คู่มือการใช้งานเตาอบ
รุ่น NERO

คู่มือการใช้งานและติดตั้ง
เพื่อการใช้งานเตาอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อยืด อายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ทางบริษัทฯจึงแนะนาให้ผู้ใช้ อ่าน
คู่มือการใช้งานเล่มนี้โดยละเอียดก่อนการเริ่มใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า คู่มือการใช้งานนี้จะแนะนาขั้นตอนการใช้งานและ
วิธีการติดตั้งเครื่องอย่างปลอดภัย โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในอนาคต
คาแนะนาด้านความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกวิธี
เพื่อการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทางบริษัทฯแนะนาให้ทางผู้ใช้ปฏิบตั ิตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
 ควรติดต่อศูนย์บริการของบริษทั ฯหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองโดยบริษัทฯเท่านั้น
 ควรใช้อะไหล่ทจี่ ัดจาหน่ายโดยบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 เมื่อทาการยกหรือเคลื่อนย้ายเตาอบ ให้ทาการการจับตรงช่องมือจับด้านข้างเตาอบ ห้ามทาการยกโดยจับยึดทีด่ ้าม
จับประตูเป็นอันขาด เนื่องจากอาจส่งผลให้ประตูกระจกแตกได้
 เตาอบรุ่นดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานภายในบ้านและครอบครัวเท่านั้น ไม่เหมาะสาหรับการใช้งาน
เชิงพาณิชย์
 ควรติดตั้งเบรคเกอร์แยกจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ
 ไม่ควรจับหรือสัมผัสกับประตูของเตาอบและควรป้องกันไม่ให้เด็กเข้าใกล้ในขณะทีเ่ ตาอบทางาน
 ไม่ควรสัมผัสถูกผนังภายในเตาอบ ขดลวดให้ความร้อนด้านใน ถาด ตะแกรง ภายหลังจากการใช้งานเสร็จ
เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวอาจยังคงมีความร้อนคงเหลือสะสมอยู่
 เพื่อความปลอดภัยไม่ควรปฏิบตั ดิ ังต่อไปนี้
o การเตรียมเฟอร์นิเจอร์ที่ขดั ต่อระบบระบายความร้อนของเตาอบ
o การติดตั้งให้สายไฟหรือระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์อื่นๆสัมผัสโดนกับส่วนที่มีความร้อนของเตาอบ
o การติดตั้งเตาอบในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่น ง่ายต่อการสัมผัสโดนฝนหรือแสงอาทิตย์
o ใช้เตาอบในการเก็บของ
o ใช้วัตถุไวไฟใกล้เตาอบ
o ใช้อุปกรณ์ปลั๊กไฟต่อพ่วง ปลั๊กต่อแปลงหรือหม้อแปลง
o การซ่อมหรือแก้ไขเตาอบโดยไม่ได้รับการแนะนาจากผู้ชานาญการที่ได้รับมอบหมายจากบริษทั ฯ
o ใช้เครื่องทาความสะอาดชนิดไอน้าทาความสะอาด
 ควรติดต่อศูนย์บริการทันทีเมื่อพบเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
o หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
o เมื่ออุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้ามีปัญหาหรือเสียหาย
o หากมีข้อสงสัยกับเสียงของเตาอบหลังจากแกะออกจากบรรจุภัณฑ์
o เมื่อเตาอบมีปัญหาในการทางาน

 ข้อควรปฏิบตั ิในการใช้งานเตาอบ:
o ใช้เตาอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการทาอาหารเท่านัน้
o ตรวจสอบเสียงการทางานของเตาอบครั้งแรกเมื่อแกะออกจากบรรจุภัณฑ์
o ควรปลดสายหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าเมื่อพบว่าเตาอบมีปัญหา ก่อนการทาความสะอาดหรือซ่อมบารุง
o ควรปลดสายหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เตาอบเป็นระยะเวลานานหรือเลิกการใช้งานอย่าง
ถาวร
o ควรใช้ถุงมือกันความร้อนในการจับสัมผัสถูกถาด ตะแกรง หรือภาชนะอื่นๆที่ใส่เข้าไปภายในเตาอบ
ขณะใช้งานหรือหลังจากใช้งานเสร็จใหม่ๆ
o จับด้ามจับของประตูบริเวณตาแหน่งตรงกลาง เนื่องจากริมด้านซ้าย-ขวาอาจมีความร้อนที่ระบายออกมา
จากเตาอบ
o ควรบิดปุ่มบิดให้อยูใ่ นตาแหน่ง ◌/● อยู่เสมอเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบจากการเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือการใช้งานที่
ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคู่มอื นี้

แผนภาพแสดงลักษณะของเตาอบ

แผนภาพแสดงหน้ากากควบคุมของเตาอบ

A: แผงหน้ากากควบคุมการใช้งาน

H: ช่องสาหรับเสียบชั้นวางหรือถาดอบ

B: ปุ่มควบคุมฟังก์ชั่น (โปรแกรม) การใช้งาน

I: ปุ่มตั้งเวลาปิดเครื่อง

C: ปุ่มควบคุมอุณหภูมิของเตาอบ

1: ปุ่มตั้งเสียงเตือน

D: ปุ่มควบคุมการตั้งโปรแกรมเวลาเปิดและปิดการ
ทางาน

2: ปุ่มตั้งเวลาการทาอาหาร

E: ไฟแสดงสถานการณ์ทางานของเตาอบ
F: ถาดรองหยดน้าหรือถาดอบ
G: ตะแกรงชั้นวางภายในเตาอบ

3. ปุ่มตั้งนาฬิกาหยุดทาอาหาร
9. ปุ่มนาฬิกา

การใช้งานเตาอบ
เตาอบ Multi-function ได้ผสมผสานข้อดีของเตาอบชนิดดั้งเดิมและเตาอบในยุคปัจจุบนั ซึ่งจะมีโปรแกรมการใช้งานที่
หลากหลายรูปแบบ สามารถรองรับการทาอาหารได้หลากหลายประเภทในเตาอบเครื่องเดียว โดยผู้ใช้สามารถเลือกลักษณะ
โปรแกรมการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของอาหารโดยการเลือกปุ่มบิด “C” หลังจากนั้นจึงตั้งอุณหภูมิโดยใช้ปุ่ม
บิด “B” และหากต้องการตั้งเวลาการปิดเครื่องให้ใช้ปุ่มบิด “I” โดยมีหน่วยของเวลาเป็นนาที
ปุ่มบิดชนิด PUSH POP UP KNOB เมื่อต้องการหมุนปุ่มบิดให้ทาการกดปุ่มเพื่อดันให้ปุ่มออกมาจากหน้ากากก่อน แล้วจึง
บิดเพื่อเลือกตามที่ผู้ใช้ต้องการ หลังจากนัน้ ให้ทาการกดปุ่มอีกครั้งเพื่อเก็บปุ่มเข้าไปด้านในหน้ากากเพื่อให้ง่ายต่อการทา
ความสะอาดและป้องกันการถูกปรับโดยไม่ได้ตงั้ ใจโดยเด็กหรือตัวผู้ใช้เอง

การตั้งนาฬิกาดิจิตอล
เมื่อทาการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า หน้าจอจะแสดง 12:00 เหนือปุ่ม ให้กดเครื่องหมาย + หรือ - เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ
หลังจากกดไปได้ 5 วินาที นาฬิกาเตาอบจะเริ่มทางานอัตโนมัติ หรือคุณสามารถกดปุ่มฟังชั่นใดก็ได้เพี่อให้นาฬิกาเริ่มทา
งาน
การตั้งเวลาเริ่มการทางานและหยุดแบบอัตโนมัติ (FULLY AUTOMATIC SETTING)

1. กดปุ่ม D ซ้าๆจนกระทั่งไฟ สี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์

กระพริบ ให้กด + หรือ – เพื่อเลือกระยะเวลาที่ใช้

ในการอบอาหาร

2. กดปุ่ม D ซ้าๆจนกระทั่งไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์

กระพริบ ให้กด + หรือ – เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ

ให้เครื่องหยุดการอบอาหาร
3. หมุนลูกบิดอุณหภูมิเพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ และ หมุนลูกบิดโปรแกรมการทางานตามทีต่ ้องการ

4. หลังจากนั้นไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์

และ

จะกระพริบ หมายความว่า เครื่องทาการตั้งการทางาน

แล้ว
ตัวอย่างการทางานของโปรแกรมอัตโนมัติ เช่น หากใช้เวลาอบที่ 45 นาที และต้องการให้เครื่องหยุดการทางานที่เวลา 14:00
ให้เริ่มโดยการกดปุ่ม D ซ้าๆจนกระทั่งไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์
จากนั้นกดปุ่ม D ซ้าๆจนกระทั่งไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์
อบอาหารทีเ่ วลา 14.00

กระพริบ ให้กด + หรือ – จนถึง 45 นาที
กระพริบ ให้กด + หรือ – เพื่อเลือกให้เครื่องหยุดการ

หลังจากทาการตั้งเสร็จสิ้นแล้ว นาฬิกาปัจจุบนั (ชม,นาที) และ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมจะแสดงบนหน้าจอเพื่อแจ้งว่าเครื่องได้ทา
การบันทึกการทางานที่ตั้งไว้แล้ว ดังนั้นเมื่อนาฬิกาแสดงเวลา 13:15 น. (หรือ ระหว่าง 13:15) เตาอบจะเริ่มทางานอัตโนมัติ
ขณะที่เครื่องทางานไฟสี่เหลี่ยมจะกระพริบ เมื่อนาฬิกาเดินถึงเวลา 14:00 น. เตาอบจะหยุดการทางานอัตโนมัติ เครื่องจะ
ร้องเตือนและสัญลักษณ์ ไฟสี่เหลี่ยมจะกระพริบขึ้น ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อให้เครื่องหยุดเสียงแจ้งเตือน

การตั้งค่าแบบกึ่งอัตโนมัติหรือการตั้งเวลาหยุดการทางาน (SEMI AUTOMATIC SETTING)
การตั้งค่าด้วยวิธีนี้สามารถตั้งได้ 2 รูปแบบ
A. การตั้งเวลาปิดเป็นนาทีหรือชั่วโมง (สามารถตั้งการทางานได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง)
ให้บดิ ปุ่มลูกบิดเพื่อเลือกอุณหภูมแิ ละโปรแกรมการทางานที่ต้องก่อน หลังจากนั้นให้กดปุ่ม D ซ้าๆจนกระทัง่
ไฟ สี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์

กระพริบ ให้กด + หรือ – เพื่อเลือกเวลาที่ใช้ในการประกอบอาหาร หลังจาก

นั้นไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์
จะกระพริบ เมื่อเวลาสิ้นสุด ไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์
กระพริบ
อีก เครื่องจะร้องเตือน และให้กดปุ่มใดก็ได้ เพื่อให้เครื่องหยุดเสียงแจ้งเตือน
B. การตั้งนาฬิกาหยุดการทางาน (สามารถตัง้ การทางานได้นานสูงสุด 23 ชั่วโมง 59นาที)
ให้บดิ ปุ่มลูกบิดเพื่อเลือกอุณหภูมแิ ละโปรแกรมการทางานที่ต้องก่อน หลังจากนัน้ ให้กดปุ่ม D ซ้าๆจนกระทั่ง
ไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์

กระพริบ ให้กด + หรือ – เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการให้เครื่องหยุดการอบอาหาร

หลังจากนั้นไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์
จะกระพริบ เมือ่ ถึงเวลาที่ตั้งไว้ ไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์
กระพริบอีก เครื่องจะร้องเตือนและ ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อให้เครื่องหยุดร้อง เวลาทีท่ าการเลือกไว้สามารถเรียกดูได้
โดยการกดปุ่มใดก็ได้ซ้าๆ และสามารถยกเลิกการตั้งการทางานได้เมื่อทาการปรับให้ช่วงเวลาทีเ่ ป็น “0” ให้เป็น
เวลาปัจจุบัน
การตั้งเสียงแจ้งเตือน
การตั้งค่านี้จะเป็นเพียงเสียงแจ้งเตือนเพื่อถึงเวลาทีต่ ั้งค่าเท่านั้น เครื่องจะไม่หยุดการทางาน โดยสามารถตั้งการทางานได้
นานสุด 23 ชั่วโมง 59นาที
วิธีการตั้งค่าให้กดปุ่ม D ซ้าๆจนกระทั่งไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์

กระพริบ จากนั้นให้กด + หรือ – จนกระทั่ง

เวลาที่ต้องการแสดงขึน้ ทีห่ น้าจอ หลังจากทีท่ าการตั้งแล้ว เวลาปัจจุบัน (ชม,นาที) และไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์
กระพริบ เครือ่ งจะเริ่มทาการนับถอยหลัง และเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ไฟสี่เหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์
ร้องเตือน ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อให้เครื่องหยุดการแจ้งเตือน

จะ

จะกระพริบและเครื่องจะ

ข้อสังเกต: เมื่อทาการกดปุ่มทีเ่ กีย่ วข้องในการตั้งเวลา ควรทาการตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วินาที ในกรณีที่ไฟดับ การตั้ง
โปรแกรมและนาฬิกาจะหยุดไม่แสดงผล หลังจากที่ไฟฟ้ากลับมาทางานปกติ เลข “12.00” และไฟสี่เหลี่ยมเหนือปุ่ม จะ
แสดงบนหน้าจอ ผูใ้ ช้ต้องเริ่มทาการตั้งการทางานใหม่อีกครั้ง

ข้อควรทราบ
 ในครัง้ แรกของการใช้งานเตาอบ
ทางบริษทั ฯแนะนาให้ผู้ใช้ทาการเปิดเตาอบและปรับอุณหูมไิ ปที่สูงสุดและ
ปล่อยให้เครื่องทางานทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงโดยไม่มีสิ่งใดอยูภ่ ายในเตาอบและปิดประตู หลังจากนั้นให้ทา
การเปิดประตูเตาอบและปล่อยให้อากาศระบายออกซึ่งอาจจะมีกลิ่นของสารที่ใช้ในการเคลือบผิวของเตาอบ
ระเหยออกมา ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แต่อย่างใด
 ควรใช้ถาดรองหยดน้าวางในชั้นวางด้านล่างสุดของเตาอบเสมอ เพื่อป้องกันน้าซอส น้ามัน หรือหยดน้าหยดลง
ไปที่ผนังด้านล่างของเตาอบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผนังอีนาเมลด้านล่างเสียหายได้ และไม่ควรวางภาชนะชนิดใดๆหรือ
อาหารบนผนังด้านล่างของเตาอบเป็นอันขาด

คาอธิบายของสัญลักษณ์โปรแกรมชนิดต่างๆ
โปรแกรมไฟบน-ล่าง Convection mode 2100-2520W
หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปที่ อุณหภูมิ ระหว่าง 60°C จนถึงสูงสุด แผงความร้อนด้านบนและด้านล่างจะเริ่มทางาน
โปรแกรมนีเ้ หมาะสาหรับการปรุงอาหารที่ต้องการให้มีความสุกทัง้ ด้านบนและด้านล่างพร้อมๆกัน เช่น กะหล่าปลีกับ
ซี่โครง, การปรุงปลาสไตล์โคนา, เนื้อลูกวัวกับข้าว ฯลฯ เหมาะสาหรับการทาเนื้อลูกวัวเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆหรืออาหาร
จาพวก เนื้อตุ๋น, สตูว์เนื้อวัว, แฮม ฯลฯ โปรแกรมนีจ้ ะเหมาะกับเมนูอาหารทีจ่ ะต้องมีการปรุงสุกอย่างช้าๆ อีกทั้งยังเหมาะ
กับการอบเค้กหรือการอบแคซาโรล (casserole) โดยสามารถเลือกใช้ระดับตะแกรงต่า หรือ สูง เพื่อการกระจายความร้อน
บนและล่างเตาให้เท่ากันโดยเลือกว่า อาหารชั้นไหนต้องการความร้อนจากด้านบนหรือด้านล่างเตามากที่สุด
โปรแกรมทาอาหารเร่งด่วน Fast cooking Mode 2125-2560 W
หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปที่ อุณหภูมิ ระหว่าง 60°C จนถึงสูงสุด แผงความร้อนด้านบนและด้านล่างและพัดลมกระจาย
ความร้อนจะเริ่มทางาน ระบบนี้เป็นการกระจายความร้อนให้เท่ากันทั้งเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสาหรับการอุ่นอาหาร
สาเร็จรูป หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการทาอาหารมาแล้ว เช่น อาหารแช่แข็ง อีกทั้งยังเหมาะกับการอบเค้ก พายหน้าต่างๆ
โดยแนะนาให้ใช้ชั้นวางอาหารบนชั้นที่สองจากด้านล่างเตาอบเพือ่ การอบอาหารที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
โปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก“ข้อแนะนาในการทาอาหาร”
โปรแกรมการใช้ไฟบน “Top” oven 940-1110W
หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปที่ อุณหภูมิ ระหว่าง 60°C จนถึงสูงสุด แผงความร้อนด้านบน จะเริ่มทางาน โปรแกรมนี้เหมาะ
สาหรับการทาอาหารให้เป็นสีน้าตาลหรืออบกรอบ ในช่วงเวลาสุดท้ายของการอบอาหาร

โปรแกรมการย่าง Grill 2090-2520W
หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปที่ อุณหภูมิ ระหว่าง 60°C จนถึงสูงสุด แผงความร้อนด้านบนจะเริ่มทางาน โปรแกรมนีจ้ ะใช้
อุณหภูมิสูงมากและความร้อนจะถูกส่งสู่อาหารโดยตรงซึ่งทาให้พนื้ ผิวเนื้อหรืออาหารเป็นสีน้าตาล แต่ไม่ดึงน้าให้ระเหย
ออกจากอาหาร ทาให้เนื้อนุ่มไม่แห้ง โปรแกรมนี้แนะนาให้ใช้กับเมนูอาหารประเภทเนื้อสัตว์เช่น การย่างเนื้อสเต็ก เนื้อลูก
วัว ซี่โครง เนื้อฟิเลย์ เนื้อแฮมเบอร์เกอร์ ฯลฯ
โปรแกรมการอบด้วยพัดลม Fan Assisted Grill 2100-2550W
หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปที่ อุณหภูมิ ระหว่าง 60°C จนถึง 200°C แผงความร้อนด้านบนและพัดลมจะเริ่มทางาน
คุณสมบัตินจี้ ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแผ่ความร้อนให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้อาหารไหม้ด้าน
นอกและส่งความร้อนเข้าด้านในอาหารโดยตรง โปรแกรมนีเ้ หมาะกับเคบับที่ทาด้วยเนื้อสัตว์และผัก, ไส้กรอก, ซี่โครง
แกะ, ไก่ในซอสรสเผ็ด, นกกระทา, หมูสับ, สเต็กปลาหรือปลาหมึก ฯลฯ
โปรแกรมอบขนมด้วยพัดลมและขดลวดด้านหลัง Baking 1705-2030W
หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปที่ อุณหภูมิ ระหว่าง 60°C จนถึง 250°C แผงความร้อนด้านในเตาอบพร้อมพัดลมจะทางาน เพื่อ
กระจายความร้อนให้ทั่วทัง้ เตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะสาหรับประกอบอาหารประเภทขนมปังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเค้กที่
ต้องการให้มีการฟูขึ้น หรือการทาทาร์ต, พาย (บนชั้นวางชั้นที่ 3) หรือขนมประเภทอื่นๆอาทิเช่น ครีมพัฟฟ์ บีสกิต สวิสโรล
ฯลฯ
โปรแกรมละลายน้าแข็ง “Defrosting” 45-55W
หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปที่ อุณหภูมิตาแหน่งใดก็ได้ พัดลมที่อยู่ด้านล้างของเตาอบจะทางานและทาให้อากาศหมุนเวียน
จากอุณหภูมิห้องกระจายแผ่ไปทีอ่ าหาร โปรแกรมนี้เหมาะสาหรับการละลายน้าแข็งของอาหารในทุกๆประเภท ยกเว้น
อาหารที่ไม่ต้องการใช้ความร้อนในการประกอบอาหาร โดยปกติแล้วการละลายน้าแข็งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง โดย
หากทางผู้ใช้ต้องการเร่งความเร็วในการละลายน้าแข็งสามารถเลือกใช้โปรแกรมอบขนมด้วยพัดลมและขดลวดด้านหลัง
และเลือกอุณหภูมิระหว่าง 80°C จนถึง 100°C

วิธีดูแลรักษาเตาอบ
ก่อนการทาความสะอาดให้ทาการปลดสายไฟหรือเบรคเกอร์ให้อยู่ในตาแหน่งปิดก่อนทุกครั้งและควรทาความสะอาดเตา
อบเป็นประจาทุกครั้งหลังจากการใช้งาน เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
ข้อแนะนาในการทาความสะอาดเครื่องมีดงั นี้
 ผนังด้านในเตาอบทีเ่ คลือบด้วยอีนาเมลและตะแกรงสแตนเลสควรเช็ดด้วยน้าอุ่น ห้ามใช้ผงหรือน้ายาที่มีฤทธิ์กัด
กร่อนเนื่องจากจะทาลายสารเคลือบหรือทาให้ตะแกรงกลายเป็นคราบ หากคราบนัน้ ยากต่อการทาความสะอาด
ให้ใช้น้ายาล้างจานในท้องตลาดทั่วไปมาผสมกับน้าเปล่าให้เจือจาง เช็ดทาความสะอาด และให้ล้างออกและเช็ด
ให้แห้งอีกครั้ง
 ขณะที่เครื่องยังอุ่น ควรเช็คผนังด้านในเตาอบทันทีหลังการใช้งานด้วยน้าร้อนและสบู่อ่อนๆ และจาเป็นต้องเช็ด
คราบสบู่ออกให้หมด จนด้านในเตาแห้ง หลีกเลี่ยงการใช้ผงหรือน้ายาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือ น้ายาขัดหินปูน
น้ายาที่มีส่วนผสมของคลอไรด์ ฯลฯ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายกับสารเคลือบอีนาเมล หากมีสิ่งสกปรกที่ยากต่อ
การทาความสะอาด อาจใช้ผลิตภัณฑ์พิเศษสาหรับการทาความสะอาดเตาอบตามคาแนะนาที่มใี ห้บนฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ห้ามใช้เครื่องทาความสะอาดด้วยไอน้าในการทาความสะอาดภายในเตาอบ
 หากใช้เตาอบเป็นระยะเวลานาน คราบอาจจะก่อตัวฝังแน่น ควรปล่อยให้คราบแห้งก่อนแล้วจึงใช้ผา้ แห้งเช็ดออก
 รอบประตูเตาอบจะมีซีลยางอยูร่ อบด้านเพื่อช่วยให้เตาอบทางานอย่างเป็นปกติและป้องกันความร้อนออกนอกเตา
อบ ควรตรวจเช็คอย่างสม่าเสมอว่าซีลยางอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ หากจาเป็นต้องทาความสะอาดให้ใช้วิธีการเช็ด
ทาความสะอาดด้วยน้าเปล่า ควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของหรือน้ายาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทาความสะอาด หากซี
ลยางเสียหายโปรดติดต่อฝ่ายบริการของบริษัทฯในทันที และหลีกเลี่ยงการใช้เตาอบจนกว่าซีลประตูจะได้รับการ
เปลี่ยน
 ห้ามวางภาชนะหรืออาหารชนิดใดๆบนผนังด้านล่างเตาอบ เนื่องจากความร้อนจะถูกกักอยู่ด้ายล่างเตาและทาลาย
สารเคลือบอีนาเมล ซึ่งจะไม่สามารถทาการเปลี่ยนได้
 ควรทาความสะอาดประตูกระจก โดยใช้น้ายาทาความสะอาดอ่อนๆ หรือ ฟองน้า แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มและ
แห้ง

การถอดประตูเตาอบออก
เพื่อการทาความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกมากยิ่งขึ้น ทางผู้ใช้สามารถถอดประตูกระจกออกเพื่อนามาล้างทา
ความสะอาด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 เปิดประตูจนสุด (Fig.1)
 เปิดสลักของบานพับประตู (A) ทัง้ ทางด้านซ้ายและขวา (Fig. 2)
 จับประตูให้อยู่ในตาแหน่งตาม (Fig. 3)
 ค่อยๆปิดประตูเตาอบจนกระทัง่ สลักของบานพับประตู (A) ลงเกี่ยวกับช่อง (B) บนประตู (Fig. 4) และดึงประตู
ออก
หากต้องการประกอบประตูกลับเข้า ให้ใช้กระบวนการเดิมแต่สลับก่อน-หลัง
การถอดกระจกบนประตูเตาอบ (ประกอบไปด้วย 2 วิธี)
วิธีที่ 1
 ถอดสกรูตรงตาแหน่งที่ระบุใน (Fig.1) ทั้งด้านซ้ายและขวาของประตูเตาอบ
 ถอดชิ้นส่วน A (Fig.2), B และ C (Fig.3) ด้วยวิธีการกดและเลื่อนออก
 จากนั้นค่อยๆเลื่อนเอากระจกด้านในมาล้างทาความสะอาดและตากให้แห้งก่อนทีจ่ ะประกอบกลับเข้าไป
 หากต้องการประกอบกลับ ให้ใช้กระบวนการเดิมแต่สลับก่อน-หลัง

วิธีที่ 2
 หมุนสลักที่เกี่ยวกระจกตามรูป (Fig.1) เพื่อเปิดออก
 ค่อยๆยกกระจกด้านในออกก่อนตามรูป (Fig.2) และทาการเลื่อนออก
 ให้ทาวิธีเดียวกันสาหรับกระจกชิน้ กลาง
 หากต้องการประกอบกลับ ให้ใช้กระบวนการเดิมแต่สลับก่อน-หลัง

ข้อแนะนาในการทาอาหาร
เตาอบสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท ซึ่งทางผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
หลังจากที่ได้ใช้งานไปซักระยะหนึ่ง รายละเอียดด้านล่างนี้อาจใช้เป็นเพียงข้อแนะนาเบื้องต้นสาหรับผู้ใช้ทเี่ ริ่มการใช้งาน
ใหม่ ซึ่งทฤษฎีต่างๆเหล่านี้อาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้ใช้และสไตล์การประกอบอาหารของแต่ละประเภท
การอุ่นเครื่อง Preheating
หากคุณต้องการอุ่นเครื่อง (ขั้นตอนสาคัญต่อการทาอาหารจาพวกทีต่ ้องการให้อาหารขึ้นฟู) หากต้องการประหยัดพลังงาน
ให้เลือกใช้โปรแกรม “Multi-Cooking” และ “Fast cooking” mode เพื่อให้เครื่องทาความร้อนให้ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้เร็ว
ขึ้น แนะนาให้เลือกโปรแกรมการทางาน เมื่อนาอาหารเข้าเตาอบแล้ว
การใช้ตะแกรงมากกว่าหนึ่งชัน้
หากคุณต้องการใช้ตะแกรงหลายชั้นพร้อมๆกัน ควรเลือกใช้ โปรแกรม “Baking” หรือ “Multi-Cooking” mode ซึ่งจะช่วย
ให้คุณสามารถใช้ตะแกรงสามชั้นในครั้งเดียว (ใช้ร่องใส่ตะแกรง 1, 3 และ 5 จากด้านล่าง)
เมื่ออบอาหารมากกว่าหนึ่งชั้น ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนาดังนี้
 เตาอบประกอบด้วยร่องใส่ตะแกรง 5 ชั้น ในขณะที่พัดลมกระจายความร้อนกาลังทางาน ให้ใช้แค่ 2 ใน 3 ชั้น
กลาง ชั้นล่างและบนสุดจะได้รับความร้อนมากที่สุด ดังนัน้ อาหารบนชั้นทัง้ สองนีจ้ ะไหม้เร็วที่สุด
 ในกฎการใช้งานทั่วไป ให้ใช้ ชัน้ 2 และ 4 นับจากด้านล่าง การวางอาหารที่ต้องการความร้อนมากที่สุดบนชั้น
สองจากด้านล่าง และอาหารที่ต้องการความละเอียดอ่อนในชั้นที่ 4 จากด้านล่าง
 เมื่อต้องอบอาหารที่ใช้เวลาอบและอุณหภูมิต่างกัน ให้ตงั้ อุณหภูมิระหว่างกลาง และวางอาหารที่ต้องการความ
ละเอียดอ่อนในชั้นที่ 4 จากด้านล่าง นาเอาอาหารที่ใช้เวลาอบน้อยกว่าออกจากเตาอบก่อน
 ใช้ถาดรองน้ามันในชั้นล่างและตะแกรงในชั้นบน

การใช้โปรแกรมการเร่งการอบ “Fast Cooking” Mode
โปรแกรมนี้เหมาะสาหรับการทาอาหารที่ผ่านการทาสุกมาแล้ว เช่น อาหารแช่แข็ง
การใช้โปรแกรมการย่าง Grill Mode
เตาอบสามารถให้คุณเลือกใช้ โปรแกรมการย่างได้สองแบบ
โปรแกรมย่างด้านบน “grill”
เมื่อเลือกใช้โปรแกรมการย่างนี้โดยคุณสามารถเปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อย ให้วางอาหารไว้ตรงกลางเตา (ตาแหน่งตะแกรงที่ 3
และ 4 จากด้านล่างเตา) เนื่องจากขดล้วนให้ความร้อนจะทางานแค่ช่วงกลางเตาอบเท่านัน้ สาหรับโปรแกรมการทางานนี้ ใช้
ร่องตะแกรงอันล่างสุด(ชั้นแรกจากด้านล่างเตา)ในการวางถาดรองน้ามันเพื่อเก็บน้ามันหรือน้าจากอาหารและเพื่อป้องกัน
ของเหลวไหลลงสู่ด้านล่างเตาอบ เมื่อใช้โปรแกรมการทางานนี้ แนะนาให้ผู้ใช้ตั้งอุณหภูมิไปที่สูงสุด อย่างไรก็ตามผู้ใช้ก็
สามารถปรับอุณหภูมิต่าตามที่ต้องการได้ตามปรกติ
โปรแกรมการย่างแบบมีพัดลมกระจายความร้อน “fan assisted grill”
จาเป็นต้องปิดประตูเตาอบเท่านั้น เหมาะอย่างยิ่งในการย่างแบบเร่งด่วน เนื่องจากการกระจายความร้อนด้วยพัดลมจะช่วย
ให้ผิวอาหารนัน้ ไม่ไหม้แต่ช่วยให้อาหารส่วนล่างนั้นสุก มากไปกว่านั้นโปรแกรมนี้ยังสามารถช่วยทาให้อาหารเป็นสี
น้าตาลในการอบขัน้ สุดท้าย เช่นการทาหน้าอาหารแบบกราแตง หรือ การอบเส้นพาสต้า เป็นต้น แนะนาให้ใช้ตะแกรงชั้น
2 และ 3 จากด้านล่าง จากนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ามันหรือน้าต่างๆจากอาหารหยดไปที่กน้ เตา ซึ่งจะก่อให้เกิดควัน ให้วาง
ถาดรองน้ามันไว้ที่ร่องตะแกรงชัน้ 1 จากก้นเตา
ข้อควรระวัง: จาเป็นต้องปิดประตูเตาอบในการใช้โปรแกรมการย่างแบบมีพัดลมกระจายความร้อน “fan assisted grill”
เท่านั้น นีจ่ ะเป็นการช่วยอาหารสุกเร็วและประหยัดพลังงาน (มากถึง 10%)
ในการใช้โปรแกรมการทางานนี้ แนะนาให้ผู้ใช้ตั้งอุณหภูมิไปที่ 200 °C ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสาหรับการอบอาหารด้วย
โปรแกรมนี้มากที่สุด อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถตั้งอุณหภูมิที่ต่ากว่านี้ได้โดยการหมุนลูกบิดดังนัน้ หากต้องการได้ผลลัพธ์
จากการอบด้วยโปรแกรมการย่างที่ดีที่สุด แนะนาให้ผู้ใช้วางถาดรองน้ามันไว้บนร่องตะแกรงอันล่างสุด เพื่อป้องกันไม่ให้
น้ามัน หรือ คราบอาหารตกสู่ก้นเตาอบ

การอบเค้ก
เมื่อทาการอบขนมทุกครั้ง จะต้องทาการ pre-heating เพื่อให้อุณหภูมิภายในเตาอบถึงตามกาหนดก่อนการใส่อาหารเข้าไป
ดังนั้นให้สังเกตไฟ “E” จะดับลงเมื่อทาขั้นตอนการ pre-heating เสร็จ และไม่ควรเปิดประตูเตาอบในขณะที่อบขนมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้หน้าเค้ก ยุบ
หากแป้งเค้กแห้งเกินไป
ให้เพิ่มอุณหภูมิอีก 10°C และ ลดเวลาการอบให้สั้นลง
หากหน้าขนมยุบ ไม่ฟู
ใช้ส่วนผสมเปียกให้น้อยลง และลดอุณหภูมิเพิ่มอีก 10°C
หากเค้กหน้าไหม้หรือมีสีเข้มส่วนบน
ให้วางอาหารไว้บนตะแกรงชั้นล่าง ลดอุณหภูมิลง และเพิ่มเวลาในการอบให้ยาวขึน้
เค้กสุกไม่เท่ากัน ด้านในสุก แต่ด้านนอกยังเปียก
ใช้ส่วนผสมเปียกให้น้อยลง ลดอุณหภูมิลง และเพิ่มเวลาในการอบให้ยาวขึ้น
เนื้อเค้กติดแม่พิมพ์
ทาเนย/น้ามันบางๆบนแม่พิมพ์แล้วโรยด้วยแป้ง หรือ รองด้วยกระดาษไข

การอบปลาและเนื้อสัตว์
เมื่อมีการอบอาหารประเภทเนื้อเช่น สัตว์ปีก หรือ ปลา ให้ใช้อุณหภูมิระหว่าง 180°C ถึง 200°C
สาหรับอาหารจาพวกเนื้อหมู วัว ซึ่งควรสุกด้านนอกแต่ยังนุ่มและฉ่าด้านใน เราแนะนาให้เริ่มใช้อณ
ุ หภูมิสูงก่อนที่อุณหภูมิ
220°C แล้วอบในเวลาสั้นๆ แล้วค่อยปรับอุณหภูมิลง ทั่วไปแล้วเนื้อชิ้นใหญ่เท่าใด อุณหภูมิในการอบควรลดลงตาม ให้วาง
เนื้อตรงกลางเตาอบ และวางถาดรองน้ามันด้านล่าง ทาให้มั่นใจว่าตะแกรงที่ใส่นนั้ อยู่ในร่องชั้นกลาง หากผู้ใช้ต้องการเพิ่ม
ความร้อนจากด้านล่างเตา ให้ใช้ตะแกรงชั้นล่างๆ จากก้นเตา สาหรับการย่างเนื้อที่ต้องการความประณีตเช่น การอบเป็ด
หรือเนื้อสัตว์ป่า ให้ทาเนื้อสัตว์ดว้ ยมันหมู หรือ เบคอนด้านบน

การติดตั้ง
การติดตั้งเตาอบต้องดาเนินการโดยผู้ชานาญการที่ได้รับการผ่านการรับรองจากบริษทั ฯแล้ว โดยก่อนการติดตั้งทุกครั้ง ทาง
ผู้ติดตั้งจะต้องศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมและ
ไม่เป็นไปตามทีค่ ู่มือฉบับนี้ระบุ
ข้อควรจาที่สาคัญ เตาอบจะต้องปลดสายหรือเบรกเกอร์ให้อยู่ในตาแหน่งที่ปดิ ทุกครัง้ ที่มีการแก้ไขหรือซ่อมบารุง
เพื่อให้เตาอบใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้สูงสุด เตาอบจะต้องได้รับการติดตั้งเข้าในตู้
เฟอร์นิเจอร์โดยมีรายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง

ข้อควรจา
เพื่อให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของเตาอบเป็นไปได้ด้วยดี ไม่ควรทาแผงกั้นด้านหลังตู้
และควรให้มรี ะยะห่างด้านหลังตูอ้ ย่างน้อย 560x45 มม.

หน้าบานประตูหรือผนังตู้เฟอร์นิเจอร์จะต้องเป็นชนิดกันความร้อน วัสดุปิดผิวจะต้องใช้กาวชนิดที่ทนความร้อนได้สูงกว่า
100 องศาเซลเซียสขึ้นไป
หากต้องการติดตั้งเตาอบให้แนบสนิทกับตู้เฟอร์นิเจอร์ให้ทาการเปิดประตูเตาอบและไขสกรูเกลียวปล่อยจานวน 4 รูเข้าไป
ที่ตู้เฟอร์นเิ จอร์
เตาอบจะประกอบไปด้วยสายไฟสามเส้น เส้นสีเขียว-เหลืองคือสายดิน

Technical Specifications
Inner dimensions of the oven：
Width 42.3cm
Depth 40.7cm
Height 39.2cm
Inner Volume of the oven 73 liters
Voltage and Frequency of Power Supply: 220-240V ~50/60Hz

2100-2520W 2090-2520W 2100-2550W 2772-3420W 1660-2020W 2125-2560W 1220-1460W 940-1110W 2370-2924W 45-55W

Meaning of crossed –out wheeled dustbin:
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
Contact your local government for information regarding the collection systems available.
If electrical appliances are disposed of in landfills or dumbs, hazardous substances can leak into the groundwater and get
into the food chain, damaging your health and well-being.
When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for
disposals at least free of charge.

