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คูมือการใชงาน 
เตาอบไมโครเวฟ 
รุน FMA25XT 

 
 
 
 
 
โปรดอานคูมือการใชงานอยางละเอียดกอนการใชงานเตาอบไมโครเวฟและควรเก็บรกัษาอยางดี 
หากปฏิบัติตามคําแนะนํา  จะทําใหเตาอบไมโครเวฟมีอายุการใชงานที่ยาวนานข้ึน 
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ขอควรระวังจากคล่ืนไมโครเวฟ 
(a) อยาพยายามใชงานเตาอบไมโครเวฟในขณะที่เปดประตูซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายจากคล่ืนไมโครเวฟได   
(b) หามสอดวัสดุใด ๆ เขาระหวางขอบประตูกับประตู และควรทําความสะอาดขอบประตูกับประตูอยูเสมอเพื่อ

ปองกันคราบสกปรกหรือเศษอาหารสะสมท่ีประตู 
(c) คําเตือน : หามใชเตาอบไมโครเวฟโดยเด็ดขาด  ถาประตูหรือขอบประตูเตาอบไดรับความเสียหาย  จนกวาจะได

ทําการซอมแซมโดยชางผูมีความชํานาญ 
 

สวนเพ่ิมเติม 
หากไมรักษาความสะอาดของอุปกรณ  จะทําใหผิวหนาเสื่อมสภาพและมีผลกระทบตออายุการใชงานของอุปกรณ  ซึ่งอาจ
เปนอันตรายได 
 
 
 
 

ขอมูลทางดานเทคนิค 
รุนสินคา FMA25XT 
อัตราการกินไฟ 230 โวลท 50 เฮิทซ 
กําลังไมโครเวฟ (INPUT) 1250 วัตต 
กําลังไมโครเวฟ(OUTPUT) 900 วัตต 
กําลังไฟของขดลวดยาง 1000 วัตต 
ความจุของเตาอบไมโครเวฟ 25 ลิตร 
ขนาดเสนผานศูนยกลางของจานหมุน 245 มม. 
ขนาดภายนอกเตาอบไมโครเวฟ 461x365x280 มม. 
น้ําหนกัสุทธิ ประมาณ 12.4 กก. 
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ขอสําคัญเพ่ือความปลอดภัย 
คําเตือน  เพ่ือลดความเสี่ยงจากไฟไหม,ไฟฟาชอต,อันตรายจากคล่ืนไมโครเวฟ  ผูใชงานเตาอบไมโครเวฟจะตองทําตาม

คําแนะนําขางลางน้ี 
1. คําเตือน : ไมควรปดฝาภาชนะที่ใสอาหารหรือของเหลวเพราะอาจจะทําใหระเบิดได 
2. คําเตือน :  จะเปนอันตรายหากไมใชชางผูชํานาญการในการถอดผนังเตาอบไมโครเวฟ  ซึ่งทําหนาที่ปองกันการ

กระจาย  ของคล่ืนไมโครเวฟ 
3. คําเตือน : หามปลอยใหเด็กใชงานเตาอบไมโครเวฟโดยปราศจากการใหคําแนะนําจากผูใหญเพราะเด็กอาจจะไม

เขาใจ   วิธีการใชงานที่ถูกตอง 
4. คําเตือน : เมื่อใชงานเตาอบในโปรแกรมปรุงอาหารตอเน่ือง  เด็กควรไดรับคําแนะนําจากผูใหญ  เน่ืองจากเตาอบมี

อุณหภูมิสูง (รุนที่มีขดลวดยางเทาน้ัน) 
5. ตองใชภาชนะที่สามารถใชงานกับเตาอบไมโครเวฟเทาน้ัน 
6. ควรทําความสะอาดเตาอบไมโครเวฟเปนประจําและเช็ดคราบอาหารที่สะสมออก 
7. ควรอานและปฏิบัติตามคําแนะนําในหัวขอ “ขอควรระวังจากคล่ืนไมโครเวฟ” 
8. เมื่อใชกระดาษหรือภาชนะพลาสติกในการอุน  ควรจับตาดูเสมอเนื่องจากอาจจะเกิดการติดไฟได 
9. ถาหากมีควันเกิดขึ้น  ควรทําการปดเตาอบไมโครเวฟทันที  ดึงปล๊ักหรือปดเบรคเกอรและปดประตูเพ่ือระงับเปลว

ไฟ 
10. หามปรุงอาหารนานเกินไป 
11. หามใชเตาอบไมโครเวฟเปนที่เก็บของ  เชน ขนมปง,คุกก้ี เปนตน  
12. ควรแกะที่รัดหอกระดาษหรือถุงพลาสติกออกกอนนําเขาเตาอบไมโครเวฟ 
13. การติดต้ังเตาอบไมโครเวฟตองทาํตามคําแนะนําที่จัดใหเทาน้ัน 
14. หามนําไขเขาในเตาอบไมโครเวฟทั้งเปลือกเพราะอาจจะทําใหเกิดการระเบิดได 
15. เตาอบไมโครเวฟนี้ออกแบบมาเพ่ือใชในการปรุงอาหารปกติ  ไมไดถูกออกแบบมาสําหรับการใชงานใน

ภาคอุตสาหกรรมหรือหองทดลอง  และควรใชงานเตาอบไมโครเวฟตามคูมือเทาน้ัน  หามใชสารเคมีที่มีสารกัด
กรอนหรือใชไอนํ้าพนเขาไปภายในเตาอบ 

16. ถาหากสายไฟเกิดชํารุด  ควรไดรับการซอมแซมจากชางผูชํานาญการเพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นได 
17. หามใชงานเตาอบไมโครเวฟ เมื่อไมมีประตูเตาอบ 
18. หามใชงานเตาอบไมโครเวฟใกลนํ้า ,ในพ้ืนที่ที่มีความช้ืน หรือใกลสระวายนํ้า 
19. เมื่อใชงานเตาอบไมโครเวฟจะมีความรอนสูงที่บริเวณดานหนาของเตาอบ  ควรเก็บสายไฟใหหางจากบริเวณ

ดานหนา และหามนําวัสดุใด ๆ มาปดเตาอบไมโครเวฟ 
20. หามปลอยสายไฟใหเลยออกจากขอบโตะหรือเคานเตอร 
21. หากไมรักษาความสะอาดของอุปกรณ  จะทําใหผิวหนาเสื่อมสภาพและมีผลกระทบตออายุการใชงานของอุปกรณ  

ซึ่งอาจเปนอันตรายได 
22. เมื่อนําขวดนมหรืออุนอาหารใหเด็กควรมีการคนหรือเขยาเพ่ือตรวจสอบอุณหภูมิกอน  เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายท่ีจะ

เกิดขึ้น 
23. เมื่ออุนเครื่องด่ืมในเตาอบไมโครเวฟ  นํ้าเดือดแลวแตจะไมแสดงใหเห็นวานํ้าน้ันเดือด  จึงตองระมัดระวังเมื่อจะทํา

การยกภาชนะออกจากเตาอบ 
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24. หามทําความสะอาดเตาอบไมโครเวฟดวยเครื่องทําความสะอาดไอนํ้า 
25. ระหวางการใชงานเตาอบไมโครเวฟจะรอนมาก ควรหลีกเล่ียงการสัมผัสกับขดลวดยางภายในเตาอบ 
26. ช้ินสวนของเตาอบไมโครเวฟจะรอน  อยาใหเด็กเขาใกล 
 

ลดความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจจะเกิดจากการติดต้ังสายดิน 
อันตราย  อันตรายจากกระแสไฟฟาชอต 

การสัมผัสกับสวนประกอบภายในตัวเครื่อง  อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกความตายได  หามทําการถอดแยก 
ผลิตภัณฑน้ีเด็ดขาด 
 

คําเตือน อันตรายจากกระแสไฟฟาชอต 

การติดต้ังสายดินที่ไมถูกตองเหมาะสม  อาจทําใหเกิดกระแสไฟฟาชอตได 
หามทําการเสียบปล๊ักจนกวาจะมีการติดต้ังสายดินเรียบรอยกลัว 
 

การทําความสะอาด 
ตองถอดปล๊ักออกกอน 
1. ใชผาชุบนํ้าหมาด ๆ ทําความสะอาดภายในเตาอบหลังจากใชงาน 
2.  ทําความสะอาดอุปกรณที่ใชเปนประจําดวยนํ้าสบู 
3.  เมื่อหนากากและขอบยางของเตาอบไมโครเวฟสกปรกตองทําความสะอาดดวยผาชุบนํ้าหมาด ๆ  
 

การเสียบปลั๊ก 2 ขาแบบกลม 
 

 
ผลิตภัณฑน้ีจะตองทําการติดต้ังสายดิน  เน่ืองจากหากเกิดเหตุกรณีไฟฟาลัดวงจรการติดต้ังสายดิน จะชวยลดความเสี่ยงทาง
กระแสไฟฟาชอตได  เน่ืองจากเปนเสนทางที่จะใหกระแสไฟฟาไหลไปที่อื่นได  ซึ่งผลิตภัณฑจะมีปล๊ักที่มีสายดินอยูแลว  
ฉะน้ัน  ใหเสียบปล๊ักไปกับเตารับซึ่งมีการติดต้ังสายดินเรียบรอยแลว  
หากไมเขาใจหรือสงสัยเก่ียวกับขั้นตอนหรือวิธีการติดต้ังสายดินใหถูกตอง  ควรปรึกษาชางผูชํานาญการเพ่ือชวยแนะนํา 
หากจําเปนตองใชปล๊ักตอ  ควรใชแคชนิดที่เปน 3 สายเทาน้ัน 
1.   การใชสายไฟสั้นจะชวยลดความเสี่ยงที่สายไฟจะพันกันหรือการพลาดพลั้งสะดุดดีกวาสายไฟที่มีความยาวมาก 
2.   หากตองใชสายไฟยาวหรือปล๊ักตอ  ใหดําเนินการดังน้ี 
      1)  คุณภาพของสายไฟที่นํามาตอ  จะตองมีคุณภาพเทากับสายไฟที่มาจากผลิตภัณฑ 
      2)  สายไฟที่ใชนํามาตอจะตองเปนแบบ 3 สาย  ประเภทสายดิน 
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      3)  การเดินสายไฟยาว  ไมควรเดินไปบนเคานเตอรท็อปครัว หรือโตะ ซึ่งเด็กจะสามารถดึงออกไดหรืออาจจะพลาด
พล้ังโดย   ไมไดต้ังใจ  

 

ภาชนะ 
ขอควรระวัง 
อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น   
จะเปนอันตรายหากไมใชชางผูชํานาญการในการดําเนินการใด ๆ หรือทําการซอมแซม  ซึ่งรวมถึงการถอดฝาครอบตัว
ปองกันการระเบิดของคล่ืนไมโครเวฟ  
โปรดดูที่หัวขอ “วัสดุที่สามารถใชงานกับเตาอบไมโครเวฟไดหรือวัสดุที่ไมสามารถใชงานกับเตาอบไมโครเวฟ” 
จะแสดงขอมูลของภาชนะที่เปนโลหะ  ซึ่งจะไมปลอดภัยในการใชกับไมโครเวฟ  หากมีขอสงสัย  สามารถทดสอบภาชนะ
ที่ตองการใชงานไดตามขางลางน้ี 
 
การทดสอบภาชนะ 
1. เติมนํ้าเย็น 250 มิลลิลิตร  กับภาชนะที่ตองการทดสอบ 
2. ต้ังระดับความรอนสูงสุด  เปนเวลา 1 นาที   
3. ถาหากภาชนะที่ทดสอบน้ันไมมีความรอนแสดงวาไมสามารถใชงานกับเตาอบไมโครเวฟได 
4. หามต้ังเวลาเกิน 1 นาที 
 
 

วัสดุท่ีสามารถใชกับเตาอบไมโครเวฟได 
 
ภาชนะ       คําอธิบาย 
 
อะลูมิเนียมฟลอยด ใชหอหุมเทาน้ัน  ตัดเปนช้ินเล็ก ๆ ไวสําหรับหอหุมช้ินสวนของอาหารท่ีบาง  เพ่ือ

ปองกันการไหม  และไมควรใชฟลอยดมากเกินไปเพราะอาจจะไปถูกผนังเตาอบ
ไมโครเวฟได  ฟลอยดที่ใชควรอยูหางผนังเตาอบอยางนอย 1 น้ิว  (2.5 ซม.) 
 

ถาดอบ ควรปฏิบัติตามคําแนะนํา  กนของถาดอบตองมีความลึกอยางนอย 3/16 น้ิว (5 มม.)  
ถาใชไมถูกตองอาจเปนผลทําใหจานหมุนแตกได 
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วัสดุท่ีควรหลีกเลี่ยงไมควรใชในเตาอบไมโครเวฟ 
 
ภาชนะ       คําอธิบาย 
 
ถาดอะลูมิเนียม เพราะอาจจะทําใหเกิดประกายไฟได  ควรถายอาหารใสภาชนะที่สามารถใชกับเตา

อบไมโครเวฟได 
 
กลองอาหารท่ีมีหูจับเปนโลหะ เพราะอาจจะทําใหเกิดประกายไฟได  ควรถายอาหารใสภาชนะที่สามารถใชกับเตา

อบไมโครเวฟได 
 
ภาชนะที่มีขอบโลหะ สวนที่เปนโลหะจะตานคล่ืนไมโครเวฟที่จะสงผานไปสูอาหาร ภาชนะขอบโลหะ 
หรือภาชนะโลหะ อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดประกายไฟได 
 
สายรัดที่เปนโลหะ เพราะอาจจะทําใหเกิดประกายไฟได  และอาจจะทําใหเกิดไฟลุกในเตาอบ

ไมโครเวฟได 
 
ถุงกระดาษ   เพราะอาจจะเปนเหตุใหเกิดไฟลุกในเตาอบไมโครเวฟได 
 
โฟม    โฟมจะละลาย  หรือเจือปนลงไปกับของเหลวเมื่อใชอุณหภูมิสูง 
 
ไม    ไมอาจจะแหง  และอาจจะเกิดการแตกได 
 

การประกอบเตาอบไมโครเวฟ 
นําเตาอบไมโครเวฟและอุปกรณตาง ๆ ออกจากกลอง  เตาอบไมโครเวฟจะมีอุปกรณใหตามน้ี 
จานแกว   1 ใบ 
แกนขับจาน  1 ช้ิน 
คูมือแนะนําการใช  1  เลม 
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                    ตะแกรงยาง 
 (สําหรับรุนที่มีโปรแกรมยางเทาน้ัน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) แผงควบคุม 
B) ฐานหมุนรองจาน 
C) แกนขับจาน 
D) จานแกว 
E) ชองมอง 
F) ชองระบายอากาศ 
G) ประตูเตาอบไมโครเวฟที่มีเซฟต้ีล็อก 
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การประกอบจานหมุน 
 
 

    
   

 
 
การติดต้ังและการตอระบบไฟฟา 
 
1. เตาอบไมโครเวฟนี้  ถูกออกแบบมาใหใชในครัวเรือนเทาน้ัน 
2. เตาอบไมโครเวฟนี้สําหรับติดต้ังภายในเฟอรนิเจอร  ไมควรวางบนเคานเตอรหรือวางในตู   
3. ควรทําตามคําแนะนําในการติดต้ัง 
4. เตาอบไมโครเวฟสามารถติดต้ังภายในตูขนาด  60 ซม. (ความลึกอยางนอย 55 ซม. และความสูงจากพ้ืน  85 ซม.) 
5. เตาอบไมโครเวฟตองใชปล๊ัก และตองตอสายดิน 
6. กระแสไฟฟาที่ใชตองตรงตามปายแสดงลักษณะของสินคา 
7. การเปล่ียนปล๊ักและสายไฟตองกระทําโดยชางผูชํานาญการเทาน้ัน  ถาหากปล๊ักถูกติดต้ังไวในที่ที่ไมสามารถเขาถึงได  

จะตองติดต้ังอุปกรณตัดการเช่ือมตอกระแสไฟฟาไวที่ดานขางโดยเวนระยะหางไวอยางนอย 3 มม. 
8. ไมควรใช ADAPTER , ปล๊ักสามตา และปล๊ักตอพวง  เน่ืองจากการใชงานมากเกินไปอาจจะทําใหเสี่ยงตอการเกิด 
        ไฟไหมได 
 
 

 
 

A) หามวางจานแกว 
B) จานแกวและแกนขับจาน  ควรอยู

ดวยกันเสมอเพ่ือทําการปรุงอาหาร 
C) อาหารและภาชนะควรวางไวบน

จานแกว เมื่อทําการปรุงอาหาร 
D) ถาจานแกวและแกนขับจานแตก

,หัก  ควรติดตอศูนยบริการ 

    จุดศูนยกลางลอ  

          จานแกว  

ฐานหมุนรองจานแกว  

    แกนขับจาน  
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วิธีการใชงาน 
1.การต้ังเวลา 
เมื่อเปดเตาอบไมโครเวฟ  จอแสดงผล LED จะแสดง 0.00  และมีเสียงกริ่งดังหน่ึงครั้ง 
1. กดปุม       จนเลขช่ัวโมงกระพริบ 
 
2. หมุน      เพ่ือปรับเวลาช่ัวโมง  โดยสามารถเลือกไดต้ังแต  0-23 
3. กดปุม     จนเลขนาทีกระพริบ 
 
4. หมุน      เพ่ือปรับเวลานาที  โดยสามารถเลือกไดต้ังแต 0-59 
 
5. กดปุม              เพ่ือยืนยันการต้ังเวลาปจจุบัน  สัญลักษณ : จะกระพริบ และไฟแสดงเวลาจะสวางขึ้น 
 
หมายเหตุ  1)  ถาหากไมมีการต้ังเวลาดังกลาว  เตาอบไมโครเวฟจะไมสามารถทํางานใด ๆ ได 

  2)  ระหวางที่ทําการต้ังเวลา  ถาหากมีการกดปุม       เตาอบจะกลับไปสูสถานะเดิมโดย
อัตโนมัติ 

 
2.การอุนอาหารโดยใชคล่ืนไมโครเวฟ 
กดปุม      จอแสดงผล LED จะแสดง P100 กดปุม     เพ่ือต้ังเวลาหรือหมุน 
 
ปุม     เพ่ือเลือกระดับความรอนที่ตองการ  สามารถเลือกไดต้ังแต  P100,P80,P50,P30 หรือ P10  
จากน้ันกดปุม          เพ่ือยืนยัน และหมุน    เพ่ือต้ังเวลา 
 
ปรุงอาหารจาก 0:05 ถึง 95:00 กดปุม        อีกครั้ง  เพ่ือเริ่มการปรุงอาหาร 
 
ตัวอยาง : ถาตองการอุนอาหารโดยใชความรอน 80% เปนเวลา 20 นาที สามารถดําเนินการไดดังน้ี 
1) กดปุม     หน่ึงครั้ง จอแสดงผลจะแสดง P100 
 
2) กดปุม     อีกหน่ึงครั้ง หรือหมุนปุม    เพ่ือเลือกระดับความรอน 80%  
 
 
3) กดปุม           เพ่ือยืนยนั  และจอแสดงผลจะแสดง P80  
4) หมุนปุม      เพ่ือปรับเวลาปรุงจนจอแสดงผลแสดง 20:00  
5) กดปุม                          เพ่ือเริ่มการปรุงอาหาร 
 
 
 

Clock /Timer 

 

Clock /Timer 

 

Stop/Clear 

     Micro/ 
Grill/Combi 

     Micro/ 
Grill/Combi 

 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm  

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

     Micro/ 
Grill/Combi 

     Micro/ 
Grill/Combi 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

Clock /Timer 
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คําแนะนําเพ่ิมเติมสําหรบั “ไมโครเวฟ” 
ลําดับที ่ จอแสดงผล ระดับความรอน 

1 P100 100% 

2 P80 80% 

3 P50 50% 

4 P30 30% 

5 P10 10% 

 
3. การยางหรือการปรุงอาหารตอเน่ือง 

 
 
กดปุม     จนจอแสดงผล LED จะแสดง G และกดปุม      เพ่ือต้ังเวลา 
 
หรือหมุน                      เพ่ือเลือกระดับความรอนที่ตองการ และจอแสดงผลจะแสดง G,C-1 หรือ C-2 ตามลําดับ  แลว
กดปุม        เพ่ือยืนยัน และหมุน    เพ่ือต้ังเวลาในการปรุง 
 
อาหารจาก 0:05 ถึง 95:00 จากน้ันกดปุม            อีกครั้งเพ่ือเริ่มทําการปรุง
อาหาร 
ตัวอยาง : ถาตองการใชการอบดวยไมโครเวฟ 55% และการยาง 45% ที่ระดับความรอน C-1 เปนเวลา 10 นาที สามารถ
ดําเนินการไดดังน้ี 
 
1) กดปุม                             หน่ึงครั้ง จอแสดงผลจะแสดง G  
 
2) กดปุม             อีกหน่ึงครั้ง หรือหมุน           เพ่ือเลือกการปรุงอาหารตอเน่ืองแบบที่ 1 
 
3) กดปุม           เพ่ือยืนยัน และจอแสดงผลจะแสดง C-1  
 
4) หมุน     เพ่ือปรับเวลาปรุงอาหารจนกระท่ังจอแสดงผลแสดง 10: 00  
5) กดปุม            เพ่ือเริ่มการปรุงอาหาร 
 

คําแนะนําเพ่ิมเติมสําหรบั“การยางและการปรุงอาหารตอเนื่อง” 
ลําดับที ่ จอแสดงผล ระดับความรอน 

ไมโครเวฟ 
ระดับความรอน 

ยาง 
1 G 0% 100% 
2 C-1 55% 45% 
3 C-2 36% 64% 

     Micro/ 
Grill/Combi 

     Micro/ 
Grill/Combi 

 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

     Micro/ 
Grill/Combi 

     Micro/ 
Grill/Combi 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 
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หมายเหตุ : ถาหากผานการปรุงอาหารไปครึ่งหน่ึงแลวจะมีเสียงดังเตือน 2 ครั้ง เพ่ือใหไดผลดีในการยางควรมีการพลิกกลับ
ดานอาหาร จากน้ันปดประตูเตาอบเพ่ือใหเตาอบทํางานตอทันที 
 
4. การปรุงอาหารแบบเรงดวน 
1)     กดปุม            เพ่ือเริ่มทําการปรุงอาหารที่ระดับความรอน 100% และแตละ 
 
ครั้งที่ทําการกดลงไป จะทํางานทีละ 30 วินาที และสามารถต้ังเวลาไดสูงสุด 95 นาที 
 
5.  การละลายอาหารแชแข็งตามนํ้าหนัก 
1)   กดปุม            หน่ึงครั้ง และจอแสดงผลจะแสดง dEF 1 
 
2)   หมุน     เพ่ือเลือกนํ้าหนักของอาหารที่จะละลาย  สามารถเลือกไดจาก 100 ถึง 2000 กรัม 
 
3)   กดปุม            เพ่ือทําการละลายอาหารแชแข็ง 
 
6.  การละลายอาหารแชแข็งแบบต้ังเวลา  
 
1)   กดปุม             สองครั้ง และจอแสดงผลจะแสดง dEF 2 
 
2)   หมุน     เพ่ือเลือกเวลาที่ตองการละลาย  สามารถเลือกไดสูงสุด 95 นาที 
 
3)   กดปุม            เพ่ือทําการละลายอาหารแชแข็ง 
 
 
8.  การเลือกโปรแกรมอัตโนมัติ 
1)    หมุน    ไปทางขวาเพื่อเลือกเมนูรายการเริ่มจาก A-1 ถึง A-8  ซึ่งจะหมายถึง พิซซา ,มันฝรั่ง,เน้ือ,ผัก

,ปลา,เสนพาสตา,นํ้าซุปและขาวโอต 
2)    กดปุม            เพ่ือยืนยัน 
 
3)    หมุน                เพ่ือเลือกนํ้าหนักตามตารางเมนู 
4)    กดปุม            เพ่ือเริ่มการปรุงอาหาร 
 
ตัวอยาง : ถาตองการใชโปรแกรมอัตโนมัติ เพ่ือปรุงอาหารประเภท ปลา ปริมาณนํ้าหนัก 350 กรัม 
1) หมุน    ตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่งจอแสดงผลแสดง A-3 
 
2)   กดปุม            เพ่ือยืนยัน 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

Weight/ 
Time Defrost 

 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

Weight/ 
Time Defrost 

 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 
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3) หมุน    เพ่ือเลือกนํ้าหนักของปลา จนกระทั่งจอแสดงผลแสดง 350  
4) กดปุม                           เพ่ือเริ่มการปรุงอาหาร 
 
ตารางโปรแกรมอัตโนมัติ 

รายการ น้ําหนัก จอแสดงผล 
200  กรัม 200 g A-1 

Auto Reheat 400  กรัม 400 g 
200   กรัม 200 g 
300  กรัม 300 g 

A-2 
ผัก 

400  กรัม 400 g 
250  กรัม 250 g 
350  กรัม 350 g 

A-3 
ปลา 

450 กรัม 450 g 
250  กรัม 250 g 
350  กรัม 350 g 

A-4 
เนื้อ 

450  กรัม 450 g 
50  กรัม (ในน้ําเย็น 450 มิลลิลิตร) 50 g A-5 

เสนพาสตา 100 กรัม (ในน้ําเย็น 800 มิลลิเมตร) 100 g 

200 กรัม 200 g 
400 กรัม 400 g 

A-6 
มันฝร่ัง 

600 กรัม 600 g 
200   กรัม 200 g A-7 

พิซซา 400  กรัม 400 g 
200 มิลลิลิตร 200 g A-8 

น้ําซุป 400 มิลลิลิตร 400 g 

 
9. การหยุดการทํางานของไมโครเวฟ  
กดปุม       หน่ึงครั้ง  เพ่ือหยุดการปรุงอาหารช่ัวคราว 
 
กดปุม       สองครั้ง  เพ่ือยกเลิกการต้ังโปรแกรมปรุงอาหาร 
 
 
10.   การล็อกแผงควบคุม 
ทําการล็อก  :           กดปุม                     คางไวเปนเวลา 3 วินาที จากนั้นจะมีเสียงสัญญาณดังเตือน  
 
ทําการปลดล็อก :   เตาอบไมโครเวฟอยูในสถานะล็อกแผงควบคุมอยู  กดปุม          คางไวเปนเวลา 3 

วินาที  จากน้ันจะมีเสียงสัญญาณดังเตือน  แสดงวาไดทําการปลดล็อกแลว 

 

 

Start/Quick Start+ 30Sec/Confirm 

Stop/Clear 

Stop/Clear 

Stop/Clear 

Stop/Clear 
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วิธีแกไขปญหาเบื้องตน 
 

ปญหา สาเหตุ การแกไข 
 
 
 
เตาอบไมโครเวฟไมทํางาน 

1) ปล๊ักไมแนน 
 
2) ฟวสระเบิด หรือเบรกเกอร

ตัด  การทํางาน 
 

3) เตารับเสีย 

ถอดปล๊ัก  หลังจากน้ัน 10 วินาทีทําการ
เสียบใหมอีกครั้ง 
เปล่ียนฟวสใหม  หรือ 
ซอมแซมเบรกเกอร (โดยใชชาง
ผูชํานาญการ) 
ทําการตรวจสอบเตารับกับ
เครื่องใชไฟฟาชนิดอื่น ๆ 

เตาอบไมโครเวฟไมรอน         4)    ประตูปดไมสนิท ปดประตูใหสนิท 
จานหมุนมีเสียงดังเมื่อเตาอบ
ไมโครเวฟเริ่มทํางาน 

        5)     ฐานเตาอบไมโครเวฟและ  
                แกนขับจานหมุนสกปรก 

โปรดดูหัวขอ “การดูแลรักษา
ไมโครเวฟ” 
ในสวนของการทําความสะอาด
ช้ินสวนอุปกรณตาง ๆ 

 
 
 
 
 


