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เพ่ือการใช้งานเตาอบให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และเพ่ือยืดอายกุารใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทางบริษัทฯ 

จงึแนะนําให้ผู้ ใช้อา่นคูมื่อการใช้งานเลม่นีโ้ดยละเอียดก่อนการเร่ิมใช้งาน 

คูมื่อการใช้งานนีจ้ะแนะนําขัน้ตอนการใช้งานและวิธีการติดตัง้เคร่ืองอย่างปลอดภยั โปรดเก็บรักษาคูมื่อนีไ้ว้เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในอนาคต 

 

ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัย 

เพ่ือการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพและความปลอดภยั ทางบริษัทฯแนะนําให้ผู้ ใช้ปฏิบติัตามข้อควรระวงัตอ่ไปนี ้ 

• ควรติดตอ่ศนูย์บริการของบริษัทฯหรือศนูย์บริการท่ีได้รับ

การรับรองโดยบริษัทฯเท่านัน้  

• ควรใช้อะไหลท่ี่จําหนา่ยโดยบริษัทฯเท่านัน้  

• เม่ือทําการยกหรือเคลื่อนย้ายเตาอบ 

ให้ทําการการจบัตรงช่องมือจบัด้านข้างเตาอบ 

ห้ามทําการยกโดยจบัยดึท่ีด้ามจบัประตเูป็นอนัขาด 

เน่ืองจากอาจสง่ผลให้ประตกูระจกแตกได้  

• เตาอบรุ่นดงักลา่วได้ถกูออกแบบมาเพ่ือให้ใช้งานภายใน

บ้านและครอบครัวเท่านัน้ 

ไม่เหมาะสําหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์  

• ควรติดตัง้เบรคเกอร์แยกจากอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิด

อ่ืนๆ  

• ไม่ควรจบัหรือสมัผสักบัประตขูองเตาอบและควรปอ้งกนั

ไม่ให้เดก็เข้าใกล้ในขณะท่ีเตาอบทางาน  

• ไม่ควรสมัผสัถกูผนงัภายในเตาอบ 

ขดลวดให้ความร้อนด้านใน ถาด ตะแกรง 

ภายหลงัจากการใช้งานเสร็จเน่ืองจากอปุกรณ์ดงักลา่วอ

าจยงัคงมีความร้อนคงเหลือสะสมอยู ่ 

อันตรายต่อระบบแม่เหล็กไฟฟ้า 

เตาอบนีใ้ช้ระบบแม่เหลก็ไฟฟ้าในแผงควบคมุ 

และอาจสง่ผลตอ่อปุกรณ์อิเลคโทรนิคในร่างการผู้ ป่วย เช่น heart 

pacemaker หรือ อปุกรณ์ปลอ่ยอินซลูิน     

ผู้ใช้อปุกรณ์เหลา่นีค้วรอยู่ห่างจากเคร่ืองประมาณ 10 ซม. 

• ระวัง! ห้ามปลอ่ยให้เตาอบทํางานโดยไม่มีคนดแูล 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีการใช้กระดาษ พลาสติก 

หรือวสัดอ่ืุนๆท่ีสามารถไหม้หรือก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 

• ระวัง! หากพบวา่มีควนัไฟ 

ให้ปิดประตเูตาอบไว้เพ่ือกลบควนัหรือเปลวไฟนัน้ 

จากนัน้ให้ปิดเคร่ือง ถอดปลัก๊ หรือสบัไฟ 

• ห้ามนําแอลกอฮอล์หรือนํา้ท่ีมีสว่นผสมแอลกอฮอล์เข้าเ

ตาอบเดด็ขาด อาจเกิดเพลิงไหม้ได้! 

• เตาอบจะร้อนเม่ือเร่ิมใช้งาน  ควรระมดัระวงั 

• ระวัง! เหล็กให้ความร้อนด้านในเตาอบจะร้อนจัด 

เดก็เล็กไม่ควรอยู่ใกล้เตาอบ 

• ตรวจสอบวา่สายไฟเตาอบไม่ไปสมัผสักบัประตเูตาอบ 

หรือตวัเตาอบ เพราะสายไฟอาจไหม้ได้ 

โปรดระวังไฟฟ้าช็อต

เตาอบนีส้ําหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านัน้ 

ใช้เตาอบสาํหรับการเตรียมอาหารเท่านั ้น 

ห้ามทาํให้เตาอบเสียหาย โดยทาํตามคาํแนะนําต่อไปนี  ้

• ห้ามให้เคร่ืองทํางานโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน 

เน่ืองจากทําให้ไฟไหม้หรือเตาอบอาจเสียหาย 

ห้ามใช้ภาชนะที่ เป็นซิลิโคน 

เซ็นเซอร์เตาอบอาจเสียหายได้ 

• ห้ามปิดช่องระบายอากาศ 

• ห้ามใช้ที่ทาํความสะอาดด้วยไอนํา้ หรือ 

ใช่แรงดันสูง เคร่ืองอาจไฟฟ้าช๊อตได้ 

• ห้ามนําวัสดุติดไฟเข้าเตาอบ 

เพราะจะก่อเพลิงไหม้ได้ 

• ห้ามใช้เตาอบเพ่ือ ทอดอาหาร 

เน่ืองจากเตาอบไม่สามารถควบคุมความร้อนของ

นํา้มันใช้ทอดได้ 

คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง 

เพ่ือความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกวธีิ 



• ใช้ถุงมือกันความร้อนในการนําอาหารออกจากเตา

อบทุกครัง้ 

• อย่าพิงหรือนั่งบนประตูเตาอบ เตาอบอาจเสียหาย 

ประตูกระจกสามารถรับนํา้หนักได้เพียง 8 กก. 

• ห้ามใช้เตาในท่ีแจ้ง 

• ห้ามใช้เตาใกล้แหล่งนํา้ สระว่ายนํา้ 

หรือบริเวณท่ีเปียกแฉะ 

• ห้ามปล่อยให้สายไฟ 

ใกล้มือเด็กหรือวางบนเคาร์เตอร์ครัว 

• เตาจะร้อนขณะทํางาน 

ควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง 

ห้ามไม่ให้เด็กเล่นกับเตาอบ ห้ามไม่ให้เด็กต่ํากว่า 

8 ขวบใช้งานเตาอบโดยไม่มีผู้ ใหญ่ดูแล 

• อย่าให้อลูมิเนียมฟอลย์ท่ีนําเข้าเคร่ืองสัมผัสถูกอา

หาร 

 เพื่อความปลอดภยัไม่ควรปฏบิตัดิังต่อไปนี ้ 

• การเตรียมเฟอร์นิเจอร์ท่ีขดัตอ่ระบบระบายความร้อนขอ

งเตาอบ  

• การติดตัง้ให้สายไฟหรือระบบไฟฟ้าของอปุกรณ์อ่ืนๆสมั

ผสัโดนกบัสว่นท่ีมีความร้อนของเตาอบ  

• การติดตัง้เตาอบในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม 

• ใช้เตาอบในการเก็บของ  

• ใช้วตัถไุวไฟใกล้เตาอบ หรือในเตาอบ! 

เน่ืองจากอาจเกิดระเบิด หรือ ไฟไหม้ได้ 

• ใช้อปุกรณ์ปลัก๊ไฟตอ่พ่วง ปลัก๊ตอ่แปลงหรือหม้อแปลง  

• การซอ่มหรือแก้ไขเตาอบโดยไม่ได้รับการแนะนําจากผู้

ชํานาญการท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ  

• ใช้เคร่ืองทําความสะอาดชนิดไอนํา้ทําความสะอาด  

ควรตดิต่อศูนย์บริการทนัทเีม่ือพบเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ 

• หากมีข้อสงสยัในการใช้งานหรือการเตรียมอปุกรณ์ท่ีใช้ใ

นการติดตัง้  

• เม่ืออปุกรณ์ตอ่พ่วงไฟฟ้ามีปัญหาหรือเสียหาย  

• หากมีข้อสงสยักบัเสียงของเตาอบหลงัจากแกะออกจาก

บรรจภุณัฑ์  

• เม่ือเตาอบมีปัญหาในการทํางาน  

ข้อควรปฏบิตัใินการใช้งานเตาอบ:  

• ใช้เตาอบเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการทําอาหาร  

และใช้ในครัวเรือนเท่านัน้  

• ควรปลดสายหรืออปุกรณ์ตอ่พ่วงไฟฟา้เม่ือพบวา่เตาอบ

มีปัญหา หรือก่อนการทําความสะอาดหรือซอ่มบํารุง  

• ควรปลดสายหรืออปุกรณ์ตอ่พ่วงไฟฟา้เม่ือไม่ได้ใช้เตาอ

บเป็นระยะเวลานานหรือเลิกการใช้งานอย่างถาวร  

• ควรใช้ถงุมือกนัความร้อนในการจบัสมัผสัถกูถาด 

ตะแกรง 

หรือภาชนะอ่ืนๆท่ีใสเ่ข้าไปภายในเตาอบขณะใช้งานหรือ

หลงัจากใช้งานเสร็จใหม่ๆ  

• จบัด้ามจบัของประตบูริเวณตําแหน่งตรงกลาง 

เน่ืองจากริมด้านซ้าย-

ขวาอาจมีความร้อนท่ีระบายออกมาจากเตาอบ  

• ใสอ่ปุกรณ์ท่ีมากบัเคร่ืองเช่น ถาด ตะแกรง 

จนสดุรางไม่เช่นนัน้อปุกรณ์เหลา่นีอ้าจขดูขีดประต ู

หรือด้านในเตาอบ 

• ทําความสะอาดซีลประตสูม่ําเสมอไม่เช่นนัน้ 

ซีลประตอูาจเสียหายและก่ออนัตรายได้ 

• ควรบิดปุ่ มบิดให้อยู่ในตําแหน่ง ◌/● 

อยู่เสมอหรือกดปิดเคร่ืองเสมอเม่ือไม่ได้ใช้งาน 

 



 

 

 
 

  
• ตรวจสอบเสียงการทํางานของเตาอบครัง้แรกเม่ือแกะออกจากบรรจภุณัฑ์  

• เคร่ืองควรได้รับการติดตัง้จากช่างผู้ ชํานาญ หรือช่างบริษัทเท่านัน้ 

• เม่ือทําการยกหรือเคลื่อนย้ายเตาอบ ให้ทําการการจบัตรงช่องมือจบัด้านข้างเตาอบ ห้ามทําการยกโดยจบัท่ีดงึประตเูป็นอนัขาด 

เน่ืองจากอาจสง่ผลให้ประตกูระจกแตกได้ 

• ระวงั! ห้ามติดตัง้เคร่ืองหลงัประตเูฟอร์นิเจอร์เด็ดขาด ไม่เช่นนัน้เคร่ืองจะไม่ได้รับการระบายอากาศท่ีเพียงพอ 

หรือเคร่ืองอาจร้อนจดัและเกิดอนัตราย ระวงัการเกิดไฟไหม้! 

 

 

 

 

 

 ระวงัการเกดิไฟไหม้:  

• ในภาชนะท่ีเหมาะกบัเตาอบเท่านั้น 

• กระดาษไขหรืออลูมิเนียมฟอลยอ์าจสมัผสัถูกตวัใหค้วามร้อนดา้นในเตาอบ ทาํใหเ้กิดไฟลุกไหม ้ควรจดักระดาษไข 

หรืออลูมิเนียมฟอลยห์รือกดกระดาษไขไหไ้ม่โดนตวัใหค้วามร้อนดา้นในเตาอบ 

• หา้มใชเ้ตาอบเป็นท่ี เกบ็ของ ! หรือใชว้ตัถุไวไฟใกลเ้ตาอบ หรือในเตาอบ! 

• หา้มเปิดประตูเตาอบเม่ือเกิดควนัไฟ ใหปิ้ดเคร่ือง ดึงปลัก๊ออก แลว้สบัเบรคเกอร์ทนัที !  

 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบจากการเสียหายท่ีเกิดจากการติดตัง้ท่ีไม่ถกูต้อง หรือการใช้งานท่ีไม่เหมาะสม ไม่ถกูต้อง 

หรือไม่ตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีระบใุนคูมื่อนี ้

 การติดตั้ง 



 

 
                               ลกูบิด 1                                                                                                 ลกูบิด 2 

1.  ไฟส่องสว่าง ปุ่ มเปิด/ปิด ให้กดค้างไว้ 3 วินาที เพ่ือล็อกหน้าจอ หรือ ออกจากการล็อกหน้าจอ 

2. ON/OFF                                                            ปุ่ ม เปิด/ปิด เคร่ือง 

3. ลูกบิด 1 หมุนลูกบิดเพ่ือเลือกโปรแกรมการทํางาน 

4. ลูกบิด 2 หมุนลูกบิดเพ่ือเลือกเวลา หรือ อุณหภูมิ 

5. PREHEAT โปรแกรมการอุ่นเคร่ือง กดปุ่ มนีพ่ื้อเปิด/ปิดโปรแกรมอุ่นเคร่ืองก่อนนําอาหารเข้าอบ 

6. TEMP/TIME 

ตัง้นาฬิกา/จับเวลา/ตัง้อุณหภูมิ 

กดเพ่ือตัง้นาฬิกา อุณหภูมิ  หรือ ตัง้เวลาการทํางาน 

7. OK / START กดเพ่ือเร่ิมการทํางาน หรือ เพ่ือยืนยันการตัง้ค่า 

8. CANCEL กดเพ่ือยกเลิกการตัง้ค่า หรือ ให้เคร่ืองเข้าสู่โหมดรอการทํางาน 

หมายเหตุ: หากไม่มีการใช้งานเคร่ืองเป็นเวลา 5 นาที เคร่ืองจะเข้าสู่โหมดรอการทํางานเพ่ือประหยัดไฟฟ้า โปรดกดปุ่ ม ON/OFF 

เพ่ือเข้าสู่โหมดรอการทํางาน 

 

 
ในการใช้งานเคร่ืองครัง้แรก 

 
1. แกะสติกเกอร์ พลาสติกคลมุเคร่ือง หรือ โฟมตา่งๆออกจากตวัเคร่ืองให้หมด 

2. นําและอปุกรณ์ท่ีมากนัเคร่ืองเช่น ถาด ตะแกรงออกจากโพรงเตาอบ 

3. ทําความสะอาดอปุกรณ์ท่ีมากนัเคร่ืองเช่น ถาด ตะแกรง ด้วยผ้าชบุนํา้บิดให้แห้ง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครัง้ 

4. ตรวจดใูห้มัน่ใจวา่ ด้านในเตาอบไม่มีเศษโฟม หรือ เศษไม้ท่ีมาจากกลอ่งเตาอบ เพ่ือปอ้งกนัการเกิดเพลิงไหม้ 

5. เช็ดด้านในเตาอบ และประตเูตาด้วยด้วยผ้าชบุนํา้บิดให้แห้ง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครัง้ 

6. เปิดให้ด้านในเคร่ืองร้อน โดยไม่ใส่อาหาร ในครัง้แรกที่ใช้งาน เพื่อให้กลิ่นสารเคลือบเตาอบออก 

หน้าจอควบคุมการทาํงาน 

 

การใช้งานเตาอบคร้ังแรก 

 จําเป็นต้องทําความสะอาดด้านในเคร่ือง และอปุกรณ์ท่ีมากนัเคร่ืองก่อนการใช้งานในครัง้แรก  

 



7. ดใูห้มัน่ใจวา่ห้องครัวมีการระบายอากาศท่ีดี เม่ือเปิดใช้เคร่ืองในครัง้แรก อย่าให้เดก็เลก็อยู่ในห้อง 

ทําการตัง้ค่าต่างๆ ตามคู่มือ ด้านล่าง เช่น นาฬิกา ฟังชั่นให้ความร้อนต่างๆ ตามตัวอย่างด้านล่าง 

การตัง้ค่า 

โหมดความร้อน     

อณุหภมิู 250 °C 

เวลา 1 ชม. 

 

หลังจากที่เคร่ืองเยน็ลงแล้ว: 

1. เช็ดด้านในเตาอบ และประตเูตาด้วยผ้าชบุนํา้บิดให้แห้ง 

2. เช็ดพืน้ผิวให้แห้ง 

3. ใสถ่าดตะแกรงเข้าเคร่ือง 

ตัง้นาฬิกา 

ควรตัง้นาฬิกาก่อนการใช้งานเคร่ือง 

1. หลงัจากท่ีเสียบปลัก๊ไฟเคร่ือง ให้ทําการตัง้นาฬิกา โดยกดไปท่ี TEMP/TIME  

2. หมนุลกูบิดทางขวมือ เพ่ือเลือกหน่วยชัว่โมง กด TEMP/TIME เพ่ือยืนยนั 

3. หมนุลกูบิดทางขวมือ เพ่ือเลือกหน่วยนาที กด TEMP/TIME เพ่ือยืนยนัการตัง้นาฬิกา 

หมายเหตุ: ทกุครัง้ท่ีมีการเสีบปลัก๊เคร่ือง เคร่ืองจะแสดงคา่ 00:00 เพ่ือให้ทําการตัง้นาฬิกาใหม ่

 

 
เตาอบนีมี้หลายฟังชัน่การทํางานท่ีใช้งานงา่ย  รายละเอียด ในการเลือกใช้งานฟังชัน่การให้ความร้อนเหลา่นีจ้ะอธิบายตามตารางด้านลา่งนี ้

ประเภทฟังช่ัน อุณหภมู ิ การใช้งาน 

 

โปรแกรมไฟบน-ลา่ง  

CONVENTIONAL 

30~250°

C 

สําหรับการอบอาหารทัว่ไปหรือย่างแบบใช้ตะแกรงชัน้เดียว 

เหมาะสาํหรับการอบเค้ก ท่ีต้องการให้หน้าเค้กชุ่มไม่แห้ง 

 

 
 

โปรแกรมพดัลมและขดลวดให้ความร้อ

นด้านหลงั CONVECTION 

50~250°

C 

สําหรับการอบอาหารทัว่ไปหรือย่างแบบใช้ตะแกรงมากกวา่หนึง่ชัน้ 

ความร้อนจะมาจากขดลวดด้านหลงัและพดัลมทําให้อาหารได้ความร้อนเท่า

กนัทกุจดุ 

 

 
 

โปรแกรมประหยดัพลงังาน  

ECO 

140~240

°C 

โปรแกรมการอบแบบประหยดัพลงังาน 

 

 

โปรแกรมไฟบน-ลา่งและพดัลม 

CONVECTIONAL + FAN 

50~250°

C 

สําหรับการอบอาหารทัว่ไปหรือย่างแบบใช้ตะแกรงมากกวา่หนึง่ชัน้ความร้อ

นจะมาจากไฟบน-ลา่งและพดัลมทําให้อาหารได้ความร้อนเท่ากนัทกุจดุ 

 

 
 

โปรแกรมการย่าง  

GRILL  

150~250

°C 

การย่างในปริมาณไม่มาก หรือ ทําให้หน้าอาหารเป็นสีนํา้ตาล 

ให้วางอาหารไว้ตรงกลางเตาอบ ใต้ขดลวดให้ความร้อน 

ฟังช่ันการอบ 



 

 
 

โปรแกรมการย่างความร้อนสองชัน้และ

พดัลม DOUBLE GRILL + FAN 

50~250°

C 

การย่างอาหารหรือ ทําให้หน้าอาหารเป็นสีนํา้ตาล 

พดัลมทําให้อาหารได้ความร้อนเท่ากนัทกุจดุ 

 

 
 

โปรแกรมการย่างความร้อนสองชัน้ 

DOUBLE GRILL 

150~250

°C 

การย่างอาหารหรือ ทําให้หน้าอาหารเป็นสีนํา้ตาล 

 

 
 

โปรแกรมอบพิซซา่ 

PIZZA 

50~250°

C 

สําหรับอบพิซซา่ หรือเมนท่ีูต้องการความร้อนจากด้านล่าง 

ความร้อนสง่ผ่านจากพดัลมและขดลวดด้านหลงัและด้านลา่ง 

  

โปรแกรมไฟลา่ง 

BOTTOM HEAT 

30~250°

C 

สําหรับเมนท่ีูต้องการความร้อนจากด้านลา่ง 

เพ่ือให้ก้นอาหารเป็นสีนํา้ตาลเช่น ฐานแปง้พิซซา่ พาย และขนมตา่งๆ 

 

 
 

โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง 

DEFROST 

- สําหรับละลายอาหารแช่แข็ง 

 

ข้อแนะนํา 

1. หากต้องการละลายอาหารแช่แข็ง ในปริมาณมาก สามารถนําตะแกรงด้านในเคร่ืองออกเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีการใช้งานได้ 

2. โปรแกรมท่ีมีพดัลมร้อน จะช่วยอาหารสกุเท่ากนัทกุจดุ พดัลมนีจ้ะทํางานเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาท่ีเคร่ืองทํางาน 

3. โปรแกรม Defrost หรือ ECO จะไม่สามารถเลือกการใช้โปรแกรม PREHEAT  ได้  

ระวัง! หากเปิดประตเูตาอบขณะท่ีเคร่ืองกําลงัทํางาน เตาอบจะหยดุทํางานชัว่ขณะ โปรดระมดัระวงัในการจบัภาชนะในเตาอบ 

เน่ืองจาก ภาชนะร้อนจะจดั ! 

หมายเหตุ:  

1. ในการละลายอาหารแช่แข็งท่ีมีขนาดใหญ่มากๆ สามารถนําเอาตะแกรงออกจากเคร่ืองออกแล้ววางภาชนะบนก้นเตาอบได้ 

2. หากใช้เตาอบในการอุ่นภาชนะ ให้เลือกใช้ฟังชัน่ท่ีมีพดัลมและเลือกอณุหภมิูท่ี 50°C 

3. เพ่ือการอบอาหารท่ีได้ประสิทธิภาพสงูสดุ โปรแกรมท่ีมีพดัลมให้ความร้อนจะทํางานเป็นระยะๆ 

พัดลมระบายความร้อน 

พดัลมระบายความร้อนนีจ้ะทํางานเป็นระยะๆไอความร้อนจะถกูระบายออกทางด้านบนประตเูคร่ือง 

หมายเหตุ: 

ห้ามปิดรูระบายอากาศเคร่ือง มิเช่นนัน้เคร่ืองจะร้อนจดั พดัลมนีอ้าจจะทํางานตอ่ไปเร่ือยๆ แม้วา่เคร่ืองหยดุการทํางานแล้ว 

เพ่ือระบายความร้อนจนเคร่ืองเย็นลงอย่างดี 

 

 

 



 
การใช้งานเตาอบ 

1. หลังจากท่ีเสียบปลั๊กเคร่ืองแล้ว ให้หมุนลูกบิดเพ่ือเลือกฟังชั่น 

2. เพ่ือเลือกเวลาการอบ หรือ อุณหภูมิ ให้เลือก TEMP/TIME และหมุนลูกบิดด้านขาวเพ่ือเลือกค่า 

3. กดไปท่ี OK/START เพ่ือเร่ิมต้นการทํางาน 

หมายเหตุ: หลังจากการตัง้อุณหภูมิแล้ว คุณสามารถกด TEMP/TIIME เพ่ือตัง้เวลาการอบ โดยหมุนลูกบิดขวาเพ่ือเลือกเวลา 

 

การอุ่นเคร่ืองก่อนนําอาหารเข้าอบ PREHEAT 

คุณสามารถเลือกโปรแกรม การอุ่นเคร่ือง เพ่ือย่อเวลาการอบอาหารได้โดย 

1. หมุนลูกบิด 1 เพ่ือเลือกโปรแกรมการทํางาน 

2. กด TEMP/TIME หมุนลูกบิด 2 เพ่ือเลือกอุณหภูมิ  

กด TEMP/TIME อีกครัง้เพ่ือเลือกเวลา หมุนลูกบิด 2 เพ่ือเลือกเวลา 

3. กด PREHEAT เพ่ืออุ่นเคร่ืองให้ร้อนก่อนนําอาหารเข้าเคร่ือง 

4. เม่ือเคร่ืองร้อนดีแล้ว ให้นําอาหารเข้าอบ และกด OK/START และ START เพ่ือให้เคร่ืองเร่ิมทํางาน 

 

เปล่ียนโปรแกรมหรืออุณหภูมิขณะที่ เร่ิมการอบอาหารไปแล้ว 

สามารถเปลี่ยนเวลาหรืออุณหภูมิขณะท่ีเคร่ืองกําลังทํางานได้ โดนการกดไปท่ี TEMP/TIME และเลือกค่าจากลูกบิด 2   

หมายเหตุ: 

การเปลี่ยนฟังชั่นการอบ/อุณหภูมิ/เวลาการอบ อาจส่งผลต่อคุณภาพอาหาร เราไม่แนะนําให้คุณทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

หลังการเร่ิมทําการอบอาหารแล้ว 

 
 

การล็อกหน้าจอ CHILDPROOF LOCK 

ควรทําการล็อกหน้าจอเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กเล็กเล่นกับเตาอบ 

1. สามารถล็อกหน้าจอได้ด้วยการ กด LIGHT ค้างไว้สามวินาที เพ่ือล็อกหน้าจอ  

2. กด LIGHT ค้างไว้สามวินาทีอีกครัง้ เพ่ือปลดล็อกหน้าจอ 

 

 

การใช้งาน 

โปรดระวัง: 

1. หล ังจากปิด เค รื่อ ง แล้ ว  ด้านในเตาอบจะย ัง ร้อนจ ัด   ห้ ามจ ับ ด้านใ น เตาอบหรือขดลวดใ ห้ความ ร้อน เด็ด ข า ด 

ใช้ถุงมือในการจับถาด ตะแกรง หรือภาชนะ  

2. โปรดรอให้เคร่ืองเย็นลงก่อนจับตะแกรง หรือ อุปกรณ์ด้านในเคร่ือง 

3. โปรดให้เด็กเล็กอยู่ห่างจากเตาอบเพ่ือความปลอดภัย 

4. อย่าวางสิ่งของใดๆ บนประตูเตาอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้กระจกประตูแตก 

 



ไฟส่องสว่าง 

สามารถกดปุ่ ม LIGHT เพ่ือเปิดไฟส่องสว่าง (หากต้องการใช้งานเพ่ือล็อกหน้าจอเคร่ือง โปรดดูด้านคําแนะนําด้านบน) 

 

DEMO MODE 

โปรแกรมประหยัดพลังงาน เม่ือกดใช้โปรแกรมนี ้ขดลวดไฟฟ้าให้ความร้อนจะไม่ทํางาน 

1. ในโหมดรอการทํางาน ให้กด ON/OFF ค้างไว้ 5 วินาทีเพ่ือเข้าสู่ DEMO MODE และหน้าจอจะแสดงคําว่า OFF 

2. หมุดลูกบิด 2 เพ่ือเปิด หรือ ปิด DEMO MODE เม่ือเปิดใช้งาน เคร่ืองจะแสดง ON ถ้าปิดการทํางาน เคร่ืองจะแสดงคําว่า 

OFF 

3. สามารถกด ON/OFF เพ่ือยกเลิกการทํางาน หรือ รอ 3 วินาทีเพ่ือให้ DEMO MODE หยุดการทํางานเองและเข้าสู่ 

โหมดรอการทํางาน 

หมายเหตุ: เม่ือ DEMO MODE กําลังทํางาน สัญลักษณ์ จะปรากฏ 

และหลังจากเลือกโปรแกรมนีแ้ล้วเคร่ืองจะไม่ทําความร้อน 

 

SABBATH MODE 

SABBATH MODE คือฟังชั่นการบันทึกข้อมูลการทํางานทุกๆ 25 นาทีแม้ในกรณีไฟฟ้าดับและทําให้เคร่ืองหยุดการทํางาน 

หลังจากท่ีเคร่ืองกลับมาทํางานอีกครัง้ SABBATH MODE จะช่วยให้เคร่ืองทํางานต่อจนกระทั่ง ค่านาฬิกาท่ีตัง้ไว้เป็น 0 จากนัน้ให้กด 

ON/OFF เพ่ือกลับไปสู่โหมดรอการทํางาน 

1. เม่ืออยู่โหมดรอการทํางาน โดยไม่มีการเลือกการทํางานให้กดค้างไปท่ี PREHEAT เป็นเวลา 3 วินาทีเพ่ือเลือก SABBATH 

MODE หน้าจอจะแสดง A และ 5A8  

2. กด TEMP/TIME และเลือกเวลาโดยหมุนลูกบิด 2 

3. กด OK/START เพ่ือเร่ิมการทํางานของ SABBATH MODE 

4. กด ON/OFF หรือ CANCEL เพ่ือเลือกไปท่ีโหมดรอการทํางาน 

 

อปุกรณ์ท่ีมาพร้อมเคร่ืองดงันี ้

 
 

 

 

 

สามารถใช้ถาดเพ่ือรองนํา้มัน หรือ อาหารท่ีเป็นนํา้ 

โปรดใช้อุปกรณ์ที่มากับเตาอบนีเ้ท่านัน้ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีออกแบบมาให้ใช้กับเตาอบนีโ้ดยเฉพาะ 

อปุกรณ์ท่ีมากบัเคร่ือง 

ตะแกรง 

สําหรับวางภาชนะอบเค้ก หรือ 

ภาชนะใช้อบอาหาร หรือ ย่าง ตา่งๆ 

ถาดอบอาหาร   



หมายเหตุ: 

1. อุปกรณ์เล่านีอ้าจร้อนจัดและอาจเปลี่ยนรูปเล็กน้อย แต่จะไม่ส่งผลกับการทําอาหาร 

2. ตะแกรงไม่จําเป็นต้องใช้กับการย่างเท่านัน้ สามารถใช้กับโปรแกรมไมโครเวฟได้  

แต่ไม่สามารถใช้ถาดกับการอบโดยใช้โปรแกรมไมโครเวฟได้ 

3. การใช้ชัน้ท่ีสองกับโปรแกรมไมโครเวฟจะดีที่สุด 

4. ห้ามใช้โปรแกรมไมโครเวฟ โดยไม่มีอาหารด้านในเตาอบเด็ดขาด 

การใส่อุปกรณ์เสริม 

ด้านในเตาอบจะมีชัน้ทัง้หมด 5 ชัน้นับจากชัน้ล่างสุดตามภาพ อุปกรณ์สามารถดึงออกจากรางได้คร่ึงทางโดยไม่หล่นออกมาจากราง 

หมายเหตุ: 

1. จําเป็นต้องใส่อุปกรณ์ท่ีมากับเคร่ืองให้ถูกต้อง 

2. จําเป็นต้องใส่อุปกรณ์ให้ตรงตําแหน่งกับราง เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์เหล่านีส้ัมผัสกับผนังด้านในเคร่ือง 

 
 

 

ฟังช่ันการล็อก 

อปุกรณ์สามารถดงึออกจากรางได้คร่ึงทางจนกระทัง่รางนัน้ลอ็กตวัอปุกรณ์จนไม่สามารถดงึตอ่ได้   

ฟังชัน่นีจ้ะช่วยให้อปุกรณ์นัน้ไม่เอียงเวลาท่ีดงึถาดออก   อปุกรณ์เหลา่นีเ้ม่ือดงึออก 

จําเป็นต้องใสก่ลบัให้ถกูต้องเพ่ือให้ฟังชัน่ลอ็กนีทํ้างานได้อย่างปรกติ 

เม่ือใสต่ะแกรงกลบัเข้าราง โปรดดใูห้มัน่ใจวา่ตะแกรงนัน้หนัหน้าถกูต้องตามภาพ  

เม่ือใสถ่าดกลบัเข้ารางโปรดดใูห้มัน่ใจวา่ถาดนัน้หนัหน้าออกถกูต้องตามภาพ  

 

 



 

ก่อนการทําความสะอาดให้ทําการปลดสายไฟหรือสบัเบรคเกอร์ให้อยู่ในตําแหน่งปิดก่อนทกุครัง้และควรทําความสะอาดเตาอบเป็นประจําทกุครัง้ห

ลงัจากการใช้งาน เพ่ือช่วยยืดอายกุารใช้งานของเคร่ือง  

ข้อแนะนําในการทําความสะอาดเคร่ืองมีดงันี ้ 

• ผนงัด้านในเตาอบท่ีเคลือบด้วยอีนาเมลและตะแกรงสแตนเลสควรเช็ดด้วยนํา้อุ่น ห้ามใช้ผงหรือนํา้ยาที่มีฤทธ์ิกัดกร่อน 

นํา้ยาล้างห้องนํา้ เน่ืองจากจะทําลายสารเคลือบอีนาเมลหรือทําให้ตะแกรงเป็นคราบ หรือเป็นสนิม 

หากคราบนัน้ยากต่อการทําความสะอาด ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้  

• ขณะท่ีเคร่ืองยงัอุ่น ควรเช็คผนงัด้านในเตาอบทนัทีหลงัการใช้งาน ด้วยนํา้อุ่นผสมนํา้ยาล้างจาน จําเป็นต้องเช็ดคราบสบูอ่อกให้หมด 

และเช็ดด้านในเตาอบให้แห้ง หลีกเลี่ยงการใช้ผงหรือนํา้ยาท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน เช่น นํา้ยาขดัหินปนู นํา้ยาท่ีมีสว่นผสมของคลอไรด์ ฯลฯ 

ซึง่อาจสร้างความเสียหายกบัสารเคลือบอีนาเมล หากมีสิ่งสกปรกท่ียากตอ่การทําความสะอาด 

อาจใช้ผลิตภณัฑ์พิเศษสําหรับการทําความสะอาดเตาอบตามคําแนะนําบนฉลากของผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว 

ห้ามใช้เคร่ืองทําความสะอาดด้วยไอนํา้ในการทําความสะอาดภายในเตาอบ  

• หากใช้เตาอบเป็นระยะเวลานาน คราบอาจจะก่อตวัฝังแน่น ควรปลอ่ยให้คราบแห้งก่อนแล้วจึงใช้ผ้าแห้งเช็ดออก  

• รอบประตเูตาอบจะมีซีลยางอยู่รอบด้านเพ่ือช่วยให้เตาอบทํางานอย่างเป็นปกติและปอ้งกนัความร้อนออกนอกเตาอบ 

ควรตรวจเช็คอย่างสม่ําเสมอวา่ซีลยางอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ 

หากจําเป็นต้องทําความสะอาดให้ใช้วิธีการเช็ดทําความสะอาดด้วยนํา้เปล่า 

ควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของขดูหรือนํา้ยาท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนในการทําความสะอาด หากซีล 

ยางเสียหายโปรดติดตอ่ฝ่ายบริการของบริษัทฯในทนัที และหลีกเลี่ยงการใช้เตาอบจนกวา่ซีลประตจูะได้รับการเปลี่ยน  

• ห้ามวางภาชนะหรืออาหารชนิดใดๆบนผนงัด้านลา่งเตาอบ เน่ืองจากความร้อนจะถกูกกัอยู่ด้านลา่งเตาและทําลายสารเคลือบอีนาเมล 

ซึง่จะไม่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนได้ 

• ควรทําความสะอาดประตกูระจก โดยใช้นํา้ยาล้างจาน และฟองนํา้ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มแล้วเช็ดให้แห้ง 

 

บริเวณด้านนอกเตาอบ การทาํความสะอาด 
บริเวณสแตนเลสสตีลด้านหน้า นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 

ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 

เช็คคราบอาหาร นํา้มนั คราบตา่งทนัทีท่ีเปือ้นพืน้ผิว เน่ืองจากผิวสแตนเลสอาจถกูกดักร่อนได้ 

สามารถใช้นํา้ยาทําความสะอาดสแตนเลสได้ ให้ใช้นํา้ยาในปริมาณน้อย 
พลาสติก นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 

ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ อย่าใช้ท่ีขดูเศษอาหาร 

บริเวณพืน้ผิวท่ีพ่นสี นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ อย่าใช้ท่ีขดูเศษอาหาร 

แผงควบคมุการทํางาน นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ อย่าใช้ท่ีขดูเศษอาหาร 

ประต ู นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ อย่าใช้ท่ีขดูเศษอาหาร 

หรือฝอยขดัหม้อ 

การดแูลรักษาเคร่ือง 



ท่ีจบัประต ู นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 

หากท่ีจบัประตโูดนนํา้ยากดักร่อนโดยบงัเอิญ ให้เช็ดทําความสะอาดทนัที 

ไม่เช่นนัน้คราบอาจไม่สามารถเช็ดออกได้หากทิง้เป็นเวลานาน 

พืน้ผิวอีนาเมล ปฏิบติัตามข้อแนะนําข้างต้น 
ฝาแก้วครอบหลอดไฟ นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 

ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ หากด้านในเตาอบสกปรกมาก 

สามารถใช้นํา้ยาทําความสะอาดเตาอบได้ 
ซีลยางประตเูตาอบ  
ห้ามดงึออกมาทําความสะอาด!  

นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 

ห้ามขดั 

ท่ีครอบประตสูแตนเลส ใช้นํา้ยาทําความสะอาดสแตนเลส 
โปรดอ่านฉลากท่ีระบอุยู่บนผลิตภณัท์อย่างดี 

โปรดดงึท่ีครอบประตสูแตนเลสออกเม่ือต้องการทําความสะอาด 

รางตะแกรง นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 

ระบบรางดงึเข้าออก นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 
ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 

อย่าพยายามเช็ดนํา้มนัหลอ่ลื่นรางออก ให้ทําความสะอาดรางในตําแหน่งท่ีรางอยู่ในเตาอบ 

ห้ามนําเข้าเคร่ืองล้างจาน 
อปุกรณ์ตา่งๆ นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 

ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 
ท่ีวดัอณุหภมิูอาหาร นํา้ร้อนผสมนํา้ยาล้างจาน 

ให้ใช้นํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน เช็ดทําความสะอาดด้วยแปรงหรือฟองนํา้ แล้วเช็ดให้แห้งอีกครัง้ 

ห้ามนําเข้าเคร่ืองล้างจาน 
 
หมายเหตุ:  
1. สีท่ีแตกตา่งกนับนตวัสินค้าเน่ืองมาจากวสัดท่ีุต่างกนั เช่น กระจก พลาสติก และเหลก็ 
2. เงาท่ีเกิดขึน้บนตวัสินค้าท่ีดเูหมือนเป็นคราบเส้นๆ เกิดจากแสงสะท้อนจากไฟสอ่งสวา่งด้านในเคร่ือง 
3. พืน้ผิวอีนาเมลได้รับการอบท่ีอณุหภมิูสงู ซึง่ทําให้สีของอีนาเมลนัน้อาจไม่สม่ําเสมอกนัซึง่ไม่ได้สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ขอบของถาดนัน้ไม่สามารถเคลือบอีนาเมลได้ทัง้หมดทําให้ขอบถาดอาจไม่เรียบซึง่ไม่ได้ลดประสิทธิภาพในการปอ้งกนัการกดักร่อน 
4. โปรดรักษาความสะอาด และเช็ดทําความสะอาดทนัทีท่ีเคร่ืองมีคราบสกปรกเพ่ือปอ้งกนัคราบฝังลกึ 
เคลด็ลับ: 
1. เช็ดทําความสะอาดทนัทีท่ีเคร่ืองมีคราบสกปรกเพ่ือปอ้งกนัคราบฝังลกึ 

2. เช็คคราบอาหาร นํา้มนั คราบตา่งทนัทีท่ีเปือ้นพืน้ผิว  

3. เช็คคราบอาหารท่ีมีสว่นผสมของนํา้ตาลทนัที โดยเฉพาะอย่างย่ิงในขณะท่ีคราบยงัอุ่นอยู่ 

4. ใช้ภาชนะท่ีสามารถใช้กบัเตาอบได้เท่านัน้ 

 

 



 
การดแูล ทําความสะอาด เคร่ืองอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้เคร่ืองนัน้คงสภาพใหม่อยู่เสมอ และช่วยยืดอายกุารใช้งาน 

โปรดปฎิบติัตามภาพด้านลา่งสําหรับการนําประตอูอกมาทําความสะอาด 

คณุสามารถนําประตเูคร่ืองออกมาทําความสะอาดได้ 

ท่ีบานพบัประตจูะมีท่ีคนัโยกท่ีถกูลอ็กอยู่ทัง้สองข้าง 

เม่ือคนัโยกบานพบัท่ีลอ็กอยู่จะให้บานประตเูคร่ืองอยู่ในตําแหน่ง ประตจูะไม่สามารถดงึออกจากเคร่ืองได้ 

เม่ือมีการปลดลอ็กคนัโยกท่ีบานพบัเพ่ือนําประตอูอก  บานพบัจะยงัลอ็กอยู่ และไม่สามารถปิดได้ 

 

ระวงัอนัตราย! 

1. หากบานพบัไม่ได้ล็อก มนัอาจทําให้ประตปิูดด้วยความแรง โปรดดวู่าคนัโยกนัน้ปิดอยู่เสมอ หรือ เปิดอยู่เม่ือนําประตอูอกจากตําแหน่ง 

2. บานพบัประตจูะเคลื่อนตอนเปิด หรือ ปิดประต ูโปรดระวงัมือของท่าน อยา่อยู่ใกล้บานพบั 

 

การนําบานประตูออก 

1. เปิดประตจูนสดุ 

2. เปิดคนัโยกท่ีลอ็กอยู่ทัง้สองข้าง 

3. ปิดประตเูคร่ืองให้ได้มากท่ีสดุท่ีเคร่ืองจะสามารถทําได้ 

4. ใช้มือทัง้สองข้างดงึประตขูึน้ จากด้านบน  

 
ใส่ประตูกลับเข้าที่  

1. ดใูห้มัน่ใจวา่บานพบัอยู่ในตําแหน่งตรงกบัรูท่ีติดตัง้ประต ู และสอดประตตูรงตําแหน่ง คณุควรสามารถใสป่ระตไูด้โดยท่ีไม่ต้องใช้กําลงั 

หากต้องใช้กําลงัในการผลกัให้ประตเูข้าท่ี โปรดตรวจสอบวา่บานพบันัน้เข้าถกูตําแหน่งหรือไม่ 

ประตเูตาอบ 



2. เปิดประตเูคร่ืองจนสดุ เม่ือเปิดประตแูล้ว คณุควรตรวจสอบอีกครัง้วา่บานพบันัน้อยู่ถกูตําแหน่งหรือไม่  หากไม่ถกูต้อง 

คณุจะไม่สามารถเปิดประตเูคร่ืองจนสดุได้  จากนัน้ให้พบัคนัโยกทัง้สองข้างลงเพ่ือให้อยู่ในตําแหน่งลอ็ก 

3. ปิดประตเูคร่ือง เราแนะนําให้คณุตรวจสอบอีกครัง้วา่ประตอูยู่ในตําแหนงท่ีถกูต้องหรือไม่ เพ่ือดวูา่ซีลเคร่ืองนัน้ปิดเรียบไปกบัประต ู 

 
การนํากรอบประตูออก 

พลาสติกตรงประตอูาจเปลี่ยนสี จากการใช้งาน คณุสามารถนําชิน้สว่นนนีอ้อกทําความสะอาดได้ 

นําประตอูอกมาตามข้อแนะนําข้างต้นก่อน 

1. กดไปทางด้านขวาและซ้ายของกรอบประต ู

2. นํากรอบออก 

3. หลงัจากนํากรอบประตอูอกแล้ว ให้นําไปทําความสะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วนํากลบัเข้าตําแหน่งเดิม และกดลงจนได้เสียง คลิ๊ก 

4. ใสป่ระตเูคร่ืองกลบัเข้าท่ีแล้วปิดประตเูคร่ือง 

 

 

ระวัง   ประตูที่อยู่ถูกตาํแหน่งจะตัง้อยู่ใน อาศาที่เป็น 0 

1. การนําประตอูอกหมายถึงการปลอ่ยให้กระจกประตหูลดุออกจากท่ีด้วย ให้ระมดัระวงัในการจบักระจก เพราะอาจก่อให้เกิดอนัตรายได้ 

2. หลงัจากท่ีนําประตแูละกระจกด้านในออกแล้ว ประตจูะมีนํา้หนกัเบาขึน้  คนัโยกประตก็ูจะสามารถปิดได้ไวขึน้ ให้ระวงัมือของท่าน 

โปรดนํามือให้ห่างจากคนัโยกประต ู

อันตรายที่อาจเกดิขึน้จากทัง้สองข้อนัน้ ทาํให้เราไม่แนะนําให้นํากรอบประตูออก ยกเว้นว่ามีการนําประตูออกจากเคร่ือง 

บริษัทจะไม่รับประกันอันตรายที่อาจเกนิขึน้จากการนํากรอบประตู หรือ นําประตูออก 

 



 
รางตะแกรง 
เม่ือคณุต้องการทําความสะอาดรางตะแกรง และด้านในเตาอบ คณุสามารถถอดรางตะแกรงออก และนํามาทําความสะอาดได้ 

เพ่ือทําให้เตาอบนัน้คงสภาพใหม่อยู่เสมอ และช่วยยืดอายกุารใช้งาน โปรดปฎิบติัตามภาพด้านลา่ง 
1. นําสว่นด้านหน้าของรางออกจนตําแหน่งท่ี  ให้ดงึตามแนวนอน ตามลกูศร 

2. ในการนํารางด้านข้างกลบัเข้าตําแหน่งเดิมโดย นําสว่นหลงัของรางตะแกรงใสเ่ข้าแนวราง จากนัน้นําสว่นหน้าของราง เลข  

ใสก่ลบัเข้าช่อง 

 
ตดิตัง้ Telescopic Runner (ด้านขวาและซ้ายจะทาํเหมือนกัน) 

1. ให้นําจดุ A และ B ของ telescopic runner ออกจากรางตามแนวนอน 

2. หมนุ telescopic runner ทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา สําหรับด้านซ้ายและตามเข็มนาฬิกาตามด้านขวา 

3. ดงึ telescopic runner ออกมาด้านหน้า เพ่ือให้ จดุ C ออกมานอกรางลา่ง และ จดุ D ออกมาจากรางบน 

 

การทาํความสะอาดรางตะแกรง 



การนํา Telescopic Runner ออก (ด้านขวาและซ้ายจะทาํเหมือนกัน) 

1. ดงึสว่นท้ายของ telescopic runner ขึน้ 

2. จากนัน้ยก Telescopic runner ทัง้ชิน้ออก และดงึออกไปด้านหลงั 

การทาํความสะอาดตะแกรงด้านข้างเคร่ือง 

ด้านข้างเคร่ืองจะมีตะแกรงท่ีเคลือบด้วยอีนาเมล ซึง่จะนํา้มนัจะเกาะ และละเหยไปเอง ซึง่จะช่วยให้เคร่ืองสะอาด 

และไม่มีกลิ่นตกค้างจากการอบอาหาร 

การตดิตัง้ตะแกรงด้านข้างเคร่ือง 

สามารถติดตัง้ตะแกรงเหลก็ และ ตะแกรงด้านข้างเคร่ืองได้ตามภาพด้านลา่ง 

 
การนําตะแกรงด้านข้างเคร่ืองออก 

สามารถนําตะแกรงนีอ้อกมาเพ่ือให้ทําความสะอาดด้านข้างของเคร่ืองได้ 

1. นําด้านข้างเคร่ืองออกตามแนวนอน ตะแกรงด้านข้างและตะแกรงเหลก็จะหลดุออกด้วยกนั 

2. นําตะแกรงด้านข้างและตะแกรงเหลก็ออก  

3. นําตะแกรงเหลก็ออกจากตะแกรง เพ่ือทําความสะอาดตอ่ไป 

 

 
หมายเหตุ: อปุกรณ์เหลา่นีเ้ป็นอปุกรณ์เสริม อาจมีในบางรุ่นเท่านัน้ 

ตะแกรงดา้นขา้งเคร่ือง 
ตะแกรงเหลก็ 



 
 
โปรดตรวจสอบปัญหาและปฎิบติัตามแนวทางแก้ไขเบือ้งต้นตามตารางด้านลา่ง ก่อนติดตอ่ศนูย์ซอ่ม 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
เคร่ืองไม่ทํางาน ฟิวส์ขาด ตรวจสอบวา่มีการสบัไฟไว้อยู่หรือไม่ 

ไฟดบั ตรวจสอบวา่เคร่ืองไฟฟ้าอ่ืนๆในครัว หรือ ไฟสอ่งสวา่งติดหรือไม ่
ลกูบิดหลดุออกแผงหน้าจอค

วบคมุ 
(ในกรณีท่ีมีลกูบิด) 

ลกูบิดหลดุโดยบงัเอิ

ญ 

หรือจากการใช้งานท่ี

ผิดวิธี 

ลกูบิดสามารถดงึออกได้ 
ให้ประกอบลกูบิดเข้าสูเ่บ้าลกูบิด แล้วกดให้เข้าลอ็ก เพ่ือให้สามารถหมนุได้ตามปรกติ 

ลกูบิดไม่สามารถหมนุได้อย่า

งสะดวก 
มีเศษอาหารติดอยู่ท่ี

ลกูบิด 
ลกูบิดสามารถดงึออกได้หรือกดไปท่ีขอบนอกลกูบิดเพ่ือให้ลกูบิดเอียงเลก็น้อยและสา

มารถดงึออกจากเบ้าได้ 
ให้ทําความสะอาดลกูบิดด้วยผ้าและนํา้ผสมนํา้ยาล้างจาน จากนัน้เช็ดให้แห้ง 
ห้ามใช้ของแหลมคม หรือแปรงขดูลกูบิด 
ห้ามนําลกูบิดไปแช่นํา้ หรือนําเข้าเคร่ืองล้างจาน 
อย่าดงึลกูบิดออกบอ่ยๆ เน่ืองจากฐานลกูบิด อาจเสียหายได้ 

ฟังชัน่ท่ีมีพดัลม แตพ่ดัลมไม่ทํางานตลอดเวลา เป็นปรกติของฟังชัน่นี ้ซึง่จะเน้นการให้ความร้อนอย่างทัว่ถึง ทกุจดุ 

ตามระบบท่ีเคร่ืองถกูตัง้มา พดัลมจะไม่ทํางานตลอดเวลา 

เม่ือเคร่ืองหยดุการทํางานแล้ว 

พดัลมระบายความร้อนจะยงัทํางานเพ่ือระบายความร้

อน 

พดัลมระบายความร้อนจะยงัทํางานเพ่ือระบายความร้อน เม่ือปิดเตาอบ 

เพ่ือปอ้งกนัการเกิดความชืน้ด้านในเตาอบ และลดอณุหภมิูเคร่ืองไม่ให้ร้อนจดั 
 

อาหารไม่สกุตามเวลาท่ีตัง้ไว้ ใช้อณุหภมิูตา่งจากสตูร โปรดตรวจสอบอณุหภมิู 

อาจมีการใช้วตัถดิุบท่ีทําให้ต้องการอณุหภมิูท่ีแตกตา่งจากสตูร 

อาหารเป็นสีนํา้ตาลไม่ทัว่ถึงกนั ใช้อณุหภมิูสงูเกินไป หรือใช้ชัน้วางผิด  
ตรวจสอบเมนกูารอบอาหารและการตัง้คา่การอบอีกครัง้ 

ภาชนะมีผลตอ่สีผิวของอาหาร เช่น เม่ือใช้โปรแกรมไฟบนลา่ง 

ให้ใช้ภาชนะอบท่ีเป็นสีดํา และเบา 

ไฟสอ่งสวา่งไม่ทํางาน เปลี่ยนหลอดไฟ 

 

ระวังไฟฟ้าช๊อต 
การซอ่มเคร่ืองแบบผิดวิธีนัน้อนัตรายถึงชีวิต การซอ่มเคร่ืองควรกระทําโดยช่างบริษัทเท่านัน้ หากเคร่ืองมีปัญหาควรดงึปลัก๊ออกเมน หรือ 

สบัเบรคเกอร์ไฟก่อน   
โปรดติดตอ่ศนูย์ซอ่ม หากเคร่ืองมีปัญหา 
 
ระยะเวลาที่เคร่ืองสามารถทาํงานได้สูงสุด 
ระยะเวลาท่ีเคร่ืองสามารถทํางานได้สงูสดุคือ  9 ชม. 
 

การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 



การเปล่ียนหลอดไฟ 
ต้องทําการเปลี่ยนด้วยหลอดไฟแบบ ฮาโลเจน 25 watt 230 V ซึง่สามารถซือ้ได้จากศนูย์ซอ่มบริษัท  

โปรดจบัหลอดไฟด้วยผ้าแห้ง     ระวังไฟฟ้าช๊อต 

เม่ือทําการเปลี่ยนหลอดไฟ โปรดดงึปลัก๊เคร่ืองออก หรือสบัไฟ ก่อนทกุครัง้ เน่ืองจากยงัมีกระแสไฟฟ้าท่ีเคร่ืองแม้จะทํางานปิดเคร่ืองแล้ว 

ระวงัมือไหม้ ลวก 

เคร่ืองด้านในเตาอบร้อนจดั อย่านํามือไปจบัด้านในเคร่ือง หรือ ตวัให้ความร้อนด้านในเคร่ือง โปรดให้เดก็เลก็อยู่ห่างๆเคร่ือง ขณะท่ีเคร่ืองทํางาน 

โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี ้ 

1. ดงึปลัก๊ไฟออกจากเต้าเสียบ หรือ สบัเบรกเกอร์  

2. วางผ้าขนหนใูนเคร่ือง เพ่ือปอ้งกนัการเกิดรอย ขีด ข่วน 

3. นําท่ีครอบหลอดไฟท่ีมมุออก โดยการหมนุทวนเข็มนาฬิกา  

    สําหรับหลอดไฟด้านข้างเคร่ืองให้ใช้คีมปากแบนงดัเอากรอบออก 

4. จากนัน้ให้ดงึหลอดไฟออก  ห้ามหมนุ จากนัน้ใสห่ลอดไฟใหม่เข้าเคร่ือง 

5. นําท่ีครอบใสก่ลบัเข้าท่ี  

6. นําผ้าขนหนอูอก และเปิดเคร่ืองเพ่ือดวูา่หลอดไฟทํางานหรือไม่  

    อย่าลืมนําท่ีครอบหลอดไฟทัง้สองแบบกลบัเข้าเคร่ือง 

 

 
 

ที่ครอบหลอดไฟทาํจากแก้ว 
หากท่ีครอบหลอดไฟฮาโลเจนเสีย ให้เปลี่ยนใหม่ โดยการติดตอ่ศนูย์ซอ่ม โปรดแจ้งช่ือรุ่น และ เลขเคร่ืองให้กบัศนูย์  

 
 

ท่ีครอบหลอดไฟ 

หลอดไฟดา้นขา้ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จํากดั  

660 ซอยนวมินทร์ 81 แยก 3-42  

แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10240  

โทรศพัท์: 02-033-5400  

โทรสาร: 02-033-5409  

ศนุย์บริการหลงัการขาย:  

โทรศพัท์: 02-033-5422  

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

www.eve.co.th
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