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Please read this manual first!
Dear Customer,
Thank you for purchasing a Beko product. We hope that you get the best results from 
your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art 
technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying 
documents carefully before using the product and keep it as a reference for future 
use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow 
all warnings and information in the user manual.

Meanings of the symbols
Following symbols are used in the various section of this user manual:

C Important information and useful 
hints about usage.

A
Warnings for dangerous situations 
concerning the safety of life and 
property.

Warning for hot surfaces.

This product has been manufactured in environmental friendly modern plants without giving any 
harm to the nature.

This appliance conforms to the WEEE 
regulation.

It does not contain PCB.
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1  Important safety and environmental 
instructions

Important Safety  
Instructions Read  
Carefully And Keep 
For Future Reference
This section contains safety in-
structions that will help protect 
from risk of fire, electric shock, ex-
posure to leak microwave energy, 
personal injury or property damage. 
Failure to follow these instructions 
shall void any warranty. 

1.1 General safety
 • The microwave oven is intended 

for heating food and beverages. 
Drying of food or clothing and 
heating of warming pads, slippers, 
sponges, damp cloth and similar 
may lead to risk of injury, ignition 
or fire.

This appliance is intended to be 
used in household and similar appli-
cations such as: 

 • Staff kitchen areas in shops, of-
fices and other working environ-
ments; 

 • Farm houses 
 • By clients in hotels, motels and 

other residential type environ-
ments; 

 • Bed and Breakfast type environ-
ments.

 • Do not attempt to start the oven 
when its door is open; otherwise 
you may be exposed to harmful 
microwave energy. Safety locks 
should not be disabled or tam-
pered with.

 • Do not place any object between 
the front side and the door of the 
oven. Do not allow dirt or cleaning 
agent remnants built-up on the 
closure surfaces.

 • Any service works involving re-
moval of the cover that provides 
protection against exposure to 
microwave energy must be per-
formed by authorized persons/
service. Any other approach is 
dangerous.

 • Your product is intended for 
cooking, heating and defrost 
food at home. It must not be 
used for commercial purposes.  
Manufacturer shall not be held li-
able for damages that have arisen 
from misuse. 

 • Do not use this appliance out-
doors, bathrooms, humid environ-
ments or in places where the it 
can get wet.
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1  Important safety and environmental 
instructions

 • No responsibility or warranty claim 
shall be assumed for damages 
arising from misuse or improper 
handling of the appliance.

 • Never attempt to dismantle the 
appliance. No warranty claims are 
accepted for damage caused by 
improper handling.

 • Only use the original parts or parts 
recommended by the manufac-
turer.

 • Do not leave this appliance unat-
tended while it is in use.

 • Always use the appliance on a 
stable, flat, clean dry, and non-slip 
surface.

 • The appliance should not be oper-
ated with an external clock timer 
or separate remote control sys-
tem.

 • Before using the appliance for the 
first time, clean all parts. Please 
see the details given in the "Clean-
ing and Maintenance" section.

 • Operate the appliance for its in-
tended purpose only as described 
in this manual. Do not use abrasive 
chemicals or steam on this appli-
ance. This oven is particularly in-
tended for heating and cooking 
the food. 

It is not intended for industrial or 
laboratory use.

 • Do not use your appliance to dry 
clothes or kitchen towels.

 • Appliance becomes very hot while 
it is in use. Pay attention not to 
touch the hot parts inside the 
oven.

 • Your oven is not designed to dry 
any living being.

 • Do not operate the oven empty.
 • Only use utensils that are suitable 

for use in microwave ovens.
 • Cooking utensil may get hot due 

to the heat transferred from the 
heated food to the utensil. You 
may need oven gloves to hold the 
utensil.

 • Utensils shall be checked to en-
sure that they are suitable for use 
in microwave ovens.

 • Do not place the oven on stoves or 
other heat generating appliances. 
Otherwise, it may be damaged 
and the warranty becomes void.

 • Microwave oven must not be 
placed in a cabinet that is not in 
compliance with the installation 
instructions. 
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 • Steam may come out while open-
ing the covers or the foil after 
cooking the food.

 • Use gloves while taking any kind 
of heated food out.

 • The appliance and its accessible 
surfaces may be very hot when 
the appliance is in use.

 • Door and outer glass may be very 
hot when the appliance is in use.

1.1.1 Electrical safety
 • If the supply cord is damaged, it 

must be replaced by the manu-
facturer or its service agent or a 
similarly qualified person in order 
to avoid a hazard.

 • Beko Microwave Ovens comply 
with the applicable safety stan-
dards; therefore, in case of any 
damage on the appliance or power 
cable, it should be repaired or re-
placed by the dealer, service cen-
ter or a specialist and authorized 
service alike to avoid any danger. 
Faulty or unqualified repair work 
may be dangerous and cause risk 
to the user.

 • Make sure that your mains power 
supply complies with the informa-
tion supplied on the rating plate of 
the appliance.

The only way to disconnect the 
appliance from the power supply 
is to remove the power plug from 
the power outlet.

 • Use the appliance with a grounded 
outlet only.

 • Never use the appliance if the 
power cable or the appliance itself 
is damaged.

 • Do not use this appliance with an 
extension cord.

 • Never touch the appliance or its 
plug with damp or wet hands.

 • Place the appliance in a way so 
that the plug is always accessible.

 • Prevent damage to the power 
cable by not squeezing, bending, 
or rubbing it on sharp edges. Keep 
the power cable away from hot 
surfaces and naked flame.

 • Make sure that there is no danger 
that the power cable could be ac-
cidentally pulled or that someone 
could trip over it when the appli-
ance is in use.

 • Unplug the appliance before each 
cleaning and when the appliance 
is not in use.

 • Do not pull the power cable of the 
appliance to disconnect it from its 
power supply and never wrap its 
power cable around the appliance. 

1  Important safety and environmental 
instructions
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 • Do not immerse the appliance, 
power cable, or power plug in 
water or any other liquids. Do not 
hold it under running water. 

 • When heating food in plastic or 
paper containers,  keep an eye on 
the oven due to the possibility of 
ignition. 

 • Remove the wire strings and/or 
metal handles of paper or plastic 
bags before placing bags suitable 
for use in microwave oven to the 
oven.

 • If smoke is observed, switch off 
or unplug the appliance and keep 
the door closed in order to stifle 
any flames.

 • Do not use inside of the oven to 
store something. Do not leave 
paper items, cooking material or 
food inside the oven when it is not 
being used.

 • The contents of feeding bottles 
and baby food jars shall be stirred 
or shaken and the temperature 
shall be checked before consump-
tion, in order to avoid burns.

 • This appliance is a Group 2 Class B 
ISM equipment. Group 2 contains 
all ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) equipment in which ra-
dio-frequency energy is intention-
ally generated and/or used in the 
form of electromagnetic radiation 
for the treatment of material, and 
spark erosion equipment. 

 • Class B equipment is suitable for 
use in domestic establishments 
and establishments directly con-
nected to a low voltage power 
supply network.

 • Door or outer surface of the appli-
ance may become hot when it is in 
use.

1.1.2 Product safety
 • Heating the beverages with mi-

crowave may cause them to boil 
by splashing around after they 
have been taken out of the oven; 
so be careful when you are hold-
ing the containers.

 • Do not roast anything in the oven. 
Hot oil may damage the compo-
nents and materials of the oven, 
and it may even cause skin burns.

 • Pierce food with thick crust such 
as potatoes, zucchinis, apples and 
chestnuts.

1  Important safety and environmental 
instructions
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 • Appliance must be placed so that 
the rear side is facing the wall.

 • Before moving the appliance, 
please secure the turntable to 
prevent damage to it. 

 • Eggs in their shell and whole hard-
boiled eggs must not be heated in 
microwave ovens since they may 
explode, even after microwave 
heating has ended.

 • Never remove the parts at the rear 
and sides of the appliance, which 
protect the minimum distances 
between the cabinet walls and 
the appliance in order to allow for 
the required air circulation.

1.2 Intended use
 • The oven should be cleaned reg-

ularly and any food deposits re-
moved.

 • Failure to maintain the oven in a 
clean condition could lead to dete-
rioration of the surface that could 
adversely affect the life of the 
appliance and possibly result in a 
hazardous situation.

 • Cleaning the door seals and adja-
cent parts: Use hot soapy water. 
Clean with a dish cloth, do not 
scour. Do not use a metal or glass 
scraper for cleaning.

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

 • WARNING: It is hazardous for 
anyone other than a competent 
person to carry out any service or 
repair operation which involves 
the removal of a cover which gives 
protection against exposure to 
microwave energy.

 • WARNING: Liquids and other 
foods must not be heated in 
sealed containers since they are 
liable to explode.

 • Do not use the appliance for any-
thing other than its intended use. 

 • Do not use the appliance as a heat 
source.

 • Microwave oven is intended to 
thaw, cook and stew food only.

 • Do not over-cook foods; other-
wise, you may cause a fire.

 • Do not use steam assisted clean-
ers to clean the appliance.

1  Important safety and environmental 
instructions
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1.3 Children’s safety
 • Extreme caution is advised when 

being used near children and per-
sons who are restricted in their 
physical, sensory or mental abili-
ties.

 • This appliance can be used by the 
children who are at the age of 8 or 
over and by the people who have 
limited physical, sensory or men-
tal capacity or who do not have 
knowledge and experience, as 
long as they are supervised with 
regard to safe use of the product 
or they are instructed accordingly 
or understand the risks of using 
the product. Children should not 
play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance procedures 
should not be performed by chil-
dren unless they are controlled by 
their elders.

 • Danger of choking! Keep all the 
packaging materials away from 
children.

 • Only allow children to use the 
oven without supervision when 
adequate instructions have been 
given so that the child is able to 
use the microwave oven in a safe 
way and understands the hazards 
of improper use.

 • Due to excessive heat that arises 
in grill and combination modes, 
children should only be allowed to 
use these modes under supervi-
sion of an adult.

 • Keep the product and its power 
cable so that they are inaccessible 
by children under 8 years old.

 • The appliance and its accessible 
surfaces may be very hot when 
the appliance is in use. Keep chil-
dren away.

 • The appliance is not intended for 
use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of ex-
perience and knowledge, unless 
they have been given supervised 
or instruction concerning use of 
the appliance by a responsible 
person for their safely.

 • Young children should be super-
vised to ensure that they do not 
play with the appliance.

 • WARNING: Only allow children 
to use the oven without supervi-
sion when adequate instructions 
have been given so that the child 
is able to use the oven in a safe 
way and understands the hazards 
of improper use.

1  Important safety and environmental 
instructions
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1  Important safety and environmental 
instructions

1.4 Compliance with the WEEE 
Directive and Disposing of the 
Waste Product
This product complies with EU WEEE Directive 
(2012/19/EU). This product bears a classification 
symbol for waste electrical and electronic equip-
ment (WEEE).

This product has been manufactured 
with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable 
for recycling. Do not dispose of the 
waste product with normal domestic 

and other wastes at the end of its service life. Take 
it to the collection center for the recycling of elec-
trical and electronic equipment. Please consult 
your local authorities to learn about these collec-
tion centers.

1.5 Compliance with RoHS 
Directive
The product you have purchased complies with EU 
RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain 
harmful and prohibited materials specified in the 
Directive.

1.6 Package information
Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable materi-
als in accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dis-

pose of the packaging materials together with the 
domestic or other wastes. Take them to the pack-
aging material collection points designated by the 
local authorities.
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Markings on the product or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained under laboratory 
conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions. 
Power values are tested at 230V.

2 Your microwave oven

2.1 Overview

1. Door safety lock system
2. Oven window
3. Roller ring
4. Shaft
5. Control panel
6. Wave guide (Please do not remove the mica 

plate covering the wave guide)
7. Glass tray

2.2 Technical data
Power 
consumption

230 V~50 Hz,  
1400 W (Microwave) 

Output 900 W
Operation 
frequency

2450 MHz

Outside 
dimensions

281(H)×483(W)×418(D) mm

Oven cavity 
dimensions

220(H)×340(W)×344(D) mm

Oven capacity 25 l
Cooking 
uniformity

Turntable System

Net weight 13.9 kg

1

2

7 6

3 4

5
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3 Installation and connection

3.1 Installation guide
1. Make sure that all the packing materials are re-

moved from the inside of the door.

A

WARNING: Check the oven for 
any damage, such as misaligned or 
bent door, damaged door seals and 
sealing surface, broken or loose door 
hinges and latches and dents inside 
the cavity or on the door. If there 
is any damage, do not operate the 
oven and contact qualified service 
personnel. 

2. This microwave oven must be placed on a flat, 
stable surface to hold its weight and the heavi-
est food likely to be cooked in the oven. 

3. Do not place the oven where heat, moisture, or 
high humidity are generated, or near combus-
tible materials.

4. For correct operation, the oven must have suf-
ficient airflow. Allow 20cm of space above the 
oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do 
not cover or block any openings on the appli-
ance. Do not remove feet.

5. Do not operate the oven without glass tray, roll-
er support, and shaft in their proper positions. 

6. Make sure that the power supply cord is undam-
aged and does not run under the oven or over 
any hot or sharp surface.

7. The socket must be readily accessible so that it 
can be easily unplugged in an emergency.

8. Do not use the oven outdoors.

3.2 Grounding instructions
This appliance must be grounded. This oven is 
equipped with a cord having a grounding wire with 
a grounding plug. It must be plugged into a wall re-
ceptacle that is properly installed and grounded. In 
the event of an electrical short circuit, grounding 
reduces risk of electric shock by providing an es-
cape wire for the electric current. 

It is recommended that a separate circuit serving 
only the oven be provided. Using a high voltage is 
dangerous and may result in a fire or other acci-
dent causing oven damage.

A
WARNING: Improper use of the 
grounding plug can result in a risk of 
electric shock.

C
If you have any questions about the 
grounding or electrical instructions, 
consult a qualified electrician or ser-
vice person.

C
Neither the manufacturer nor the 
dealer can accept any liability for 
damage to the oven or personal 
injury resulting from failure to ob-
serve the electrical connection pro-
cedures.

The wires in this cable main are colored in accord-
ance with the following code:
Green and Yellow = EARTH 
Blue = NEUTRAL
Brown = LIVE

3.3 Radio interference
Operation of the microwave oven can cause inter-
ference to your radio, TV, or similar equipment.
When there is interference, it may be reduced or 
eliminated by taking the following measures:
1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or tel-

evision.
3. Relocate the microwave oven with respect to 

the receiver.
4. Move the microwave oven away from the re-

ceiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet 

so that microwave oven and receiver are on dif-
ferent branch circuits.
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4.1 Control panel The control panel consists of two function oper-
ators. One is a time knob, and the other a power 
knob.

Power/Action Selector
You use this operator knob to choose a cooking 
power level. It is the first step to start a cooking 
session.

Timer Knob
Offer visual timing settings at easy turn of your 
thumb to select a desired cooking time up to 30 
minutes per cooking session.

Microwave Cooking
For pure microwave cooking, there are six power 
levels from which to choose one as best fit to do 
the job at hand.
Power level increases with the knob turning clock-
wise. The power levels can be classified as the 
following:

Power Output Description
100% High
88% M.High
73% Med
52% M.Low
42% Defrost
20% Low

4 Operation
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4.2 Operating instructions
To start a cooking session,
1. Place food into oven and close the door. 
2. Turn Power Selector to select a power level. 
3. Use Timer knob to set a cooking time.

C
As soon as the timer is turned, oven 
starts cooking. When selecting time 
for less than 2 minutes, turn timer 
past 2 minutes and then return to 
the correct time. 

C
ALWAYS RETURN TIMER BACK TO 
ZERO POSITION if food is removed 
from oven before the set cooking 
time is complete or when oven is not 
in use. To stop oven during cooking 
process, push the door release but-
ton or open the door by the handle.

4.3 Cooking techniques
1. Arrange food carefully. Place thickest areas to-

wards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest 

amount of time indicated and add more as 
needed. Food severely overcooked can smoke 
or ignite.

3. Cover foods while cooking. Covers prevent spat-
tering and help foods to cook evenly.

4. Turn foods over once during microwave cooking 
to speed cooking of such foods as chicken and 
hamburgers. Large items like roasts must be 
turned over at least once.

5. Rearrange foods such as meatballs halfway 
through cooking both from top to bottom and 
from the center of the dish to the outside. 

4 Operation

4.4 Cooking utensils guide
1. Microwave cannot penetrate metal. Only use 

utensils that are suitable for use in microwave 
ovens. Metallic containers for food and bevera-
ges are not allowed during microwave cooking. 
This requirement is not applicable if the ma-
nufacturer specifies size and shape of metallic 
containers suitable for microwave cooking.

2. Microwave cannot penetrate metal, so metal 
utensils or dishes with metallic trim should not 
be used.

3. Do not use recycled paper products when mi-
crowave cooking, as they may contain small 
metal fragments which may cause sparks and/
or fires.

4. Round /oval dishes rather than square/oblong 
ones are recommend, as food in corners tends 
to overcook.

5. Narrow strips of aluminum foil may be used to 
prevent overcooking of exposed areas. But be 
careful don’t use too much and keep a distance 
of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity. The 
list below is a general guide to help you select 
the correct utensils.

Cookware Microwave 
Cooking

Heat–Resistant Glass Yes
Non Heat–Resistant Glass No
Heat–Resistant Ceramics Yes
Microwave–Safe Plastic Dish Yes
Kitchen Paper Yes
Metal Tray No
Metal Rack No
Aluminum Foil & Foil Containers No
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5.1 Cleaning

A
WARNING: Never use gasoline, 
solvent, abrasive cleaning agents, 
metal objects or hard brushes to 
clean the appliance.

1. Turn off the oven and unplug the power cord 
from the wall when cleaning.

2. Keep the inside of the oven clean. When food 
splatters or spilled liquids adhere to oven walls, 
wipe with a damp cloth. Mild detergents may 
be used if the oven gets very dirty. Avoid using 
spray or other harsh cleaners. They may stain, 
streak or dull the door surface.

3. The outside of the oven should be cleaned with 
a damp cloth. To prevent damage to the operat-
ing parts inside the oven, water should not be 
allowed to seep into the ventilation openings.

4. Wipe the door and window on both sides, the 
door seals and adjacent parts frequently with a 
damp cloth to remove any spills or spatters. Do 
not use abrasive cleaner.

5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. 

Clean with a soft, damp cloth. When cleaning 
the control panel, leave oven door open to pre-
vent oven from accidentally turning on.

7. If steam accumulates inside or around the out-
side of the oven door, wipe with a soft cloth. 
This may occur when the microwave oven is 
operated under high humidity condition. And it 
is normal.

8. It is occasionally necessary to remove the glass 
tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy 
water or in a dishwasher.

9. The roller ring and oven floor should be cleaned 
regularly to avoid excessive noise. Simply wipe 
the bottom surface of the oven with mild de-
tergent. The roller ring may be washed in mild, 
soapy water or in a dishwasher. When removing 
the roller ring, be sure to replace it in the proper 
position.

5 Cleaning and maintenance

10. Remove odors from your oven by combining 
a cup of water with the juice and skin of one 
lemon in a microwaveable bowl. Microwave 
for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with 
a soft cloth.

11. If the light bulb burns out, please contact cus-
tomer service to have it replaced.

12. The oven should be cleaned regularly and any 
food deposits should be removed. Failure to 
maintain the oven in a clean condition could 
lead to deterioration of surface that could 
adversely affect the life of the unit and could 
possibly result in a hazardous situation.

13. Please do not dispose of this appliance into 
the domestic rubbish bin; it should be dis-
posed to the particular disposal center pro-
vided by the municipalities.

5.2 Storage
 • If you do not intend to use the appliance for a 

long time, please store it carefully.
 • Please make sure that the appliance is unplug-

ged, cooled down and totally dry.
 • Store the appliance in a cool and dry place.
 • Keep the appliance out of the reach of children

5.3 Handling and transportation
 • During handling and transportation, carry the 

appliance in its original packaging. The packa-
ging of the appliance protects it against physi-
cal damages.

 • Do not place heavy loads on the appliance or the 
packaging. The appliance may be damaged.

 • Dropping the appliance will render it non-
operational or cause permanent damage..



กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ก่อน!

เรียนลูกค้าทุกท่าน

ขอบคุณสำาหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของ Beko เราหวังว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพการใข้งานที่ดี
ที่สุดจากผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพระดับสูงและเทคโนโลยีอันทันสมัย ขอให้ท่าน
อ่านทำาความเข้าใจในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้และเอกสารท่ีให้มาท้ังหมดอย่างระมัดระวังก่อนการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์และเก็บรักษาไว้สำาหรับการอ้างอิงในการใช้งานในอนาคต หากคุณมอบผลิตภัณฑ์ให้
ผู้อื่น โปรดมอบคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ไปพร้อมกัน ปฏิบัติตามคำาเตือนและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้นี้

ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ได้รับการใช้งานในหลายส่วนของคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

C ข้อมูล ท่ีสำา คัญและเคล็ดลับ ท่ีมี
ประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน

A
คำา เตือนสำ าหรับสถานการณ์ที่
มี อั นตราย เ ก่ียวข้ อง กับความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

คำาเตือนสำาหรับพื้นผิวร้อน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตในโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทันสมัยโดยไม่ปล่อยสิ่งที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ

เครื่องใช้นี้สอดคล้องตามข้อกำาหนด WEEE ไม่มีส่วนประกอบของแผ่นวงจรพิมพ์
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1	 	คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ

โปรดอ่านคำาแนะนำาด้านความ

ปลอดภัยที่สำาคัญ	อย่างระมัดระวัง

และเก็บรักษาไว้สำาหรับการอ้างอิง

ในอนาคต

ในบทนี้ประกอบด้วยคำาแนะนำาด้าน
ความปลอดภัยท่ีจะช่วยในการป้องกัน
จากความเสี่ยงของไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด 
เสี่ยงต่อการได้รับรัง สีไมโครเวฟรั่ว
ไหล การได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือ
ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ความล้ม
เหลวในการปฏิบัติตามคำาแนะนำานี้จะ
ถือว่าไม่อยู่ในการรับประกัน 

1.1	ความปลอดภัยทั่วไป

 • เตาอบไมโครเวฟนี้มีความตั้งใจสำาหรับ
การใช้เพื่อการให้ความร้อนแก่อาหาร
และเครื่องด่ืม การอบแห้งอาหารหรือ
เสื้อผ้าและการให้ความร้อนแก่แผ่นอุ่น
ความร้อน รองเท้าลำาลอง ฟองน้ำา ผ้า
ชุบน้ำาบิดหมาด ๆ และวัสดุท่ีคล้ายกัน
อาจทำาให้เกิดความเส่ียงต่อการได้รับ
บาดเจ็บ การเกิดประกายไฟ

เครื่องใช้นี้มีความประสงค์เพื่อให้ใช้งาน
ในบ้านเรือนและการใช้งานที่คล้ายกัน 
เช่น: 
 • พื้นที่ห้องครัวในร้านค้า สำานักงาน และ
สภาพแวดล้อมการทำางานอื่น ๆ 

 • โรงเรือนในไร่นา 

 • การใช้งานโดยลูกค้าของโรงแรม รี
สอร์ตที่พัก และสภาพแวดล้อมสำาหรับ
การพักอาศัยอื่น ๆ ที่คล้ายกัน 

 • สภาพแวดล้อมที่มีห้องนอนและอาหาร
เช้า

 • ห้ามพยายามเริ่มใช้งานเตาอบเมื่อ
ประตูเตาอบเปิดอยู่ ไม่เช่นนั้นคุณอาจ
มีความเสี่ยงต่อรังสีไมโครเวฟท่ีเป็น
อันตรายได้ ห้ามปิดทำางานหรือแกะตัว
ล็อคเพื่อความปลอดภัย

 • ห้ามวางวัตถุใด ๆ ระหว่างด้านหน้า
และประตูของเตาอบ อย่าปล่อยให้
สิ่งสกปรกหรือเศษตกค้างของสาร
ทำาความสะอาดก่อตัวสะสมบนพื้นผิว
ของฝาปิด
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1	 	คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ

 • งานการซ่อมบำารุงใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การถอดฝาครอบเพื่อการป้องกันความ
เสี่ยงต่อรังสีไมโครเวฟออก จะต้องได้
รับการปฏิบัติโดยบุคคล/ฝ่ายบริการ
ท่ีได้รับการรับรองเท่านั้น การกระทำา
ด้วยวิธีนอกเหนือจากนี้จะมีอันตราย

 • ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความประสงค์เพื่อ
การปรุงอาหาร การให้ความร้อน และ
การละลายน้ำาแข็งของอาหารท่ีบ้าน 
จะต้องไม่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เชิง
พาณิชย์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำาหรับ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้งาน
ผิดวัตถุประสงค์ 

 • ห้ามใช้งานเครื่องใช้นี้กลางแจ้ง ใน
ห้องน้ำา สภาพแวดล้อมมีความชื้น หรือ
ในสถานที่ซึ่งอาจเปียกน้ำาได้

 • ความรับผิดชอบและการเคลมตาม
การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิด
วัตถุประสงค์หรือการจัดการที่ไม่ถูก
ต้องของเครื่องใช้นี้

 • ห้ามพยายามถอดแยกชิ้นส่วนเครื่อง
ใช้ การเคลมตามการรับประกันจะไม่
ครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดจากการ
จัดการที่ไม่ถูกต้อง

 • ให้ใช้ชิ้นส่วนดั้งเดิมหรือชิ้นส่วนที่ได้รับ
การแนะนำา จากผู้ผลิตเท่านั้น

 • ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไว้โดยไม่สนใจในขณะ
ที่ใช้งาน

 • ให้ใช้เครื่องใช้นี้โดยให้อยู่บนพื้นผิว
มั่นคง เรียบ สะอาด แห้ง และไม่ลื่น
ไถลเสมอ

 • ห้ามใช้เครื่องใช้นี้กับตัวตั้งเวลาต่อพ่วง
หรอืระบบรโีมทคอนโทรลทีแ่ยกจากกัน

 • ก่อนใช้งานเครื่องใช้นี้ ให้ทำาความ
สะอาดทุกส่วนของเครื่องใช้ก่อน โปรด
ดูรายละเอยีดทีใ่หไ้วใ้นสว่นหวัขอ้ "การ
ทำาความสะอาดและการบำารุงรักษา"

 • ให้ใช้งานเครื่องใช้นี้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
กำาหนดมาเท่านั้นซึ่งอธิบายไว้ในคู่มือ
เล่มนี้ ห้ามใช้สารเคมีท่ีกัดกร่อนหรือ
ไอน้ำากับเครื่องใช้นี้ เตาอบนี้มีความ
ประสงค์โดยเฉพาะสำาหรับการให้ความ
ร้อนและการปรุงอาหาร ไม่ได้ออกแบบ
มาสำาหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือ
ในห้องทดลอง

 • หา้มใชง้านเครือ่งใชข้องคุณสำาหรบัการ
อบแห้งเสื้อผ้าหรือผ้าในห้องครัว

 • เครื่องใช้จะมีความร้อนมากในขณะ
ใช้งาน โปรดให้ความระมัดระวังอย่า
สัมผัสกับส่วนที่มีความร้อนภายในเตา
อบ

 • เตาอบของคุณไม่ ไ ด้ออกแบบมา
สำาหรับการอบแห้งสิ่งมีชีวิต
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 • ห้ามใช้งานเตาอบโดยไม่มีอาหารข้าง
ใน

 • ให้ใช้กับงานเฉพาะที่เหมาะสมสำาหรับ
การใช้งานเตาอบไมโครเวฟเท่านั้น

 • เครื่องครัวสำาหรับปรุงอาหารอาจได้รับ
ความร้อนเนื่องจากการถ่ายเทความ
ร้อนจากอาหารท่ีร้อนไปยังเครื่องครัว 
คณุจะตอ้งสวมถงุมอืสำาหรบัเตาอบเพือ่
การจับยึดเครื่องครัว

 • ต้องตรวจสอบเครื่องครัวเพื่อให้มั่นใจ
ว่าเหมาะสมสำาหรับการใช้ในเตาอบ
ไมโครเวฟ

 • อย่าวางเตาอบไว้บนเตาปิ้งขนมปัง 
หรือเครื่องใช้ท่ีก่อให้เกิดความร้อนอื่น 
ๆ มิเช่นนั้น อาจเกิดความเสียหายและ
การรับประกันจะสิ้นสุด

 • จะตอ้งไมว่างเตาอบไมโครเวฟในตูท่ี้ไม่
สอดคล้องกับคำาแนะนำาในการติดตั้ง 

 • อาจมีไอน้ำาออกมาในขณะเปิดฝาครอบ
หรือฟอยล์หลังจากปรุงอาหารแล้ว

 • ให้ใช้ถุงมือจับยึดในขณะนำาอาหารท่ีได้
รับความร้อนใด ๆ ออกมา

 • เครื่องใช้นี้และพื้นผิวที่เข้าถึงได้อาจมี
ความร้อนสูงมากเมื่ออยู่ในระหว่างใช้
งาน

 • ประตแูละแผน่แกว้ด้านนอกอาจมคีวาม
ร้อนสูงมากเมื่ออยู่ในระหว่างใช้งาน

1.1.1	ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

 • หากสายไฟได้รับความเสียหาย จะต้อง
เปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการหรือ
บุคคลท่ีได้รับการรับรองเพื่อที่จะหลีก
เลี่ยงอันตรายได้

 • เตาอบไมโครเวฟของ Beko สอดคล้อง
กับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ดัง
นั้น ในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นกับ
เครื่องใช้หรือสายไฟของมัน ให้ขอรับ
การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดย
ตัวแทนจำาหน่าย ศูนย์บริการ หรือผู้
เชี่ยวชาญและตัวแทนบริการที่ได้รับ
การรับรองเพื่อหลีกเลี่ยงจากอันตราย
ใด ๆ งานการซ่อมแซมที่ผิดพลาดหรือ
โดยบุคคลที่ไม่ได้รับการรับรองอาจมี
อันตรายและเป็นสาเหตุในความเสี่ยง
ต่อผู้ใช้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟหลัก
ของคุณจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้
มาบนแผ่นแสดงพิกัดไฟฟ้าของเครื่อง
ใช้ วิธีเดียวที่จะตัดการเชื่อมต่อเครื่อง
ใช้จากแหล่งจ่ายไฟคือการถอดปลั๊กไฟ
ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

 • ใช้เครื่องใช้นี้พร้อมกับเต้าเสียบที่มีการ
ต่อสายดินเท่านั้น

 • ห้ามใช้ เครื่องใช้นี้หากสายไฟหรือ
เครื่องใช้นี้ได้รับความเสียหาย

1	 	คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ
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 • ห้ามใช้งานเครื่องใช้กับสายไฟต่อพ่วง

 • ห้ามสัมผัสกับเครื่องใช้หรือปลั๊กไฟของ
เครื่องใช้ด้วยผ้าเปียก หรือมือเปียก

 • ให้วางเครื่องใช้นี้ในลักษณะที่สามารถ
เข้าถึงปลั๊กได้เสมอ

 • พึงป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ
สายไฟโดยไม่บิดม้วน บิดงอ หรือให้
เสียดสีกับขอบคม เก็บสายไฟให้ห่าง
จากพื้นผิวร้อนและเปลวไฟเปิด

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายท่ี
สายไฟที่อาจโดนดึงโดยอุบัติเหตุหรือมี
ใครบางคนสามารถตัดไฟเมื่อไม่ได้ใช้
งานเครื่องใช้

 • ให้ถอดปลั๊กไฟของเครื่องออกก่อน
ทำาความสะอาดและเมื่อไม่ได้ใช้งาน

 • ห้ามดึงสายไฟของเครื่องใช้เพื่อตัดการ
เชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟและห้ามพัน
สายไฟม้วนรอบเครื่องใช้นี้ 

 • ห้ามนำาเครื่องใช้ สายไฟ หรือปลั๊กไฟ
จุ่มลงในน้ำาหรือของเหลวอื่นใด ห้ามจับ
ยึดไว้ให้ผ่านน้ำาที่กำาลังไหล 

 • เมื่อให้ความร้อนแก่อาหารในภาชนะ
บรรจุจากพลาสติกหรือกระดาษ ให้
เฝ้าดูเตาอบเสมอเนื่องจากอาจเกิด
ประกายไฟขึ้นได้ 

 • ให้ถอดสายลวดและ/หรือด้ามจับโลหะ
ของถุงกระดาษหรือพลาสติกออกก่อน
วางถุงท่ีเหมาะสมกับการใช้งานในเตา
อบไมโครเวฟเข้าไปในเตาอบ

 • หากสังเกตเห็นควัน ให้ปิดเครื่องหรือ
ถอดปลั๊กไฟของเครื่องใช้ออกและปิด
ประตไูวเ้สมอเพือ่ใหก้ำาจดัเปลวไฟใด ๆ

 • ห้ามใช้ด้านในของเตาอบสำาหรับเก็บ
สิ่งของใด ๆ ห้ามท้ิงสิ่งของที่เป็นกระ
ดาษ วัสดุปรุงอาหาร หรืออาหารด้าน
ในเตาอบไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

 • ให้หมุนปั่นหรือเขย่าเนื้อสารในขวดนม
และขวดอาหารสำาหรับทารก และต้อง
ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนการบริโภค 
เพื่อหลีกเลี่ยงอาการการลวกไหม้

 • เครื่องใช้นี้เป็นอุปกรณ์ ISM กลุ่ม 
2 ระดับชั้น B กลุ่ม 2 ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ISM (อุตสาหกรรม วิทยา 
ศาสตร์ และการแพทย์) ท้ังหมดท่ีซึ่ง
ก่อให้เกิดพลังงานความถี่คลื่นวิทยุ
อย่างตั้งใจ และ/หรือใช้ในรูปแบบของ
การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสำาหรับการ
เคลือบผิววัสดุ และการกัดเซาะผิวของ
อุปกรณ์ที่กัดกร่อน 

 • ระดับชั้น B เหมาะสำาหรับการใช้งานใน
สถานอาศัยบา้นเรอืน และสถานทีพ่กัที่
เชือ่มตอ่โดยตรงกับเครอืขา่ยแหลง่จา่ย
ไฟแรงดันไฟฟ้าต่ำา

1	 	คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ
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 • ประตูหรือพื้นผิวด้านนอกของ เครื่อง
ใช้อาจมีความร้อนเมื่ออยู่ในระหว่าง
การใช้งาน

1.1.2	ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

 • การให้ความร้อนแก่เครื่องด่ืมด้วย
ไมโครเวฟอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการ
เดือดโดยการสาดกระจายไปทั่วหลัง
จากที่นำาออกมาจากเตาอบ ดังนั้นพึง
ระมัดระวังเมื่อคุณจับยึดภาชนะบรรจุ

 • ห้ามเผาส่ิงใด ๆ ในเตาอบ น้ำามันร้อน
อาจทำาความเสียหายให้กับชิ้นส่วน
ประกอบและวัสดุของเตาอบ และอาจ
ทำาให้เกิดผิวหนังไหม้ได้

 • อาหารท่ีตอ้งลอกเปลอืกท่ีมเีปลอืกหนา 
เช่น มันฝรั่ง ซูกินี แอปเปิล และเกาลัด

 • จะต้องวางเครื่องใช้นี้ให้ด้านหลังหัน
หน้าเข้าหาผนัง

 • ก่อนการเคลื่อนย้ายเตาอบ ให้ยึดแน่น
ถาดหมุนให้แน่นเพื่อป้องกันความเสีย
หาย 

 • ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟสำาหรับให้
ความร้อนแก่ไข่ในเปลือกและไข่ต้มสุก
เนื่องจากอาจแตกระเบิดได้ แม้แต่
หลังจากที่สิ้นสุดการให้ความร้อนด้วย
ไมโครเวฟแล้ว

 • ห้ามถอดชิ้นส่วนด้านหลังของเครื่อง
ใช้นี้ออก ซึ่งช่วยให้ระยะป้องกันขั้นต่ำา
ระหว่างผนังของตู้และเครื่องใช้เพื่อให้
มีการถ่ายเทอากาศที่จำาเป็น

1.2	การใช้งานที่กำาหนดไว้

 • หากไม่สามารถรักษาสภาพที่สะอาด
ของเตาอบแล้ว อาจทำาให้เกิดการ
เสื่อมประสิทธิภาพของพื้นผิวท่ีอาจส่ง
ผลกระทบเชงิลบตอ่อายกุารใชง้านของ
เครื่องใช้และผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการ
เกิดสภาพการณ์ที่มีอันตราย

 • การทำาความสะอาดซีลประตูและชิ้น
ส่วนท่ีติดกัน: ใช้น้ำาอุ่นผสมสบู่ ให้
ทำาความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน ห้าม
ขัดอย่างรุนแรง ห้ามใช้เครื่องขูดโลหะ
หรือแก้วสำาหรับการทำาความสะอาด

 • คำาเตือน: หากประตูหรือซีลของประตู
ได้รับความเสียหาย ห้ามใช้งานเตา
อบจนกว่าจะซ่อมแซมโดยบุคคลที่
เชี่ยวชาญ

 • คำาเตือน: เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมาก
สำาหรับการให้บุคคลใด ๆ นอกเหนือ
จากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้
ดำาเนินการให้บริการหรือซ่อมแซมใด 
ๆ ซึ่งอาจต้องถอดฝาครอบซึ่งป้องกัน
ความเสี่ยงของพลังงานไมโครเวฟออก

1	 	คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ
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 • คำาเตือน: จะต้องไม่ให้ความร้อนแก่
ของเหลวและอาหารอื่น ๆ ท่ีอยู่ใน
ภาชนะปิดผนึกเนื่องจากอาจจะระเบิด
ได้

 • เตาอบจะต้องได้รับการทำาความสะอาด
อย่างสม่ำาเสมอและขจัดคราบเกาะติด
ของอาหารที่อยู่ด้านในออกเสมอ

 • จะต้องเว้นพื้นที่ว่างอย่างน้อย 20 ซม. 
เหนือพื้นผิวด้านบนของเตาอบ

 • ห้ามใช้เครื่องใช้นี้สำาหรับส่ิงใด ๆ ที่
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้ที่
กำาหนดไว้ 

 • ห้ามใช้งานเครื่องใช้นี้เป็นแหล่งกำาเนิด
ความร้อน

 • เตาอบไมโครเวฟนี้มีความประสงค์
กำาหนดไว้สำาหรับการละลายน้ำาแข็ง 
การปรุงอาหาร และการตุ๋นอาหาร
เท่านั้น

 • ห้ามปรุงอาหารสุกมากเกินไป มิฉะนั้น
อาจเกิดไฟไหม้ได้

 • ห้ามใช้สารทำาความสะอาดที่ใช้ไอน้ำา
ช่วยในการทำาความสะอาดเครื่องใช้นี้

1.3	ความปลอดภัยของเด็ก

 • ขอให้พึงระมัดระวังอย่างท่ีสุดเมื่อใช้
งานเครื่องใช้นี้ ใกล้ กับเด็กเล็กและ
บุคคลท่ีมีข้อจำ า กัดด้านทักษะทาง
กายภาพ การรับรู้หรือทางจิตใจ

 • เครื่องใช้นี้อาจใช้งานโดยเด็กผู้ซึ่ ง
มีอายุอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่
ซึ่งมีทักษะทางกายภาพ การรับรู้หรือ
ทางจิตใจมีข้อบกพร่อง หรือผู้ซึ่งไม่มี
ประสบการณ์หรือไม่มีความรู้เก่ียวกับ
เครื่องใช้นี้ได้ตราบท่ีบุคคลเหล่านั้นได้
รับการควบคุมดูแลหรือได้รับแจ้งและ
สร้างความเข้าใจในการใข้งานอย่าง
ปลอดภัยของเครื่องใช้นี้และอันตรายที่
อาจมี อย่าให้เด็กเล็กเล่นกับเครื่องใช้นี้ 
ขั้นตอนการทำาความสะอาดและบำารุง
รักษาโดยผู้ใช้จะต้องไม่ถูกปฏิบัติโดย
เด็กเล็กยกเว้นได้รับการควบคุมโดยผู้
ปกครองของพวกเขา

 • อันตรายของการหายใจไม่ออก เก็บ
รักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือ
เด็ก

 • ให้อนุญาตเฉพาะให้เด็กเล็กสามารถ
ใช้งานเตาอบโดยไม่มีการควบคุมดูแล
เมื่อพวกเขาได้รับคำาแนะนำาท่ีเพียง
พอที่เด็กเหล่านั้นสามารถใช้งานเตา
อบไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยและ
เข้าใจในอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
ที่ไม่ถูกต้องได้
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 • เนื่องจากมีความร้อนส่วนเกินเกิดขึ้น
ในการย่างและโหมดการทำางานผสม
ผสาน การอนุญาตให้เด็กเล็กได้รับ
อนุญาตให้ใช้งานโหมดเหล่านี้ต้อง
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่
เท่านั้น

 • เก็บรักษาผลิตภัณฑ์และสายไฟไม่ให้
เด็กเล็กอายุต่ำากว่า 8 ปีสามารถเข้าถึง
ได้

 • เครื่องใช้นี้และพื้นผิวที่เข้าถึงได้อาจมี
ความร้อนสูงมากเมื่ออยู่ในระหว่างใช้
งาน เก็บรักษาให้พ้นมือเด็ก

 • เครื่องใช้นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำาหรับ
การใช้งานโดยบุคคลใด ๆ (รวมทั้งเด็ก
เล็ก) ท่ีมีทักษะทางกายภาพ การรับรู้
หรือทางจิตใจมีข้อบกพร่อง หรือผู้ซึ่ง
ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้เก่ียว
กับเครื่องใช้นี้ ยกเว้นได้รับการควบคุม
ดูแลหรือได้รับแจ้งเกียวกับการใช้งาน
ของเครื่องใช้นี้จากบุคคลที่ดูแลรับผิด
ชอบ

 • เด็กเล็กจะต้องได้รับการดูแลควบคุม
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ไปเล่นกับเครื่อง
ใช้นี้

 • คำาเตือน: ให้อนุญาตเฉพาะให้เด็ก
เล็กสามารถใช้งานเตาอบโดยไม่มี
การควบคุมดูแลเมื่อพวกเขาได้รับคำา
แนะนำ า ท่ี เพี ยงพอที่ เ ด็ ก เหล่ านั้ น
สามารถใช้งานเตาอบไมโครเวฟได้
อย่างปลอดภัยและเข้าใจในอันตรายที่
เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้

1.4	ความสอดคล้องต่อข้อกำาหนด	
WEEE	และการกำาจัดขยะของ
ผลิตภัณฑ์	

เครื่องใช้นี้ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย
และถูกห้ามตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อ
กำาหนด “กฎระเบียบสำาหรับการ
ควบคุมดูแลขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิ้เล็กทรอนิกส์” ที่ออกให้โดยกระทรวงสิ่ง
แวดล้ อมและการวางแผนสำ าหรับ เมื อ ง 
สอดคล้องกับข้อกำาหนด WEEE ผลิตภัณฑ์นี้
ได้ถูกผลิตขึ้นมาด้วยชิ้นส่วนและวัสดุ ท่ีมี
คุณภาพสูงซึ่งสามารถทำาการนำากลับมาใช้ใหม่
ได้และเหมาะสำาหรับการเข้ากระบวนการนำา
กลับมาทำาใหม่ 
ดังนั้น อย่ากำาจัดผลิตภัณฑ์นี้ไปกับขยะ
ภายในบ้านเมื่อถึงจุดท่ีหมดอายุการใช้งาน
แล้ว ให้นำาไปยังจุดรวบรวมขยะสำาหรับการนำา
กลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามจากหน่วยงาน
ท่ีมีอำานาจในท้องถิ่นของคุณสำาหรับจุดเก็บ
รวบรวมขยะดังกล่าว โปรดช่วยกันป้องกัน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยการ
รีไซเคิลเครื่องใช้ที่ใช้งานแล้ว 

1	 	คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ
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1.5	ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์	

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้จะ
ถูกผลิตมาจากวัสดุนำากลับมาทำา
ใหม่ได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแห่ง
ชาติของเรา อย่ากำาจัดวัสดุบรรจุ

ภัณฑ์เหล่านี้ไปกับขยะภายในบ้านหรือกาก
ของเสียอื่นๆ ให้แยกทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ 
ณ จุดรวมที่กำาหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอำานาจ
ดูแลด้านนี้ของท้องถิ่นประเทศนั้น
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เครื่องหมายต่าง ๆ บนเครื่องใช้หรือค่าต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารอื่น ๆ ที่ให้มากับผลิตภัณฑ์เป็นค่าที่ได้มาจากเงื่อนไขใน

ห้องทดลองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ค่าเหล่านี้อาจแปรผันโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องใช้นี้และเงื่อนไขแวดล้อม 

2	 ข้อมูลจำาเพาะด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์

1. ระบบล็อคประตูนิรภัย

2. หน้าต่างเตา

3. แหวนรองจานหมุน

4. เพลา

5. แผงควบคุม

6. ตัวนำาทางคลื่น (ห้ามดึงแผ่นปิดตัวนำาคลื่น

ออก)

7. ถาดแก้ว

พลังงานที่ใช้ 220V/50 เฮิร์ตซ์, 1400 

วัตต์ (ไมโครเวฟ)

พลังงานที่จ่ายออก 900 วัตต์

ความถี่ในการใช้

งาน

2450 เมกะเฮิร์ตซ์

ขนาดภายนอก สูง 281 มม. × กว้าง 483 

มม. ×ลึก 418 มม.

ขนาดห้องเตา สูง 220 มม. × กว้าง 340 

มม. × ลึก 344 มม.

ความจุเตา 25 ลิตร

ความสม่ำาเสมอใน

การทำาอาหาร

ระบบหมุน

น้ำาหนักสุทธิ ประมาณ 13.9 กก.

1
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3	 คำาแนะนำาในการติดตั้ง

3.1	คำาแนะนำาในการติดตั้ง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดวัสดุบรรจุออก
จากด้านในประตูเรียบร้อยแล้ว

A

คำาเตือน: ตรวจสอบความเสีย
หายของเตาไมโครเวฟ เช่น การ
เอียง หรือประตูเบี้ยว ขอบประตู
และผิวรอบประตูชำารุด บานพับ
ประตูหลุดหรือชำารุด และรอยบุ๋ม
ด้านในห้องหรือประตู ถ้ามีความ
เสียหายใดๆ ห้ามใช้เตาโดย
เด็ดขาด และติดต่อช่างบริการผู้
ชำานาญการ 

2. วางเตาไมโครเวฟบนพื้นผิวท่ีเรียบและ
มั่นคง เพื่อให้รับน้ำาหนักของเตาและน้ำา
หนักอาหารที่หนักที่สุดซึ่งมีแนวโน้มจะ
ต้องอุ่นในเตาได้  

3. ห้ามวางเตาในบริเวณที่มีความร้อนหรือ
ความชื้นสูง หรือใกล้วัตถุไวไฟ

4. เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง เตาต้องมีการ
ระบายอากาศที่เพียงพอ ด้วยระยะห่าง
ด้านบนอย่างน้อย 20 ซม. ด้านหลัง 10 
ซม. และด้านข้างทั้งสองด้าน 5 ซม. โดย
ห้ามคลุมหรือปิดช่องเปิดใดๆ บนเครื่องใช้ 
และห้ามถอดฐานรอง  

5. ห้ามใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีถาดแก้ว 
แกนหมุน และเพลา ติดตั้งอยู่ในตำาแหน่ง
ที่เหมาะสม 

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟอยู่ในสภาพดี 
ไม่ชำารุด และไม่อยู่ใต้เตา หรือพื้นผิวที่ร้อน
หรือคม

7. ปลั๊กเสียบต้องพร้อมให้เข้าถึงได้ เพื่อให้
ถอดปลั๊กได้ง่ายในกรณีฉุกเฉิน 

8. ห้ามใช้เตาบริเวณกลางแจ้ง

3.2	คำาแนะนำาในการต่อสายดิน

เเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ต้องต่อสายดิน ให้ติดตั้ง
เตาด้วยสายไฟที่มีสายดินและปลั๊กต่อสายดิน 
โดยเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับท่ีผนังซึ่งติดตั้งและ
ต่อสายดินอย่างเหมาะสม ในกรณีที่เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจร 
ทั้งนี้ขอแนะนำาให้แยกวงจรให้ใช้สำาหรับเตา
ไมโครเวฟเท่านั้น การใช้ความต่างศักย์สูงเป็น
สิ่งที่อันตรายและอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือ
อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ทำาให้เตาไมโครเวฟเกิดความ
เสียหาย

A
คำาเตือน: สายดินจะช่วยลดความ
เสี่ยงของไฟฟ้าช็อตด้วยการให้
สายไฟสำาหรับให้กระแสไฟฟ้า
ไหลลงดิน

C
หากมีคำาถามเกี่ยวกับ คำาแนะนำา
ทางไฟฟ้าและการต่อสายดิน ให้
ปรึกษาช่างไฟหรือผู้ให้บริการท่ี
ชำานาญการ 

C

ผู้ผลิตและตัวแทนจำาหน่ายจะ
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ของเตาไมโครเวฟหรือการบาด
เจ็บของบุคคล ในกรณีที่เกิดขึ้น
เนื่องจากไม่ได้ทำาตามคำาแนะนำา
ในการเชื่อมต่อไฟฟ้า
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3	 คำาแนะนำาในการติดตั้ง

ลวดในสายไฟหลักมีสีต่างๆ ดังต่อไปนี้
สีเขียวและสีเหลือง = สายดิน (Earth)
สีน้ำาเงิน = สายเส้นศูนย์ (Neutral)
สีน้ำาตาล = สายไฟ (Live)

3.3	การรบกวนคลื่นวิทยุ

การทำางานของเตาไมโครเวฟอาจก่อให้
เกิดการรบกวนคลื่นวิทยุ ทีวี หรืออุปกรณ์
ที่คล้ายคลึงกัน โดยเมื่อมีการรบกวนเกิด
ขึ้น สามารถลดหรือกำาจัดการรบกวนได้ด้วย
มาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ทำาความสะอาดประตูและพื้นผิวขอบประตู

เตา 

2. ปรับเสารับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์

3. ย้ายเตาไมโครเวฟออกจากทิศทางของ
เครื่องรับสัญญาณ

4. ย้ายเตาไมโครเวฟออกให้ห่างจากเครื่อง
รับสัญญาณ 

5. เสียบปลั๊กเตาไมโครเวฟเข้ากับช่องไฟแยก
ต่างหาก เพื่อให้เตาไมโครเวฟและตัวรับ
สัญญาณอยู่ที่วงจรสาขาต่างกัน 
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4	 การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

4.1	แผงควบคุม แผงควบคุมประกอบด้วยอุปกรณ์ทำางาน 2 ฟัง
ก์ชั่น หนึ่งคือลูกบิดปรับเวลาและอีกปุ่มควบคุม
สำาหรับปรับระดับความร้อน

ปุ่มปรับระดับความร้อน
หมุนปุ่มเพื่อเลือกระดับความร้อนในการปรุง
อาหาร เป็นขั้นตอนแรกในการเริ่มทำาอาหาร

ปุ่มตั้งเวลา
กำาหนดการตั้งเวลาด้วยการใช้มือบิดหมุน 
เพื่อเลือกเวลาการทำาอาหารที่ต้องการ โดย
สามารถตั้งค่าเวลาได้ถึง 30 นาทีต่อการทำา
อาหาร 1 ครั้ง

การทำาอาหารด้วยไมโครเวฟ
การปรุงอาหาร สามารถปรับหมุนได้ทั้งหมด 
6 ระดับ  โดยการปรับหมุนระดับตามความ
เหมาะสมด้วยมือบิด

ระดับความร้อนสามารถปรับได้ดังต่อไปนี้ 

กำาลังไฟ รายละเอียด

100% สูง	(	High	)

88% สูงปานกลาง	(	M.High	)

73% กลาง	(	Med	)

52% ต่ำาปานกลาง	(	M.Low	)

42% ละลายน้ำาแข็ง	(	Defrost	)

20% ต่ำา	(	Low	)
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4	 การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

4.2	คำาแนะนำาในการใช้งาน

การเริ่มตั้งค่าการทำาอาหาร
1. ใส่อาหารเข้าไปในเตาไมโครเวฟ และปิด

ประตู

2. เลือก Power Selector เพื่อเลือกระดับ
พลังงาน

3. ใช้ปุ่มตั้งเวลาเพื่อตั้งเวลาในการประกอบ
อาหาร

C
หมายเหตุ: ทันทีที่จับเวลาเปิด
เตาอบเริ่มทำาอาหาร เมื่อเลือก
เวลาน้อยกว่า 2 นาที ให้หมุนตัว
จับเวลาที่ผ่านมา 2 นาทีแล้วกลับ
สู่เวลาที่เหมาะสม

C

ข้อควรระวัง: ให้กลับไปที่
ตำาแหน่ง 0 ถ้าอาหารถูกนำาออก
จากเตาอบก่อนเวลาท่ีกำาหนด
หรือเมื่อไม่ใช้เตาอบ ในการปิด
เตาอบระหว่างกระบวนการทำา
อาหารให้กดปุ่มปลดล็อคประตู
หรือเปิดประตูโดยใช้มือจับ

4.3	เทคนิคการทำาอาหาร

1. จัดวางอาหารอย่างระมัดระวัง หันส่วนที่
หนาที่สุดออกด้านนอกจาน 

2. ดูเวลาทำาอาหาร ใช้เวลาที่สั้นที่สุดที่ระบุไว้ 
แล้วจึงเพิ่มเวลาตามที่ต้องการ อาหารที่สุก
เกินไปอาจทำาให้เกิดควันและติดไฟได้ 

3. ครอบอาหารขณะทำาอาหาร เพื่อป้องกัน
การกระจายและช่วยให้อาหารสุกสม่ำาเสมอ

4. พลิกอาหารหนึ่งครั้งระหว่างทำาอาหารด้วย
ไมโครเวฟเพื่อเร่งเวลาทำาอาหาร เช่น ไก่

และแฮมเบอร์เกอร์ ส่วนอาหารชิ้นใหญ่เช่น 
เนื้อย่าง ต้องกลับด้านอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

5. จัดเรียงอาหาร เช่น ลูกชิ้น ใหม่ระหว่าง
ทำาอาหาร ทั้งจากบนไปล่าง และจากกลาง
จานไปถึงด้านนอก

4.4	คำาแนะนำาเกี่ยวกับภาชนะทำา
อาหาร

1. คลื่นไมโครเวฟไม่สามารถแพร่ผ่านโลหะ
ได้ ให้ใช้ภาชนะที่เหมาะสำาหรับใช้งานใน
เตาไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์
โลหะสำาหรับอาหารและเครื่องด่ืมระหว่าง
ทำาอาหารด้วยไมโครเวฟ ข้อกำาหนดนี้ไม่
ได้บังคับใช้ถ้าผู้ผลิตระบุขนาดและรูปร่าง
ของบรรจุภัณฑ์โลหะท่ีเหมาะสมสำาหรับ
การทำาอาหารด้วยไมโครเวฟ

2. คลื่นไมโครเวฟไม่สามารถแพร่ผ่านโลหะ 
ดังนั้นไม่ควรใช้ภาชนะโลหะหรือจานที่มี
ขอบโลหะ

3. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลเมื่อทำา
อาหารด้วยไมโครเวฟ เพราะอาจมีส่วน
ประกอบโลหะเล็กน้อย ซึ่งจะทำาให้เกิด
ประกายไฟและ/หรือไฟไหม้ 

4. ขอแนะนำ า ให้ ใ ช้ จ านกลมหรื อ จ านรี  
มากกว่าจานสี่เหลี่ยม เพราะอาหารที่อยู่
บริเวณขอบจานจะสุกเกินไป 
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5. สามารถใช้แถบแคบๆ ของฟอยล์อลูมิเนียม
ป้องกันไม่ให้อาหารสุกเกินไป แต่ต้องระวัง
ว่า อย่าใช้มากเกินไป และเว้นระยะห่าง
ระหว่างฟอยล์กับห้องเตาประมาณ 1 นิ้ว 
(2.54 ซม.) รายการด้านล่างนี้เป็นแนวทาง
ที่ช่วยให้คุณเลือกภาชนะได้อย่างถูกต้อง

บรรจุภัณฑ์สำาหรับอุ่น

อาหาร

การทำาอาหารด้วย

ไมโครเวฟ

แก้วทนความร้อน ได้

แก้วไม่ทนความร้อน ไม่ได้

เซรามิกทนความร้อน ได้

จานพลาสติกทน

ไมโครเวฟ

ได้

กระดาษสำาหรับใช้ในครัว ได้

ถาดโลหะ ไม่ได้

ตะแกรงโลหะ ไม่ได้

ฟอยล์อลูมิเนียม	และ

กล่องใส่ฟอยล์

ไม่ได้

4	 การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ
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5	 การทำาความสะอาดและดูแลรักษา

5.1	การทำาความส

1. ปิดเตาไมโครเวฟและถอดปลั๊กไฟเมื่อ
ทำาความสะอาด

2. ทำาความสะอาดด้วยน้ำาอุ่นและสบู่อ่อนๆ 
ใช้ผ้าเปียกหมาดเช็ดให้แห้ง ห้ามใช้น้ำายา
ทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง

3. ด้านนอกของเตาอบควรทำาความสะอาด
ด้วยผ้าชุบน้ำาหมาด ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำารุดเสียหาย  ภายในเตา
ไมโครเวฟอย่าให้น้ำาไหลซึมเข้าช่องระบาย
อากาศ

4. เช็ดประตูทั้งด้านนอกและด้านใน ควรใช้
ผ้าเปียกหมาดเช็ดทำาความสะอาดบริเวณ
ประตูและส่วนที่ติดกัน เพื่อขจัดรอยเปื้อน
หรือเศษอาหารที่กระเด็นออกมา    ห้ามใช้
น้ำายาทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง

5. ไม่ใช้เครื่องทำาความสะอาดแบบใช้ไอน้ำา

6. อย่าให้แผงควบคุมเปียกน้ำา ทำาความ
สะอาดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำาหมาด ๆ เมื่อ
ทำาความสะอาดแผงควบคุมทิ้งฝาเตาอบไว้  
เพื่อป้องกันไม่ให้เตาไมโครเวฟเปิดเอง

7. ถ้าไอสะสมอยู่ภายในหรือรอบ ๆ ด้านนอก
ของประตูเตาให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม ๆ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเมื่อเตาไมโครเวฟทำางานภายใต้
สภาวะที่มีความชื้นสูงซึ่งเป็นเรื่องปกติ

8. บางครั้งจำาเป็นต้องถอดถาดแก้วออกเพื่อ
ทำาความสะอาด ล้างถาดด้วยน้ำาอุ่นหรือใน
เครื่องล้างจาน

9. ควรทำาความสะอาดแหวนลูกกลิ้งและพื้น
เตาอบอย่างสม่ำาเสมอเพื่อไม่ให้เกิดเสียง
ดังมากเกินไป เพียงเช็ดพื้นผิวด้านล่าง
ของเตาอบด้วยผงซักฟอกอ่อน ๆ แหวน
ลูกกลิ้งอาจล้างด้วยน้ำาอุ่นหรือในเครื่องล้าง
จาน เมื่อถอดแหวนลูกกลิ้งออกให้ใส่ใน
ตำาแหน่งที่เหมาะสม

10. ดับกลิ่นออกจากเตาอบของคุณโดยการน้ำา
ผลไม้ และผิวของมะนาวในชามไมโครเวฟ 
ใช้ไมโครเวฟเป็นเวลา 5 นาที เช็ดให้
สะอาดและแห้งด้วยผ้านุ่ม ๆ

11. ถ้าหลอดไฟไหม้  กรุณาติดต่อฝ่ายบริการ
ลูกค้าเพื่อขอให้เปลี่ยนใหม่

12. ควรทำาความสะอาดเตาอบอย่างสม่ำาเสมอ
และควรนำาเศษอาหารออก การไม่รักษา
เตาอบในสภาพที่สะอาดอาจนำาไปสู่การ
เสื่อมสภาพของพื้นผิวที่อาจส่งผลเสียต่อ
อายุการใช้งานของเครื่องและอาจส่งผลให้
เกิดสถานการณ์อันตรายได้

13. อย่าทิ้งเครื่องนี้ลงในถังขยะทั่วไป  ควรทิ้ง
เฉพาะที่เทศบาลได้จัดเตรียมไว้

5.2	การขนส่งเคลื่อนย้าย

 • ถอดปลั๊กไฟของเตาอบ

 • บรรจุถาดแก้วในลักษณะท่ีป้องกันการแตก
และการเคลื่อนไหวภายในเตาอบ ขนส่งโดย
แยกจากกันหากจำาเป็น 

 • พันเทปประตูด้านหน้าเข้ากับตัวเครื่อง

 • ป้องกันการกระแทกท่ีแผ่นแก้วด้านหน้า 
ประตู และแผงควบคุม

 • ขนส่งผลิตภัณฑ์โดยวางในตำาแหน่งปกติ 
อย่าวางเอาด้านข้างหรือด้านหลังขึ้น
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