
 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งานเตาอบ 

รุ่น ONYX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เพ่ือการใชง้านเตาอบใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ือยดือายกุารใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทางบริษทัฯจึงแนะน าใหผู้ใ้ชอ่้านคู่มือการใชง้านเล่มน้ีโดย

ละเอียดก่อนการเร่ิมใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า คู่มือการใชง้านน้ีจะแนะน าขั้นตอนการใชง้านและวธีิการติดตั้งเคร่ืองอยา่งปลอดภยั  โปรดเก็บรักษา

คู่มือน้ีไวเ้พ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในอนาคต 

 

เพ่ือการใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและความปลอดภยั ทางบริษทัฯแนะน าใหท้างผูใ้ชป้ฏิบติัตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

• ควรติดต่อศูนยบ์ริการของบริษทัฯหรือศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บการรับรองโดยบริษทัฯเท่านั้น 

• ควรใชอ้ะไหล่ท่ีจดัจ าหน่ายโดยบริษทัผูผ้ลิตเท่านั้น 

• เม่ือท าการยกหรือเคล่ือนยา้ยเตาอบ ใหท้ าการการจบัตรงช่องมือจบัดา้นขา้งเตาอบ หา้มท าการยกโดยจบัยดึท่ีดา้มจบัประตเูป็นอนัขาด 

เน่ืองจากอาจส่งผลใหป้ระตูกระจกแตกได ้

• เตาอบรุ่นดงักล่าวไดถู้กออกแบบมาเพ่ือใหใ้ชง้านภายในบา้นและครอบครัวเท่านั้น ไม่เหมาะส าหรับการใชง้านเชิงพาณิชย ์

• ควรติดตั้งเบรคเกอร์แยกจากอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ 

• ไม่ควรจบัหรือสมัผสักบัประตขูองเตาอบและควรป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเขา้ใกลใ้นขณะท่ีเตาอบท างาน 

• ไม่ควรสมัผสัถูกผนงัภายในเตาอบ ขดลวดใหค้วามร้อนดา้นใน ถาด ตะแกรง ภายหลงัจากการใชง้านเสร็จเน่ืองจากอุปกรณ์ดงักล่าว

อาจยงัคงมีความร้อนคงเหลือสะสมอยู ่

• เพ่ือความปลอดภยัไม่ควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

o การเตรียมเฟอร์นิเจอร์ท่ีขดัต่อระบบระบายความร้อนของเตาอบ 

o การติดตั้งใหส้ายไฟหรือระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์อ่ืนๆสมัผสัโดนกบัส่วนท่ีมีความร้อนของเตาอบ 

o การติดตั้งเตาอบในสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมเช่น ง่ายต่อการสมัผสัโดนฝนหรือแสงอาทิตย ์

o ใชเ้ตาอบในการเก็บของ 

o ใชว้ตัถุไวไฟใกลเ้ตาอบ 

o ใชอุ้ปกรณ์ปลัก๊ไฟต่อพว่ง ปลัก๊ต่อแปลงหรือหมอ้แปลง 

o การซ่อมหรือแกไ้ขเตาอบโดยไม่ไดรั้บการแนะน าจากผูช้  านาญการท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 

o ใชเ้คร่ืองท าความสะอาดชนิดไอน ้ าท าความสะอาด 

• ควรติดต่อศูนยบ์ริการทนัทีเม่ือพบเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

o หากมีขอ้สงสยัในการใชง้านหรือการเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดตั้ง 

o เม่ืออุปกรณ์ต่อพว่งไฟฟ้ามีปัญหาหรือเสียหาย 

o หากมีขอ้สงสยักบัเสียงของเตาอบหลงัจากแกะออกจากบรรจุภณัฑ ์

o เม่ือเตาอบมีปัญหาในการท างาน 

 

 

 

คู่มือการใช้งานและตดิตั้ง 
 

ค าแนะน าด้านความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกวธีิ 

 



• ขอ้ควรปฏิบติัในการใชง้านเตาอบ: 

o ใชเ้ตาอบเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการท าอาหารเท่านั้น 

o ตรวจสอบเสียงการท างานของเตาอบคร้ังแรกเม่ือแกะออกจากบรรจุภณัฑ ์

o ควรปลดสายหรืออุปกรณ์ต่อพว่งไฟฟ้าเม่ือพบวา่เตาอบมีปัญหา ก่อนการท าความสะอาดหรือซ่อมบ ารุง 

o ควรปลดสายหรืออุปกรณ์ต่อพว่งไฟฟ้าเม่ือไม่ไดใ้ชเ้ตาอบเป็นระยะเวลานานหรือเลิกการใชง้านอยา่งถาวร 

o ควรใชถุ้งมือกนัความร้อนในการจบัสมัผสัถูกถาด ตะแกรง หรือภาชนะอ่ืนๆท่ีใส่เขา้ไปภายในเตาอบขณะใชง้านหรือ

หลงัจากใชง้านเสร็จใหม่ๆ 

o จบัดา้มจบัของประตบูริเวณต าแหน่งตรงกลาง เน่ืองจากริมดา้นซา้ย-ขวาอาจมีความร้อนท่ีระบายออกมาจากเตาอบ 

o ควรบิดปุ่มบิดใหอ้ยูใ่นต าแหน่ง ◌/● อยูเ่สมอเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบจากการเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้งท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือการใชง้านท่ีไม่เหมาะสม ไม่

ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุในคู่มือน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Control Panel: แผงควบคุมการท างาน 

Top Heating Elements: แผงความร้อนดา้นบน 

Rotisserie: แกนหมุนไก่ยา่ง 

Catalytic Enameled Cover Casing: ผนงัภายในเตาอบเคลือบดว้ยอีนาเมล 

Glass Door: ประตูกระจก 

Baking Tray: ถาดอบอาหาร 

Deep Tray: ถาดกน้ลึก 

 

 

1. ตะแกรงแบน 
 

2. ตะแกรงแบบมีขาส าหรับการยา่ง 
 

3. ถาดอบอาหาร 
 

 

4. ถาดกน้ลึก  
เหมาะส าหรับรับน ้ ามนัจากการยา่ง/อบอาหาร 
 

5. แกนหมุนไก่สามารถใชไ้ดก้บั
โหมดการท างาน 

                                เท่านั้น 

อุปกรณ์ทีม่ากบัเคร่ือง 

 

แผนภาพแสดงลกัษณะของเตาอบ 

 



 
ควรวางตะแกรงและถาดเตาอบใหถู้กตอ้งตามต าแหน่งดา้นขา้ง (ตามภาพดา้นบน) 

ค าเตือน: ภาชนะจะร้อนจดั!ระวงัเม่ือน าอาหารออกจากเตา 

ตวัอยา่ง   ชั้นท่ี 1 (Level 1) : ถาดกน้ลึก 

ชั้นท่ี 1 (Level 1) : ถาดอบอาหาร 

 

ข้อควรระวงั: เม่ือใชถ้าดกน้ลึกในการรับน ้ ามนัจากการยา่ง/อบอาหาร โปรดดูใหม้ัน่ใจวา่ถาดนั้นใส่อยูใ่น

ต าแหน่งรางถูกตอ้ง หา้มวางภาชนะหรืออปุกรณ์ใดๆใตเ้ตาอบ เพราะจะท าใหส้ารเคลือบอีนาเมลเสียหาย 

ควรใหมี้ช่องวา่งระหวา่งวางถาดในชั้น 1 และกน้เตาอบประมาณ 2 ซม. 

 

การใชอุ้ปกรณ์ท่ีมากบัเคร่ือง (ตะแกรงแบน ตะแกรงมีขา ถาดอบอาหาร ถาดรองรับน ้ ามนั) 

สามารถวางตะแกรงบนชั้นใดก็ไดต้ามตอ้งการ 

ใหว้างถาดอบท่ี ต าแหน่ง level 4  

ใหว้างถาดรองน ้ ามนัท่ี ต าแหน่ง level 1 

 



 

1. ปุ่มเปิด/ปิด 

2. ปุ่มเลือกโปรแกรมการท างาน 

3. ปุ่มเลือกอุณหภูมิ 

4. หนา้จอแสดงการท างาน 

5. นาฬิกา 

6. ปุ่มอุ่นเตาอบแบบเร่งด่วน 

7. ปุ่มปรับเวลา/อุณหภูมิ 

8. ปุ่มเปิด/ปิดไฟ 

 

 

 

 

 

ตั้งนาฬิกาของตวัเคร่ืองเตาอบ 

เม่ือเช่ือมต่อไฟฟ้าเขา้เตาอบ หนา้จอจะแสดงไฟข้ึนและเลข 0:00 จะกระพริบ เตาอบจะไม่สามารถท างานได ้หากไม่มีการ

ตั้งนาฬิกา 

1. หนา้จอแสดง “0:XX” จะกระพริบในคร้ังแรกเม่ือเช่ือมต่อไฟฟ้าเขา้เตาอบ 
2. กดปุ่ม “+ หรือ -”  เพ่ือเลือกชัว่โมง (เช่น 1:30) 

รอประมาณ 5 วนิาที ไฟนาฬิกาจะหยดุกระพริบและแสดง ชัว่โมงท่ีเลือกแลว้ 

3. กดปุ่มนาฬิกา และ เลข “  X:00” จะกระพริบ 

ภาพแสดงหน้าจอแสดงการท างาน 

 

ก่อนเร่ิมการใช้งานเตาอบ  

 

แผนภาพแสดงหน้ากากควบคุมของเตาอบ 

 



4. กด ปุ่มปรับเวลา/อุณหภูมิ  “+ หรือ -”  เพื่อเลือกนาที 

5. กดปุ่มนาฬิกา เพ่ือยนืยนัการตั้ง รอประมาณ 5 วนิาที เลข “ :30” จะหยดุกระพริบ และแสดงเวลาปัจจุบนั
ท่ีตั้งไว ้

 

 

1.) การเปิด/ปิดเคร่ือง 

เพื่อเปิดหรือปิดเคร่ือง ใหก้ดไปท่ีกดปุ่มเปิด/ปิด  

2.) การเปิด/ปิดไฟส่องสว่างภายในตวัเคร่ือง 

เพื่อเปิดหรือปิดไฟเคร่ือง ใหก้ดไปท่ีกดปุ่มเปิด/ปิดไฟ  

3.) การตั้งโปรแกรมการท างาน 

1. กดปุ่มเลือกโปรแกรมการท างาน   
2. กดปุ่ม “+ หรือ -” เพื่อเลือกโปรแกรมการท างานท่ีตอ้งการ หากไม่มีการเลือกการท างานใดๆใน 3 วนิาที เตาอบจะ

เร่ิมการท างานอตัโนมติัตามโปรแกรมการท างานท่ีเลือกไว ้

หากตอ้งการเปล่ียนการเลือกใหก้ดปุ่ม  เพื่อเลือกโปรแกรมการท างานคา้งไว ้3 วนิาทีและกดปุ่ม “+ หรือ -” เพื่อเลือก

โปรแกรมการท างานใหม่ 

4.) การตั้งอุณหภูมใินการท าอาหาร 

1. กดปุ่มอุณหภูมิ  คา้งไว ้3 วนิาที ไฟปุ่มจะกระพริบข้ึน 
2. กดปุ่ม “+ หรือ -” เพ่ือเลือกอุณหภูมิท่ีตอ้งการ ค่าจะเพ่ิมหรือลดคร้ังละ 5 °C โดยผูใ้ชส้ามารถปรับอุณหภูมิ

ระหวา่งท่ีเคร่ืองก าลงัท างานอยูไ่ด ้
 

5.) การตั้งเวลาหยุดการท างานของเตาอบ (ระยะเวลาในการประกอบอาหาร) 

ผูใ้ชส้ามารถตั้งเวลาหยดุการท างานไดใ้นระหวา่งท่ีตวัเคร่ืองท างานอยู ่

1. กดปุ่มนาฬิกา ซ ้ าๆจนกระทัง่หนา้จอแสดงสญัลกัษณ์ End Time และเลขสามหลกับนหนา้จอกระพริบ
ข้ึน 

2. กด ปุ่มปรับเวลา/อุณหภูมิ  “+ หรือ -” เพื่อเลือกเวลาท่ีตอ้งการใหเ้คร่ืองหยดุท างาน 
3. เคร่ืองเร่ิมท างานอตัโนมติัหลงัการกดปุ่ม  หรือ รออีก 3 วนิาทีเคร่ืองจะท างานอตัโนมตั 

 

การใช้งานเตาอบ 



6.) การตั้งนาฬิกาทีต้่องการให้เตาอบหยุดท างาน 

ผูใ้ชส้ามารถตั้งนาฬิกาหยดุการท างานไดใ้นระหวา่งท่ีตวัเคร่ืองท างานอยู ่

1. กดปุ่มนาฬิกาซ ้ าๆ จนกระทัง่หนา้จอแสดงสญัลกัษณ์ Baking Time  และเลขสามหลกับนหนา้จอ
กระพริบข้ึน 

2. กด ปุ่มปรับเวลา/อุณหภูมิ  “+ หรือ -” เพื่อเลือกเวลาท่ีตอ้งการใหเ้คร่ืองหยดุท างาน 

3. เคร่ืองเร่ิมท างานอตัโนมติัหลงัการกดปุ่ม  หรือ รออีก 3 วนิาทีเคร่ืองจะท างานอตัโนมติั 
 

7.) ตั้งเวลาการอบให้เร่ิมและหยุดการท างานตามเวลาทีต้่องการ 

หากผูใ้ชต้ั้งเวลาหยดุการท างาน (ระยะเวลาในการประกอบอาหาร ตามขอ้ 5.) หลงัจากการตั้งนาฬิกาท่ีตอ้งการใหเ้ตาอบ

หยดุท างาน (ขอ้ 6.) ต่อกนัในทนัที เตาอบจะท าการค านวณเวลาการเร่ิมท างานใหอ้ตัโนมติั 

ตวัอย่าง:หากตั้งเวลาหยดุการท างาน (ระยะเวลาในการประกอบอาหาร) 30 นาที และตั้งใหเ้คร่ืองหยดุท างานท่ีเวลา 12.00น.  

เคร่ืองจะเร่ิมท างานท่ี 11.30 น. เป็นเวลา 30 นาทีและหยดุในเวลา 12.00 น. 

 

8.) การตั้งเวลาเสียงเตือน 

การตั้งเสียงเตือนน้ีจะเป็นแคเ่สียงกร่ิงเตือนเท่านั้น เคร่ืองจะไม่หยดุการท างาน 

1. กดปุ่มนาฬิกา ซ ้ าๆจนกระทัง่ไอคอน “  ” ปรากฏและเลขสามหลกับนหนา้จอกระพริบข้ึน 
2. กดปุ่มปรับเวลา/อุณหภูมิ  “+ หรือ -” เพื่อเลือกเวลาท่ีตอ้งการใหมี้เสียงเตือน 

3. กดปุ่มนาฬิกา อีกคร้ัง เตาอบจะเร่ิมนบัเวลาถอยหลงัจนกวา่จะถึงเวลาท่ีก าหนดกร่ิงจะดงัข้ึน หลงัจากนั้น
ใหก้ดปุ่มใดก็ไดเ้พ่ือใหห้ยดุเสียงกร่ิง 
 

9.) ฟังช่ันลอ็กการท างาน เพ่ือป้องกนัการสัมผสัโดยไม่ได้ตั้งใจ 

1. กดปุ่มนาฬิกา และกดปุ่มเลือกโหมดการท างานพร้อมกนัคา้งไว ้ 1 วนิาที ไอคอน จะปรากฏบน
หนา้จอ 

2. กดปุ่มนาฬิกา และกดปุ่มเลือกโหมดการท างาน  พร้อมกนัคา้งไว ้3 วนิาที เพ่ือปลดลอ็ก 
 

 

10.) การอุ่นเตาอบแบบเร่งด่วน (ก่อนการน าอาหารเข้าอบ) 



เพ่ือเร่งความเร็วในการท าอุณหภูมิภายในเตาอบใหถึ้งอุณหภูมิท่ีตอ้งการ ก่อนการประกอบอาหาร ใหผู้ใ้ชป้ฏิบติัตาม

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ข้อควรระวงั: ก่อนการใชโ้ปรแกรมการอุ่นเตาอบแบบเร่งด่วน ไม่ควรใส่อาหารเขา้ไปภายในเตาอบ 

เม่ือมีการตั้งใหเ้ตาอบท างานในภายหลงั พร้อมกบัโหมดท่ีมีพดัลม  การท่ีเตาอบไม่มีอาหารจะท าใหก้ารอุ่นเคร่ืองไดเ้ร็ว

ยิง่ข้ึน 

1. ตั้งโปรแกรมการท างานตามท่ีตอ้งการ หากจ าเป็นใหท้ าการตั้งอุณหภูมิดว้ย 
2. ตั้งอุณหภูมิความร้อนท่ีตอ้งการ 

3. กดปุ่มเร่งการอบ  เสียงกร่ิงจะดงัข้ึนหน่ึงคร้ัง หลงัจากนั้นเม่ือความร้อนภายในเตาอบถึงอุณหภูมิท่ีผูใ้ช้
ก าหนดไว ้เสียงกร่ิงจะดงัขั้นอีกหน่ึงคร้ัง หลงัจากนั้นผูใ้ชจึ้งสามารถประกอบอาหารไดต้ามปกติ 

หากตอ้งการยกเลิกเม่ืออุณหภูมิถึงตามท่ีก าหนดเสียงกร่ิงจะดงัข้ึน 

 

11.) การตั้งค่าบันทกึโปรแกรมทีใ่ช้งานบ่อย 

1. เลือกโปรแกรมการท างาน อุณหภูมิ และระยะเวลาในการอบ ท่ีผูใ้ช้ๆ เป็นประจ า 

2. กดปุ่ม  คา้งไว ้2 วนิาที จนกระทัง่กร่ิงดงัข้ึน หมายความวา่เคร่ืองไดบ้นัทึกการท างานแลว้ 
เพื่อบนัทึกโหมดการท างานอ่ืนให ้ท าการกดตั้งแตข่ั้นตอนท่ี 1 ซ ้ าอีกคร้ัง  โหมดการท างานใหม่จะถูกบนัทึกทบัโหมดการ

ท างานก่อนหนา้ 

 

12.) การใช้งานโปรแกรมทีท่ าการบันทกึไว้ 

1. เม่ือเตาอบอยูใ่นโหมดรอการท างาน ใหก้ด คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาทีเพ่ือเขา้สู่ฟังชัน่การบนัทึกโปรแกรม
ท่ีตั้งไว ้

2. กดปุ่ม  คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาทีอีกคร้ัง  
3. หลงัจากนั้นประมาณ 5 วนิาที เคร่ืองจะเร่ิมท างานตามโปรแกรมท่ีถูกบนัทึกไวล่้าสุด 

 

 

• ในคร้ังแรกของการใชง้านเตาอบ ทางบริษทัฯแนะน าใหผู้ใ้ชท้ าการเปิดเตาอบและปรับอุณหูมิไปท่ีสูงสุดและ
ปล่อยใหเ้คร่ืองท างานท้ิงไวป้ระมาณคร่ึงชัว่โมงโดยไม่มีส่ิงใดอยูภ่ายในเตาอบและปิดประตู หลงัจากนั้นใหท้ า

การเปิดประตูเตาอบและปล่อยใหอ้ากาศระบายออกซ่ึงอาจจะมีกล่ินของสารท่ีใชใ้นการเคลือบผิวของเตาอบ

ระเหยออกมา ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชแ้ต่อยา่งใด 

ข้อควรทราบ 

 



• ควรใชถ้าดรองหยดน ้ าวางในชั้นวางดา้นล่างสุดของเตาอบเสมอ เพ่ือป้องกนัน ้ าซอส น ้ ามนั หรือหยดน ้ าหยดลง

ไปท่ีผนงัดา้นล่างของเตาอบ ซ่ึงอาจส่งผลใหผ้นงัอีนาเมลดา้นล่างเสียหายได ้ และไม่ควรวางภาชนะชนิดใดๆหรือ

อาหารบนผนงัดา้นล่างของเตาอบเป็นอนัขาด 

 

 

 โปรแกรมไฟบน-ล่าง Convection mode 2100-2520W  

หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปท่ี อุณหภูมิ ระหวา่ง 60°C จนถึงสูงสุด แผงความร้อนดา้นบนและดา้นล่างจะเร่ิมท างาน  

โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับการปรุงอาหารท่ีตอ้งการใหมี้ความสุกทั้งดา้นบนและดา้นล่างพร้อมๆกนั เช่น กะหล ่าปลีกบั

ซ่ีโครง, การปรุงปลาสไตลโ์คนา, เน้ือลูกววักบัขา้ว ฯลฯ เหมาะส าหรับการท าเน้ือลูกววัเน้ือสตัวป์ระเภทต่างๆหรืออาหาร

จ าพวก เน้ือตุ๋น, สตูวเ์น้ือววั, แฮม ฯลฯ โปรแกรมน้ีจะเหมาะกบัเมนูอาหารท่ีจะตอ้งมีการปรุงสุกอยา่งชา้ๆ อีกทั้งยงัเหมาะ

กบัการอบเคก้หรือการอบแคซาโรล (casserole) โดยสามารถเลือกใชร้ะดบัตะแกรงต ่า หรือ สูง เพื่อการกระจายความร้อน 

บนและล่างเตาใหเ้ท่ากนัโดยเลือกวา่ อาหารชั้นไหนตอ้งการความร้อนจากดา้นบนหรือดา้นล่างเตามากท่ีสุด 

โปรแกรมท าอาหารหลากหลายประเภท Multi-cooking Mode 2480-2950 W 

แผงความร้อนจากดา้นบน แผงความร้อนจากดา้นล่าง แผงความร้อนจากดา้นหลงัและพดัลมกระจายความร้อนใหท้ัว่ๆเตา

อบ ท าใหอุ้ณหภูมิภายในเตาอบคงท่ี ท าใหอ้าหารดา้นบนมีความสุกอยา่งทัว่ถึงและกรอบ ผูใ้ชย้งัสามารถเลือกใชป้ระกอบ

อาหารไดห้ลากหลายประเภทพร้อมๆกนัโดยผา่นโปรแกรมน้ี (หากประเภทอาหารนั้นๆสามารถใชอุ้ณหภูมิร่วมกนัได)้ โดย

ผูใ้ชส้ามารถเลือกใชช้ั้นวางไดสู้งสุด 2 ชั้นวางในเวลาเดียวกนั โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับการปรุงอาหารประเภทกราแตง

หรืออาหารประเภทท่ีตอ้งยดืระยะเวลาในการประกอบอาหารใหน้านๆเช่น ลาซานยา่ พาสตา้ การอบไก่และมนัฝร่ังและ

อ่ืนๆ มากกวา่นั้นโปรแกรมการประกอบอาหารน้ียงัช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่ปกติในการประกอบอาหาร

ไดอี้กดว้ยซ่ึงจะยงัคงรักษาแร่ธาตบุางชนิดและความช ่าของอาหารไดอี้กดว้ย โปรแกรมการประกอบอาหารน้ียงัเหมาะอยา่ง

ยิง่ส าหรับการยา่งปลา ผกั ซ่ึงใชส่้วนผสมในการปรุงอาหารนอ้ยแต่ตอ้งรักษารสชาติและรูปลกัษณ์ของวตัถุดิบนั้นใหค้งอยู่

เหมือนเดิม ไม่ไหมเ้กรียม อีกทั้งผูใ้ชย้งัสามารถเลือกใชโ้ปรแกรมประอาหารน้ีในการละลายน ้ าแขง็ของเน้ือสตัวไ์ดอี้กดว้ย 

โดยการปรับองศาไวท่ี้ 60 องศาเซลเซียสหรือไม่ตอ้งเลือกอุณหภูมิเลย 

โปรแกรมการท าพซิซ่า Pizza Mode 2850-3390 W  

แผงความร้อนดา้นล่าง แผงความร้อนดา้นหลงัและพดัลมกระจายความร้อนจะท างานพร้อมๆกนั โปรแกรมน้ี เตาจะใช้

ปริมาณไฟฟ้าค่อนขา้งสูงเพ่ือเร่งอุณหภูมิใหสู้งข้ึนโดยเร็ว และเนน้การใหค้วามร้อนจากทางดา้นล่างเป็นหลกั จึงเหมาะกบั

การประกอบอาหารประเภทพิซซ่าหรือการยา่งท่ีตอ้งใชป้ริมาณความร้อนท่ีค่อนขา้งสูง ควรใชช้ั้นวางเพียงแค่ชั้นเดียวใน

การประกอบอาหารในโปรแกรมน้ี หรือหากใชช้ั้นวางสองชั้น ผูใ้ชต้อ้งด าเนินการสลบัชั้นวางเพ่ือป้องกนัการไหม่ของ

อาหาร 

ค าอธิบายของสัญลกัษณ์โปรแกรมชนิดต่างๆ 
 



 โปรแกรมท าอาหารเร่งด่วน Fast cooking Mode 2125-2560 W  

หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปท่ี อุณหภูมิ ระหวา่ง 60°C จนถึงสูงสุด แผงความร้อนดา้นบนและดา้นล่างและพดัลมกระจาย

ความร้อนจะเร่ิมท างาน ระบบน้ีเป็นการกระจายความร้อนใหเ้ท่ากนัทั้งเตาอบ โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับการอุ่นอาหาร

ส าเร็จรูป หรืออาหารท่ีผา่นกระบวนการท าอาหารมาแลว้ เช่น อาหารแช่แขง็ อีกทั้งยงัเหมาะกบัการอบเคก้ พายหนา้ต่างๆ 

โดยแนะน าใหใ้ชช้ั้นวางอาหารบนชั้นท่ีสองจากดา้นล่างเตาอบเพ่ือการอบอาหารท่ีไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด โปรดศึกษา

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก“ขอ้แนะน าในการท าอาหาร” 

 โปรแกรมการใช้ไฟบน “Top” oven 940-1110W 

หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปท่ี อุณหภูมิ ระหวา่ง 60°C จนถึงสูงสุด แผงความร้อนดา้นบน จะเร่ิมท างาน โปรแกรมน้ีเหมาะ

ส าหรับการท าอาหารใหเ้ป็นสีน ้ าตาลหรืออบกรอบ ในช่วงเวลาสุดทา้ยของการอบอาหาร 

 โปรแกรมการย่าง Grill 2090-2520W 

หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปท่ี อุณหภูมิ ระหวา่ง 60°C จนถึงสูงสุด แผงความร้อนดา้นบนจะเร่ิมท างาน โปรแกรมน้ีจะใช้

อุณหภูมิสูงมากและความร้อนจะถูกส่งสู่อาหารโดยตรงซ่ึงท าใหพ้ื้นผิวเน้ือหรืออาหารเป็นสีน ้ าตาล แต่ไม่ดึงน ้ าใหร้ะเหย

ออกจากอาหาร ท าใหเ้น้ือนุ่มไม่แหง้  โปรแกรมน้ีแนะน าใหใ้ชก้บัเมนูอาหารประเภทเน้ือสตัวเ์ช่น การยา่งเน้ือสเตก็ เน้ือลูก

ววั ซ่ีโครง เน้ือฟิเลย ์เน้ือแฮมเบอร์เกอร์ ฯลฯ 

โปรแกรม Delicate cooking 1205-1435W 

แผงความร้อนดา้นล่างและพดัลมกระจายความร้อยจะท างานพร้อมกนั เหมาะส าหรับอาหารประเภทท่ีตอ้งการเนน้ใชค้วาม

ร้อนจากทางดา้นล่างเพียงอยา่งเดียวและไม่ตอ้งการใหแ้หง้มากจนเกินไปเช่น เคก้ ฐานเคก้หรือฐานพายผลไม ้คุกก้ี 

 โปรแกรมการอบด้วยพดัลม Fan Assisted Grill 2100-2550W 

หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปท่ี อุณหภูมิ ระหวา่ง 60°C จนถึง 200°C  แผงความร้อนดา้นบนและพดัลมจะเร่ิมท างาน 

คุณสมบติัน้ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแผค่วามร้อนใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ใหอ้าหารไหมด้า้น

นอกและส่งความร้อนเขา้ดา้นในอาหารโดยตรง โปรแกรมน้ีเหมาะกบัเคบบัท่ีท าดว้ยเน้ือสตัวแ์ละผกั, ไสก้รอก, ซ่ีโครง

แกะ, ไก่ในซอสรสเผด็, นกกระทา, หมูสบั, สเตก็ปลาหรือปลาหมึก ฯลฯ 

 โปรแกรมอบขนมด้วยพดัลมและขดลวดด้านหลงั Baking 1705-2030W 



หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปท่ี อุณหภูมิ ระหวา่ง 60°C จนถึง 250°C แผงความร้อนดา้นในเตาอบพร้อมพดัลมจะท างาน เพื่อ

กระจายความร้อนใหท้ัว่ทั้งเตาอบ โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับประกอบอาหารประเภทขนมปังโดยเฉพาะอยา่งยิง่เคก้ท่ี

ตอ้งการใหมี้การฟข้ึูน หรือการท าทาร์ต, พาย (บนชั้นวางชั้นท่ี 3) หรือขนมประเภทอ่ืนๆอาทิเช่น ครีมพฟัฟ์ บีสกิต สวสิโรล 

ฯลฯ 

 โปรแกรมละลายน า้แข็ง “Defrosting” 45-55W 

หมุนลูกบิดอุณหภูมิ “C” ไปท่ี อุณหภูมิต าแหน่งใดก็ได ้พดัลมท่ีอยูด่า้นลา้งของเตาอบจะท างานและท าใหอ้ากาศหมุนเวยีน

จากอุณหภูมิหอ้งกระจายแผไ่ปท่ีอาหาร โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับการละลายน ้ าแขง็ของอาหารในทุกๆประเภท ยกเวน้

อาหารท่ีไม่ตอ้งการใชค้วามร้อนในการประกอบอาหาร โดยปกติแลว้การละลายน ้ าแขง็จะใชเ้วลาประมาณคร่ึงชัว่โมง โดย

หากทางผูใ้ชต้อ้งการเร่งความเร็วในการละลายน ้ าแขง็สามารถเลือกใชโ้ปรแกรมอบขนมดว้ยพดัลมและขดลวดดา้นหลงั

และเลือกอุณหภูมิระหวา่ง 80°C จนถึง 100°C 

 

 

ก่อนการท าความสะอาดใหท้ าการปลดสายไฟหรือเบรคเกอร์ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งปิดก่อนทุกคร้ังและควรท าความสะอาดเตา

อบเป็นประจ าทุกคร้ังหลงัจากการใชง้าน เพ่ือช่วยยดือายกุารใชง้านของเคร่ือง  

ขอ้แนะน าในการท าความสะอาดเคร่ืองมีดงัน้ี 

• ผนงัดา้นในเตาอบท่ีเคลือบดว้ยอีนาเมลและตะแกรงสแตนเลสควรเช็ดดว้ยน ้ าอุ่น หา้มใชผ้งหรือน ้ ายาท่ีมีฤทธ์ิกดั
กร่อนเน่ืองจากจะท าลายสารเคลือบหรือท าใหต้ะแกรงกลายเป็นคราบ หากคราบนั้นยากต่อการท าความสะอาด 

ใหใ้ชน้ ้ ายาลา้งจานในทอ้งตลาดทัว่ไปมาผสมกบัน ้ าเปล่าใหเ้จือจาง เช็ดท าความสะอาด และใหล้า้งออกและเช็ด

ใหแ้หง้อีกคร้ัง 

• ขณะท่ีเคร่ืองยงัอุ่น ควรเช็คผนงัดา้นในเตาอบทนัทีหลงัการใชง้านดว้ยน ้ าร้อนและสบู่อ่อนๆ และจ าเป็นตอ้งเช็ด
คราบสบู่ออกใหห้มด จนดา้นในเตาแหง้ หลีกเล่ียงการใชผ้งหรือน ้ ายาท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน หรือ น ้ ายาขดัหินปูน 

น ้ ายาท่ีมีส่วนผสมของคลอไรด ์ฯลฯ ซ่ึงอาจสร้างความเสียหายกบัสารเคลือบอีนาเมล    หากมีส่ิงสกปรกท่ียากต่อ

การท าความสะอาด อาจใชผ้ลิตภณัฑพ์ิเศษส าหรับการท าความสะอาดเตาอบตามค าแนะน าท่ีมีใหบ้นฉลากของ

ผลิตภณัฑด์งักล่าว หา้มใชเ้คร่ืองท าความสะอาดดว้ยไอน ้ าในการท าความสะอาดภายในเตาอบ 

• หากใชเ้ตาอบเป็นระยะเวลานาน คราบอาจจะก่อตวัฝังแน่น ควรปล่อยใหค้ราบแหง้ก่อนแลว้จึงใชผ้า้แหง้เช็ดออก 

• รอบประตูเตาอบจะมีซีลยางอยูร่อบดา้นเพ่ือช่วยใหเ้ตาอบท างานอยา่งเป็นปกติและป้องกนัความร้อนออกนอกเตา

อบ ควรตรวจเช็คอยา่งสม ่าเสมอวา่ซีลยางอยูใ่นสภาพปกติหรือไม่ หากจ าเป็นตอ้งท าความสะอาดใหใ้ชว้ธีิการเช็ด

ท าความสะอาดดว้ยน ้ าเปล่า ควรหลีกเล่ียงการใชส่ิ้งของหรือน ้ ายาท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนในการท าความสะอาด หากซีล 

ยางเสียหายโปรดติดต่อฝ่ายบริการของบริษทัฯในทนัที และหลีกเล่ียงการใชเ้ตาอบจนกวา่ซีลประตูจะไดรั้บการ

เปล่ียน 

วธีิดูแลรักษาเตาอบ 

 



• หา้มวางภาชนะหรืออาหารชนิดใดๆบนผนงัดา้นล่างเตาอบ เน่ืองจากความร้อนจะถูกกกัอยูด่า้ยล่างเตาและท าลาย

สารเคลือบอีนาเมล ซ่ึงจะไม่สามารถท าการเปล่ียนได ้

• ควรท าความสะอาดประตูกระจก โดยใชน้ ้ ายาท าความสะอาดอ่อนๆ หรือ ฟองน ้ า แลว้เช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่มและ
แหง้ 

 

 

เพ่ือการท าความสะอาดอยา่งมีประสิทธิภาพและสะดวกมากยิง่ข้ึน ทางผูใ้ชส้ามารถถอดประตูกระจกออกเพื่อน ามาลา้งท า

ความสะอาด โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

• เปิดประตจูนสุด (Fig.1) 

• เปิดสลกัของบานพบัประตู (A) ทั้งทางดา้นซา้ยและขวา (Fig. 2) 

• จบัประตูใหอ้ยูใ่นต าแหน่งตาม (Fig. 3) 

• ค่อยๆปิดประตูเตาอบจนกระทัง่สลกัของบานพบัประตู (A) ลงเก่ียวกบัช่อง (B) บนประตู (Fig. 4) และดึงประตู

ออก 

หากตอ้งการประกอบประตูกลบัเขา้ ใหใ้ชก้ระบวนการเดิมแต่สลบัก่อน-หลงั 

 

 

 

วธีิที ่1 

• ถอดสกรูตรงต าแหน่งท่ีระบุใน (Fig.1) ทั้งดา้นซา้ยและขวาของประตูเตาอบ 

• ถอดช้ินส่วน A (Fig.2), B และ C (Fig.3) ดว้ยวธีิการกดและเล่ือนออก 

• จากนั้นค่อยๆเล่ือนเอากระจกดา้นในมาลา้งท าความสะอาดและตากใหแ้หง้ก่อนท่ีจะประกอบกลบัเขา้ไป 

• หากตอ้งการประกอบกลบั ใหใ้ชก้ระบวนการเดิมแต่สลบัก่อน-หลงั 

การถอดประตูเตาอบออก 

 

การถอดกระจกบนประตูเตาอบ (ประกอบไปด้วย 2 วธีิ) 

 



 

               วธีิที ่2 

• หมุนสลกัท่ีเก่ียวกระจกตามรูป (Fig.1) เพื่อเปิดออก 

• ค่อยๆยกกระจกดา้นในออกก่อนตามรูป (Fig.2) และท าการเล่ือนออก 

• ใหท้ าวธีิเดียวกนัส าหรับกระจกช้ินกลาง 

• หากตอ้งการประกอบกลบั ใหใ้ชก้ระบวนการเดิมแต่สลบัก่อน-หลงั 

 

 

เตาอบสามารถประกอบอาหารไดห้ลากหลายประเภท  ซ่ึงทางผูใ้ชจ้ะสามารถเรียนรู้และเขา้ใจในการใชง้านมากยิง่ข้ึน

หลงัจากท่ีไดใ้ชง้านไปซกัระยะหน่ึง รายละเอียดดา้นล่างน้ีอาจใชเ้ป็นเพียงขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้ชท่ี้เร่ิมการใชง้าน

ใหม่ ซ่ึงทฤษฎีต่างๆเหล่าน้ีอาจมีปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของผูใ้ชแ้ละสไตลก์ารประกอบอาหารของแต่ละประเภท 

 

หากคุณตอ้งการอุ่นเคร่ือง (ขั้นตอนส าคญัต่อการท าอาหารจ าพวกท่ีตอ้งการใหอ้าหารข้ึนฟ)ู หากตอ้งการประหยดัพลงังาน

ใหเ้ลือกใชโ้ปรแกรม “Multi-Cooking” และ “Fast cooking” mode เพื่อใหเ้คร่ืองท าความร้อนใหถึ้งอณุหภูมิท่ีตั้งไวไ้ดเ้ร็ว

ข้ึน   แนะน าใหเ้ลือกโปรแกรมการท างาน เม่ือน าอาหารเขา้เตาอบแลว้ 

 

ข้อแนะน าในการท าอาหาร 

 

การอุ่นเคร่ือง Preheating  

 



 

หากคุณตอ้งการใชต้ะแกรงหลายชั้นพร้อมๆกนั ควรเลือกใช ้ โปรแกรม “Baking” หรือ “Multi-Cooking” mode ซ่ึงจะช่วย

ใหคุ้ณสามารถใชต้ะแกรงสามชั้นในคร้ังเดียว (ใชร่้องใส่ตะแกรง 1, 3 และ 5 จากดา้นล่าง)    

เม่ืออบอาหารมากกวา่หน่ึงชั้น ใหป้ฏิบติัตามขอ้แนะน าดงัน้ี 

• เตาอบประกอบดว้ยร่องใส่ตะแกรง 5 ชั้น ในขณะท่ีพดัลมกระจายความร้อนก าลงัท างาน ใหใ้ชแ้ค ่ 2 ใน 3 ชั้น
กลาง ชั้นล่างและบนสุดจะไดรั้บความร้อนมากท่ีสุด ดงันั้นอาหารบนชั้นทั้งสองน้ีจะไหมเ้ร็วท่ีสุด 

•  ในกฎการใชง้านทัว่ไป ใหใ้ช ้ ชั้น 2 และ 4 นบัจากดา้นล่าง การวางอาหารท่ีตอ้งการความร้อนมากท่ีสุดบนชั้น
สองจากดา้นล่าง และอาหารท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนในชั้นท่ี 4 จากดา้นล่าง 

• เม่ือตอ้งอบอาหารท่ีใชเ้วลาอบและอุณหภูมิต่างกนั ใหต้ั้งอุณหภูมิระหวา่งกลาง และวางอาหารท่ีตอ้งการความ
ละเอียดอ่อนในชั้นท่ี 4 จากดา้นล่าง  น าเอาอาหารท่ีใชเ้วลาอบนอ้ยกวา่ออกจากเตาอบก่อน 

• ใชถ้าดรองน ้ ามนัในชั้นล่างและตะแกรงในชั้นบน 
 

โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับการท าอาหารท่ีผา่นการท าสุกมาแลว้ เช่น อาหารแช่แขง็  

 

เตาอบสามารถใหคุ้ณเลือกใช ้โปรแกรมการยา่งไดส้องแบบ 

 

เม่ือเลือกใชโ้ปรแกรมการยา่งน้ีโดยคุณสามารถเปิดประตท้ิูงไวเ้ลก็นอ้ย ใหว้างอาหารไวต้รงกลางเตา (ต าแหน่งตะแกรงท่ี 3 

และ 4 จากดา้นล่างเตา) เน่ืองจากขดลว้นใหค้วามร้อนจะท างานแคช่่วงกลางเตาอบเท่านั้นส าหรับโปรแกรมการท างานน้ี ใช้

ร่องตะแกรงอนัล่างสุด(ชั้นแรกจากดา้นล่างเตา)ในการวางถาดรองน ้ ามนัเพ่ือเก็บน ้ ามนัหรือน ้ าจากอาหารและเพ่ือป้องกนั

ของเหลวไหลลงสู่ดา้นล่างเตาอบ  เม่ือใชโ้ปรแกรมการท างานน้ี แนะน าใหผู้ใ้ชต้ั้งอุณหภูมิไปท่ีสูงสุด อยา่งไรก็ตามผูใ้ชก็้

สามารถปรับอุณหภูมิต ่าตามท่ีตอ้งการไดต้ามปรกติ 

 

จ าเป็นตอ้งปิดประตูเตาอบเท่านั้น เหมาะอยา่งยิง่ในการยา่งแบบเร่งด่วน เน่ืองจากการกระจายความร้อนดว้ยพดัลมจะช่วย

ใหผ้ิวอาหารนั้นไม่ไหมแ้ต่ช่วยใหอ้าหารส่วนล่างนั้นสุก มากไปกวา่นั้นโปรแกรมน้ียงัสามารถช่วยท าใหอ้าหารเป็นสี

น ้ าตาลในการอบขั้นสุดทา้ย เช่นการท าหนา้อาหารแบบกราแตง หรือ การอบเสน้พาสตา้ เป็นตน้   แนะน าใหใ้ชต้ะแกรงชั้น 

2 และ 3 จากดา้นล่าง จากนั้น เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้ ้ ามนัหรือน ้ าต่างๆจากอาหารหยดไปท่ีกน้เตา ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดควนั ใหว้าง

ถาดรองน ้ ามนัไวท่ี้ร่องตะแกรงชั้น 1 จากกน้เตา 

ข้อควรระวงั:  จ าเป็นตอ้งปิดประตูเตาอบในการใชโ้ปรแกรมการยา่งแบบมีพดัลมกระจายความร้อน “fan assisted grill” 

เท่านั้น  น่ีจะเป็นการช่วยอาหารสุกเร็วและประหยดัพลงังาน (มากถึง 10%)   

การใช้ตะแกรงมากกว่าหนึ่งช้ัน 

 

การใช้โปรแกรมการเร่งการอบ  “Fast Cooking” Mode 

 

การใช้โปรแกรมการย่าง Grill Mode 

 

โปรแกรมย่างด้านบน “grill” 

 

โปรแกรมการย่างแบบมพีดัลมกระจายความร้อน “fan assisted grill” 

 



ในการใชโ้ปรแกรมการท างานน้ี แนะน าใหผู้ใ้ชต้ั้งอุณหภูมิไปท่ี 200 °C ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะส าหรับการอบอาหารดว้ย

โปรแกรมน้ีมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามผูใ้ชส้ามารถตั้งอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่น้ีไดโ้ดยการหมุนลูกบิดดงันั้นหากตอ้งการไดผ้ลลพัธ์

จากการอบดว้ยโปรแกรมการยา่งท่ีดีท่ีสุด แนะน าใหผู้ใ้ชว้างถาดรองน ้ ามนัไวบ้นร่องตะแกรงอนัล่างสุด เพ่ือป้องกนัไม่ให้

น ้ ามนั หรือ คราบอาหารตกสู่กน้เตาอบ 

 

เม่ือท าการอบขนมทุกคร้ัง จะตอ้งท าการ pre-heating เพ่ือใหอุ้ณหภูมิภายในเตาอบถึงตามก าหนดก่อนการใส่อาหารเขา้ไป 
ดงันั้นใหส้งัเกตไฟ “E” จะดบัลงเม่ือท าขั้นตอนการ pre-heating เสร็จ และไม่ควรเปิดประตเูตาอบในขณะท่ีอบขนมเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหห้นา้เคก้ ยบุ  

หากแป้งเค้กแห้งเกนิไป 

ใหเ้พ่ิมอุณหภูมิอีก 10°C และ ลดเวลาการอบใหส้ั้นลง 

หากหน้าขนมยุบ ไม่ฟู 

ใชส่้วนผสมเปียกใหน้อ้ยลง และลดอุณหภูมิเพ่ิมอีก 10°C  

หากเค้กหน้าไหม้หรือมสีีเข้มส่วนบน 

ใหว้างอาหารไวบ้นตะแกรงชั้นล่าง ลดอุณหภูมิลง และเพ่ิมเวลาในการอบใหย้าวข้ึน 

เค้กสุกไม่เท่ากนั ด้านในสุก แต่ด้านนอกยงัเปียก 

ใชส่้วนผสมเปียกใหน้อ้ยลง ลดอุณหภูมิลง และเพ่ิมเวลาในการอบใหย้าวข้ึน 

เน้ือเค้กตดิแม่พมิพ์ 

ทาเนย/น ้ ามนับางๆบนแม่พิมพแ์ลว้โรยดว้ยแป้ง หรือ รองดว้ยกระดาษไข 

 

 

เม่ือมีการอบอาหารประเภทเน้ือเช่น สตัวปี์ก หรือ ปลา ใหใ้ชอุ้ณหภูมิระหวา่ง 180°C ถึง 200°C 

ส าหรับอาหารจ าพวกเน้ือหมู ววั ซ่ึงควรสุกดา้นนอกแต่ยงันุ่มและฉ ่าดา้นใน เราแนะน าใหเ้ร่ิมใชอุ้ณหภูมิสูงก่อนท่ีอุณหภูมิ 

220°C แลว้อบในเวลาสั้นๆ แลว้ค่อยปรับอุณหภูมิลง ทัว่ไปแลว้เน้ือช้ินใหญ่เท่าใด อุณหภูมิในการอบควรลดลงตาม ใหว้าง

เน้ือตรงกลางเตาอบ และวางถาดรองน ้ ามนัดา้นล่าง ท าใหม้ัน่ใจวา่ตะแกรงท่ีใส่นั้นอยูใ่นร่องชั้นกลาง หากผูใ้ชต้อ้งการเพ่ิม

ความร้อนจากดา้นล่างเตา ใหใ้ชต้ะแกรงชั้นล่างๆ จากกน้เตา    ส าหรับการยา่งเน้ือท่ีตอ้งการความประณีตเช่น การอบเป็ด 

หรือเน้ือสตัวป่์า ใหท้าเน้ือสตัวด์ว้ยมนัหมู หรือ เบคอนดา้นบน 

 

การอบเค้ก 

 

การอบปลาและเน้ือสัตว์ 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

การติดตั้งเตาอบตอ้งด าเนินการโดยผูช้  านาญการท่ีไดรั้บการผา่นการรับรองจากบริษทัฯแลว้ โดยก่อนการติดตั้งทุกคร้ัง ทาง

ผูติ้ดตั้งจะตอ้งศึกษาคู่มืออยา่งละเอียด ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึนจากการติดตั้งท่ีไม่เหมาะสมและ

ไม่เป็นไปตามท่ีคู่มือฉบบัน้ีระบุ 

ข้อควรจ าทีส่ าคญั เตาอบจะตอ้งปลดสายหรือเบรกเกอร์ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีปิดทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ขหรือซ่อมบ ารุง 

เพ่ือใหเ้ตาอบใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและยดือายกุารใชง้านไดสู้งสุด เตาอบจะตอ้งไดรั้บการติดตั้งเขา้ในตู ้

เฟอร์นิเจอร์โดยมีรายละเอียดตามรูปภาพดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรจ า เพ่ือใหป้ระสิทธิภาพในการระบายความร้อนของเตาอบเป็นไปไดด้ว้ยดี ไม่ควรท าแผงกั้นดา้นหลงัตู ้

และควรให้มรีะยะห่างด้านหลงัตู้อย่างน้อย 560 x 45 มม. 

 

หนา้บานประตหูรือผนงัตูเ้ฟอร์นิเจอร์จะตอ้งเป็นชนิดกนัความร้อน วสัดุปิดผิวจะตอ้งใชก้าวชนิดท่ีทนความร้อนไดสู้งกวา่ 

100 องศาเซลเซียสข้ึนไป 

หากตอ้งการติดตั้งเตาอบใหแ้นบสนิทกบัตูเ้ฟอร์นิเจอร์ใหท้ าการเปิดประตูเตาอบและไขสกรูเกลียวปล่อยจ านวน 4 รูเขา้ไป

ท่ีตูเ้ฟอร์นิเจอร์ 

เตาอบจะประกอบไปดว้ยสายไฟสามเสน้ เสน้สีเขียว-เหลืองคือสายดิน 

การตดิตั้ง 



 

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 

 

 

 

 

 

 

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. 

TECHNICAL SPECIFICATION 


