
Instruction Manual 
คูม่อืการใชง้าน 

 
BUILT-IN MICROWAVE OVEN 

VESTA 





เรยีน ทา่นผูม้อีปุการะคณุ 

กอ่นอืน่ทางบรษัิทฯขอกราบขอบพระคณุทีไ่ดไ้วว้างใจและซือ้เตาอบไมโครเวฟกบัทางบรษัิทฯ ทัง้นีเ้พือ่การใชง้านอปุกรณ์
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั ทางบรษัิทฯแนะน าใหท้า่นอา่นคูม่อืนีอ้ยา่งละเอยีดและปฏบิตัติามขอ้แนะน า เพือ่ใหก้ารใชง้าน
เป็นประโยชนอ์ยา่งสงูสดุ 

คณุสมบตัเิครือ่ง 

รุน่ VESTA 

แรงดันไฟฟ้า 230V    50Hz

ก าลังไฟเขา้(ไมโครเวฟ) 1450W 

ก าลังไฟออก (ไมโครเวฟ) 900W 

ก าลังไฟเขา้ (การยา่ง) 1000W 

ปรมิาณความจเุตาอบ 25L 

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางจานหมนุ Ø 315mm.

ความยาวสายไฟ 1 เมตร 

ประเภทปลั๊กไฟ ขากลม 3 ขา 

ขนาดสนิคา้ 595 x 401 x 388 mm. 

น ้าหนัก ประมาณ 1 .8  63 Kgs. 

เพือ่ความปลอดภยั

• ระวงั! หา้มปล่อยใหเ้ตาอบท างานโดยไม่

มคีนดแูล โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่มกีารใช ้

ก ระดาษ  พลาสติก  ห รือวัสดุ อื่น ๆที่

สามารถไหมห้รอืกอ่ใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ด ้

• ระวัง! หากพบวา่มคีวันไฟ ใหปิ้ดประตเูตา

อบไว เ้พื่อกลบควันหรือ เปลวไฟ นั้น

จากนัน้ใหปิ้ดเครือ่ง ถอดปลั๊ก หรอืสบัไฟ

• หา้มน าแอลกอฮอล์หรอืน ้าที่มีส่วนผสม

แอลกอฮอลเขา้เตาอบเด็ดขาด อาจเกดิ

เพลงิไหมไ้ด ้

• หา้มอุ่นอาหารหรือน ้าโดยใชภ้าชนะที่มี

ฝาปิด เพราะภาชนะนัน้อาจระเบดิได ้

• เตาไมโครเวฟนีไ้มเ่หมาะส าหรับเด็ก หรอื

บุคคลพิการ หรือบุคคลที่ไม่เคยใชง้าน

เครื่อง ควรศึกษาการใชง้านก่อนเริม่ใช ้

งานเครือ่ง 

• เด็กควรมีผูใ้หญ่ดูแลขณะใชง้านเครื่อง
หา้มใหเ้ด็กเลน่กบัเตาอบ 

• เตาอบจะไมท่ างานถา้
- ประตปิูดไมส่นทิ
- ขอ้ตอ่ประตเูสยี 
- พืน้ผวิระหว่างประตูและสว่นหนา้ของ

เตาอบเสยีหาย 

- กระจกประต ูแตก
- มกีระแสไฟเกดิขึน้ภายในเตา แมจ้ะ

ไมไ่ดใ้สภ่าชนะทีม่เีหล็กในเตาอบ 
• เตาอบตอ้งไดรั้บการซอ่มโดยชา่งเทา่นัน้ 
• เต าอบ จะรอ้ น เมื่อ เริ่ม ใช ง้าน   ค วร

ระมดัระวัง 
• ระวัง! เหล็กใหค้วามรอ้นดา้นในเตาอบจะ

รอ้นจัด เด็กเล็กไมค่วรอยูใ่กลเ้ตาอบ 

ขอ้หา้ม 
• หา้มไมใ่หปิ้ดฝาภาชนะเมือ่อุน่อาหารหรอื

เครือ่งดืม่ส าหรับเด็ก ใหเ้ขย่าหรอืคนทุก
ครัง้หลังน าอาหารออกจากเตาอบเพือ่ให ้
ความรอ้นกระจายทั่วอาหาร    ตรวจดูว่า
อาหารไมร่อ้นเกนิไปทุกครัง้กอ่นป้อนเด็ก
เด็กอาจไดรั้บอันตรายหากอาหารรอ้น
เกนิไป 

• หากตอ้งการอุ่นอาหารในปรมิาณนอ้ย
อย่าตั ้งเวลาอุ่นอาหารนานเกินไปหรือ
ก าลังไฟทีสู่งเกนิไป ขนมปังหนึง่ช ิน้อาจ
ไหมห้ากอุน่ดว้ยไฟแรงนาน 3 นาท ี

• ส าหรับโปรแกรมยา่ง ใหด้เูตาขณะใชง้าน
ตลอดเวลา  หากใชโ้ปรแกรมผสมในการ
ย่างขนมปั ง ขนม ปั งอาจไหม ไ้ด ใ้น
ระยะเวลาสัน้ๆ 
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• ตรวจสอบวา่สายไฟเตาอบไมไ่ปสมัผัสกบัประตเูตาอบ หรอืตวัเตาอบ เพราะสายไฟอาจไหมไ้ด ้
โปรดระวงัไฟฟ้าช็อต

ระมดัระวงัเมือ่อุ่นของเหลว 

เมื ่อของเหลว (น ้ า กาแฟ ชา นม ฯลฯ)ใกลจุ้ดเด ือด อาจกระเด็นออกจากภาชนะและลวกได ้

อนัตรายน า้รอ้นลวก 

เตาอบนีส้ าหรบัการใชง้านในครวัเรอืนเท่าน ัน้ ใชเ้ตาอบส าหรบัการเตรยีมอาหาร

เท่าน ัน้ หา้มท าใหเ้ตาอบเสยีหาย โดยท าตามค าแนะน าต่อไปนี ้

• อย่าเปิดเตาอบโดยไม่มีจานหมุน หรือวงแหวนขอ้ต่อจานหมุน อยู่ในต าแหน่งที่ถูกตอ้ง

• หา้มใหเ้ครื่องท างานโดยไม่ม ีอาหารอยู ่ภายใน เนื ่องจากท าใหไ้ฟไหมห้ร ือเตาอบอาจ

เสียหาย

• หา้มปิดช่องระบายอากาศ

• ใชภ้าชนะที่สามารถใชก้ับไมโครเวฟเท่านั้น

• หา้มน าวัสดุตดิไฟเขา้เตาอบ เพราะจะก่อเพลิงไหมไ้ด ้

• หา้มใชเ้ตาอบเป็นที่เก็บของ

• หา้มน าไข่พรอ้มเปลือกใส่ในเตาอบ ไข่อาจจะระเบดิได ้

• หา้มใชเ้ตาอบเพื่อ ทอดอาหาร เนื่องจากเตาอบไม่สามารถควบคุมความรอ้นของน ้ามันใช ้

ทอดได ้

• ใชถุ้งมือกันความรอ้นในการน าอาหารออกจากเตาอบทุกครัง้

• อย่าพงิหรือน่ังบนประตูเตาอบ เตาอบอาจเสียหาย ประตูกระจกสามารถรับน ้าหนักไดเ้พียง 8

กก.

• หา้มใชเ้ตาไมโครเวฟในที่แจง้

• หา้มใชเ้ตาไมโครเวฟใกลแ้หล่งน ้า สระว่ายน ้า หรือบรเิวณที่เปียกแฉะ

• หา้มปล่อยใหส้ายไฟ ใกลม้ือเด็กหรือวางบนเคาร์เตอร์ครัว

• เตาไมโครเวฟรอ้นขณะท างาน ควรใชง้านดว้ยความระมัดระวัง หา้มไม่ใหเ้ด็กเล่นกับเตาอบ

หา้มไม่ใหเ้ด็กต ่ากว่า 8 ขวบใชง้านเตาอบโดยไม่มีผูใ้หญ่ดูแล

การท าความสะอาด 

• ขอ้ควรระวัง! ควรท าความสะอาดเตาอบสม า่เสมอ เช็ดคราบอาหารออกทุกครัง้ ดว้ยผา้

ชุบน ้าแลว้บดิใหแ้หง้ หากเตาไม่มีการท าความสะอาด พื้นผวิเตาอาจผุ เสียหายและลดอายุ

การท างานเครื่อง หรืออาจก่อใหเ้กดิอันตรายกับผูใ้ชไ้ด ้

• ท าความสะอาดอุปกรณ์เสรมิของเครื่องดว้ยดว้ยผา้ชุบน ้าสบู่/น ้ายาลา้งจานแลว้บดิใหแ้หง้

• หา้มใชน้ ้ายามีฤทธิก์ัดกร่อน หรือ ของแหลมคมในการท าความสะอาดเตาอบ เนื่องจากเตา

อาจเป็นรอยหรือท าใหก้ระจกแตกได ้

• ควรท าความสะอาดประตูเตาอบ หรือส่วนที่ตดิกับประตูเตาอบเป็นประจ าดว้ยผา้ชุบน ้าแลว้บดิ

ใหแ้หง้เพื่อใหเ้ตาท างานไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ

• หา้มท าความสะอาดเครื่องดว้ยเครื่องท าความสะอาดดว้ยไอน ้า

• เคล็ดลับการท าความสะอาด:เพื่อการเช็ดที่ง่ายขึน้ใหใ้ส่น ้ามะนาวครึง่ผลลงในชาม แลว้เตมิ

น ้าเปล่า 300 มล. หรือ จากนั้นใชไ้ฟโหมดไมโครเวฟ 100% เป็นเวลา 10 นาที จากนั้น น า

ชามออก แลว้เช็ดคราบออกดว้ยผา้สะอาด

การซ่อมเตาอบ 

• ระวงั! ส่วนนอกของเตาไม่ควรแกะออก ช่างผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจากผูผ้ลติควรเป็นผูซ้่อม

เครื่องเท่านั้น

• หากสายไฟเสียหาย ใหต้ดิต่อผูผ้ลติเท่านั้น เนื่องจากสายไฟตอ้งไดรั้บการเปลี่ยนโดยช่างผู ้

ไดรั้บอนุญาตจากผูผ้ลิตเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตราย

เตาไมโครเวฟนีใ้ชส้ าหรบัอุ่นอาหารหรอืเครื่องดืม่เท่าน ัน้ หา้นใชใ้นการอบเสือ้ผา้ รองเทา้ 

ฟองน า้ หรอื แผ่นใหค้วามรอ้น   เนือ่งจากอาจก่อใหเ้ตาไมโครเวฟเกดิเพลงิไหม ้หรอืระเบดิ
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เพื่อความปลอดภัย 

โปรดศึกษาข้อแนะน าเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ส าคัญ 
โปรดอ่านบทเพื่อความปลอดภัยนีอ้ย่างละเอียด และ เกบ็ไว้อ้างอิงในอนาคต 

ค าเตอืน 

 ควรตรวจสภาพของเตาไมโครเวฟสม ่าเสมอ ถ้า

ประตหูรือวสัดกุนัร่ัวของประตชู ารุด ห้ามใช้ไมโครเวฟ

จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมให้เรียบร้อยจากบุคคลท่ี

ช านาญงาน

 การด าเนินการบ ารุงรักษาใดๆ หรือการซ่อมท่ี

ต้องมีการถอดท่ีปิดซึ่งมีหน้าท่ีป้องกันการร่ัวไหลของ

ไมโครเวฟโดยตรง เป็นเร่ืองอนัตรายตอ่ทกุคนนอกจาก

บคุคลท่ีช านาญงาน

 ห้ามใช้งานกบัของเหลวหรืออาหารอื่นท่ีบรรจใุน

ภาชนะปิดผนกึ เน่ืองจากสิ่งเหลา่นีอ้าจเกิดระเบิดได้

 อนุญาตให้เด็กใช้งานเตาไมโครเวฟล าพัง ไม่มี

การควบคุมได้ต่อเมื่อให้ค าแนะน าการใช้งานท่ี

เพียงพอต่อเด็กให้สามารถใช้งานเตาไมโครเวฟได้

อย่างปลอดภัย และเด็กเข้าใจอนัตรายท่ีเกิดขึน้ หาก

ใช้งานไมถ่กูต้อง

 โปรดศกึษาบทการติดตัง้เตาไมโครเวฟจ าเป็นต้องให้มี

พืน้ท่ีว่างระหว่างด้านหลงัไมโครเวฟและตู้ เฟอร์นิเจอร์

ด้านบน

 ใช้ภาชนะส าหรับการใช้งานกบัเตาไมโครเวฟเท่านัน้

 ขณะปรุงอาหารท่ีบรรจุในภาชะพลาสติกหรือกระดาษ

ให้เฝา้ระวงัท่ีเตาไมโครเวฟ เพราะอาจเกิดการติดไฟ

 หากสังเกตว่ามีควันไฟเกิดขึน้ ให้ปิดสวิสช์หรือถอด

เต้าเสียบออก และยังคงปิดประตูไว้ เพ่ือปิดกัน้เปลว

ไฟ

 การท าให้เคร่ืองดื่มร้อนด้วยเตาไมโครเวฟ ระวัง

ของเหลวเดือด และระเบิดออกจากภาชนะ ควร

ระมดัระวงัในขณะหยิบยกภาชนะ

 จ าเป็นต้องคน หรือ เขย่าอาหารที่บรรจอุยู่ในขวดบรรจุ

หรือภาชนะอาหรเด็กให้ทั่วและตรวจสอบอุณหภูมิ

อาหารดงักลา่วก่อนน าไปป้อนให้เดก็ เพ่ือหลีกเลี่ยงกา

เดก็เลก็ถกูอาหารลวก

 ห้าม!ต้มไข่ดิบหรือไข่สุกท่ีมีปลือกหุ้มเข้าไมโครเวฟ

เพราะอาจเกิดระเบิดได้

 ควรท าความสะอาดประตูเตาอบ หรือส่วนท่ีติดกับ

ประตูเตาอบเป็นประจ าด้วยผ้าชุบน า้แล้วบิดให้แห้ง

เพ่ือให้เตาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ควรท าความสะอาดเตาไมโครเวฟอย่างสม ่าเสมอและ

ขจดัเศษอาหารที่ติดค้างออกอยู่

 การรักษาความสะอาดท่ีไม่ดีพอ อาจท าให้เกิดการ

เสื่อมของผิว ซึ่งส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของเตา

ไมโครเวฟและอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ ใช้ได้

 ใ ห้ ใ ช้ โพรบวัดอุณหภูมิ ท่ีก าหนดไ ว้ส าห รับ เตา

ไมโครเวฟเคร่ืองนีเ้ท่านัน้ (ส าหรับเคร่ืองท่ีมีส่วนท่ี

เตรียมไว้เพ่ือให้ใช้โพรบรับรู้อณุหภมูิได้)
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การใชภ้าชนะ 

โปรดศกึษาวัสดุที่สามารถน าเขา้ไมโครเวฟหรือควรหลีกเลี่ยงกับการใชไ้มโครเวฟ  วัสดุที่ไม่มีส่วนผสมของ

เหล็กบางประเภทอาจไม่สามารถน ามาใชก้ับไมโครเวฟได ้   

วสัดุที่สามารถน าเขา้ไมโครเวฟ  

ประเภทภาชนะ หมายเหตุ 

อลูมเินียมฟอยล์ ใชใ้นการคลุมอาหารเท่านั้น ฟอลย์ช ิน้เล็กๆและรีดใหเ้รียบสามารถใช ้

ในการคลุมชิน้ส่วนอาหารของสัตว์ปีกเพื่อป้องกันไม่ใหอ้าหารสุก 

เกนิไปได ้ช ิน้ฟอยล์นี้ควรอยู่ห่างจากเตาอบดา้นในอย่างนอ้ย 1 นิ้ว  

หรือ 2.5 ซม 

ชามช่วยใหอ้าหาร ปฏบิัตติามขอ้แนะน าจากโรงงานผูผ้ลติ กน้ชามควรอยู่เหนือจาก 

เป็นสีน ้าตาล จานหมุนอย่างนอ้ย 3/16 นิ้ว หรือ 5 มม. หากใชง้านผดิอาจใหจ้าน 

หมุนแตกได  ้

จานชาม ควรใชแ้บบที่ปลอดภัยส าหรับไมโครเวฟเท่านั้น ปฏบิัตติาม 

ขอ้แนะน าจากโรงงานผูผ้ลติ อย่าน าภาชนะที่บ ิน่หรือหักเขา้เตา 

ไมโครเวฟ 

ขวดโหล น าฝาออกทุกครัง้ ใหใ้ชอุ้่นเป็นเวลาสัน้ๆเท่านั้นหรือแค่พออุ่น 

ขวดโหลส่วนมากไม่ทนความรอ้นละอาจแตกได  ้

แกว้น ้า ควรใชแ้บบที่ปลอดภัยส าหรับไมโครเวฟเท่านั้น หา้มมีขอบที่เป็น 

แบบเคลือบเมลธาลคิ อย่าน าภาชนะที่บ ิน่หรือหักเขา้เตาไมโครเวฟ 

ถุงส าหรับเตาอบ ปฏบิัตติามขอ้แนะน าจากโรงงานผูผ้ลติ หา้มปิดถุงดว้ยขนลวดเหล็ก 

เจาะรูเพื่อใหไ้อน ้าระบายออกได ้

จานหรือถว้ยกระดาษ ใหใ้ชอุ้่นเป็นเวลาสัน้ๆเท่านั้นหรือแค่พออุ่น ใหค้อยดูภาชนะระหว่าง 

ใชไ้มโครเวฟทุกครัง้ 

กระดาษเชด็มอืแบบใหญ ่ ใหใ้ชใ้นการปิดไมใ่หอ้าหารกระเด็น หรอื ซบัน ้ามนัจากอาหารเทา่นัน้  
PAPER TOWEL ใหค้อยดูจานอาหารที่ใชก้ระดาษคลุมไวร้ะหว่างใชไ้มโครเวฟทุก 

   ครัง้ 

กระดาษไข ใหใ้ชใ้นการปิดไม่ใหอ้าหารกระเด็น หรือใชใ้นการนึ่งอาหาร 

พลาสตกิ  ควรใชแ้บบที่ปลอดภัยส าหรับไมโครเวฟเท่านั้น โดยปฎบิัตติาม  

ขอ้บังคับตามฉลาก โปรดสังเกตว่าภาชนะมีค าว่า “MICROWAVE 

SAFE” หรือไม่ ภาชนะพลาสตกิบางประเภทอาจอ่อนตัวลงเมื่อ 

อาหารดา้นในรอ้น  ถุงรอ้น หรือ ถุงมีซปิปิดปากถุงที่ใชก้ับ 

ไมโครเวฟควรมีรูใหอ้ากาศสามารถระบายออกได  ้

พลาสตกิคลุมอาหาร  ควรใชแ้บบที่ปลอดภัยส าหรับไมโครเวฟเท่านั้น ใหใ้ชใ้นการปิด 

ไม่ใหอ้าหารสูญเสียความชุ่มชืน้ หา้มไม่ใหพ้ลาสตกิสัมผัสอาหาร 

ที่วัดอุณหภูมอิาหาร       ควรใชแ้บบที่ปลอดภัยส าหรับไมโครเวฟเท่านั้น (ใชว้ัดอุณหภูม ิ

เนื้อสัตว์หรือน ้าเชือ่ม) 
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จดุกึง่กลางถาดแกว้

วสัดุทีห่ ้ามน าเขา้ไมโครเวฟ  

ถาดอลูมเินียม  ภาชนะจะผดิรูป ใหน้ าอาหารใส่ภาชนะที่ปลอดภัยส าหรับ 

ไมโครเวฟเท่านั้น 

กล่องกระดาษมี ภาชนะจะผดิรูป ใหน้ าอาหารใส่ภาชนะที่ปลอดภัยส าหรับ 

หูจับเป็นเหล็ก ไมโครเวฟเท่านั้น 

ภาชนะที่ขอบเป็น เหล็กสะทอ้นรังสีไมโครเวฟออกอาหาร ขอบเหล็กท าให ้

เหล็กหรือตะกั่ว ภาชนะผดิรูป 

ลวดรัดถุงอาหาร ก่อใหเ้กดิเปลวไฟและท าใหเ้กดิไฟไหมไ้ด  ้

ถุงกระดาษ ท าใหเ้กดิไฟไหมไ้ด  ้

โฟม โฟมอาจละลายและปนเป้ือนอาหาร 

ไม ้ ไมจ้ะแหง้ แตก หรือ หัก 

อุปกรณ์ทีม่ากบัไมโครเวฟ 

เตาไมโครเวฟจะประกอบไปดว้ย 

ถาดแกว้    1  ช ิน้

วงแหวน    1 ชิน้

คู่มือการใชง้าน   1  เล่ม 

A. แผงหนา้จอควบคุมการท างาน
B. ช่องใส่จานหมุน
C. วงแหวนจานหมุน
D. ถาดแกว้
E. กระจกประตู
F. ประตู
G. ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัย

การตดิต ัง้จานหมุน 

a. หา้มวางถาดแกว้กลับดา้น ถาดแกว้ควรหมุนไดอ้ย่างสะดวกไม่มีอะไร
ตดิขัด

B. ตอ้งใชถ้าดแกว้และวงแหวนรองถาดทุกครัง้ที่ใชไ้มโครเวฟ
c. อาหารและภาชนะอาหารควรวางอยูบ่นถาดแกว้ทกุครัง้
d. โปรดตดิตอ่ผูข้ายหากถาดแกว้หรอืวงแหวนรองถาดแตกหรอืหกั

ถาดแกว้

ตะแกรงส าหรับฟังชัน่ยา่ง 
ส าหรับรุน่ทีม่โีปรแกรมการยา่ง 

ชอ่งรับจดุกึง่กลางถาดแกว้

การประกอบจานหมนุ 
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การตดิต ัง้เครือ่ง  

1. ไมโครเวฟเครื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใชใ้นครัวเรือนเท่านั้น

2. ไมโครเวฟเครื่องนี้จ าเป็นตอ้งไดรั้บการตดิตัง้แบบฝังเขา้กับเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น ไม่เหมาะกับการใชง้านแบบ

บนเคาร์เตอร์หรือเพียงแค่ตัง้ไวด้า้นในตูเ้ฟอร์นิเจอร์

3. โปรดศกึษาคู่มือก่อนการตดิตัง้

4. ไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถตดิตัง้กับตูเ้ฟอร์นิเจอร์ขนาดกวา้ง 60 ซม.

5. ไมโครเวฟเครื่องนี้จ าเป็นตอ้งต่อกับสายดนิ

6. กระแสไฟฟ้าเขา้ตอ้งสอดคลอ้งกับฉลากที่ทางโรงงานระบุ

7. เตา้เสียบตอ้งตดิตัง้โดยช่างผูช้ านาญการเท่านั้น หากไม่สามารถเขา้ถงึปลั๊ กเสียบในบรเิวณที่ตดิตัง้เครื่อง

ใหอุ้ปกรณ์ที่เชือ่มต่อตอ้งอยู่ในการตดิตัง้ดา้นที่มีช่องว่างอย่างนอ้ย 3 มลิลเิมตร

8. หา้มใชส้ายพ่วง หรือปลั๊ กพ่วง การใชเ้ตา้เสียบเดียวส าหรับเครื่องใชไ้ฟฟ้าหลายเครื่องอาจก่อใหเ้กดิไฟไหม ้

ได ้

วธิีการตดิต ัง้เครือ่ง  

โปรดศกึษาคู่มือก่อนการตดิตัง้ 

การต่อไฟฟ้า 

ไมโครเวฟจะม ีสายไฟมาพรอ้มก ับ เครื ่อง ซึง่สายไฟนี ้ต อ้งก ับ

เตา้เสียบ ที่มีการต่อสายดนิอย่างถูกตอ้ง เตา้เสียบนี้ตอ้งตดิตัง้โดย

ช ่างผู ช้ านาญการเท ่า นั ้น  และได ม้าต ราฐานสอดคลอ้งไปก ับ

ขอ้บังคับและกฎหมาย   หากปลั๊ กไม่สามารถต่อกับเตา้เสียบได ้ให ้

สวสิชต์่ออยู่ห่างจากพื้นที่ตดิตัง้อย่างนอ้ย 3 มม. 

หา้มไม่ใหม้ีก าแพงอยู่หลังเครื่อง จ าเป็นตอ้งใหม้ีพื้นที่ว่างระหว่างดา้นหลังไมโครเวฟและตูเ้ฟอร์นิเจอร์ดา้นบน 

ระยะความห่างตอ้งเป็นไปตามภาพดา้นล่าง 

ระดับความสูงที่ใชต้ดิตัง้: 85 ซม. 

หา้มปิดช่องระบายอากาศและช่องดูอากาศของเครื่อง 

หมายเหตุ:  

อย่าบดิ หรือ งอ สายไฟไมโครเวฟ 

A. ขนาดเฟอรน์เิจอรแ์บบฝัง
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B. เตรยีมตู ้

1. โปรดอ่านวธิีการติดตัง้จากบทแบบเจาะใตตู้ ้BOTTOM CABINET TEMPLATE

2. ท าเครื่องหมายใตตู้ต้ามจุดที่ก าหนดบนแบบ “A”

3. น าเอาแบบออกและขันน็อตเขา้กับตัวยดึ

C. การตดิต ัง้ไมโครเวฟ

4. ตดิตัง้ไมโครเวฟเขา้ตูเ้ฟอร์นิเจอร์

- ดูใหม้ั่นใจว่าหลังไมโครเวฟชดิกับกับตัวยดึที่พึง่ตดิตัง้

- อย่าบดิหรืองอสายไฟ
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5. เปิดประตูไมโครเวฟแลว้ยดึไมโครเวฟเขา้กับเฟอร์นิเจอร์ดว้ยน๊อตตามรูที่ก าหนด จากนั้นปิดดว้ยฝา

ปิดพลาสตกิดา้นบนรูน๊อต

การใช้งานเครือ่ง  

ไมโครเวฟเครือ่งนีใ้ชร้ะบบอเิลคโทรนคิในการเลอืกโปรแกรมการอุน่เพือ่ตอบสนองการใชง้านทีส่ะดวกสบายทนัสมยั 

1. การต ัง้นาฬกิา
เมือ่เสยีบปลั๊กไฟไมโครเวฟ หนา้จอจะแสดง “0.00” เครือ่งจะสง่เสยีงกริง่ 1 ครัง้

1) กดปุ่ มตัง้เวลา/นาฬกิา “Kitchen Timer/Clock” สองครัง้ เลขชัว่โมงจะกระพรบิขึน้

2) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่ปรับเลขชัว่โมง สามารถเลอืกเลขเวลาไดร้ะหวา่ง 0-23 
3) กดปุ่ มตัง้เวลา/นาฬกิา “Kitchen Timer/Clock” เลขนาทจีะกระพรบิขึน้

4) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่ปรับเลขนาท ีสามารถเลอืกเลขนาทไีดร้ะหวา่ง 0-59 
5) กดปุ่ มตัง้เวลา/นาฬกิา “Kitchen Timer/Clock” เพือ่ยนืยนัการตัง้คา่ เครือ่งหมาย “:” จะกระพรบิ

เพือ่แสดงวา่การตัง้นาฬกิาสิน้สดุแลว้
หมายเหต:ุ 
นาฬกิาไมโครเวฟจะไมแ่สดงบนหนา้จอ หากไมม่กีารตัง้นาฬกิา 
ในระหวา่งการตัง้นาฬกิา  หากกดปุ่ มหยดุ/ยกเลกิ “STOP/Clear” ไมโครเวฟจะกลับไปทีก่ารท างานเดมิอตัโนมตั ิ
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2. การอุน่อาหารดว้ยโหมดไมโครเวฟ
1) กดปุ่ ม “Micro/Grill/Combi” หนึง่ครัง้ แลว้เลข “P100” จะปรากฏ

2) กดปุ่ ม “Micro/Grill/Combi” และ กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกก าลังไฟไมโครเวฟ จาก 100% ถงึ 10% 
 หนา้จอจะแสดง “P100”, “P80”, “P50”, “P30”, “P10” ตามล าดับ 

3) กด “START/+30s/Confirm” เพือ่ยนืยนัการเลอืก

4) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกเวลา 
 (ชว่งเวลาควรอยูร่ะหวา่ง 0:05-95:00) 

5) กด “START/+30s/Confirm” เพือ่เริม่การท างาน

หมายเหต:ุ การปรับเวลาขึน้ลงจะเป็นไปตามเวลาดา้นลา่ง 
0 - - 1   นาท ี :   5  วนิาท ี
1 - - 5   นาท ี :   10 วนิาท ี
5 - - 10  นาท ี :   30 วนิาท ี

  10 - - 30  นาท ี :   1   นาท ี
  30 - - 95  นาท ี :   5   นาท ี

ตารางก าลงัไฟไมโครเวฟ  

ก าลังไฟไมโครเวฟ 100% 80% 50% 30% 10% 

หนา้จอแสดง P100 P80 P50 P30 P10 

3. การท าอาหารดว้ยโหมดยา่ง Grill / Combi
1) กดปุ่ ม “Micro/Grill/Combi”  หนึง่ครัง้ แลว้เลข “P100” จะปรากฏ

2) กดปุ่ ม “Micro/Grill/Combi” และ กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกก าลังไฟทีต่อ้งการหนา้จอจะแสดง “G”, 
“C-1”, หรอื “C-2”

3) กด “START/+30s/Confirm” เพือ่ยนืยนั

4) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกเวลา 
A. (ชว่งเวลาควรอยูห่ระหวา่ง 0:05-95:00)
5) กด “START/+30s/Confirm” เพือ่เริม่การท างาน

ตัวอยา่ง: หากตอ้งการใชก้ าลังไฟไมโครเวฟ 55% และ ก าลังไฟยา่ง 45% ใหเ้ลอืก C-1 เป็นเวลา 10 นาท ีคณุสามารถ
ปฏบิตัติามดังตอ่ไปนี ้

1) กดปุ่ ม “Micro/Grill/Combi”  หนึง่ครัง้ แลว้เลข “P100” จะปรากฏ
2) กดปุ่ ม “Micro/Grill/Combi” จนกระทั่งหนา้จอแสดง “C-1”
3) กด “START/+30s/Confirm” เพือ่ยนืยนั

4) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกเวลา จนหนา้จอแสดง “10:00” 
5) กด “START/+30s/Confirm” เพือ่เริม่การท างาน

ตารางก าลงัไฟแบบผสม  

โปรแกรม สญัลักษณ์ ก าลังไฟไมโครเวฟ ก าลังไฟการยา่ง 
การยา่ง  G 0% 100% 
ผสม หรอื Combi.1 C-1 55% 45% 
ผสม หรอื Combi.2 C-2 36% 64% 
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หมายเหต:ุ หากเครือ่งสง่เสยีง 2 ครัง้เมือ่เวลาการยา่งผา่นไปไดค้รึง่ทาง นัน้ถอืวา่ปรกต ิ หากตอ้งการใหอ้าหารไดเ้นือ้
สมัผัสแบบยา่งทีม่ากขึน้ ใหก้ลับอาหาร ปิดประตเูครือ่งแลว้กด “START/+30s/Confirm” เพือ่ใหเ้ครือ่งท างานตอ่  หาก
ไมม่กีารท าอะไรเครือ่งจะท างานตามปรกต ิ

4. โปรแกรมการละลายอาหารจากน า้หนกั
1) กด “Weight/Time Defrost” หนึง่ครัง้ หนา้จอจะแสดง “dEF1”

2) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกน ้าหนักอาหาร น ้าหนักทีใ่หเ้ลอืกคา่จะอยูท่ี ่100-2000 กรัม 
3) กด START/+30s/Confirm” เพือ่เริม่การละลายน ้าแข็ง

5. โปรแกรมการละลายอาหารโดยการต ัง้เวลา
1) กด “Weight/Time Defrost” สองครัง้ หนา้จอจะแสดง “dEF2”

2) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกเวลา เวลาสงูสดุทีต่ัง้ไดค้อื 95 นาท ี
3) กด START/+30s/Confirm” เพือ่เริม่การละลายน ้าแข็ง

6. การต ัง้นาฬกิา
1) กดปุ่ มตัง้เวลา/นาฬกิา “Kitchen Timer/Clock” หนึง่ครัง้ เลข 0:00 จะกระพรบิขึน้

2) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกเวลา เวลาสงูสดุทีต่ัง้ไดค้อื 95 นาท ี
3) กด “START/+30s/Confirm” เพือ่ยนืยนัการเลอืก
4) เมือ่เวลาสิน้สดุลง หนา้จอจะไมแ่สดงเลขเวลา เสยีงกริง่จะดังขึน้ 5 ครัง้ หากมกีารตัง้นาฬกิาเวลาปัจจบุนั

หนา้จอจะกลบัไปแสดงเวลาปัจจบุนัแทน
หมายเหต:ุ การตัง้เวลาการอุน่อาหารแตกตา่งจากนาฬกิาระบบ 24 ชม. 

7. การต ัง้เมนทู ีใ่ชบ้อ่ยๆ AUTO MENU

4) ขณะทีร่อการท างาน ใหก้ด “ ” เพือ่เลอืกเมนูจาก “A1” ถงึ “A8” 
5) กด “START/+30s/Confirm” เพือ่ยนืยนัการเลอืก

6) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกน ้าหนักอาหาร 
7) กด START/+30s/Confirm” เพือ่เริม่การท างาน

8. การอุน่อาหารแบบเรง่ดว่น
1) ขณะทีร่อการท างาน ใหก้ดปุ่ ม “START/+30s/Confirm” เพือ่ใชก้ าลังไฟไมโครเวฟ 100% เป็นเวลา 30 วนิาที

การกดปุ่ มนีแ้ตล่ะครัง้จะเพิม่เวลาครัง้ละ 30 วนิาท ีเวลาสงูสดุทีต่ัง้ไดค้อื 95 นาที
2) ไมว่า่คณุก าลังใชโ้ปรแกรมการท างานอะไรอยู ่(Microwave/Grill/Combi/Defrost) คณุสามารถกดปุ่ ม

“START/+30s/Confirm” เพือ่เพิม่เวลาการท างาน
3) ขณะทีเ่ครือ่งท างานในโหมด AUTO MENU หรอื การท างานหลายโหมด หรอื โปรแกรมการละลายอาหารจาก

น ้าหนัก คณุไมส่ามารถเพิม่เวลาการท างานได ้

4) ขณะทีร่อใหเ้ครือ่งท างาน ใหก้ดปุ่ ม “ ” เพือ่เลอืกเวลาท างาน จากนัน้ใหก้ด “START/+30s/Confirm”
เพือ่ใหเ้ครือ่งเริม่ท างานดว้ยก าลังไฟไมโครเวฟที ่100% การท างานแบบนีส้ามารถตัง้ใหเ้ป็นการท างานแบบ
หลายโหมด(Multi-staging) ได ้

ตารางเมนู  

เมน ู น า้หนกัอาหาร หนา้จอแสดงผล 

A1 
พซิซา่ 

200 กรัม 200 

400 กรัม 400 

A2 
เนือ้สตัว ์

250 กรัม 250 

350 กรัม 350 

450 กรัม 450 

A3 
ผัก 

200 กรัม 200 

300 กรัม 300 

400 กรัม 400 
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A4 
พาสตา้

50 กรัมในน ้าเย็น 450 กรัม 500 

100 กรัมในน ้าเย็น 800 กรัม 100 

A5 
มนัฝร่ัง 

200 กรัม 200 

400 กรัม 400 

600 กรัม 600 

A6 
ปลา 

250 กรัม 250 

350 กรัม 350 

450 กรัม 450 

A7 
เครือ่งดืม่

1 ถว้ย (120 มล.) 1 

2 ถว้ย (240 มล.) 2 

3 ถว้ย (360 มล.) 3 

A8 
ป็อปคอรน์ 

50 กรัม 50 

100 กรัม 100 

9. การท างานแบบหลายโหมด(Multi-stage)
สามารถตัง้การท างานไดส้งูสดุ 2 ระบบ เชน่ หากตอ้งการใหไ้มโครเวฟท าการละลายน ้าแข็ง ใหท้ าการตัง้การท างานนี้
เป็นขัน้ตอนแรก เสยีงกริง่จะดังขึน้หนึง่ครัง้หลังการท างานในแตล่ะโปรแกรม
หมายเหต:ุ การตัง้เมนูทีใ่ชบ้อ่ยๆ AUTO MENU ไมส่ามารถน ามาตัง้เป็นหนึง่ใน การท างานแบบหลายโหมด(Multi-
stage) ได ้

ตัวอยา่ง หากตอ้งการละลายอาหารเป็นเวลา 5 นาท ีจากนัน้อุน่ดว้ยก าลังไฟไมโครเวฟ 80% เป็นเวลา 7 นาท ีใหป้ฏบิตั ิ
ดังตอ่ไปนี ้

1) กดปุ่ ม “Weight/Time Defrost” 2 ครัง้ หนา้จอจะแสดง “dEF2”

2) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกเวลาละลายอาหารที ่5 นาท ี
3) กดปุ่ ม “Micro/Grill/Combi” หนึง่ครัง้หนา้จอจะแสดง “P100”

4) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกก าลังไฟไมโครเวฟจนหนา้จอแสดง “P80” 
5) กด “START/+30s/Confirm” เพือ่ยนืยนั หนา้จอจะแสดง “P80”

6) กดปุ่ ม “ ” หรอื “ ” เพือ่เลอืกเวลาอุน่อาหารที ่7 นาท ี
7) กด “START/+30s/Confirm” เพือ่เริม่การท างาน

10. ฟั่งช ัน่ล็อกการท างาน
โหมดล็อก: ในขณะทีร่อใหก้ด “STOP/Clear” เป็นเวลา 3 วนิาท ีเสยีงกริง่ยาวจะดังขึน้เพือ่ใหท้ราบวา่

เครือ่งถกูล็อกการท างานและเวลาปัจจบุนัจะแสดงบนหนา้จอหากไดม้กีารตัง้ไว ้หรอื “0:00” หากไมม่ี
การตัง้นาฬกิาเวลาปัจจบุนั

โหมดปลดล็อก: ในขณะทีเ่ครือ่งถกูล็อกการท างาน ใหก้ด “STOP/Clear” เป็นเวลา 3 วนิาท ีเสยีงกริง่ยาวจะดังขึน้เพือ่ให ้
ทราบวา่เครือ่งท าการปลดล็อกการท างานแลว้

11. ฟั่งช ัน่ยอ้นดโูปรแกรมทีต่ ัง้ไว ้
1) ในขณะทีเ่ครือ่งก าลังท างานในโหมดไมโครเวฟ โหมดยา่ง หรอื โหมดผสม ใหก้ด “Micro/Grill/Combi” เพือ่ดู

ก าลังไฟทีไ่ดเ้ลอืกไว ้หนา้จอจะแสดงคา่นัน้ 2-3 วนิาที
2) ในขณะทีเ่ครือ่งก าลังท างาน ใหก้ด “Kitchen Timer/Clock” หากตอ้งการดเูวลาปัจจบุนั

12. ขอ้ควรจ า
1) ตอ้งกด “START/+30s/Confirm” หากมกีารเปิดประตไูมโครเวฟแลว้ตอ้งการใหเ้ครือ่งท างานตอ่
2) เมือ่มกีารตัง้การท างานแลว้ แตไ่มม่กีารกด “START/+30s/Confirm” ภายใน 5 นาท ีเครือ่งจะยกเลกิการตัง้การ

ท างานนัน้
4) กริง่จะดังขึน้ 1 ครัง้เมือ่มกีารกดปุ่ มทีล่งน ้าหนักถกูตอ้ง หากกดปุ่ มไมถ่กูตอ้งเครือ่งจะไมม่เีสยีงกริง่ตอบสนอง

13. การเปิดประตไูมโครเวฟ

กดปุ่ ม “ ” เพือ่เปิดประต ู
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14. ไฟสอ่งสวา่ง
หลังจากทีไ่มโครเวฟท างานเสร็จแลว้ ไฟดา้นในเครือ่งจะดับลงหากประตยูงัปิดอยู ่หากเปิดประตทูิง้ไวเ้กนิ 10 นาท ีไฟ
ดา้นในไมโครเวฟจะดบัเองอตัโนมตั ิ

การแกไ้ขเบือ้งตน้  

ภาวะเครือ่งท างานปรกต ิ

ไมโครเวฟรบกวนคลืน่ทวี ี คลืน่วทิยหุรอืทวีอีาจถกูรบกวนเมือ่ไมโครเวฟก าลังท างาน 
เชน่เดยีวกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเล็กๆประเภทอืน่ๆเชน่ เครือ่งป่ัน 
เครือ่งดดูฝุ่ น พัดลม ซึง่ถอืวา่ปรกต ิ

ไฟไมโครเวฟมแีสงนอ้ยลง ไฟเครือ่งอาจรีล่งหากก าลังไฟเขา้เครือ่งตก ซึง่ถอืวา่ปรกต ิ

ไอน ้าเกาะประตไูมโครเวฟ มไีอน ้าออกมาจากชอ่งระบาย
อากาศ 

ไอน ้าอาจเกดิขึน้เมือ่มกีารอุน่อาหาร ไอน ้าสว่นใหญจ่ะถกู
ระบายออกทางชอ่งระบายอากาศแตบ่างสว่นอาจไปเกาะที่
ประตไูมโครเวฟดว้ยซึง่ถอืวา่เป็นปรกต ิ

ไมโครเวฟท างานแตไ่มม่อีาหารดา้นใน อนัตราย!! หา้มไมใ่หเ้ครือ่งท างานโดยไมม่อีาหารดา้นใน
เตาอบเด็จขาด  

ปญัหา สาเหต ุ แนวทางแกไ้ข 

ไมโครเวฟไมท่ างาน 1) ปลั๊กไฟหลวม ดงึปลั๊กออก แลว้เสยีบใหมห่ลังจากดงึ
ออก 10 วนิาท ี

2) ฟิวสข์าด หรอื มกีารสบัเบรคเกอร์ เปลีย่นฟิวส ์หรอื ตัง้เบรคเกอรใ์หม ่
(ตดิตอ่ชา่งบรษัิท) 

3) เตา้เสยีบเสยี ลองเสยีบเครือ่งใชไ้ฟฟ้าตวัอืน่เขา้กบั
เตา้เสยีบนีเ้พือ่ตรวจวา่เสยีหรอืไม ่

ไมโครเวฟไมท่ าใหอ้าหารรอ้น ประตปิูดไมส่นทิ ปิดประตใูหม ่

จานหมนุสง่เสยีงดังเวลาท างาน วงแหวนจานหมนุสกปรก ท าความสะอาดวงแหวนจานหมนุ 
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(a) Do not attempt to operate this oven with the door
open since this can result in harmful exposure to
microwave energy. It is important not to break or tamper
with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face
and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate
on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by
a competent person.

ADDENDUM
If the apparatus is not maintained in a good state of 
cleanliness, its surface could be degraded and affect the 
lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY  

Specif icat ions

Model:

Rated Voltage:

Rated Input Power(Microwave):

Rated Output Power(Microwave):

Rated Input Power(Grill):

Oven Capacity:

Turntable Diameter:

External Dimensions:

Net Weight:

2 0V 50Hz

900W

315mm

Approx. 18.63 kg

25L

1450W

1000W

595x401x388mm

VESTA
3 ~
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To reduce the risk of fire, electric shock, injury to 
persons or exposure to excessive microwave oven 
energy when using your appliance, follow basic 
precautions, including the following:
 1. Warning: Liquids and other foods must not be heated
in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they  have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.Children shall not
play with the appliance.Cleaning and user maintenance
shall not be made by children unless they are older than
8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
5. Only use utensils that are suitable for use in microwave

6. The oven should be cleaned regularly and any food
deposits should be removed.
7. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO
AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE
MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers,

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING  

oven.
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9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance
and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes.
Do not store items, such as  bread, cookies, etc. inside
the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from
paper or plastic containers/bags  before placing them in
the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the
installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in microwave ovens since they may
explode, even after microwave heating has ended.
15.This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
-staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
-by clients in hotels, motels and other residential type
environments;
-farm houses;
-bed and breakfast type environments.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement
or near a swimming  pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating. The surfaces are liable
to get hot during use. Keep cord away from heated

keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
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20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition
could lead to deterioration of the surface that could
adversely affect the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation.
22.The contents of feeding bottles and baby food jars
shall be stirred or shaken and the temperature checked
before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in
delayed eruptive boiling, therefore care must be taken
when handling the container.
24.The appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
25.Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
26.The appliances are not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote-control
system.
27. Accessible parts may become hot during use.
Young children should be kept away.
28.Steam cleaner is not  to be used.
29.During use the appliance becomes hot. Care should
be taken to avoid touching heating elements inside the
oven.
30.Only use the temperature probe recommended for
this oven.(for ovens provided  with a facility to use a

surface, and do not cover any vents on the oven.
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31.WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to avoid
touching heating elements. Children less than 8 years of
age shall be kept away unless continuously supervised.
32.The microwave oven must be operated with the
decorative door open.(for ovens with a decorative door.)
33.Surface of a storage cabinet can get hot.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR  FUTURE
REFERENCE

3 .The microwave oven is intended for heating food an  
beverages.Drying of food or clothing and heating of 
warming pads,slippers,sponges,damp cloth and similar 
may lead to risk of injury,ignition or fire. 

4

temperature-sensing probe.)

d
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To Reduce the Risk of Injury to Persons
Grounding Installation
DANGER 
Electric Shock Hazard
Touching some  of  the  
internal componentscan 
cause serious personal 
injury or death.Do not 
disassemble this appliance.

WARNING
Electric Shock Hazard Improper 
use of  the grounding can  
result in electric shock. 
Do not plug into an outlet 
until appliance is  properly  
installed and grounded.

This appliance must be 
grounded. In the event of 
an electrical short circuit,
grounding reduces the 
risk of electric shock by 
providing an escape wire 
for the electric current. 
This appliance is equipped 
with a cord having a 
grounding wire with 
a grounding plug. The 
plug must be plugged into 
an outlet that is properly
installed and grounded.

Consult a qualified 
electrician or serviceman 
if the grounding instructions
are not completely 
understood or if doubtexists 
as to whether the appliance 
is properly grounded. 
If it is necessary to use an 
extension cord , use only 
a 3-wire

1. A short power-supply cord
is provided to reduce the risks
resulting from becoming
entangled in or tripping over a
longer cord.2. If a long cord set
or extension cord isused:
1)The marked electrical rating
of the cordset or extension cord
should be at least as great as
the electrical rating of the
appliance.
2)The extension cord must be
a grounding-type 3-wire cord.
3)The long cord should be
arranged so that it will not drape
over the counter top or tabletop
where it can be pulled on
by children or tripped over
unintentionally.
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CLEANING
Be sure to unplug the 
appliance from the power 
supply.
1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp
cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be
cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners  or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can  scratch the surface,
which may  result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the  cavity walls that the
food cooked can  touch:  Place half a lemon in a bowl, add 300ml
(1/2 pint) water and heat on 100%  microwave power for 10
minutes.   Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.
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Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold

water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is

warm, do not use it for  microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven
Utensils Remarks

Aluminum foil Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of
meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too
close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from
oven walls.
Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be
at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause
the turntable to break.
Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use
cracked or chipped dishes.
Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars
are not heat resistant and may break.
Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim.
Do not use cracked or chipped dishes.
Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make
slits to allow steam to escape.
Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended
while cooking.
Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision
for a short-term cooking only.
Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be
labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food
inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be
slit, pierced or vented as directed by package.
Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain
moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

Thermometers Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Browning dish

Glass jars

Glassware

See the instructions on "Materials you can use in
microwave oven or to be avoided in microwave oven."
There may be certain non-metallic utensils that are not
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the
utensil in question following the procedure below.

Oven cooking
bags
Paper plates
and cups
Paper towels

Parchment
paper
Plastic

Plastic wrap

Dinnerware

UTENSILS
CAUTION
Personal Injury Hazard
It is hazardous for 
anyone other than a 
compentent person to 
carry out any service or 
repair operation that 
involves the removal of a
cover which gives
protection asgainst
exposure to microwave
energy.
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A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

Materials to be avoided in microwave oven
Utensils Remarks
Aluminum tray
Food carton with
metal handle
Metal or metal-
trimmed utensils
Metal twist ties
Paper bags
Plastic foam

Wood

F

G

A

C BE D

SETTING UP YOUR OVEN
Names of Oven Parts and Accessories
Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:
Glass tray 1
Turntable ring assembly       1
Instruction Manual 1

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may
cause arcing.

May cause a fire in the oven.
Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed
to high temperature.
Wood will dry out when used in the microwave oven and may split
or crack.

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

May cause arcing and could cause a fire in the oven.

Grill Rack( Only for Grill series )
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Hub (underside)

Glass tray

Turntable ring assembly

a. Never place the glass tray  upside down. The glass
tray should never be restricted.

b. Both glass tray and turntable ring assembly must
always be used during cooking.

c. All food and containers of food are always placed
on the glass tray for cooking.

d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or
breaks, contact your nearest authorized service
center.

Turntable Installation

Turntable shaft

Installation and connection
1.This appliance is only intended for domestic use.
2.This oven is intended for built-in use only.It is not intended
for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-
mounted cupboard
5.The appliance is fitted with a plug and must only be
connected to a properly installed   earthed socket.
6.The mains voltage must correspond to the voltage
specified on the rating plate.
7.The socket must be installed and connecting cable must
only be replaced by a qualified electrician.If the plug is no
longer to accessible following installation,an all-pole
disconnecting device must be present on the installation
side with a contact gap of at least 3mm.
8.Adapters,multi-way strips and extension leads must not
be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may 
be hot during operation.

 

.
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Installation Instructions 
Please Read the Manual Carefully Before Installation

A. Built-in furniture

380+2

A gap must be maintained between the wall and the base of the unit above.
Specific gap size could be referenced by the diagrams.
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B.Prep  are the cabi inet

put the template on the bottom plane of cabinet.
1. Read the instruction on the BOTTOM CA INET TEMPLATE ,

2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks"a" of
the template

a a

CENTER LINE

 FRONT EDGE

 L
EF

T 
ED

GE

T EDGE
 RIGH

3. Remove the bottom cabinet template and fix the bracket with screw .

a a

B
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C   .Install the oven
4. Install the oven to the cabinet

- Make sure the back of the oven is locked by bracket.
- Do not trap or kink the power cord.

5. Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw  at the installation hole.

Then fix the Trim-kit plastic cover to the installation hole.

Installation Hole
Screw 

,

 

 bracket
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2. Microwave Cooking

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters
to meet your needs better for cooking.

When the microwave oven is electrified,the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

3) Press " will flash.

5) Press " 

The clock setting has been finished.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
          2) During the process of clock setting, if you press " STOP/C

will go back to the previous status automatically.

1) Press " the hour figure flash;

OPERATION INSTRUCTION

NOTE:  the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:
             0---1    min      :   5  seconds
             1---5    min      :   10 seconds
             5---10  min      :   30 seconds
           10---30  min      :   1 minute
           30---95  min      :   5 minutes

Microwave Power Chart

1) Press the " Micro./Gri l l /Combi. " key once, and "P100" will display.

2) Press " Micro./Gri l l /Combi. " for times or press "     " and "           " to select the

microwave power from 100% to 10%. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.

3) Press  "START/+30

4)Press "       " or "         " to adjust the cooking time.

(The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press  " START/+30

2) Press "       "or "        " to adjust the hour figures,the input time should be within 0--23.

4) Turn "    "or "       " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

Microwave Power 80% 50% 30% 10%100%
Display P100            P80 P50 P30 P10

1.Clock Setting

s/Confirm" to start cooking.

lear", the oven

     ", the minute figures 

                                      " twice, 

                               " to finish clock setting. ":" will flash,Kitchen Timer/Clock

Kitchen Timer/Clock

Kitchen Timer/Clock

 

 

s/Confirm" to confirm.
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4. Defrost By Weight

3. Gri l l  or Combi. Cooking

Press "Micro./Gri l l /Combi. " once the screen will display "P100", and press

" Micro./Gri l l /Combi." for times or press the "          " or "          "  to choose the

power you want, and "G","C-1" or "C-2" will display. Then press "START/+30s/Confirm"

 to confirm, and press "       " or "        "  to set cooking time from 0:05 to 95:00.

Press "  " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1)  to cook for
10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press " W /T  D  " once, the screen will display "dEF1".

2) Press "       "or "       " to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.

3) Press " " key to start defrosting.

Grill
Power

100%

45%

64%

0%

55%

36%

Grill

Combi.1

Combi.2

Microwave
PowerProgram Display

1) Press " Micro./Gri l l /Combi.  " once, the screen displays "P100".

3) Press "   " to confirm.

4) Press "  " or "  " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

5) Press "  " to start cooking.

2) Continue to press "Micro./Gri l l /Combi. "  until the screen displays "C-1".

Combination Power instructions:

G

C-1

C-2
Note:If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order
       to have a better effect of grilling food, you should turn the food over,

close the door, and then press" " to continue cooking.
        If no operation, the oven will continue working.

START/+30s/Confirm

START/+30s/Confirm

START/+30s/Confirm

START/+30s/Confirm

START/+30s/Confirm

eight ime efrost
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5. Defrost By Time

1) Press " "  twice, the screen will display "dEF2".

3) Press " " key to start defrosting.

2) Press "       "or "        " to select the cooking time.The maximum time is 95 minutes.

START/+30s/Confirm

Weight/Time Defrost

1) In waiting state, press "  " to choose the menu from "A1" to "A8".

2) Press " " to confirm the menu you choose.

3) Press "       "or"        " to choose the food weight.

4) Press " " to start cooking.START/+30s/Confirm

START/+30s/Confirm

(1) Press  " " once, the screen will display 00:00.

(2) Press  "           " or "            " to enter the correct timer.

     (The maximum cooking time is  95 minutes)

(3) Press " " to confirm setting.

(4) When the kitchen time is reached, timer indicator will go out. The buzzer will ring 5 times.

If the clock has been set(24-hour system), the screen will display the current time.
Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

START/+30s/Confirm

Kitchen Timer/Clock

1) In waiting state, press " " key to cook with 100% power level
for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum

cooking time is 95 minutes.

2) During the microwave,grill,combination cooking and the defrost by time process,
press " "  to increase the cooking time.

3) Under the states of auto menu, multi-stage cooking and defrost by weight, cooking time
cannot be increased by pressing

" "
4) In waiting state, press "        " to choose the cooking time. Then press

to  s  tar t mic rowave coo king with 100 % pow er leve r .
    This can be set as the finst stage of multi-stage cooking.

START/+30s/Confirm

START/+30s/Confirm

START/+30s/Confirm

6. Kitchen Timer

7. Auto Menu

8. Speedy Cooking
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The menu chart:

Menu Weight Display 

A1 

 Pizza 

200 g 200 

400 g 400 

 A2 

Meat 

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A3 

Vegetable 

200 g 200 

300 g 300 

400 g 400 

A4 

Pasta 

50 g (with 450 g cold water) 50 

100 g (with 800 g cold water) 100 

A5 

Potato 

 200 g 200 

400 g 400 

600 g 600 

A6 

Fish 

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A7 

Beverage 

1 cup（120 ml） 1 

2 cups（240 ml） 2 

3 cups（360 ml） 3 

A8 

Popcorn 

50 g 50 

100 g 100 
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11. Inquiring Function
1) In cooking states of microwave, grill and combination. Press " Micro./Gri l l /Combi."

the current power  will be displayed for 2-3 seconds.
2) During cooking state, press "

10. Lock  Function for Children
Lock: In waiting state, press "  STOP/C

entering the children-lock state and the current time will display if the time has been set,
otherwise, the screen will display " ".

Lock quitting: In locked state, press "STOP/C
denoting that the lock is released.

0:00

 " to check the current time.

lear" for 3 seconds, there will be a long beep denoting

lear " for 3 seconds, there will be a long "beep"

Kitchen Timer/Clock

Two stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first
stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.
Note: Auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80%
microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

1) Press " " twice, the screen displays "dEF2".

2) Press "         "or "        " to adjust the defrost  time of 5 minutes;

3) Press "Micro./Gri l l /Combi. " once, the screen will display "P100".

4) Press "       " or "        " to choose microwave power till "P80" displays;

5) Press " " to confirm, the screen will display "P80".

6) Press "        "or  "       " to adjust the cooking time of 7 minutes;

7) Press " " to start cooking.

START/+30s/Confirm

START/+30s/Confirm

Weight/Time Defrost

9.Mult i -Stage Cooking
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1 .3 Open the oven door
    press " "  button, the oven door will open.

14. The oven lamp

    After cooking, the oven lamp will turn off if the door is closed. If the door is opened
  over 10 minutes, the lamp will off automatically.

12. Specification
(1) " " must be pressed to continue cooking if the door is opened

during cooking;
(2) Once the cooking programme has been set , " " is not pressed
      in 5 minutes. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
(3) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.

START/+30s/Confirm

START/+30s/Confirm
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Trouble shooting

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and
treated. If at any time in future you need to dispose of this
product please do NOT dispose of this product with household
waste. Please send this product to WEEE collecting points
where available.

It is forbidden to run the unit without any food inside.
It is very dangerous.
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