
 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งาน 
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เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ 

ก่อนอ่ืนทางบริษัท สยามแมเนอร์กรุ๊ป ขอกราบขอบพระคณุท่ีได้ไว้วางใจและซือ้สินค้ากบัทางบริษัทฯ ทัง้นีเ้พ่ือการใช้งาน

อปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้องและปลอดภยั ทางบริษัทฯแนะน าให้ทา่นอา่นคูมื่อนีอ้ย่างละเอียดและปฏิบตัติามข้อแนะน า เพ่ือให้การ

ใช้งานเป็นประโยชน์อยา่งสงูสดุ 

 

เพ่ือการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพและความปลอดภยั ทางบริษัทฯแนะน าให้ทางผู้ใช้ปฏิบตัิตามหวัข้อ

ดงัตอ่ไปนี ้

 ควรตดิตอ่ศนูย์บริการของบริษัทฯหรือศนูย์บริการท่ีได้รับการรับรองโดยบริษัทฯเทา่นัน้ 

 ควรใช้อะไหลท่ี่จดัจ าหนา่ยโดยบริษัทผู้ผลิตเทา่นัน้ 

 เม่ือท าการยกหรือเคล่ือนย้ายเตาอบ ให้ท าการการจบัตรงชอ่งมือจบัด้านข้างเตาอบ ห้ามท าการยกโดยจบัยดึท่ีด้ามจบั

ประตเูป็นอนัขาด เน่ืองจากอาจสง่ผลให้ประตกูระจกแตกได้ 

 เตาแก๊สเตาอบไฟฟ้าได้ถกูออกแบบมาเพ่ือให้ใช้งานภายในบ้านและครอบครัวเทา่นัน้ ไมเ่หมาะส าหรับการใช้งานเชิง

พาณิชย์ 

 เตาแก๊สจะสง่ผา่นความร้อนและความชืน้ออกจากตวัเตา โปรดดใูห้มัน่ใจว่าห้องครัวมีอากาศถ่ายเทได้ดีและมีการ

ตดิตัง้/ใช้งานเคร่ืองดดูควนั 

 หากมีการใช้เตาแก๊สเป็นระยะเวลานาน ควรจะต้องมีการระบายอากาศท่ีมากขึน้ (เปิดประต ูหรือ กระจกห้องครัว) 

 ห้ามวางภาชนะท่ีมีก้นผิดรูป หรือ ไมม่ัน่คงบนตะแกรงเตาแก๊สเพ่ือปอ้งกนัภาชนะล้ม 

 หากเตาแก๊สดบัโดยบงัเอิญ ให้ปิดแก๊สและรอหลงั 1 นาทีจงึจะหมนุลกูบดิเตาเพ่ือเปิดแก๊สอีกครัง้ 

 ควรตดิตัง้เบรคเกอร์แยกจากอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ 

 ไมค่วรจบัหรือสมัผสักบัประตขูองเตาอบและควรปอ้งกนัไมใ่ห้เดก็เข้าใกล้ในขณะท่ีเตาอบท างาน 

 ไมค่วรสมัผสัถกูผนงัภายในเตาอบ ขดลวดให้ความร้อนด้านใน ถาด ตะแกรง ภายหลงัจากการใช้งานเสร็จเน่ืองจาก

อปุกรณ์ดงักลา่วอาจยงัคงมีความร้อนคงเหลือสะสมอยู่ 

ค าแนะน าด้านความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกวิธี 



 เคร่ืองนีไ้ม่เหมาะส าหรับผู้ ท่ีพิการทางสมอง หรือไม่มีประสบการณ์การใช้งาน หรือผู้ ไม่มีความรู้ในการใช้งาน ผู้ ใช้ควร

ศกึษาคูมื่อนีอ้ยา่งดีก่อนการใช้งานเคร่ือง 

 เพ่ือความปลอดภยัไมค่วรปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

o การเตรียมเฟอร์นิเจอร์ท่ีขดัตอ่ระบบระบายความร้อนของเตาอบ 

o การติดตัง้ให้สายไฟหรือระบบไฟฟ้าของอปุกรณ์อ่ืนๆสมัผสัโดนกบัสว่นท่ีมีความร้อนของเตาอบ 

o การติดตัง้เตาอบในสภาวะแวดล้อมท่ีไมเ่หมาะสมเชน่ ง่ายตอ่การสมัผสัโดนฝนหรือแสงอาทิตย์ 

o ใช้เตาอบในการเก็บของ 

o ใช้วตัถไุวไฟใกล้เตาอบ 

o ใช้อปุกรณ์ปลัก๊ไฟตอ่พว่ง ปลัก๊ตอ่แปลงหรือหม้อแปลง 

o การซอ่มหรือแก้ไขเตาอบโดยไมไ่ด้รับการแนะน าจากผู้ช านาญการท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 

o ใช้เคร่ืองท าความสะอาดชนิดไอน า้ท าความสะอาด 

o ห้ามเลน่หรือนัง่บนประตเูตาอบ ห้ามใช้บานประตเูตาอบแทนบนัไดหยิบของ 

o ห้ามใช้เคร่ืองท าความสะอาดไอน า้ในการท าความสะอาดเคร่ือง 

 ควรตดิตอ่ศนูย์บริการทนัทีเม่ือพบเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

o หากมีข้อสงสยัในการใช้งานหรือการเตรียมอปุกรณ์ท่ีใช้ในการตดิตัง้ 

o เม่ืออปุกรณ์ตอ่พว่งไฟฟ้ามีปัญหาหรือเสียหาย 

o หากมีข้อสงสยักบัเสียงของเตาอบหลงัจากแกะออกจากบรรจภุณัฑ์ 

o เม่ือเตาอบมีปัญหาในการท างาน 

 ข้อควรปฏิบตัใินการใช้งานเตาอบ: 

o ใช้เตาอบเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการท าอาหารเทา่นัน้ 

o ก่อนการใช้งานครัง้แรกควรลอกพลาสติกหุ้มเตาออกให้หมด 

o ก่อนการใช้งานครัง้แรกให้ท าการเปิดเตาอบ โดยไมมี่ภาชนะใดๆในเตาอบ ทิง้ไว้เป็นเวลา 45 นาที เพ่ือไลก่ลิ่น

และควนัจากสารเคลือบด้านในเตาอบออก 

o ตรวจสอบเสียงการท างานของเตาอบครัง้แรกเม่ือแกะออกจากบรรจภุณัฑ์ 

o ควรปลดสายหรืออปุกรณ์ตอ่พว่งไฟฟ้าเม่ือพบวา่เตาอบมีปัญหา ก่อนการท าความสะอาดหรือซ่อมบ ารุง 

o ควรปลดสายหรืออปุกรณ์ตอ่พว่งไฟฟ้าเม่ือไมไ่ด้ใช้เตาอบเป็นระยะเวลานานหรือเลิกการใช้งานอย่างถาวร 



o ควรใช้ถงุมือกนัความร้อนในการจบัสมัผสัถกูถาด ตะแกรง หรือภาชนะอ่ืนๆท่ีใสเ่ข้าไปภายในเตาอบขณะใช้งาน

หรือหลงัจากใช้งานเสร็จใหม่ๆ 

o จบัด้ามจบัของประตบูริเวณต าแหนง่ตรงกลาง เน่ืองจากริมด้านซ้าย-ขวาอาจมีความร้อนท่ีระบายออกมาจาก

เตาอบ 

o ควรบิดปุ่ มบิดให้อยูใ่นต าแหนง่ ◌/● อยูเ่สมอเม่ือไมไ่ด้ใช้งาน 

 

 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบจากความเสียหายท่ีเกิดจากการติดตัง้ท่ีไมถ่กูต้องหรือการใช้งานท่ีไมเ่หมาะสมไม่

ถกูต้อง หรือไมต่รงตามวตัถปุระสงค์ท่ีระบใุนคูมื่อนี ้

 

 

 

 

 ห้ามใช้สเปรย์ทุกชนิดใกล้เตาแก๊สเตาอบขณะท่ีก าลังใช้งานเคร่ืองเดด็ขาด 

 ห้ามใช้หรือใช้เตาอบเป็นที่เก็บน า้ยาที่สามารถตดิไฟได้ง่ายเดด็ขาด 

 ห้ามใช้เคร่ืองนีเ้ป็นเคร่ืองให้ความร้อนแทนฮีตเตอร์ 

 ห้ามดงึปล๊ักเคร่ืองออกโดยการดงึสายเคเบิล 

 

 ห้ามใช้ลิน้ชักอุ่นอาหารใต้เตาอบเป็นท่ีเก็บของท่ีสามารถตดิไฟได้หรือสิ่งของท่ีไม่ทนต่อความร้อนเช่น 

ไม้ กระดาษ สเปรย์ทุกชนิด กระป๋องต่างๆ ผ้า ฯลฯ 

เตานีไ้ด้รับมาตราฐานที่สอดคล้องกับ 

-89/336/EEC (electromagnetic compatibility) 
-89/109/EEC (foodstuffs) 
-73/23/EEC + 93/68/EEC (low voltage) 
-2009/142/EC (Gas Appliance Directive) 



 

                

 

การตดิตัง้ 
 

 ข้อควรระวัง 

1. ก่อนการตดิตัง้ โปรดตรวจสอบว่าประเภทแก๊สและแรงดันแก๊สนัน้เหมาะสมกับเคร่ืองหรือไม่ 

2. โปรดศึกษาข้อมูลสินค้าบนฉลากสคบ 

3. เคร่ืองต้องได้รับการติดตัง้ตามกฏข้อบังคับท่ีระบุไว้ในคู่มือ โปรดให้ความส าคัญกับข้อแนะน าเก่ียวกับการ

ระบายอากาศภายในห้องครัว 

  



เคร่ืองจะประกอบด้วยโซ่ปอ้งกนัไมใ่ห้เคร่ืองหน้าคว ่าแล้วอาจไปท าลายท่อแก๊ส  ให้น าสายโซพ่ร้อมตวัเก่ียวและเจาะรูท่ีผนงั

ด้านหลงัซึง่เป็นระดบัเดียวกบัต าแหนง่ท่ีจะเก่ียวกบัสายโซ่ จากนัน้ให้ใสป่กุในชอ่งท่ีเจาะไว้และขนัน็อตให้แน่นกบัผนงั วางโซเ่ข้า

กบัท่ียึด ปรับระดบัขาเคร่ืองให้เทา่กนั 

ในกรณีท่ีต้องการตัง้เคร่ืองระหวา่งตู้  2 ตู้  และ ไมส่ามารถตดิตัง้โซป่อ้งกนัเคร่ืองหน้าคว ่าได้ เราแนะน าให้ยดึน็อตเคร่ืองเข้ากบั

ผนงัตู้ทัง้สองฝ่ัง โดยน็อตท่ีใช้ควรได้รับการติดตัง้ดงันี ้

 จดัวางเคร่ืองในต าแหนง่ท่ีต้องการ และท าเคร่ืองหมายในต าแหนง่ท่ีต้องการยึดด้านในตู้  เจาะรู 3.5 มม.เข้าไปท่ีตู้และ

ทัง้สองฝ่ังของเคร่ือง FREESTANDING 

 ควรวดัขนาดก่อนการเจาะวา่ต าแหนง่นัน้ตรงกบัต าแหนง่ท่ีต้องการตามแผนภาพ บริษัทฯจะไมรั่บประกนัการเจาะรู

เคร่ืองนอกเหนือจากต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่การเจาะรูจะไมท่ าความเสียหายให้กบัสายไฟ หรือ ท่อ

สง่แก๊ส  

 ใสน๊่อต 12 ตวัขนาด 40 มม. เข้าไปในรูท่ีเจาะไว้ท่ีตู้และด้านข้างตวัเคร่ือง 

ความยาวของน๊อตสามารถเลือกให้เหมาะสมกบัความหนาของตู้เฟอร์นิเจอร์ และชอ่งวา่งระหวา่งตู้และตวัเคร่ือง 

 

 

 

 

 

  
โปรดระวัง! ความยาวของน๊อตจะพอดีกบัตู้หนา 20 มม. และชอ่งวา่งระหวา่งตู้และตวัเคร่ืองคือ 10 มม. 
ความยาวของน๊อตสามารถเลือกให้เหมาะสมกบัความหนาของตู้เฟอร์นิเจอร์ และชอ่งวา่งระหวา่งตู้และตวัเคร่ือง 
ข้อควรจ า: เพ่ือการซ่อมบ ารุงคณุควรสามารถเข้าถึงตวัน็อตได้ ไมค่วรมีการตอ่เตมิตู้ทบัตวัน๊อตยึด 

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อคนหรือสัตว์หากเคร่ืองติดตัง้ผิดวิธี หรือใช้
งานผิดวิธี 
 



 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้านีจ้ าเป็นต้องตอ่เข้ากบัเต้าเสียบไฟฟ้าท่ีมีก าลงัไฟเดียวกบัท่ีระบไุว้บนฉลาก ในกรณีท่ีใช้การตอ่สายไฟตรงแบบไม่

ใช้ปลัก๊ไฟ จ าเป็นต้องตดิตัง้ omnipolar สวิสช์ก่อนตดิตัง้เคร่ืองโดยมีระยะหา่ง 3 มม. (สายดนิไม่ควรมีอะไรกีดขวาง) และก่อน

การติดตัง้สายเมน โปรดดใูห้มัน่ใจวา่ 

 เต้าเสียบ เซฟตี ้สายไฟตา่งๆ ถกูต้องตามฉลากท่ีระบไุว้กบั

เคร่ือง 

 เต้าเสียบไฟจ าเป็นต้องมีสายดนิ 

 เต้าเสียบและสวิสช์ omnipolar ต้องสามารถเข้าถึงได้หลงัการติดตัง้เคร่ืองแล้ว 

 หลงัการติดตัง้ห้ามไมใ่ห้สายไฟท่ีเก่ียวข้องใกล้หรือสมัผสัถกูความร้อน 

 ห้ามตดัสายไฟ ใช้สายพว่ง หรือ อแดปเตอร์ เน่ืองจากอาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือ

ก่อให้เกิดความร้อนท่ีสายไฟ หรือเต้าเสียบ 

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อคนหรือสัตว์หากเคร่ือง
ตดิตัง้ผิดวิธี หรือใช้งานผิดวิธี ดังนัน้เคร่ืองควรได้รับการตดิตัง้จากช่าง
ผู้ช านาญการเท่านัน้และติดตัง้ตามมาตราฐานความปลอดภัยของท้องถิ่น 
 

ก าลังไฟต่างๆ 
ไฟเตาอบ                                       25  วตัต์ 
สปิท มอเตอร์                                   4  วตัต์ 
เหล็กให้ความร้อนตวับน             1950  วตัต์ 
เหล็กให้ความร้อนตวัล่าง            1800  วตัต์ 
เหล็กให้ความร้อนเตายา่ง           2250  วตัต์ 
พดัลมให้ความร้อน                    1800   วตัต์ 
มอเตอร์ระบายความร้อน               30   วตัต์ 
พดัลมระบายความร้อน                 11   วตัต์ 

 
ห้องท่ีวางเคร่ืองควรมีอากาศถ่ายเทท่ีดีเพ่ือการท างานท่ีดีของหวัเตาแก๊ส และเพ่ือรักษาให้อณุหภมูิห้องปลอดภยั 
ระยะหา่งระหวา่งเตาแก๊ส 

การต่อไฟฟ้า 
 

การระบายอากาศ 
 



พืน้ผิวตา่งๆท่ีอยูห่า่งจากขอบเตาระยะ 200 มม. ควรมีคณุสมบตัท่ีิทนความร้อน ไมต่ิดไฟ  พืน้ผิวท่ีสามารถติดไฟได้ควรมี
ระยะหา่งจากหน้าเตาอยา่งน้อย 600 มม. และห้ามมีสิ่งใดอยูเ่หนือเตาในระยะ 450 มม. ห้ามตวัเตาติดกบัพืน้ผิวใดๆทัง้ทาง
ด้านข้าง และด้างลา่งเตาแก๊ส 

 
เคร่ืองต้องได้รับการตอ่ทอ่แก๊สตามมาตราฐานความปลอดภยัท่ีก าหนด และตามประเภทของแก๊สท่ีเหมาะสมกบัเคร่ือง 

ให้ใช้ข้อตอ่ท่อตวัผู้ขนาด ½ นิว้ BSP เข้ากบัต าแหนง่ 55 มม.จากด้านขวาเคร่ือง และ 560 มม. จากพืน้ ชา่งจ าเป็นต้องเปล่ียน
ทอ่แก๊สตามมาตราฐานของท้องถ่ินนัน้ๆ 

 
 

 
อาการตอ่ไปนีคื้ออาการท่ีเคร่ืองท างานผิดปรกติ โปรดติดตอ่ศนูย์ซอ่ม 

 หวัเตามีเปลวไฟสีเหลือง 

 เคร่ืองใช้มีคราบเขม่าติดตามภาชนะ 

 หวัเตาจดุติดได้ไมดี่ 

 หวัเตาไมมี่เปลวไฟสม ่าเสมอ 

 เตาแก๊สดบัเม่ือปิด/เปิดประตเูตาอบ 

 ลกูบดิหมนุได้ยาก 

 
 

 

 

การต่อแก๊ส 
 

  ข้อควรจ า:เคร่ืองควรได้รับการต่อแก๊สจากช่างบริษัทฯ หรือช่างผู้ช านาญการเท่านัน้ 

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อคนหรือสัตว์หากเคร่ืองติดตัง้ผิดวิธี หรือใช้
งานผิดวิธี หรือโดยช่างท่ีบริษัทฯไม่ได้รับรอง 
 

การท างานเคร่ืองที่ผิดปรกติ 
 

  ข้อควรจ า: หากเคร่ืองท างานผิดปกต ิโปรดตดิต่อศูนย์ซ่อม 



 

เพ่ือการใช้งานให้เกิดประโยชน์สงูสดุและเพ่ือยืดอายกุารใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทางบริษัทฯจงึแนะน าให้ผู้ใช้อา่นคูมื่อการใช้งาน

เลม่นีโ้ดยละเอียดก่อนการเร่ิมใช้งานเคร่ือง คูมื่อการใช้งานนีจ้ะแนะน าขัน้ตอนการใช้งานเคร่ืองอยา่งปลอดภยั  โปรดเก็บรักษา

คูมื่อนีไ้ว้เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในอนาคต 

 

1 = ตะแกรงรองหม้อกระทะ 

2 = ฝาปิดหวัเตา 

3 = หวัเตาแก๊ส 

4 = หวัสปาร์ค 

5 = เซ๊ฟตีว้าว์ล 

 

หวัเตาหน้าซ้าย  หวัเตากลาง หวัเตากลาง 

 หวัเตาหลงัซ้าย  หวัเตากลางหลงั  ลกูบิดอณุหภมูิเตาตบ 

 หวัเตาหน้าขวา หวัเตากลางซ้าย  ลกูบิดโปรแกรมเตาอบ 

   หวัเตาหลงัขวา  หวัเตากลางขวา 

คู่มือการใช้งาน 
 

การใช้งาน (เตาแก๊ส) 

ภาพส่วนประกอบเตาแก๊ส 

รายละเอียดสัญลักษณ์ลูกบิด 

A 



 
ในการเปิดเตาแก๊ส ให้กดลกูบดิพร้อมกบัหมนุลกูบิดไปพร้อมๆกนัในลกัษณะแบบทวนเข็มนาฬิกา 

จนกระทัง่สญัลกัษณ์บนลกูบิดอยู่ในแนวเดียวกบัระดบัความร้อนเตาท่ีต้องการ เชน่ หากต้องการใช้

ไฟแรงสดุให้หมนุลกูบิดไปท่ีต าแหนง่เปลวไฟใหญ่ท่ีสดุ  เม่ือเปลวไฟติดให้กดลกูบดิค้างไว้ 3-4 วินาที

เพ่ือให้เซฟตีว้าว์ลท างานและเปลวไฟตดิอตัโนมตัิอยา่งตอ่เน่ือง หากเปลวไฟดบั ให้รอ 1 นาทีเพ่ือให้

แก๊สระเหยก่อนท่ีจะลองจดุติดหวัเตาใหม ่ในขัน้ตอนนีส้ามารถปรับระดบัเปลวไฟได้โดยการหมนุทวนเข็มนาฬิกา ตาม

สญัลกัษณ์เปลวไฟ   หากต้องการปิดแก๊สให้หมนุลกูบิดไปตามเข็มนาฬิกาจนลกูศรหยดุท่ีสญัลกัษณ์   

ข้อแนะน า 

ในกรณีท่ีไฟเตาแก๊สดบั จ าเป็นจดุหวัเตาแก๊สด้วยไฟแช๊ค หรือ ไม้ขีดเข้าท่ีหวัเตา (โปรดระวงัไมใ่ห้เปลวไฟสมัผสัโดนผิวหนงั) 

เซฟตีว้าว์ลจะชว่ยให้ไฟตดิ หากจดุไฟไมต่ดิ เน่ืองมาจากมีเศษอาหาร น า้ อดุตนัช่องสง่แก๊ส ไมค่วรกดลกูบิดให้จดุติดไฟนาน

กวา่ 15 วินาที หากหวัเตาไมจ่ดุติดหรือเปลวไฟดบัเองให้ท าการหมนุลกูบิดไปท่ีต าแหนง่ปิด   รอ 1 นาทีแล้วเร่ิมขัน้ตอนการจดุ

ตดิใหม่ 

เม่ือหวัเตามีเปลวไฟติดแล้ว สามารถท าการปรับความแรงได้ตามท่ีต้องการ 

 ข้อแนะน าในการใช้เตาแก๊ส 

เพ่ือการใช้งานท่ีประหยดัแก๊ส และมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ ให้ใช้กระทะหรือหม้อท่ีพอดีกบัขนาดหวัเตา เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เปลวไฟ

พุง่ออกด้านข้างกระทะหรือหม้อ (ตามภาพ) ให้ใช้กระทะหรือหม้อก้นแบนเทา่นัน้ 

เม่ืออาหารเร่ิมเดือด ให้ปรับระดบัไฟลงให้พอเดือด โปรดระมดัระวงัในขณะท าอาหารด้วยน า้มนัหรือน า้มนัจากสตัว์เน่ืองจาก

น า้มนัจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 

 

 

การจุดตดิและการใช้งานหัวเตาแก๊ส 



ตารางภาชนะ (ภาชนะก้นแบน) 

 

 

 

 

 

 

 สามารถเลือกอณุหภมูิการอบอาหารได้โดยการหมนุลกูบิดเตาอบตามเข็มนาฬิกา สามารถ

เลือกอณุภมูิได้ระหวา่ง 60°C และ MAX หากเตาอบนีเ้ป็นเตาอบไฟฟ้า ไฟเตือนจะสวา่งขึน้เม่ือ

เตาอบร้อนขึน้ และไฟเตือนนีจ้ะดบัลงเม่ืออณุหภมูิถึงระดบัท่ีต้องการแล้ว ไฟกระพริบหมายถึง

ระดบัความร้อนเตาอบอยูใ่นระดบัท่ีตัง้ไว้และมีความร้อนในเตาสม ่าเสมอ 

 

 

 สามารถหมนุลกูบิดเพ่ือเลือกโปรแกรมการใช้งานให้สอดคล้องกบัอณุหภมูิท่ีตัง้  

ลกูบดิเลือกโปรแกรมการท างาน B และ ลกูบดิเลือกอณุหภมูิเตาอบ Aจะใช้ส าหรับการอบอาหาร

หลายรูปแบบ ควรเลือกอณุหภมูิให้เหมาะสมกบัโปรแกรมการอบนัน้ๆ 

 

 ไฟเตาอบ 

จะตดิขณะท่ีเตาอบก าลงัท างาน และยงัติดอยูเ่ม่ือไมมี่การให้ความร้อน 

 โปรแกรมไฟบน-ล่าง Traditional Cooking 

 อณุหภมูิควรเลือกระหวา่ง 60°C และ MAX 

ต าแหน่งหัวเตา Ø กระทะที่เล็กที่สุด (มม.) Ø กระทะที่ใหญ่ที่สุด (มม.) 
หวัเตาเล็ก (Auxiliary) 90 160 
หวัเตากลาง (Semi-rapid) 130 180 
หวัเตาใหญ่ (Rapid) 150 260 
หวัเตา 3 ชัน้ (Triple Ring) 210 260 

การใช้งานเตาอบ  

ลูกบิดอุณหภูมิเตาอบ 

ลูกบิดเลือกโปรแกรมการท างานเตาอบ   

A 

B 



แผงความร้อนด้านบนและด้านลา่งจะเร่ิมท างาน  ควรเปิดเตาทิง้ไว้ให้ร้อนก่อนใส่อาหาร โปรแกรมนีเ้หมาะส าหรับการ

ปรุงอาหารท่ีต้องการให้สกุทัง้ด้านบนและด้านลา่งพร้อมๆกนั เชน่ กะหล ่าปลีกบัซ่ีโครง, การปรุงปลาสไตล์โคนา, เนือ้ลกู

ววักบัข้าว ฯลฯ เหมาะส าหรับการท าเนือ้ลกูววัเนือ้สตัว์ประเภทตา่งๆหรืออาหารจ าพวก เนือ้ตุน๋, สตว์ูเนือ้ววั, แฮม ฯลฯ 

โปรแกรมนีจ้ะเหมาะกบัเมนอูาหารท่ีจะต้องมีการปรุงสกุอยา่งช้าๆ อีกทัง้ยงัเหมาะกบัการอบเค้กหรือการอบแคซาโรล 

(casserole) โดยสามารถเลือกใช้ระดบัตะแกรงต ่า หรือ สงู เพ่ือการกระจายความร้อน บนและลา่งเตาให้เทา่กนัโดย

เลือกวา่ อาหารชัน้ไหนต้องการความร้อนจากด้านบนหรือด้านลา่งเตามากท่ีสดุ 

 โปรแกรม Delicate Cooking 

 อณุหภมูิควรเลือกระหวา่ง 60°C และ MAX 

แผงความร้อนด้านลา่งและพดัลมกระจายความร้อยจะท างานพร้อมกนั เหมาะส าหรับอาหารประเภทท่ีต้องการเน้นใช้

ความร้อนจากทางด้านลา่งเพียงอยา่งเดียวและไมต้่องการให้อาหารแห้งมากจนเกินไปเชน่ เค้ก ฐานเค้กหรือฐานพาย

ผลไม้ คกุกี ้

 โปรแกรมการใช้ไฟบน Top Oven Cooking 

 อณุหภมูิควรเลือกระหวา่ง 60°C และ MAX 

แผงความร้อนด้านบนจะท างานโปรแกรมนีเ้หมาะส าหรับการท าอาหารให้เป็นสีน า้ตาลหรืออบกรอบ ในชว่งเวลา 

สดุท้ายของการอบอาหาร 

  โปรแกรมการย่าง Grill Cooking 

อณุหภมูิควรเลือกระหวา่ง 60°C และ MAX 

แผงความร้อนด้านบนจะเร่ิมท างานโปรแกรมนีจ้ะใช้อณุหภูมิสงูมากและความร้อนจะถกูสง่สูอ่าหารโดยตรงซึง่ท าให้

พืน้ผิวเนือ้หรืออาหารเป็นสีน า้ตาล แตไ่มด่งึน า้ให้ระเหยออกจากอาหาร ท าให้เนือ้นุม่ไมแ่ห้ง  โปรแกรมนีแ้นะน าให้ใช้กบั

เมนอูาหารประเภทเนือ้สตัว์เชน่ การย่างเนือ้สเตก็ เนือ้ลกูววั ซ่ีโครง เนือ้ฟิเลย์ เนือ้แฮมเบอร์เกอร์ ฯลฯ 

 โปรแกรมการอบด้วยพัดลม Fan Assisted Grill Cooking 

อณุหภมูิควรเลือกระหวา่ง 60°C และ 200°C 



แผงความร้อนด้านบนและพดัลมจะท างาน คณุสมบตันีิจ้ะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการแผ่ความร้อนให้ไปในทิศทาง

เดียวกนั ซึง่จะชว่ยปอ้งกนัไมใ่ห้อาหารไหม้ด้านนอกและสง่ความร้อนเข้าด้านในอาหารโดยตรงโปรแกรมนีเ้หมาะกบัเค

บบัท่ีท าด้วยเนือ้สตัว์และผกั, ไส้กรอก, ซ่ีโครงแกะ, ไก่ในซอสรสเผ็ด, นกกระทา, หมสูบั, สเตก็ปลาหรือปลาหมกึ ฯลฯ 

 โปรแกรมอบขนมด้วยพัดลมและขดลวดด้านหลัง Fan Forced Cooking/Baking Mode 

อณุหภมูิควรเลือกระหวา่ง 60°C และ MAX 

แผงความร้อนด้านในเตาอบพร้อมพดัลมจะท างานเพ่ือกระจายความร้อนให้ทัว่ทัง้เตาอบ โปรแกรมนีเ้หมาะส าหรับ

ประกอบอาหารได้เกือบทกุประเภท โดยเฉพาะประเภทขนมปังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเค้กท่ีต้องการให้มีการฟขูึน้ หรือ

การท าทาร์ต, พาย (บนชัน้วางชัน้ท่ี 3) หรือขนมประเภทอ่ืนๆอาทิเชน่ ครีมพฟัฟ์ บีสกิต สวิสโรล ฯลฯ หรือการอบอาหาร

ในปริมาณมากๆ และใช้ภาชนะอบหลายแบบพร้อมๆกนั 

 โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง Defrosting 

 สามารถเลือกอณุหภมูิระหว่าง 80°C จนถึง 100°C 

พดัลมท่ีอยู่ด้านล่างของเตาอบจะท างานและท าให้อากาศหมนุเวียนจากอณุหภมูิห้องกระจายแผไ่ปท่ีอาหาร โปรแกรมนี ้

เหมาะส าหรับการละลายน า้แข็งของอาหารในทกุๆประเภท ยกเว้นอาหารท่ีไมต้่องการใช้ความร้อนในการประกอบ

อาหาร โดยปกตแิล้วการละลายน า้แข็งจะใช้เวลาประมาณคร่ึงชัว่โมง โดยหากทางผู้ใช้ต้องการเร่งความเร็วในการ

ละลายน า้แข็งสามารถเลือกใช้โปรแกรมอบขนมด้วยพดัลมและขดลวดด้านหลงัและเลือกอณุหภมูิระหวา่ง 80°C จนถึง 

100°C 

ปิดประตเูตาอบทกุครัง้ท่ีท าการอบไมว่า่ใช้โปรแกรมใดๆ 



 

 

นาฬิกาดจิิเตอล Digital clock 

- หน้าจอแสดง (0:00-24:00) ชม. และนาที 
- ตวัเลขสามตวับนหน้าจอจะกระพริบ และแสดงสญัลกัษณ์ “AUTO” เม่ือเตาอบท างาน 

- ให้กดปุ่ ม ก่อนในการตัง้เวลาให้ถกูต้อง จากนัน้ให้กดเคร่ืองหมาย  +  หรือ  -  เพ่ือเลือกเลขเวลาท่ีต้องการ  
การตัง้การท างานแบบแมนวล Manual operation setting 

กดปุ่ ม เพ่ือยกเลิกไมใ่ห้สญัลกัษณ์ “AUTO” กระพริบ 

หากสญัลกัษณ์ “AUTO” ยงักระพริบ ให้กดปุ่ ม เพ่ือยกเลิกการท างาน “AUTO” จากนัน้การท างานแบบแมนวลจะเร่ิม

ท างาน 

การตัง้การท างานแบบอัตโนมัต ิ(การตัง้เวลาการท างานแบบอัตโนมัตติัง้แต่ต้นจนจบ) 

1. กดปุ่ ม  เพ่ือตัง้เวลาอบ 

2. กดปุ่ ม  เพ่ือตัง้เวลาหยดุการท างาน 
3. ตัง้อณุหภมูิและโหมดการอบโดยการหมนุลกูบิดโปรแกรมและลกูบดิอณุหภมูิ 

สญัลกัษณ์ “AUTO” กระพริบขึน้เพ่ือแสดงวา่มีการตัง้โปรแกรมการท างานแล้ว 

ตวัอยา่งเชน่ หากใช้เวลาอบท่ี 45 นาที และต้องการให้เวลาการอบสิน้สดุท่ี 14:00 น. 

                    ให้กดปุ่ ม  ตัง้เวลาอบท่ี 45 นาที 

                    ให้กดปุ่ ม   ตัง้เวลาเวลาสิน้สดุท่ี 14:00 น. 

หลงัการตัง้การท างาน หน้าจอจะแสดงเวลาตามนาฬิกาจริง (ชัว่โมง:นาที) และ สญัลกัษณ์ “AUTO” จะกระพริบขึน้ ซึง่

หมายถึงการตัง้เวลาถกูบนัทึกเรียบร้อยแล้ว 

ดงันัน้เม่ือนาฬิกาแสดงเวลา 13:15 น. (หรือ ระหว่าง 13:14-13:15)  เตาอบจะเร่ิมท างานอตัโนมตัิ สญัลกัษณ์  และ 

สญัลกัษณ์ “AUTO” จะกระพริบขึน้เสมอ 

เม่ือนาฬิกาเดนิไปท่ีเวลา 14:00 น. การท างานจะสิน้สดุลง และ  เคร่ืองจะร้องและสญัลกัษณ์ “AUTO” จะกระพริบขึน้ ให้กด  

  เพ่ือให้เคร่ืองหยดุร้อง 

การตัง้ค่าแบบกึ่งอัตโนมัติ Semi-automatic setting (การตัง้เวลาการท างานแบบอัตโนมัตตัง้แต่ต้นจนจบ) 

แผงหน้าจอควบคุมการท างานเตาอบ  



a. การก าหนดระยะเวลาการอบ (สามารถตัง้การท างานได้นานสงูสดุ 10 ชัว่โมง) 
ให้กด   เพ่ือตัง้เวลาในการอบ เตาอบจะเร่ิมการท างานทนัที สญัลกัษณ์   และ สญัลกัษณ์ “AUTO” จะ
กระพริบขึน้ หลงัจากเวลาการอบสิน้สดุลง เคร่ืองจะหยดุท างานอตัโนมตั ิ เคร่ืองจะร้องและสญัลกัษณ์ “AUTO” จะ

กระพริบขึน้ ให้กด    เพ่ือให้เคร่ืองหยดุร้อง 
b. การตัง้เวลาท่ีต้องการให้เคร่ืองหยดุการท างาน (สามารถตัง้การท างานได้นานสงูสดุ 23 ชัว่โมง 59นาที) 

ให้กด  เพ่ือตัง้เวลาท่ีต้องการให้สิน้สดุการท างาน เตาอบจะเร่ิมการท างานทนัที   สญัลกัษณ์                       
และสญัลกัษณ์ “AUTO” จะกระพริบขึน้ เม่ือสิน้สดุเวลาท างาน เคร่ืองจะหยดุท างานอตัโนมตัิ เคร่ืองจะร้องและ

สญัลกัษณ์ “AUTO” จะกระพริบขึน้ ให้กด   เพ่ือให้เคร่ืองหยดุร้อง 
เม่ือมีการกดปุ่ มท่ีเก่ียวข้อง ขัน้ตอนการท างานจะแสดงขึน้บนหน้าจอ  เม่ือใดท่ีมีการกด   และตัง้เวลากลบัไปท่ี 
“0” การท างานจะถกูยกเลิก  เม่ือกดสญัลกัษณ์นัน้อีกครัง้เคร่ืองกลบัจะไปท างานแบบแมนวล  

 
การตัง้เวลา Timer  
สามารถตัง้การท างานได้นานสดุ 23 ชัว่โมง 59นาที 

เพ่ือตัง้การท างาน ให้กด  จากนัน้ให้กด  + หรือ –   จนกระทัง่ เวลาแสดงขึน้ท่ีหน้าจอ  หลงัการตัง้เวลาการท างาน เวลาท่ี

ถกูต้อง (ชัว่โมง,นาที) และ สญัลกัษณ์  จะแสดงขึน้บนหน้าจอ 

เม่ือกด     เวลาท่ีตัง้จะแสดงขึน้  เม่ือสิน้สดุเวลาการอบเคร่ืองจะร้องอีกครัง้   ให้กด   แล้วเคร่ืองจะหยดุร้อง    
ข้อสังเกต: เม่ือท าการกดปุ่ มท่ีเก่ียวข้องในการตัง้เวลา ควรท าการตัง้ให้เสร็จสิน้ภายใน 5 วินาที   ในกรณีท่ีไฟตกหรือดบั การ
ตัง้โปรแกรมและนาฬิกาจะหยดุไมแ่สดงผล  หลงัจากท่ีไฟฟ้ากลบัมาท างานปกต ิเลข “0”สามตวัและปุ่ ม“AUTO”จะแสดงบน
หน้าจอเตาอบและต้องเร่ิมการตัง้การท างานใหม่อีกครัง้ 
เตาอบนีมี้ระบบระบายอากาศซึง่ชว่ยในการท าให้เคร่ืองเย็นลงเมื่อตวัเคร่ืองร้อนเกินไป เม่ือพดัลมท างานเคร่ืองจะมีเสียงลม

สง่ผา่นออกทางประตแูละแผงควบคมุ ดงันัน้เม่ืออบอาหารเสร็จแล้ว พดัลมจะยงัท างานตอ่จนกระทัง่เคร่ืองเย็นลงแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกต: เม่ือท ากดปุ่ ม    ควรท าการตัง้ให้เสร็จสิน้ภายใน 5 วินาที   ในกรณีท่ีไฟดบั การตัง้โปรแกรมและ

นาฬิกาจะหยดุไมแ่สดงผล  หลงัจากท่ีไฟฟ้ากลบัมาท างานปกต ิเลข “12.00” และไฟส่ีเหล่ียมเหนือปุ่ ม  จะแสดงบน
หน้าจอ ผู้ ใช้ต้องเร่ิมท าการตัง้การท างานใหม่อีกครัง้ 

 



 

 

เตาอบสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท  ซึ่งทางผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจในการใช้งานมากย่ิงขึน้

หลงัจากท่ีได้ใช้งานไปซกัระยะหนึง่ รายละเอียดด้านลา่งนีอ้าจใช้เป็นเพียงข้อแนะน าเบือ้งต้นส าหรับผู้ใช้ท่ีเร่ิมการใช้งาน

ใหม ่ซึง่ทฤษฎีตา่งๆเหลา่นีอ้าจมีปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของผู้ใช้และสไตล์การประกอบอาหารของแตล่ะประเภท 

การอุ่นเคร่ือง Preheating  

ในการอบอาหารให้ออกมาสมบรูณ์แบบ คณุต้องท าการอุ่นเคร่ืองทกุครัง้โดยการเปิดให้เตาอบร้อนก่อนน าอาหารเข้าอบ 

(ขัน้ตอนส าคญัตอ่การท าอาหารจ าพวกท่ีต้องการให้อาหารขึน้ฟ)ู ชิน้เนือ้ท่ีหนาและมีมนัมากเทา่นัน้ถึงจะสามารถน าเข้าเตา

อบขณะเตาอบยงัเย็นอยู่ 

ควรใช้ถาดก้นหลกึเพ่ือลดการกระเดน็ของอาหารและน า้ และปอ้งกนัการเกิดควนัจากอาหารท่ีกระเด็น เวลาท่ีใช้ในการอบ

นัน้ขึน้อยูก่บัประเภทของอาหารนัน้ๆ เราแนะน าให้ศกึษาตารางเตาอบด้านลา่ง 

ข้อแนะน าในการประหยัดไฟ – สามารถปิดเตาอบได้หลายนาทีก่อนสิน้สดุเวลาท่ีต้องการอบ เน่ืองจากความร้อนเตาอบท่ี

เหลืออยูน่ัน้เพียงพอท่ีจะท าให้อาหารสกุตอ่ ให้เปิดประตเูตาอบเม่ือจ าเป็นเทา่นัน้ ให้ดอูาหารผ่านกระจกประตแูทน 

โปรแกรมที่ใช้พัดลม  

ความร้อนจากพดัลมหมนุเวียนภายในเตาอบชว่ยให้สามารถวางอาหารได้หลายชัน้ และอบพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั เตาอบ

จะมีอณุหภมูิตามท่ีตัง้ไว้อยา่งรวดเร็ว 

โปรแกรมการท าอาหารแบบดัง้เดมิ  

เหมาะส าหรับการอบอาหารพวกเนือ้สตัว์ หรือ สตัว์ปีกท่ีต้องใช้เวลานานในการอบ เช่นเดียวกบัการอบเค้กหรือสปอนช์เค้ก 

แนะน าให้น าอาหารเข้าเตาอบเม่ือด้านในเตาอบมีอณุหภมูิท่ีต้องการเทา่นัน้ 

การใช้โปรแกรมการย่าง Grill Mode 

เตาอบสามารถให้คณุเลือกใช้ โปรแกรมการยา่งได้สองแบบ 

โปรแกรมย่างด้านบน  

เม่ือเลือกใช้โปรแกรมการยา่งนีโ้ดยคณุสามารถเปิดประตทูิง้ไว้เล็กน้อย ให้วางอาหารไว้ตรงกลางเตา (ต าแหนง่ตะแกรงท่ี 3 

และ 4 จากด้านลา่งเตา) เน่ืองจากขดล้วนให้ความร้อนจะท างานแคช่่วงกลางเตาอบเท่านัน้ส าหรับโปรแกรมการท างานนี ้ใช้

ข้อแนะน าในการท าอาหาร 

การใช้เตาอบ 



ร่องตะแกรงอนัลา่งสดุ(ชัน้แรกจากด้านลา่งเตา)ในการวางถาดรองน า้มนัเพ่ือเก็บน า้มนัหรือน า้จากอาหารและเพ่ือปอ้งกนั

ของเหลวไหลลงสูด้่านลา่งเตาอบ  เม่ือใช้โปรแกรมการท างานนี ้แนะน าให้ผู้ใช้ตัง้อณุหภมูิไปท่ีสงูสดุ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ก็

สามารถปรับอณุหภมูิต ่าตามท่ีต้องการได้ตามปรกติ 

โปรแกรมการย่างแบบมีพัดลมกระจายความร้อน  

จ าเป็นต้องปิดประตเูตาอบเทา่นัน้ เหมาะอยา่งยิ่งในการยา่งแบบเร่งดว่น เน่ืองจากการกระจายความร้อนด้วยพดัลมจะชว่ย

ให้ผิวอาหารนัน้ไมไ่หม้แตช่่วยให้อาหารสว่นล่างนัน้สกุ มากไปกว่านัน้โปรแกรมนีย้งัสามารถชว่ยท าให้อาหารเป็นสีน า้ตาล

ในการอบขัน้สดุท้าย เชน่การท าหน้าอาหารแบบกราแตง หรือ การอบเส้นพาสต้า เป็นต้น   แนะน าให้ใช้ตะแกรงชัน้ 2 และ 3 

จากด้านลา่ง จากนัน้ เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้น า้มนัหรือน า้ตา่งๆจากอาหารหยดไปท่ีก้นเตา ซึง่จะก่อให้เกิดควนั ให้วางถาดรอง

น า้มนัไว้ท่ีร่องตะแกรงชัน้ 1 จากก้นเตา 

 

ในการใช้โปรแกรมการท างานนี ้แนะน าให้ผู้ใช้ตัง้อณุหภมูิไปท่ี 200 °C ซึง่เป็นอณุหภูมิท่ีเหมาะส าหรับการอบอาหารด้วย

โปรแกรมนีม้ากท่ีสดุ อยา่งไรก็ตามผู้ใช้สามารถตัง้อณุหภูมิท่ีต ่ากวา่นีไ้ด้โดยการหมนุลูกบดิดงันัน้หากต้องการได้ผลลพัธ์

จากการอบด้วยโปรแกรมการยา่งท่ีดีท่ีสดุ แนะน าให้ผู้ใช้วางถาดรองน า้มนัไว้บนร่องตะแกรงอนัลา่งสดุ เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้

น า้มนั หรือ คราบอาหารตกสูก้่นเตาอบ 

การอบเค้ก/ขนม 

ความร้อนจากพดัลมจะชว่ยให้ด้านในเตาอบมีความร้อนเทา่กนัสม ่าเสมอ เม่ือท าการอบขนมทกุครัง้ จะต้องท าการ pre-

heating เพ่ือให้อณุหภมูิภายในเตาอบถึงตามก าหนดก่อนการใสอ่าหารเข้าไป และไมค่วรเปิดประตเูตาอบในขณะท่ีอบขนม

เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้หน้าเค้ก ยบุ  

การอบปลาและเนือ้สัตว์ 

เม่ือมีการอบอาหารประเภทเนือ้เชน่ สตัว์ปีก หรือ ปลา ให้ใช้อณุหภมูิระหวา่ง 180°C ถึง 200°C 

ส าหรับอาหารจ าพวกเนือ้หม ูววั ซึง่ควรสกุด้านนอกแตย่งันุม่และฉ ่าด้านใน เราแนะน าให้เร่ิมใช้อณุหภมูิสงูก่อนท่ีอณุหภมูิ 

220°C แล้วอบในเวลาสัน้ๆ แล้วคอ่ยปรับอณุหภมูิลง ทัว่ไปแล้วเนือ้ชิน้ใหญ่เทา่ใด อณุหภมูิในการอบควรลดลงตาม ให้วาง

เนือ้ตรงกลางเตาอบ และวางถาดรองน า้มนัด้านลา่ง ท าให้มัน่ใจวา่ตะแกรงท่ีใสน่ัน้อยู่ในร่องชัน้กลาง หากผู้ใช้ต้องการเพิ่ม

ข้อควรระวัง:  จ าเป็นต้องปิดประตเูตาอบในการใช้โปรแกรมการย่างแบบมีพดัลมกระจายความร้อนเท่านัน้  น่ีจะ

เป็นการช่วยอาหารสกุเร็วและประหยดัพลงังาน (มากถึง 10%)   



ความร้อนจากด้านล่างเตา ให้ใช้ตะแกรงชัน้ลา่งๆ จากก้นเตา    ส าหรับการยา่งเนือ้ท่ีต้องการความประณีตเชน่ การอบเป็ด 

หรือเนือ้สตัว์ป่า ให้ทาเนือ้สตัว์ด้วยมนัหม ูหรือ เบคอนด้านบ 

 

 

ตารางด้านลา่งนีแ้สดงถึงต าแหนง่ชัน้ตะแกรงวางอาหารตามโปรแกรมการท าอาหารนัน้ๆ รายละเอียดด้านลา่งนีอ้าจใช้เป็น

เพียงข้อแนะน าเทา่นัน้ ผู้ใช้สามารถปรับเปล่ียนได้  โปรดเพิ่มเวลา 15 นาทีก่อนการอบจริงเพ่ือเป็นการอุน่เคร่ือง 

ลูกบิดเลือกโปรแกรม 
 

เมนูอาหาร 
 
 

น ้าหนกั 
(กก.) 
 

ชั้นตะแกรง
นบัจากกน้
เตาอบ 

เวลาเปิดเคร่ืองทิไว ้
 (นาที) ก่อการน า  
อาหารเขา้อบ 

ลูกบิดปรับอุณหภูมิ 
 

เวลาท่ีใชใ้นการ 
ท าอาหาร 
 

โปรแกรมไฟบน-ล่าง 
  
 

เป็ดยา่ง 
เน้ือลูกววั หรือ เน้ือววั ยา่ง 
เน้ือหมูยา่ง 
บิสกิต 
ทาร์ต 

1 
1 
1 
- 
1 

3 
3 
3 
3 
3 

15 
15 
15 
15 
15 

200 
200 
200 
180 
180 

65-75 
70-75 
70-80 
15-20 
30-35 

โปรแกรมการใชไ้ฟบน    

              

การอบแบบตอ้งการให้หนา้อาหารเป็นสี
น ้าตาล 
  

   - 3/4 
 

15 
 

220 
 

- 
 

โปรแกรมละลายน ้าแขง็  

            

ละลายอาหารแช่แขง็      

โปรแกรมการยา่ง 

            
 
 

ปลาและปลาหมึก 
เคบบัปลาหมึกและกุง้ kebabs  
เน้ือปลา Cod  
ผกัยา่ง 
เน้ือลูกววัยา่ง 
เน้ือช้ินบางๆ 
แฮมเบอร์เกอร์ 
ปลา Mackerel 
แซนวชิยา่ง Toasted sandwiches  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 

4 
4 
4 
3/4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 

8-10 
6-8 
10 
10-15 
15-20 
15-20 
7-10 
15-20 
2-3 

เมนูใชแ้กนยา่ง 
เน้ือลูกววัยา่ง 
ไก่ยา่ง 
เน้ือลูกแกะยา่ง 

 
1.0 
1.5 
1.0 

 
- 
- 
- 

 
5 
5 
5 

 
Max 
Max 
Max 

 
80-90 
70-80 
70-80 

โปรแกรมการยา่งดว้ยพดั
ลมกระจายความร้อน 

              
 
 

ไก่ยา่ง  
ปลาหมึกยา่ง 

1.5 
1.5 

3 
3 

5 
5 

200 
200 

55-60 
30-35 

เมนูใชแ้กนยา่ง 
เน้ือลูกววัยา่ง  
ไก่ยา่ง 
ไก่ยา่ง กบั มนัฝร่ังยา่ง 
เน้ือลูกแกะยา่ง 

 
1.5 
2.0 
1.5 
- 
1.5 

 
- 
- 
- 
2 
- 

 
5 
5 
5 
5 
5 

 
200 
200 
200 
200 
200 

 
70-80 
70-80 
70-75 
70-75 
70-80 

ตารางแสดงเวลาการอบอาหาร 

หมายเหตุ: ระยะเวลาการอบนีส้ าหรับการท าอาหารปริมาณส าหรับหนึง่ทา่นเท่านัน้ หากต้องการท าเพิ่มควร

เพิ่มเวลาขึน้อีก 5-10 นาที 



โปรแกรมการอบเคก้ 

           

ทาร์ต 
ฟรุ๊ตเคก้ 
ฟรุ๊ตเคก้ 
สปอนช์เคก้ Sponge cake  
แพนเคก้แบบมีใส้ (ใชต้ะแกรง 2 ชั้น) 
เคก้กอ้นเลก็ (ใชต้ะแกรง 2 ชั้น) 
ชีสคบั (ใชต้ะแกรง 2 ชั้น) 
ครีมฟัฟ (ใชต้ะแกรง 3 ชั้น) 
บิสกิต (ใชต้ะแกรง 3 ชั้น) 
เมอร์แรง (ใชต้ะแกรง 3 ชั้น) 

0.5 
1 
0.7 
0.5 
1.2 
0.6 
0.4 
0.7 
0.7 
0.5 

3 
2/3 
3 
3 
2-4 
2-4 
2-4 
1-3-5 
1-3-5 
1-3-5 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

180 
180 
180 
160 
200 
190 
210 
180 
180 
90 

20-30 
40-45 
40-50 
25-30 
30-35 
20-25 
15-20 
20-25 
20-25 
180 

 

 

 
ก่อนการท าความสะอาดให้ท าการปลดสายไฟหรือเบรคเกอร์ให้อยูใ่นต าแหนง่ปิดก่อนทกุครัง้และควรท าความสะอาดเตาอบ

เป็นประจ าทกุครัง้หลงัจากการใช้งาน เพ่ือชว่ยยืดอายกุารใช้งานของเคร่ือง  

ข้อแนะน าในการท าความสะอาดเคร่ืองมีดงันี ้

 ผนงัด้านในเตาอบท่ีเคลือบด้วยอีนาเมลและตะแกรงสแตนเลสควรเช็ดด้วยน า้อุน่ ห้ามใช้ผงหรือน า้ยาท่ีมีฤทธ์ิกดั

กร่อนเน่ืองจากจะท าลายสารเคลือบหรือท าให้ตะแกรงกลายเป็นคราบ หากคราบนัน้ยากตอ่การท าความสะอาด ให้

ใช้น า้ยาล้างจานในท้องตลาดทัว่ไปมาผสมกบัน า้เปลา่ให้เจือจาง เช็ดท าความสะอาด และให้ล้างออกและเช็ดให้

แห้งอีกครัง้ 

 ขณะท่ีเคร่ืองยงัอุน่ ควรเช็คผนงัด้านในเตาอบทนัทีหลงัการใช้งานด้วยน า้ร้อนและสบูอ่่อนๆ และจ าเป็นต้องเช็ด

คราบสบูอ่อกให้หมด จนด้านในเตาแห้ง หลีกเล่ียงการใช้ผงหรือน า้ยาท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน หรือ น า้ยาขดัหินปนู น า้ยาท่ี

มีสว่นผสมของคลอไรด์ ฯลฯ ซึง่อาจสร้างความเสียหายกบัสารเคลือบอีนาเมล    หากมีสิ่งสกปรกท่ียากตอ่การท า

ความสะอาด อาจใช้ผลิตภณัฑ์พิเศษส าหรับการท าความสะอาดเตาอบตามค าแนะน าท่ีมีให้บนฉลากของ

ผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว ห้ามใช้เคร่ืองท าความสะอาดด้วยไอน า้ในการท าความสะอาดภายในเตาอบ 

 หากใช้เตาอบเป็นระยะเวลานาน คราบอาจจะก่อตวัฝังแนน่ ควรปล่อยให้คราบแห้งก่อนแล้วจงึใช้ผ้าแห้งเช็ดออก 

วิธีดูแลรักษา 



 รอบประตเูตาอบจะมีซีลยางอยูร่อบด้านเพ่ือชว่ยให้เตาอบท างานอยา่งเป็นปกติและปอ้งกนัความร้อนออกนอกเตา

อบ ควรตรวจเช็คอย่างสม ่าเสมอวา่ซีลยางอยูใ่นสภาพปกตหิรือไม ่ หากจ าเป็นต้องท าความสะอาดให้ใช้วิธีการเช็ด

ท าความสะอาดด้วยน า้เปลา่ ควรหลีกเล่ียงการใช้สิ่งของหรือน า้ยาท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนในการท าความสะอาด หากซี

ลยางเสียหายโปรดตดิตอ่ฝ่ายบริการของบริษัทฯในทนัที และหลีกเล่ียงการใช้เตาอบจนกวา่ซีลประตจูะได้รับการ

เปล่ียน 

 ห้ามวางภาชนะหรืออาหารชนิดใดๆบนผนงัด้านล่างเตาอบ เน่ืองจากความร้อนจะถกูกกัอยูด้่ายลา่งเตาและท าลาย

สารเคลือบอีนาเมล ซึง่จะไมส่ามารถท าการเปล่ียนได้ 

 ควรท าความสะอาดประตกูระจก โดยใช้น า้ยาท าความสะอาดออ่นๆ หรือ ฟองน า้ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่และแห้ง 

 


