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บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ เพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

และปลอดภัย กรุณาอานคูมือการใชงานและการดูแลรักษาโดยละเอียด 

เครื่องอบจานเม็กซผานขบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยเลือกใชวัสดุคุณภาพดี ปลอดภัย 

และสามารถใชงานไดอยางสะดวก และดูแลรักษางาย

ใชงานงาย เพียงเรียงภาชนะที่สะอาดในตะกราวางภาชนะ และหมุนปุมตั้งเวลาที่ตองการ 

สะดวกสบาย เพียงหมุนปุมตั้งเวลาที่ตองการ เครื่องอบจานจะเริ่มทำงานทันทีที่ปดฝาครอบ สัญญาณไฟ LED 

จะสวางขึ้น เครื่องจะทำงานโดยทำใหจานแหงดวยลมรอน ที่อุณหภูมิ 70°C +/- 5°C

ชั้นวางภาชนะสแตนเลส สตีล 304 เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4-6 คน

 

สารบัญ          หนา



ชื่อสินคา    เครื่องอบจาน 

รุน     DM60B-1

แรงดันไฟฟา    220 โวลต 50 เฮิรตซ

กำลังไฟ     260 วัตต

ความจุ     60 ลิตร

น้ำหนักสุทธิ    5.5 กก.

อุณหภูมิการทำงาน   70°C +/- 5°C

น้ำหนักสูงสุดที่รับไดของตะแกรง  15 กก.

ขนาด     495 x 409 x 362 มม.

 

ตะแกรงใสภาชนะ

ถาดรองน้ำ

ฐานตัวเครื่อง

แกนสวิงฝาเปด/ปด

ชองระบายอากาศฝาเปด/ปด

ปุมหมุนตั้งเวลา
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ขอมูลทางดานเทคนิค

สวนประกอบเคร่ืองอบจาน



วิธีการใชงาน

แผงควบคุมการใชงาน

การใชงาน

ลักษณะการทำงาน

•    วางภาชนะ จาน ซอน และอุปกรณอื่นๆ ในตะแกรง ปดฝาใหสนิท

•    หมุนปุมตั้งเวลา            เพื่อเลือกเวลาที่ตองการ เครื่องอบจานดวยลมรอนจนกระทั่งหมดเวลาที่ตั้งไว

•    หากตองการเปลี่ยนเวลาการทำงาน เพียงแตหมุนปุมตั้งเวลา            เพื่อเลือกเวลาที่ตองการใหม 

     เครื่องจะเริ่มการทำงานจนกระทั่งหมดเวลา

•    เครื่องอบจานมีระบบความปลอดภัย หากฝาครอบเปดออกเครื่องจะหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ 

     และเครื่องจะกลับมาทำงาน เมื่อฝาครอบปดสนิท 
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เลือกเวลาในการอบ         เริ่มการทำงานอัตโนมัติ         เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ

ชามขนาดใหญ  1 ใบ ทัพพี 1 คัน ชอนเล็ก 5 คัน 
จาน 4 ใบ ถวย 5 ใบ และตะเกียบ 10 คู

ตัวอยางปริมาณภาชนะที่เหมาะสม

2-4 คน

สำหรับ

10-20 นาที

เวลาการอบที่แนะนำ

ชามขนาดใหญ  1 ใบ ทัพพี 1 คัน ชอนเล็ก 8 คัน 
จาน 5 ใบ ถวย 8 ใบ และตะเกียบ 10 คู

35-45 นาที 4-6 คน

ชามขนาดใหญ  1 ใบ ทัพพี 1 คัน ชอนเล็ก 10 คัน 
จาน 6 ใบ ถวย 8 ใบ และตะเกียบ 10 คู

50-60 นาที

ECO

โหมด

Standard

Intensive 6-10 คน



กอนเริ่มใชงาน:

•    สำหรับการใชงานครั้งแรกและเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดกอนการใชงานควรทำความสะอาดตะแกรงใสภาชนะ

     ลอกพลาสติกกันรอยบนตัวเครื่องออก อบเครื่องทิ้งไวเปนเวลา 60 นาที ปลอยทิ้งไวจนเครื่องเย็นลง แลวจึงเริ่มใชงาน 

•    ทำความสะอาดตะแกรงใสภาชนะกอนใชงาน และควรวางภาชนะในตำแหนงที่เหมาะสมกอนเริ่มอบจาน

ขณะใชงาน:

•    ไมควรมีสิ่งใดขวางกั้นชองระบายอากาศ

•    ไมควรคลุมเครื่องดวยผา ในระหวางที่เครื่องกำลังทำงาน 

•    ควรระมัดระวังไมสัมผัสหรือจับบริเวณชองระบายอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได

•    หากเครื่องมีอาการผิดปกติใดๆ หรือเสียในระหวางใชงาน ใหหยุดการใชงานทันที และติดตอศูนยบริการ

     02-817-8999 / 02-493-6565

หลังการใชงาน:

•    ไมควรเปดฝาครอบทันที่เมื่อเครื่องหยุดทำงาน ควรปลอยทิ้งไว 10 นาทีจึงเปดฝาครอบ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจาก 

     ความรอนภายในเครื่อง 

•    ควรปดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใชงาน 

•    หมั่นตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องทุกๆ สัปดาห เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน และควรถอดปลั๊กออก 

     หากไมไดใชงานเปนเวลานาน

•    ควรวางเครื่องอบจานในที่แหงอากาศถายเทไดสะดวก ไมควรปลอยใหเด็กเล็กเลนเครื่องหรือใชงานตามลำพัง 

     เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุและถูกไฟฟาดูดที่อาจเกิดขึ้น

คำเตือนและขอควรระวัง

1.  บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือที่เสื่อมสภาพทางรางกายหรือประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไมปกติ 

     หรือผูที่ขาดประสบการณการใช และความรูความเขาใจ รวมถึงเด็กเล็ก ไมควรใชเครื่องอบจานหากไมไดอยูภายใต 

     การดูแลของผูใหญอยางใกลชิด 

2.  ไมควรปลอยใหเด็กเครื่องอบจาน และควรแนะนำไมใหเด็กเลนเครื่องอบจานเพื่อความปลอดภัย

3.  หามไมใหเด็กอายุ 8 ปขึ้นไป หรือบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือที่เสื่อมสภาพทางรางกายหรือประสาท 

     สัมผัส หรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือผูที่ขาดประสบการณการใช และความรูความเขาใจ ใชเครื่องอบจานนี้ 

     นอกจากจะไดรับการดูแล หรือคำแนะนำในการใชงานที่ถูกตอง และอยูภายใตการดูแลของผูใหญอยางใกลชิด

4.  ไมควรใหเด็กทำความสะอาดหรือทำการบำรุงรักษาเครื่องนี้โดยลำพัง หากไมอยูภายใตการดูแลของผูใหญ

5.  ไมควรทำความสะอาดเครื่องอบจานดวยน้ำยาที่เปนตัวทำละลายหรือแปรงขัดจาน กอนใชงานควรลางทำความสะอาด 

     ตะแกรงวางภาชนะ วางภาชนะใหเรียบรอยเพื่ออบแหงและฆาเชื้อ และปฏิบัติตามคำแนะนำการใชงานอยางเครงครัด

6.  ไมควรใชงานเมื่อมีปญหาสายไฟขัดของ ติดตอศูนยบริการเพื่อดำเนินการแกปญหา 

7.  ไมควรใชเครื่องกับภาชนะที่มีการเคลือบผิวดวยแลคเกอร หรือทำจากเรซิ่น ภาชนะที่ไมทนความรอน หรือภาชนะที่ 

     ทำจากวัสดุที่ติดไฟได ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได

8.  ใชผาชุบน้ำหมาดๆ เพื่อเช็ดเครื่องทั้งดานในและดานนอก หากเครื่องสกปรกมากใหเช็ดดวยน้ำสบู แลวใชชุบน้ำหมาดๆ

     เช็ดสิ่งสกปรกออก และเช็ดซ้ำอีกครั้งดวยผาแหง เทน้ำที่ขังอยูในถาดรองน้ำออกเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำลนจากถาด
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ขอแนะนำการใชงานเพ่ือความปลอดภัย



การแกปญหาเบ้ืองตน

สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

เครื่องไมทำงาน

ปญหา

เครื่องไมทำงาน

เครื่องไมทำงาน

อบจานไมแหง

หลอดไฟ LED ไมทำงาน

ฟงกชั่นการทำงานขัดของ

ฝาเครื่องอาจปดไมสนิทหรือปุมสวิตซถูกกดไว

ไมไดเสียบปลั๊ก

ปุมหมุนควบคุมเวลาอาจเสีย

เครื่องทำงานผิดปกติ

หลอดไฟขาด หรือ ขั้วหลอดไมแนน

มีการตั้งการทำงานที่ผิด

ปดฝาครอบ
ตรวจสอบปลั๊กและ
เสียบปลั๊กใหแนน

ติดตอศูนยบริการ

ติดตอศูนยบริการ

ติดตอศูนยบริการ

รีเซ็ตเครื่องใหมโดยการหมุน
กลับไปที่ตำแหนงเริ่มตน O
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