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กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ก่อน!
เรียนลูกค้าทุกท่าน
ขอบคุณส�าหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของ Beko เราหวังว่าคุณจะได้รับประสิทธิภา
พการใข้งานท่ีดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพระดับสูงและ
เทคโนโลยีอันทันสมัย ขอให้ท่านอ่านท�าความเข้าใจในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้และเอกสารที่
ให้มาท้ังหมดอย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บรักษาไว้ส�าหรับการ
อ้างอิงในการใช้งานในอนาคต หากคุณมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้อื่น โปรดมอบคู่มือผู้
ใช้เล่มนี้ไปพร้อมกัน ปฏิบัติตามค�าเตือนและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้นี้

ความหมายของสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ต่อไปนี้ได้รับการใช้งานในหลายส่วนของคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

C ข ้อมูล ท่ีส�าคัญและ เคล็ดลับที่มี
ประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน

A
ค�าเตือนส�าหรับอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ค�าเตือนส�าหรับพื้นผิวร้อน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตในโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทันสมัยโดยไม่ปล่อยสิ่งที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ

เครื่องใช้นี้สอดคล้องตามข้อก�าหนด WEEE ไม่มีส่วนประกอบของสารปนเปื้อนที่เป็น
อันตรายในวงจรอิเล็คทรอนิกส์
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1 	ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
ส�าคัญ

โปรดอ่านค�าแนะน�าด้านความ
ปลอดภัยที่ส�าคัญ	อย่าง
ระมัดระวังและเก็บรักษาไว้
ส�าหรับการอ้างอิงในอนาคต
ในบทนี้ประกอบด้วยค�าแนะน�า
ด้านความปลอดภัยที่จะช่วยใน
การป้องกันจากความเสี่ยงต่อ
การไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด เสี่ยงต่อ
การได้รับรังสีไมโครเวฟรั่วไหล 
การได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือ
ทรัพย ์ สินได ้รับความเสียหาย 
ความละเลยของผู้ใช้งานในการ
ปฏิบัติตามค�าแนะน�านี้จะถือว่าไม่
อยู่ในการรับประกัน 
1.1	ความปลอดภัยทั่วไป
• เตาอบไมโครเวฟน้ีมีความตั้งใจ

ส�าหรับการใช้เพื่อการให้ความ
ร ้อนแก ่อาหารและเครื่องดื่ม 
การอบแห้งอาหารหรือเสื้อผ้า
และการให ้ความร้อนแก่แผ่น
อุ่นความร้อน รองเท้าล�าลอง 
ฟองน�้า ผ้าชุบน�้าบิดหมาด ๆ 
และวสัดทุีค่ล้ายกนัอาจท�าให้เกดิ
ความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ 
การเกิดประกายไฟ

เครื่องใช้นี้มีความประสงค์เพ่ือให้
ใช้งานในบ้านเรือนและการใช้งาน
ที่คล้ายกัน เช่น: 
• พื้ น ที่ ห ้ อ ง ค รั ว ใ น ร ้ า น ค ้ า 

ส�านักงาน และสภาพแวดล้อม
การท�างานอื่น ๆ 

• โรงเรือนในไร่นา 
• ก า ร ใ ช ้ ง า น โ ด ย ลู ก ค ้ า ข อ ง

โรงแรม รีสอร์ตท่ีพัก และสภาพ
แวดล้อมส�าหรับการพักอาศัย
อื่น ๆ ที่คล้ายกัน 

• สภาพแวดล้อมที่มีห้องนอนและ
อาหารเช้า

• ห้ามพยายามเริ่มใช้งานเตาอบ
เมื่อประตูเตาอบเปิดอยู่ ไม่เช่น
นั้นคุณอาจมีความเสี่ยงต่อรังสี
ไมโครเวฟที่เป็นอันตรายได้ ห้าม
ปิดท�างานหรือแกะตัวล็อคเพื่อ
ความปลอดภัย

• ห้ามวางวัตถุใด ๆ ระหว่างด้าน
หน้าและประตูของเตาอบ อย่า
ปล ่อยให ้สิ่งสกปรกหรือเศษ
ตกค้างของสารท�าความสะอาด
ก่อตวัสะสมบนพืน้ผวิของฝาปิด

• งานการซ่อมบ�ารุงใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการถอดฝาครอบ
เพื่อการป้องกันความเสี่ยงต่อ
รังสีไมโครเวฟออก จะต้องได้รับ
การปฏิบัติโดยฝ่ายบริการท่ีได้
รับการรับรองแล้วเท่าน้ัน การก
ระท�าด้วยวิธนีอกเหนอืจากนีจ้ะมี
อันตรายต่อผู้ใช้งาน
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1 	ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
ส�าคัญ

• ผลิตภัณฑ์เตาอบไมโครเวฟนี้
มีความประสงค์เพ่ือการปรุง
อาหาร การให้ความร้อน และ
การละลายน�้าแข็งของอาหาร
ที่บ ้าน จะต้องไม่ใช้งานเพ่ือ
วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ผู ้
ผลิตจะไม ่ รับผิดชอบส�าหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ 

• ห้ามใช้งานเคร่ืองใช้นี้กลางแจ้ง 
ในห้องน�้า สภาพแวดล้อมมี
ความชื้น หรือในสถานที่ซึ่งอาจ
เปียกน�้าได้

• ความรับผิดชอบและการรับ
ประกันจะไม่ครอบคลุมความเสีย
หายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิด
วัตถุประสงค์หรือการจัดการที่
ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งาน

• ห้ามพยายามถอดแยกช้ินส่วน
เคร่ืองใช้ การรับประกันจะไม่
ครอบคลุมความเสียหายที่เกิด
จากการจดัการทีไ่ม่ถกูต้องของ
ผู้ใช้งาน

• ให้ใช้ชิ้นส่วนดั้งเดิมหรือชิ้นส่วน
ที่ได้รับการแนะน�า จากผู้ผลิต
เท่านั้น

• ห้ามทิง้เครือ่งใช้ไว้โดยไม่สนใจใน
ขณะที่ใช้งาน

• ให้ใช้เครื่องใช้นี้โดยให้อยู่บนพ้ืน
ผิวมั่นคง เรียบ สะอาด แห้ง และ
ไม่ลื่นไถลเสมอ

• ห ้ า ม ใ ช ้ เ ค รื่ อ ง ใ ช ้ นี้ กั บ ตั ว
ตั้ ง เ วลาต ่อพ ่ วงหรือร ะบบ
รีโมทคอนโทรลที่แยกจากกัน

• ก ่อนใช ้งานเครื่องใช ้นี้  ให ้
ท�าความสะอาดทุกส ่วนของ
เคร่ืองใช ้ก ่อน โปรดดูราย
ละเอยีดทีใ่ห้ไว้ในส่วนหวัข้อ "การ
ท�าความสะอาดและการบ�ารุง
รักษา"

• ใ ห ้ ใ ช ้ ง า น เ ค รื่ อ ง ใ ช ้ น้ี ต า ม
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดมาเท่าน้ัน
ซึ่งอธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ ห้าม
ใช้สารเคมีที่กัดกร่อนหรือไอน�้า
กับเครื่องใช้นี้ เตาอบนี้มีความ
ประสงค์โดยเฉพาะส�าหรับการให้
ความร้อนและการปรงุอาหาร ไม่
ได้ออกแบบมาส�าหรบัการใช้งาน
เชิงพาณิชย์หรือในห้องทดลอง

• ห้ามใช้งานเคร่ืองใช้ของคุณ
ส�าหรับการอบแห้งเสื้อผ้าหรือ
ผ้าในห้องครัว

• เครื่องใช ้จะมีความร ้อนมาก
ในขณะใช้งาน โปรดให้ความ
ระมัดระวังอย่าสัมผัสกับส่วนที่
มีความร้อนภายในเตาอบ

• เตาอบของคุณไม่ได้ออกแบบมา
ส�าหรับการอบแห้งสิ่งมีชีวิต

• ห้ามใช้งานเตาอบโดยไม่มอีาหาร
ข้างใน

• ให้ใช้กับการปรุงอาหารเฉพาะที่
เหมาะสมส�าหรับการใช้งานเตา
อบไมโครเวฟเท่านั้น
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• เครื่องครัวส�าหรับปรุงอาหาร
อาจได้รับความร้อนเน่ืองจาก
การถ่ายเทความร้อนจากอาหาร
ที่ร้อนไปยังเครื่องครัว คุณจะ
ต้องสวมถุงมือส�าหรับเตาอบ
เพื่อการจับยึดเครื่องครัว

• ต้องตรวจสอบเครื่องครัวเพ่ือ
ให้มั่นใจว่าเหมาะสมส�าหรับการ
ใช้ในเตาอบไมโครเวฟ

• อย ่าวางเตาอบไว ้บนเตาปิ ้ง
ขนมปัง หรือเครื่องใช้ที่ก่อให้
เกิดความร้อนอื่น ๆ มิเช่นนั้น 
อาจเกิดความเสียหายและการ
รับประกันจะสิ้นสุด

• จะต้องไม่วางเตาอบไมโครเวฟ
ในตู้ที่ไม่สอดคล้องกับค�าแนะน�า
ในการติดตั้ง 

• อาจมีไอน�้าออกมาในขณะเปิด
ฝาครอบหรือฟอยล์หลังจาก
ปรุงอาหารแล้ว

• ให้ใช้ถุงมือจับภาชนะในขณะน�า
อาหารที่ได้รับความร้อนใด ๆ 
ออกมา

• เครื่องใช้นี้และพื้นผิวที่เข้าถึงได้
อาจมีความร้อนสูงมากเมื่ออยู่
ในระหว่างใช้งาน

• ประตูและแผ่นแก้วด้านนอกอาจ
มีความร้อนสูงมากเมื่ออยู ่ ใน
ระหว่างใช้งาน

1.1.1	ความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า
• หากสายไฟได ้ รับความเสีย

หาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต 
ตัวแทนบริการหรือบุคคลท่ีได้
รบัการรบัรองเพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่ง
อันตรายได้

• เตาอบไมโครเวฟของ Beko 
สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย ดังน้ัน ในกรณี
มคีวามเสยีหายเกดิขึน้กบัเครือ่ง
ใช้หรือสายไฟของมัน ให้ขอรับ
การซ่อมแซมหรอืเปลีย่นใหม่โดย
ตัวแทนจ�าหน่าย ศูนย์บริการ 
หรือผู ้ เชี่ยวชาญและตัวแทน
บริการที่ได้รับการรับรองเพื่อ
หลีกเลี่ยงจากอันตรายใด ๆ 
งานการซ่อมแซมที่ผิดพลาด
หรือโดยบุคคลที่ ไม ่ได ้รับการ
รับรองอาจมีอันตรายและเป็น
สาเหตุในความเสี่ยงต่อผู้ใช้

• ตรวจสอบให ้ แน ่ ใจว ่าแหล ่ง
จ ่ายไฟหลักของคุณจะต ้อง
สอดคล ้องกับข ้อมูลที่ ให ้มา
บนแผ่นแสดงพิกัดไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ วิธีเดียวที่จะตัดการ
เช่ือมต่อเคร่ืองใช้จากแหล่งจ่าย
ไฟคือการถอดปล๊ักไฟออกจาก
เต้าเสียบไฟฟ้า

• ใช้เครื่องใช้น้ีพร้อมกับเต้าเสียบ
ที่มีการต่อสายดินเท่านั้น

1 	ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
ส�าคัญ
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• ห้ามใช้เครื่องใช้นี้หากสายไฟ
หรือเครื่องใช้นี้ได้รับความเสีย
หาย

• ห้ามใช้งานเครื่องใช้กับสายไฟ
ต่อพ่วง

• ห้ามสัมผัสกับเคร่ืองใช้หรือปลั๊ก
ไฟของเคร่ืองใช้ด้วยผ้าเปียก 
หรือมือเปียก

• ให้วางเครื่องใช้นี้ ในลักษณะที่
สามารถเข้าถึงปลั๊กได้เสมอ

• พึงป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดกับสายไฟโดยไม่บิดม้วน 
บิดงอ หรือให้เสียดสีกับขอบ
คม เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิว
ร้อนและเปลวไฟเปิด

• ต ร ว จ ส อ บ ใ ห ้ แ น ่ ใ จ ว ่ า ไ ม ่ มี
อันตรายที่สายไฟที่อาจโดนดึง
โดยอุบัติเหตุหรือมีใครบางคน
สามารถตัดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน
เครื่องใช้

• ให้ถอดปลั๊กไฟของเครื่องออก
ก่อนท�าความสะอาดและเมื่อไม่
ได้ใช้งาน

• ห้ามดึงสายไฟของเคร่ืองใช้เพ่ือ
ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่าย
ไฟและห้ามพันสายไฟม้วนรอบ
เคร่ืองใช้นี้ 

• ห ้ามน�า เครื่องใช ้  สายไฟ 
หรือปล๊ักไฟจุ ่มลงในน�้ าหรือ
ของเหลวอื่นใด ห้ามจับยึดไว้ให้
ผ่านน�้าที่ก�าลังไหล 

• เมื่อให้ความร้อนแก่อาหารใน
ภาชนะบรรจุจากพลาสติกหรือ
กระดาษ ให้เฝ้าดูเตาอบเสมอ
เนื่องจากอาจเกิดประกายไฟขึ้น
ได้ 

• ให้ถอดสายลวดและ/หรือด้าม
จับโลหะของถุงกระดาษหรือ
พลาสติกออกก่อนวางถุงที่
เหมาะสมกับการใช้งานในเตาอบ
ไมโครเวฟเข้าไปในเตาอบ

• หากสงัเกตเหน็ควนั ให้ปิดเครือ่ง
หรือถอดปลั๊กไฟของเครื่องใช้
ออกและปิดประตูไว้เสมอเพื่อให้
ก�าจัดเปลวไฟใด ๆ

• ห้ามใช้ด้านในของเตาอบส�าหรับ
เก็บส่ิงของใด ๆ ห้ามทิ้งสิ่งของ
ที่เป็นกระดาษ วัสดุปรุงอาหาร 
หรืออาหารด้านในเตาอบไว้เมื่อ
ไม่ได้ใช้งาน

• ให้หมุนปั่นหรือเขย่าเน้ือสารใน
ขวดนมและขวดอาหารส�าหรับ
ทารก และต ้องตรวจสอบ
อุณหภูมิก่อนการบริโภค เพ่ือ
หลีกเลี่ยงอาการการลวกไหม้

1 	ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
ส�าคัญ
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• เคร่ืองใช้นี้เป็นอุปกรณ์ ISM 
กลุ่ม 2 ระดับชั้น B กลุ่ม 2 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ISM 
(อุตสาหกรรม วิทยา ศาสตร์ 
และการแพทย์) ท้ังหมดที่ซึ่งก่อ
ให้เกดิพลงังานความถีค่ลืน่วทิยุ
อย่างตัง้ใจ และ/หรอืใช้ในรปูแบบ
ของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
ส�าหรับการเคลือบผิววัสดุ และ
การกัดเซาะผิวของอุปกรณ์ที่
กัดกร่อน 

• ระดับชั้น B เหมาะส�าหรับการใช้
งานในสถานอาศยับ้านเรอืน และ
สถานที่พักที่เชื่อมต่อโดยตรง
กับเครอืข่ายแหล่งจ่ายไฟแรงดนั
ไฟฟ้าต�่า

• ประตูหรือพื้นผิวด้านนอกของ 
เครื่องใช้อาจมีความร้อนเมื่ออยู่
ในระหว่างการใช้งาน

1.1.2	ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
• การให้ความร้อนแก่เครื่องดื่ม

ด้วยไมโครเวฟอาจเป็นสาเหตุ
ให ้เกิดการเดือดโดยการสาด
กระจายไปทั่ วหลังจากที่ น� า
ออกมาจากเตาอบ ดังนั้นพึง
ระมัดระวังเ ม่ือคุณจับภาชนะ
บรรจุเครื่องดื่ม

• ห้ามเผาสิ่งใด ๆ ในเตาอบ น�้ามัน
ร้อนอาจท�าความเสียหายให้กับ
ชิน้ส่วนประกอบและวัสดขุองเตา
อบ และอาจท�าให้เกดิผวิหนงัไหม้
ได้

• อาหารที่ต ้องลอกเปลือกที่มี
เปลือกหนา เช่น มันฝร่ัง ซูกินี 
แอปเปิล และเกาลัด

• จะต้องวางเครื่องใช้นี้ ให ้ด้าน
หลังหันหน้าเข้าหาผนัง

• ก่อนการเคลื่อนย้ายเตาอบ ให้
ยึดแน ่นถาดหมุนให ้แน ่นเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย 

• ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟส�าหรับ
ให้ความร้อนแก่ไข่ในเปลือกและ
ไข ่ต ้มสุกเนื่องจากอาจแตก
ระเบิดได้ แม้แต่หลังจากที่สิ้นสุด
การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
แล้ว

• ห้ามถอดชิ้นส่วนด้านหลังของ
เครื่องใช้น้ีออก ซึ่งช่วยให้ระยะ
ป ้องกันขั้ นต�่ าร ะหว ่ างผนัง
ของตู้และเครื่องใช้เพื่อให้มีการ
ถ่ายเทอากาศที่จ�าเป็น

1 	ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
ส�าคัญ
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1.2	การใช้งานที่ก�าหนดไว้
• หากไม ่สามารถรักษาสภาพ

ท่ีสะอาดของเตาอบแล้ว อาจ
ท�าให้เกิดการเสื่อมประสิทธิภาพ
ของพื้นผิวที่อาจส่งผลกระทบ
เชิงลบต่ออายุการใช้งานของ
เคร่ืองใช้และผลลัพธ์ที่ เป ็นไป
ได้ในการเกิดสภาพการณ์ที่มี
อันตราย

• การท�าความสะอาดซีลประตูและ
ชิ้นส่วนที่ติดกัน: ใช้น�้าอุ่นผสม
สบู่ ให้ท�าความสะอาดด้วยผ้า
เช็ดจาน ห้ามขัดอย่างรุนแรง 
ห้ามใช้เครื่องขูดโลหะหรือแก้ว
ส�าหรับการท�าความสะอาด

• ค�าเตือน: หากประตูหรือซีลของ
ประตูได้รับความเสียหาย ห้าม
ใช้งานเตาอบจนกว่าจะซ่อมแซม
โดยบุคคลที่เชี่ยวชาญ

• ค�าเตือน: เป็นสิ่งที่เป็นอันตราย
มากส�าหรับการให ้บุคคลใด 
ๆ นอกเหนือจากบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญเป็นผู ้ด�าเนิน
การให้บริการหรือซ่อมแซมใด 
ๆ ซึ่งอาจต้องถอดฝาครอบ
ซึ่ งป ้องกันความเ ส่ียงของ
พลังงานไมโครเวฟออก

• ค�าเตือน: จะต้องไม่ให้ความร้อน
แก่ของเหลวและอาหารอื่น ๆ ที่
อยู ่ในภาชนะปิดผนึกเนื่องจาก
อาจจะระเบิดได้

• เตาอบจะต้องได้รับการท�าความ
สะอาดอย่างสม�่าเสมอและขจัด
คราบเกาะติดของอาหารที่อยู ่
ด้านในออกเสมอ

• จะต้องเว้นพื้นที่ว่างอย่างน้อย 
20 ซม. เหนอืพืน้ผวิด้านบนของ
เตาอบ

• ห้ามใช้เครื่องใช้นี้ส�าหรับสิ่งใด 
ๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์
การใช้ที่ก�าหนดไว้ 

• ห้ามใช้งานเครื่องใช้นี้เป็นแหล่ง
ก�าเนิดความร้อน

• เ ต า อ บ ไ ม โ ค ร เ ว ฟ นี้ มี
วัตถุประสงค์ก�าหนดไว้ส�าหรับ
การละลายน�้าแข็ง การปรุง
อาหาร และการตุ๋นอาหารเท่านั้น

• ห้ามปรุงอาหารสุกมากเกินไป มิ
ฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม้ได้

• ห้ามใช้สารท�าความสะอาดที่ใช้
ไอน�้าช่วยในการท�าความสะอาด
เครื่องใช้นี้

1.3	ความปลอดภัยของเด็ก
• ขอให้พึงระมัดระวังอย่างที่สุด

เมื่อใช้งานเคร่ืองใช้น้ีใกล้กับเด็ก
เล็กและบุคคลที่มีข้อจ�ากัดด้าน
ทักษะทางกายภาพ การรับรู ้
หรือทางจิตใจ

1 	ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
ส�าคัญ
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1 	ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
ส�าคัญ

• เครื่องใช้นี้อาจใช้งานโดยเด็ก
ผู้ซึ่งมีอายุอย่างน้อย 8 ปีขึ้น
ไปและบุคคลท่ีซึ่งมีทักษะทาง
กายภาพ การรับรู ้หรือทาง
จิตใจมีข้อบกพร่อง หรือผู้ซึ่ง
ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความ
รู้เก่ียวกับเครื่องใช้นี้ได้ตราบที่
บุคคลเหล่านั้นได้รับการควบคุม
ดูแลหรือได ้รับแจ ้งและสร ้าง
ความเข้าใจในการใข้งานอย่าง
ปลอดภัยของเครื่องใช ้นี้และ
อันตรายที่อาจมี อย่าให้เด็กเล็ก
เล่นกับเครื่องใช้นี้ ขั้นตอนการ
ท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษา
โดยผู้ใช้จะต้องไม่ถูกปฏิบัติโดย
เด็กเล็กยกเว้นได้รับการควบคุม
โดยผู้ปกครองของพวกเขา

• อันตรายของการหายใจไม ่
ออก เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์
ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

• ให ้อนุญาตเฉพาะให ้ เด็กเล็ก
สามารถใช้งานเตาอบโดยไม่มี
การควบคุมดูแลเมื่อพวกเขา
ได้รับค�าแนะน�าที่เพียงพอที่เด็ก
เหล่านั้นสามารถใช้งานเตาอบ
ไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยและ
เข้าใจในอันตรายที่เกิดจากการ
ใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้

• เนื่องจากมีความร้อนส่วนเกิน
เกิดขึ้นในการย่างและโหมดการ
ท�างานผสมผสาน การอนุญาต
ให้เด็กเล็กได้รับอนุญาตให้ใช้
งานโหมดเหล่านี้ต ้องอยู ่ภาย
ใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่
เท่านั้น

• เก็บรักษาผลิตภัณฑ์และสายไฟ
ไม่ให้เด็กเล็กอายุต�่ากว่า 8 ปี
สามารถเข้าถึงได้

• เครื่องใช้นี้และพื้นผิวที่เข้าถึงได้
อาจมีความร้อนสูงมากเมื่ออยู่
ในระหว่างใช้งาน เก็บรักษาให้
พ้นมือเด็ก

• เครื่องใช ้ น้ี ไม ่ ได ้ออกแบบมา
ส�าหรับการใช้งานโดยบุคคลใด 
ๆ (รวมท้ังเด็กเล็ก) ที่มีทักษะ
ทางกายภาพ การรับรู้หรือทาง
จิตใจมีข้อบกพร่อง หรือผู้ซึ่ง
ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความ
รู้เก่ียวกับเครื่องใช้นี้ ยกเว้นได้
รับการควบคุมดูแลหรือได้รับ
แจ ้งเกียวกับการใช ้งานของ
เครื่องใช้นี้จากบุคคลที่ดูแลรับ
ผิดชอบ

• เด็กเล็กจะต้องได้รับการดูแล
ควบคุมเพ่ือให้ม่ันใจว่าจะไม่ไป
เล่นกับเครื่องใช้นี้
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1 	ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
ส�าคัญ

• ค�าเตือน: ให้อนุญาตเฉพาะให้
เด็กเล็กสามารถใช้งานเตาอบ
โดยไม่มีการควบคุมดูแลเมื่อ
พวกเขาได้รับค�าแนะน�าที่เพียง
พอท่ีเด็กเหล่านั้นสามารถใช ้
งานเตาอบไมโครเวฟได้อย่าง
ปลอดภัยและเข้าใจในอันตรายที่
เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
ได้

1.4	ความสอดคล้องต่อข้อก�าหนด	
WEEE	และการก�าจัดขยะของ
ผลิตภัณฑ์	

เครื่องใช้นี้ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตรายและ
ถูกห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนด 
“กฎระเบียบส�าหรับการควบคุมดูแล
ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิ้เล็กทรอนิกส์” 
ที่ อ อ ก ใ ห ้ โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล ้ อ ม 
สอดคล้องกับข้อก�าหนด WEEE ผลิตภัณฑ์นี้
ได ้ถูกผลิตขึ้นมาด ้วยชิ้นส ่วนและวัสดุที่มี
คุณภาพสูงซึ่งสามารถท�าการน�ากลับมาใช้ใหม่
ได้และเหมาะส�าหรับการเข้ากระบวนการน�ากลับ
มาท�าใหม่ 
ดังนั้น อย่าก�าจัดผลิตภัณฑ์นี้ไปกับขยะภายใน
บ้านเมื่อถึงจุดที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้
น�าไปยังจุดรวบรวมขยะส�าหรับการน�ากลับ
มาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สอบถามจากหน่วยงานที่
มีอ�านาจในท้องถิ่นของคุณส�าหรับจุดเก็บ
รวบรวมขยะดังกล่าว โปรดช่วยกันป้องกัน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยการ
รีไซเคิลเครื่องใช้ที่ใช้งานแล้ว 

1.5	ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์	
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ีจะ
ถูกผลิตมาจากวัสดุน�ากลับมาท�า
ใหม่ได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแห่ง
ชาติของเรา อย่าก�าจัดวัสดุบรรจุ

ภัณฑ์เหล่านี้ไปกับขยะภายในบ้านหรือกากของ
เสียอื่นๆ ให้แยกทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ณ 
จุดรวมที่ก�าหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอ�านาจ
ดูแลด้านนี้ของท้องถิ่นประเทศนั้น
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เครื่องหมายต่างๆ บนผลิตภัณฑ์หรือค่าต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารอื่นๆ ที่ให้มากับผลิตภัณฑ์เป็นค่าที่ได้มา
จากเงื่อนไขในห้องทดลองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ค่าเหล่านี้อาจแปรผันโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องใช้
นี้และสภาวะแวดล้อม ค่าก�าลังไฟได้รับการทดสอบที่ 230 โวลต์

2 เตาอบไมโครเวฟของคุณ

2.1	ภาพรวมผลิตภัณฑ์

1. แผงควบคุม
2. เพลาของจานหมุน
3. ฐานรองรับจานหมุน
4. ถาดแก้ว
5. หน้าต่างเตาอบ 
6. ชุดประตู
7. ระบบล็อกความปลอดภัยของประตู
8.  ตะแกรงส�าหรับย่าง(ใช้เฉพาะในฟังก์ชันการ

ย่างและวางไว้บนถาดแก้วเท่านั้น)

2.2	ข้อมูลทางเทคนิค
แรงดันไฟฟ้าที่
ก�าหนด
ก�าลังไฟฟ้าเข้า-
ไมโครเวฟ

230 V~50 Hz,  
1250 วัตต์ (ไมโครเวฟ) 

ก�าลังไฟฟ้าออก-
ไมโครเวฟ

800 วัตต์

ขนาดภายนอก	 ??
ก�าลังไฟฟ้าส�าหรับ
การย่าง

1000 วัตต์

ความจุของ	 
เตาอบ

23 ลิตร

น�้าหนักสุทธิ ?? กก.

6

7

1

235 4

8



13 / 23 THเตาอบไมโครเวฟ / คู่มือผู้ใช้

2.3	การติดตั้งตัวจานหมุน

Göbek (alt kısım)

Cam tabla

Döner tabla desteği

Döner tabla mili

 •  อย่าคว�่าถาดแก้ว ไม่ควรที่จะไม่ใช้งานถาด
แก้ว

 •  ทั้งถาดแก้วและฐานรองรับจานหมุนต้องถูก
ใช้งานระหว่างการปรุงอาหารเสมอ

 • อาหารและภาชนะอาหารทั้งหมดต้องวางบน
ถาดแก้วส�าหรับการปรุงอาหาร

 • หากถาดแก้วหรือฐานรองรับจานหมุนเกิด
การร้าวหรือแตก ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาตที่ใกล้ที่สุด

2 เตาอบไมโครเวฟของคุณ

จุดศูนย์กลาง (ด้านใต้)

ถาดแก้ว

เพลาของจานหมุน

ฐานรองรับจานหมุน



เตาอบไมโครเวฟ / คู่มือผู้ใช้14 / 23 TH

3 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

3.1	การติดตั้งและการเชื่อมต่อ
 • ถอดวัสดุบรรจุ ภัณฑ ์และอุปกรณ์ เสริม

ทั้งหมดออก ตรวจสอบความเสียหายใด ๆ 
ของเตาอบ เช่น รอยบุบหรือประตูที่แตกหัก 
อย่าติดตั้งหากเตาอบได้รับความเสียหาย

 • น�าฟิล์มป้องกันออกซึ่งอยู่บนพื้นผิวตู้เตาอบ
ไมโครเวฟ

 • อย่าน�าฝาปิดไมก้าที่มีสีน�้าตาลอ่อนที่ติดมา
กับของเตาอบออกเพื่อป้องกันแมกนีตรอน

 • เลือกพ้ืนผิวได้ระดับที่ให้พื้นที่โล่งที่เพียงพอ
ส�าหรบัช่องระบายอากาศเข้าและ/หรอือากาศ
ออก

20 cm

30 cm

20 cm

min.85 cm

20 cm

 • ความสูงในการติดตั้งต�่าสุด 85 ซม.
 • พ้ืนผิวด้านหลังของเครื่องใช้จะวางตรงข้าม

กับผนัง ให้มีช่องว่างอย่างน้อย 30 ซม. 
เหนือเตาอบและต้องมีช่องว่างอย่างน้อย 20 
ซม. ระหว่างเตาอบและผนังที่เชื่อมต่อกัน 

 • อย่าถอดขาตั้งออกจากด้านใต้เตาอบ 
 • การปิดกั้นช่องระบายอากาศเข้าและ /หรือ

ออกสามารถท�าให้เตาอบเสียหายได้ 
 • วางเตาอบให้ไกลจากวิทยุและทีวีมากเท่าที่

เป็นไปได้ การใช้งานเตาอบไมโครเวฟอาจ
ก่อให้การรบรวนการรับสัญญาณวิทยุหรือ
โทรทัศน์ของคุณ 2. ให้เสียบปลั๊กไฟของเตา
อบเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟมาตรฐานของบ้าน
เรือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและ
ความถี่ตรงกับที่ปรากฏบนป้ายที่ก�าหนด
พิกัด

A
ค�าเตือน: อย่าติดตั้งเตาอบบน
ผลิตภัณฑ์เตาไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
ที่ให้ความร้อนอื่น ๆ หากติดตั้ง
ใกล้หรือเหนือแหล่งก�าเนิดความ
ร้อน เตาอาจได้รับความเสียหาย
ได้และการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ

พื้นผิวที่เข้าถึงได้อาจมีความร้อน
ระหว่างการใช้งาน



15 / 23 THเตาอบไมโครเวฟ / คู่มือผู้ใช้

4.1	แผงควบคุม

Microwave
Power

Auto Reheat

Stop/Clear

Defrost 
(Weight/Time)

Clock/Kitchen 
Timer

Grill/Combi.

Ti
me • Weight• Auto menu

Start/
+30Sec./Con�rm

4.2	การตั้งค่าเวลาในการปรุงอาหาร
เมื่อเตาไมโครเวฟได้รับพลังงานไฟฟ้า ไฟ LED 
จะแสดง “0:00” และจะเกิดเสียงสั่นหนึ่งครั้ง
1. กด “นาฬิกา/ตัวตั้งเวลาปรุงอาหาร” (Clock/

Kitchen Timer) หนึ่งครั้ง ตัวเลขชั่วโมงจะ
ปรากฏ

2. หมุน  เพื่อปรับตัวเลขชั่วโมง เวลาที่ป้อน
ควรอยู่ในช่วง 0 ถึง 23

3. กด “นาฬิกา/ตัวตั้งเวลาปรุงอาหาร” (Clock/
Kitchen Timer) หนึ่งครั้ง ตัวเลขนาทีจะติด
กะพริบ 

4. หมุน  เพื่อปรับตัวเลขนาที เวลาที่ป้อนควร
อยู่ในช่วง 0 ถึง 59

5. กด “นาฬิกา/ตัวตั้งเวลาปรุงอาหาร” 
(Clock/Kitchen Timer) เพื่อสิ้นสุดการตั้ง
ค่านาฬิกา “:” จะติดกะพริบและจะมีแสงไฟ
ส�าหรับเวลา

C
หากยัง ไม ่ ได ้ตั้ งค ่ า เวลาการ
ท�างาน จะไม่มีการท�างานเมื่อ
เสียบไฟ

C
ระหว่างขั้นตอนของการตั้งค่า
เวลาการท�างาน หากคุณกด 
"หยุด/เคลียร์" (Stop/Clear) เตา
อบจะกลับไปยังสถานะก่อนหน้าน้ี
โดยอัตโนมัติ

4	 การใช้งาน
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4.3	การปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ
กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave 
Power) ไฟ LED จะแสดง "P100" กด “ปุ่ม
เลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave Power) 
ส�าหรับเวลาหรือหมุน  เพื่อเลือกก�าลังไฟ
ที่คุณต้องการ และ “P100” “P80” “P50” 
“P30” หรือ “P10” จะแสดงส�าหรับการกด
ที่เพิ่มเข้าไปในแต่ละครั้ง จากนั้นกด “เริ่ม
ต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./
Confirm) เพื่อยืนยัน  ในการตั้งค่าเวลา
ส�าหรับการปรุงอาหารจาก 0:05 ถึง 95:00  
กด  อีกครั้งเพื่อเริ่มการปรุงอาหาร
1. กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” 

(Microwave Power) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะ
แสดง "P100"

2. กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” 
(Microwave Power) อีกหนึ่งครั้ง หรือ
หมุน  เพื่อเลือกก�าลังไฟของไมโครเวฟ 80 
เปอร์เซ็นต์

3. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยันและ
หน้าจอจะแสดง "P 80"

4. หมุน  เพื่อปรับเวลาในการปรุงอาหารจน
กระทั่งเตาอบแสดง “20:00” 

5. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุง
อาหาร

C จ�านวนขั้นตอนส�าหรับการปรับ
เวลาของสวิตซ์รหัสมีด้งต่อไปนี้:

การตั้งค่าช่วงเวลา จ�านวน	 
การเพิ่ม

0-1 นาที 5 วินาที

1-5 นาที 10 วินาที

5-10 นาที 30 วินาที

10-30 นาที 1 นาที

30-95 นาที 5 นาที

ค�าแนะน�าส�าหรับปุ่ม	“ปุ่มเลือกวิธีการปรุง
อาหาร”	(Microwave	Power)	

ค�าสั่ง แสดง พลังงาน
ไมโครเวฟ

1 P100 100%

2 P80 80%

3 P50 50%

4 P30 30%

5 P10 10%

4.4	การปรุงอาหารด้วยการย่างหรือ
ผสมผสาน
กด “ย่าง/ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี” (Grill/
Combi.) ไฟ LED จะแสดง "G" และกด “ย่าง/
ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี” (Grill/Combi.) 
ส�าหรับเวลาหรือหมุน  เพื่อเลือกก�าลังไฟ
ที่คุณต้องการ และ "G" "C-1" หรือ "C-2" จะ
แสดงผลส�าหรับการกดที่เพิ่มเข้าไปในแต่ละ
ครั้ง จากนั้นกด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยันและหมุน 

 เพื่อตั้งค่าเวลาในการปรุงอาหารจาก 0:05 
ถึง 95:00 กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) อีกครั้งเพื่อเริ่ม
การปรุงอาหาร

C
ยกตัวอย่างเช่น: หากคุณ
ต้องการใช้ก�าลังไฟของไมโครเวฟ 
55% และก�าลังไฟของการย่าง 
45% (C-1) เพื่อปรุงอาหารในระยะ
เวลา 10 นาที คุณจะสามารถใช้
งานเตาอบตามขั้นตอนต่อไปนี้

4	 การใช้งาน
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4.5	การเริ่มท�างานแบบรวดเร็ว
1. ในสถานะการรอคอย กด “เริ่มต้น/+30 

วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) 
เพื่อเริ่มการปรุงอาหารด้วยพลังงาน 100% 
การกดเพิ่มแต่ละครั้งจะเพิ่มเวลาในการปรุง
อาหาร 30 วินาทีขึ้นถึง 95 นาที

2. ในการปรุงอาหารแบบไมโครเวฟ ย่าง ปรุง
อาหารมากกว่าหนึ่งวิธี หรือสถานะการ
ละลายน�้าแข็งโดยเวลา การกด “เริ่มต้น/+30 
วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) ใน
แต่ละครั้งสามารถเพิ่มเวลาในการปรุงอาหาร
ถึง 30 วินาที

3. ในสถานะการรอคอย หมุน  ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อตั้งค่าเวลาในการปรุงอาหาร
ด้วยพลังงานไมโครเวฟ 100% แล้วกด “เริ่ม
ต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./
Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร

4.6	การละลายน�้าแข็งตามน�้าหนัก
1. กด “ละลายน�้าแข็งตามน�้าหนัก” (Weight 

Defrost) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง "dEF1"
2. หมุน  เพื่อเลือกน�้าหนักของอาหารจาก 

100 ถึง 2000 ก.
3. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 

(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มละลาย
น�้าแข็ง

4.7	การละลายน�้าแข็งตามเวลา
1. กด “ละลายน�้าแข็งตามเวลา” (Time 

Defrost) สองครั้ง หน้าจอจะแสดง "dEF2"
2. หมุน  เพื่อเลือกเวลาในการละลายน�้าแข็ง 

เวลาสูงสุดอยู่ที่ 95 นาที

4	 การใช้งาน

1. กด “ย่าง/ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี” 
(Grill/Combi.) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง 
"G"

2. กด “ย่าง/ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี” 
(Grill/Combi.) หนึ่งครั้งอีกครั้งหรือหมุน  
เพื่อเลือกโหมดผสม 1

3. กด “ย่าง/ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี” 
(Grill/Combi.) เพื่อยืนยันและหน้าจอจะแสดง 
"C-1"

4. หมุน  เพื่อปรับเวลาในการปรุงอาหารจน
กระทั่งเตาอบแสดง “10:00”

5. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุง
อาหาร

ค�าแนะน�าของปุ่ม	 “ย่าง/ปรุงอาหารมากกว่า
หนึ่งวิธี”	(Grill/Combi.)

ค�าสั่ง แสดง พลังงาน
ไมโครเวฟ

การย่าง
ก�าลังไฟ:

1 G 0% 100%

2 C-1 55% 45%

3 C-2 36% 64%

C

หากเวลาในการย่างผ่านไปครึ่ง
ทางเตาอบจะส่งเสียงสองครั้ง 
และสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ ในการได้รับ
ผลลัพธ์ท่ีดียิ่งขึ้นส�าหรับอาหาร
ประเภทย่าง คุณควรพลิกอาหาร
ขึ้น ปิดประตู และกด “เริ่มต้น/+30 
วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./
Confirm) เพื่อปรุงอาหารต่อ หาก
ไม่มีการด�าเนินการอื่น เตาอบจะ
ท�างานต่อ
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3. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มละลาย
น�้าแข็ง พลังงานคือ P30 และไม่สามาระปรับ
เปลี่ยนได้

4.8	เมนูอัตโนมัติ
1. หมุน  ไปทางด้านขวาเพื่อเลือกเมนู และ 

"A-1" ถึง "A-8" จะปรากฏ ซึ่งหมายถึง 
เครื่องดื่มร้อน เนื้อสีขาว เนื้อปลา เนื้อสัตว์
ปีก อาหารแช่แข็ง ผัก มันฝรั่ง และซุป

2. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยัน

3. หมุน  เพื่อเลือกน�้าหนักเริ่มต้นตามผังเมนู
4. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 

(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุง
อาหาร

C
ยกตัวอย่างเช่น: หากคุณ
ต้องการใช้งาน "เมนูอัตโนมัติ" 
เพื่อปรุงอาหารส�าหรับเนื้อปลา
ปริมาณ 350 ก.

1. หมุน  ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่ง "A-3" 
แสดง 

2. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยัน

3. หมุน  เพื่อเลือกน�้าหนักของปลาจนกระทั่ง 
"350" แสดง

4. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุง
อาหาร

4.9	การอุ่นอาหารอัตโนมัติ
1. กด “อุ่นใหม่อัตโนมัติ” (Auto Reheat) หนึ่ง

ครั้งและหน้าจอจะแสดง "200"

2. กด “อุ่นใหม่อัตโนมัติ” (Auto Reheat) 
จ�านวนครั้งมากขึ้นหรือหมุน  เพื่อเลือก
น�้าหนักของอาหาร และจะมีการเลือก "400" 
หรือ "600" ก.

3. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุง
อาหาร
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ผังเมนู:
เมนู น�้าหนัก แสดง

A-1
เนื้อแดง

600 ก. 600

800 ก. 800

1000 ก. 1000

A-2
เนื้อสีขาว

600 ก. 600

800 ก. 800

1000 ก. 1000

A-3
เนื้อปลา

250 ก. 250

350 ก. 350

450 ก. 450

A-4
เนื้อสัตว์ปีก

750 ก. 750

1000 ก. 1000

1200 ก. 1200

A-5
อาหารแช่แข็ง

300 ก. 300

450 ก. 450

600 ก. 600

A-6
ผัก

200 ก. 200

300 ก. 300

400 ก. 400

A-7
มันฝรั่ง

200 ก. 200

400 ก. 400

600 ก. 600 

A-8
ซุป

200 มล. 200

400 มล. 400

600 มล. 600

4.10	การแสดงการปรุงอาหาร
1. กด “แสดง” (Express) หนึ่งครั้งและหน้าจอ

จะแสดง "200"
2. กด “แสดง” (Express) จ�านวนครั้งมากขึ้น

หรือหมุน  เพื่อเลือกน�้าหนักของอาหาร
และจะมีการเลือก "400" หรือ "600"
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3. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุง
อาหาร

4.11	การตั้งค่าโปรแกรมล่วงหน้า
1. ตั้งค่าเวลาเป็นอันดับแรก (ศึกษาค�าแนะน�าใน

การตั้งค่าเวลา)
2. ป้อนโปรแกรมการปรุงอาหาร ส่วนใหญ่จะตั้ง

ค่าสองขั้นตอนมากที่สุด ไม่ควรตั้งค่าการ
ละลายน�้าแข็งเป็นโปรแกรมการปรุงอาหาร

C
ยกตัวอย่างเช่น: หากคุณ
ต้องการปรุงอาหารด้วยพลังงาน
ของไมโครเวฟ 80% ในระยะเวลา 
7 นาที ให้ใช้งานดังต่อไปนี้:

 • กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” 
(Microwave Power) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะ
แสดง "P100"

 • กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” 
(Microwave Power) หนึ่งครั้งอีกครั้งหรือ
หมุน  เพื่อเลือกพลังงานไมโครเวฟ 80%

 • กด “ เ ร่ิมต ้น/+30 วินาที / ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยันและ
หน้าจอจะแสดง "P 80"

 • หมุน  เพื่อปรับเวลาในการปรุงอาหารจน
กระทั่งเตาอบแสดง "7:00" หลังจากปฏิบัติ
ขั้นตอนดังกล่าว คอยระวังไม่ให้กด  “เริ่ม
ต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./
Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร

3. กด “นาฬิกา/ตัวตั้งเวลาปรุงอาหาร” (Clock/
Kitchen Timer) หนึ่งครั้ง ตัวเลขชั่วโมงจะ
ติดกะพริบ

4. หมุน  เพื่อปรับตัวเลขชั่วโมง เวลาที่ป้อน
ควรอยู่ในช่วง 0--23

5. กด “นาฬิกา/ตัวตั้งเวลาปรุงอาหาร” (Clock/
Kitchen Timer) หนึ่งครั้ง ตัวเลขนาทีจะติด
กะพริบ

6. หมุน  เพื่อปรับตัวเลขนาที เวลาที่ป้อนควร
อยู่ในช่วง 0--59

7. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อสิ้นสุดการ
ตั้งค่า หากปิดประตู จะเกิดเสียงสั่นสองครั้ง
เมื่อถึงเวลา จากนั้นการปรุงอาหารจะเริ่มต้น
โดยอัตโนมัติ

C
ต้องมีการตั้งค่าเวลาการปรุง
อาหารเป็นอันดับแรก มิฉะนั้น 
ฟังก์ชั่นการตั้งค่าล่วงหน้าจะไม่
ท�างาน

4.12	การปรุงอาหารหลายส่วน
ส่วนใหญ่จะตั้งค่าสองส่วนมากที่สุดส�าหรับ
การปรุงอาหาร ในการปรุงอาหารแบบหลาย
ส่วน หากหนึ่งส่วนเป็นการละลายน�้าแข็ง การ
ละลายน�้าแข็งจะท�างานเป็นส่วนแรก

C
ยกตัวอย่างเช่น: หากคุณ
ต้องการละลายน�้าแข็งของอาหาร
ในระยะเวลา 7 นาทีและปรุงอาหาร
ด้วยพลังงานของไมโครเวฟ 80% 
ให้ใช้งานดังต่อไปนี้:

1. กด “ละลายน�้าแข็งตามเวลา” (Time 
Defrost) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง "dEF2"

2. หมุน  เพื่อเลือกเวลาในการละลายน�้าแข็ง
จนกระทั่ง "5:00" แสดง

3. กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” 
(Microwave Power) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะ
แสดง "P100"

4. กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” 
(Microwave Power) อีกหนึ่งครั้งหรือหมุน 

 เพื่อเลือกพลังงานไมโครเวฟ 80%
5. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 

(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยันและ
หน้าจอจะแสดง "P 80"

6. หมุน  เพื่อปรับเวลาในการปรุงอาหารจน
กระทั่งเตาอบแสดง "7:00"
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7. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” 
(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุง
อาหารและจะมีเสียงสั่นหนึ่งครั้งส�าหรับส่วน
แรก เวลาในการละลายน�้าแข็งจะนับถอยหลัง 
จะมีเสียงสั่นเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเข้าสู่การปรุง
อาหารส่วนที่สอง เมื่อการปรุงอาหารสิ้นสุด 
จะเกิดเสียงสั่นจ�านวนห้าครั้ง

4.13	ฟังก์ชันการสอบถาม
1. ในสถานการณ์ต่างๆ ของไมโครเวฟ การ

ย่างและการปรุงอาหารแบบผสมผสาน กด 
“ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave 
Power) พลังงานปัจจุบันจะแสดงในระยะเวลา 
3 วินาที หลังจาก 3 วินาที เตาอบจะกลับไป
ยังสภาวะก่อนหน้านี้

1. ในสถานการณ์การปรุงอาหาร กด “เริ่ม
ต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./
Confirm) เพื่อสอบถามเวลาและเวลาจะแสดง
ในระยะเวลา 3 วินาที

4.14	ฟังก์ชั่นการล็อกป้องกันเด็ก
1. การล็อก: ในสถานการณ์การรอ กด “หยุด/

เคลียร์“ (Stop/Clear) เป็นเวลา 3 วินาทีจะ
มีเสียงเตือนยาวบ่งชี้เมื่อมีการป้อนสถานะ
การล็อกป้องกันเด็ก และไฟบ่งชี้การล็อกจะ
ปรากฏหากมีการตั้งค่าเวลา มิฉะนั้นไฟ LED 
จะแสดง "  "

2. การยกเลิกการล็อก: ในสถานการณ์การ
ล็อก กด “หยุด/เคลียร์“ (Stop/Clear) เป็น
เวลา 3 วินาทีจะมี "เสียงเตือน" ยาวบ่งชี้ว่ามี
การปลดล็อก"
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5.1	การท�าความสะอาด

A
ค�าเตือน:	อย่าใช้น�้ามันเบนซิน 
ตัวท�าละลาย สารท�าความ
สะอาดที่กัดกร่อน วัตถุหนัก 
หรือแปรงขัดเพื่อท�าความ
สะอาดเครื่องใช้

A
ค�าเตือน: อย่าจุ่มเครื่อง
ใช ้หรือสายไฟลงในน�้าหรือ
ของเหลวชนิดต่างๆ

1. ปิดเครื่องใช้และถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับ
2. รอให้เครื่องใช้เย็นตัวลงอย่างสนิท
3. หมั่นความสะอาดภายในของเตาอบให้สะอาด

อยู่เสมอ เช็ดด้วยผ้าที่มีความชื้นเมื่อมีเศษ
อาหารติดหรือของเหลวหกบนผนังของเตา
อบ สามารถใช้น�้ายาท�าความสะอาดสูตร
อ่อนโยนหากเตาอบสกปรกอย่างมาก หลีก
เลี่ยงการใช้สเปรย์และน�้ายาท�าความสะอาด
ชนิดแรงเนื่องจากสารเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิด
รอยด่าง รอยต�าหนิ และรอยด�าบนพื้นผิว
ประตู

4. ต้องท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของ
เตาอบด้วยผ้าเปียกชื้น ห้ามใช้น�้าฉีดเข้าไปใน
ช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันความเสียหาย
ต่อชิ้นส่วนที่ท�างานด้านในเตาอบ

5. เช็ดท�าความสะอาดท้ังสองด้านของประตู
และแก้ว วงแหวนประตู และชิ้นส่วนที่อยู่ใกล้
กับวงแหวนเป็นประจ�าด้วยผ้าชื้นเพื่อที่จะ
ขจัดรอยด่างที่กระจัดกระจาย  อย่าใช้สาร
ท�าความสะอาดแบบกัดกร่อน

6. อย่าให้แผงควบคุมเปียก ท�าความสะอาด
ด้วยผ้าชุบน�้าที่นุ่ม ปล่อยให้ประตูของเตาอบ
เปิดเพื่อป้องกันการท�างานโดยไม่ได้ต้ังใจใน
ขณะท�าความสะอาดแผงควบคุม

7. หากมีไอน�้าภายในหรือรอบๆ ประตูเตาอบ ให้
เช็ดท�าความสะอาดด้วยผ้านุ่ม สิ่งนี้อาจเกิด
ขึ้นเม่ือเตาอบไมโครเวฟท�างานภายใต้สภาวะ
ความชื้นสูง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

8.  ในบางกรณี คุณอาจจ�าเป็นต้องถอดถาด
แก้วออกมาเพื่อท�าความสะอาด ท�าความ
สะอาดถาดแก้วในน�้าสบู่อุ่นหรือในอ่างล้าง
จาน

5	 การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษา

9.  ควรท�าความสะอาดวงแหวนตัวหมุนและพื้น
ของเตาอบเป็นประจ�าเพื่อหลีกเลี่ยงเสียง
ดังมากเกินไป การเช็ดพื้นผิวด้านล่างของ
เตาอบด้วยน�้ายาท�าความสะอาดสูตรอ่อน
โยนเป็นสิ่งที่เพียงพอ อาจท�าความสะอาด
วงแหวนตัวหมุนในน�้าสบู ่อุ ่นหรือในอ่าง
ล้างจาน เมื่อคุณถอดวงแหวนตัวหมุนออก
จากพื้นด้านในของเตาอบเพื่อท�าความ
สะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งใน
ต�าแหน่งที่ถูกต้องเมื่อน�ากลับไปใส่อีกครั้ง

10. ส�าหรับการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเตา
อบของคุณ น�าน�้าหนึ่งแก้วและน�้าผลไม้และ
ผิวมะนาวใส่ลงไปในชามส�าหรับการใช้งาน
ในไมโครเวฟ และเปิดไมโครเวฟเป็นเวลา 5 
นาทีในโหมดไมโครเวฟ เช็ดให้แห้งอย่างทั่ว
ถึงด้วยผ้านุ่ม

11. โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเมื่อ
ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟของเตาอบ

12. เตาอบจะต้องได้รับการท�าความสะอาด
อย่างสม�่าเสมอและขจัดเศษอาหารต่าง 
ๆ หากไม่ได้ดูแลรักษาเตาอบให้สะอาดอยู่
เสมอ อาจก่อให้เกิดการช�ารุดของพื้นผิวที่
อาจส่งผลกระทบในทางที่เสียหายต่ออายุ
การใช้งานของเครื่องใช้ และอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงได้

13. โปรดอย่าทิ้งเครื่องใช้นี้กับขยะภายในบ้าน 
ควรน�าเตาอบเครื่องเก่าไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะ
พิเศษซึ่งจัดเตรียมโดยเทศบาล

14. เมื่อมีการใช้งานเตาอบไมโครเวฟในฟัง
ก์ชั่นการย่าง อาจเกิดควันและกลิ่นไม่พึง
ประสงค์เล็กน้อยซึ่งจะหายไปหลังจากผ่าน
ระยะเวลาใช้งานสักระยะ

5.2	การจัดเก็บ
 • หากคุณไม่ต้องการใช้งานเครื่องใช้เป็นเวลา

นาน ให้จัดเก็บไว้อย่างระมัดระวัง
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการถอดปลั๊ก

เครื่องใช้เรียบร้อยแล้ว เครื่องใช้เย็นตัวลง 
และแห้งสนิท

 • จัดเก็บเครื่องใช้ไว้ในสถานที่เย็นและแห้ง
 • เก็บเครื่องใช้ไว้ให้ไกลจากการเอื้อมถึงของ

เด็กเล็ก



23 / 23 THเตาอบไมโครเวฟ / คู่มือผู้ใช้

6 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปกติ

เตาอบไมโครเวฟจะรบกวนการรับสัญญาณของโทรทัศน์ การรับสัญญาณของวิทยุและโทรทัศน์อาจถูกรบกวนเมื่อ
มีการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ ในลักษณะเดียวกันจะเกิด
การรบกวนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น เครื่องผสม 
เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ไฟของเตาอบจะสลัวลง ในการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟที่ย่านการใช้พลังงานต�่า 
ไฟของเตาอบอาจจะสลัว ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ไอน�้าที่เกาะตัวบนประตู ลมร้อนจะไหลออกทางช่อง
ระบายอากาศ 

ในระหว่างการปรุงอาหาร ไอน�้าอาจจะลอยขึ้นมากจาก
อาหาร ไอน�้าส่วนมากจะระบายออกจากช่องระบายอากาศ 
แต่ไอน�้าอาจจะจับตัวกันที่พื้นที่มีความเย็น เช่น ประตูของ
เตาอบ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

เตาอบเริ่มท�างานโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งไม่มีอาหารอยู่ภายใน อย่าเปิดใช้งานเครื่องใช้นี้โดยไม่มีอาหารภายใน ซึ่งจะเป็น
อันตรายอย่างมาก

ปัญหา สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ แนวทางแก้ไขปัญหา

เตาอบไม่สามารถเริ่มท�างานได้ 1)  ไม่ได้เสียบปลั๊กสายไฟอย่างถูก
ต้อง

ถอดปลั๊ก จากนั้น เสียบปลั๊กอีกครั้ง
ภายหลัง 10 วินาที

2)  ฟิวส์ไหม้หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์
ท�างาน

เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเซอร์กิตเบรก
เกอร์ (ซ่อมแซมโดยบุคลากรที่
เชี่ยวชาญจากบริษัทของเรา)

3) ปัญหาของเต้ารับไฟฟ้า ทดสอบเต้ารับไฟฟ้าด้วยเครื่องใช้
ไฟฟ้าอื่น ๆ

เตาอบไม่ให้ความร้อน 4) ไม่ได้ปิดประตูอย่างถูกต้อง ปิดประตูให้ถูกต้อง

จานหมุนแก้วจะท�าให้เกิดเสียงดังเมื่อ
มีการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ

5)  จานหมุนและพื้นเตาอบสกปรก ดูส่วน "การท�าความสะอาดและการ
บ�ารุงรักษา" เพื่อท�าความสะอาดส่วน
ที่สกปรก
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