
























อยาตรวจรอยรั่วแกสดวยเปลวไฟ 
เพราะอาจเกิดไฟไหมได

การตอทอแกสเขากับถังแกส LPG ตอ
โดยใชหัวปรับความดันแกสชนิดความดันต่ำบริษัท
ได จำหนายหัวปรับความดันแกสชนิดความดันต่ำ 
เม็กซ รุน SPR37S ซึ่งไดรับมาตรฐาน สมอ.
หมุนเกลียวหัวปรับความดันแกสเขากับตัวถังใหแนน 
ที่ปลายอีกดานตอดวยทอออนขันทอออนเขากับ
หัวปรับความดันใหแนน
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พัดลมระบายความรอน  อาจจะทำงานระบาย
ความรอนตอเนื่องอีก 20-30 นาที หลังจากที่คุณ
เลิกใชงานและปดสวิทชเตาอบไปแลว 
ถือเปนปกติ

เปลวไฟที่ใหความรอนสูง ตองมีสีฟาถาเปลวไฟ
เปนสีเหลืองสม ใหตรวจสอบวาวางฝาครอบ
หัวเตาเขาที่หรือไม หรือทำความสะอาดหัวเตา

อันตราย
ทอแกสไมควรยึด บิด หรือติดกับสวนที่รอน
ของเตาเนื่องจากอาจทำใหเกิดการระเบิดจาก
การชำรุดของทอแกส

ระบบระบายความรอนเตาอบ

1. พัดลมระบายความรอน
2. แผงควบคุม
3. ประตูเตาอบ
พัดลมระบายความรอนจะระบายความรอนออก
จากรอบเตาอบ ชวยใหดานหนาประตูเตาอบเย็น
ลงจนไมรอนมากเมื่อสัมผัสถูก และยังชวยระบาย

ความรอนอุปกรณของแผงควบคุมการทำงานดวย 

การตรวจสอบสุดทายกอนการใชงาน

1. เช็คการตอระบบไฟฟา

2.เช็คระบบแกสวาความดันถูกตอง

3.ตรวจสอบขอตอทอแกสทุกจุดวาไมรั้ว

4.ลองจุดแกสดู เพื่อตรวจเปลวไฟวาเปนสีฟา

หัวปรับความดันแกส
ใชหัวปรับความดันแกสชนิดความดันต่ำ 
MEX รุน SPR37S ไดรับมาตรฐาน 
มอก 805-2540 ใชตอกับถังแกสชนิดหัวเกลียว
ใหความดันแกสขาออกที่ 37 mbar

• ขยับเตาปรุงอาหารจนชิดผนัง
• ปรับขาเตาปรุงอาหาร
ขาที่ไมเสมอกันจะทำใหเตาปรุงอาหารขยับได ซึ่ง
อาจทำใหภาชนะที่วางไวเลื่อนหลนได 
ดังนั้นจึงควรปรับขาทั้ง 4 ของเตาปรุงอาหารให
เสมอกัน โดยหุมนปรับระดับขาเตา
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4   ขั้นตอนกอนการเปดใชงาน
เทคนิคเพื่อการประหยัดพลังงาน
ขอมูลดังตอไปนี้จะชวยใหคุณใชพลังงานอยางประหยัด
• ควรใชอุปกรณเครื่องครัวที่เคลือบดวยสีเขม
• สำหรับการปรุงอาหารถาในคูมือแนะนำ ใหอุนเตา
  อบใหรอน (Preheat) ควรปฎิบัติตามทุกครั้ง
• ไมควรเปดประตูเตาอบบอยๆในกอนปรุงอาหาร 
• พยายามอบอาหารมากกวาหนึ่งอยางในเวลาเดียว
  กันหากทำได คุณสามารถอบอาหารพรอมๆกัน 2 ชั้น
• ควรปรุงอาหารตอเนื่องกันเพื่อประหยัดพลังงาน ใน
  การอุนเตาอบใหรอน
• คุณสามารถประหยัดพลังงานไดโดยปดสวิทช เตาอบ
  กอนถึงเวลาสิ้นสุดการอบจริง 5 นาที และหามเปด
  ประตู 
• ควรละลายอาหารแชแข็งใหคลายความเย็น กอนนำ
  เขาอบ 
• ใชภาชนะหรือกระทะที่มีฝาปดในการหุงตมอาหาร
  หากไมมีฝาปดอาจทำใหสิ้นเปลืองพลังงานมากกวา
  เดิมถึง 4 เทา
• เลือกใชหัวเตาแกสที่มีขนาดพอเหมาะกับภาชนะและ
  เลือกภาชนะที่มีขนาดและความจุพอเหมาะกับ
  ปริมาณอาหารภาชนะที่มีขนาดใหญจะทำใหเปลือง
  พลังงาน

ควรตั้งเวลากอนการใชงานเตาอบ  
หากไมตั้งเวลาเตาอบจะไมทำงาน.

สัญลักษณ :
1.   ตั้งเวลาใหมีสัญญาณดังเตือน
2.   ตั้งเวลาปรุงอาหาร
3.   ตั้งเวลาสิ้นสุดการทำอาหาร
4.   ตั้งอาหารโดยไมตั้งเวลา
การปรับเวลา :
5.   ปุมลด
6.   ปุมเพิ่ม

1. กดปุม (1) และ (2) คางไว
2. กดปุม (5) หรือ (6) ในการตั้งเวลาปจจุบัน 
ถากดปุม +/- คางไว เวลาจะปรับเร็วขึ้น
3. ปลอยปุม (1) และ (2) เมื่อไดเวลาปจจุบัน

เริ่มตนใชงาน
การตั้งนาิกาเตาอบ



เตาอบไฟฟา
1. นำถาดอบ และตะแกรงออกจากเตาอบ
2. ปดประตูเตาอบ
3. ใชโปรแกรมอบโดยขดลวดบนและลาง
4. ปรับอุณหภูมิสูงสุดใชงานไดที่หนา 21
5. อบใหรอนประมาณ 30 นาที.
6. ปดเตาอบ; ดูการใชงานไดที่หนา 21 

การอบรอนเตาอบครั้งแรกจะมีกลิ่นและควันมาก
ซึ่งจะมีกลิ่นคางอยูหลายชั่วโมง ซึ่งปนเรื่องปรกติ 
อาจชวยดวยการเปดหนาตางระบายอากาศออก
จากหองครัวแตไมควรดูดอากาศออกจากเตาอบ
โดยตรง

คำเตือน
อันตรายจากความรอน
เมื่อใชงานเตาปรุงอาหารจะมีความรอนไมควรให
มือสัมผัส หัวเตาแกสหัวเตาไฟฟา ดานในเตาอบ 
ชั้นตระแกรงเตาอบ ขดลวด ความรอนในเตาอบ 
ฯลฯ และไมควรใหเด็กเล็กเขาใกลขณะปรุงอาหาร 
ควรสวมถุงมือกันความรอนทุกครั้งที่นำอาหารเขา
หรือออกจากเตาอบ
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อยาใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนแรง หรือเครื่องมือ
ทำความสะอาดที่มีความคม เพราะอาจทำใหผิว
ของเตาอบเสียหาย อยาใชใยขัดหยาบ หรือ
เครื่องมือที่มีความคม ทำความสะอาดกระจก 
เพราะอาจทำใหผิวกระจกเปนรอย และทำให
แตกภายหลัง

1. แกะหีบหอออก
2. เช็ดทำความสะอาดดวยผาชุบน้ำหมาด 
แลวเช็ดดวยผาแหง
การอบรอนครั้งแรก
กอนใชควรอุนเตาอบใหรอนนาน 30 นาที 
แลวจึงปดสวิชท 
เพื่อขจัดคราบนำมันสิ่งสกปรกที่มาจากการผลิต

การทำความสะอาดครั้งแรก กอนการใชงาน เตาอบที่มีระบบยาง
1. นำถาดอบ และตะแกรงออกจากเตาอบ
2. ปดประตูเตาอบ
3. เลือกโปรแกรมยาง ตั้งอุณหภูมิสูงสุด;       
   ดูการเปดกอนการใชงานไดที่หนา 30.
4. ใชงานโปรแกรมยางประมาณ 30 นาที.
5. ปดเตาอบ; ดูการใชงานไดที่หนา 21



5    การใชเตาแกส

ขอแนะนำเกี่ยวกับการปรุงอาหาร  

ไมควรเติมน้ำมันลงบนกระทะมากกวาหนึ่ง
ในสามสวนของกระทะ 
ขณะที่ทอดอาหารไม ควรเดินไปทำอยางอื่น 
น้ำมันที่รอนจัด สามารถลุกติดไฟได 
หากมีไฟไหมจากน้ำมัน ไมควรราดน้ำ เพื่อ
ดับน้ำมันเด็ดขาด!  
ควรรีบปดแกสทันที 
ควรใชผาทนไฟครอบปดกระทะหรือใชผาชุป
น้ำหมาดปดทับลงไปบนกระทะ 
แจงเจาหนาที่ดับเพลิงทันที

• กอนนำอาหารทอดในน้ำมัน ควรสะเด็ดน้ำจาก
  อาหารใหแหงกอน ถาเปนอาหารแชแข็งตองทิ้งไว
  จนอาหารมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง  
• ไมควรปดฝาภาชนะขณะที่ปรุงอาหารดวยน้ำมัน
• วางหมอหรือกระทะที่มีมือจับ โดยไมใหมือจับได
  รับความรอนจากหัวเตาอื่น
• ไมควรวางภาชนะหรือกระทะเปลาบนเตาที่เปดอยู
  เพราะจะทำใหเกิดอันตรายได
• ไมควรเปดหัวเตาใหมีความรอน โดยไมมีภาชนะ
  วางดานบน
  เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายได ปดเตาทุกครั้งที่
  ปรุงอาหารเสร็จ
• ผิวของเตาปรุงอาหารอาจมีความรอน อยาวาง
  ภาชนะพลาสติก หรืออลูมิเนียมบนผิวเตา
• ควรใชภาชนะที่มีกนแบน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
  เตาไฟฟา
• เลือกภาชนะใหเหมาะสมกับปริมาณอาหาร เพื่อ
  ความสะดวก
  และปองกันความสกปรกที่เกิดจากการที่อาหาร
  เออลนออกจากภาชนะ เมื่อเดือดอยาวางภาชนะ
  ฝาปดบนหัวเตา
• วางภาชนะใหอยูตรงกลางหัวเตา เมื่อตองการ
  เปลี่ยนไปใชหัวเตาอื่น 
  ควรยกภาชนะขึ้นแลวนำไปวางที่หัวเตา ไมควรใช
  วิธีเลื่อน

1. หัวเตาธรรมดา ใชภาชนะขนาด 18-20 ซม.
2. หัวเตาเปลวไฟ 2 ชั้น ใชกับภาชนะ ขนาด 
    22-24 ซม. หรือกระทะกนกลม
3. หัวเตาเล็ก ใชกับภาชนะ ขนาด 12-18 ซม.
4. หัวเตาธรรมดา ใชกับภาชนะ ขนาด 18-20 ซม.

ปุมเปดแกส
สัญลักษณเปลวไฟใหญ แสดงถึงความรอนสูง 
สัญลักษณืเปลวไฟเล็ก แสดงถึงความรอนต่ำ 
เมื่อตองการปดแกส ตองหมุนปุมนาที “OFF” 
ที่ดานบน

การจุดหัวเตา
1. กดปุมควบคุมคางไว
2. หมุนปุมเปดแกสทวนเข็มนาิกาไปที่เครื่องหมาย
    เปลวไฟใหญ
>>แกสติดไฟ
3. หมุนปรับเปลวไฟจนไดความรอนที่ตองการ

การปดแกส
หมุนปุมไปที่ตำแหนง “OFF”
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การปรุงอาหารกับเตาแกส
ควรเลือกขนาดของภาชนะใหเหมาะสมกับขนาด
ของเปลวไฟ 
ควรปรับเปลวไฟไมใหเกินขอบภาชนะ

การใชเตาแกส



ระบบปดแกสนิรภัย (มีเฉพาะบางรุน)

ระบบปดแกสนิรภัย
จะชวยปดแกส
เมื่อเปลวไฟดับ

1 เซนเซอรระบบปด
แกสนิรภัย

หัวเตาแกสที่มีระบบแกสนิรภัยจะตองใชเวลาในการ
จุดแกสนานกวาปกติ
• กดปุมเปดแกส พรอมพรอมหมุนทวนเข็มนาิกา
  ไปที่สัญลักษณเปลวไฟใหญ
• เมื่อแกสติดไฟ ตองกดปุมคางไวอีก 3-5 วินาที 
  เพื่อใหตัวเซนเซอรมีความรอนพอ
• หากปลอยมือแลวแกสดับ ใหจุดแกสอีกครั้ง และ
  กดปุมคางไว 15 วินาที

อันตราย :
กดปุมคางไว 15 วินาที แลวแกสยังไมติดไฟ
ใหปลอยมือแลวปดแกส 
ตองรออยางนอย 1 นาที จึงจุดแกสใหม 
เพราะเมื่อเปดแกสโดยแกสยังไมติดไฟ จะมี
แกสคางอยูบริเวณหัวเตามากกวาปรกติซึ่งอาจ
เกิดอันตรายได ควรรออยางนอย 1 นาที เพื่อ
ใหแกสกระจายออกไป เพื่อปองกันอัตราย

หัวเตาเปลวไฟ 2 ชั้น

หัวเตาเปลวไฟ 2 ชั้น เหมาะสำหรับการปรุง
อาหารกับกระทะกนกลม จะใหความรอนสูง 
จึงทอดและผัดอาหารไดอรอยตองวางตระแกรง
รองกระทะกนกลมลงบนตะแกรงเตา ซึ่งชวยให
วางกระทะไดมั่นคง
เมื่อคุณตองการใชกระทะกนแบนควรยก
ตระแกรงรองกระทะกนกลมออก
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6   การเป�ดใช�เตาอบ

คำแนะนำในการอบและยาง
คำเตือน:
อันตรายจากความรอน!
เมื่อใชงานเตาปรุงอาหารจะมีความรอนไมควร
สัมผัสเตาแกส หัวเตาไฟฟา ผนังดานในเตาอบ 
ชั้นตระแกรงเตาอบขดลวดความรอนในเตาอบ 
ฯลฯ และไมควรใหเด็กเขาใกลขณะปรุงอาหาร
ควรสวมถุงมือทุกครั้งที่นำอาหารเขาหรือออก
จากเตาอบ. 
อันตราย:
ขณะอบอาหาร เทื่อตองการเปดประตูเตาอบ 
ควรเปดประตูแงมไวเล็กนอย เพื่อใหไอน้ำ
ออกจากเตาอบกอน มิเชนนั้นอาจลวกมือ 
และหนาได

คำแนะนำในการอบขนม
• ใชถาดอบอาหารที่ไมติดพื้นผิวหรือถาดอลูมิเนียม  
  หรือพิมพซิลิโคนชนิดทนความรอน
• วางถาดใหอยูตรงกลางตระแกรง
• วางอาหารที่จะอบไวอยูกึ่งกลางเตาอบ.
• สอดตระแกรงใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับ
  การอบอาหารกอนอบอาหารไมควรเปลี่ยน
  ระดับตะแกรงขณะอบอาหารอยู
• ควรปดประตูระหวางอบอาหาร

คำแนะนำในการอบอาหาร
• หมักไก, ไกงวง  หรือเนื้อชิ้นใหญดวย
  ซอสปรุงรส ซึ่งอาจจะเปนน้ำมะนาวและพริกไทย 
  กอนนำเขาอบ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอบ
• การอบเนื้อติดกระดูกควรใชเวลาอบนานกวา 
  15- 30 นาที เมื่อเทียบกับเนื้อขนาดที่เทากัน
• ประมาณเวลาในการอบเนื้อไดโดยใชเวลา 
  4-5 นาที ตอความหนาของชิ้นเนื้อ 1 เซนติเมตร 

• ควรอบประมาณ 10 นาที หลังอบเสร็จ จึงจะนำ
  เนื้อออกมาจากเตาเพื่อใหน้ำในอาหาร
  กระจายทั่วชิ้นเนื้อและจะไมไหลออกเมื่อใชมีดตัด
• เมื่ออบปลา ควรวางตรงกลางตระแกรง ที่อยูชั้นลาง 
  โดยใชถาดอบชนิดกันความรอน

คำแนะนำในการยาง
เมื่อยางอาหารประเภทเนื้อวัว ปลา หรือไก 
ผิวของอาหารจะเหลืองกรอบ 
ขณะที่เนื้ออาหารจะชุมฉ่ำ อาหารที่แลเปนแผน 
อาหารเสียบไม และไสกรอก หรือผัก เชน มะเขือเทศ 
หอมหัวใหญ ก็เหมาะกับการยางเชนกัน
• วางอาหารบนตระแกรงลวดอบหรือถาดพรอม
  ตะแกรง โดยวางใหกระจายแตไมเกินบริเวณของขด
  ลวดความรอน
• สอดตระแกรงหรือถาดพรอมตะแกรงเขาไปที่
  ระดับความสูงที่ตองการ ซึ่งควรจะอยูใกลขดลวด
  ความรอนสำหรับยางถาใชตะแกรงยางอาหาร
  ควรสอดถาดดานลางตะแกรงและเททิ้งใสถาดดวย
  เพื่อเปนการรองน้ำมันจากการหยดของอาหาร 
  การใสน้ำจะชวยใหการทำความสะอาดงายขึ้น

อาหารมีน้ำมันอยูในเนื้อมาก
อาจไมเหมาะสำหรับการยาง
เพราะติดไฟได! 
อยาวางอาหารหางขดลวดความรอนมากเกินไป

การใชเตาอบ

ตองตั้งเวลาปจจุบันที่นาิกากอนเตาอบจึง
สามารถทำงานไดการเลือกโปรแกรมปรุงอาหาร 
และระดับอุณหภูมิ(ความรอน)

การเลือกโปรแกรมปรุงอาหารและระดับอุณหภูมิ
(ความรอน)

1.   ปุมเลือกโปรแกรมการปรุงอาหาร
      เลือกโปรแกรมที่ตองการ
2.   ปุมเลือกอุณหภูมิ 
     เลือกระดับอุณหภูมิที่ตองการ
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โปรแกรมอบดวยขดลวดความรอนบนพรอมพัดลม
          ความรอนจากขนลวดความรอนบน 
             จะถูกพัดลมชวยกระจายความรอนได
             ทั่วถึงยิ่งขึ้น

โปรแกรมอบดวยขดลวดความรอนลางพรอมพัดลม
          ความรอนจากขนลวดความรอนลาง
             จะถูกพัดลมชวยกระจายความรอน
             ไดทั่วถึงยิ่งขึ้น

โปรแกรมละลายอาหารแชแข็ง
          ใชพัดลมกระจายความรอนโดยไม
             ใชความรอนชวยใหอาหารแชแข็ง     
             มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิหอง 
             ในทางกลับกันเราสามารถใชโปรแกรม
             นี้ชวยใหอาหารรอนที่เพิ่งปรุงเสร็จ            
             เย็นเร็วขึ้นดวย

โปรแกรมปรุงอาหารดวยพัดลมรอน
            พัดลมกระจายความรอนจาก
            ขดลวดรอบพัดลมไปทั่วเตาอบอยางรวดเร็ว  
            และสม่ำเสมอเหมาะสำหรับการปรุงอาหาร
            หลายชนิดในเวลาเดียวกันไมจำเปนตอง
            อุนเตาอบใหรอนกอนเมื่อใชโปรแกรมนี้ 

โปรแกรมการยางอาหาร
            ขดลวดความรอนสำหรับยาง
            จะอยูดานบน 

• เหมาะสำหรับการยางอาหาร                  
  โดยวางอาหารที่ใกลขดลวดมากที่สุด
• ตั้งอุณหภูมิที่ระดับความรอนสูงสุด
• กลับดานอาหารเมื่อยางไปประมาณครึ่งหนึ่ง
  ของเวลาที่ตองการ  

โปรแกรมอบดวยขดลวดความรอนดานบนและลาง
            อาหารจะไดความรอนจากขดลวด
            ความรอนดานบนและดานลาง   
            พรอมกันเหมาะสำหรับการอบเคก     
            ขนมอบตางๆ สามารถวางอาหารใน
            เตาอบไดชั้นเดียว

โปรแกรมอบดวยขดลวดความรอนบนและลาง 
พรอมพัดลม
            ความรอนจากขนลวดความรอนบน
            และลางจะถูกพัดลมชวยกระจาย
            ความรอนใหสม่ำเสมอทั่วถึงยิ่งขึ้น
            ควรปรุงอาหารชั้นเดียว

»เตาอบจะเริ่มทำงาน 
ระดับอุณหภูมิภายในเตาอบจะสูงขึ้นจนถึงระดับที่
ตั้งไว และจะรักษาระดับอุณหภูมิที่ตั้งไวตลอดการ
ทำงาน ระหวางการทำความรอนไฟสัญลักษณ
การทำงานของเตาอบจะติดสวางขึ้น

การปดสวิทชเตาอบ
หมุดปุมเลือกโปรแกรมการทำงาน 
และปุมเลือกอุณหภูมิ มาที่ “OFF”

การสอดตระแกรง เขากับชั้นตระแกรงดานขาง 
(มีเฉพาะบางรุน)
เตาอบรุนที่มีชั้นตระแกรงที่ผนังดานขาง 
เมื่อเวลาสอดถาดหรือตระแกรงเขาไปในเตาอบ 
ควรถอดใหถูกตองใหตระแกรงหรือถาดเขาเขาชอง
ระหวางชั้นตระแกรงตามรูปไมควรสอดตระแกรง
หรือถาดลึกจนขอบตะแกรงชนผนังดานหลัง

โปรแกรมการปรุงอาหาร
โปรแกรมปรุงอาหารที่อธิบายนี้ 
บางครั้งมีความแตกตางกับเตาอบที่ทานใชอยูบาง 
ควรศึกษาโดยเฉพาะโปรแกรมที่มีในเตาอบของทาน

            อาหารจะไดความรอนจากขดลวด
            ความรอนดานบนและดานลาง   
            พรอมกันเหมาะสำหรับการอบเคก     

          ความรอนจากขนลวดความรอนบน 
             จะถูกพัดลมชวยกระจายความรอนได
             ทั่วถึงยิ่งขึ้น
             จะถูกพัดลมชวยกระจายความรอนได
             ทั่วถึงยิ่งขึ้น
             จะถูกพัดลมชวยกระจายความรอนได

          ความรอนจากขนลวดความรอนลาง
             จะถูกพัดลมชวยกระจายความรอน
             ไดทั่วถึงยิ่งขึ้น
             จะถูกพัดลมชวยกระจายความรอน
             ไดทั่วถึงยิ่งขึ้น
             จะถูกพัดลมชวยกระจายความรอน

            
            ขดลวดรอบพัดลมไปทั่วเตาอบอยางรวดเร็ว  
            และสม่ำเสมอเหมาะสำหรับการปรุงอาหาร

            ความรอนจากขนลวดความรอนบน
            และลางจะถูกพัดลมชวยกระจาย
            ความรอนใหสม่ำเสมอทั่วถึงยิ่งขึ้น
            และลางจะถูกพัดลมชวยกระจาย
            ความรอนใหสม่ำเสมอทั่วถึงยิ่งขึ้น
            และลางจะถูกพัดลมชวยกระจาย

            
            จะอยูดานบน 
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          ใชพัดลมกระจายความรอนโดยไม
             ใชความรอนชวยใหอาหารแชแข็ง     
             มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิหอง 



นาิกาและการตั้งเวลาปรุงอาหาร

ปุมและสัญลักษณ:
1.   ตั้งเวลาใหมีกริ่งเวลาตั้งเตือน
2.   ตั้งเวลาปรุงอาหาร
3.   ตั้งเวลาสิ้นสุดการปรุงอาหาร
4.   ปรุงอาหารแบบไมตั้งเวลา
     การเพิ่มเวลา:
5.   ปุม -
6.   ปุม +

ตั้งเวลาใหการอบยุติการปรุงอาหาร
ไดนานสุดถึง 23 ชั่วโมง 59 นาที ถามีไฟดับ
โปรแกรมปรุงอาหารจะยกเลิกอัตโนมัติตอง
ตั้งเวลาใหมอีกครั้ง

ระหวางปรุงอาหาร ถาคุณกดปุม (2) 
จำนวนเวลาที่เหลืออยูจะปรากฏที่จอแสดงผล

การตั้งเวลาปรุงอาหารลวงหนาอัตโนมัติ
คุณสามารถกำหนดใหเตาอบยุติการปรุงอาหารตาม
เวลาที่ตั้งไว และตั้งจำนวนเวลาที่ตองการปรุงอาหาร 
เตาอบจะเริ่มและยุติการปรุงอาหารโดยอัตโนมัติตาม
เวลาที่ตั้งไว
1. ตรวจสอบวานาิกาที่เตาอบไมชาหรือเร็วเกินไป 
2. นำอาหารใสเขาไปในเตาอบ แลวปดประตู
3. กดปุม (3) คางไว.
4. กด -/+ (5) หรือ (6) เพื่อเลือกเวลาที่ตองการ
   ใหเตาอบยุติการปรุงอาหารการกดปุมนี้จะเพิ่มขึ้น
   หรือลดลงครั้งละ 1 นาที แตถากดปุม -/+ คางไว  
   เวลาจะเปลี่ยนเร็วขึ้น
» AUTO  สัญลักษณนี้จะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล.
5.   ปลอยมือจากปุม (3).
6.   กดปุม (2) คางไว
7.   กดปุม -/+ (5) หรือ (6)ปุมเพื่อเลือกจำนวนเวลา
     ที่ตองการปรุงอาหาร
     การกดปุมนี้เวลาจะเพิ่มขึ้นหรือลดครั้งละ 1 นาที
     แตถากดคางไวเวลาจะเปลี่ยนเร็วขึ้น
8.   ปลอยมือจากปุม (2) 

การยุติการปรุงอาหารของเตาอบทันที
เมื่อตั้งเวลาการปรุงอาหารอัตโนมัติขณะที่เตาอบทำ
งานอยูเราสามารถสั่งใหเตาอบยุติการทำงานไดทันที
1.   กดปุม (2)คางไว พรอมกับ
2.   กดปุม(5)คางจนหนาจอจะแสดงตัวเลข"0.00"

9.   เลือกโปรแกรมปรุงอาหารและระดับอุณหภูมิ
» เตาจะเริ่มทำงาน อุณหภูมิที่ภายในเตาอบจะสูง
ขึ้นจนถึงระดับที่ตั้งไวและคงระดับอุณหภูมิดังกลาว
ตลอดเวลาการปรุงอาหาร เมื่อถึงเวลาที่กำหนด 
เตาอบจะหยุดทำงาน
10. จะมีกริ่งสัญญาณเตือนดังขึ้น ใหกดปุม (3) 
11. ปดสวิชทเตาอบที่โดยหมุนปุมโปรแกรม 
     และปุมอุณหภูมิมาที่ “OFF”
12. กดปุม (4).
» AUTO  สัญญลักษณนี้จะหายไป

การตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ
เตาอบจะเริ่มทำงานทันทีและหยุดทำงานเมื่อถึง
เวลาที่ตั้งไว
1. กดปุม (2) คางไว
2. กดปุม -/+  (5) หรือ (6) ปุมเพื่อเลือกเวลาที่
   ตองการปรุงอาหาร 
   การกดปุมนี้เวลาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละ 1  
   นาที แตถากดคางไวเวลาจะเปลี่ยนเร็วขึ้น
» AUTO  สัญลักษณนี้จะปรากฏที่จอแสดงผล.
3. ปลอยมือจากปุม (3).
4. นำอาหารใสในเตาอบ
5. เลือกโปรแกรมปรุงอาหาร
    และระดับอุณหภูมิที่ตองการ
» เตาจะเริ่มทำงานอุณหภูมิที่ภายในเตาอบจะสูง
ขึ้นจนถึงระดับที่ตั้งไวและคงระดับอุณหภูมิดังกลาว
ตลอดเวลาการปรุงอาหารจอแสดงผลจะมี
สัญลักษณการปรุงอาหารปรากฏขึ้นเตาอบจะหยุด
ทำงาน เมื่อถึงเวลาที่กำหนด
6. จะมีกริ่งสัญญาณเตือนดังขึ้น ใหกดปุม (3)
7.ปดสวิชทเตาอบโดยหมุนปุมโปรแกรม 
และปุมอุณหภูมิมาที่ “OFF”
8. กดปุม (4).
» AUTO  สัญลักษณนี้จะหายไป
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3.   ปลอยมือจากปุม (2).
4.   กดปุม (4). » AUTO  สัญญาณนี้จะหายไป5.   
ปดสวิชทเตาอบ โดยหมุนปุมโปรแกรมและ
ปุมอุณหภูมิมาที่ “OFF”

การตั้งเวลาใหมีกริ่งสัญญาณเตือน
คุณสามารถตั้งเวลาใหมีกริ่งสัญญาณดังเตือนเพื่อการ
ปรุงอาหารหรือเตือนเรื่องอื่นๆไดการตั้งเวลาให
กริ่งดังเตือน จะไมมีผลตอกานทำงานของเตาอบ 
เมื่อกำลังทำอาหาร

 ปุมและสัญลักษณ

1.   ตั้งเวลาใหมีกริ่งสัญญาณดังเตือน
2.   ตั้งเวลาปรุงอาหาร
3.   ตั้งเวลาสิ้นสุดการปรุงอาหาร
4.   ปรุงอาหารแบบไมไดตั้งเวลาไวกอน
      การปรับเวลา :
5.   ปุม -
6.   ปุม +
 

สามารถตั้งเวลาไดนานสุดถึง 23 ชั่วโมง 
59 นาที. 

หลังจากตั้งเวลาแลว เมื่อกดปุม (1) 
จำนวนเวลาที่เหลืออยูจะปรากฏที่จอแสดงผล

ขั้นตอนเวลาใหกริ่งสัญญาณเตือน
1.   กดปุมตั้งเตือน (1) 

2. กดปุม -/+  (5) หรือ (6) เพื่อเลือก
   จำนวนเวลาที่ตองการใหกริ่งสัญญาณดังเตือน
   การกดปุมนี้ เวลาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละ 1 
   นาทีแตถากดคางไวเวลาจะเปลี่ยนเร็วขึ้น
» AUTO สัญลักษณรูปกระดิ่งจะปรากฎที่จอแสดงผล

การปดกริ่งสัญญาณ
1.   เมื่อมีกริ่งสัญญาณดังขึ้นใหกดปุม (3) 
» สัญลักษณรูปกระดิ่งจะหายไป
การยกเลิกกริ่งสัญญาณ
1.   กดปุม (1) คางไว พรอมกับ
2.   กดปุม (5) คางไว จนจอแสดงผล "0.00"
3.   ปลอยมือจากปุม (1)
» สัญลักษณรูปกระดิ่งจะหายไป

-20-



ตารางแนะนำนี้เปนการแนะนำคราวๆ 
คุณสามารถปรับอุณหภูมิ 
และเวลาที่ใชใหแตกตางออกไป ตามความตองการ 

ตำแหนงของตระแกรงหรือถาดชั้นที่ 1 
คือชั้นลางสุด
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อาหาร                               จำนวนชั้น                                            ตำแหนงชั้นที่วาง อุณหภูมิ (°C)          ระยะเวลาการอบ     
                                                                                                                                              (นาทีโดยประมาณ)

เคก ในถาด*                        ชั้นเดียว                             4                      175              30 ... 35

ขนมเคก (ในพิมพ)*       ชั้นเดียว                             2                      180              40 ... 50

ขนมเคก                         ชั้นเดียว                             3                      175              25 ... 30

ในพิมพกระดาษ*

                               2 ชั้น                           1 - 5                 175                  30 ... 40

                               3 ชั้น                         1 - 3 - 5                 180                  45 ... 55

เคกSponge*                 ชั้นเดียว                              3                 200                    5 ... 10

                               2 ชั้น                           1 - 5                 175                   18 ... 25

คุกกี้*                              ชั้นเดียว                              3                 175                   20 ... 25

                               2 ชั้น                           1 - 5                 175                   25 ... 30

                               3 ชั้น                         1 - 3 - 5                 175                   30 ... 40

ขนมเคก                         ชั้นเดียว                             3                      175              25 ... 30

เคกSponge*                 ชั้นเดียว                              3                 200                    5 ... 10

คุกกี้*                              ชั้นเดียว                              3                 175                   20 ... 25

เคก ในถาด*                        ชั้นเดียว                             4                      175              30 ... 35

Dough pastry*                ชั้นเดียว                              2                 200                   30 ... 40

                               2 ชั้น                           1 - 5                 200                   45 ... 55

                               3 ชั้น                         1 - 3 - 5                 200                   55 ... 65

Rich pastry*                ชั้นเดียว                              2                 200                   25 ... 35

                               2 ชั้น                           1 - 5                 200                   30 ... 40

                               3 ชั้น                         1 - 3 - 5                 190                   40 ... 50

Leaven*(ขนมปง)                ชั้นเดียว                              2                 200                   35 ... 45

                               2 ชั้น                            1 - 3                 200                   35 ... 45

ลาซานญาา*                ชั้นเดียว                            2 - 3                 200                   30 ... 40

พิซซา                                  ชั้นเดียว                              2            200 ... 220                   15 ... 20

(แผนหนา) *

พิซซา (แผนบาง) *                ชั้นเดียว                              2                 200                   10 ... 15

สเต็กเนื้อ                             ชั้นเดียว                              3          25 min. 250/max,     100 ... 120

                                                                                                               แลวลดเหลือ 180 ... 190

ขาแกะอบ                              ชั้นเดียว                              3          25 min. 250/max,       70 ... 90

                                                                                                               แลวลดเหลือ 190    

ไกอบ                             ชั้นเดียว                              2          15 min. 250/max,        65 ... 70

                                                                                                               แลวลดเหลือ 180 ... 190

ไกงวงอบ (5.5 kg)                ชั้นเดียว                              2          25 min. 250/max,     150 ... 210

                                                                                                               แลวลดเหลือ 180 ... 190

ปลา                             ชั้นเดียว                              3                 200                   20 ... 30

เมื่อปรุงอาหารมี 2 ถาดในเวลาใหใสถาดลึกไวดานบน ถาดตื้นไวดานลาง

* อาหารที่มีสัญลักษณนี้ ตองอุนเตาอบใหรอนไดอุณหภูมิกอนจึงจะนำอาหารเขาไปในเตาอบ

ตารางเวลาแนะนำอาหาร

(**) กรณีอบอาหารที่ตองอุนเตาอบใหรอนกอน สังเกตวาอุณหภูมิในเตารอนถึงระดับที่ตั้งไว 
โดยสังเกตวาไฟสัญญาณการทำงานของเตาอบจะดับ










































































