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ข�อควรระวังเพ�่อหลีกเลี่ยงโอกาสสัมผัสคลื่นไมโครเวฟ
มากเกินไป
(a)  ห�ามมิให�ใช�งานเตาอบไมโครเวฟขณะเป�ดประตู เนื่องจากอาจทําให�ได�รับอันตรายจาก

คลื่นไมโครเวฟ ทั้งนี้สิ�งสําคัญที่สุด คือ ห�ามมิให�ทําลายหร�อยุ�งเกี่ยวกับอินเตอร�ล็อค
เพ�่อความปลอดภัยเป�นอันขาด

(b)  ห�ามมิให�วางวัตถุใด ๆ ระหว�างหน�าเตาอบกับประตู หร�อ ปล�อยให�ดินตลอดจนสาร
ทําความสะอาดตกค�างสะสมบนพ�้นผิวซีล

(c)  คําเตือน: กรณีที่ประตูหร�อซีลได�รับความเสียหาย ห�ามมิให�ใช�งานเตาอบ จนกว�า
จะได�รับการซ�อมแซมโดยเจ�าหน�าที่ผู�มีความสามารถ

หากอุปกรณ�ไม�ได�รับการบํารุงรักษาให�อยู�ในสภาพที่สะอาดอยู�เสมอ พ�้นผิวของอุปกรณ�
อาจเสื่อมสภาพ และ ส�งผลต�ออายุการใช�งาน ทั้งยังนําไปสู�สถานการณ�อันตรายได�

ภาคผนวก

ข�อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ�

รุ�น:

พ�กัดแรงดันไฟฟ�า:

พ�กัดกําลังไฟเข�า  (ไมโครเวฟ):

พ�กัดกําลังไฟออก (ไมโครเวฟ):

ความจ�เตาอบ

ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลางจานหมุน

ขนาดภายนอก

นํ้าหนักสุทธิ

MM720CUK

230V~50Hz

1050W

700W

20L

255 mm

440 x 355 x 259 mm

ประมาณ 10.7 กิโลกรัม
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คําแนะนําด�านความปลอดภัยที่สําคัญ
คําเตือน
เพ�่อลดความเสี่ยงต�อการเกิดเหตุไฟไหม�, ไฟฟ�าช็อต, การบาดเจ็บต�อบุคคล 
หร�อการสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป เมื่อเป�ดใช�งานเตาอบไมโครเวฟ
ของท�าน โปรดปฏิบัติตามข�อควรระวังพ�้นฐานรวมถึงสิ�งต�าง ๆ ต�อไปนี้:

1.  โปรดอ�านและปฏิบัติตามคําแนะนําเฉพาะ เร�่อง:
"ข�อควรระวังเพ�่อหลีกเลี่ยงโอกาสสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป"

2.  เด็กอายุตั้งแต� 8 ป�ข�้นไปสามารถใช�งานเคร�่องใช�ไฟฟ�าชนิดนี้ได�
แต�ในกรณีของผู�ที่มีบกพร�องทางร�างกาย, ประสาทสัมผัส หร�อ จ�ตใจ 
ตลอดจนผู�ที่ขาดประสบการณ�และความรู�ในการใช�งาน จําเป�นต�องได�รับ
การดูแลหร�อคําแนะนําการใช�งานเตาอบไมโครเวฟอย�างปลอดภัย และ
เข�าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดข�้น ทั้งนี้ ห�ามมิให�เด็กเล�น, ทําความสะอาด และ
ดูแลเคร�่องใช�ไฟฟ�าชนิดนี้ เว�นแต�เด็กมีอายุมากกว�า 8 ป� และ กระทําภายใต�
การดูแล นอกจากนี้ ควรกันให�ห�างจากเด็กอายุน�อยกว�า 8 ป� เว�นแต�ได�รับ
การดูแลอย�างต�อเนื่องตลอดการใช�งาน

3.  เก็บรักษาตัวเคร�่องและสายไฟให�พ�นมือเด็กอายุน�อยกว�า 8 ป�
4.  หากสายไฟชํารุด ต�องเปลี่ยนใหม�โดยผู�ผลิต, ตัวแทนผู�ให�บร�การ หร�อ

บุคคลผู�มีคุณสมบัติใกล�เคียง เพ�่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข�้น
(สําหรับเคร�่องใช�ไฟฟ�า ประเภท Y)
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5.    คําเตือน: ตรวจสอบให�แน�ใจว�า ป�ดเคร�่องแล�วก�อนเปลี่ยนหลอดไฟ
เพ�่อหลีกเลี่ยงโอกาสเกิดไฟฟ�าช็อต

6.    คําเตือน: อุปกรณ�เป�นอันตรายอย�างยิ�งสําหรับบุคคลอื่นใด นอกเหนือ
จากเจ�าหน�าที่ผู�มีความสามารถดําเนินงานให�บร�การหร�อซ�อมแซมส�วนต�าง ๆ
หมายรวมถึงงานถอดฝาป�องกันคลื่นไมโครเวฟ

7.    คําเตือน: ห�ามใช�อุ�นอาหารเหลวและอาหารอื่น ๆ ที่อยู�ในภาชนะป�ดสนิท
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได�

8.    เมื่ออุ�นอาหารในภาชนะพลาสติกหร�อกระดาษ ให�ใช�ความระมัดระวัง
เป�นพ�เศษ เนื่องจากภาชนะอาจเกิดการลุกไหม�ได�

9.    โปรดเลือกใช�ภาชนะที่เหมาะสมต�อการใช�งานร�วมกับเตาไมโครเวฟเท�านั้น
10.  หากพบควัน ให�ป�ดเคร�่องหร�อถอดปลั๊กเคร�่องใช�ไฟฟ�า และ ป�ดประตู

เตาอบไว�เพ�่อป�องกันการเกิดประกายไฟ
11.  การอุ�นเคร�่องดื่มโดยใช�คลื่นไมโครเวฟอาจทําให�เคร�่องดื่มเดือดช�าลง

ดังนั้นต�องใช�ความระมัดระวังอย�างยิ�งในการเลือกภาชนะ
12. สําหรับขวดนมและภาชนะบรรจ�อาหารทารก ต�องกวนหร�อเขย�าภาชนะ

อยู�เสมอ ตลอดจนทดสอบอุณหภูมิก�อนการบร�โภค เพ�่อหลีกเลี่ยงอันตราย
จากความร�อน

13.  ไข�ทั้งเปลือกและไข�ต�มทั้งฟองไม�ควรอุ�นในเตาอบไมโครเวฟ เนื่องจาก
อาจเกิดการระเบิดได� แม�ภายหลังนําไข�ออกจากเตาอบแล�วก็ตาม

14.  เตาอบไมโครเวฟควรได�รับการทําความสะอาดและขจัดคราบอาหาร
ออกอย�างสมํ่าเสมอ

15.  หากอุปกรณ�ไม�ได�รับการบํารุงรักษาให�อยู�ในสภาพที่สะอาดอยู�เสมอ
พ�้นผิวของอุปกรณ�อาจเสื่อมสภาพ และ ส�งผลต�ออายุการใช�งาน
ทั้งยังนําไปสู�สถานการณ�อันตรายได�
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16.  ห�ามติดตั้งเคร�่องใช�ไฟฟ�าหลังประตูตกแต�ง เพ�่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ความร�อนสูง (ยกเว�นรุ�นที่สามารถติดตั้งกับประตูตกแต�งได�)

17.  ให�ใช�หัววัดตรวจจับอุณหภูมิที่แนะนําสําหรับเตาอบไมโครเวฟนี้เท�านั้น
(สําหรับเตาอบที่มีคุณสมบัติเอื้อต�อการใช�หัววัดตรวจจับอุณหภูมิ)

18.  ห�ามวางเตาอบไมโครเวฟไว�ในตู� เว�นแต�จะได�รับการทดสอบ
19.  เตาอบไมโครเวฟต�องได�รับการใช�งานขณะเป�ดประตูตกแต�งไว�เสมอ

(สําหรับเตาอบรุ�นที่มีประตูตกแต�ง)
20.  เคร�่องใช�ไฟฟ�านี้มีวัตถุประสงค�เพ�่อใช�ในครัวเร�อนและการใช�งาน

ในลักษณะที่คล�ายคลึงกัน ยกตัวอย�างเช�น:
-  พ�้นที่ครัวสําหรับพนักงาน ภายในร�านค�า, สํานักงาน และ

สถานที่ทํางานอื่น ๆ;
-  เพ�่อการใช�งานสําหรับลูกค�าโรงแรม, โมเต็ล และสถานที่อยู�อาศัยอื่น ๆ;
-  บ�านไร�;
-  สถานที่อยู�อาศัยประเภทที่พักพร�อมอาหารเช�า

21.  เตาอบไมโครเวฟนี้มีวัตถุประสงค�เพ�่อการใช�งานอุ�นอาหารและเคร�่องดื่ม
การอบแห�งอาหารหร�อเสื้อผ�า ตลอดจนการให�ความร�อนแก�แผ�น
ประคบร�อน, รองเท�าแตะ, ฟองนํ้า, ผ�าชุบนํ้าหมาด ๆ และ สิ�งอื่นที่
คล�ายกัน อาจนําไปสู�ความเสี่ยงต�อการบาดเจ็บ, การลุกไหม� หร�อ
ไฟไหม�ได�

22.  ห�ามมิให�ใช�ภาชนะโลหะสําหรับบรรจ�อาหารและเคร�่องดื่ม ระหว�างการปรุง
อาหารด�วยเตาอบไมโครเวฟ

23.  ห�ามมิให�ทําความสะอาดเตาอบด�วยเคร�่องทําความสะอาดแรงดันไอนํ้า
24.  เคร�่องใช�ไฟฟ�านี้มีวัตถุประสงค�เพ�่อการใช�งานได�โดยอิสระ ไม�ข�้นกับ

อุปกรณ�อื่น
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25.  ควรติดตั้งเคร�่องใช�ไฟฟ�านี้โดยหันด�านหลังเคร�่องไปทางผนัง

โปรดอ�านคําแนะนําดังกล�าวมาโดยละเอียด และ
เก็บรักษาคู�มือนี้ไว�เพ�่อใช�อ�างอิงในอนาคต
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อันตราย
อันตรายจากการเกิดไฟฟ�าช็อต
การสัมผัสส�วนประกอบภายในเคร�่อง
บางส�วน อาจทําให�บุคคลเกิดการ
บาดเจ็บหร�อเสียชีว�ตได� ดังนั้น ห�ามมิให�
ถอดชิ�นส�วนอุปกรณ�เคร�่องใช�ไฟฟ�านี้

โปรดปร�กษาช�างไฟฟ�า หร�อ ช�างซ�อมบํารุง
ผู�มีคุณสมบัติเหมาะสม หากท�านไม�เข�าใจ
คําแนะนําในคู�มือการต�อสายดินโดยสมบูรณ�
หร�อ มีข�อสงสัยว�า เคร�่องใช�ไฟฟ�าได�รับการ
ต�อสายดินอย�างถูกต�องเหมาะสมหร�อไม�
นอกจากนี้ ในกรณีที่จําเป�นต�องใช�สายต�อ
ให�ใช�สายต�อแบบ 3 สายเท�านั้น

1. สายไฟสั้น เพ�่อลดความเสี่ยงจาก
การพันหร�อสะดุดสายไฟยาว ๆ
2.ในกรณีที่ใช�สายไฟยาวหร�อสายต�อ:
1)  มาตรฐานพ�กัดไฟฟ�าของชุดสายไฟ

หร�อสายต�อ ควรมีค�าขั้นตํ่าเท�ากับ
พ�กัดไฟฟ�าของอุปกรณ�

2)  สายต�อต�องเป�นสายดินชนิด 3 สาย
3)  ในกรณีที่ใช�สายไฟยาว ควรจัดเร�ยง

สายไฟไม�ให�พาดผ�านบนเคาน�เตอร�
หร�อโต�ะ ซึ่งเด็กสามารถดึงหร�อสะดุด
ล�มโดยไม�เจตนา

คําเตือน
อันตรายจากการเกิดไฟฟ�าช็อต
การใช�งานสายดินอย�างไม�ถูกต�องเหมาะสม
อาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตได� ดังนั้น ห�ามมิให�
เสียบอุปกรณ�เข�ากับเต�ารับ จนกว�าเคร�่อง
จะได�รับการติดตั้งและต�อสายดินอย�าง
ถูกต�องเหมาะสม

เคร�่องใช�ไฟฟ�านี้ต�องได�รับการต�อสายดิน
 ในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ�าลัดวงจร
การต�อสายดินจะช�วยลดความเสี่ยง
การเกิดไฟฟ�าช็อต เนื่องด�วยสายดิน
ดังกล�าวคือทางออกสําหรับกระแสไฟฟ�า
เคร�่องใช�ไฟฟ�านี้ติดตั้งสายไฟพร�อมสายดิน
และปลั๊กต�อสายดินเร�ยบร�อยแล�ว ทั้งนี้
ในส�วนของการใช�งาน ให�ท�านเสียบปลั๊ก
เข�ากับเต�ารับที่ได�รับการติดตั้งและต�อ
สายดินอย�างถูกต�องเหมาะสม

การติดตั้งสายดินเพ�่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
ของผู�ใช�งาน
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การทําความสะอาด

ภาชนะ

อันตรายจากการบาดเจ็บ
ส�วนบุคคล

ข�อควรระวัง
โปรดดูคําแนะนําเร�่อง "วัสดุที่ท�านควรใช�งาน หร�อ
ควรหลีกเลี่ยง สําหรับเตาอบไมโครเวฟ"
ทั้งนี้อาจมีภาชนะที่ไม�ใช�โลหะบางชนิด ซึ่งไม�ปลอดภัย
ต�อการใช�งานไมโครเวฟ หากมีข�อสงสัย ท�านสามารถ
ทดสอบภาชนะดังกล�าวนั้นได� ตามขั้นตอนเบื้องล�าง
ดังต�อไปนี้

การทดสอบภาชนะ:
1.  เติมนํ้าเย็น 1 ถ�วย (250 มล.) ลงในภาชนะปลอดภัย

สําหรับใช�กับไมโครเวฟ พร�อมกับ ภาชนะที่ต�อง
การทดสอบ

2.  อุ�นนํ้าดังกล�าวด�วยกําลังไฟสูงสุดเป�นเวลา 1 นาที
3.  จากนั้นค�อย ๆ คลําภาชนะ หากภาชนะที่ต�องการ

ทดสอบร�อนข�้น ห�ามมิให�ใช�ปรุงอาหารด�วยไมโครเวฟ
4.  ไม�ควรใช�เวลาปรุงอาหารนานเกิน 1 นาที

อย�าลืมถอดปลั๊กเคร�่องใช�ไฟฟ�าออกจากแหล�งจ�ายไฟก�อนเร��มทําความสะอาด
1.  ทําความสะอาดช�องเตาอบภายหลังการใช�งานด�วยผ�าชุบนํ้าหมาด ๆ
2.  ทําความสะอาดอุปกรณ�เสร�มต�าง ๆ ตามปกติด�วยนํ้าสบู�
3.  กรอบประตูและซีล ตลอดจนชิ�นส�วนต�าง ๆ ใกล�เคียง ต�องได�รับการทําความสะอาด

ด�วยผ�าชุบนํ้าหมาด ๆ เสมอ เมื่อสกปรก
4.  ห�ามมิให�ใช�นํ้ายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร�อนรุนแรง หร�อ เคร�่องข�ดโลหะที่มี

ความคม ในการทําความสะอาดกระจกประตูเตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจข�ดข�ด
พ�้นผิวเป�นรอย ส�งผลให�กระจกแตกได�ในอนาคต

5.  เคล็ดลับการทําความสะอาด - เพ�่อการทําความสะอาดผนังช�องเตาอบส�วนสัมผัส
อาหารได�อย�างง�ายดายยิ�งข�้น: ใส�เลม�อนคร�่งลูกลงในชาม, เติมนํ้า 300 มล.
(1/2 ไพนต�) และ อุ�นด�วยไมโครเวฟกําลัง 100% เป�นเวลา 10 นาที จากนั้นเช็ด
เตาอบไมโครเวฟให�สะอาดด�วยผ�าแห�งนุ�ม ๆ

อุปกรณ�นี้อาจก�อให�เกิดอันตราย
อย�างยิ�งสําหรับบุคคลทั่วไป 
นอกเหนือจากเจ�าหน�าที่ผู�มี
ความสามารถเฉพาะทางในการให�
บร�การหร�อซ�อมแซมส�วนต�าง ๆ 
หมายรวมถึงงานถอดฝาป�องกัน
คลื่นไมโครเวฟ
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ภาชนะ           หมายเหตุ

ถาดอบ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผู�ผลิตโดยเคร�งครัด ก�นของถาดอบต�องมีความลึก
อย�างน�อย 3/16 นิ�ว (5 มม.) การใช�งานอย�างไม�ถูกต�องอาจเป�นทําให�จานหมุนแตกได�

ภาชนะกระเบื้อง ต�องเป�นภาชนะที่สามารถใช�งานกับเตาอบไมโครเวฟได�เท�านั้น, ควรปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผู�ผลิตโดยเคร�งครัด และ ห�ามมิให�ใช�งานภาชนะที่แตกหร�อบิ�น

ขวดโหลแก�ว ต�องเป�ดฝาออกเสมอ และ ใช�บรรจ�อาหารเพ�่อการอุ�นเท�านั้น อย�างไรก็ตาม ขวดโหลแก�ว
ส�วนมากไม�สามารถทนต�อความร�อนได�และอาจแตกเสียหาย

ภาชนะแก�ว

บรรจ�ภัณฑ�สําเร็จรูป

ต�องเป�นภาชนะแก�วทนความร�อนที่สามารถใช�งานกับเตาอบไมโครเวฟได�เท�านั้น
โปรดตรวจสอบให�แน�ใจว�า ภาชนะไม�มีลายขอบโลหะ และ ห�ามมิให�ใช�งานภาชนะที่แตกหร�อบิ�น

ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผู�ผลิตโดยเคร�งครัด ห�ามป�ดบรรจ�ภัณฑ�ด�วยลวดโลหะ
และ ต�องตัดปากบรรจ�ภัณฑ�เป�นทางยาว เพ�่อให�ไอนํ้าสามารถระเหยออกมาได�

จานและถ�วยกระดาษ ใช�สําหรับอุ�นหร�อปรุงอาหารในช�วงระยะเวลาสั้น ๆ เท�านั้น และห�ามมิให�เตาอบคลาดสายตา
ระหว�างอุ�นหร�อปรุงอาหาร

กระดาษอเนกประสงค� ใช�เพ�่อห�อหุ�มอาหารสําหรับอุ�นและดูดซับนํ้ามันเท�านั้น ใช�สําหรับปรุงอาหารในช�วงระยะเวลาสั้น ๆ
ภายใต�การดูแลเท�านั้น

กระดาษรองอบ ใช�ห�อหุ�มอาหารเพ�่อป�องกันการกระเด็นหร�อปรุงอาหารด�วยการนึ่ง

พลาสติก ต�องเป�นแบบที่สามารถใช�งานกับเตาอบไมโครเวฟได�เท�านั้น ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผู�ผลิต
โดยเคร�งครัด ควรติดฉลากระบุว�า “ปลอดภัยใช�งานกับเตาอบไมโครเวฟได�” ภาชนะพลาสติก
บางชนิดอาจอ�อนลงเมื่อสัมผัสกับอาหารที่ร�อนข�้น ทั้งนี้สําหรับ “ถุงอุ�นอาหาร” และ ถุงพลาสติก
ป�ดสนิทต�องตัดปากถุง, เจาะ หร�อ แทงถุง เพ�่อให�ไอนํ้าสามารถระเหยออกมาได�

ฟ�ล�มห�ออาหาร ต�องเป�นแบบที่สามารถใช�งานกับเตาอบไมโครเวฟได�เท�านั้น ใช�เพ�่อห�อหุ�มอาหารระหว�างการ
ปรุงอาหารเพ�่อรักษาความชื้น อย�างไรก็ตามห�ามมิให�ฟ�ล�มสัมผัสอาหารโดยตรง

เทอร�โมมิเตอร� ต�องเป�นแบบที่สามารถใช�งานกับเตาอบไมโครเวฟได�เท�านั้น
(เทอร�โมมิเตอร�สําหรับวัดอุณหภูมิเนื้อและของหวาน)

กระดาษเคลือบข�้ผึ้ง ใช�ห�อหุ�มอาหารเพ�่อป�องกันการกระเด็นและรักษาความชื้น

ถาดอลูมิเนียม อาจก�อให�เกิดประกายไฟ ควรเปลี่ยนไปใช�ภาชนะบรรจ�อาหารปลอดภัยสําหรับใช�กับไมโครเวฟ

กล�องบรรจ�อาหาร
แบบมีที่จับเป�นโลหะ

ภาชนะโลหะ หร�อ
ภาชนะขอบโลหะ

โลหะจะป�องกันอาหารจากคลื่นไมโครเวฟ ขอบโลหะอาจทําให�เกิดประกายไฟ

ลวดโลหะมัดอาหาร อาจก�อให�เกิดไฟไหม�ในเตาอบ

ถุงกระดาษ

โฟมพลาสติก

อาจก�อให�เกิดประกายไฟ และ อาจก�อให�เกิดไฟไหม�ในเตาอบ

โฟมพลาสติกอาจละลาย หร�อ ปนเป��อนอาหารที่เป�นของเหลวได� เมื่อนํามาใช�งานที่อุณหภูมิสูง

ไม� ภาชนะไม�จะแห�งเมื่อใช�งานร�วมกับเตาไมโครเวฟ เนื้อไม�อาจแยกหร�อแตกหักเสียหายได�

อาจก�อให�เกิดประกายไฟควรเปลี่ยนไปใช�ภาชนะบรรจ�อาหารปลอดภัยสําหรับใช�กับไมโครเวฟ

วัสดุที่ท�านควรใช�งานสําหรับเตาอบไมโครเวฟ

วัสดุที่ท�านควรหลีกเลี่ยงสําหรับเตาอบไมโครเวฟ
ภาชนะ           หมายเหตุ
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F

G

A

C BE D

การติดตั้งเตาอบไมโครเวฟของท�าน
ชื่อชิ�นส�วนและอุปกรณ�ของเตาอบไมโครเวฟ
นําเตาอบพร�อมด�วยอุปกรณ�ทั้งหมด ออกจากกล�องบรรจ�และช�องภายใน
เตาอบไมโครเวฟของท�านจะมาพร�อมกับอุปกรณ�เสร�มต�าง ๆ ดังต�อไปนี้:
ถาดแก�ว 1
วงแหวนช�วยหมุน 1
คู�มือการใช�งาน 1

A) แผงควบคุม
B) เพลาหมุน
C) วงแหวนช�วยหมุน
D) ถาดแก�ว
E) หน�าต�างดูการทํางานภายในเคร�่อง
F) ชิ�นส�วนประกอบประตู
G) ระบบอินเตอร�ล็อคเพ�่อความปลอดภัย

การติดตั้งจานหมุน
ดุมหมุน (ด�านล�าง)

เพลาหมุน

วงแหวนช�วยหมุน

ถาดแก�ว

a.  ห�ามมิให�วางถาดแก�วควํ่าลง และไม�ควรยึดถาดแก�วติดอยู�กับที่
b.  ในระหว�างการปรุงอาหาร ต�องใช�งานทั้งถาดแก�วและ

วงแหวนช�วยหมุนเสมอ
c.  อาหารและภาชนะบรรจ�อาหารทั้งหมด ควรวางบนถาดแก�วสําหรับ

ปรุงอาหารเสมอ
d.  ในกรณีที่ถาดแก�วหร�อวงแหวนช�วยหมุนแตกหัก หร�อ เสียหาย

โปรดติดต�อศูนย�บร�การที่ได�รับอนุญาตใกล�บ�านท�าน
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20cm

30cm

20cm

min85cm

0cm

การติดตั้งบนเคาน�เตอร�
โปรดนําวัสดุและอุปกรณ�เสร�มทั้งหมดออกจาก
กล�องบรรจ� เพ�่อตรวจสอบความเสียหายของ
เตาอบไมโครเวฟ ยกตัวอย�างเช�น มีรอยบุบ หร�อ
ประตูเตาอบแตก ทั้งนี้ห�ามมิให�ดําเนินการติดตั้ง
หากเตาอบไมโครเวฟได�รับความเสียหาย

1. โปรดเลือกระดับพ�้นที่ติดตั้ง ให�มีพ�้นที่เพ�ยงพอ
ต�อการเป�ดช�องระบายอากาศเข�า และ/หร�อ ออก

(1)  ความสูงขั้นตํ่าในการติดตั้งคือ 85 ซม.
(2)  ควรติดตั้งเคร�่องใช�ไฟฟ�านี้โดยหันด�านหลัง

เคร�่องไปทางผนัง เว�นระยะห�างเหนือเตาอบ
ขั้นตํ่า 30 ซม. โดยต�องมีระยะห�างขั้นตํ่า 20 ซม.
ระหว�างเตาอบและผนังด�านหลังเคร�่อง

(3)  ห�ามมิให�ดึงขาเคร�่องออกจากเตาอบ
(4)  การป�ดช�องทางกระแสไฟเข�า และ/หร�อ ออก

อาจทําให�เตาอบไมโครเวฟได�รับความ
เสียหายได�

พ�้นผิวสัมผัสอาจร�อนข�้น
ระหว�างการใช�งาน

(5)  โปรดวางเตาอบให�ห�างจากว�ทยุและโทรทัศน�
มากที่สุด เนื่องจากการทํางานของ
เตาอบไมโครเวฟ อาจส�งสัญญาณรบกวน
การรับสัญญาณว�ทยุหร�อโทรทัศน�ของท�านได�

2.   เสียบเตาอบไมโครเวฟของท�านเข�ากับเต�ารับ
มาตรฐานในครัวเร�อน ทั้งนี้โปรดตรวจสอบ
ให�แน�ใจว�า แรงดันไฟฟ�าและความถี่มีค�าตรง
กันกับแรงดันไฟฟ�าและความถี่ที่ระบุบนฉลาก
มาตรฐาน

คําเตือน: ห�ามมิให�ติดตั้งเตาอบไมโครเวฟเหนือเตา
ตั้งพ�้นหร�ออุปกรณ�ให�ความร�อนอื่น ๆ หากฝ�าฝ�น
ติดตั้งใกล�หร�อเหนืออุปกรณ�ให�ความร�อนใด ๆ
เตาอบไมโครเวฟอาจได�รับความเสียหาย และ
สัญญาการรับประกันจะถือเป�นโมฆะ

ช�องเตาอบ: โปรดลอกฟ�ล�มป�องกันพ�้นผิวเตาอบ
ไมโครเวฟออกก�อนการใช�งาน แต�ห�ามมิให�ถอด
ฝาครอบไมกาสีนํ้าตาลอ�อน ที่ติดอยู�กับช�อง
เตาอบออก เพ�่อป�องกันอันตรายจากแมกนีตรอน

การติดตั้ง
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1. เพ�่อตั้งค�าพลังงานปรุงอาหาร ให�หมุนปุ�ม
พลังงานที่ใช�ไปยังระดับที่ต�องการ

2. เพ�่อตั้งค�าเวลาปรุงอาหาร ให�หมุนปุ�ม
ตั้งเวลาไปยังเวลาที่ต�องการ
อ�างอิงตามคู�มือปรุงอาหารของท�าน

3. เตาอบไมโครเวฟจะเร��มปรุงอาหาร
โดยอัตโนมัติ ภายหลังการตั้งค�า
พลังงานและเวลา

4. เมื่อครบเวลาที่ตั้งค�าไว� เคร�่องจะส�งเสียง
"ติ�ง" และหยุดทํางาน

5. หากไม�ได�ใช�งานเคร�่อง ให�ตั้งค�า
เวลาเป�น "0" เสมอ

ฟ�งก�ชั่น/พลังงาน

ตํ่า

ปานกลาง

สูงเล็กน�อย

สูง

17% ไมโครเวฟ

33% ไมโครเวฟ

55% ไมโครเวฟ

77% ไมโครเวฟ

100% ไมโครเวฟ

ลดความแข็งของไอศกร�ม

ซุปสตูว�, ลดความแข็ง หร�อ ละลายเนย

สตูว�, ปลา

ข�าว, ปลา, ไก�, เนื้อบด

อุ�นอาหาร, นม, ต�มนํ้า, ผัก, เคร�่องดื่ม

ตํ่าเล็กน�อย
(โหมดละลายอาหารแช�แข็ง)

กําลังส�ง การใช�งาน

หมายเหตุ:  เมื่อนําอาหารออกจากเตาอบ โปรดตรวจสอบให�แน�ใจว�า ป�ดเตาอบแล�ว โดยหมุนสว�ตช�
ตัวจับเวลาไปที่ 0 (ศูนย�) หากไม�ตรวจสอบ และ ใช�งานเตาอบไมโครเวฟโดยไม�มีอาหารอยู�ภายใน
อาจส�งผลให�แมกนีตรอนมีอุณหภูมิสูงเกินควร และ เกิดความเสียหายได�

คําแนะนําการใช�งาน
แผงควบคุมและฟ�เจอร�การใช�งาน
คําแนะนําการใช�งาน

พลังงานที่ใช�

ตัวจับเวลา







คลื่นไมโครเวฟ
รบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน�

เตาอบไม�ทํางาน

เตาอบไม�ร�อน

แสงเตาอบอ�อนลง

เตาอบทํางานโดยไม�มีอาหารอยู�ภายใน
การใช�งานเตาอบโดยไม�มีอาหารอยู�ภายใน
ถือเป�นเร�่องต�องห�ามและเป�นอันตรายอย�างยิ�ง

(1)  เสียบปลั๊กไม�แน�น ถอดปลั๊ก รอ 10 ว�นาทีแล�วเสียบปลั๊กใหม�

เปลี่ยนฟ�วส� หร�อ ร�เซ็ตเซอร�กิตเบรคเกอร�
(ซ�อมแซมได�โดยเจ�าหน�าที่ผู�เชี่ยวชาญ
จากบร�ษัทของเรา)

ทดสอบเต�ารับ กับเคร�่องใช�อิเล็กทรอนิกส�
เคร�่องอื่น

ป�ดประตูเตาอบให�สนิท

(2)  ฟ�วส�ขาด หร�อ
เซอร�กิตเบรคเกอร�ทํางานตัดไฟ

(3)  เต�ารับมีป�ญหา

(4)  ประตูเตาอบป�ดไม�สนิท

พบไอนํ้าสะสมบร�เวณประตูเตาอบ
พบไอร�อนระบายออกจากเคร�่อง

การรับสัญญาณว�ทยุและโทรทัศน� อาจถูกรบกวน เมื่อเป�ดใช�งาน
เตาอบไมโครเวฟ ทั้งนี้คล�ายคลึงกับการรบกวนจากอุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส�อื่น ๆ ยกตัวอย�างเช�น เคร�่องผสมอาหาร, เคร�่องดูดฝุ�น
และพัดลมไฟฟ�า สิ�งนี้ถือเป�นเร�่องปกติ

การปรุงอาหารด�วยกําลังไมโครเวฟตํ่า
แสงเตาอบอาจอ�อนลงได� สิ�งนี้ถือเป�นเร�่องปกติ

ในการปรุงอาหาร อาจพบไอนํ้าระเหยออกจากอาหาร
โดยมากจะระบายออกได�ตามปกติ แต�บางส�วนอาจสะสม
บร�เวณพ�้นผิวสัมผัสที่เย็นกว�า ได�แก� ประตูเตาอบ สิ�งนี้ถือเป�นเร�่องปกติ
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แนวทางแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น

ป�ญหา สาเหตุ แนวทางแก�ไข

เหตุการณ�ต�อไปนี้ถือเป�นเร�่องปกติ

อ�างอิงตามระเบียบว�าด�วยของเสียจากอุปกรณ�ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� (WEEE)
เราควรรวบรวมและจัดการของเสียต�าง ๆ แยกจากกัน หากในอนาคต ท�านจําเป�นต�องทิ�ง
ผลิตภัณฑ�นี้ โปรดอย�าทิ�งรวมกับขยะในครัวเร�อน กรุณาส�งผลิตภัณฑ�นี้ ให�แก�จ�ดรวบรวม
ของเสียที่ให�บร�การโดย WEEE


