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1. ข้อแนะน าส าหรับการใช้งาน 

1.1 ข้อแนะน าเร่ืองความปลอดภัยท่ัวไป 

อันตรายท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ใช้งาน 

- ระวงัเรื่องควำมรอ้นระหว่ำงกำรใชเ้ตำ 

- ไม่ควรจบัหรอืโดนสว่นที่ท  ำควำมรอ้น ระหว่ำงกำรใชง้ำน 

- ไม่ควรใหเ้ด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 8 ปี ใชง้ำนโดยล  ำพงั  

- ไม่ควรใหเ้ด็กเลน่เตำอบ 

- ระหว่ำงที่เครื่องก ำลงัท ำงำน ไม่ควรใชว้ัสดทุี่เป็นโลหะเช่น มีด, ชอ้น, สอ้ม กบัผลิตภัณฑโ์ดยตรง 

- ควรปิดไฟทนัทีหลงัจำกที่ใชง้ำนเสร็จ 

- ไม่ควรใหเ้ด็กท ำควำมสะอำดโดยที่ไม่ไดม้ีกำรดแูลอย่ำงใกลช้ิด 

- ควรไดร้บัค  ำแนะน ำกำรติดตัง้และช่วยเหลอืจำกผูเ้ชี่ยวชำญ  

- หำ้มดดัแปลงเตำอบ 

- หำ้มน ำวตัถทุี่เป็นของแหลม หรอืของมีคมใสล่งไปในรอ่งของเตำอบ 

- ไม่ควรซ่อมผลิตภัณฑด์ว้ยตนเองหรอืปรำศจำกผูเ้ชี่ยวชำญ 

- หำกสำยไฟเกิดกำรช ำรุดใหติ้ดต่อศนูยบ์ริกำรดำ้นเทคนิค และใหเ้ปลี่ยนสำยไฟทนัที 

ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้กับเตาอบ 

- ไม่ควรใชข้องมีคมหรอืน  ำ้ยำที่มีฤทธ์ิเป็นกรดในกำรท ำควำมสะอำดกระจก 

- ใชภ้ำชนะที่เป็นไมห้รอืพลำสติก 

- ไม่ควรนั่งบนเตำอบ 

- หำ้มใชเ้ครื่องพ่นไอน ำ้ท  ำควำมสะอำดเตำอบ 

- ไม่ควรใหม้ีสิ่งของใด ๆ ปิดกัน้ช่องระบำยควำมรอ้น หรอืตัวกระจำยควำมรอ้น 

- หำ้มละเลยเตำอบขณะท ำงำน เนื่องจำกน ำ้มนัในอำหำรอำจจะท ำใหเ้กิดกำรลกุไหมไ้ด้ 

- ไม่ควรวำงสิ่งของใด ๆ เอำไวบ้รเิวณเตำอบ 

- หำ้มใชเ้ตำอบเพื่อท  ำควำมรอ้นในหอ้งเด็ดขำด 

ส าหรับเตาอบ 

- ควรปิดสวิตซไ์ฟก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ 

- หำ้มวำงสิ่งของใดๆหรอืนั่งบนประตเูตำอบที่เปิดอยู่ 

- ควรดแูลไม่ใหม้ีสิ่งใด ๆ ติดดำ้นในประตเูตำอบ 



4 
 

1.2 ความรับผิดชอบของบริษัท 

ทำงบรษัิทจะปฏิเสธควำมรบัผิดชอบทัง้หมดที่เกิดจำก 

- กำรใชผ้ลติภัณฑไ์ม่ถูกตอ้งตำมวัตถปุระสงค ์

- ไม่ไดอ้่ำนคู่มือกำรใชง้ำน 

- มีกำรเปลี่ยนแปลงหรอืดดัแปลงผลิตภัณฑ ์

- ไม่ไดใ้ชอ้ะไหลเ่ดิม 

- ไม่ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำควำมปลอดภัย 

1.3 จดุประสงคก์ารใช้งาน 

- เตำอบนีถ้กูออกแบบใหใ้ชส้  ำหรบัในบำ้น ไม่เหมำะกบักำรเอำไปในจดุประสงคอ์ื่น 

- ผลิตภัณฑไ์ม่เหมำะส  ำหรบัเด็กอำยุต  ่ำกว่ำ 8 ปี หรอืผูม้ีควำมพิกำร หรอืไม่มีประสบกำรณใ์นกำรใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้ำ 

ยกเวน้จะอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของผูใ้หญ่ 

- ผลิตภัณฑไ์ม่ไดถู้กออกแบบใหใ้ชง้ำนกบัอปุกรณต์ัง้เวลำ หรอืรโีมทคอนโทรล 

1.4 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อบ 

 ตำมกฎขอ้บังคับ 2002/95/EC, 2002/96/EC และ 2003/108/EC ซึ่งเก่ียวกับกำรลดมลภำวะของ กำรใช้

ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งสญัลกัษณก์ำกบำททับถังขยะที่แสดงบนผลิตภัณฑน์ั้นๆ จะแสดงถึงเมื่อ

หมดอำยกุำรใชข้องผลติภัณฑจ์ะตอ้งท ำกำรแยกออกจำกขยะประเภทอื่น ดังนั้น ผูใ้ชต้อ้งจัดกำรน ำผลิตภัณฑป์ระเภทนี ้

ส่งไปยังสถำนที่ก  ำจัดขยะประเภทเครื่องใชไ้ฟฟ้ำหรือ ส่งกลบัไปยังผู้จัดจ ำหน่ำย โดยมีกำรจัดซือ้ผลิตภัณฑ์ประเภท

เดียวกนัตำมหลกักำรแลกเปลี่ยน 1 ต่อ 1 ซึ่งจะก่อใหเ้กิดกำรน ำกลบัมำใชใ้หม่(รีไซเคิล) และสนับสนุนกำรจัดกำรอย่ำง

เหมำะสม (ต่อสิ่งแวดลอ้ม) เพื่อหลีกเลี่ยงกำรก่อใหผ้ลเสียต่อสิ่งแวดลอ้ม สขุภำพ หำกผูใ้ช้ก  ำจัดผลิตภัณฑ ์อย่ำงผิด

กฎหมำยอ ำนำจไปสูก่ำรถกูลงโทษทำงกฎหมำยได ้

บรรจภุัณฑส์นิคำ้ของบรษัิทผลติจำกวสัดทุี่ไม่เป็นอนัตรำยต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งจะสอดคลอ้งกับ เรื่องกำรช่วยรกัษำ

สิ่งแวดลอ้มและกระบวนกำรน ำกลบัมำใช ้(รไีซเคิล) ดงันัน้ โปรดช่วยกนัทิง้ บรรจภุัณฑส์นิคำ้ในสถำนที่ที่เหมำะสม ซึ่งผูใ้ห้

สำมำรถสอบถำมข้อมูลสถำนที่จัดเก็บรีไซเคิล และก ำจัดขยะประเภทนีไ้ดจ้ำกผู้จัดจ ำหน่ำยหรือองคก์ร /หน่วยงำนใน

ทอ้งถ่ิน  

หำ้มละเลยวิธีกำรทิ ้งหรือก ำจัดบรรจุภัณฑ์อย่ำงถูกต้อง เนื่องจำกวัสดุบำงอย่ำงโดยเฉพำะ พลำสติก อำจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อเด็กได ้
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1.5 แผ่นป้ายสินค้า 

แผ่นป้ำยสนิคำ้บ่งบอกขอ้มลูสนิคำ้, หมำยเลขประจ ำเครื่อง, ย่ีหอ้ของผลิตภัณฑ ์หำ้มเอำแผ่นป้ำยสินคำ้ออกใน

ทกุกรณี 

1.6 ส าหรับคู่มือนี้ 

หนงัสอืคู่มือเลม่นี ้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเตำอบ ซึ่งควรท ำกำรเก็บรกัษำไวใ้หอ้ยู่ ในสภำพที่ สมบูรณต์ลอด

อำยกุำรใชง้ำนของเตำอบ ควรท ำควำมเขำ้ใจและอ่ำนคู่มือเลม่นีอ้ย่ำงละเอียด รอบคอบก่อนกำรใชง้ำน 

1.7 วิธีการใช้คู่มือ 

 

ค ำแนะน ำ – ขอ้มลูทั่วไป, ควำมปลอดภัย และกำรรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 

ค ำอธิบำยเก่ียวกบัเตำอบ – ขอ้ควรรูเ้ก่ียวกบัเตำอบและอปุกรณเ์สรมิ 

 

วิธีกำรใชง้ำน – ขอ้มลูวิธีกำรใชง้ำนเตำอบและอปุกรณเ์สรมิ 

 

กำรท ำควำมและดแูล – ขอ้มลูในกำรท ำควำมสะอำดและดแูลเตำอบอย่ำงถกูตอ้ง 

 

ค ำแนะน ำส  ำหรบักำรติดตัง้ – เป็นกำรแนะน ำส  ำหรบัช่ำงผูม้ีควำมช ำนำญในกำรติดตัง้ และทดสอบ

เตำอบ 
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2. ข้อควรรู้เกี่ยวกับเตาอบ 

2.1 ส่วนประกอบของเตาอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แผงควบคมุกำรท ำงำน 

2. ไฟสอ่งสว่ำงในเตำอบ 

3. Seal 

4. ประตเูตำอบ 

5. พดัลมกระจำยควำมรอ้น 

6. ชัน้วำงตะแกรง 

7. ถำดพิซซ่ำ (ส  ำหรบับำงรุน่เท่ำนัน้) 

 ชัน้วำงตะแกรงอบ 
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2.2 ค าอธิบายแผงควบคุมด้านหน้า 
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ลูกบิดตัง้เวลาในการอบ (1) 

ลกูบิดนีใ้ชส้  ำหรบัตัง้เวลำปรุงอำหำร ปรบัไดร้ะหว่ำง  5 – 90 นำที หรอืกำรอบโดยไม่ตัง้เวลำ 

ลูกบิดปรับอุณหภูมิ (2) 

ลกูบิดนีส้  ำหรบัใชเ้ลอืกปรบัอณุหภูมิในกำรปรุงอำหำร หมนุลกูบิดตำมเข็มนำฬิกำ เพื่อเลือกอุณหภูมิต  ่ำสดุจนถึง

อณุหภูมิสงูสดุ หรอืเลอืกโปรแกรมท ำควำมสะอำดดว้ยไอน ำ้ หรอืโปรแกรมอบพิซซ่ำ (เฉพำะบำงรุน่) 

สัญญาณไฟแสดงการท างานของอุณหภูมิ (3) 

เมื่อหมุนลกูบิกควบคุมอุณหภูมิแลว้ ไฟแสดงกำรท ำงำนของอุณหภูมิจะติดขึน้ และเมื่อสัญญำณไฟนีด้ับลง 

แสดงถงึอณุหภูมิในเตำอบไดต้ำมที่ไดต้ัง้ค่ำไว ้

ลูกบิดเลือกโปรแกรมปรุงอาหาร (4) 

ลกูบิดนีส้ำมำรถหมนุเพื่อเลอืกโปรแกรมในกำรปรุงอำหำร (บำงโปรแกรมไม่ไดม้ีในทุก ๆ รุน่) 

2.3 ส่วนอ่ืนๆ ของเตาอบ 

- ชัน้วาง 

ใชส้  ำหรบัวำงตะแกรงหรือถำดในระดับควำมสงูที่แตกต่ำงกัน โดยเลือกไดต้ั้งแต่ชั้นล่ำงสดุ (ดูเพิ่มเติม 2.1 ขอ้
ควรรูเ้ก่ียวกบัเตำอบ) 

- พัดลมกระจายความร้อน 

เตำอบจะมีระบบพดัลมระบำยอำกำศ ซึ่งจะท ำงำนทนัทีเมื่อมีกำรเริ่มปรุงอำหำร กำรท ำงำนของพัดลมจะระบำย
อำกำศออกทำงดำ้นบนประตเูตำอบและจะท ำงำนต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง หลงัจำกเตำอบหยดุกำรท ำงำน 

2.4 อุปกรณเ์สริม 

หมำยเหต ุ: อปุกรณเ์สรมิทกุชิน้ขึน้อยู่กบัรุน่ 

- ตะแกรง : ใชว้ำงภำชนะใสอ่ำหำรส  ำหรบัปรุง 
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- ตะแกรงส าหรับวางอาหารย่าง : วำงตะแกรงบนถำดส ำหรบัอำหำรที่อำจมีกำรไหลหยด 

 

 

 

 

 

- ถาดเตาอบ : ใชส้  ำหรบัรองน ำ้มนัจำกอำหำร 

 

 

 

 

 

- ถาดอบ : ใชส้  ำหรบัวำงเคก้, พิซซ่ำ และขนมหวำน 

 

 

 

 

 

- ถาดพิซซ่า : ใชส้  ำหรบักำรท ำพิซซ่ำหรอืวำงภำชนะที่ใกลเ้คียง 
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- ท่ีตักพิซซ่า : ใชส้  ำหรบัตักพิซซ่ำออกจำกแผ่นหินพิซซ่ำ 

 

 

 

 

- ถาดปิดแผ่นหินพิซซ่า : ใชส้  ำหรบัปิดแผ่นหินพิซซ่ำเมื่อไม่ไดใ้ชง้ำน   
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3.วิธีการใช้งาน 

3.1 ค าแนะน า 

ในระหว่ำงกำรใชง้ำนอณุหภูมิภำยในเตำอบจะสงูมำก 

 

                  อันตรายจากการไหม้ 

- กำรปรุงอำหำรตอ้งปิดประตเูตำอบทกุครัง้ 

- ระหว่ำงกำรใชเ้ตำอบ ภำยในเตำอบจะมีควำมรอ้นสงู ควรระมดัระวงัและสวมถงุมือทกุครัง้ที่มีกำรใชง้ำน 

- ไม่ควรสมัผัสอปุกรณท์  ำควำมรอ้นภำยในเตำอบ 

- ไม่ควรจะเทน ำ้ลงในถำดที่รอ้นจดั 

- ไม่ควรใหเ้ด็กเขำ้ใกลเ้ตำอบ ในระหว่ำงที่มีกำรใชง้ำน 

          อันตรายจากไฟหรือการระเบิด 

- ไม่ควรจะวำงวตัถุไวไฟไวใ้กลเ้ตำอบ 

- ไม่ควรใชว้ัตถไุวไฟใกลเ้ตำอบ 

- ไม่ควรใชภ้ำชนะที่เป็นพลำสติกหรอืกลอ่งเมื่อมีกำรปรุงอำหำร 

- ไม่ควรใชก้ระป๋องหรอืกลอ่งยงัไม่มีกำรเปิดในเตำอบ 

- หำ้มละเลยเตำอบขณะท ำงำน เนื่องจำกน ำ้มนัในอำหำรอำจจะท ำใหเ้กิดกำรลกุไหมไ้ด้ 

- ก่อนที่จะเปิดเครื่อง ควรเอำถำดหรอืตะแกรงที่ไม่ไดใ้ชอ้อก 

                 อันตรายท่ีจะท าให้สารเคลือบพืน้ผิวเสียหาย 

- ไม่ควรปิดบรเิวณดำ้นลำ่งของเตำอบดว้ยอลมูิเนียมหรอืกระดำษฟอยล ์

- ถำ้ตอ้งกำรใชก้ระดำษรองน ำ้มนัไม่ควรวำงกระดำษไวใ้กลพ้ดัลมระบำยอำกำศภำยในเตำอบ 

- ไม่ควรวำงถำดหรอืกระทะที่พืน้เตำอบโดยตรง 

- ไม่ควรเทน ำ้ลงบนถำดที่รอ้นโดยตรง 

3.2 การใช้งานครัง้แรก 

1. ลอกแผ่นฉลำกต่ำง ๆ ออกจำกอปุกรณแ์ละสว่นอื่น ๆ ของเตำอบ ยกเวน้ฉลำกแสดงขอ้มลูทำงเทคนิค  

2. ลอกแผ่นฟิลม์หรอืพลำสติกที่ห่อหุม้เตำอบทัง้ดำ้นในและดำ้นนอกออก รวมถึงที่ห่อหุ้ม อุปกรณเ์สริมต่ำงๆ เช่น ถำด

อบ, ถำดเตำอบส  ำหรบัรองน ำ้มนั, แผ่นหินพิซซ่ำ หรอื ถำดปิดแผ่นหินพิซซ่ำ  

3. ก่อนกำรใชง้ำนเตำอบในครัง้แรก ควรถอดอุปกรณเ์สริมต่ำงๆออกจำกเตำอบและน ำไปลำ้งท ำควำมสะอำดก่อน ดู

ตำมขอ้ที่ 4 กำรท ำควำมสะอำดและบ ำรุงรกัษำ 
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4. ใหป้รบัอณุหภูมิสงูสดุเพื่อก  ำจดัุุ่ นผงที่เกิดจำกขบวนกำรผลติหรอืกำรขนสง่ 

3.3 การใช้อุปกรณเ์สริม 

- วิธีการใช้ตะแกรงและถาด 

ตะแกรงและถำดอบมีตวัลอ็ค ซึ่งป้องกันไม่ใหเ้ลื่อนออกมำโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้น ควรใส่ตะแกรงและถำดอบอย่ำง

ถกูวิธีโดยใหต้วัลอ็คอยู่ดำ้นลำ่ง (ตำมภำพที่แสดง) 

 

 

 

 

- วิธีการใช้ถาดตระแกรง 

ตะแกรงย่ำงตอ้งวำงลงในถำดอบ (ตำมภำพที่แสดง) เพื่อรองน ำ้มนัจำกอำหำร ซึ่งในกำรปรุงอำหำรจะมีน  ำ้มันที่

ออกมำจำกอำหำรแลว้หยดลงไปในถำดอบ 

 

 

 

 

- วิธีการใช้แผ่นหินพิซซ่า (เฉพาะบางรุ่น) 

ใหย้กถำดปิดแผ่นหินพิซซ่ำที่อยู่พืน้ลำ่งเตำอบออกเมื่อเตำอบเย็น (ตำมภำพที่แสดง) และวำงแผ่นหินพิซซ่ำลงไป

ตอ้งแน่ใจว่ำวำงแผ่นหินพิซซ่ำลงตำมรอ่งที่จดัไวใ้หอ้ย่ำงถกูตอ้ง กำรท ำพิซซ่ำใหท้  ำตำมคู่มือกำรท ำอำหำร 
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- วิธีการใช้ไม้พายตักพิซซ่า (เฉพาะบางรุ่น) 

ที่ตกัพิซซ่ำมกัจะมีดำ้มจบัท  ำจำกไม ้เพื่อสะดวกต่อกำรวำงและตักพิซซ่ำ ออกจำกเตำอบ ที่ตักพิซซ่ำจะท ำดว้ย

โลหะ จงึควรโรยผงแป้งส  ำลบีำง ๆ เพื่อใหส้ะดวกต่อกำรใชง้ำน มิเช่นนัน้ พิซซ่ำอำจจะติดกบัพืน้ผิวที่เป็น โลหะของที่ตักพิซ

ซ่ำได ้เนื่องจำกควำมชืน้ที่อยู่ในแป้งพิซซ่ำ 

 

 

 

 

 

 

3.4 วิธีการใช้งานเตาอบ 

1. เลอืกโปรแกรมปรุงอำหำรที่ลกูบิดเลอืกโปรแกรมปรุงอำหำร 

2. เลอืกอณุหภูมิที่ลกูบิดปรบัอณุหภูมิ 

3. เลือกกำรปรุงอำหำรโดยเลือกกำรตั้งเวลำแบบเตือน (Minute minder) หรือ กำรอบต่อเนื่องไม่จ  ำกัดเวลำ (Manual 

cooking)   

4. หำกเลอืกกำรตัง้เวลำแบบเตือนใหห้มนุลกูบิดตำมเข็มนำฬิกำใหไ้ดเ้วลำตำมที่ตอ้งกำร 

5. เมื่อกำรปรุงอำหำรเสร็จสิน้จะมีสญัญำณเตือนและเตำอบจะหยุดกำรท ำงำนอัตโนมัติ หรือสำมำรถหมุนลกูบิดไปที่

สญัลกัษณ ์          เพื่อใหเ้ตำอบท ำงำนต่อเนื่องไม่จ  ำกดัเวลำ (Manual cooking) 

 

ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมปรุงอาหาร      

1.                  โปรแกรมอบประหยัด : กำรใช้ขดลวดย่ำงและขดลวดควำมรอ้นล่ำงพรอ้มกัน เหมำะส  ำหรบักำรปรุง  

                 อำหำร ปรมิำณนอ้ย ใชช้ัน้วำงแค่หนึ่งชัน้ และเป็นโปรแกรมประหยดัพลงังำน  
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2.                  โปรแกรมอบมำตรฐำน : กำรใช้ขดลวดควำมรอ้นบนและล่ำงพรอ้มกัน ซึ่งใชไ้ด้กับกำรอบอำหำรทุก 

                 ประเภท แต่โดยปกติจะเหมำะกับกำรท ำอำหำรเพียงครัง้ละหนึ่งจำนเท่ำนั้น และจะใชไ้ดดี้กับ กำรอบ  

                 อำหำรประเภทขนมปัง เคก้ และโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกับอำหำรประเภท เนื ้อสตัวท์ี่มีไขมันเยอะ เช่น  

                 ห่ำนและเป็ด  

 

3.                 โปรแกรมย่ำง : กำรใช้ควำมรอ้นจำกขดลวดย่ำง เหมำะส  ำหรับกำรย่ำงอำหำรประเภทเนื ้อที่มีชิ ้น  

                ขนำดบำงหรือหนำปำนกลำงและหำกใชร้่วมกับแกนหมุน(ส  ำหรบัรุ่นที่มีแกน หมุน) จะท ำใหอ้ำหำรมี 

                ผิวสีน  ้ำตำลเกรียมอย่ำงทั่ วถึง ซึ่ งใช้ได้ดีกับกำรอบอำหำร ประเภทไส้กรอก ,ซี่ โครง และเบคอน  

                โปรแกรมนีส้ำมำรถย่ำงอำหำรที่มีปรมิำณมำก โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงอำหำรประเภทเนือ้ไดดี้  

 

4.                  โปรแกรมอบมำตรฐำน และพัดลมกระจำยควำมรอ้น : ใชค้วำมรอ้นจำกขดลวดบนและล่ำง พรอ้ม               

                 พัดลมกระจำยควำมรอ้น เหมำะส  ำหรบัปรุงอำหำรชนิดเดียวกันในปริมำณมำก ซึ่งใชไ้ดดี้กับกำรอบ  

                ขนมปังกรอบและเค้ก รวมถึงกำรปรุงอำหำรหลำยชั้นพรอ้มกัน (กำรปรุงอำหำรหลำยชั้นพรอ้มกัน  

                 ควรวำงอำหำรชัน้ที่ 2 และ 4) 

 

5.                  โปรแกรมย่ำงและพัดลมกระจำยควำมรอ้น : ใชค้วำมรอ้นจำกขดลวดย่ำง พรอ้มพัดลมกระจำยควำม   

                 รอ้น เหมำะส  ำหรบัปรุง อำหำรประเภทย่ำงที่มีชิน้ขนำดใหญ่  เช่น  ขำหม ู

 

6.                  โปรแกรมอบด้วยขดลวดควำมรอ้นล่ำงและพัดลมกระจำยควำมรอ้น : ใชค้วำมรอ้นจำกขดลวดล่ำง 

                 พรอ้มพัดลมกระจำยควำมรอ้น ท  ำใหป้รุงอำหำรไดเ้ร็วขึน้ เหมำะส  ำหรบัปรุงอำหำรกึ่งส  ำเร็จรูปและ  

                 อุ่นอำหำรที่ปรุงสกุแลว้ ใชไ้ดก้บัอำหำรทกุประเภท  

 

7.                  โปรแกรมปรุงอำหำรดว้ยพัดลมรอ้น : ใชข้ดลวดควำมรอ้นรอบพัดลม(อยู่ดำ้นหลงัเตำอบ)และพัดลม  

                 เหมำะส  ำหรับปรุง อำหำรได้มำกชั้นและต่ำงชนิดกันโดยที่กำรปรุงนั้นต้องใช้อุณหภูมิและเวลำที่  

                 เท่ำกัน ซึ่งกำรหมุนเวียนของควำมรอ้นกระจำยไปอย่ำงทั่ วถึง ซึ่งเหมำะส  ำหรบั กำรอบปลำ, ผักและ 

                 ขนมปังกรอบพรอ้มกัน (วำงที่ระดับชั้นวำงต่ำงกัน) โดยที่ กลิ่นและรสชำติของอำหำรจะไม่ปะปนกัน  

                (กำรปรุงอำหำรหลำยชัน้พรอ้มกนั ควรวำงอำหำรชัน้ที่ 2 และ 4)   

 

8.                 โปรแกรมปรุงอำหำรด้วยพัดลมรอ้นเทอรโ์บ : ใช้กำรอบมำตรฐำนพรอ้มพัดลมรอ้นเทอรโ์บ เหมำะ 

                ส  ำหรับปรุงอำหำรได้มำก ชั้นและต่ำงชนิดกัน อบอำหำรได้จ  ำนวนมำกและอร่อย โดยที่กลิ่นและ  
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               รสชำติ ของอำหำรจะไม่ปะปนกัน เหมำะส  ำหรับอำหำรชิน้ใหญ่และสุกทั่ วถึง  (กำรปรุงอำหำรหลำย  

               ชัน้พรอ้มกนั ควรวำงอำหำรชัน้ที่ 2 และ 4) 

 

9.                 โปรแกรมท ำพิซซ่ำ : ใชค้วำมรอ้นจำกขดลวดบนและล่ำง พรอ้มพัดลมกระจำยควำมรอ้น ในระดับที่  

                ต  ่ำ  เพื่อใหส้ว่นประกอบเขำ้กนัอย่ำงดี สำมำรถใชก้บักำรอบขนมปังกรอบและเคก้ได ้

 

10.                 โปรแกรมอบด้วยขดลวดควำมร้อนด้ำนล่ำง : ใช้ควำมรอ้นจำกขดลวดล่ำงเพียงอย่ำงเดียว  ซึ่ง 

                เหมำะสมกับอำหำรประเภทที่ต้องกำรควำมรอ้นสูง แต่ไม่ท  ำให้อำหำรเกรียม เช่น เค้ก พำย ทำรท์  

                และพิซซ่ำ 

 

11.                   โปรแกรมละลำยน ำ้แข็ง : ละลำยอำหำรแช่แข็งดว้ยพัดลมรอ้นและอุณหภูมิอุ่น ไม่ท  ำใหอ้ำหำรสกุ 

3.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการปรุงอาหาร 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

- แนะน ำใหใ้ชโ้ปรแกรมพดัลมกระจำยควำมรอ้นเพื่อใหค้วำมรอ้นกระจำยทั่วถึงทกุชัน้ 

- ในกรณีทั่วไป ไม่สำมำรถที่จะท ำใหเ้วลำในกำรอบอำหำรสัน้ลงดว้ยกำรเพิ่มอณุหภูมิในกำรอบใหส้งูขึน้ (เนื่องจำก

อำหำรจะสกุเฉพำะดำ้นนอกแต่ดำ้นในไม่สกุ) 

ข้อเสนอแนะส าหรับการปรุงอาหารประเภทเนือ้      

- เวลำในกำรปรุงอำหำรประเภทเนือ้ ขึน้อยู่กบัขนำดควำมหนำของชิน้อำหำร, ลกัษณะของอำหำรและ ควำมชอบของ

ผูบ้รโิภค 

- เมื่อท  ำกำรย่ำงอำหำรประเภทเนือ้แนะน ำ ใหใ้ชเ้ครื่องวดัอณุหภูมิส  ำหรบัเนือ้ หรอืใชช้อ้นกดที่เนือ้ที่ย่ำงแลว้ ถำ้เนือ้

แข็งแสดงว่ำสกุ แต่ถำ้ไม่เป็นเช่นนัน้ควรย่ำงต่อไปอีกสกัพกั 

ข้อแนะน าส าหรับการปรุงอาหารด้วยโปรแกรมย่างและย่างพร้อมพัดลมกระจายความร้อน 

- กำรปรุงอำหำรดว้ยโปรแกรมย่ำง  สำมำรถน ำอำหำรเขำ้สูเ่ตำอบไดต้ัง้แต่ก่อนที่จะอุ่นเตำอบ ซึ่งกำรอุ่น เตำอบจะมี

ผลต่ออำหำร  

- กำรปรุงอำหำรด้วยโปรแกรมย่ำงพรอ้มพัดลมกระจำยควำมรอ้น  ต้องอุ่นเตำอบให้ควำมรอ้นภำยในถึงระดับ

อณุหภูมิที่ตัง้ไวก่้อนจะน ำอำหำรเขำ้สูเ่ตำอบ  

- แนะน ำใหว้ำงอำหำรตรงกลำงตะแกรงเท่ำนัน้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการปรุงอาหารประเภทขนมหวานหรือขนมปังกรอบ       

- ใชแ้ม่พิมพส์เีขม้ส  ำหรบัท  ำขนมหวำน : ซึ่งจะช่วยในกำรดูดซบัควำมรอ้นไดดี้  

- อณุหภูมิและระยะเวลำในกำรปรุงอำหำรขึน้อยู่กบัคณุภำพและชนิดของแป้ง  

- ตรวจเนือ้ขนมอย่ำงถูกวิธี : เมื่อกำรปรุงเสร็จสิน้ ใชไ้มจ้ิม้ฟันจิม้ตรงส่วนที่หน  ำสดุของขนม ถ ำ้แป้งไม่ติดไม ้จิม้ฟัน

ขึน้มำแสดงว่ำขนมสกุไดท้ี่แลว้    เมื่อน  ำขนมออกมำจำกเตำอบและสงัเกตเห็นว่ำหนำ้ขนมแบน  

- ในกำรอบครัง้ต่อไปควรลดอณุหภูมิลงประมำณ 10ºC และเพิ่มเวลำในกำรอบใหน้ำนขึน้   

ข้อเสนอแนะส าหรับการละลายอาหารแช่แข็งและการบ่มแป้ง 

- แนะน ำใหจ้ดัวำงอำหำรแช่แข็งในภำชนะที่ไม่มีุำปิดบนชัน้วำงที่  1 ของเตำอบ 

- อำหำรที่จะน ำมำละลำยน ำ้แข็งตอ้งไม่มีกำรห่อหุม้  

- วำงอำหำรที่จะน ำมำละลำยน ำ้แข็งในเตำอบไม่ใหเ้กยซอ้นกนั เมื่อละลำยอำหำรแช่แข็ง อำหำรประเภทเนือ้ แนะน ำ

ใหจ้ดัวำงเนือ้บนตะแกรงโครเมียมที่ต  ำแหน่งชัน้วำงที่สอง และวำงถำดอบที่ชัน้วำงที่หนึ่ง เพื่อใหน้  ำ้ที่ออกจำกอำหำร

เมื่อท  ำกำรละลำยน ำ้แข็งไหลหยดลงสูถ่ำดอบ 

- อำหำรที่มีลกัษณะประณีต บอบบำง สำมำรถห่อหุม้ดว้ยอลมูิเนียมฟอยลไ์ด ้

- เพื่อใหก้ำรบ่มแป้งมีประสทิธิภำพ ควรวำงภำชนะบรรจนุ  ำ้ไวด้ำ้นล่ำงของเตำอบ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการประหยัดพลังงาน 

- ใหห้ยดุกำรท ำงำนของเตำอบ 2-3 นำทีก่อนสิน้สดุเวลำปรุงอำหำร เตำอบจะปรุงอำหำรต่อไปดว้ยอณุหภูมิที่สะสม 

อยู่ภำยใน  

- ไม่ควรเปิดประตเูตำอบโดยไม่จ ำเป็นขณะปรุงอำหำร เพื่อป้องกนักำรสญูเสยีควำมรอ้น 

- รกัษำควำมสะอำดภำยในเตำอบอยู่เสมอ 

- เมื่อไม่ไดม้ีกำรใชง้ำน ใหเ้อำถำดพิซซ่ำออกแลว้วำงที่ปิดเอำไวแ้ทน 
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-  
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4.วิธีการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

4.1 ข้อแนะน า 

- ไม่ควรใชเ้ครื่องไอน ำ้ท  ำควำมสะอำด 
- ไม่ควรใชผ้ลิตภัณฑท์  ำควำมสะอำดที่มีสว่นผสมของคลอรนี แอมโมเนีย หรอืที่ออกฤทธ์ิเป็นกรด ในสว่นที่เป็นโลหะ  
- ไม่ควรใชอ้ปุกรณมี์คม ท ำควำมสะอำดในส่วนของที่เป็นกระจก เช่น ุอยขดัหมอ้ 
- ไม่ควรใชอ้ปุกรณแ์หลมคมหรอืของมีคม ขดูเตำอบ 

4.2  การท าความสะอาดด้วยระบบ Vapor Clean: ท าความสะอาดด้วยไอน ้า (เฉพาะบางรุ่น) 

โปรแกรมท ำควำมสะอำด Vapor Clean เป็นโปรแกรมท ำควำมสะอำดที่ช่วยใหเ้ช็ดครำบสกปรกที่ติดอยู่ภำยใน

เตำอบไดส้ะดวกขึน้ เนื่องจำกควำมรอ้นและไอน ำ้จะช่วยท ำใหค้รำบสกปรกจำกอำหำรเช็ดออกง่ำยขึน้ 

ก่อนกำรท ำควำมสะอำดดว้ยโปรแกรม Vapor Clean จะตอ้งใหแ้น่ใจว่ำภำยในเตำอบไม่มีเศษอำหำรหรือสิ่ง

ตกคำ้งที่หลงเหลอืจำกกำรปรุงอำหำร  สำมำรถใชโ้ปรแกรมนีท้  ำควำมสะอำดไดเ้มื่อเตำอบเย็นเท่ำนัน้ 

ก่อนจะใชร้ะบบท ำควำมสะอำดแบบ Vapor Clean ใหถ้อดอปุกรณท์ัง้หมดออกจำกเตำอบ  

- ส ำหรบัรุน่มลัติฟังกช์ั่น: ใสถ่ำดอบเขำ้ไปที่ชัน้วำงตะแกรงชั้นที่ 1 เทน ำ้ประมำน 40 ซีซี ลงไปในถำดอบ ระวังอย่ำให้

น  ำ้ลน้ถำด 

 

 

 

 

 

- ส ำหรบัรุน่ที่มีแผ่นหินพิซซ่ำ: ใหว้ำงถำดเอำไวท้ี่ชัน้ลำ่งสดุของเตำอบ เทน ำ้ประมำน 40 ซีซี ลงไปในถำดอบ ระวังอย่ำ

ใหน้  ำ้ลน้ถำด 
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1. ผสมน ำ้กบัสำรท ำควำมสะอำดแลว้ฉีดพ่นดำ้นในเตำอบดว้ยกระบอกฉีดน ำ้ให ้ทั่วทั้งผนังดำ้นขำ้ง ดำ้นบน และพืน้

เตำอบ 

 

 

 

 

 

 

2. ปิดประตเูตำอบ แลว้เลอืกโปรแกรมท ำควำมสะอำดแบบ Vapor Clean 

*หำ้มฉีดน ำ้และสำรท ำควำมสะอำดในปรมิำณที่มำกไม่ควรเกิน  20 ครัง้ 

ตัง้ค่าโปรแกรมท าความสะอาดด้วยไอน ้า            

1. หมนุปุ่ มเลอืกโปรแกรมปรุงอำหำรและปุ่ มปรบัอณุหภูมิ ไปที่  เพื่อเลอืกโปรแกรมกำรท ำควำมสะอำดดว้ยไอน ำ้ 

Vapor clean 

2. ตัง้เวลำกำรท ำงำน 18 นำที ดว้ยปุ่ มตัง้เวลำกำรอบ 

3. เมื่อเสรจ็สิน้กระบวนกำรท ำควำมสะอำดดว้ยไอน ำ้ เตำอบจะตัดกำรท ำงำนของขดลวดควำมรอ้นทนัที 

เม่ือสิน้สุดขัน้ตอนการท างานความสะอาด 

1. เปิดประตเูตำอบแลว้ใชผ้ำ้สะอำดเช็ดครำบสกปรกออก 

2. ใชฟ้องน ำ้ที่ไม่มีใยขดัเช็ดครำบสกปรกที่ยงัคงเหลอือยู่ 

3. ใหใ้ชผ้ลติภัณฑท์  ำควำมสะอำดเตำอบโดยเฉพำะเมื่อครำบไขมนัเหลอือยู่ 

4. เช็คน ำ้ที่เหลอือยู่ในเตำอบใหห้มด 

หำกตอ้งกำรขจดัสำรตกคำ้งและเพื่อไม่ใหม้ีกลิ่นไม่พงึประสงคจ์ำกกำรท ำควำมสะอำดติด ควรอบเตำอบใหแ้หง้

ดว้ยโปรแกรมพดัลมรอ้นที่อณุหภูมิ 160°C โดยใชเ้วลำประมำน 10 นำที 

*ควรสวมถงุมือกนัควำมรอ้นตลอดระยะเวลำในกำรใชง้ำนโปรแกรมท ำควำมสะอำด 

**ควรถอดประตเูตำอบออกเพื่อควำมสะดวกในกำรเช็ดท ำควำมสะอำด 
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4.3 การท าความสะอาดพืน้ผิว 

เพื่อใหเ้ตำอบมีสภำพที่ดีอยู่เสมอ ควรท ำควำมสะอำดทกุครัง้หลงักำรใชง้ำน และควรท ำควำมสะอำดขณะที่เตำ
อบเย็นแลว้ 

4.4 การท าความสะอาดท่ัวไป 

- น ำ้ยำที่ใชท้  ำควำมสะอำด ไม่ควรมีสว่นผสมของผงขดั หรอืกรดที่มีคลอรนีผสมอยู่ เพรำะจะท ำใหเ้สยีหำยได ้
- ท ำควำมสะอำดโดยใชผ้ำ้ชบุน  ำ้หมำด ๆ หรอืน  ำ้ยำท ำควำมสะอำดเช็คครำบสกปรกออก ใชน้  ำ้สะอำดลำ้งใหท้ั่ว และ

เช็ดดว้ยผำ้แหง้หรอืผำ้ไมโครไฟเบอร ์

4.5 การท าความสะอาดคราบสกปรกและคราบอาหาร 

หำ้มใชโ้ลหะ หรอืของมีคมขดูออก เพรำะจะท ำใหพ้ืน้ผิวเตำอบ เป็นรอยได ้กำรท ำควำมสะอำดใหใ้ชน้  ำ้ยำที่ไม่มี
สว่นผสมของผงขดั หำกเป็นครำบอำหำรที่เกำะแน่นใหใ้ช ้เครื่องมือที่เป็นไมห้รือพลำสติกขูดออกได ้ใชน้  ำ้สะอำดลำ้งให้
ทั่วแลว้ใชผ้ำ้สะอำดหรอืผำ้ไมโครไฟเบอรเ์ช็ดใหแ้หง้ 

4.6 การถอดประตูเตาอบ 

เพื่อกำรท ำควำมสะอำดที่ง่ำย สำมำรถถอดประตอูอกไดโ้ดย 

1. เปิดประตเูตำอบจนสดุ ใสห่มุดลงไปช่องตำมรูป  
 

 

 

 

 

 

2. ใชม้ือจบัประตทูัง้สองขำ้งไว ้จำกนัน้ใหย้กประตขูึน้โดยท ำมมุ 30 ° แลว้ยกประตอูอก 
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3. ใสป่ระตเูตำอบโดยใหบ้ำนพบัเขำ้ช่องเดิมแลว้ โดยใหร้่อง(ตำมรูป) เขำ้ไปในร่องสนิท จำกนั้นค่อย ๆ วำงบำนประตู

ลงจนสดุ จงึดงึหมดุออกจำกรูของบำนพบัประต ู

 

 

 

 

 

4.7 การท าความสะอาดกระจกประตู 

กระจกประตเูตำอบควรไดร้บักำรท ำควำมสะอำดอย่ำงสม ่ำเสมอ สำมำรถใชอุ้ปกรณฟ์องน ำ้ได ้ถำ้ครำบสกปรก

มำก ใหใ้ชฟ้องน ำ้ผสมน ำ้ยำทั่วไป ท  ำควำมสะอำด และแนะน ำใหใ้ชอ้ปุกรณท์  ำควำมสะอำดจำกตวัแทนจ ำหน่ำย 

4.8 การถอดกระจกด้านในประตู 

1. ถอดบำนประตกูระจก โดยยกบำนประตขูึน้ดำ้นบนตำมทิศทำงที่ลกูศรชีข้ึน้ (ภำพที่ 1) 

2. ยกบำนประตกูระจกขึน้จำกตัวลอ็คทั้ง 4 จำกบำนประตู 

 

 

 

 

3. บำงรุน่มีกำรกระจกตรงกลำงใหย้กกระจกตรงกลำงขึน้ 
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4. ใหท้  ำควำมสะอำดกระจกภำยนอกและชั้นอื่น ๆ โดยใช้ฟองน ำ้ ในกรณีที่มีครำบสกปรกมำสำมำรถใชฟ้องน ำ้กับ

น ำ้ยำท ำควำมสะอำดทั่วไปเช็คครำบสกปรกออก 

 

 

 

 

 

 

 

5. ใสบ่ำนกระจกประตูกลบัต ำแหน่งเดิมก่อนยกออกมำ 

6. ใสบ่ำนประตกูระจกชัน้ใน ใหแ้ผ่นกระจกอยู่ตรงกลำง และยดึเขำ้กับตวัลอ็คทัง้ 4 โดยกดลง 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 การท าความสะอาดด้านในเตาอบ 

เพื่อใหก้ำรใชง้ำนเตำอบเกิดประสทิธิภำพดีที่สดุ ควรท ำควำมสะอำดเตำอบทุกครัง้หลงัจำกกำรใชง้ำน และควร

ท ำควำมสะอำดขณะที่เตำอบเย็นแลว้  

กำรท ำควำมสะอำดตะแกรง และชัน้วำงตะแกรงดว้ยน ำ้อุ่น ผสมน ำ้ยำที่ไม่มีส่วนผสมสำรกัดกร่อน จำกนั้นก็ลำ้ง

ออกและเช็ดใหแ้หง้  
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ควรท ำกำรอบเตำอบเปล่ำๆด้วยควำมรอ้นสงูสุดเป็นเวลำ 15-20 นำที เพื่อขจัดสำรตกค้ำงภำยใน เตำอบ
หลงัจำกกำรท ำควำมสะอำด เพื่อกำรท ำควำมสะอำดที่ง่ำยขึน้ สำมำรถถอดประตเูตำอบออกได ้

วิธีการถอดตะแกรง/ถาดครอบออก 

เพื่อใหส้ะดวกในกำรท ำควำมสะอำดภำยในเตำอบ ควรจะเอำตะแกรง/ถำดครอบออก กำรท ำควำมสะอำดดว้ย
โปรแกรมท ำควำมสะอำดดว้ยตวัเอง(เฉพำะบำงรุน่)  

วิธีกำรถอด : ใหด้ึงตะแกรงส่วนหนำ้ออกไปทำงดำ้นข้ำง เพื่อให้หลุดออกจำกตัวล็อค A จำกนั้นใหด้ึงออก
ทำงดำ้นหนำ้เพื่อใหห้ลดุออกจำกตวัลอ็ค B (ตำมรูป) 

หลงัจำกท ำควำมสะอำดเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหน้  ำตะแกรง/ถำดครอบ ใสก่ลบัที่เดิมตำมขึน้ตอนขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

ส ำหรบัรุน่ที่มีแผ่นหินพิซซ่ำ 

1. ยกุำปิดแผ่นหินพิซซ่ำ(หมำยเลข1) และฐำนวำงแผ่นหินพิซซ่ำดำ้นลำ่ง(หมำยเลข2) ออก โดยใหย้กฐำนขึน้ประมำน 

2-3 มิลลเิมตร จำกนัน้ยกออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ยกขดลวดควำมรอ้นดำ้นลำ่ง(หมำยเลข3)  ขึน้ประมำน 2-3 เซนติเมตร แลว้ท ำควำมสะอำดพืน้ดำ้นลำ่ง  
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3. ใสฐ่ำนวำงแผนหินพิซซ่ำกลบัที่เดิม โดยวำงใหข้อบดำ้นในชิดกับผนังดำ้นหลงัภำยในเตำอบ ซึ่งขดลวดควำมรอ้น

ดำ้นลำ่งจะวำงประกบเขำ้กบัฐำนพอดี 

การท าความสะอาดแผ่นหินพิซซ่า 

แผ่นหินพิซซ่ำควรท ำ ควำมสะอำดแยกจำกอปุกรณอ์ื่น ๆ โดยปฏิบัติตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 

รุ่นไพโรไลติก: ใหน้  ำแผ่นหินพิซซ่ำใสเ่ขำ้ไปในเตำอบและตัง้กำรท ำงำนของโปรแกรมไพโรไลซิส เมื่อสิน้สดุกำร

ท ำงำน และแผ่นหินพิซซ่ำเย็นลงจนอุ่น ใหใ้ชผ้ำ้หมำดเช็ดควำมสะอำดครำบสกปรกที่หลงเหลอื  

รุ่นมัลติฟังกช่ั์น: จะตอ้งท ำควำมสะอำดแผ่นหินพิซซ่ำหลงัจำกกำรใชง้ำนทุกครัง้ ไม่ควรน ำไปใช้งำนต่ออีกครัง้ 

หำกแผ่น หินพิซซ่ำมีครำบอำหำรติดอยู่ กำรท ำควำมสะอำด ใหเ้ทน ำ้สม้สำยชลูงไปบนแผ่นหินพิซซ่ำประมำณ 50 ซีซี แลว้

ทิง้ไว ้10 นำที จำกนัน้ใหข้ดัท  ำควำมสะอำดดว้ยใยโลหะหรอืฟองน ำ้หยำบแลว้ลำ้งดว้ยน ำ้เปลำ่และทิง้ไวใ้หแ้หง้ 

- ก่อนท ำควำมสะอำด ควรใชไ้มพ้ำยที่ท  ำจำกโลหะหรอืที่แซะเตำฐำนเซรำมิค ท  ำควำมสะอำดครำบสกปรก รอย ไหม ้

บนแผ่นหินพิซซ่ำออก  

- เพื่อใหไ้ดผ้ลดี ควรท ำควำมสะอำดขณะที่แผ่นหินพิซซ่ำยงัอุ่น หรอืมิฉะนัน้จะตอ้งท ำควำมสะอำดดว้ยน ำ้รอ้น  

- ใหใ้ชใ้ยโลหะหรอืฟองน ำ้หยำบชบุน ำ้สม้สำยชหูรอืน  ำ้มะนำวขดั  

- หำ้มใชผ้งซกัฟอก  

- หำ้มลำ้งดว้ยเครื่องลำ้งจำน  

- หำ้มแช่แผ่นหินพิซซ่ำในน ำ้ 

- หำ้มใชง้ำนแผ่นหินพิซซ่ำทนัทีหลงัจำกท ำควำมสะอำด ใหว้ำงแผ่นหินพิซซ่ำที่ยงัเปียกทิง้ไวอ้ย่ำงนอ้ย 8 ชั่วโมง  

- เมื่อใชง้ำนไประยะหนึ่ง อำจจะมีรอยแตกรำ้วเล็ก ๆ ที่ผิวของแผ่นหินพิซซ่ำ รอยรำ้วเหล่ำนีเ้ป็นเรื่องปกติซึ่งเกิดจำก 

กำรหดหรอืขยำยตวัของวสัดเุคลอืบหิน เมื่อไดร้บัควำมรอ้นสงู   
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4.10 การบ ารุงรักษาพิเศษ 

การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในเตาอบ 

1. เอำอปุกรณอ์อกจำกเตำอบใหห้มด 

2. ถอดชัน้วำงตะแกรงเตำอบออก 

3. ถอดุำครอบหลอดไฟออกโดยใชไ้ขควง 

 

 

 

 

4. เลื่อนหลอดไฟออกมำตำมภำพ 

 

 

 

 

 

5. ท ำกำรเปลี่ยนหลอดไฟ โดยใชห้ลอดไฟประเภทเดียวกนั (40W)  

6. ใสุ่ ำครอบหลอดไฟกลบัสูท่ี่เดิมโดยใหด้ำ้นที่หลอ่ขึน้รูปหนัออก ทำงดำ้นประตู 

7. กำรใสุ่ ำครอบหลอดไฟใหก้ดลงไปจนสดุ เพื่อใหุ้ ำครอบยดึติดกบัฐำนหลอดไฟอย่ำงพอดี 

*ควรใชว้ตัถกุนัควำมรอ้นห่อหุ่มไวก่้อนกำรเปลี่ยนหลอดไฟ 

การถอดขอบยาง 

เพื่อใหส้ะดวกต่อกำรท ำควำมสะอำดเตำอบ ควรถอดขอบยำงเตำอบออก ขอบยำงเตำอบจะยึดติดอยู่กับขอบ

ประตเูตำอบดำ้นในเตำอบทัง้ 4 ดำ้น กำรถอดใหด้งึขอบยำงออกดำ้นนอก แลว้ขอบยำงจะหลดุออกจำกประตเูตำอบ 
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5. การติดตัง้ 

5.1 การต่อสายไฟ 

- ใหช้่ำงผูเ้ชี่ยวชำญต่อสำยไฟให ้

- ต่อสำยดินเพื่อควำมปลอดภัย กำรต่อสำยดินต้องต่อให้ถูกต้องตำม มำตรฐำน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมี

ประสทิธิภำพ 

- ตดัไฟหลกัก่อนท ำกำรต่อสำยไฟ 

- เตำอบจะมีป้ำยบอกย่ีหอ้ รหสัรุน่ คณุลกัษณะทำงเทคนิค และหมำยเลขเครื่องของเตำอบติดอยู่ที่ ขอบประตูเตำอบ 

หำ้มดงึป้ำยออกในทกุกรณี  

- เตำอบนี ้ใชไ้ฟ 220-240 โวลต ์: ควรใชส้ำยไฟประเภท H05V2V2-F สำมสำย (ขนำด 3 x 1.5 ตำรำงมิลลิเมตร)  ตอ้ง

ต่อสำยดิน (สเีหลอืง-สเีขียว) เขำ้กบัเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ และตอ้งใหย้ำว กว่ำสำยอื่น 20 มิลลเิมตร 

 

 

 

 

การเช่ือมต่อถาวร 

หำกท ำกำรเชื่อมต่อสำยไฟกบัเตำอบแบบติดแน่นไม่สำมำรถถอดได ้ใหท้  ำกำรติดตั้งเบรกเกอรเ์ขำ้กับสำยไฟไว้

ดว้ยตำมกฏกำรติดตัง้เตำอบ โดยใหเ้บรกเกอรอ์ยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถ เขำ้ถงึไดง้่ำย 

การเช่ือมต่อกับปลั๊กไฟ 

ควรใชเ้ป็นประเภทเดียวกนั ไม่ควรปรบัหรอืลดขนำดหรอืใชป้ลั๊กแบบต่อ เพรำะอำจท ำใหร้อ้นเกินไปและไหมไ้ด ้

5.2 การเปลี่ยนสายไฟ 

ตดัไฟก่อนท ำกำรเปลี่ยนสำย 

1. ถอดกรอบดำ้นหลงัออกก่อนดว้ยกำรขนัสกรู เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถงึขัว้สำยไฟได ้
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2. ท ำกำรเปลี่ยนสำยไฟ โดยใชข้นำดสำยไฟอย่ำงนอ้ย 1.5 ตำรำงมิลลเิมตร (3x1.5) 

3. ตอ้งเดินสำยไฟ (ทัง้สำยไฟเตำอบและเตำแก๊ส) ไปในทิศทำงที่หลกีเลี่ยงกำรสมัผสักบัเตำอบ 

5.3 ต าแหน่งการติดตัง้เตาอบ 

- ในกำรติดตัง้เตำอบไม่ควรใชป้ระตเูตำอบเป็นอปุกรณช์่วยในกำรยกเตำอบเขำ้ที่ และไม่ควรวำงของบนประตูเตำอบ

ขณะที่เปิดอยู่  

- แนะน ำในกำรติดตัง้เตำอบ ควรติดตัง้อย่ำงนอ้ย 2 คน  

- ช่องเฟอรน์ิเจอรท์ี่ใชใ้นกำรวำงเตำอบ จะตอ้งเป็นขนำดตำมที่ระบตุำมภำพที่แสดงดำ้นลำ่ง 

1. ยดึเตำอบดว้ยหมดุ โดยกำรถอดุำปิดหมดุที่อยู่ขำ้งในตรงประตเูตำอบ 

 

 

 

 

 

2. ติดตัง้เตำอบลงไปในช่อง 

3. ยดึเตำอบกบัเฟอรน์ิเจอรด์ว้ยน็อต 

 

 

 

 

 

 

 

4. ปิดุำหมดุกลบัเขำ้ที่เดิม 
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ขนาดของเตาอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดช่องว่างส าหรับเตาอบท่ีต้องการติดตัง้ชัน้ล่าง 

 

 

 

 

 

 

ขนาดช่องว่างส าหรับเตาอบท่ีต้องการติดตัง้ชัน้บน 

 


