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1.ขอแนะนําสําหรับการใชงาน 

หนังสือคูมือเลมน้ี เปนสวนประกอบหน่ึงของเตาอบ ซึ่งควรทําการเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่
สมบูรณตลอดอายุการใชงานของเตาอบ ควรทําความเขาใจและอานคูมือเลมน้ีอยางละเอียด
รอบคอบกอนการใชงาน   

 เตาอบควรไดรับการติดต้ังและตรวจสอบกอนการใชโดยชางผูชํานาญงาน 

เตาอบนö้ผลิตขึ้นสําหรับการใชงานเพ่ือการประกอบอาหารในครัวเรือนเทาน้ัน การใชเตาอบใน

ประโยชนอื่นนอกจากท่ีกลาวไวถือวาใชผิดวัตถุประสงค ซึ่งผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆสําหรับ

การใชงานนอกเหนือจากที่กลาวมาน้ี 

 

 

หามใชเตาอบนี้เพ่ือการทําความรอนในหองเด็ดขาด 

 
ผลิตภัณฑน้ีมีปายบงช้ีตามมาตรฐานอุปกรณไฟฟาของยุโรป 2002/96/EC และตามมาตรฐาน
ประเภทเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณทางอิเลคทรอนิกสที่ใชอยางสิ้นเปลือง (WEEE) สหภาพยุโรป
สนับสนุนใหมีการนําช้ินสินคาประเภทน้ีกลับมาใชใหม  

 

เตาอบจะมีพัดลมระบายความรอนรอบเตาอบท่ีมีชองระบายอากาศออกทางดานหนา ไมควรใหมี
สิ่งของใดๆปดก้ันชองระบายความรอน 

 

หามวางสิ่งของใดๆหรือน่ังบนประตูเตาอบที่เปดอยู 

เตาอบจะมีปายบอกยี่หอ รหัสรุน คุณลักษณะทางเทคนิค และหมายเลขเครื่องของเตาอบติดอยูที่
ขอบประตูเตาอบ หามทําการดึงปายน้ีออกไมวาดวยเหตุผลใดๆ 

 

 

กอนการติดต้ังตองลอกแผนกันรอยที่ดานในและดานนอกตัวเตาอบออกใหหมดกอน 

 

 

ควรดูแลไมใหมีสิ่งใดๆติดดานในประตูเตาอบ 

 

 

ระหวางการใชเตาอบ ภายในเตาอบจะมีความรอนสูงควรระมัดระวังและสวมถุงมือทุกครั้งที่มีการ

ใชงาน 
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หามใชใยโลหะหรือของมีคมทําความสะอาดภายในเตาอบ เน่ืองจากจะทําใหพ้ืนผิว

ไดรับความเสียหาย ใหใชอุปกรณที่ไมมีผิวหยาบ ขรุขระ ถาจําเปนสามารถใช

อุปกรณที่ทําจากไมหรือพลาสติกแลวลางใหทั่ว และเช็ดใหแหงดวยผานุม 

  

 
อยางไรก็ตาม ไมควรใหอาหารที่มีปริมาณสวนผสมนํ้าตาลสูงหกในเตาอบ เชน 

แยม เน่ืองจากถาทิ้งไวเปนเวลานานทําใหแหงและอาจจะทําใหพื้นผิวภายในเตาอบ

ไดรับความเสียหาย 

 

                                  

 
หามใชภาชนะพลาสติกในการปรุงอาหารดวยเตาอบ เน่ืองจากความรอนภายในเตาอบจะทําให

พลาสติกละลายและเกิดความเสียหายกับเตาอบได 

 

หามใชภาชนะปดผนึกในการปรุงอาหารดวยเตาอบ เน่ืองจากจะเกิดความดันภายในภาชนะและ

อาจทําใหเกิดการระเบิดได 

 

หามละเลยเตาอบขณะทํางาน เน่ืองจากนํ้ามันในอาหารอาจทําใหเกิดการลุกไหมได 

หามใชแผนอะลูมิเนียมหรือฟอยล รวมทั้งหามวางภาชนะใดๆบนพ้ืนลางเตาอบ เน่ืองจากอาจทํา

ใหเตาอบไดรับความเสียหาย 
 

 

หลังจากการปรุงอาหารเตาอบยังคงมีความรอนหลงเหลืออยู  หามเทนํ้าลงบนพ้ืนเตาอบและถาด

เน่ืองจากไอนํ้าจะทําใหเตาอบไดรับความเสียหาย 

 

การปรุงอาหารทุกครั้งตองปดประตูเตาอบเสมอ 
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2.คําอธิบายเกี่ยวกับเตาอบ 

2.1 อธิบายเบ้ืองตน 

 

 
 

 1.แผงควบคุมการทํางาน 

2.ไฟสองสวาง  
3.ขอบยาง 

 4.ประตู 

 5.พัดลม 

6.ช้ันวางตะแกรงหรือถาดอบ   
7.ถาดพิซซา (เฉพาะบางรุน)  
8.ถาดปดกันเปอน (เฉพาะบางรุน) 

 
9.หลอดไฟ (เฉพาะบางรุน) 
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2.2 แผงควบคมุ  

 

ปุมปรับอุณหภูมิ (1) 

ปุมน้ีมีหนาที่ในการต้ังเวลาปรุงอาหารและต้ังอุณหภูมิ,พรอมกับต้ังเวลาปจจุบัน,เปด-ปดไฟสองสวางในเตาอบ 

หนาจอแสดงผล (2) 

แสดงเวลาปจจุบัน,โปรแกรมปรุงอาหาร,อุณหภูมิ,เวลาท่ีใชในการปรุงอาหาร 

ปุมโปรแกรมการปรุงอาหาร (3) 

เปด-ปดเตาอบ ,เลือกโปรแกรมการปรุงอาหาร 

2.3 ชิ้นสวนอ่ืนๆ 

ชั้นวางตะแกรง จะมีความสูงตางกันและช้ันวางตะแกรงจะนับจากช้ันลางสุดขึ้นบน 

พัดลมระบายความรอน  พัดลมน้ีมีหนาที่ในการระบายความรอนออกจากเตาอบระหวางการปรุงอาหาร ซึ่งจะปด

การทํางานเองโดยอัตโนมัติ 

ไฟสองสวาง หลอดไฟสองสวางจะติดขึ้นเมื่อเปดประตูหรือมีการเปดโปรแกรมปรุงอาหาร ยกเวนโปรแกรม  

,  ,  การเปด/ปดไฟสองสวางสามารถทําไดโดยบิดปุมปรับอุณหภูมิไปทางดานขวา 
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2.4 อุปกรณมาตรฐาน. 

ตะแกรง 

 
ตะแกรง : ใชสําหรับวางอาหารอบ 

ตะแกรงยาง 

 

ตะแกรงยาง : วางตะแกรงในถาดอบ เพ่ือรองรับนํ้ามันจากการยาง 

ถาดอบ 

 

ถาดอบ : เพ่ือวางอาหารสําหรับอบ และรองรับนํ้ามันจากการยาง 
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ถาดอบชนิดกนลึก 

 

ถาดอบ : เพ่ือวางอาหารสําหรับอบ และรองรับนํ้ามันจากการยาง 

ถาดหินพิซซา 

 

ถาดหินพิซซา : สําหรับวางพิซซาในการอบ 

ท่ีตักพิซซา  

 

ที่ตักพิซซา : เพ่ือสําหรับวางพิซซาลงบนถาดหินพิซซา 
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แผนปดถาดหินพิซซา 

 

แผนปดถาดหินพิซซา : ไวสําหรับปดถาดหินพิซซาเมื่อไมไดใช 

 

อุปกรณมาตรฐาน หากผูใชตองการเพ่ิมเติม สามารถติดตอสั่งซื้อกับศูนยบริการได 

3.การใชงาน 

3.1 คําอธิบาย 

อุณหภูมิภายในเตาอบสูง ระวังอันตราย  

 - ตองปดประตูเตาอบเม่ือใชงานอยู 

 
- ควรสวมถุงมือเมื่อจะนําอาหารเขาและออกจากเตาอบ 

 - ไมจับหรือสัมผัสขดลวดที่อยูภายในเตาอบ 

 - หามใสนํ้าเขาไปในถาดอบที่กําลังรอนจัด 

 
- หามใหเด็กเขาไปใกลๆบริเวณเตาอบ 

3.2 กอนการใชงาน 

1. แกะพลาสติกที่อยูภายนอกและภายในเตาอบออก 

2. แกะฉลากที่ติดอยูบนถาดหรือตะแกรงเตาอบออก  

3. นําถาดและตะแกรงเตาอบออกมาแลวลางทําความสะอาด (ดูหัวขอ4.ทําความสะอาดและบํารุงรักษา) 

4. ทําการอบเปลาเตาอบดวยอุณหภูมิสูงสุด เพ่ือขจัดกลิ่นหรือคราบนํ้ามันที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิต 
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3.3 การใชอุปกรณ 

ถาดและตะแกรงเตาอบ 

ถาดหรือตะแกรงเตาอบใหสอดเขาช้ันวางตามภาพ  

 

ตะแกรงในถาดอบ 

ใชสําหรับวางในถาดอบเพ่ือรองรับนํ้ามันจากอาหารท่ีอบ 
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ฝาปดและถาดหินพิซซา (เฉพาะบางรุน) 

สําหรับโปรแกรมพิซซา 

 

ท่ีตักพิซซา (เฉพาะบางรุน) 

สําหรับวางและตักพิซซาออกจากเตาอบ 

 

3.4 การใชงาน 

จอแสดงผล 

 

          สัญญาณไฟแสดงนาฬิกา 

          สัญญาณไฟแสดงเวลาในการต้ังเตือน 

          สัญญาณไฟแสดงการต้ังเวลาลวงหนา 

          สัญญาณไฟแสดงการต้ังเวลาปรุงอัตโนมัติ 
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            สัญญาณไฟแสดงการล็อค 

           สัญญาณไฟแสดงโหมดโชวรูม 

          สัญญาณไฟแสดงการจํากัดการใหความรอน ECO 

            สัญญาณไฟแสดงการวอรมเตา 

ขั้นตอนการทํางาน 

เครื่องพรอมทํางาน : เมื่อไมไดทําการเลือกโปรแกรมใด ๆ หนาจอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ    

 

สถานะเปดเตาอบ : เมื่อมีการเลือกโปรแกรม หนาจอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิ และสัญญาณไฟแสดงการวอรม

เตา 

 

ถาหากตองการเปล่ียนแปลงคาตาง ๆ ตองกดปุมซายใหสัญลักษณที่ตองการเปล่ียนแปลงกระพริบเตือน และบิด

ปุมซายไปทางซายหรือขวาเพ่ือเลือกคาตามที่ตองการ 

สัญลักษณตาง ๆ 

 

1. แสดงเรื่องอุณหภูมิ 

2. แสดงเรื่องเวลาต้ังเตือน 

3. แสดงเรื่องเวลาปรุงอัตโนมัติ 

4. แสดงเรื่องต้ังเวลาปรุงลวงหนา 

5. แสดงเรื่องเวลาปจจุบัน 
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เร่ิมตั้งเวลา  

เมื่อไฟเขาเตาอบ หนาจอแสดงผลจะแสดง   จะกระพริบอยูใหต้ังเวลาปจจุบัน 

1.บิดปุมซายไปทางซายหรือขวาเพื่อต้ังช่ัวโมง 

2.กดปุมซายเพ่ือยืนยัน 

3.บิดปุมซายไปทางซายหรือขวาเพื่อต้ังนาที 

4.กดปุมซายเพ่ือยืนยันการปรับเปลี่ยนเวลา 

การเลือกโปรแกรมปรุงอาหาร 

       

       1.เลือกโปรแกรมปรุงอาหารดวยการบิดปุมขวา 

       2.กดปุมซายเพ่ือต้ังอุณหภูมิ 

       3.บิดปุมไปทางซายหรือขวาเพื่อต้ังอุณหภูมิ 

      4.กดปุมขวาเพ่ือเริ่มการปรุงอาหาร 

     ระดับในการวอรมเตาอบ 

เมื่อมีการเริ่มปรุงเตาอบจะเริ่มทําการวอรมเตาอบและทําอุณหภูมิ

อยางรวดเร็ว โดยจะมีสัญลักษณการทําอุณหภูมิแสดงข้ึน  

            

 

 
            

 

              

เมื่ออุณหภูมิไดตามที่ต้ังไว จะมีสัญลักษณแสดงขึ้น พรอมกับเสียง

สัญญาณดังเตือน เพ่ือใหนําอาหารเขาเตาอบได 
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การปรุงอาหารน้ันสามารถหยุดระหวางการปรุงได โดยการกดปุมขวาคางไว 3 วินาที  

โปรแกรมปรุงอาหาร 

โปรแกรมอบประหยัด : 

     การใชพัดลมและขดลวดความรอนพรอมกัน เหมาะสําหรับการปรุงอาหารปริมาณนอย 

ใชช้ันวางแคหน่ึงช้ัน และเปนโปรแกรมประหยัดพลังงาน 
 

โปรแกรมอบมาตรฐาน : 

      การใชขดลวดความรอนบนและลางพรอมกัน ซึ่งใชไดกับการอบอาหารทุกประเภท 

แตโดยปกติจะเหมาะกับการทําอาหารเพียงครั้งละหน่ึงจานเทาน้ัน และจะใชไดดีกับ

การอบอาหารประเภทขนมปง เคก และโดยเฉพาะอยางย่ิงกับอาหารประเภท

เน้ือสัตวที่มีไขมันเยอะ เชน หานและเปด 

 

 

โปรแกรมยาง : 

 การใชความรอนจากขดลวดยาง เหมาะสําหรับการยางอาหารประเภทเน้ือที่มีช้ิน

ขนาดบางหรือหนาปานกลางและหากใชรวมกับแกนหมุน(สําหรับรุนที่มีแกน

หมุน) จะทําใหอาหารมีผิวสีนํ้าตาลเกรียมอยางทั่วถึง ซึ่งใชไดดีกับการอบอาหาร

ประเภทไสกรอก,ซี่โครง และเบคอน โปรแกรมน้ีสามารถยางอาหารท่ีมีปริมาณ

มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารประเภทเน้ือไดดี 

 

 

 

โปรแกรมอบไฟลาง : 

 การใชความรอนจากขดลวดลาง เหมาะสําหรับการอบอาหารประเภทที่ตองการให

ความรอนสูงเฉพาะดานลางของอาหารชนิดน้ัน จะทําใหอาหารสีเขมปราศจากการ

ไหมเกรียม โปรแกรมน้ีเหมาะสําหรับอาหารประเภทพิซซา เคก พาย และทารต 
 

 

โปรแกรมปรุงอาหารดวยพัดลมรอน : 

 
ใชขดลวดความรอนรอบพัดลม(อยูดานหลังเตาอบ)และพัดลม เหมาะสําหรับปรุง

อาหารไดมากช้ันและตางชนิดกันโดยที่การปรุงน้ันตองใชอุณหภูมิและเวลาที่

เทากัน ซึ่งการหมุนเวียนของความรอนกระจายไปอยางทั่วถึง ซึ่งเหมาะสําหรับ

การอบปลา, ผักและขนมปงกรอบพรอมกัน (วางที่ระดับช้ันวางตางกัน) โดยท่ี

กลิ่นและรสชาติของอาหารจะไมปะปนกัน 
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โปรแกรมปรุงอาหารดวยพัดลมรอนเทอรโบ : 

 
ใชการอบมาตรฐานพรอมพัดลมรอนเทอรโบ เหมาะสําหรับปรุงอาหารไดมาก

ช้ันและตางชนิดกัน อบอาหารไดจํานวนมากและใชเวลารวดเร็ว เหมาะสําหรับ

อาหารช้ินใหญและสุกถั่วถึง  

   

โปรแกรมพิซซา : 

ใชพัดลมกระจายพรอมขดลวดยาง-ลาง เหมาะสําหรับการอบพิซซา 

การตั้งเวลาเตอืนการปรุงอาหาร 

การต้ังเวลาเตือนการปรุงอาหารน้ัน จะมีแตเสียงสัญญาณดังเตือน แตจะไมตัดการ

ทํางาน     

1. กดปุมซายหน่ึงครั้ง (กดปุมซายสองครั้งหากมีการเลือกโปรแกรมปรุงอาหาร) จอแสดงผลจะแสดง  

พรอมกับสัญลักษณ  กระพริบ 

         

2. บิดปุมซายเพ่ือต้ังเวลาใหมีเสียงสัญญาณดังเตือน (ซึ่งสามารถต้ังไดต้ังแต 1 นาที จนถึง 4 ช่ัวโมง) หลังจาก            

น้ัน 1-2 วินาที จอแสดงผลจะแสดง   และเวลาจะเริ่มนับถอยหลังลง 

3.  กระพริบ เมื่อครบเวลาที่ต้ังจะมีเสียงสัญญาณดังเตือนขึ้น  จอแสดงผลจะแสดง 

4. บิดปุมซายเพ่ือต้ังเวลาใหม หรือกดปุมซายเพ่ือหยุดเสียงสัญญาณดังเตือน 

 

หากตองการยกเลิกการต้ังเวลาใหมีเสียงสัญญาณดังเตือน  ใหปรับเวลาใหเปนศูนย 

 

การตั้งเวลาปรงุอาหารอัตโนมัต ิ

1. หลังจากที่เลือกโปรแกรมปรุงอาหารและอุณหภูมิ ใหกดปุมซาย 3 ครั้ง จอแสดงผลจะแสดง  และ

สัญลักษณ    กระพริบ 
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2. บิดปุมซายไปทางซายหรือขวาเพ่ือต้ังเวลาในการปรุงอัตโนมัติ สามารถต้ังไดต้ังแต 00.01 จนถึง 12.59    

และสามารถปุมคางไวเพ่ือใหเวลาเดินเร็วขึ้นได 

 

3.   หยุดกระพริบและเวลาจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง หลังจากน้ัน จอแสดงผลจะแสดง 

4. หลังจากเวลาสิ้นสุด  จอแสดงผลจะแสดง STOP พรอมเสียงสัญญาณดังเตือน ซึ่งสามารถกดปุมซายเพื่อหยุด

เสียงได 

 

เปล่ียนแปลงเวลาปรุงอาหารอัตโนมัต ิ

ระหวางการปรุงอาหารอยูสามารถปรับเปล่ียนเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติไดโดย  

1. เมื่อสัญลักษณ  แสดงอยูบนจอแสดงผล สามารถกดปุมซาย 2 ครั้ง สัญลักษณ  กระพริบ 

2. บิดปุมซายไปทางซายหรือขวาเพ่ือต้ังเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ 

การตั้งเวลาปรงุอาหารลวงหนา 

1. หลังจากที่เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิ กดปุมซาย 3 ครั้ง จอแสดงผลแสดง   และสัญลักษณ       

กระพริบ 

 

2. บิดปุมซายไปทางซายหรือขวาเพ่ือต้ังเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ สามารถต้ังไดต้ังแต 00.01 จนถึง 12.59 และ  

สามารถบิดปุมคางไวเพ่ือใหเวลาเดินเร็วขึ้นได 
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3. กดปุมซาย 4 ครั้ง จอแสดงผลจะแสดง  กระพริบ และใหบิดปุมซายไปทางซายหรือขวาเพ่ือต้ังเวลาที่   

ตองการใหปรุงอาหารเสร็จสิ้น 

 ติดอยู เตาอบก็จะรอจนกวาถึงเวลาที่เครื่องจะเริ่มทํางาน 4. หลังจากน้ันจอแสดงผลจะแสดง   และ 

 

5. หลังจากสิ้นสุดการปรุงอาหาร จอแสดงผลจะแสดง STOP และมีเสียงสัญญาณดังเตือน หากตองการปด   

เสียงใหกดปุมซายหน่ึงครั้ง 

 

เปล่ียนแปลงเวลาปรุงอาหารลวงหนา 

ระหวางการปรุงอาหารอยูสามารถปรับเปล่ียนเวลาปรุงอาหารลวงหนาไดโดย  

 ติดอยู  ใหกดปุมซาย 2 ครั้ง จอแสดงผลแสดง 1. เมื่อจอแสดงผลแสดง   และ  กระพริบ 

2. บิดปุมซายไปทางซายหรือขวาเพ่ือต้ังเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ 

3. กดปุมซายอีกหน่ึงครั้ง จอแสดงผลจะแสดง  กระพริบ พรอมกับแสดงเวลาที่เตาอบสิ้นสุดการอบ 

4. บิดปุมซายไปทางซายหรือขวาเพ่ือต้ังเวลาปรุงอาหารลวงหนา 

5. หลังจากน้ันจอแสดงผลจะแสดง   และ  กระพริบ พรอมแสดงเวลาปรุงอาหารลวงหนาที่ต้ังใหม 

3.5 คําแนะนําการปรุงอาหาร 

คําแนะนําท่ัวไป 

- ใชโปรแกรมพัดลมกระจายความรอน เมื่อทําการปรุงอาหารหลายช้ัน 

- อยาปรุงอาหารดวยระยะเวลาสั้น ๆ แตเพ่ิมอุณหภูมิ เพราะจะทําใหอาหารดานนอกสุกเกิน แตดานในอาจจะ

ไมสุก 
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คําแนะนําสําหรับอาหารประเภทเน้ือ 

- ระยะเวลาในการปรุงอาหารจะขึ้นอยูกับความหนาของอาหาร ,ปริมาณ  และความชอบของแตละบุคคล 

- การอบเน้ือสามารถตรวจเช็คเน้ือไดวาสุกหรือไมดวยการใชชอนกดลงไปดู หากตองการสุกมากกวา 

สามารถเพ่ิมเวลาปรุงไดอีก 

คําแนะนําสําหรับการยางและการยางพรอมพัดลมกระจายความรอน 

- การยางเน้ือสามารถวางเนื้อเขาไปในเตาอบพรอมกับการวอรมเตาได 

- โปรแกรมยางและโปรแกรมยางพรอมพัดลมกระจายความรอน แนะนําใหวอรมเตาอบกอนยาง 

- แนะนําใหวางอาหารที่ตองการยางตําแหนงตรงกลางตะแกรงเตาอบ 

คําแนะนําสําหรับของหวาน ,พาย หรือบิสกิต 

- หากใชถาดอบสีเขมจะชวยทําใหดูดความรอนไดดี 

- การใชอุณหภูมิและเวลาการปรุงอาหาร ขึ้นอยูกับปริมาณอาหาร 

- การอบขนม สามารถเช็คขนมวาสุกหรือไมไดโดยการใชไมจิ้มฟนจิ้มหนาขนมได  

- การอบขนม สามารถลดอุณหภูมิในการปรุงประมาณ 10 ˚C และเลือกเวลาการปรุงเพ่ิมขึ้นได 

คําแนะนําสําหรับอาหารแชแข็ง และการบมแปง 

- วางอาหารแชแข็งใสภาชนะที่ไมมีฝาปด และวางที่ช้ันวางแรก 

- ไมหอฟลมอาหารในการละลาย 

- หากตองการละลายอาหารประเภทเน้ือใหวางบนตะแกรงช้ันวางที่ 2 และใชถาดอบรองนํ้าที่ช้ันวางแรก 

- ช้ินสวนที่มีความบาง ควรหอดวยอะลูมิเนียมฟอยดกอน 

- หากจะใหไดผลดี ควรวางนํ้าไวที่พ้ืนเตาอบดวย 
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โปรแกรมพิเศษ และโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัต ิ

การต้ังเวลาในการละลายอาหารแชแข็ง 

 

1. วางอาหารในเตาอบ 

2.    เลือกโปรแกรมการละลายอาหารแชแข็ง โดยการบิดปุมขวาเลือกสัญลักษณ 

3. กดปุมซายเพ่ือต้ังเวลาในการละลายอาหารแชแข็ง 

4. การบิดปุมปรับไดต้ังแต 5 วินาที จนถึง 99 นาที 

5. กดปุมขวาหน่ึงครั้งเพ่ือเริ่มการทํางาน 

6. เมื่อสิ้นสุดการทํางาน จอแสดงผลจะแสดง STOP 

การบมแปง 

 

1. ตําแหนงที่จะวางแปง  ใหวางไวที่ช้ันวางที่ 2 

2. เลือกโปรแกรมการบมแปง  

3. เมื่อสิ้นสุดการวอรมเตา  จอแสดงผลจะแสดง START กระพริบอยู 

4. วางแปงที่ตองการบมเขาไปในเตาอบ  พรอมกับกดปุมขวาเพ่ือเริ่มการทํางาน 
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การอุนอาหาร 

 

1. กดปุมขวาเพื่อเลือกโปรแกรมอุนอาหาร 

2. กดปุมซาย 

3. บิดปุมซายเพ่ือเปลี่ยนเวลาการอุน 

4. กดปุมขวาหน่ึงครั้งเพ่ือเริ่มการทํางาน 

5. หากสิ้นสุดโปรแกรมใหกดปุมขวาคางไวเพ่ือหยุดเสียง และปดเตาอบ 

การละลายอาหารแชแข็งชนิดต้ังนํ้าหนัก 

 

1. วางอาหารเขาในเตาอบ 

2. กดปุมขวาเพื่อเลือกโปรแกรมการละลายอาหารแชแข็งชนิดต้ังนํ้าหนัก จอแสดงผลจะแสดง dE00 และ

สัญลักษณรูปอาหารจะกระพริบ 

3. บิดปุมขวาเพ่ือเลือกรูปอาหารที่ตองการละลาย 

4. บิดปุมซายเพ่ือเลือกนํ้าหนัก (กรัม) ของอาหารที่ตองการละลาย 

5. กดปุมขวาเพื่อยืนยันการเลือกโปรแกรมและเริ่มการทํางาน 

6. หากสิ้นสุดโปรแกรม จอแสดงผลจะแสดง STOP 



20 

 

โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 

1. กดปุมขวาเพื่อเลือกโปรแกรม 

2. บิดปุมขวาเพ่ือเลือกชนิดอาหารที่ตองการตามตาราง 
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ฟงกชั่นเสริม 

รุนน้ีสามารถเขาฟงกช่ันน้ีเพ่ือต้ังคา 

- เปด/ปดการทํางานของการล็อกปุมกด (child-lock) 

- เปด/ปดการทํางานของโหมดโชวรูม (สามารถใชงานแผงควบคุมได แตขดลวดความรอนไมทํางาน) 

- เปด/ปดการจํากัดการใหความรอน  

- เปด/ปดการเก็บรักษาความอุน 

- เปด/ปดไฟ 

สามารถทําไดโดย บิดปุมซายเพ่ือเปดไฟสองสวางภายในเตาอบ แลวกดปุมซายคางประมาณ 5 วินาที หลังจากน้ัน

บิดปุมซายไปทางขวาหรือซายเพ่ือต้ังคา ON/OFF กดปุมซายอีกครั้งเพ่ือต้ังคาหัวขอถัดไป 

ซึ่งในการต้ังคาของแตละหัวขอ  จอแสดงผลจะแสดง 

- ล็อÅปุมกด 
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หากระหวางการทํางานอยูมีสัญลักษณ   ติดอยู หากตองการปลดล็อกช่ัวคราวใหกดปุมซายคางไวจน

สัญลักษณดับไป 

- โหมดโชวรูม   

     

     

หากอยูในโหมดโชวรูม จอแสดงผลจะแสดง    ติดอยู 

-  จํากัดการใหความรอน 

HI : กําลังไฟปกติ  

      

LO: กําลังไฟตํ่า 

      
 ติดอยู หากอยูในโหมดจํากัดการใหความรอน จอแสดงผลจะแสดง  
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-การเก็บรักษาอุณหภูมิ 

การเก็บรักษาอุณหภูมิจะทํางานตอหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมปรุงอาหารที่ต้ังไวเปนระยะเวลา 1 ช่ัวโมงซึ่งจะใช

อุณหภูมิตํ่า 

    
 

   
-จํากัดระยะเวลาเปดหลอดไฟ 

หลอดไฟจะดับหลังจากที่ÿปดโปรแกรม 1 นาที เพ่ือประหยัดพลังงาน 

 
ถาหากตองการปดฟงกช่ันนี้  ใหต้ังคา OFF 
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4. การทําความสะอาดและบํารุงรักษา 

4.1 คําแนะนําท่ัวไป 
- หามใชเครื่องฉีดหรือพนไอนํ้าเขาภายในเตาอบ 

-ไมทําความสะอาดพื้นผิวดวยแอมโมเนีย  

-ไมใชสก็อตไบรทขัดพ้ืนผิวเตาอบ 

-ไมขูดพ้ืนผิวดวยของมีคม 

4.2 การทําความสะอาดพื้นผวิ 

เพ่ือใหพ้ืนผิวยังสภาพดีอยู ควรทําความสะอาดหลังจากใชงานเสร็จ และรอใหเตาอบเย็นกอน 

4.3 ทําความสะอาดประจําวัน 

ทําความสะอาดโดยใชผาชุบนํ้าหมาดๆ หรือนํ้ายาทําความสะอาดเช็ดคราบสกปรกออก ใชนํ้าสะอาดลางใหทั่ว 

แลวเช็ดใหแหงดวยผาสะอาดหรือผาชามัวร 

4.4 การทําความสะอาดคราบสกปรกและคราบอาหาร 

  หามใชใยโลหะ หรือของมีคมขูดออกเพราะจะทําใหสเตนเลส สตีล เปนรอยได 

 

  

การทําความสะอาด ใหใชนํ้ายาที่ไมมีสวนผสมของผงขัด หากเปนคราบอาหารที่เกาะแนนใหใช

เครื่องมือที่เปนไมหรือพลาสติกขูดออกได ใชนํ้าสะอาดลางใหทั่ว แลวเช็ดใหแหงดวยผาสะอาด

หรือผาชามัวร 

 
หามมิใหมีคราบอาหารท่ีมีสวนผสมของนํ้าตาล เชน แยม เกาะที่ผนังเตาอบ เพราะหากปลอยทิ้งไว

เปนเวลานานคราบสกปรกเหลาน้ีจะทําใหสีที่เคลือบดานในเตาอบเสียหาย 

4.5 การถอดประตูเตาอบ 

วิธีถอดประตูเตาอบ 

1. เปดประตูออกมา และสอดเข็มเขาไปท่ี 2 รูตามภาพ 

        

2. ยกบานประตูทํามุม 30 îÈéó และถอดÜäñÖúออก 
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3. การใสประตู ใหวางบานพับเขาที่ตําแหนง A และวางเขาตําแหนงเดิมใหสนิท พรอมกับนําเข็มออก
จากรูทั้งสอง 

 

                    

4.6 ทําความสะอาดบานประตูกระจก 

ประตูเตาอบดานที่เปนกระจกควรหมั่นทําความสะอาด โดยใชลูกกลิ้งฟองนํ้าทําความสะอาด สําหรับคราบ

สกปรกฝงแนนใหใชฟองนํ้าหมาดๆและผลิตภัณฑทําความสะอาดทั่วไปเช็ดคราบสกปรกออก 

4.7 การถอดบานประตูกระจก 

ประตูกระจกของเตาอบควรไดรับการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และเพ่ือความสะดวกจึงสามารถที่จะถอด

ประตูเตาอบออกได 

1.ถอดประตูกระจกออก โดยยกจากสวนหลังและยกขึ้นตามลูกศร 1  

2.ยกสวนหนาขึ้นตามลูกศร 2  

 

3.บางรุนจะมีบานกระจกในอีกช้ัน  หากมีใหยกขึ้นตามภาพ 

    

 

 



26 

4.ทําความสะอาดดวยฟองน้ําหรือลูกกลิ้งฟองนํ้าชุบนํ้ายาลางจาน 

      

5.หลังจากทําความสะอาดใหใสบานประตูกระจกเขาที่เดิม 

6.ใสบานประตูกระจกดวยความระมัดระวัง โดยวางใหเขาตําแหนง 4 จุด 

       

4.8 การทําความสะอาดภายในเตาอบ 

เพ่ือใหการใชงานเตาอบเกิดประสิทธิภาพดีที่สุด ควรทําความสะอาดเตาอบทุกครั้งหลังจากการใชงาน และควรทํา

ความสะอาดขณะท่ีเตาอบเย็นแลว 

- ถอดอุปกรณภายในเตาอบออกกอน 

- ทําความสะอาดตะแกรง และชั้นวางตะแกรงดวยนํ้าอุนผสมผงลางที่ไมมีสวนผสมสารกัดกรอน จากน้ัน

ก็ลางออก และเช็ดใหแหง 

- เพ่ือการทําความสะอาดท่ีงายขึ้น สามารถถอดประตูเตาอบออกได  

        

 
ควรทําการอบเปลาเตาอบดวยความรอนสูงสุดเปนเวลา 15/20 นาที เพ่ือขจัดสารตกคางภายใน

เตาอบหลังจากการทําความสะอาด  
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เฉพาะรุนที่มีแผนหินพิซซา, กอนการทําความสะอาดพ้ืนดานลางของเตาอบ ตองปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปน้ี  

 

 

 

ยกฝาปดแผนหินพิชซาและฐานวางแผนหินพิซซาดานลางออก 

การถอดฐานดานลางออก ใหยกฐานขึ้นประมาณ 2-3 มิลลิเมตรจากน้ันยกออก 

 ยกขดลวดความรอนดานลางขึ้นประมาณ 2-3 เซนติเมตร แลวทําความ

สะอาดพ้ืนดานลาง  

ใสฐานวางแผนหินพิซซากลับที่เดิม โดยวางใหขอบดานในชิดกับผนังดานหลัง

ภายในเตาอบ ซึ่งขดลวดความรอนดานลางจะวางประกบเขากับฐานพอดี 
 

 

 

เมื่อขั้นตอนการทําความสะอาดเสร็จสิ้น ควรทําการเช็ดอุปกรณตางๆของเตาอบใหแหงสนิท  

  

การถอดชั้นวางตะแกรง 

 
การถอดช้ันวางตะแกรงออก เพ่ือใหสะดวกตอการทําความสะอาดและการทําความ

สะอาดดวยโปรแกรมทําความสะอาดดวยตัวเอง (เฉพาะบางรุน)  

  - การถอดช้ันวางตะแกรงใหดึงสวนหนาออกไปทางดานขาง เพ่ือใหหลุดออก

จากตัวล็อค A จากน้ันใหดึงออกทางดานหนาเพ่ือใหหลุดออกจากตังล็อค B 
 - เมื่อทําความสะอาดเรียบรอยแลว ใหนําช้ันวางตะแกรงใสกลับที่เดิมตาม

ขั้นตอนขางตน  

 

การทําความสะอาดแผนหินพิซซา 

แผนหินพิซซาควรทําความสะอาดแยกจากอุปกรณอื่นๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

รุนไพโรไลติก: ใหนําแผนหินพิซซาใสเขาไปในÿตาอบและต้ังการทํางานของโปรแกรมไพโรไลซิส เมื่อสิ้นสุดการ

ทํางานและแผนหินพิซซาเย็นลงจนอุน ใหใชผาหมาดเช็ดØôความสะอาดคราบสกปรกที่หลงเหลือ 

รุนมัลติฟงกชั่น: จะตองทําความสะอาดแผนหินพิซซาหลังจากการใชงานทุกครั้ง ไมควรนําไปใชงานตออีกครั้ง 

หากแผนหินพิซซามีคราบอาหารติดอยู 
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การทําความสะอาด ใหเทนํ้าสมสายชูลงไปบนแผนหินพิซซาประมาณ 55 ซีซี แลวทิ้งไว 10 นาที จากน้ันใหขัด

ทําความสะอาดดวยใยโลหะหรือฟองนํ้าหยาบแลวลางดวยนํ้าเปลาและทิ้งไวใหแหง 

- กอนทําความสะอาด ควรใชไมพายที่ทําจากโลหะหรือที่แซะเตาฐานเซรามิค ทําความสะอาดคราบ

สกปรก รอยไหม บนแผนหินพิซซาออก 

- เพ่ือใหไดผลดี ควรทําความสะอาดขณะที่แผนหินพิซซายังอุน หรือมิฉะน้ันจะตองทําความสะอาดดวย

นํ้ารอน 

- ใหใชใยโลหะหรือฟองนํ้าหยาบชุบนํ้าสมสายชูหรือนํ้ามะนาวขัด 

- หามใชผงซักฟอก 

- หามลางดวยเครื่องลางจาน 

- หามแชแผนหินพิซซาในนํ้า 

- หามใชงานแผนหินพิซซาทันทีหลังจากทําความสะอาด ใหวางแผนหินพิซซาที่ยังเปยกทิ้งไวอยางนอย 8 

ช่ัวโมง 

- เมื่อใชงานไประยะหน่ึง อาจจะมีรอยแตกราวเล็กๆที่ผิวของแผนหินพิซซา รอยราวเหลาน้ีเปนเรื่องปกติ

ซึ่งเกิดจากการหดหรือขยายตัวของวัสดุเคลือบหิน เมื่อไดรับความรอนสูง  

 

4.9 โปรแกรม VAPOR CLEAN: โปรแกรมทําความสะอาดดวยไอนํ้า  

 โปรแกรมทําความสะอาด Vapor Clean เปนโปรแกรมทําความสะอาดที่ชวยใหเช็ดคราบสกปรกที่ติด

อยูภายในเตาอบไดสะดวกขึ้น เน่ืองจากความรอนและไอนํ้าจะชวยทําใหคราบสกปรกจากอาหารออน

ตัวลง และเช็ดออกงายขึ้น 
 

 

 

กอนการทําความสะอาดดวยโปรแกรม Vapor Clean จะตองใหแนใจวาภายในเตาอบไมมีอาหารอยู 

หรือแมแตเศษอาหารช้ินใหญที่อาจหลงเหลือจากการปรุงอาหาร 

 

 

สามารถใชโปรแกรมน้ีทําความสะอาดไดเมื่อเตาอบเย็นตัวเทาน้ัน  

 

กอนการทําความสะอาดดวยโปรแกรมทําความสะอาดดวยไอนํ้า 

   

ตองถอดอุปกรณทั้งหมดออกจากเตาอบเสียกอน ยกเวนแผงกันเปอนดานบน

สามารถใสไวได 
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เทนํ้า ปริมาณ 400 มิลลิลิตรลงไปในรองที่พ้ืนเตาอบ (ดังตัวอยางที่แสดงใน

ภาพ)  ระวังอยาใหนํ้าลนไหลออกมาจากถาดอบ 

 

ผสมนํ้ากับสารทําความสะอาดแลวฉีดพนดานในเตาอบดวยกระบอกฉีดนํ้าให

ทั่วทั้งผนังดานขาง ดานบน และพ้ืนเตาอบ (พ้ืนที่สีดําที่แสดงในภาพคือพ้ืนที่ที่

สามารถฉีดพนสารทําความสะอาดได )

 

 

 

 
หามฉีดนํ้าและสารทําความสะอาดในปริมาณที่มากเกิน ควรฉีดอยางมากท่ีสุดโดยประมาณ 20 ครั้ง 

   

ต้ังคาโปรแกรมทําความสะอาดดวยไอนํ้า 

 

 

โปรแกรมทําความสะอาดดวยไอนํ้า จะทําไดก็ตอเมื่îเตาอบเย็นตัวเทาน้ัน หากใชงานโปรแกรมขณะที่

ภายในเตาอบยังคงรอนอยู คําวา  STOP จะแสดงที่หนาจอ 

 เมื่อเตาอบอยูในโหมดเปดการทํางาน ใหบิดหมุนปุมเปด / ปดการทํางานไปซาย / ขวา เพ่ือเลือกโปรแกรม VAPOR 

CLEAN  การทําความสะอาดดวยไอนํ้า  

       

 
เริ่มโปรแกรมการทําความสะอาด (VAPOR CLEAN) โดยการกดปุมปรับอุณหภูมิ สัญลักษณ  จะมีไฟแสดง

สถานะติดอยู เพ่ือแสดงถึงเตาอบกําลังทํางานโปรแกรมการทําความสะอาด  

หนาจอจะแสดงอุณหภูมิที่ใชในโปรแกรมการทําความสะอาด และแสดงเวลาคงเหลือ  

 
คาตางๆ เชน เวลาและอุณหภูมิที่ใชในการทํางานโปรแกรมทําความสะอาดจะไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได 



  30

 

 

 

 

.10 การเปล่ียนหลอดไฟ 

 

 

 

 

 

หลังจากสิ้นสุดการทํางานโปรแกรมทําความสะอาด 

 หามท้ิงนํ้าที่เหลือจากโปรแกรมการทําความสะอาดไวในเตาอบเปนเวลานาน (เชน ทิ้งไวขามคืน) 

 ควรสวมถุงมือกันความรอนตลอดระยะเวลาในการใชงานโปรแกรมทําความสะอาด
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ื่อสิ้นสุดขั้นตอ

ัดหรือที่มีใยขัดท พ่ือความสะดวก

การเช็ดทําควา

ากตองการขจัด ารทําความสะอาดติดอาหาร ควรอบเตาอบให

 ที่อุณหภูมิ 160°C  

อบออก จากนั้นถอดฝาครอบหลอดไฟออก โดยใชเครื่องมือ 

น ไขควง) 

อบหลอดไฟกลับสูที่เดิม โดยใหดานที่หลอขึ้นรูปหันออก

ทางดานประตู 

การใสฝาครอบหลอดไฟใหกดลงไปจนสุด เพ่ือใหฝาครอบยึดติดกับฐานหลอดไฟอยางพอดี 

เม

ข

นการทําความสะอาด เปดประตูเตาอบแลวใชผาสะอาดเช็ดคราบสกปรกออก ใชฟองน้ําที่ไมมีใย

องเหลืองเช็ดทําความคราบสกปรกที่ยังคงเหลืออยู (ควรถอดประตูเตาอบออกเ

ใน มสะอาด) จากน้ันเช็ดเตาอบดวยผาสะอาดใหแหง 

สารตกคางและเพ่ือไมใหกลิ่นไมพึงประสงคจากกห

แหงดวยโปรแกรมพัดลมรอน

หากหลอดไฟสองสวางภายในเตาอบเสียหรือหมดอายุการทํางานเน่ืองจาก

หลอดไฟขาดหรือเผาไหม จําเปนตองมีการเปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่งจะตองถอดช้ัน

วางตะแกรงเตา

(เช

การถอดหลอดไฟออก  ใหเล่ือนหลอดไฟออกตามที่แสดงในภาพ 

สําหรับบางรุน: หลอดไฟสองสวางภายในเตาอบเปนหลอดไฟฮาโลเจน  

หามใชมือสัมผัสกับหลอดไฟโดยตรง ควรใชวัตถุกันความรอนหอหุมไวกอน

การเปล่ียนหลอดไฟ ตองเปล่ียนโดยใชหลอดไฟประเภทเดียวกัน (40 วัตต) 

จากน้ันใสฝาคร
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5.การติดต้ัง  

5.1 การตอสายไฟ 

 

 

เตาอบจะมีปายบอกยี่หอ รหัสรุน คุณลักษณะทางเทคนิค และหมายเลขเครื่องของเตาอบติดอยูที่

ขอบประตูเตาอบ หามดึงปายออก 

เปนขอกําหนดวา ตองตอสายดินเพ่ือความปลอดภัย การตอสายดินตองตอใหถูกตองตาม

มาตรฐาน และตรวจสอบใหแนใจวามีประสิทธิภาพ 
 

 หากทําการเช่ือมตอสายไฟกับเตาอบแบบติดแนนไมสามารถถอดได ใหทําการติดต้ังเบรค

เกอรเขากับสายไฟไวดวยตามกฏการติดต้ังเตาอบ โดยใหเบรคเกอรอยูในตําแหนงท่ีสามารถ

เขาถึงไดงาย 
 

 

 

ถาใชการติดปลั๊ก ควรใชเปนประเภทเดียวกัน ไมควรปรับหรือลดขนาดหรือใชปลั๊กแบบตอ 

เพราะอาจทําใหรอนเกินไปและไหมได 

 

การใชไฟ 220-240 โวลต : ควรใชสายไฟประเภท H05V2V2-F สามสาย 

(ขนาด 3 x 1.5 ตารางมิลลิเมตร)  
 

 ตองตอสายดิน (สีเหลือง-สีเขียว) เขากับเครื่องใชไฟฟา และตองใหยาว

กวาสายอื่น 20 มิลลิเมตร  

 

 

คําเตือน:  ขนาดของสายไฟตามภาพท่ีแสดงดานบน แสดงถึงภาพตัดขวางภายในของอุปกรณ

ควบคุม 

5.2 การเปล่ียนสายไฟ 

 ถาตองการเปล่ียนสายไฟ ใหทําการถอดกรอบดานหลังออกกอนดวยการขัน

สกรู เพ่ือใหสามารถเขาถึงขั้วสายไฟได  
การตอสายไฟตองใชขนาดสายไฟอยางนอย 1.5 ตารางมิลลิเมตร (3x1.5)  

 โดยตองเดินสายไฟ (ทั้งสายไฟเตาอบและเตาแกส) ไปในทิศทางที่หลีกเล่ียง

การสัมผัสกับเตาอบ 

 
คําเตือน: การขันสกรูของขั้วสายไฟดานในตองขันใหแนน 1.5 – 2 Nm. 
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5.3 ตําแหนงการติดตั้งเตาอบ 

 

 

ในการติดต้ังเตาอบไมควรใชประตูเตาอบเปนอุปกรณชวยในการยกเตาอบเขาที่ และไมควรวาง

ของบนประตูเตาอบขณะที่เปดอยู 

 

แนะนําในการติดต้ังเตาอบ ควรติดต้ังอยางนอย 2 คน 

วิธีการติดต้ังเตาอบ 

นําลูกยางออกมากอน 

  

ขันสกรู 

 

ปดลูกยางหลังจากที่ขันสกรูเรียบรอย 

 

   ขนาดภายนอกของเตาอบ   
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ตําแหนงการติดต้ังใตเคานเตอร (มม.)   ตําแหนงการติดต้ังในตู (มม.) 
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