
 
 

Built-in Oven 
คู่มือการใช้งานเตาอบ 

STARK X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Instruction Manual 
 



 
เพ่ือการใช้งานเตาอบให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และเพ่ือยืดอายกุารใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟา้ ทางบริษัทฯ จงึแนะนําให้ผู้ใช้อา่นคูมื่อการใช้งานเลม่นีโ้ดย

ละเอียดก่อนการเร่ิมใช้งาน คูมื่อการใช้งานนีจ้ะแนะนําขัน้ตอนการใช้งานและวิธีการติดตัง้เคร่ืองอยา่งปลอดภยั โปรดเก็บรักษาคูมื่อนีไ้ว้เพ่ือใช้เป็น

ข้อมลูในอนาคต 

 

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภยั 

เพ่ือการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟา้ได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพและความปลอดภยั ทางบริษัทฯแนะนําให้ผู้ ใช้ปฏบิตัิตามข้อควรระวงัตอ่ไปนี ้ 

• ควรติดตอ่ศนูย์บริการของบริษัทฯหรือศนูย์บริการที่ได้รับ

การรับรองโดยบริษัทฯเทา่นัน้  

• ควรใช้อะไหลท่ี่จําหนา่ยโดยบริษัทฯเทา่นัน้  

• เม่ือทําการยกหรือเคลื่อนย้ายเตาอบ ให้ทําการการจบั

ตรงชอ่งมือจบัด้านข้างเตาอบ ห้ามทําการยกโดยจบัยดึที่

ด้ามจบัประตเูป็นอนัขาด เน่ืองจากอาจสง่ผลให้ประตู

กระจกแตกได้  

• เตาอบรุ่นดงักลา่วได้ถกูออกแบบมาเพ่ือให้ใช้งานภายใน

บ้านและครอบครัวเทา่นัน้ ไมเ่หมาะสาํหรับการใช้งาน

เชิงพาณิชย์  

• ควรติดตัง้เบรคเกอร์แยกจากอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้ชนิด

อ่ืนๆ  

• ไมค่วรจบัหรือสมัผสักบัประตขูองเตาอบและควรป้องกนั

ไมใ่ห้เด็กเข้าใกล้ในขณะที่เตาอบทางาน  

• ไมค่วรสมัผสัถกูผนงัภายในเตาอบ ขดลวดให้ความร้อน

ด้านใน ถาด ตะแกรง ภายหลงัจากการใช้งานเสร็จ

เน่ืองจากอปุกรณ์ดงักลา่วอาจยงัคงมีความร้อนคงเหลือ

สะสมอยู ่ 

อันตรายต่อระบบแม่เหล็กไฟฟ้า 

เตาอบนีใ้ช้ระบบแมเ่หล็กไฟฟา้ในแผงควบคมุ และอาจสง่ผลตอ่

อปุกรณ์อิเลคโทรนิคในร่างการผู้ ป่วย เชน่ heart pacemaker หรือ 

อปุกรณ์ปลอ่ยอินซลูิน     ผู้ ใช้อปุกรณ์เหลา่นีค้วรอยูห่า่งจากเคร่ือง

ประมาณ 10 ซม. 

• ระวัง ! ห้ามปล่อยให้เตาอบทํางานโดยไม่มีคนดูแล 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีการใช้กระดาษ พลาสติก หรือ

วสัดอ่ืุนๆที่สามารถไหม้หรือก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 

• ระวัง! หากพบวา่มีควนัไฟ ให้ปิดประตเูตาอบไว้เพ่ือกลบ

ควนัหรือเปลวไฟนัน้ จากนัน้ให้ปิดเคร่ือง ถอดปลัก๊ หรือ

สบัไฟ 

• ห้ามนําแอลกอฮอล์หรือนํา้ที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์เข้า

เตาอบเด็ดขาด อาจเกิดเพลิงไหม้ได้! 

• ห้ามอุ่นอาหารหรือนํา้โดยใช้ภาชนะที่มีฝาปิด เพราะ

ภาชนะนัน้อาจระเบิดได้ 

• เตาไมโครเวฟนีไ้ม่เหมาะสําหรับเด็ก หรือบุคคลพิการ 

หรือบุคคลที่ไม่เคยใช้งานเคร่ือง ควรศึกษาการใช้งาน

ก่อนเร่ิมใช้งานเคร่ือง เด็กควรมีผู้ ใหญ่ดูแลขณะใช้งาน

เคร่ือง ห้ามให้เด็กเลน่กบัเตาอบ 

• เตาอบจะร้อนเม่ือเร่ิมใช้งาน  ควรระมดัระวงั 

• ระวัง! เหล็กให้ความร้อนด้านในเตาอบจะร้อนจัด เด็ก

เล็กไมค่วรอยูใ่กล้เตาอบ 

ข้อห้าม 

• ห้ามไม่ให้ปิดฝาภาชนะเม่ืออุ่นอาหารหรือเคร่ืองดื่ม

สําหรับเด็ก ให้เขย่าหรือคนทุกครัง้หลังนําอาหารออก

จากเตาอบเพ่ือให้ความร้อนกระจายทัว่อาหาร    ตรวจดู

ว่าอาหารไม่ร้อนเกินไปทุกครัง้ก่อนป้อนเด็ก  เด็กอาจ

ได้รับอนัตรายหากอาหารร้อนเกินไป 

• หากต้องการอุ่นอาหารในปริมาณน้อย อย่าตัง้เวลาอุ่น

อาหารนานเกินไปหรือกําลงัไฟที่สงูเกินไป ขนมปังหนึ่ง

ชิน้อาจไหม้หากอุน่ด้วยไฟแรงนาน 3 นาที 

• สําหรับโปรแกรมย่าง ให้ดูเตาขณะใช้งานตลอดเวลา  

หากใช้โปรแกรมผสมในการยา่งขนมปัง ขนมปังอาจไหม้

ได้ในระยะเวลาสัน้ๆ 

คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง 

เพ่ือความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกวธีิ 



• ตรวจสอบว่าสายไฟเตาอบไม่ไปสมัผัสกับประตูเตาอบ 

หรือตัวเตาอบ เพราะสายไฟอาจไหม้ได้ โปรดระวัง

ไฟฟ้าช็อต

ระมัดระวังเม่ืออุ่นของเหลว 

เม่ือของเหลว (นํา้ กาแฟ ชา นม ฯลฯ)ใกล้จุดเดือด อาจ

กระเด็นออกจากภาชนะและลวกได้ อันตรายนํา้ร้อนลวก 

เตาอบนีส้ําหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านัน้ ใช้

เตาอบสําหรับการเตรียมอาหารเท่านั ้น ห้ามทําให้เตา

อบเสียหาย โดยทาํตามคาํแนะนําต่อไปนี  ้

• อย่าเปิดเตาอบโดยไม่มีจานหมุน หรือวงแหวนข้อ

ต่อจานหมุน อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง 

• ห้ า มใ ห้ เค รื่อ งทํา งา นโด ยไม่มีอา หา รอยู ่ภา ยใ น 

เน่ืองจากทําให้ไฟไหม้หรือเตาอบอาจเสียหาย 

ห้ามใช้ภาชนะที่ เ ป็นซิลิโคน เซ็นเซอร์เตาอบอาจ

เสียหายได้ 

• ห้ามปิดช่องระบายอากาศ 

• ใช้ภาชนะที่สามารถใช้กับไมโครเวฟเท่านัน้  

• ห้ามนําวัสดุติดไฟเข้าเตาอบ เพราะจะก่อเพลิงไหม้

ได้ 

• ห้ า ม นํา ไข ่พ ร้ อม เป ลือ กใ ส ่ใ น เต า อ บ  ไข ่อา จ จ ะ

ระเบิดได้ 

• ห้ามใช้เตาอบเพื่อ ทอดอาหาร เนื่องจากเตาอบไม่

สามารถควบคุมความร้อนของนํา้มันใช้ทอดได้ 

• ใช้ถุงมือกันความร้อนในการนําอาหารออกจากเตา

อบทุกครัง้ 

• อย่าพิงหรือนั่งบนประตูเตาอบ เตาอบอาจเสียหาย 

ประตูกระจกสามารถรับนํา้หนักได้เพียง 8 กก. 

• ห้ามใช้เตาไมโครเวฟในที่แจ้ง 

• ห้ามใช้เตาไมโครเวฟใกล้แหล่งนํา้ สระว่ายนํา้ หรือ

บริเวณที่เปียกแฉะ 

• ห้ามปล่อยให้สายไฟ ใกล้มือเด็กหรือวางบนเคาร์

เตอร์ครัว 

• เต า ไมโค ร เว ฟ ร้อน ขณ ะทํางาน  ค ว รใ ช้ งา น ด้วย

ความระมัดระวัง ห้ามไม่ให้เด็กเล่นกับเตาอบ ห้าม

ไม่ใ ห้ เด ็กตํ่า กว ่า  8  ข ว บ ใ ช้ งา น เต า อบ โด ยไ ม ่มี

ผู้ ใหญ่ดูแล 

 เพื่อความปลอดภัยไม่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 

• การเตรียมเฟอร์นิเจอร์ที่ขดัตอ่ระบบระบายความร้อน

ของเตาอบ  

• การติดตัง้ให้สายไฟหรือระบบไฟฟา้ของอปุกรณ์อ่ืนๆ

สมัผสัโดนกบัสว่นที่มีความร้อนของเตาอบ  

• การติดตัง้เตาอบในสภาวะแวดล้อมที่ไมเ่หมาะสม 

• ใช้เตาอบในการเก็บของ  

• ใช้วตัถไุวไฟใกล้เตาอบ หรือในเตาอบ! เน่ืองจากอาจเกิด

ระเบิด หรือ ไฟไหม้ได้ 

• ใช้อปุกรณ์ปลัก๊ไฟตอ่พว่ง ปลัก๊ตอ่แปลงหรือหม้อแปลง  

• การซอ่มหรือแก้ไขเตาอบโดยไมไ่ด้รับการแนะนําจาก

ผู้ ชํานาญการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ  

• ใช้เคร่ืองทําความสะอาดชนิดไอนํา้ทาํความสะอาด  

ควรติดต่อศูนย์บริการทนัทเีม่ือพบเหตุการณ์

ดังต่อไปนี ้ 

• หากมีข้อสงสยัในการใช้งานหรือการเตรียมอปุกรณ์ที่ใช้

ในการติดตัง้  

• เม่ืออปุกรณ์ตอ่พว่งไฟฟา้มีปัญหาหรือเสียหาย  

• หากมีข้อสงสยักบัเสียงของเตาอบหลงัจากแกะออกจาก

บรรจภุณัฑ์  

• เม่ือเตาอบมีปัญหาในการทํางาน  

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานเตาอบ:  

• ใช้เตาอบเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการทําอาหาร  และใช้ใน

ครัวเรือนเทา่นัน้  

• ควรปลดสายหรืออปุกรณ์ตอ่พว่งไฟฟา้เม่ือพบวา่เตาอบ

มีปัญหา หรือก่อนการทําความสะอาดหรือซอ่มบํารุง  

• ควรปลดสายหรืออปุกรณ์ตอ่พว่งไฟฟา้เม่ือไมไ่ด้ใช้เตา

อบเป็นระยะเวลานานหรือเลิกการใช้งานอยา่งถาวร  



• ควรใช้ถงุมือกนัความร้อนในการจบัสมัผสัถกูถาด 

ตะแกรง หรือภาชนะอ่ืนๆที่ใสเ่ข้าไปภายในเตาอบขณะ

ใช้งานหรือหลงัจากใช้งานเสร็จใหม่ๆ   

• จบัด้ามจบัของประตบูริเวณตําแหน่งตรงกลาง เน่ืองจาก

ริมด้านซ้าย-ขวาอาจมีความร้อนที่ระบายออกมาจากเตา

อบ  

• ใสอ่ปุกรณ์ที่มากบัเคร่ืองเชน่ ถาด ตะแกรง จนสดุราง

ไมเ่ชน่นัน้อปุกรณ์เหลา่นีอ้าจขดูขีดประต ูหรือด้านในเตา

อบ 

• ทําความสะอาดซีลประตสูม่ําเสมอไมเ่ชน่นัน้ ซีลประตู

อาจเสียหายและก่ออนัตรายได้ 

• ควรบิดปุ่ มบิดให้อยูใ่นตาํแหน่ง ◌/● อยูเ่สมอหรือกดปิด

เคร่ืองเสมอเม่ือไมไ่ด้ใช้งาน 

 

 

 

 

 
• ตรวจสอบเสียงการทํางานของเตาอบครัง้แรกเม่ือแกะออกจากบรรจภุณัฑ์  

 ระวงัการเกดิไฟไหม้:  

• ในภาชนะท่ีเหมาะกบัเตาอบไมโครเวฟเท่านั้น 

• กระดาษไขหรืออลูมิเนียมฟอลยอ์าจสัมผสัถูกตวัให้ความร้อนดา้นในเตาอบ ทาํใหเ้กิดไฟลุกไหม ้ควรจดักระดาษไข หรืออลูมิเนียม

ฟอลยห์รือกดกระดาษไขไห้ไม่โดนตวัให้ความร้อนดา้นในเตาอบ 

• ห้ามใชเ้ตาอบเป็นท่ี เก็บของ ! หรือใชว้ตัถุไวไฟใกลเ้ตาอบ หรือในเตาอบ! 

• ห้ามเปิดประตูเตาอบเม่ือเกิดควนัไฟ ให้ปิดเคร่ือง ดึงปลัก๊ออก แลว้สบัเบรคเกอร์ทนัที !  

 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบจากการเสียหายที่เกิดจากการติดตัง้ที่ไมถ่กูต้อง หรือการใช้งานที่ไมเ่หมาะสม ไมถ่กูต้อง 

หรือไมต่รงตามวตัถปุระสงค์ที่ระบใุนคูมื่อนี ้

 การติดตั้ง 



• เคร่ืองควรได้รับการติดตัง้จากชา่งผชํูานาญ หรือชา่งบริษัทเทา่นัน้ 

• เม่ือทําการยกหรือเคลื่อนย้ายเตาอบ ให้ทําการการจบัตรงชอ่งมือจบัด้านข้างเตาอบ ห้ามทําการยกโดยจบัที่ดงึประตเูป็นอนัขาด 

เน่ืองจากอาจสง่ผลให้ประตกูระจกแตกได้ 

• ระวงั! ห้ามติดตัง้เคร่ืองหลงัประตเูฟอร์นิเจอร์เด็ดขาด ไมเ่ชน่นัน้เคร่ืองจะไมไ่ด้รับการระบายอากาศที่เพียงพอ หรือเคร่ืองอาจร้อนจดัและ

เกิดอนัตราย ระวงัการเกิดไฟไหม้! 

 

 
 

 1. ON/OFF                                                            ปุ่ ม เปิด/ปิด 

  2. สัญลักษณ์ไมโครเวฟ ฟังชั่นไมโครเวฟหรือฟังชั่นผสม 

 3. จับเวลา/ล็อกหน้าจอ ตัง้การจับเวลา/ล็อกหน้าจอโดย กดค้างไว้  3 วินาที 

 4. การตัง้หยุดการทํางาน ตัง้เวลาที่ต้องการให้เคร่ืองหยุดการทํางาน 

 5. การอุ่นเคร่ืองแบบเร่งด่วน ตัง้การอุ่นเคร่ืองแบบเร่งด่วน ก่อนนําอาหารเข้าอบ 

 6. สัญลักษณ์ F กดไปที่สัญลักษณ์ F เพ่ือเลือกฟังชั่น กดค้างเพ่ือเร่ง 

 7. ตัวเลื่อน SLIDER สามารถ เพิ่ม หรือ ลดค่า ด้ายการสไลด์หรือกด “+” หรือ “-” 

 8. เมนูอัตโนมัติ กดเลือกเมนูอัตโนมัติ 

9. ตัง้นาฬิกา/จับเวลา/ตัง้อุณหภูมิ กดเพ่ือให้เคร่ืองรอการทํางาน/กดเปลี่ยนเวลา/กดเปลี่ยนอุณภูมิ  

10. นํา้หนัก กดเลือกนํา้หนักเม่ือใช้เมนูอัตโนมัติ 

11. ไฟส่องสว่าง เปิด ปิดไฟ 

12. เร่ิมการทํางาน เร่ิม หรือ หยุดการทํางานชั่วคราว 

หน้าจอควบคุมการทาํงาน 

 



 
ในการใช้งานเคร่ืองครัง้แรก 

 
1. แกะสติกเกอร์ พลาสติกคลมุเคร่ือง หรือ โฟมตา่งๆออกจากตวัเคร่ืองให้หมด 

2. นําและอปุกรณ์ที่มากนัเคร่ืองเชน่ ถาด ตะแกรงออกจากโพรงเตาอบ 

3. ทําความสะอาดอปุกรณ์ที่มากนัเคร่ืองเชน่ ถาด ตะแกรง ด้วยผ้าชบุนํา้แล้วเช็ดให้แห้ง 

4. ตรวจดใูห้มัน่ใจวา่ ด้านในเตาอบไมมี่เศษโฟม หรือ เศษไม้ที่มาจากกลอ่งเตาอบ เพ่ือป้องกนัการเกิดเพลิงไหม้ 

5. เช็ดด้านในเตาอบ และประตเูตาด้วยผ้าชบุนํา้แล้วเช็ดให้แห้ง 

6. เปิดให้ด้านในเคร่ืองร้อน โดยไมใ่สอ่าหาร ในครัง้แรกที่ใช้งาน เพ่ือให้กลิ่นสารเคลือบเตาอบออก 

7. ดใูห้มัน่ใจวา่ห้องครัวมีการระบายอากาศที่ดี เม่ือเปิดใช้เคร่ืองในครัง้แรก อย่าให้เด็กเล็กอยูใ่นห้อง 

ทําการตัง้ค่าต่างๆ ตามคู่มือ เช่น นาฬิกา ฟังชั่นให้ความร้อนต่างๆ 

การตัง้คา่ 

โหมดความร้อน     

อณุหภมิู 250 °C 

เวลา 1 ชม. 

หลังจากที่เคร่ืองเย็นลงแล้ว: 

1. เช็ดด้านในเตาอบ และประตเูตาด้วยผ้าชบุนํา้บดิหมาด 

2. เช็ดพืน้ผิวให้แห้ง 

3. ใสถ่าดตะแกรงเข้าเคร่ือง 

ตัง้นาฬิกา 

ควรตัง้นาฬิกาก่อนการใช้งานเคร่ือง 

1. หลงัจากที่เสียบปลัก๊ไฟเคร่ือง ให้ทําการตัง้นาฬิกาโดยกดไปทีส่ญัลกัษณ์นาฬิกา และเลือกหนว่ย ชม. ได้ด้วยการสไลด์หรือ กด “+” หรือ 

“-” 

2. กดไปที่สญัลกัษณ์นาฬิกาเพ่ือเลือกหน่วยนาทีได้ด้วยการสไลด์หรือ กด “+” หรือ “-” 

3. กดไปที่สญัลกัษณ์นาฬิกาเพ่ือยืนยนัคา่ 

หมายเหตุ: นาฬิกาเคร่ืองจะแสดงคา่แบบ 24 ชม. 

 

 
เตาอบนีมี้หลายฟังชัน่การทํางานที่ใช้งานงา่ย  รายละเอียด ในการเลือกใช้งานฟังชัน่การให้ความร้อนเหลา่นีจ้ะอธิบายตามตารางด้านลา่งนี ้

ประเภทฟังช่ัน อุณหภูมิ การใช้งาน 

 

โปรแกรมไฟบน-ลา่ง CONVENTIONAL 30~250°C สําหรับการอบอาหารทัว่ไปหรือยา่งแบบใช้ตะแกรงชัน้เดียว เหมาะ

สําหรับการอบเค้ก ทีต้่องการให้หน้าเค้กชุม่ไมแ่ห้ง 

 

โปรแกรมพดัลมและขดลวดให้ความร้อน

ด้านหลงั CONVECTION 

50~250°C สําหรับการอบอาหารทัว่ไปหรือยา่งแบบใช้ตะแกรงมากกวา่หนึ่งชัน้ 

ความร้อนจะมาจากขดลวดด้านหลงัและพดัลมทําให้อาหารได้

ความร้อนเทา่กนัทกุจดุ 

การใช้งานเตาอบคร้ังแรก 

 จําเป็นต้องทําความสะอาดด้านในเคร่ือง และอปุกรณ์ที่มากนัเคร่ืองก่อนการใช้งานในครัง้แรก  

 

ฟังช่ันการอบ 



 

โปรแกรมไฟบน-ลา่งและพดัลม 

CONVECTIONAL + FAN 

50~250°C สําหรับการอบอาหารทัว่ไปหรือยา่งแบบใช้ตะแกรงมากกวา่หนึ่งชัน้

ความร้อนจะมาจากไฟบน-ลา่งและพดัลมทําให้อาหารได้ความร้อน

เทา่กนัทกุจดุ 

 

โปรแกรมการยา่ง GRILL  150~250°C การยา่งในปริมาณไมม่าก หรือ ทําให้หน้าอาหารเป็นสนํีา้ตาล ให้

วางอาหารไว้ตรงกลางเตาอบ ใต้ขดลวดให้ความร้อน 

 

โปรแกรมการยา่งความร้อนสองชัน้และพดัลม 

DOUBLE GRILL + FAN 

50~250°C การยา่งอาหารหรือ ทําให้หน้าอาหารเป็นสีนํา้ตาล พดัลมทําให้

อาหารได้ความร้อนเทา่กนัทกุจดุ 

 

โปรแกรมการยา่งความร้อนสองชัน้ DOUBLE 

GRILL 

150~250°C การยา่งอาหารหรือ ทําให้หน้าอาหารเป็นสนํีา้ตาล 

 

โปรแกรมอบพิซซา่ PIZZA 50~250°C สําหรับอบพิซซา่ หรือเมนทูี่ต้องการความร้อนจากด้านลา่ง ความ

ร้อนสง่ผ่านจากพดัลมและขดลวดด้านหลงัและด้านลา่ง 

 

โปรแกรมไฟลา่ง BOTTOM HEAT 30~250°C สําหรับเมนทูี่ต้องการความร้อนจากด้านลา่ง เพ่ือให้ก้นอาหารเป็นสี

นํา้ตาลเชน่ ฐานแป้งพิซซา่ พาย และขนมตา่งๆ 

 

โปรแกรมละลายอาหารแชแ่ข็ง DEFROST - สําหรับละลายอาหารแชแ่ข็ง 

 

โปรแกรมชว่ยให้แป้งฟ ูDOUGH PROOFING 30~250°C สําหรับการทาํให้ยสีต์ขึน้ฟ ูหรือ ทําโยเกิร์ต 

 

 ระวัง! หากเปิดประตเูตาอบขณะที่เคร่ืองกําลงัทํางาน เตาอบจะหยดุทํางานชัว่ขณะ โปรดระมดัระวงัในการจบัภาชนะในเตาอบ ภาชนะ

ร้อนจะจดั ! 

หมายเหตุ:  

1. ในการละลายอาหารแชแ่ข็งที่มีขนาดใหญ่มากๆ สามารถนําเอาตะแกรงออกจากเคร่ืองออกแล้ววางภาชนะบนก้นเตาอบได้ 

2. หากใช้เตาอบในการอุน่ภาชนะ ให้เลือกใช้ฟังชัน่ที่มีพดัลมและเลือกอณุหภมิูที่ 50°C 

3. เพ่ือการอบอาหารที่ได้ประสิทธิภาพสงูสดุ โปรแกรมที่มีพดัลมให้ความร้อนจะทํางานเป็นระยะๆ 

พัดลมระบายความร้อน 

พดัลมระบายความร้อนนีจ้ะทํางานเป็นระยะๆไอความร้อนจะถกูระบายออกทางด้านบนประตเูคร่ือง 

หมายเหตุ: 

ห้ามปิดรูระบายอากาศเคร่ือง มิเชน่นัน้เคร่ืองจะร้อนจดั พดัลมนีอ้าจจะทํางานตอ่ไปเร่ือยๆ แม้วา่เคร่ืองหยดุการทาํงานแล้ว เพ่ือระบายความร้อนจน

เคร่ืองเย็นลงอยา่งดี 

 

 

 



 
การใช้งานเตาอบ 

1. หลังจากที่เสียบปลั๊กเคร่ืองแล้ว ให้กดเลือก สัญลักษณ์ F เพื่อเลือกฟังชั่นการอบ จากนัน้ให้ใช้การสไลด์หรือกด “+” หรือ 

“-”เพ่ือเลือกอุณหภูมิ 

2. กด ON/OFF เพ่ือให้เคร่ืองเร่ิมทํางาน หากไม่มีการทําการเลือกใดๆหลังการกดปุ่ ม 5 นาที หน้าจอจะกลับไปแสดงนาฬิกา 

3. ขณะที่เคร่ืองกําลังทํางาน สามารถกดไปที่  เพ่ือหยุดการทํางาน 

หมายเหตุ: หลังจากการตัง้อุณหภูมิแล้ว คุณสามารถกด  เพ่ือตัง้เวลาการอบ โดยการสไลด์หรือกด “+” หรือ “-”เพ่ือเลือกเวลา 

 

การอุ่นเคร่ืองก่อนนําอาหารเข้าอบ  

คุณสามารถเลือกโปรแกรม การอุ่นเคร่ืองแบบเร่งด่วน  โดยการเลือก   ไฟสัญลักษณ์นีจ้ะสว่างขึ น้   ฟังชั่นการอบที่ ไม่

สามารถเลือกใช้การอุ่นเคร่ืองแบบเร่งด่วนนี  ้คือ โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง โปรแกรมช่วยให้แป้งฟู และ AUTO MENU ซึ่ง

เคร่ืองจะส่งเสียง บี๊บ ขึน้เพ่ือแสดงว่าไม่มีการอุ่นเคร่ือง 

 

การตัง้เวลาให้เคร่ืองหยุดอบ 

สามารถตัง้เวลาให้เคร่ืองหยุดทํางานได้ดังนี  ้

1. กดไปที่  จากนัน้สไลด์หรือกด “+” หรือ “-”เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการให้เคร่ืองหยุด โดยตัง้  ชม . ตามด้วยหน่วยนาที 

เม่ือตัง้ค่าเสร็จ ให้กด  เพ่ือยืนยัน 

2. จากนัน้ให้ทําการตัง้ระยะเวลาอบอาหาร  โปรดศึกษาการตัง้เวลาอบอาหารจากสูตรอาหารต่างๆ 

3. ตัวอย่าง: คุณต้องการตัง้ให้เคร่ืองหยุดการทํางานที่ เวลา 10 น. และใช้เวลาการอบ 1 ชม. เคร่ืองจะเร่ิมการอบที่ เวลา 9.00 

น. และ หยุดการทํางานที่ 10.00 น. 

 

เปลี่ยนโปรแกรมหรืออุณหภูมิขณะที่ เร่ิมอบอาหารแล้ว 

ขณะที่เคร่ืองกําลังทํางานสามารถเปลี่ยนโปรแกรมหรืออุณหภูมิโดยการเลือกฟังชั่นใหม่ หรือ การสไลด์ หลังจากที่ทําการเลือกใหม่

แล้ว หากไม่มีการเลือกการทํางานใดเพ่ิมหลังการกดเลือกไป 6 วินาทีเคร่ืองจะทํางานตามที่คุณได้ทําการเลือกไปก่อนหน้า  

หากคุณต้องการเปลี่ยนระยะเวลาการทําอาหารที่ตัง้ไปแล้ว ให้กด  และ สไลด์หรือกด “+” หรือ “-”เพ่ือเลือกเวลาที่ต้องการใหม่ 

หากไม่มีการเลือกการทํางานใดเพ่ิมหลังการกดเลือกไป 6 วินาทีเคร่ืองจะทํางานตามที่คุณได้ทําการเลือกไปก่อนหน้า  

ไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลค่า หากเลือกใช้โปรแกรมการตัง้เวลาให้เคร่ืองหยุด หรือ AUTO RECEIPES 

หากต้องการให้เคร่ืองหยุดการทํางานให้กด  

หมายเหตุ: 

การเปลี่ยนฟังชั่นการอบ /อุณหภูมิ/เวลาการอบ อาจส่งผลต่อคุณภาพอาหาร เราไม่แนะนําให้คุณทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังการ

เร่ิมทําการอบอาหารแล้ว 

การใช้งาน 



โปรดระวัง: 

หลังจากปิดเคร่ืองแล้ว ด้านในเตาอบจะยังร้อนจัด  ห้ามจับด้านในเตาอบหรือขดลวดให้ความร้อนเด็ดขาด ใช้ถุงมือในการจับถาด 

ตะแกรง หรือภาชนะ โปรดให้เด็กเล็กอยู่ห่างจากเตาอบเพ่ือความปลอดภัย 

 

การจับเวลา TIMER 

สามารถใช้ฟังชั่นนีโ้ดยการกดไปที่  เม่ือถึงเวลาเคร่ืองจะส่งเสียงร้องเพ่ือเตือน กด  ครัง้แรกเพ่ือตัง้หน่วยชั่วโมง กดอีกครัง้

เพ่ือตัง้หน่วยนาที กด  อีกครัง้เพ่ือยืนยันการตัง้ค่า 

สามารถตัง้การจับเวลาก่อนหรือระหว่างการอบอาหาร แต่คุณไม่สามารถเลือกอุณหภูมิได้หากเลือกใช้งานฟังชั่นนี  ้

 

การใช้ฟังชั่ นไมโครเวฟ หรือ ฟังชั่ นแบบผสม 

1. คุณสามารถเลือกใช้ฟังชั่นไมโครเวฟได้ 4 แบบ 

ประเภทการให้ความร้อน กาํลังไฟ อุณหภูมิ

(เคร่ืองกําหนด) 

อุณหภูมิ(ที่

สามารถตัง้ได้) 

ระยะเวลา 

 
ไมโครเวฟ 800W / / 00:01-30:00  นาที 

  
ไมโครเวฟ + เตาอบ 320W 160°C 50~250°C 00:01- 01:30  ชั่วโมง 

  
ไมโครเวฟ + ย่าง  DOUBLE 

GRILL + พัดลม 

32OW 180°C 50~250°C 00:01- 01:30  ชั่วโมง 

  
ไมโครเวฟ + อบพิซซ่า 320W 180°C 50~250°C 00:01- 01:30  ชั่วโมง 

 

2. เมื่อเตาอบอยู่ในโหมดรอการทํางาน คุณสามารถกด  เพื่อเลือกใช้ฟังชั่นไมโครเวฟ เมื่อสัญลักษณ์  ปรากฏ เวลาที่

เคร่ืองกําหนดคือ 1 นาที กําลังไฟที่ 800W กด  เพื่อเลือกกําลังไฟไมโครเวฟ หรือกด  เพื่อเลือกอุณหภูมิได้โดยการ

สไลด์หรือกด “+” หรือ “-” 

3.  เมื่อเตาอบอยู่ในโหมดรอการทํางาน คุณสามารถกด  เพื่อเลือกใช้ฟังชั่นไมโครเวฟ หรือฟ่ังชั่นผสมอื่นๆ กด  เพื่อ

เลือกกําลังไฟไมโครเวฟ หรือกด  เพ่ือเลือกอุณหภูมิได้โดยการสไลด์หรือกด “+” หรือ “-” 

4. คุณสามารถเลือก ฟังชั่นเตาอบ (CONVECTION), การย่าง (DOUBLE GRILL) หรือ อบพิซซ่า (PIZZA)จากนัน้กด  เพื่อ

เลือกใช้ฟ่ังชั่นผสมได้ด้วย  หากคุณเลือกฟังชั่นอื่นนอกเหนือจากฟังชั่นที่กล่าวมา เคร่ืองจะส่งเสียงร้องซึ่งแปลว่า ERROR และ

ไม่สามารถตัง้ค่าได้ 

5. สามารถยกเลิกการทํางานได้โดย กดค้างไว้ 3 วินาที 

หมายเหตุ: 

ตะแกรงไม่จําเป็นต้องนํามาใช้กับฟังชั่นการย่างเท่านัน้ สามารถใช้กับไมโครเวฟด้วย แต่ถาดไม่สามารถนํามาใช้ในฟังชั่นไมโครเวฟ 

สําหรับฟังชั่นไมโครเวฟ แนะนําให้วางอาหารไว้บนตะแกรงชัน้สอง เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 



ห้าม! ใช้ฟังชั่นไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารในเคร่ือง 

 

การล็อกหน้าจอ CHILDPROOF LOCK 

ควรทําการล็อกหน้าจอเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กเล็กเล่นกับเตาอบ 

สามารถล็อกหน้าจอได้ด้วยการ กด  ค้างไว้สามวินาที หรือกด  ค้างไว้สามวินาทีเพ่ือปลดล็อก  

หากหน้าจอล็อกอยู่หน้าจอจะแสดง  

 

 
 

เตาอบนีมี้เมนูสําเร็จรูปสําหรับหลากหลายประเภทอาหาร โปรดเลือกเมนูตามตารางด้านล่าง 

NO. MENU MICROWAVE อุ่นเคร่ือง (นาที) นํา้หนัก 

d01 ละลายอาหารแชแ่ข็ง (เนือ้) มี ไมมี่ 0.2 กก. 

d02 ละลายอาหารแชแ่ข็ง (เนือ้สตัว์ปีก) มี ไมมี่ 0.2 กก. 

d03 ละลายอาหารแชแ่ข็ง (ปลา) มี ไมมี่ 0.2 กก. 

A01 ป๊อปคอร์น มี ไมมี่ 0.1 กก. 

A02 มนัฝร่ังอบชีส มี ไมมี่ 0.5 กก. 

A03 ชีสเค้ก ไมมี่ ไมมี่ / 

A04 คีช Quiche ไมมี่ 10 / 

A05 มีทโลฟ ไมมี่ ไมมี่ 0.5 กก. - 1 กก. 

A06 เค้ก Marmor ไมมี่ ไมมี่ / 

A07 Flat Bread ไมมี่ 8 / 

A08 แอปเปิล้พาย ไมมี่ 7 / 

A09 พิซซา่ ไมมี่ 8 / 

A10 แอปเปิล้เค้กครัมเบลิ ไมมี่ ไมมี่ / 

 

หมายเหตุ: 

ไมส่ามารถใช้ถาดกบัเมน ูd01, d02, d03, A01, A02  

 

 

 

 

 

 

เมนสํูาเร็จรูป AUTO RECIPES 



อปุกรณ์ที่มาพร้อมเคร่ืองดงันี ้

 
 

 

 

 

สามารถใช้ถาดเพ่ือรองนํา้มัน หรือ อาหารที่เป็นนํา้ 

โปรดใช้อุปกรณ์ที่มากับเตาอบนีเ้ท่านัน้ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ใช้กับเตาอบนีโ้ดยเฉพาะ 

คุณสามารถซือ้อุปกรณ์เสริมได้กับศูนย์บริการหลังการขายของบริษัท 

หมายเหตุ: 

1. อุปกรณ์เล่านีอ้าจร้อนจัดและอาจเปลี่ยนรูปเล็กน้อย แต่จะไม่ส่งผลกับการทําอาหาร 

2. ตะแกรงไม่จําเป็นต้องใช้กับการย่างเท่านัน้ สามารถใช้กับโปรแกรมไมโครเวฟได้  แต่ไม่สามารถใช้ถาดกับการอบโดยใช้

โปรแกรมไมโครเวฟได้ 

3. การใช้ชัน้ที่สองกับโปรแกรมไมโครเวฟจะดีที่สุด 

4. ห้ามใช้โปรแกรมไมโครเวฟ โดยไม่มีอาหารด้านในเตาอบเด็ดขาด 

การใส่อุปกรณ์เสริม 

ด้านในเตาอบจะมีชัน้ทัง้หมด 5 ชัน้นับจากชัน้ล่างสุดตามภาพ อุปกรณ์สามารถดึงออกจากรางได้คร่ึงทางโดยไม่หล่นออกมาจากราง 

หมายเหตุ: 

 
 

อปุกรณ์ท่ีมากบัเคร่ือง 

ตะแกรง 

สําหรับวางภาชนะอบเค้ก หรือ ภาชนะ

ใช้อบอาหาร หรือ ยา่ง ตา่งๆ 

ถาดอบอาหาร  



ฟังชั่ นการล็อก 

อปุกรณ์สามารถดงึออกจากรางได้คร่ึงทางจนกระทัง่รางนัน้ล็อกตวัอปุกรณ์จนไมส่ามารถดงึตอ่ได้   ฟังชัน่นีจ้ะชว่ยให้อปุกรณ์นัน้ไมเ่อียงเวลาที่ดงึ

ถาดออก   อปุกรณ์เหลา่นีเ้ม่ือดงึออก จําเป็นต้องใสก่ลบัให้ถกูต้องเพ่ือให้ฟังชัน่ล็อกนีท้ํางานได้อยา่งปรกต ิ

เม่ือใสต่ะแกรงกลบัเข้าราง โปรดดใูห้มัน่ใจวา่ตะแกรงนัน้หนัหน้าถกูต้องตามภาพ  

เม่ือใสถ่าดกลบัเข้ารางโปรดดใูห้มัน่ใจวา่ถาดนัน้หนัหน้าออกถกูต้องตามภาพ  

 

 

ก่อนการทําความสะอาดให้ทําการปลดสายไฟหรือสบัเบรคเกอร์ให้อยูใ่นตําแหน่งปิดก่อนทกุครัง้และควรทาํความสะอาดเตาอบเป็น

ประจําทกุครัง้หลงัจากการใช้งาน เพ่ือชว่ยยืดอายกุารใช้งานของเคร่ือง  

ข้อแนะนําในการทําความสะอาดเคร่ืองมีดงันี ้ 

• ผนงัด้านในเตาอบที่เคลือบด้วยอีนาเมลและตะแกรงสแตนเลสควรเช็ดด้วยนํา้อุน่ ห้ามใช้ผงหรือนํา้ยาที่มีฤทธ์ิกัดกร่อน นํา้ยาล้าง

ห้องนํา้ เน่ืองจากจะทําลายสารเคลือบอีนาเมลหรือทําให้ตะแกรงเป็นคราบ หรือเป็นสนิม หากคราบนัน้ยากตอ่การทําความสะอาด ให้

ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้  

• ขณะที่เคร่ืองยงัอุน่ ควรเช็คผนงัด้านในเตาอบทนัทีหลงัการใช้งาน ด้วยนํา้อุน่ผสมนํา้ยาล้างจาน จําเป็นต้องเช็ดคราบสบูอ่อกให้หมด 

และเช็ดด้านในเตาอบให้แห้ง หลีกเลี่ยงการใช้ผงหรือนํา้ยาที่มีฤทธ์ิกดักร่อน เชน่ นํา้ยาขดัหินปนู นํา้ยาที่มีสว่นผสมของคลอไรด์ ฯลฯ ซึง่

อาจสร้างความเสียหายกบัสารเคลือบอีนาเมล หากมีสิ่งสกปรกที่ยากตอ่การทําความสะอาด อาจใช้ผลิตภณัฑ์พิเศษสําหรับการทํา

ความสะอาดเตาอบตามคําแนะนําบนฉลากของผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ห้ามใช้เคร่ืองทําความสะอาดด้วยไอนํา้ในการทําความสะอาด

ภายในเตาอบ  

• หากใช้เตาอบเป็นระยะเวลานาน คราบอาจจะก่อตวัฝังแน่น ควรปลอ่ยให้คราบแห้งก่อนแล้วจงึใช้ผ้าแห้งเช็ดออก  

• รอบประตเูตาอบจะมีซีลยางอยูร่อบด้านเพ่ือชว่ยให้เตาอบทํางานอยา่งเป็นปกติและปอ้งกนัความร้อนออกนอกเตาอบ ควรตรวจเช็ค

อยา่งสม่ําเสมอวา่ซีลยางอยูใ่นสภาพปกติหรือไม่ หากจําเป็นต้องทําความสะอาดให้ใช้วิธีการเช็ดทําความสะอาดด้วยนํา้เปลา่ ควร

หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของขดูหรือนํา้ยาทีมี่ฤทธ์ิกดักร่อนในการทําความสะอาด หากซีล ยางเสียหายโปรดติดตอ่ฝ่ายบริการของบริษัทฯ

ในทนัท ีและหลีกเลี่ยงการใช้เตาอบจนกวา่ซีลประตจูะได้รับการเปลี่ยน  

• ห้ามวางภาชนะหรืออาหารชนิดใดๆบนผนงัด้านลา่งเตาอบ เน่ืองจากความร้อนจะถกูกกัอยูด้่านลา่งเตาและทําลายสารเคลือบอีนาเมล 

ซึง่จะไมส่ามารถซอ่มหรือเปลี่ยนได้ 

• ควรทําความสะอาดประตกูระจก โดยใช้นํา้ยาล้างจาน และฟองนํา้ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มแล้วเช็ดให้แห้ง 

 

บริเวณด้านนอกเตาอบ การทาํความสะอาด 
บริเวณสแตนเลสสตลี

ด้านหน้า 
นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 

เช็คคราบอาหาร นํา้มนั คราบตา่งทนัททีี่เปือ้นพืน้ผิว เน่ืองจากผิวสแตนเลสอาจถกูกดักร่อนได้ 

สามารถใช้นํา้ยาทาํความสะอาดสแตนเลสได้ ให้ใช้นํา้ยาในปริมาณน้อย 
พลาสติก นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 

ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ อยา่ใช้ที่ขดูเศษอาหาร 

บริเวณพืน้ผิวที่พน่ส ี นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ อยา่ใช้ที่ขดูเศษอาหาร 

การดูแลรักษาเคร่ือง 



แผงควบคมุการทํางาน นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ อยา่ใช้ที่ขดูเศษอาหาร 

ประต ู นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ อยา่ใช้ที่ขดูเศษอาหาร หรือฝอยขดัหม้อ 

ที่จบัประต ู นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 

หากที่จบัประตโูดนนํา้ยากดักร่อนโดยบงัเอิญ ให้เช็ดทําความสะอาดทนัที ไมเ่ชน่นัน้คราบอาจไมส่ามารถเช็ด

ออกได้หากทิง้เป็นเวลานาน 

  

พืน้ผิวอีนาเมล ปฏิบตัิตามข้อแนะนําข้างต้น 
ฝาแก้วครอบหลอดไฟ นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 

ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ หากด้านในเตาอบสกปรกมาก สามารถใช้

นํา้ยาทําความสะอาดเตาอบได้ 
ซีลยางประตเูตาอบ  
ห้ามดงึออกมาทําความ

สะอาด!  

นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 

ห้ามขดั 

ที่ครอบประตสูแตนเลส ใช้นํา้ยาทําความสะอาดสแตนเลส 
โปรดอา่นฉลากที่ระบอุยูบ่นผลิตภณัท์อยา่งดี โปรดดงึที่ครอบประตสูแตนเลสออกเม่ือต้องการทําความสะอาด 

รางตะแกรง นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 

ระบบรางดงึเข้าออก นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 

อยา่พยายามเช็ดนํา้มนัหลอ่ลื่นรางออก ให้ทําความสะอาดรางในตาํแหน่งทีร่างอยูใ่นเตาอบ 

ห้ามนําเข้าเคร่ืองล้างจาน 
อปุกรณ์ตา่งๆ นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 

ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 
ที่วดัอณุหภมิูอาหาร นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 

ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาดด้วยแปรงหรือฟองนํา้ แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ ห้ามนําเข้าเคร่ือง

ล้างจาน 
 
หมายเหตุ:  
1. สีที่แตกตา่งกนับนตวัสินค้าเน่ืองมาจากวสัดทุีต่า่งกนั เชน่ กระจก พลาสติก และเหล็ก 
2. เงาที่เกิดขึน้บนตวัสินค้าที่ดเูหมือนเป็นคราบเส้นๆ เกิดจากแสงสะท้อนจากไฟสอ่งสวา่งด้านในเคร่ือง 
3. พืน้ผิวอีนาเมลได้รับการอบที่อณุหภมิูสงู ซึง่ทําให้สีของอีนาเมลนัน้อาจไมส่ม่ําเสมอกนัซึง่ไมไ่ด้สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการทํางาน ขอบของ

ถาดนัน้ไมส่ามารถเคลือบอีนาเมลได้ทัง้หมดทําให้ขอบถาดอาจไมเ่รียบซึง่ไมไ่ด้ลดประสิทธิภาพในการป้องกนัการกดักร่อน 
4. โปรดรักษาความสะอาด และเช็ดทําความสะอาดทนัทีที่เคร่ืองมีคราบสกปรกเพ่ือป้องกนัคราบฝังลกึ 
เคล็ดลบั: 
1. เช็ดทําความสะอาดทนัทีที่เคร่ืองมีคราบสกปรกเพ่ือป้องกนัคราบฝังลกึ 

2. เช็คคราบอาหาร นํา้มนั คราบตา่งทนัททีี่เปือ้นพืน้ผิว  



3. เช็คคราบอาหารที่มีสว่นผสมของนํา้ตาลทนัที โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในขณะที่คราบยงัอุน่อยู ่

4. ใช้ภาชนะที่สามารถใช้กบัเตาอบได้เทา่นัน้ 

 

 
รางตะแกรง 
เม่ือคณุต้องการทําความสะอาดรางตะแกรง และด้านในเตาอบ คณุสามารถถอดรางตะแกรงออก และนํามาทําความสะอาดได้ เพ่ือทําให้เตาอบนัน้

คงสภาพใหมอ่ยูเ่สมอ และชว่ยยืดอายกุารใช้งาน โปรดปฎิบตัติามภาพด้านลา่ง 
1. นําเอาอปุกรณ์เทฟลอ่นสีขาวออก 

2. ขยบัรางด้านลา่งขึน้ 

3. ดงึรางออก 

 
 

 
 
โปรดตรวจสอบปัญหาและปฎบิตัติามแนวทางแก้ไขเบือ้งต้นตามตารางด้านลา่ง ก่อนติดตอ่ศนูย์ซอ่ม 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
เคร่ืองไมท่ํางาน ฟิวส์ขาด ตรวจสอบวา่มีการสบัไฟไว้อยูห่รือไม ่

ไฟดบั ตรวจสอบวา่เคร่ืองไฟฟา้อ่ืนๆในครัว หรือ ไฟสอ่งสวา่งติดหรือไม่ 
ลกูบิดหลดุออกแผง

หน้าจอควบคมุ 
(ในกรณีที่มีลกูบิด) 

ลกูบิดหลดุโดยบงัเอิญ หรือ

จากการใช้งานที่ผิดวิธี 
ลกูบิดสามารถดงึออกได้ 
ให้ประกอบลกูบิดเข้าสูเ่บ้าลกูบดิ แล้วกดให้เข้าล็อก เพ่ือให้สามารถหมนุได้ตาม

ปรกต ิ
ลกูบิดไมส่ามารถหมนุได้

อยา่งสะดวก 
มีเศษอาหารติดอยูท่ี่ลกูบิด ลกูบิดสามารถดงึออกได้หรือกดไปที่ขอบนอกลกูบิดเพ่ือให้ลกูบิดเอียงเล็กน้อย

และสามารถดงึออกจากเบ้าได้ 
ให้ทําความสะอาดลกูบิดด้วยผ้าและนํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน จากนัน้เช็ดให้แห้ง 
ห้ามใช้ของแหลมคม หรือแปรงขดูลกูบิด 
ห้ามนําลกูบดิไปแชนํ่า้ หรือนําเข้าเคร่ืองล้างจาน 
อยา่ดงึลกูบิดออกบอ่ยๆ เน่ืองจากฐานลกูบิด อาจเสียหายได้ 

ฟังชัน่ที่มีพดัลม แตพ่ดัลมไมท่ํางานตลอดเวลา เป็นปรกติของฟังชัน่นี ้ซึง่จะเน้นการให้ความร้อนอยา่งทัว่ถึง ทกุจดุ 

การทาํความสะอาดรางตะแกรง 

การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 



ตามระบบที่เคร่ืองถกูตัง้มา พดัลมจะไมท่ํางานตลอดเวลา 

เม่ือเคร่ืองหยดุการทํางานแล้ว พดัลมระบายความร้อนจะ

ยงัทํางานเพ่ือระบายความร้อน 
พดัลมระบายความร้อนจะยงัทํางานเพ่ือระบายความร้อน เม่ือปิดเตาอบ เพ่ือ

ป้องกนัการเกิดความชืน้ด้านในเตาอบ และลดอณุหภมิูเคร่ืองไมใ่ห้ร้อนจดั 
 

อาหารไมส่กุตามเวลาทีต่ัง้ไว้ ใช้อณุหภมิูตา่งจากสตูร โปรดตรวจสอบอณุหภมิู อาจมีการใช้วตัถดุิบที่ทําให้

ต้องการอณุหภมิูที่แตกตา่งจากสตูร 

อาหารเป็นสีนํา้ตาลไมท่ัว่ถึงกนั ใช้อณุหภมิูสงูเกินไป หรือใช้ชัน้วางผิด  
ตรวจสอบเมนกูารอบอาหารและการตัง้คา่การอบอีกครัง้ ภาชนะมีผลตอ่สผิีวของ

อาหาร เชน่ เม่ือใช้โปรแกรมไฟบนลา่ง ให้ใช้ภาชนะอบที่เป็นสดีํา และเบา 

ไฟสอ่งสวา่งไมท่ํางาน เปลี่ยนหลอดไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จํากดั  

660 ซอยนวมินทร์ 81 แยก 3-42  

แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10240  

โทรศพัท์: 02-033-5400  

โทรสาร: 02-033-5409  

ศนุย์บริการหลงัการขาย:  

โทรศพัท์: 02-033-5422  

Email: service@eve.co.th, support@eve.co.th, info@eve.co.th 

www.eve.co.th
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