1. เปดเตาอบ
2. เลือกเมนู: สูตรอาหาร. กด  เพื่อยืนยัน
3. เลือกหมวดหมูและเมน ูกด  เพื่อยืนยัน
4. เลือกสูตรอาหาร กด  เพื่อยืนยัน

ขณะใชฟงกชั่นนี้: แมนวลเตา
อบจะใชคาอัตโนมัติ คุณ
สามารถแกไขคาไดเหมือนกับ
ฟงกชั่นอื่น ๆ

8.3 สูตรอาหาร ดวย น้ำหนัก
อัตโนมัติ
ฟงกชันนี้จะคำนวณเวลาทำอาหารโดย
อัตโนมัติ ใชงานโดยจะตองกรอกน้ำหนักของ
วัตถุดิบลงไป
1. เปดเตาอบ
2. เลือกเมน:ู สูตรอาหาร กด 
3. กด  หรือ  เพื่อตั้งคาน้ำหนักอาหาร

กด 
โปรแกรมอัตโนมัติเริ่มทำงาน
4. คุณสามารถแกไขน้ำหนักไดทุกเมื่อ กด

 หรือ  เพื่อเปลี่ยนน้ำหนัก
5. เมื่อพนกำหนดเวลา เสียงสัญญาณจะดัง

ขึ้น กดที่สัญลักษณใด ๆ เพื่อหยุด
สัญญาณดังกลาว

9. การใชอุปกรณเสริม
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

9.1 การติดตั้งอุปกรณเสริม
ใชภาชนะและอุปกรณปรุงอาหารที่เหมาะสม ดู
รายละเอียดภาชนะและวัสดุที่เหมาะสมสำหรับ

ไมโครเวฟไดจากหัวขอ “เคล็ดลับและคำ
แนะนำ”
แนวเวาเล็กๆ ดานบนชวยเพิ่มความปลอดภัย
แนวเวาเปนอุปกรณตอตานปลาย ขอบสูงรอบๆ
ชั้นวาง ใชเพื่อปองกันภาชนะเลื่อนหลนจาก
ชั้นวาง

ที่ใสสายไฟ:
ดันชั้นวางระหวางแกนกำหนดแนวของ‐
ฐานรองชั้นวาง และตรวจสอบวาขาชี้ลง

ถาดอบ:
ดันถาดเขาไประหวางแนวนำที่ฐานรอง‐
ชั้นวาง
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ที่ใสสายไฟ, ถาดอบ:
ดันถาดเขาไประหวางแนวนำที่ฐานชั้นวาง
และชั้นตะแกรงที่แนวนำดานบน

10. ฟงกชั่นเพิ่มเติม
10.1 รายการโปรด
คุณสามารถบันทึกคาโปรด เชน ระยะเวลา
อุณหภูมิหรือการทำความรอนไดตามตองการ
โดยสามารถเลือกใชไดจากเมนู: รายการ
โปรด. คุณสามารถบันทึกได 20 โปรแกรมการ
ทำงาน

คุณไมสามารถบันทึกฟงกชั่น
ไมโครเวฟและไมโครเวฟผสม
ผสานเปนรายการโปรดได

การบันทึกโปรแกรม
1. เปดเตาอบ
2. ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอนหรือโปรแกรม

อัตโนมัติ
3. กด  ซ้ำ ๆ กันจนกวาจอแสดงผลจะแจง

เปน: บันทึก.
4. กด  เพื่อยืนยัน
จอแสดงผลจะแสดงตำแหนงหนวยความจำ
แรกที่วางอยู
5. กด  เพื่อยืนยัน
6. กรอกชื่อโปรแกรมการทำงาน
อักขระตัวแรกจะติดกะพริบ
7. กดเลือก  หรือ  เพื่อแกไขตัวอักษร
8. กด 
อักขระตัวถัดไปจะติดกะพริบ
9. ทำตามขั้นตอนที ่7 อีกครั้งตามความ

เหมาะสม
10. กดคางที่  เพื่อบันทึก
คุณสามารถเขียนทับหนวยความจำได ขณะ
จอแสดงผลแสดงตำแหนงหนวยความจำวาง
สามตำแหนงแรก ใหกดเลือก  หรือ 
จากนั้นกด  เพื่อเขียนทับโปรแกรมที่มีอยู
คุณสามารถแกไขชื่อโปรแกรมไดจากเมนู:
แกไขชื่อโปรแกรม.

การเปดใชงานโปรแกรมการทำงาน
1. เปดเตาอบ
2. เลือกเมน:ู รายการโปรด.
3. กด  เพื่อยืนยัน
4. เลือกชื่อโปรแกรมโปรดของคุณ
5. กด  เพื่อยืนยัน

10.2 การใชล็อคปองกันเด็ก
ขณะเปดใชล็อคปองกันเด็ก เตาอบจะไม
สามารถเปดทำงานโดยไมไดตั้งใจ

1. กดที่  เพื่อเปดจอแสดงผล
2. กดเลือก  และ  พรอม ๆ กันจนกวา

จอแสดงผลจะแสดงขอความ
หากตองการปดฟงกชันล็อกปองกันเด็ก ใหทำ
ขั้นตอนที ่2 ซ้ำ

10.3 ล็อคฟงกชัน
ฟงกชั่นนี้ปองกันการปรับคาความรอนโดยไม
ไดตั้งใจ คุณสามารถเปดใชงานไดเมื่อเตาอบ
ทำงานอยูเทานั้น
1. เปดเตาอบ
2. ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอนหรือปรับตั้งคา:
3. กด  ซ้ำ ๆ กันจนกวาจอแสดงผลจะแจง

เปน: ล็อคฟงกชัน.
4. กด  เพื่อยืนยัน
ปดฟงกชั่นนี้โดยกด  จอแสดงผลจะแสดง
ขอความขึ้น กด  ซ้ำ ๆ กัน จากนั้นกดที่

 เพื่อยืนยัน

ขณะปดเตาอบ ฟงกชั่นนี้จะปด
การทำงานดวย
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10.4 ตั้งคา + ไป
ฟงกชั่นนี้ใชเพื่อตั้งคาการทำความรอน (หรือ
ตั้งโปรแกรมการทำงาน) สำหรับใชในภาย
หลังโดยการกดที่สัญลักษณหนึ่งครั้ง
1. เปดเตาอบ
2. ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน:
3. กด  ซ้ำ ๆ กันจนกวาจอแสดงผลจะแจง

เปน: ระยะเวลา.
4. ตั้งเวลา
5. กด  ซ้ำ ๆ กันจนกวาจอแสดงผลจะแจง

เปน: ตั้งคา + ไป.
6. กด  เพื่อยืนยัน
กดที่สัญลักษณใด ๆ (ยกเวน ) เพื่อเริ่มการ
ทำงานของฟงกชั่น: ตั้งคา + ไป. ฟงกชั่นทำ
ความรอนที่ตั้งไวจะเริ่มขึ้น
เมื่อฟงกชั่นทำความรอนสิ้นสุดลง เสียง
สัญญาณจะดังขึ้น

• ล็อคฟงกชัน เปดทำงานเมื่อ
ฟงกชั่นทำความรอนทำงาน

• เมนู: คาเบื้องตน ชวยใหคุณ
สามารถเรียกใชฟงกชั่น: ตั้ง
คา + ไป เปดและปด

10.5 ปดการทำงานอัตโนมัติ
เพื่อความปลอดภัย เตาอบจะปดทำงานหลัง
ผานไประยะหนึ่ง หากฟงกชั่นทำความรอนมี
การทำงานและคุณไมไดปรับคาใด ๆ

 (°C)  (h)
30 - 115 12.5

120 - 195 8.5

 (°C)  (h)
200 - 230 5.5

ระบบปดการทำงานอัตโนมัติไมสามารถใชได
กับฟงกชั่นตอไปนี้ ไฟ, ระยะเวลา, เวลาสิ้นสุด

10.6 ความสวางของหนาจอ
ความสวางหนาจอมีสองโหมดไดแก

 ความสวางตอน‐
กลางวัน

 ความสวางตอน‐
กลางคืน

จะเปดขณะเตาอบ‐
เปดทำงาน

ขณะที่เตาอบปดอยู
จอแสดงผลจะอยูใน‐
โหมดความสวาง‐
ตอนกลางคืน
ระหวางเวลา 22:00
น. ถึง 06:00 น.

จะเปดเปนเวลา 10
วินาทีเมื่อคุณสัมผัส‐
บริเวณใด ๆ ของ‐
เซนเซอร ระหวาง‐
โหมดความสวาง‐
ตอนกลางคืน

จะเปดเมื่อเตาอบปด‐
อยู และคุณตั้งคา‐
ฟงกชันการทำงาน‐
ไว: เครื่องตั้งเวลา
เมื่อฟงกชันสิ้นสุดลง
จอแสดงผลจะปรับ‐
คาความสวางเปน‐
สำหรับเวลากลางคืน‐
อีกครั้ง

10.7 พัดลมระบายความรอน
ขณะเตาอบทำงาน พัดลมระบายความรอนจะ
ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อใหพื้นผิวของเตาอบ
เย็นลง หากปดเตาอบ พัดลมระบายความรอน
จะยังสามารถทำงานอยางตอเนื่องจนกวาเตา
อบจะเย็นลง

11. คำแนะนำและเคล็ดลับ
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
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11.1 คำแนะนำในการปรุงสุก

อุณหภูมิและเวลาในการปรุงสุกในตารางใชเปนขอมูลเบื้องตนเทานั้น โดยขึ้นอยูกับสูตรอาหาร
คุณภาพและจำนวนสวนประกอบที่ใช
เตาอบของคุณสามารถอบหรือยางในรูปแบบที่เหนือกวาเตาอบที่คุณเคยใชมากอน ตารางดาน‐
ลางแสดงคาอุณหภูมิที่แนะนำ เวลาปรุงสุกและตำแหนงชั้นวางสำหรับอาหารประเภทที่ตองการ
หากไมพบคาสำหรับสูตรอาหารเฉพาะ ใหมองหาคาที่ใกลเคียงที่สุด

11.2 คำแนะนำสำหรับไมโครเวฟ
 มาทำอาหารกันดีกวา!

ใสอาหารที่แผนดานลางของชองอบ
พลิกหรือคนอาหารเมื่อผานระยะเวลาการ
ละลายน้ำแข็งหรือปรุงสุกไปแลวครึ่งหนึ่ง
คนเมนูของเหลวเปนระยะๆ
คนอาหารกอนเสิรฟ
ปดครอบอาหารที่ปรุงสุกหรืออุนรอน
ใสชอนไวในขวดหรือแกวขณะอุนรอนเครื่อง
ดื่มเพื่อใหความรอนกระจายตัวไดดี
ใสอาหารในเตาอบโดยนำบรรจุภัณฑออก
อาหารสำเร็จรูปบรรจุเสร็จสามารถใสเขาเตา
อบไดก็ตอเมื่อบรรจุภัณฑสามารถใชกับ
ไมโครเวฟไดอยางปลอดภัยเทานั้น (ตรวจสอบ
ขอมูลที่บรรจุภัณฑ)

 การปรุงสุกดวยไมโครเวฟ
ปรุงสุกอาหารโดยปดคลุมดานบนไว หาก
ตองการใหอาหารดูกรอบเหลืองนวลโดยไมปด
คลุม
อยาปรุงสุกเกินโดยการตั้งไฟและเวลาสูงเกิน
ไป อาหารอาจแหงสามารถไหมหรือติดไฟได
อยาใชเตาอบเพื่อปรุงไขหรือหอยทากใน
เปลือก เนื่องจากอาจระเบิดได เจาะไขแดงของ
ไขที่ทอดแลวกอนอุนรอน

เจาะไปที่ผิวหรือเปลือกของอาหารหลายๆ ครั้ง
กอนปรุงสุก
หั่นผักเปนชิ้นเล็กๆ
หลังจากปดเตาอบ ใหนำอาหารออกและปลอย
ทิ้งไวสองสามนาทีเพื่อใหความรอนกระจายไป
ทั่ว ๆ กัน

 การละลายน้ำแข็งดวยไมโครเวฟ
ใสอาหารแชแข็งที่ไมไดหอรัดบนจานคว่ำ
เล็กๆ โดยมีภาชนะรองอีกทีดานลาง หรือบน
ตะแกรงละลายน้ำแข็งหรือตะแกรงพลาสติก
เพื่อใหของเหลวที่ละลายระบายออกไปได
นำวัตถุดิบที่ละลายน้ำแข็งแลวออกหลังจากนั้น
ปรุงผักและผลไมโดยไมละลายน้ำแข็งกอนได
โดยใชกำลังไฟไมโครเวฟที่สูงขึ้น

11.3 ภาชนะและวัสดุที่เหมาะกับ
ไมโครเวฟ
ใชเฉพาะภาชนะปรุงอาหารและวัสดุที่เหมาะ
กับไมโครเวฟเทานั้น ใชตารางตอไปนี้เปน
ขอมูลอางอิง
ตรวจสอบภาชนะปรุงสุก / เงื่อนไขทางเทคนิค
สำหรับวัสดุที่จะใชกอนการใชงาน

ภาชนะ / วัสดุ ฟงกชันการทำงานของ‐
ไมโครเวฟ

ฟงกชันไมโครเวฟ‐
ผสมผสาน

การ‐
ละลาย‐
น้ำแข็ง

การทำความ‐
รอน
ปรุงสุก

แกวหรือพอรซเลนที่ใชกับเตาอบได‐
โดยไมมีสวนประกอบจากโลหะ เชน
แกวกันความรอน
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ภาชนะ / วัสดุ ฟงกชันการทำงานของ‐
ไมโครเวฟ

ฟงกชันไมโครเวฟ‐
ผสมผสาน

การ‐
ละลาย‐
น้ำแข็ง

การทำความ‐
รอน
ปรุงสุก

แกวหรือพอรซเลนที่ไมสามารถใชกับ‐
เตาอบที่ไมมีสวนประกอบจากเงิน
ทองคำ แพลตตินั่มหรือโลหะตกแตงอื่นๆ

x x

แกวและกระจกเซรามิคที่ทำจากวัสดุที่‐
ใชงานไดกับเตาอบ/ทนตออุณหภูมิ‐
เยือกแข็ง

เซรามิคและเครื่องดินเผาที่ไมมีสวน‐
ประกอบของควอตซหรือโลหะ และผิว‐
เคลือบโลหะ

x

เซรามิค พอรซเลนและเครื่องดินเผาที่‐
ดานลางไมไดเคลือบผิวหรือมีรูเล็กๆ
เชน ที่ดามจับ

x x x

พลาสติกทนความรอนสูงสุด 200 °C x

กระดาษแข็ง กระดาษ x x

ฟลมถนอมอาหาร x x

ฟลมยางพรอมที่ปดนิรภัยสำหรับใชกับ‐
ไมโครเวฟ

x

จานยางที่มีสวนผสมของโลหะ เชน
อีนาเมล เหล็กหลอ

x x

ถาดอบ แลคเกอรดำหรือวัสดุเคลือบผิว‐
ดวยซิลิโคน

x x

ถาดอบ x x x
ตะแกรงชั้นวาง x x

ภาชนะสำหรับไมโครเวฟ เชน ถาดอบ x x

11.4 คำแนะนำสำหรับฟงกชั่นทำ
ความรอนพิเศษของเตาอบ

รักษาอุณหภูมิ

ฟงกชั่นนี้ใชเพื่อรักษาอาหารใหอุนรอนตลอด
เวลา อุณหภูมิจะถูกควบคุมอัตโนมัติที่ 80 °C

อุนจาน

ฟงกชั่นนี้ใชเพื่ออุนอาหารกอนเสิรฟ
อุณหภูมิจะถูกควบคุมอัตโนมัติที่ 70 °C

วางจานซอนกันใหสม่ำเสมอที่ชั้นตะแกรง ใช
ชั้นวางที่หนึ่ง หลังผานเวลาอุนรอนไปครึ่งหนึ่ง
ใหสลับตำแหนงกัน

หมักแปงโด

ฟงกชั่นนี้ใชเพื่อทำใหแปงโดขึ้นฟ ูวางแปงโด
บนจานขนาดใหญ ปดทับดวยผาขนหนูหรือ
ฟลมพลาสติก ตั้งคาฟงกชั่นการทำงาน: หมัก
แปงโด และเวลาปรุงอาหาร

ภาษาไทย 19



11.5 การอบ
ใชอุณหภูมิต่ำในครั้งแรก
คุณสามารถยืดเวลาการอบออกไปไดอีก 10 -
15 นาที หากคุณอบเคกมากกวาหนึ่งตำแหนง
บนชั้นวาง
เคกและขนมอบในระดับความสูงที่ตางกันจะ
เหลืองเกรียมไมเทากัน จะตองปรับอุณหภูมิ

หากพบวาเกรียมไมเทากัน ความแตกตาง
ระหวางการอบจะถูกทำใหเทากัน
ถาดในเตาอาจบิดตัวระหวางการอบ เมื่อถาด
เริ่มเย็นอีกครั้ง การบิดจะหายไป

11.6 คำแนะนำในการอบ

ผลลัพธการอบ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
ดานลางของเคกโดนอบ‐
ไมทั่ว

ตำแหนงชั้นวางไมถูกตอง วางเคกบนชั้นลาง

เคกยุบ แฉะหรือหนาแตก อุณหภูมิเตาอบสูงเกินไป ครั้งถัดไปใหตั้งคาอุณหภูมิเตาอบ‐
ใหต่ำลงเล็กนอย

อุณหภูมิเตาอบสูงเกินไปและ‐
เวลาในการอบสั้นเกินไป

ครั้งถัดไปใหตั้งคาเวลาอบใหนาน‐
ขึ้นและลดอุณหภูมิเตาอบลง

อาหารแหงเกินไป อุณหภูมิต่ำเกินไป ครั้งถัดไปใหตั้งคาอุณหภูมิเตาอบ‐
ใหสูงขึ้น

เวลาในการอบนานเกินไป ครั้งถัดไปใหตั้งเวลาอบใหสั้นลง

เคกโดนอบไมทั่วกัน อุณหภูมิเตาอบสูงเกินไปและ‐
เวลาในการอบสั้นเกินไป

ครั้งถัดไปใหตั้งคาเวลาอบใหนาน‐
ขึ้นและลดอุณหภูมิเตาอบลง

สวนผสมเคกกระจายตัวไมดี ครั้งถัดไปใหกระจายสวนผสมเคก‐
ใหทั่วบนถาดอบ

เคกยังไมสุกตามเวลาอบ‐
ที่ระบุในสูตร

อุณหภูมิต่ำเกินไป ครั้งถัดไปใหตั้งคาอุณหภูมิเตาอบ‐
ใหสูงขึ้นเล็กนอย

11.7 การอบในเตาอบชั้นเดียว
ใชตำแหนงชั้นวางตำแหนงแรก ยกเวนมีระบุไวเปนอยางอื่น

 การอบในถาด
(°C) (นาที)

ริงเคก / บริยอช พัดลมอัจฉริยะ 150 - 160 50 - 70

เคกมาเดรา / เคกผลไม พัดลมอัจฉริยะ 140 - 160 70 - 90

สปอนจเคก พัดลมอัจฉริยะ 140 - 150 35 - 50

สปอนจเคก, ใชชั้นวางที่สอง การอบปกติ 160 35 - 50

แฟลนเบส - พายรวน, อุน‐
รอนเตาอบเปลา

พัดลมอัจฉริยะ 170 - 180 10 - 25

แฟลนเบส - สปอนจเคก พัดลมอัจฉริยะ 150 - 170 20 - 25
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 การอบในถาด
(°C) (นาที)

พายแอปเปล, 2 ถาด Ø20
ซม.

พัดลมอัจฉริยะ 160 70 - 90

พายแอปเปล, 2 ถาด Ø20
ซม.

การอบปกติ 180 70 - 90

ชีสเคก, ใชถาดกนลึก การอบปกติ 160 - 170 60 - 90

วอรมเตาอบเปลาไวกอน

 เคก /
ขนมอบ / ขนมปงบน‐
ถาดอบ

(°C) (นาที)

ขนมปงเปย / ขนมปงทรง‐
มงกุฎ

การอบปกติ 170 - 190 30 - 40 2

ชโตลเลน การอบปกติ 160 - 180 50 - 70 2

ขนมปงขาวไรล การอบปกติ เริ่มจาก: 230 20 2

ตามดวย: 160 -
180

30 - 60

ครีมพัฟ / เอแคลร การอบปกติ 190 - 210 20 - 35 2

สวิสโรลล การอบปกติ 180 - 200 10 - 20 2

เคกครัมเบิลท็อปปง พัดลมอัจฉริยะ 150 - 160 20 - 40 1

บัตเตอรเคกอัลมอนด /
เคกน้ำตาล

การอบปกติ 190 - 210 20 - 30 2

แฟลนผลไม (ทำจากยีสต‐
โด / สปอนจเคก), ใช‐
ถาดกนลึก

พัดลมอัจฉริยะ 150 - 160 35 - 55 1

การอบปกติ 170 35 - 55 2

แฟลนผลไมทำจากพาย‐
รวน

พัดลมอัจฉริยะ 160 - 170 40 - 80 1

ยีสตเคกกับทอปปงเนื้อ‐
บาง (เชน ควอรค ครีม
คัสตารด)

การอบปกติ 160 - 180 40 - 80 2

 บิสกิต
(°C) (นาที)

บิสกิตพายรวน พัดลมอัจฉริยะ 150 - 160 10 - 20 1

ขนมปงชิ้นสั้น / ขนมอบ‐
ทรงยาว

พัดลมอัจฉริยะ 140 20 - 35 1
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 บิสกิต
(°C) (นาที)

ขนมปงชิ้นสั้น / ขนมอบ‐
ทรงยาว, อุนรอนเตาอบ‐
เปลา

การอบปกติ 160 20 - 30 2

บิสกิตทำจากสปอนจเคก พัดลมอัจฉริยะ 150 - 160 15 - 20 1

ขนมอบทำจากไขขาว /
เมอแรง

พัดลมอัจฉริยะ 80 - 100 120 - 150 1

มาการอง พัดลมอัจฉริยะ 100 - 120 30 - 50 1

บิสกิตทำจากยีสตโด พัดลมอัจฉริยะ 150 - 160 20 - 40 1

พัฟเพสทรี,้ อุนรอนเตา‐
อบเปลา

พัดลมอัจฉริยะ 170 - 180 20 - 30 1

โรลล, อุนรอนเตาอบเปลา การอบปกติ 190 - 210 10 - 25 2

เคกขนาดเล็ก, อุนรอน‐
เตาอบเปลา

พัดลมอัจฉริยะ 160 20 - 35 3

เคกขนาดเล็ก, อุนรอน‐
เตาอบเปลา

การอบปกติ 170 20 - 35 2

11.8 ขนมอบและกราแต็ง

 ใชตำแหนงชั้นวางที่หนึ่ง

(°C) (นาที)
อบพาสตา การอบปกติ 180 - 200 45 - 60

ลาซานญา การอบปกติ 180 - 200 25 - 40

กราแต็งผัก, อุนรอนเตา‐
อบเปลา

ปงยางเทอรโบ 210 - 230 10 - 20

บาแกตพรอมเนยแข็ง‐
ละลาย

พัดลมอัจฉริยะ 160 - 170 15 - 30

มิลคไรซ การอบปกติ 180 - 200 40 - 60

เนื้อปลาอบ การอบปกติ 180 - 200 30 - 60

ผักยัดไส พัดลมอัจฉริยะ 160 - 170 30 - 60

11.9 คำแนะนำในการปงยาง
ใชภาชนะที่ทนความรอน
เนื้อไมติดมัน (คุณสามารถใชอลูมิเนียมฟอยล
ได)

ยางเนื้อชิ้นใหญไดโดยวางบนถาดโดยตรง
หรือวางบนชั้นตะแกรงที่วางบนถาดอีกที
เติมน้ำในถาดเพื่อปองกันไขมันที่หยดลงมา
ไหม
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อาจตองพลิกดานที่ยาง หลังผานเวลาไป 1/2 -
2/3 สวนของเวลาปรุงสุก
ยางเนื้อสัตว และชิ้นปลาขนาดใหญๆ (1 กก.
ขึ้นไป)

ใชน้ำจากเนื้อสัตวทาที่เนื้อหลายๆ ครั้งระหวาง
การยาง

11.10 แทนยาง
ใชชั้นวางที่หนึ่ง

 เนื้อวัว
(°C) (นาที)

ยางในหมอ 1 - 1.5 กก. การอบปกติ 230 120 - 150

ยางเนื้อวัวหรือเนื้อ‐
เลาะกระดูก ดิบ,
อุนรอนเตาอบเปลา

ตอความหนา ซม. ปงยางเทอรโบ 190 - 200 5 - 6

ยางเนื้อวัวหรือเนื้อ‐
เลาะกระดูก มีเดียม

ตอความหนา ซม. ปงยางเทอรโบ 180 - 190 6 - 8

ยางเนื้อวัวหรือเนื้อ‐
เลาะกระดูก เวลดัน

ตอความหนา ซม. ปงยางเทอรโบ 170 - 180 8 - 10

 สัตวปา
(กก.) (°C) (นาที)

สันหลัง / ขา‐
กระตาย, อุนรอน‐
เตาอบเปลา

สูงสุด 1 ปงยางเทอรโบ 180 - 200 35 - 55

เนื้อสันหลังกวาง 1.5 - 2 การอบปกติ 180 - 200 60 - 90

สะโพกกวาง 1.5 - 2 การอบปกติ 180 - 200 60 - 90

 ปลา
(กก.) (°C) (นาที)

ปลาทั้งตัว 1 - 1.5 ปงยางเทอรโบ 180 - 200 30 - 50

ใชฟงกชันนี้: ปงยางเทอรโบ.

 เนื้อลูกวัว
(กก.) (°C) (นาที)

เนื้อลูกวัวยาง 1 160 - 180 120 - 150

ขอวัว 1.5 - 2 160 - 180 120 - 150
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 เนื้อแกะ
ขาแกะ / แกะยาง 1 - 1.5 150 - 180 100 - 120

เนื้อสันหลังแกะ 1 - 1.5 160 - 180 40 - 60

 สัตวปก
ไก ชิ้นละ 0.2 - 0.25 200 - 220 30 - 50

ไก ครึ่งตัว ชิ้นละ 0.4 - 0.5 190 - 210 40 - 50

เนื้อสัตวปก, ตัดแบง 1 - 1.5 190 - 210 50 - 70

เปด 1.5 - 2 180 - 200 80 - 100

 เนื้อหมู
บา / คอ / แฮม ขอ 1 - 1.5 150 - 170 90 - 120

สับ / สแปรริบ 1 - 1.5 170 - 190 30 - 60

มีดโลฟ 0.75 - 1 160 - 170 50 - 60

ขาหมู, ปรุงสุกสำเร็จ 0.75 - 1 150 - 170 90 - 120

11.11 เมนูอบกรอบกับ ฟงกชันการ
ทำพิซซา

 ใชชั้นวางที่สาม

 พิซซา
(°C) (นาที)

ทารต 180 - 200 40 - 55

แฟลนผักโขม 160 - 180 45 - 60

คิชลอเรน 170 - 190 45 - 55

สวิสแฟลน 170 - 190 45 - 55

ชีสเคก 140 - 160 60 - 90

พายแอปเปล,
แตงหนา

150 - 170 50 - 60

พายผัก 160 - 180 50 - 60

พิซซา, ขอบ‐
บาง, อุนรอน‐
เตาอบเปลา

200 - 230 15 - 20

 ใชชั้นวางที่สาม

 พิซซา
(°C) (นาที)

พิซซา, ขอบ‐
หนา, อุนรอน‐
เตาอบเปลา

180 - 200 20 - 30

ขนาดปงไมใส‐
ยีสต, อุนรอน‐
เตาอบเปลา

230 10 - 20

พัฟเพสทรี้แฟ‐
ลน, อุนรอน‐
เตาอบเปลา

160 - 180 45 - 55

แฟลมกูเชน,
อุนรอนเตาอบ‐
เปลา

230 12 - 20

เปโรกี, อุนรอน‐
เตาอบเปลา

180 - 200 15 - 25
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11.12 การอบขนมปง
ไมแนะนำใหวอรมเครื่องไวกอน
ใชชั้นวางที่สอง

 ขนมปง
(°C) (นาที)

ขนมปงขาว 180 -
200

40 - 60

บาแกตส 200 -
220

35 - 45

บริยอช 160 -
180

40 - 60

เซียบัตตา 200 -
220

35 - 45

ขนมปงขาวไรล 180 -
200

50 - 70

 ขนมปง
(°C) (นาที)

ขนมปงโฮลมีล 180 -
200

50 - 70

ขนมปงธัญพืช 170 -
190

60 - 90

11.13 ยาง
ยางเฉพาะเนื้อหรือปลาที่เปนแผนบางๆ
วอรมเตาอบเปลาไวกอนกอนการคุก
ใชชั้นวางที่หนึ่ง
วางถาดพรอมกับตะแกรงชั้นวางไวบนชั้นวาง
ชั้นแรกเพื่อรองไขมัน

ยาง
(°C) (นาที) (นาที)

ดานแรก ดานที่สอง
เนื้อยาง, มีเดียม 210 - 230 30 - 40 30 - 40

เนื้อวัวไมมีกระดูก
มีเดียม

230 20 - 30 20 - 30

หมูสันนอก 210 - 230 30 - 40 30 - 40

สันหลังแกะ 210 - 230 25 - 35 20 - 35

11.14 การปรุงสุกแบบชา
ฟงกชันนี้ชวยใหคุณสามารถเตรียมเนื้อไมมี
มัน เนื้อสันและปลา ไมเหมาะสำหรับ: สัตวปก
การยางเนื้อหมูติดมัน การยางในหมอ
1. จี่เนื้อประมาณ 1 - 2 นาทีแตละดานบน

กระทะที่ความรอนสูง
2. จัดวางเนื้อในถาดอบอาหารหรือที่ตะแกรง

ยางโดยตรง วางถาดไวดานลางชั้นวาง
ตะแกรงเพื่อคอยดักไขมัน

ปรุงสุกโดยไมปดประตูขณะใชฟงกชันนี้
ทุกครั้ง

3. เลือกฟงกชันการทำงาน: การปรุงสุกแบบ
ชา สามารถตั้งอุณหภูมิระหวาง 80 °C ถึง
150 °C ในชวง 10 นาทีแรก คาเริ่มตนคือ
90 °C

4. หลังผานไป 10 นาทีเตาจะลดอุณหภูมิ
อัตโนมัติไปที ่80 °C
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 ใชชั้นวางที่หนึ่ง
(กก.) (°C) (นาที)

ยางเนื้อวัว 1 - 1.5 150 120 - 150

เนื้อวัวไมมีกระดูก 1 - 1.5 150 90 - 110

เนื้อลูกวัวยาง 1 - 1.5 150 120 - 150

สเต็ก 0.2 - 0.3 120 20 - 40

11.15 อาหารแชแข็ง
นำอาหารออกจากบรรจุภัณฑ วางอาหารลง
บนจาน

อยาปดครอบอาหาร เนื่องจากจะทำใหเวลา
ละลายน้ำแข็งยาวนานขึ้น
ใชชั้นวางที่สอง

(°C) (นาที)
พิซซา แชแข็ง 200 - 220 15 - 25

พิซซาอเมริกัน แชแข็ง 190 - 210 20 - 25

พิซซา แชเย็น 210 - 230 13 - 25

พิซซาสแน็ค, แชแข็ง 180 - 200 15 - 30

เฟรนชฟราย, แทงบาง, พลิก 2 หรือ 3 รอบระหวางปรุงสุก 210 - 230 20 - 30

เฟรนชฟราย, แทงหนา, พลิก 2 หรือ 3 รอบระหวางปรุงสุก 210 - 230 25 - 35

มันฝรั่งแทง / โครแกต, พลิก 2 หรือ 3 รอบระหวางปรุงสุก 210 - 230 20 - 35

แฮชบราวน 210 - 230 20 - 30

ลาซานญา / แคนเนลโลน,ี สด 170 - 190 35 - 45

ลาซานญา / แคนเนลโลน,ี แชแข็ง 160 - 180 40 - 60

ปกไก 190 - 210 20 - 30

11.16 ละลายน้ำแข็ง
นำบรรจุภัณฑอาหารออก จากนั้นวาง
ผลิตภัณฑอาหารบนจาน
ใชตำแหนงชั้นวางที่หนึ่ง

อยาปดครอบอาหาร เนื่องจากจะทำใหเวลา
ละลายน้ำแข็งยาวนานขึ้น
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(กก.) (นาที)
เวลา‐
ละลายน้ำ‐
แข็ง

(นาที)
เวลาละลาย‐
น้ำแข็งเพิ่ม‐
เติม

ไก 1 100 - 140 20 - 30 วางเนื้อไกไวบนจานที่วางคว่ำบน‐
จานขนาดใหญกวา พลิกกลับดาน‐
เมื่อผานไปครึ่งหนึ่ง

เนื้อ 1 100 - 140 20 - 30 พลิกกลับดานเมื่อผานไปครึ่งหนึ่ง

เนื้อ 0.5 90 - 120 20 - 30 พลิกกลับดานเมื่อผานไปครึ่งหนึ่ง

เทราท 0.15 25 - 35 10 - 15 -

สตรอเบอรี่ 0.3 30 - 40 10 - 20 -

เนย 0.25 30 - 40 10 - 15 -

ครีม 2 x 0.2 80 - 100 10 - 15 ตีครีมขณะแข็งตัวอยูเล็กนอย

ขนมอบ 1.4 60 60 -

11.17 ถนอมอาหาร
ใชฟงกชัน ความรอนดานลาง
ใชกระปุกถนอมอาหารที่มีขนาดเทากันที่มีขาย
ในตลาดเทานั้น
อยาใชกระปุกที่มีฝาปดแบบบิดออกและแบบ
เกลียว หรือกระปองโลหะ
ใชชั้นวางที่หนึ่ง
อยาใสกระปุกถนอมอาหารขนาดหนึ่งลิตรเกิน
กวาหกกระปุกในถาดอบ
เติมกระปุกใหเทากันและปดดวยที่หนีบ
แตละกระปุกไมควรแตะกัน
ใสน้ำประมาณ 1/2 ลิตรลงในถาดอบเพื่อให
ความชื้นในเตาอบเพียงพอ
เมื่อของเหลวในขวดเริ่มที่จะเคี่ยว (หลังจาก
ประมาณ 35 - 60 นาทีดวยกระปุกหนึ่งลิตร)
ใหหยุดเตาอบหรือลดอุณหภูมิลงที ่100 °C (ดู
ตาราง)
ตั้งอุณหภูมิที่ 160 - 170 °C

 ผลไมเนื้อออน
(นาที)
เวลาปรุงจน‐
กระทั่งเดือดปุด

สตรอเบอรี่ /
บลูเบอรรี ่/ ราสเบอรรี่/
กูสเบอรรี่สุก

35 - 45

 สโตน‐
ฟรุต (นาที)

เวลาปรุงจน‐
กระทั่ง‐
เดือดปุด

(นาที)
อบตอไปที่
100 °C

ลูกพีช /
ควินซ / พลัม

35 - 45 10 - 15

 ผัก
(นาที)
เวลาปรุง‐
จนกระทั่ง‐
เดือดปุด

(นาที)
อบตอไปที่
100 °C

แครอท 50 - 60 5 - 10
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 ผัก
(นาที)
เวลาปรุง‐
จนกระทั่ง‐
เดือดปุด

(นาที)
อบตอไปที่
100 °C

แตงกวา 50 - 60 -

ของดองผสม 50 - 60 5 - 10

โคลราบี / ถั่ว /
หนอไมฝรั่ง

50 - 60 15 - 20

11.18 ไลน้ำ
ปดถาดดวยกระดาษกันความมันหรือกระดาษ
รองอบ
เพื่อผลลัพธที่ดีขึ้น ใหหยุดการทำงานของเตา
อบเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลาอบแหง เปดประตู
และปลอยใหเย็นลงหนึ่งคืนเพื่อใหการอบแหง
เสร็จสิ้น

 ใชชั้นวางที่สาม

(°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

พลัม 60 - 70 8 - 10

แอปริคอท 60 - 70 8 - 10

แอปเปลหั่น 60 - 70 6 - 8

แพร 60 - 70 6 - 9

11.19 การคุกดวยไมโครเวฟ

คำแนะนำสำหรับไมโครเวฟ
ผลจากการคุก/ละลายน้ำแข็ง สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
อาหารแหงเกินไป กำลังไฟมากเกินไป

เวลาปรุงสุกนานเกินไป
ลดคากำลังไฟและ/หรือเวลา‐
ปรุงสุกใหสั้นลง

หากผลิตภัณฑอาหารยังไม‐
ละลาย เย็นหรือไมสุกดีหลัง‐
จากสิ้นสุดเวลาปรุงสุก

เวลาปรุงสุกสั้นเกินไป ตั้งเวลาปรุงสุกใหนานขึ้น
อยาเพิ่มพลังงานไมโครเวฟ

อาหารมีความรอนจัดที่บริเวณ‐
ขอบ แตยังไมสุกตรงกลาง

ไมโครเวฟกำลังไฟมากเกิน‐
ไป

ลดคากำลังไฟหรือเวลาปรุง‐
สุกใหนานขึ้น
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การละลายน้ำแข็ง
ใสภาชนะบรรจุอาหารที่ดานลางของชองอบ

  เนื้อสัตว / ปลา
ตั้งพลังงานไปที่ 100 วัตต ยกเวนหาก‐
ระบุไวเปนอยางอื่น

(กก.) (นาที) เวลาปลอย‐
ทิ้งไว (นาที)

สเต็ก 0.2 5 - 7 5 - 10

เนื้อสัตวสับ ตั้งคา 200 วัตต 0.5 7 - 8 5 - 10

ไก 1 30 - 35 10 - 20

อกไก 0.15 5 - 9 10 - 15

ขาไก 0.15 5 - 9 10 - 15

ปลาทั้งตัว 0.5 10 - 15 5 - 10

เนื้อปลาไมมีกระดูก 0.5 12 - 15 5 - 10

 ผลิตภัณฑจากนม
ตั้งกำลังไฟที่ 100 W (กก.) (นาที) เวลาปลอย‐

ทิ้งไว (นาที)
เนย 0.25 4 - 6 5 - 10

ขีสขูด 0.2 2 - 4 10 - 15

 เคกและขนมปง
ตั้งพลังงานไปที่ 200 วัตต ยกเวนหาก‐
ระบุไวเปนอยางอื่น

(นาที) เวลาปลอย‐
ทิ้งไว
(นาที)

ยีสตเคก 1 ชิ้น 2 - 3 15 - 20

ชีสเคก ตั้งคา 100 วัตต 1 ชิ้น 2 - 4 15 - 20

เคกแหง 1 ชิ้น 2 - 4 15 - 20

ขนมปง 1 กก. 15 - 18 5 - 10

ขนมปงหั่น 0.2 กก. 3 - 5 5 - 10

โรลลขนมปง 4 ชิ้น 2 - 4 2 - 5

 ผลไม
(กก.) (วัตต) (นาที) เวลาปลอย‐

ทิ้งไว
(นาที)

ผลไม 0.25 100 5 - 10 10 - 15

ภาษาไทย 29



 การอุนรอน
(วัตต) (นาที) เวลาปลอย‐

ทิ้งไว
(นาที)

อาหารเด็กออนในกระปุก 0.2 กก. 300 1 - 2 -

นมเด็ก ใสชอนไวในขวด 180 มล. 600 0:20 -
0:40

-

นม 200 มล. 1000 1 - 1:30 -

น้ำ 200 มล. 1000 1:30 - 2 -

ซอส 200 มล. 600 1 - 3 -

ซุป 300 มล. 600 3 - 5 -

อาหารแชแข็งพรอมเสิรฟ 0.5 กก. 400 10 - 15 2 - 5

อาหารสำเร็จ 0.5 กก. 600 6 - 9 2 - 5

 ทำละลาย
(กก.) (วัตต) (นาที) เวลาปลอย‐

ทิ้งไว (นาที)
ช็อคโกแลต / ช็อคโกแลตไอซิ่ง 0.15 300 2 - 4 1 - 2

เนย 0.1 400 0:30 -
1:30

-

 การปรุงอาหาร

(วัตต) (นาที) เวลาปลอย‐
ทิ้งไว (นาที)

ปลาทั้งตัว 0.5 กก. 500 8 - 10 2 - 5

เนื้อปลาไมมีกระดูก 0.5 กก. 400 4 - 7 2 - 5

ผัก, สด 0.5 กก. + น้ำ 50
มล.

600 5 - 15 -

ผัก, แชแข็ง 0.5 กก. + น้ำ 50
มล.

600 10 - 20 -

มันฝรั่งอบทั้งเปลือก 0.5 กก. 600 7 - 10 -

ขาว 0.2 กก. + น้ำ
400 มล.

600 15 - 18 -

ปอปคอรน - 1000 1:30 - 3 -
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ฟงกชั่นไมโครเวฟผสมผสาน

(กก.) (วัตต) (°C) (นาที) เวลา‐
ปลอยทิ้ง‐
ไว (นาที)

ไก ครึ่งตัว, ใชชั้น‐
วางที่สอง

0.55 x
2 ชิ้น

จานแกวทรงกลม
Ø 26 ซม.

300 220 40 5

มันฝรั่งโอกราแตง
ใชชั้นวางที่สอง

1 จานแกวทรงกลม 300 200 40 10

เนื้อหมูยาง, คอ
ใชชั้นวางที่หนึ่ง

1 จานแกวพรอม‐
ตะแกรงกรอง

300 200 70 10

11.20 คาพลังงานที่แนะนำสำหรับอาหารประเภทตาง ๆ
ขอมูลในตารางใชเปนแนวทางเบื้องตนเทานั้น

700 - 1000 W

การปรุงสุกผัด การจี่รอนที่ชวงเริ่มตนของการ‐
ปรุงสุก การทำความรอนของเหลว

500 - 600 W

การปรุงเมนูไข การอุนสตู การทำความรอน‐
อาหารจานเดียว

การละลายน้ำแข็ง‐
และทำความรอน‐

อาหารแชแข็ง

300 - 400 W

เนยแข็ง ช็อคโก‐
แลต เนยสด‐

ละลาย
เคี่ยวขาว ปรุงรอนอาหาร‐

เด็กทารก
การปรุงสุก / ปรุง‐

รอนอาหารที่‐
บอบบาง

การปรุงสุกตอ‐
เนื่อง

100 - 200 W

การละลายน้ำแข็ง‐
ขนมปง

การละลายน้ำแข็งผล‐
ไมและเคก

การละลายน้ำแข็งเนย‐
แข็ง ครีม เนยสด

การละลายน้ำแข็ง‐
เนื้อสัตว เนื้อปลา
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11.21 ขอมูลสำหรับสถาบันทดสอบ
ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60705

ใชชั้นวางตะแกรงยกเวนมีระบุไวเปนอยางอื่น
ฟงกชั่นการ‐
ทำงานของ‐
ไมโครเวฟ (วัตต) (กก.) (นาที)
สปอนจเคก 600 0.475 ดานลาง 7 - 9 หมุนภาชนะบรรจุ

1/4 รอบเมื่อผาน‐
เวลาปรุงสุกไปครึ่ง‐
หนึ่ง

มีดโลฟ 400 0.9 2 25 - 32 หมุนภาชนะบรรจุ
1/4 รอบเมื่อผาน‐
เวลาปรุงสุกไปครึ่ง‐
หนึ่ง

คัสตารดไข 500 1 ดานลาง 18 -

การละลายน้ำแข็ง‐
เนื้อ

200 0.5 ดานลาง 7 - 8 กลับเนื้อเมื่อผาน‐
เวลาปรุงสุกไปครึ่ง‐
หนึ่ง

ใชชั้นตะแกรง
ฟงกชั่น‐
ไมโครเว‐
ฟผสม‐
ผสาน (วัตต) (°C) (นาที)

เคก, 0.7
กก.

ใชพัดลม‐
ปรุงสุกสนิท
+ MW

100 180 2 29 - 31 หมุนภาชนะบรรจุ
1/4 รอบเมื่อผาน‐
เวลาปรุงสุกไปครึ่ง‐
หนึ่ง

กราแตง‐
มันฝรั่ง,
1.1 กก.

ปงยาง‐
เทอรโบ +
MW

400 180 1 40 - 45 หมุนภาชนะบรรจุ
1/4 รอบเมื่อผาน‐
เวลาปรุงสุกไปครึ่ง‐
หนึ่ง

ไก, 1.1
กก.

ปงยาง‐
เทอรโบ +
MW

200 200 1 45 - 55 วางเนื้อบนภาชนะ‐
แกวทรงกลม และ‐
พลิกหลังปรุงสุกไป
20 นาที

12. การดูแลรักษาและทำความสะอาด
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
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12.1 หมายเหตุเกี่ยวกับการทำความสะอาด

น้ำยา‐
ทำความ‐
สะอาด

ทำความสะอาดดานหนาของเตาอบโดยใชผานุมชุบน้ำอุน และน้ำยาซักฟอก‐
ฤทธิ์ออน

ใชน้ำยาทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ

ขจัดคราบดวยน้ำยาซักฟอกฤทธิ์ออน

การใชงาน‐
ทั่วไป

ทำความสะอาดถาดรองน้ำของเตาอบหลังใชงานแตละครั้ง คราบไขมันหรือ‐
คราบตกคางอื่นๆ อาจทำใหเกิดเพลิงไหมได
ทำความสะอาดคราบตกคางและไขมันที่เพดานเตาอบใหทั่ว

อยาเก็บอาหารไวในเตาอบนานกวา 20 นาท ีเช็ดถาดรองน้ำดวยผาเนื้อนุม‐
ใหแหงหลังการใชงานแตละครั้ง

อุปกรณเสริม

ทำความสะอาดอุปกรณเสริมทุกชิ้นหลังการใชงานทุกครั้ง และปลอยใหแหง
ใชผานุมชุบน้ำอุนและน้ำยาซักฟอกฤทธิ์ออน อยาทำความสะอาดอุปกรณ‐
เสริมในเครื่องลางจาน

อยาทำความสะอาดอุปกรณแบบผิวกันติด โดยใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือ‐
วัถตุแหลมคม

12.2 การนำออก: ฐานรองชั้นวาง
นำฐานรองชั้นวางเพื่อทำความสะอาดเตาอบ

ขั้นตอนที่
1

ปดเตาและรอจนกวาจะเย็น

ขั้นตอนที่
2

คอย ๆ ดึงฐานรองขึ้นและออก‐
จากตัวล็อคดานหนาอยาง‐
ระมัดระวัง

2
3

1

ขั้นตอนที่
3

ดึงปลายดานหนาของฐานรอง‐
ชั้นวางออกจากผนังดานขาง

ขั้นตอนที่
4

ดึงฐานรองออกจากล็อคดาน‐
หลัง

ใสฐานรองชั้นวางโดยยอนลำดับขางตน

12.3 การเปลี่ยน: หลอดไฟ
คำเตือน
อาจเกิดไฟฟาช็อตได
หลอดไฟอาจมีความรอนสูง

ใชผาจับหลอดไฟฮาโลเจนเพื่อปองกันคราบ
มันตกคางไหมบนหลอดไฟ
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กอนเปลี่ยนหลอดไฟ:
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

ปดเตาอบ รอจนกวาเตาอบจะ‐
เย็นลง

ตัดไฟจากเตาอบ วางผาไวดานลางของชองเปด

ไฟดานบน

ขั้นตอนที่
1

เปดฝากระจกครอบหลอดไฟเพื่อนำออก

ขั้นตอนที่
2

ทำความสะอาดฝากระจกครอบ

ขั้นตอนที่
3

เปลี่ยนหลอดไฟที่เหมาะสม และทนความรอน 300 °C

ขั้นตอนที่
4

ติดตั้งฝาครอบกระจก

13. การแกไขปญหาทางเทคนิค
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

13.1 จะทำอยางไรถา...

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
คุณไมสามารถเปดใชงานเตา‐
อบได

เตาอบไมไดตออยูกับแหลง‐
จายไฟหรือตอไมถูกตอง

ตรวจสอบวาตอเตาอบอยาง‐
ถูกตองกับระบบจายไฟ (ดูใน‐
แผนผังการเชื่อมตอที่ม)ี

เตาไมรอน เตาอบปดเครื่อง เปดเครื่องเตาอบ

เตาไมรอน ไมไดตั้งนาฬิกา ตั้งนาฬิกา

เตาไมรอน ไมไดตั้งคาการตั้งคาที่จำเปน ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้ง‐
คาถูกตอง

เตาไมรอน เปดใชระบบปดการทำงาน‐
อัตโนมัติ

อางอิงถึง "การสลับปด‐
อัตโนมัติ"  

เตาไมรอน ระบบล็อคปองกันเด็กเปดอยู อางถึง "การใชล็อคปองกัน‐
เด็ก"

เตาไมรอน ฟวสขาด ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสเปน‐
สาเหตุของความผิดปกติหรือ‐
ไม หากฟวสขาด ใหติดตอ‐
ชางไฟฟา

หลอดไฟปดการใชงาน หลอดไฟชำรุด เปลี่ยนหลอดไฟ
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข
จอแสดงผลแสดงรหัสขอผิด‐
พลาดที่ไมไดอยูในตารางนี้ 

มีความผิดปกติเกี่ยวกับไฟฟา • ปดเตาโดยตัดฟวสในบาน‐
หรือสวิตชนิรภัยในกลอง‐
ฟวสและเปดเครื่องอีกครั้ง

• หากหนาจอแสดงรหัสขอ‐
ผิดพลาดอีกครั้ง ใหติดตอ‐
ฝายบริการลูกคา

มีไอน้ำหรือหยดน้ำที่‐
ผลิตภัณฑอาหารและที่ถาด‐
รองน้ำของเตาอบ

คุณปลอยใหจานคางอยูใน‐
เตาอบนานเกินไป

อยาทิ้งจานไวในเตาอบนาน‐
กวา 15 - 20 นาทีหลังจาก‐
กระบวนการปรุงอาหารสิ้นสุด‐
ลง

เปดใชงานเครื่องและไมยอม‐
ทำความรอน พัดลมไมทำงาน
หนาจอแสดงขอความ 
"Demo"

โหมดสาธิตจะเปดทำงาน ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป"
คาพื้นฐาน

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
(เฉพาะในกรณีที่คุณใชฟงกชันที่ไมใช
ไมโครเวฟเทานั้น)
อยาอุนรอนเตาอบกอนปรุงสุกหากสามารถ
ทำได
เวนระยะพักระหวางการอบใหสั้นที่สุดหาก
เตรียมเมนูหลายอยางพรอมกัน

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

การปรุงอาหารขณะหลอดไฟดับ
ปดหลอดไฟระหวางปรุงสุก เปดเฉพาะในกรณี
ที่จำเปน

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

เครื่องหมายสัญลักษณ  รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ

www.electrolux.com36
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