เตาอบไมโครเวฟ

คูมือการใชงาน
รุน: AC928A2CA

โปรดอานคําแนะนําในคูมือนี้อยางละเอียดกอนการใชงานเตาอบไมโครเวฟ
และเก็บรักษาคูมือนี้ไวเพ�่อใชอางอิง
หากทานปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงาน เตาอบไมโครเวฟจะใชงาน
ไดเปนอยางดี แมผานกาลเวลานานหลายป

โปรดเก็บรักษาคูมือนี้ไวเพ�่อใชอางอิง
บร�ษัท กวางตุง ไมเดีย คิทเชน แอพพลายแอนซ แมนูแฟคเจอร��ง จํากัด
เลขที่ 6 ถนน หยงอัน, เปยเจ�ยว, ซุนเตอ, 528311 เมืองฝอซาน,
มณฑลกวางตุง, สาธารณรัฐประชาชนจ�น
www.midea.com

คําแนะนําดานความปลอดภัยที่สําคัญ
คําเตือน
เพ�่อลดความเสี่ยงตอการเกิดเหตุไฟไหม, ไฟฟาช็อต, การบาดเจ็บตอบุคคล หร�อ
การสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป เมื่อเปดใชงานเตาอบไมโครเวฟของทาน
โปรดปฏิบัติตามขอควรระวังพ�้นฐานรวมถึงสิ�งตาง ๆ ตอไปนี้:
1. โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําเฉพาะ เร�่อง:
"ขอควรระวังเพ�่อหลีกเลี่ยงโอกาสสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป"
2. เด็กอายุตั้งแต 8 ปข�้นไปสามารถใชงานเคร�่องใชไฟฟาชนิดนี้ได
แตในกรณีของผูที่มีบกพรองทางรางกาย, ประสาทสัมผัส หร�อ จ�ตใจ ตลอดจน
ผูที่ขาดประสบการณและความรูในการใชงาน จําเปนตองไดรับการดูแลหร�อ
คําแนะนําการใชงานเตาอบไมโครเวฟอยางปลอดภัย และเขาใจถึงอันตราย
ที่อาจเกิดข�้น ทั้งนี้ หามมิใหเด็กเลน, ทําความสะอาด และ ดูแลเคร�่องใชไฟฟาชนิดนี้
เวนแตเด็กมีอายุมากกวา 8 ป และ กระทําภายใตการดูแล นอกจากนี้ ควรกันใหหาง
จากเด็กอายุนอยกวา 8 ป เวนแตไดรับการดูแลอยางตอเนื่องตลอดการใชงาน
3. เก็บรักษาตัวเคร�่องและสายไฟใหพนมือเด็กอายุนอยกวา 8 ป
4. หากสายไฟชํารุด ตองเปลี่ยนใหมโดยผูผลิต, ตัวแทนผูใหบร�การ หร�อ บุคคลผูมี
คุณสมบัติใกลเคียง เพ�่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข�้น (สําหรับเคร�่องใชไฟฟา
ประเภท Y)
5. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา ปดเคร�่องแลวกอนเปลี่ยนหลอดไฟเพ�่อหลีกเลี่ยง
โอกาสเกิดไฟฟาช็อต
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6. คําเตือน: อุปกรณเปนอันตรายอยางยิ�งสําหรับบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากเจาหนาที่
ผูมีความสามารถดําเนินงานใหบร�การหร�อซอมแซมสวนตาง ๆ หมายรวมถึงงาน
ถอดฝาปองกันคลื่นไมโครเวฟ
7. คําเตือน: หามใชอุนอาหารเหลวและอาหารอื่น ๆ ที่อยูในภาชนะปดสนิท เนื่องจาก
อาจเกิดการระเบิดได
8. เมื่ออุนอาหารในภาชนะพลาสติกหร�อกระดาษ ใหใชความระมัดระวังเปนพ�เศษ
เนื่องจากภาชนะอาจเกิดการลุกไหมได
9. โปรดเลือกใชภาชนะที่เหมาะสมตอการใชงานรวมกับเตาไมโครเวฟเทานั้น
10. หากพบควัน ใหปดเคร�่องหร�อถอดปลั๊กเคร�่องใชไฟฟา และ ปดประตูเตาอบไว
เพ�่อปองกันการเกิดประกายไฟ
11. การอุนเคร�่องดื่มโดยใชคลื่นไมโครเวฟอาจทําใหเคร�่องดื่มเดือดชาลง ดังนั้น
ตองใชความระมัดระวังอยางยิ�งในการเลือกภาชนะ
12. สําหรับขวดนมและภาชนะบรรจ�อาหารทารก ตองกวนหร�อเขยาภาชนะอยูเสมอ
ตลอดจนทดสอบอุณหภูมิกอนการบร�โภค เพ�่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากความรอน
13. ไขทั้งเปลือกและไขตมทั้งฟองไมควรอุนในเตาอบไมโครเวฟ เนื่องจากอาจเกิด
การระเบิดได แมภายหลังนําไขออกจากเตาอบแลวก็ตาม
14. เตาอบไมโครเวฟควรไดรับการทําความสะอาดและขจัดคราบอาหาร
ออกอยางสมํ่าเสมอ
15. หากอุปกรณไมไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สะอาดอยูเสมอ พ�้นผิว
ของอุปกรณอาจเสื่อมสภาพ และ สงผลตออายุการใชงาน ทั้งยังนําไปสู
สถานการณอันตรายได
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16. หามติดตั้งเคร�่องใชไฟฟาหลังประตูตกแตง เพ�่อหลีกเลี่ยงการเกิดความรอนสูง
(ยกเวนรุนที่สามารถติดตั้งกับประตูตกแตงได)
17. ใหใชหัววัดตรวจจับอุณหภูมิที่แนะนําสําหรับเตาอบไมโครเวฟนี้เทานั้น
(สําหรับเตาอบที่มีคุณสมบัติเอื้อตอการใชหัววัดตรวจจับอุณหภูมิ)
18. หามวางเตาอบไมโครเวฟไวในตู เวนแตจะไดรับการทดสอบ
19. เตาอบไมโครเวฟตองไดรับการใชงานขณะเปดประตูตกแตงไวเสมอ
(สําหรับเตาอบรุนที่มีประตูตกแตง)
20. เคร�่องใชไฟฟานี้มีวัตถุประสงคเพ�่อใชในครัวเร�อนและการใชงานในลักษณะที่
คลายคลึงกัน ยกตัวอยางเชน:
- พ�้นที่ครัวสําหรับพนักงาน ภายในรานคา, สํานักงาน และ สถานที่ทํางานอื่น ๆ;
- เพ�่อการใชงานสําหรับลูกคาโรงแรม, โมเต็ล และสถานที่อยูอาศัยอื่น ๆ;
- บานไร;
- สถานที่อยูอาศัยประเภทที่พักพรอมอาหารเชา
21. เตาอบไมโครเวฟนี้มีวัตถุประสงคเพ�่อการใชงานอุนอาหารและเคร�่องดื่ม การอบแหง
อาหารหร�อเสื้อผา ตลอดจนการใหความรอนแกแผนประคบรอน, รองเทาแตะ,
ฟองนํ้า, ผาชุบนํ้าหมาด ๆ และ สิ�งอื่นที่คลายกัน อาจนําไปสูความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ,
การลุกไหม หร�อ ไฟไหมได
22. หามมิใหใชภาชนะโลหะสําหรับบรรจ�อาหารและเคร�่องดื่ม ระหวางการปรุงอาหาร
ดวยเตาอบไมโครเวฟ
23. หามมิใหทําความสะอาดเตาอบดวยเคร�่องทําความสะอาดแรงดันไอนํ้า
24. เคร�่องใชไฟฟานี้มีวัตถุประสงคเพ�่อการใชงานไดโดยอิสระ ไมข�้นกับอุปกรณอื่น
25. ควรติดตั้งเคร�่องใชไฟฟานี้โดยหันดานหลังเคร�่องไปทางผนัง
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26. หามใชเคร�่องทําความสะอาดแรงดันไอนํ้า
27. พ�น้ ผิวในสวนบรรจ�ภาชนะอาจรอนข�้นได
28. หามมิใหใชนํ้ายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอนรุนแรง หร�อ เคร�่องข�ดโลหะที่มี
ความคม ในการทําความสะอาดกระจกประตูเตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจข�ดข�ด
พ�้นผิวเปนรอย สงผลใหกระจกแตกไดในอนาคต
29. คําเตือน: เคร�่องใชไฟฟาและพ�้นผิวสัมผัสอาจรอนข�้นระหวางการใชงาน จ�งควร
ใชความระมัดระวังเปนพ�เศษ เพ�่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสัมผัสพ�้นผิวที่รอนข�้น
ดังกลาว ทั้งนี้ควรกันใหหางจากเด็กอายุนอยกวา 8 ปเวนแตไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่องตลอดการใชงาน
30. ระหวางการใชงานเคร�่องอาจรอนข�้น จ�งควรใชความระมัดระวังเปนพ�เศษ
เพ�่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสัมผัสพ�้นผิวที่รอนข�้นดังกลาวภายในเตาอบไมโครเวฟ
31. คําเตือน: พ�้นผิวสัมผัสอาจรอนข�้นระหวางการใชงาน ดังนั้นควรกันใหหางจากเด็กเล็ก
32. คําเตือน: เมื่อเปดใชเคร�่องดวยโหมดรวม (combination) จะอนุญาตใหเด็กใชงาน
เตาอบไมโครเวฟ ภายใตการดูแลของผูใหญเทานั้น เพ�่อหลีกเลี่ยงอันตรายจาก
ความรอนที่อาจเกิดข�้น

โปรดอานคําแนะนําดังกลาวมาโดยละเอียด และ
เก็บรักษาคูมือนี้ไวเพ�่อใชอางอิงในอนาคต
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การติดตั้งสายดินเพ�่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
ของผูใชงาน
อันตราย

โปรดปร�กษาชางไฟฟา หร�อ ชางซอมบํารุง
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม หากทานไมเขาใจ
คําแนะนําในคูมือการตอสายดินโดยสมบูรณ
หร�อ มีขอสงสัยวา เคร�่องใชไฟฟาไดรับการ
ตอสายดินอยางถูกตองเหมาะสมหร�อไม
นอกจากนี้ ในกรณีที่จําเปนตองใชสายตอ
ใหใชสายตอแบบ 3 สายเทานั้น

อันตรายจากการเกิดไฟฟาช็อต
การสัมผัสสวนประกอบภายในเคร�่อง
บางสวน อาจทําใหบุคคลเกิดการ
บาดเจ็บหร�อเสียชีว�ตได ดังนั้น หามมิให
ถอดชิ�นสวนอุปกรณเคร�่องใชไฟฟานี้

คําเตือน

1. สายไฟสั้น เพ�่อลดความเสี่ยงจาก
การพันหร�อสะดุดสายไฟยาว ๆ
2.ในกรณีที่ใชสายไฟยาวหร�อสายตอ:
1) มาตรฐานพ�กัดไฟฟาของชุดสายไฟ
หร�อสายตอ ควรมีคาขั้นตํ่าเทากับ
พ�กัดไฟฟาของอุปกรณ
2) สายตอตองเปนสายดินชนิด 3 สาย
3) ในกรณีที่ใชสายไฟยาว ควรจัดเร�ยง
สายไฟไมใหพาดผานบนเคานเตอร
หร�อโตะ ซึ่งเด็กสามารถดึงหร�อสะดุด
ลมโดยไมเจตนา

อันตรายจากการเกิดไฟฟาช็อต
การใชงานสายดินอยางไมถูกตองเหมาะสม
อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได ดังนั้น หามมิให
เสียบอุปกรณเขากับเตารับ จนกวาเคร�่อง
จะไดรับการติดตั้งและตอสายดินอยาง
ถูกตองเหมาะสม
เคร�่องใชไฟฟานี้ตองไดรับการตอสายดิน
ในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟาลัดวงจร
การตอสายดินจะชวยลดความเสี่ยง
การเกิดไฟฟาช็อต เนื่องดวยสายดิน
ดังกลาวคือทางออกสําหรับกระแสไฟฟา
เคร�่องใชไฟฟานี้ติดตั้งสายไฟพรอมสายดิน
และปลั๊กตอสายดินเร�ยบรอยแลว ทั้งนี้
ในสวนของการใชงาน ใหทานเสียบปลั๊ก
เขากับเตารับที่ไดรับการติดตั้งและตอ
สายดินอยางถูกตองเหมาะสม
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การทําความสะอาด
อยาลืมถอดปลั๊กเคร�่องใชไฟฟาออกจากแหลงจายไฟกอนเร��มทําความสะอาด
1. ทําความสะอาดชองเตาอบภายหลังการใชงานดวยผาชุบนํ้าหมาด ๆ
2. ทําความสะอาดอุปกรณเสร�มตาง ๆ ตามปกติดวยนํ้าสบู
3. กรอบประตูและซีล ตลอดจนชิ�นสวนตาง ๆ ใกลเคียง ตองไดรับการทําความสะอาด
ดวยผาชุบนํ้าหมาด ๆ เสมอ เมื่อสกปรก
4. หามมิใหใชนํ้ายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอนรุนแรง หร�อ เคร�่องข�ดโลหะที่มี
ความคม ในการทําความสะอาดกระจกประตูเตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจข�ดข�ด
พ�้นผิวเปนรอย สงผลใหกระจกแตกไดในอนาคต
5. เคล็ดลับการทําความสะอาด - เพ�่อการทําความสะอาดผนังชองเตาอบสวนสัมผัส
อาหารไดอยางงายดายยิ�งข�้น: ใสเลมอนคร�่งลูกลงในชาม, เติมนํ้า 300 มล.
(1/2 ไพนต) และ อุนดวยไมโครเวฟกําลัง 100% เปนเวลา 10 นาที จากนั้นเช็ด
เตาอบไมโครเวฟใหสะอาดดวยผาแหงนุม ๆ

ภาชนะ

ขอควรระวัง

อันตรายจากการบาดเจ็บ
สวนบุคคล

โปรดดูคําแนะนําเร�่อง "วัสดุที่ทานควรใชงาน หร�อ
ควรหลีกเลี่ยง สําหรับเตาอบไมโครเวฟ"
อุปกรณนี้อาจกอใหเกิดอันตราย ทั้งนี้อาจมีภาชนะที่ไมใชโลหะบางชนิด ซึ่งไมปลอดภัย
ตอการใชงานไมโครเวฟ หากมีขอสงสัย ทานสามารถ
อยางยิ�งสําหรับบุคคลทั่วไป
ทดสอบภาชนะดังกลาวนั้นได ตามขั้นตอนเบื้องลาง
นอกเหนือจากเจาหนาที่ผูมี
ความสามารถเฉพาะทางในการให ดังตอไปนี้
บร�การหร�อซอมแซมสวนตาง ๆ การทดสอบภาชนะ:
หมายรวมถึงงานถอดฝาปองกัน 1. เติมนํ้าเย็น 1 ถวย (250 มล.) ลงในภาชนะปลอดภัย
คลื่นไมโครเวฟ
สําหรับใชกับไมโครเวฟ พรอมกับ ภาชนะที่ตอง
การทดสอบ
2. อุนนํ้าดังกลาวดวยกําลังไฟสูงสุดเปนเวลา 1 นาที
3. จากนั้นคอย ๆ คลําภาชนะ หากภาชนะที่ตองการ
ทดสอบรอนข�้น หามมิใหใชปรุงอาหารดวยไมโครเวฟ
4. ไมควรใชเวลาปรุงอาหารนานเกิน 1 นาที
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วัสดุที่ทานควรใชงานสําหรับเตาอบไมโครเวฟ
ภาชนะ

หมายเหตุ

อลูมิเนียมฟอยล

ใชเพ�่อหอหุมอาหารเทานั้น สามารถตัดเปนชิ�นเล็ก ๆ สําหรับหอหุมเนื้อหร�อไกสวนที่บาง
เพ�่อปองกันการไหมได ทั้งนี้อาจเกิดประกายไฟหากฟอยลอยูชิดผนัง เตาอบไมโครเวฟ
มากเกินไป กลาวคือ ฟอยลที่ใชควรอยูหางจากผนังเตาอบ อยางนอย 1 นิ�ว (2.5 ซม.)

ถาดอบ

ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตโดยเครงครัด กนของถาดอบตองมีความลึก
อยางนอย 3/16 นิ�ว (5 มม.) การใชงานอยางไมถูกตองอาจเปนทําใหจานหมุนแตกได

ภาชนะกระเบื้อง

ตองเปนภาชนะที่สามารถใชงานกับเตาอบไมโครเวฟไดเทานั้น, ควรปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผูผลิตโดยเครงครัด และ หามมิใหใชงานภาชนะที่แตกหร�อบิ�น

ขวดโหลแกว

ตองเปดฝาออกเสมอ และ ใชบรรจ�อาหารเพ�่อการอุนเทานั้น อยางไรก็ตาม ขวดโหลแกว
สวนมากไมสามารถทนตอความรอนไดและอาจแตกเสียหาย

ภาชนะแกว

ตองเปนภาชนะแกวทนความรอนที่สามารถใชงานกับเตาอบไมโครเวฟไดเทานั้น
โปรดตรวจสอบใหแนใจวา ภาชนะไมมีลายขอบโลหะ และ หามมิใหใชงานภาชนะที่แตกหร�อบิ�น

บรรจ�ภัณฑสําเร็จรูป

ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตโดยเครงครัด หามปดบรรจ�ภัณฑดวยลวดโลหะ
และ ตองตัดปากบรรจ�ภัณฑเปนทางยาว เพ�่อใหไอนํ้าสามารถระเหยออกมาได

จานและถวยกระดาษ

ใชสําหรับอุนหร�อปรุงอาหารในชวงระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น และหามมิใหเตาอบคลาดสายตา
ระหวางอุนหร�อปรุงอาหาร

กระดาษอเนกประสงค

ใชเพ�่อหอหุมอาหารสําหรับอุนและดูดซับนํ้ามันเทานั้น ใชสําหรับปรุงอาหารในชวงระยะเวลาสั้น ๆ
ภายใตการดูแลเทานั้น

กระดาษรองอบ

ใชหอหุมอาหารเพ�่อปองกันการกระเด็นหร�อปรุงอาหารดวยการนึ่ง

พลาสติก

ตองเปนแบบที่สามารถใชงานกับเตาอบไมโครเวฟไดเทานั้น ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต
โดยเครงครัด ควรติดฉลากระบุวา “ปลอดภัยใชงานกับเตาอบไมโครเวฟได” ภาชนะพลาสติก
บางชนิดอาจออนลงเมื่อสัมผัสกับอาหารที่รอนข�้น ทั้งนี้สําหรับ “ถุงอุนอาหาร” และ ถุงพลาสติก
ปดสนิทตองตัดปากถุง, เจาะ หร�อ แทงถุง เพ�่อใหไอนํ้าสามารถระเหยออกมาได

ฟ�ลมหออาหาร

ตองเปนแบบที่สามารถใชงานกับเตาอบไมโครเวฟไดเทานั้น ใชเพ�่อหอหุมอาหารระหวางการ
ปรุงอาหารเพ�่อรักษาความชื้น อยางไรก็ตามหามมิใหฟ�ลมสัมผัสอาหารโดยตรง

เทอรโมมิเตอร

ตองเปนแบบที่สามารถใชงานกับเตาอบไมโครเวฟไดเทานั้น
(เทอรโมมิเตอรสําหรับวัดอุณหภูมิเนื้อและของหวาน)

กระดาษเคลือบข�้ผึ้ง

ใชหอหุมอาหารเพ�่อปองกันการกระเด็นและรักษาความชื้น

วัสดุที่ทานควรหลีกเลี่ยงสําหรับเตาอบไมโครเวฟ
ภาชนะ

หมายเหตุ

ถาดอลูมิเนียม
กลองบรรจ�อาหาร
แบบมีที่จับเปนโลหะ
ภาชนะโลหะ หร�อ
ภาชนะขอบโลหะ
ลวดโลหะมัดอาหาร
ถุงกระดาษ
โฟมพลาสติก
ไม

อาจกอใหเกิดประกายไฟ ควรเปลี่ยนไปใชภาชนะบรรจ�อาหารปลอดภัยสําหรับใชกับไมโครเวฟ
อาจกอใหเกิดประกายไฟควรเปลี่ยนไปใชภาชนะบรรจ�อาหารปลอดภัยสําหรับใชกับไมโครเวฟ
โลหะจะปองกันอาหารจากคลื่นไมโครเวฟ ขอบโลหะอาจทําใหเกิดประกายไฟ
อาจกอใหเกิดไฟไหมในเตาอบ
อาจกอใหเกิดประกายไฟ และ อาจกอใหเกิดไฟไหมในเตาอบ
โฟมพลาสติกอาจละลาย หร�อ ปนเปอนอาหารที่เปนของเหลวได เมื่อนํามาใชงานที่อุณหภูมิสูง
ภาชนะไมจะแหงเมื่อใชงานรวมกับเตาไมโครเวฟ เนื้อไมอาจแยกหร�อแตกหักเสียหายได
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การติดตั้งเตาอบไมโครเวฟของทาน

ชื่อชิ�นสวนและอุปกรณของเตาอบไมโครเวฟ
นําเตาอบพรอมดวยอุปกรณทั้งหมด ออกจากกลองบรรจ�และชองภายใน
เตาอบไมโครเวฟของทานจะมาพรอมกับอุปกรณเสร�มตาง ๆ ดังตอไปนี้:
ถาดแกว
1
วงแหวนชวยหมุน 1
คูมือการใชงาน
1 F

E D
G
ถาดยาง
(ไมสามารถใชงานในฟ�งกชั่นไมโครเวฟได
และ ตองวางบนตะแกรงยาง)
ตะแกรงยาง
(ไมสามารถใชงานในฟ�งกชันไมโครเวฟได
และ ตองวางบนถาดแกว)

C

A

B

A) แผงควบคุม
B) เพลาหมุน
C) วงแหวนชวยหมุน
D) ถาดแกว
E) หนาตางดูการทํางานภายในเคร�่อง
F) ชิ�นสวนประกอบประตู
G) ระบบอินเตอรล็อคเพ�่อความปลอดภัย

การติดตั้งจานหมุน
a. หามมิใหวางถาดแกวควํ่าลง และไมควรยึดถาดแกวติดอยูกับที่
b. ในระหวางการปรุงอาหาร ตองใชงานทั้งถาดแกวและ
วงแหวนชวยหมุนเสมอ
c. อาหารและภาชนะบรรจ�อาหารทั้งหมด ควรวางบนถาดแกวสําหรับ
ปรุงอาหารเสมอ
d. ในกรณีที่ถาดแกวหร�อวงแหวนชวยหมุนแตกหัก หร�อ เสียหาย
โปรดติดตอศูนยบร�การที่ไดรับอนุญาตใกลบานทาน

ดุมหมุน (ดานลาง)

ถาดแกว

เพลาหมุน

วงแหวนชวยหมุน
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การติดตั้งบนเคานเตอร

โปรดนําวัสดุและอุปกรณเสร�มทั้งหมดออกจาก
กลองบรรจ� เพ�่อตรวจสอบความเสียหายของ
เตาอบไมโครเวฟ ยกตัวอยางเชน มีรอยบุบ หร�อ
ประตูเตาอบแตก ทั้งนี้หามมิใหดําเนินการติดตั้ง
หากเตาอบไมโครเวฟไดรับความเสียหาย

ชองเตาอบ: โปรดลอกฟ�ลมปองกันพ�้นผิวเตาอบ
ไมโครเวฟออกกอนการใชงาน แตหามมิใหถอด
ฝาครอบไมกาสีนํ้าตาลออน ที่ติดอยูกับชอง
เตาอบออก เพ�่อปองกันอันตรายจากแมกนีตรอน

การติดตั้ง
(5) โปรดวางเตาอบใหหางจากว�ทยุและโทรทัศน
มากที่สุด เนื่องจากการทํางานของ
เตาอบไมโครเวฟ อาจสงสัญญาณรบกวน
การรับสัญญาณว�ทยุหร�อโทรทัศนของทานได
2. เสียบเตาอบไมโครเวฟของทานเขากับเตารับ
มาตรฐานในครัวเร�อน ทั้งนี้โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวา แรงดันไฟฟาและความถี่มีคาตรง
กันกับแรงดันไฟฟาและความถี่ที่ระบุบนฉลาก
มาตรฐาน

1. โปรดเลือกระดับพ�้นที่ติดตั้ง ใหมีพ�้นที่เพ�ยงพอ
ตอการเปดชองระบายอากาศเขา และ/หร�อ ออก

0cm

30cm
20cm

20cm

min85cm

คําเตือน: หามมิใหติดตั้งเตาอบไมโครเวฟเหนือเตา
ตั้งพ�้นหร�ออุปกรณใหความรอนอื่น ๆ หากฝาฝน
ติดตั้งใกลหร�อเหนืออุปกรณใหความรอนใด ๆ
เตาอบไมโครเวฟอาจไดรับความเสียหาย และ
สัญญาการรับประกันจะถือเปนโมฆะ

(1) ความสูงขั้นตํ่าในการติดตั้งคือ 85 ซม.
(2) ควรติดตั้งเคร�่องใชไฟฟานี้โดยหันดานหลัง
เคร�่องไปทางผนัง เวนระยะหางเหนือเตาอบ
ขั้นตํ่า 30 ซม. โดยตองมีระยะหางขั้นตํ่า 20 ซม.
ระหวางเตาอบและผนังดานหลังเคร�่อง
(3) หามมิใหดึงขาเคร�่องออกจากเตาอบ
(4) การปดชองทางกระแสไฟเขา และ/หร�อ ออก
อาจทําใหเตาอบไมโครเวฟไดรับความ
เสียหายได

พ�้นผิวสัมผัสอาจรอนข�้น
ระหวางการใชงาน
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คําแนะนําการใชงาน

เตาอบไมโครเวฟรุนนี้ไดรับการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกสอันทันสมัย เพ�่อการปรับใชพารามิเตอร
ใหตรงตามความตองการปรุงอาหารของทานไดดียิ�งข�้น

1. การตั้งคานาิกา

เมื่อเปดใชงานเตาอบไมโครเวฟ หนาจอจะแสดงผล "0:00", เสียงกร��งจะดังหนึ่งครั้ง
1) กด "TIMER/CLOCK" สองครั้ง, เลขชั่วโมงจะกะพร�บ
2) หมุน " " เพ�่อปรับเลขชั่วโมง, เวลาที่ตั้งคาควรอยูภายใน 0–23 (ระบบ 24 ชั่วโมง)
3) กด "TIMER/CLOCK", เลขนาทีจะกะพร�บ
4) หมุน " " เพ�่อปรับเลขนาที, เวลาที่ตั้งคาควรอยูภายใน 0-59
5) กด "TIMER/CLOCK" เพ�่อสิ�นสุดการตั้งคานาิกา, ":" จะกะพร�บ
หมายเหตุ: 1) หากไมมีการตั้งคานาิกาดังกลาว นาิกาจะไมทํางานเมื่อเปดใชงานเตาอบ
2) ระหวางการตั้งคานาิกา หากทานกด "STOP/CLEAR" เตาอบจะกลับไปสู
สถานะกอนหนาโดยอัตโนมัติ

2. การตั้งคาจับเวลา

1) กด "TIMER/CLOCK" หนึ่งครั้ง, หนาจอจะแสดงผล 00:00
2) หมุน " " เพ�่อเขาสูโหมดจับเวลาอยางถูกตอง (เวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที)
3) กด "START/+30SEC" เพ�่อยืนยันการตั้งคา
4) เมื่อครบเวลาที่กําหนด กร��งจะดัง 5 ครั้ง หากตั้งคานาิกาไวกอน (ระบบ 24 ชั่วโมง)
หนาจอจะแสดงเวลา ณ ปจจ�บัน
หมายเหตุ: เวลาในครัวนั้นแตกตางจากเวลาระบบ 24 ชั่วโมง เนื่องจากเวลาในครัวคือ ตัวจับเวลา

3. การปรุงอาหารดวยไมโครเวฟ

1) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง จากนั้น "P100" จะกะพร�บ
2) กด "START/+30SEC" เพ�่อยืนยันการตั้งคา, "P100" จะสวางข�้น
3) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" ยํ้า ๆ หร�อ หมุน " " เพ�่อเลือกกําลังไมโครเวฟ
จาก 100% ถึง 10%, "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" จะแสดงผลตามลําดับ
4) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันการตั้งคา
5) หมุน " " เพ�่อปรับเวลาปรุงอาหาร (การตั้งคาเวลาควรเปน 0:05 - 95:00)
6) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มปรุงอาหารไดทันที

12

หมายเหตุ: ขั้นตอนปรับเวลาเขารหัสสว�ตช มีดังตอไปนี้:
0 --- 1 นาที : 5 ว�นาที
1 --- 5 นาที : 10 ว�นาที
5 --- 10 นาที : 30 ว�นาที
10 --- 30 นาที : 1 นาที
30 --- 95 นาที : 5 นาที
ตารางแสดงคากําลังไมโครเวฟ
จํานวนกด
กําลังไมโครเวฟ
จอแสดงผล

1 ครั้ง
100%
P100

2 ครั้ง
80%
P80

3 ครั้ง
50%
P50

4 ครั้ง
30%
P30

5 ครั้ง
10%
P10

4. การปรุงอาหารดวยโหมดยาง (GRILL)

1) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง จากนั้น "P100" จะกะพร�บ
2) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" ยํ้า ๆ หร�อ หมุน " " เพ�่อเลือกโหมดยาง
หยุดกด/หมุน เมื่อ “G-1” กะพร�บ
3) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันการตั้งคา, "G-1" จะสวางข�้น
4) หมุน " " เพ�่อปรับเวลาปรุงอาหาร (การตั้งคาเวลาควรเปน 0:05 - 95:00)
5) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มปรุงอาหารไดทันที

5. การปรุงอาหารดวยโหมดรวม (COMBI)

1) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง จากนั้น "P100" จะกะพร�บ
2) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" ยํ้า ๆ หร�อ หมุน " " เพ�่อเลือกโหมดรวม
หยุดกด/หมุน เมื่อ “C-1”, “C-2”, “C-3” หร�อ “C-4” แสดงผล
3) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันการตั้งคา
4) หมุน " " เพ�่อปรับเวลาปรุงอาหาร (การตั้งคาเวลาควรเปน 0:05 - 95:00)
5) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มปรุงอาหารไดทันที
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6. การปรุงอาหารดวยโหมดพาความรอน (CONVEC)

แบบมีฟ�งกชั่นวอรมเตาการปรุงอาหารดวยโหมดพาความรอนชวยใหทานสามารถปรุงอาหาร
เสมือนใชงานเตาอบแบบดั้งเดิม ซึ่งคลื่นไมโครเวฟทําไมได เราขอแนะนําใหทาน วอรมเตาอบ
ลวงหนาดวยอุณหภูมิที่เหมาะสม กอนนําอาหารเขาอบ
1) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง จากนั้น "P100" จะกะพร�บ
2) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" ยํ้า ๆ หร�อ หมุน " " เพ�่อเลือกโหมด
พาความรอน หยุดกด/หมุน เมื่อ “140” กะพร�บ
3) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันการตั้งคา
4) หมุน " " เพ�่อเลือกอุณหภูมิพาความรอน
หมายเหตุ: อุณหภูมิที่ควรเลือกจะอยูระหวาง 140 องศาเซลเซียส ถึง 230 องศาเซลเซียส
5) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันอุณหภูมิ
6) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มวอรมเตา เมื่ออุณหภูมิถึงคาที่ตั้งไว เสียงกร��งจะดังข�้นสองครั้ง
เพ�่อเตือนใหทานนําอาหารเขาอบ และ อุณหภูมิวอรมเตาดังกลาวจะแสดงผลและกะพร�บ
7) นําอาหารเขาอบ และ ปดประตูเตาอบไมโครเวฟใหสนิท หมุน " " เพ�่อปรับเวลาปรุงอาหาร
(เวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที)
8) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มปรุงอาหารไดทันที

7. การปรุงอาหารดวยโหมดพาความรอน (CONVEC)

แบบไมมีฟ�งกชั่นวอรมเตา
1) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง จากนั้น "P100" จะกะพร�บ
2) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" ยํ้า ๆ หร�อ หมุน " " เพ�่อเลือกโหมด
พาความรอน หยุดกด/หมุน เมื่อ “140” กะพร�บ
3) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันการตั้งคา
4) หมุน " " เพ�่อเลือกอุณหภูมิพาความรอน
หมายเหตุ: อุณหภูมิที่ควรเลือกจะอยูระหวาง 140 องศาเซลเซียส ถึง 230 องศาเซลเซียส
5) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันอุณหภูมิ
6) หมุน " " เพ�่อปรับเวลาปรุงอาหาร (เวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที)
7) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มปรุงอาหารไดทันที
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8. การปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอน

ทานสามารถตั้งคาปรุงอาหารไดสูงสุดสองขั้นตอน หากขั้นตอนหนึ่งคือการละลายนํ้าแข็ง ควรใส
ขั้นตอนนั้นเปนขั้นตอนแรกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เสียงกร��งจะดังหนึ่งครั้ง หลังจบแตละขั้นตอน และ
จะเร��มขั้นตอนตอไป
หมายเหตุ: การตั้งคาเมนูอัตโนมัติและการวอรมเตา ไมถือเปนการตั้งคาหนึ่งในการปรุงอาหาร
แบบหลายขั้นตอน
ตัวอยาง: หากทานตองการละลายอาหารแชแข็ง เปนเวลา 5 นาที แลวปรุงอาหารดวยกําลังไมโครเวฟ
80% เปนเวลา 7 นาที ขอใหทานดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้:
1) กด "PRO DEFROST" สองครั้ง, หนาจอจะแสดงผล “dEF2”
2) หมุน " " เพ�่อปรับเวลาละลายอาหารแชแข็ง ที่เวลา 5 นาที
3) กด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI" หนึ่งครั้ง
4) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันการตั้งคา
5) หมุน " " เพ�่อเลือกกําลังไมโครเวฟ 80% จนกระทั่งหนาจอแสดงผล “P80”
6) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันการตั้งคา
7) หมุน " " เพ�่อปรับเวลาปรุงอาหาร ที่เวลา 7 นาที
8) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มปรุงอาหารไดทันที

9. การปรุงอาหารแบบเรงดวน

1) ระหวางเคร�่องอยูในสถานะพรอมใชงาน โปรดกดปุม "START/+30SEC" เพ�่อปรุงอาหาร
ดวยกําลังไฟ 100% เปนเวลา 30 ว�นาที ทั้งนี้การกดปุมเดิมซํ้า ๆ ในแตละครั้งจะเพ��มเวลาการ
ปรุงอาหารอีก 30 ว�นาที สวนเวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที
2) ระหวางเคร�่องอยูในสถานะปรุงอาหารดวยไมโครเวฟ/โหมดยาง/โหมดพาความรอน/โหมดรวม
โปรดกดปุม "START/+30SEC" เพ�่อปรุงอาหารดวยกําลังไฟ 100% เปนเวลา 30 ว�นาที
ทั้งนี้การกดปุมเดิมซํ้า ๆ ในแตละครั้งจะเพ��มเวลาการปรุงอาหารอีก 30 ว�นาที
10. เมนูอัตโนมัติ
1) ระหวางเคร�่องอยูในสถานะพรอมใชงาน หมุน " " ไปทางขวา เพ�่อเลือกฟ�งกชั่นที่ตองการ
จากนั้น “A1”, “A2”, “A3” … “A10” จะแสดงผล
2) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันเมนูที่ตองการ
3) หมุน " " เพ�่อเลือกนํ้าหนักของอาหาร จากนั้นอินดิเคเตอร “g” จะสวางข�้น
4) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มปรุงอาหารไดทันที
หมายเหตุ: 1) เมนูเคกจะอยูในโหมดพาความรอนแบบมีฟ�งกชั่นวอรมเตา 1 ครั้ง ทั้งนี้ทานควรวอรมเตา
กอนการใชงานเมนูอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิถึงคาที่ตั้งไว เตาอบจะหยุดทํางาน และ สงเสียง
เตือนใหนําเคกเขาอบ จากนั้นกด " START/+30SEC " เพ�่อเร��มปรุงอาหารไดทันที
2) เมื่อเลือกใชงานเมนูไกอบ และ ใชเวลาปรุงอาหารไปแลว 2/3 สวน เสียงกร��งจะดังข�้น
สองครั้ง เพ�่อเตือนใหทานกลับดานไก จากนั้นทานสามารถปลอยใหเคร�่องทํางานตอไปได
อยางไรก็ตาม, เพ�่อผลลัพธที่ดียิ�งข�้น โปรดปดประตูเตาอบใหสนิท แลวกด
" START/+30SEC " เพ�่อปรุงอาหารตอไป
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เมนู
A1
อุนอาหารอัตโนมัติ

A2 มันฝรั่ง
A3
เนื้อสัตว
A4 ผัก

A5
ปลา

A6 พาสตา

A7 ซุป
A8 เคก
A9 พ�ซซา
A10
ไก

นํ้าหนักอาหาร

หนาจอ
แสดงผล

150 กรัม
250 กรัม
350 กรัม
450 กรัม
600 กรัม
1 (ประมาณ 230 กรัม)
2 (ประมาณ 460 กรัม)
3 (ประมาณ 690 กรัม)
150 กรัม
300 กรัม
450 กรัม
600 กรัม
150 กรัม
350 กรัม
500 กรัม
150 กรัม
250 กรัม
350 กรัม
450 กรัม
600 กรัม
50 กรัม (ใชนํ้าเย็น 450 กรัม)
100 กรัม (ใชนํ้าเย็น 800 กรัม)
150 กรัม (ใชนํ้าเย็น 1200 กรัม)
200 มิลลิลิตร
400 มิลลิลิตร
600 มิลลิลิตร

150
250
350
450
600
1
2
3
150
300
450
600
150
350
500
150
250
350
450
600
50
100
150
200
400
600

475 กรัม

475

200 กรัม
300 กรัม
400 กรัม
500 กรัม
750 กรัม
1000 กรัม
1200 กรัม

200
300
400
500
750
1000
1200
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กําลัง
100%

100%

100%

100%

80%

80%

100%
วอรมเตาที่อุณหภูมิ
160 ํC

C-4

C-4

11. การละลายอาหารแชแข็งดวย W.T

1) กด "PRO DEFROST" หนึ่งครั้ง, หนาจอจะแสดงผล “dEF1”
2) หมุน " " เพ�่อเลือกนํ้าหนักของอาหาร ขณะเดียวกัน “g” จะสวางข�้น
นํ้าหนักของอาหารควรอยูระหวาง 100 – 2000 กรัม
3) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มละลายอาหารแชแข็งไดทันที

12. การละลายอาหารแชแข็งดวยเวลา

1) กด "PRO DEFROST" สองครั้ง, หนาจอจะแสดงผล “dEF2”
2) หมุน " " เพ�่อเลือกเวลาปรุงอาหาร สวนเวลาปรุงอาหารสูงสุดคือ 95 นาที
3) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มละลายอาหารแชแข็งไดทันที

13. การทอดไรนํ้ามัน

1) กด "HOME FRY"
2) หมุน " " และ หยุดเมื่อ “H1”, “H2”, “H3”, “H4”, “H5”, “H6”, “H7”, “H8” หร�อ “H9” แสดงผล
3) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มวอรมเตา
4) เมื่ออุณหภูมิถึงคาที่ตั้งไว เสียงกร��งจะดังข�้น เพ�่อเตือนใหทานนําอาหารเขาอบ จากนั้นปดประตูเตาอบใหสนิท
5) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มปรุงอาหารไดทันที
หมายเหตุ: เมื่อทานเลือกฟ�งกชั่น HOME FRY โปรดอยานําอาหารเขาเตาอบตั้งแตแรก เนื่องจาก
ตองวอรมเตาอบกอนการใชงาน หลังจากวอรมเตาสักครู, เสียงกร��งจะดังข�้นสองครั้ง เพ�่อเตือน
ใหทานนําอาหารเขาอบ ภายหลังทานนําอาหารเขาอบใหกด "START/+30SEC" อีกครั้ง นาิกา
จับเวลาจะนับถอยหลัง และ อาหารของทานจะปรุงสุกอยางสมบูรณแบบ
เลขที่
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

เมนู
เฟรนซฟรายแชแข็ง
โครเกตมันฝรั่งแชแข็ง
ปลาหมึกแชแข็ง
หอมทอดแชแข็ง
นักเก็ตไกแชแข็ง
เอสคาโลป
กุง
ผัก
ปอเปยะ
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นํ้าหนัก (กรัม)
300
310
250
225
400
350
165
200
250

14. การยางแบบหนังกรอบ

1) กด "CRISPY GRILL"
2) กด "CRISPY GRILL" ยํ้า ๆ หร�อ หมุน " " เพ�่อเลือกโหมดยาง
จากนั้นหยุดกด/หมุน เมื่อ “C1”, “C2”, “C3” หร�อ “C4” แสดงผล
3) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันการตั้งคา
4) หมุน " " เพ�่อเลือกนํ้าหนักของอาหาร
5) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มปรุงอาหารไดทันที
หมายเหตุ: อาหารทั้งหมดควรจัดวางบนถาดยาง และ ตองวางถาดยางนั้น
ไวบนตะแกรงยางอีกที
โหมดยางแบบ
หนังกรอบ

C1 กอรดองเบลอ
(พ�ซซาสดมินิ)

C2 (ลาซานญา)

C3 (ขนมปง)

C4 (พาย/ทารต)

นํ้าหนักอาหาร
(กรัม)
200
300
400
500
600
700
800
200
300
400
500
600
700
800
100
200
300
200
300
400
500
600
700
800
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กําลัง

อุณหภูมิเร��มตน

C-4

อุณหภูมิหอง

C-4

อุณหภูมิแชเย็น

C-4

อุณหภูมิแชแข็ง

C-4

อุณหภูมิแชเย็น

15. การควบคุมอุณหภูมิตํ่า

1) กด "LOW TEMP CONTROL"
2) กด "LOW TEMP CONTROL" ยํ้า ๆ หร�อ หมุน " " เพ�่อเลือกโหมดปรุงอาหาร
จากนั้น “L1”, “L2”, “L3”, “L4” หร�อ “L5” จะกะพร�บ
3) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันการตั้งคา
4) หมุน " " เพ�่อเลือกอุณหภูมิปรุงอาหาร
5) กด “START/+30SEC” เพ�่อยืนยันการตั้งคา
6) หมุน " " เพ�่อปรับเวลาปรุงอาหาร
7) กด “START/+30SEC” เพ�่อเร��มปรุงอาหารไดทันที
หนาจอแสดงผล

40 ํC

50 ํC

60 ํC

70 ํC

80 ํC

90 ํC

100 ํC 110 ํC
√

√

L1 (ปรุงอาหารแบบสโลว)

L2 (อุนอาหาร)
L3 (อาหารแหง)

√

L4 (โยเกิรต)

√

L5 (วอรมเตา)

√

√

√

√

√

√

√

√

เวลาปรุงอาหาร
(คาสูงสุด)

12 ชั่วโมง
95 นาที

√

12 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

√

√

√

√

√

√

95 นาที

16. การกําจัดกลิ�นสะสม

กด “DEODORIZATION” เพ�่อเร��มกระบวนการกําจัดกลิ�นสะสม

17. การปรุงอาหารดวยไมโครเวฟแบบเรงดวน

ระหวางเคร�่องอยูในสถานะพรอมใชงาน หมุน " " ไปทางซาย เพ�่อเลือกเวลาปรุงอาหารโดยตรง
จากนั้นกด “START/+30SEC” เพ�่อปรุงอาหารดวยกําลังไมโครเวฟ 100%
อนึ่ง โปรแกรมนี้สามารถตั้งคาเปนขั้นตอนแรกของการปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอนได
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18.ฟ�งกชั่นล็อคการใชงานสําหรับเด็ก

การล็อคเคร�่อง: เมื่อเคร�่องอยูในสถานะพรอมใชงาน ใหกด "STOP/CLEAR" คางเปนเวลา 3 ว�นาที
จะมีเสียง "บี๊บ" ดังยาว ๆ แสดงวา เคร�่องเขาสูสถานะล็อคการใชงานสําหรับเด็กแลว และ
อินดิเคเตอรล็อคจะสวางข�้น สวนหนาจอจะแสดงผลเวลา ณ ปจจ�บัน หร�อ 0:00
การปลดล็อค: เมื่อเคร�่องอยูในสถานะล็อค ใหกด "STOP/CLEAR" คางเปนเวลา 3 ว�นาที
จะมีเสียง "บี๊บ" ดังยาว ๆ แสดงวา เคร�่องเขาสูสถานะปลดล็อค และ อินดิเคเตอรล็อคจะหายไป

19.ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ

1) เสียงกร��งจะดังข�้นหนึ่งครั้งเมื่อหมุนปุมที่จ�ดเร��มตน
2) ตองกด "START/+30SEC" เพ�่อปรุงอาหารตอ ในกรณีที่ประตูเตาอบถูกเปดระหวางการปรุงอาหาร
3) เมื่อตั้งคาโปรแกรมปรุงอาหารแลว ไมกด "START/+30SEC" ภายในเวลา 5 นาที
เวลา ณ ปจจ�บันจะแสดงผล นั่นคือ การตั้งคาดังกลาวถูกยกเลิก
4) หากกดตั้งคาสําเร็จ เสียงกร��งจะดังข�้นหนึ่งครั้ง หากกดตั้งคาไมสําเร็จ จะไมมีเสียงใดตอบสนอง
5) เสียงกร��งจะดังข�้นหาครั้ง เพ�่อเตือนใหทานทราบวาปรุงอาหารสําเร็จแลว

20.ฟ�งกชั่นตรวจสอบสถานะ

1) ระหวางเคร�่องอยูในสถานะปรุงอาหาร ใหกด “TIMER/CLOCK” เพ�่อตรวจสอบเวลา ณ ปจจ�บัน
2) เมื่อเคร�่องอยูในสถานะปรุงอาหาร ใหกด "POWER/GRILL/CONVEC/COMBI"
กําลังไฟฟาจะแสดงผลเปนเวลา 2 – 3 ว�นาที

21.ฟ�งกชั่นปดเสียง

เมื่อเคร�่องอยูในสถานะพรอมใชงาน ใหกด “STOP/CLEAR” คางไว จากนั้นกด "START/+30SEC"
เปนเวลา 3 ว�นาที เสียงกร��งจะดังหนึ่งครั้ง และเตาอบไมโครเวฟจะเขาสูโหมดปดเสียง ไมวาตั้งคา
ดําเนินการใด ๆ เสียงกร��งจะไมดัง
เมื่อเคร�่องอยูในสถานะพรอมใชงาน ใหกด “STOP/CLEAR” คางไว จากนั้นกด "START/+30SEC"
เปนเวลา 3 ว�นาที เสียงกร��งจะดังหนึ่งครั้ง และเตาอบไมโครเวฟ จะออกจากโหมดปดเสียง

22. ฟ�งกชั่นประหยัดพลังงาน

เปดโหมดประหยัดพลังงาน: เมื่อเคร�่องอยูในสถานะพรอมใชงาน ใหกด “STOP/CLEAR” สั้น ๆ
หนาจอการแสดงผลจะปด
ปดโหมดประหยัดพลังงาน: กดปุมใดก็ได
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แนวทางแกไขปญหาเบื้องตน
เหตุการณตอไปนี้ถือเปนเร�่องปกติ
การรับสัญญาณว�ทยุและโทรทัศน อาจถูกรบกวน เมื่อเปดใชงาน
เตาอบไมโครเวฟ ทั้งนี้คลายคลึงกับการรบกวนจากอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ยกตัวอยางเชน เคร�่องผสมอาหาร, เคร�่องดูดฝุน
และพัดลมไฟฟา สิ�งนี้ถือเปนเร�่องปกติ

คลื่นไมโครเวฟ
รบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน

การปรุงอาหารดวยกําลังไมโครเวฟตํ่า
แสงเตาอบอาจออนลงได สิ�งนี้ถือเปนเร�่องปกติ

แสงเตาอบออนลง
พบไอนํ้าสะสมบร�เวณประตูเตาอบ
พบไอรอนระบายออกจากเคร�่อง

ในการปรุงอาหาร อาจพบไอนํ้าระเหยออกจากอาหาร
โดยมากจะระบายออกไดตามปกติ แตบางสวนอาจสะสม
บร�เวณพ�้นผิวสัมผัสที่เย็นกวา ไดแก ประตูเตาอบ สิ�งนี้ถือเปนเร�่องปกติ

เตาอบทํางานโดยไมมีอาหารอยูภายใน

การใชงานเตาอบโดยไมมีอาหารอยูภายใน
ถือเปนเร�่องตองหามและเปนอันตรายอยางยิ�ง

ปญหา

สาเหตุ

เตาอบไมทํางาน

เตาอบไมรอน

แนวทางแกไข

(1) เสียบปลั๊กไมแนน

ถอดปลั๊ก รอ 10 ว�นาทีแลวเสียบปลั๊กใหม

(2) ฟ�วสขาด หร�อ
เซอรกิตเบรคเกอรทํางานตัดไฟ

เปลี่ยนฟ�วส หร�อ ร�เซ็ตเซอรกิตเบรคเกอร
(ซอมแซมไดโดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ
จากบร�ษัทของเรา)

(3) เตารับมีปญหา

ทดสอบเตารับ กับเคร�่องใชอิเล็กทรอนิกส
เคร�่องอื่น

(4) ประตูเตาอบปดไมสนิท

ปดประตูเตาอบใหสนิท

อางอิงตามระเบียบวาดวยของเสียจากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE)
เราควรรวบรวมและจัดการของเสียตาง ๆ แยกจากกัน หากในอนาคต ทานจําเปนตองทิ�ง
ผลิตภัณฑนี้ โปรดอยาทิ�งรวมกับขยะในครัวเร�อน กรุณาสงผลิตภัณฑนี้ ใหแกจ�ดรวบรวม
ของเสียที่ใหบร�การโดย WEEE
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