
คู่มือการใชง้าน 
เตาอบไมโครเวฟ MEX 

รุ่น MM625BX 
 
 
 
 
 
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานเตาอบไมโครเวฟและควรเก็บรักษาอย่างดี 
หากปฏิบัติตามค าแนะน า  จะท าให้เตาอบไมโครเวฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้ 
 
 
 
 
 
 

โปรดเก็บรักษาคูม่ือการใช้งานอย่างดี

 
 
 
 
 
 





ข้อควรระวังจากคลื่นไมโครเวฟ 
(a) อย่าพยายามใช้งานเตาอบไมโครเวฟในขณะที่เปิดประตูซึ่งจะท าให้เกิดอันตรายจากคลื่นไมโครเวฟได้   
(b) ห้ามสอดวัสดุใด ๆ เข้าระหว่างขอบประตูกับประตู และควรท าความสะอาดขอบประตูกับประตูอยู่เสมอเพื่อป้องกัน

คราบสกปรกหรือเศษอาหารสะสมที่ประตู 
(c) ค าเตือน : ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟโดยเด็ดขาด  ถ้าประตูหรือขอบประตูเตาอบได้รับความเสียหาย  จนกวา่จะได้ท าการ

ซ่อมแซมโดยช่างผู้มีความช านาญ 
 

ส่วนเพิ่มเติม 
หากไม่รักษาความสะอาดของอุปกรณ์  จะท าให้ผิวหนา้เสื่อมสภาพและมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์  ซึ่งอาจเป็น
อันตรายได้ 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทางด้านเทคนิค 
รุ่นสินค้า MM625BX 
อัตราการกินไฟ 230 โวลท์ 50 เฮิทซ ์
ก าลังไมโครเวฟ (INPUT) 1450 วัตต์ 
ก าลังไมโครเวฟ(OUTPUT) 900 วัตต์ 
ก าลังไฟของขดลวดย่าง 1000 วัตต์ 
ความจุของเตาอบไมโครเวฟ 25 ลิตร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจานหมุน 315 มม. 
ขนาดภายนอกเตาอบไมโครเวฟ 461 x 365 x 280 มม. 
น้ าหนักสุทธิ ประมาณ 12.4 กก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อส าคัญเพื่อความปลอดภัย 
ค าเตือน  เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้,ไฟฟ้าช๊อต,อันตรายจากคลื่นไมโครเวฟ  ผู้ใช้งานเตาอบไมโครเวฟจะต้องท าตาม
ค าแนะน าข้างล่างนี ้
1. ค าเตือน : ไม่ควรปิดฝาภาชนะที่ใส่อาหารหรือของเหลวเพราะอาจจะท าให้ระเบิดได้ 
2. ค าเตือน :  จะเป็นอันตรายหากไม่ใช้ช่างผู้ช านาญการในการถอดผนังเตาอบไมโครเวฟ  ซึ่งท าหน้าที่ป้องกันการกระจาย  

ของคลื่นไมโครเวฟ 
3. ค าเตือน : ห้ามปล่อยให้เด็กใช้งานเตาอบไมโครเวฟโดยปราศจากการให้ค าแนะน าจากผู้ใหญ่เพราะเด็กอาจจะไม่เข้าใจ   

วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง 
4. ค าเตือน : เม่ือใช้งานเตาอบในโปรแกรมปรุงอาหารต่อเนื่อง  เด็กควรได้รับค าแนะน าจากผู้ใหญ่  เนื่องจากเตาอบมีอุณหภูมิ

สูง (รุ่นที่มีขดลวดย่างเท่านั้น) 
5. ต้องใช้ภาชนะที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟเท่านั้น 
6. ควรท าความสะอาดเตาอบไมโครเวฟเป็นประจ าและเช็ดคราบอาหารที่สะสมออก 
7. ควรอ่านและปฏิบัติตามค าแนะน าในหัวข้อ “ข้อควรระวังจากคล่ืนไมโครเวฟ” 
8. เม่ือใช้กระดาษหรือภาชนะพลาสติกในการอุ่น  ควรจับตาดูเสมอเนือ่งจากอาจจะเกิดการติดไฟได้ 
9. ถ้าหากมีควันเกิดข้ึน  ควรท าการปิดเตาอบไมโครเวฟทันที  ดึงปลั๊กหรือปิดเบรคเกอร์และปิดประตูเพื่อระงับเปลวไฟ 
10. ห้ามปรุงอาหารนานเกินไป 
11. ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟเป็นที่เก็บของ  เช่น ขนมปัง,คุกกี้ เป็นต้น  
12. ควรแกะที่รัดห่อกระดาษหรือถุงพลาสติกออกก่อนน าเข้าเตาอบไมโครเวฟ 
13. การติดต้ังเตาอบไมโครเวฟต้องท าตามค าแนะน าที่จัดให้เท่านั้น 
14. ห้ามน าไข่เข้าในเตาอบไมโครเวฟทั้งเปลือกเพราะอาจจะท าให้เกิดการระเบิดได้ 
15. เตาอบไมโครเวฟนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการปรุงอาหารปกติ  ไม่ได้ถูกออกแบบมาส าหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

หรือห้องทดลอง  และควรใช้งานเตาอบไมโครเวฟตามคู่มือเท่านั้น  ห้ามใช้สารเคมีที่มีสารกัดกร่อนหรือใช้ไอน้ าพ่นเข้าไป
ภายในเตาอบ 

16. ถ้าหากสายไฟเกิดช ารุด  ควรได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ช านาญการเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
17. ห้ามใช้งานเตาอบไมโครเวฟ เม่ือไม่มีประตูเตาอบ 
18. ห้ามใช้งานเตาอบไมโครเวฟใกล้น้ า ,ในพื้นที่ท่ีมีความช้ืน หรือใกล้สระว่ายน้ า 
19. เม่ือใช้งานเตาอบไมโครเวฟจะมีความร้อนสูงที่บริเวณด้านหน้าของเตาอบ  ควรเก็บสายไฟให้ห่างจากบริเวณด้านหน้า และ

ห้ามน าวัสดุใด ๆ มาปิดเตาอบไมโครเวฟ 
20. ห้ามปล่อยสายไฟให้เลยออกจากขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ 
21. หากไม่รักษาความสะอาดของอุปกรณ์  จะท าให้ผิวหนา้เสื่อมสภาพและมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์  ซึ่งอาจ

เป็นอันตรายได้ 
22. เม่ือน าขวดนมหรืออุ่นอาหารให้เด็กควรมีการคนหรือเขย่าเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิก่อน  เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดข้ึน  
23. เม่ืออุ่นเครื่องด่ืมในเตาอบไมโครเวฟ  น้ าเดือดแล้วแต่จะไม่แสดงให้เห็นว่าน้ านัน้เดือด  จึงต้องระมัดระวังเม่ือจะท าการยก

ภาชนะออกจากเตาอบ 
24. ห้ามท าความสะอาดเตาอบไมโครเวฟด้วยเครื่องท าความสะอาดไอน้ า 
25. ระหว่างการใช้งานเตาอบไมโครเวฟจะร้อนมาก ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับขดลวดย่างภายในเตาอบ 
26. ช้ินส่วนของเตาอบไมโครเวฟจะร้อน  อย่าให้เด็กเข้าใกล้ 



27. ห้ามใช้น้ ายาท าความสะอาดที่มีส่วนผสมรุนแรงหรือใช้วัสดุมีคมท าความสะอาดประตูกระจกเพราะจะท าให้เป็นรอยขีด
ข่วน  และอาจจะเป็นผลท าให้แตกได้ 

28. เตาอบไมโครเวฟนี้ไม่อนุญาตให้ผู้พิการทางร่างกาย  รวมทั้งเด็กหรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์ ความรู้  ความสามารถใช้
งาน  นอกเสียจากจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือแนะน าจากผู้ที่มีความช านาญ 

29. ไม่ควรให้เด็กเล่นเตาอบไมโครเวฟ 
 

ลดความเสี่ยงอันตรายทีอ่าจจะเกิดจากการติดตั้งสายดิน 
อันตราย  อันตรายจากกระแสไฟฟ้าช๊อต 

การสัมผัสกับส่วนประกอบภายในตัวเครื่อง  อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ความตายได้  ห้ามท าการถอดแยก  
ผลิตภัณฑ์นี้เด็ดขาด 
 

ค าเตือน อันตรายจากกระแสไฟฟ้าช๊อต 

การติดต้ังสายดินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม  อาจท าให้เกิดกระแสไฟฟา้ช๊อตได้ 
ห้ามท าการเสียบปลั๊กจนกว่าจะมีการติดต้ังสายดินเรียบร้อยกลัว 
 

การท าความสะอาด 
ต้องถอดปลั๊กออกก่อน 
1. ใช้ผ้าชุบน้ าหมาด ๆ ท าความสะอาดภายในเตาอบหลังจากใช้งาน 
2.  ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจ าด้วยน้ าสบู่ 
3.  เม่ือหน้ากากและขอบยางของเตาอบไมโครเวฟสกปรกต้องท าความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ าหมาด ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



การเสียบปลั๊ก 2 ขาแบบกลม 
 

 
ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องท าการติดต้ังสายดิน  เนื่องจากหากเกิดเหตุกรณีไฟฟ้าลัดวงจรการติดต้ังสายดิน จะช่วยลดความเสี่ยงทาง
กระแสไฟฟ้าช๊อตได้  เนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะให้กระแสไฟฟ้าไหลไปที่อื่นได้  ซึ่งผลิตภัณฑ์จะมีปลั๊กที่มีสายดินอยู่แล้ว  ฉะนั้น  
ให้เสียบปลั๊กไปกับเต้ารับซึ่งมีการติดต้ังสายดินเรียบร้อยแล้ว  
หากไม่เข้าใจหรือสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการติดต้ังสายดินให้ถูกต้อง  ควรปรึกษาช่างผู้ช านาญการเพื่อช่วยแนะน า 
หากจ าเป็นต้องใช้ปลั๊กต่อ  ควรใช้แค่ชนิดที่เป็น 3 สายเท่านั้น 
1.   การใช้สายไฟสั้นจะช่วยลดความเสี่ยงท่ีสายไฟจะพันกันหรือการพลาดพลั้งสะดุดดีกว่าสายไฟที่มีความยาวมาก  
2.   หากต้องใช้สายไฟยาวหรือปลั๊กต่อ  ให้ด าเนินการดังนี้ 
      1)  คุณภาพของสายไฟที่น ามาต่อ  จะต้องมีคุณภาพเท่ากับสายไฟที่มาจากผลิตภัณฑ์ 
      2)  สายไฟที่ใช้น ามาต่อจะต้องเป็นแบบ 3 สาย  ประเภทสายดิน 
      3)  การเดินสายไฟยาว  ไม่ควรเดินไปบนเคาน์เตอร์ท็อปครัว หรือโต๊ะ ซึ่งเด็กจะสามารถดึงออกได้หรืออาจจะพลาดพลั้งโดย   

ไม่ได้ต้ังใจ  
 

ภาชนะ 
ข้อควรระวัง 
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น   
จะเป็นอันตรายหากไม่ใช้ช่างผู้ช านาญการในการด าเนินการใด ๆ หรือท าการซ่อมแซม  ซึ่งรวมถึงการถอดฝาครอบตัวป้องกันการ
ระเบิดของคลื่นไมโครเวฟ  
โปรดดูที่หัวข้อ “วัสดุที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้หรือวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟ” 
จะแสดงข้อมูลของภาชนะที่เป็นโลหะ  ซึ่งจะไม่ปลอดภัยในการใช้กับไมโครเวฟ  หากมีข้อสงสัย  สามารถทดสอบภาชนะที่
ต้องการใช้งานได้ตามข้างล่างนี้ 
 
การทดสอบภาชนะ 
1. เติมน้ าเย็น 250 มิลลิลิตร  กับภาชนะที่ต้องการทดสอบ 
2. ต้ังระดับความร้อนสูงสุด  เป็นเวลา 1 นาท ี  
3. ถ้าหากภาชนะที่ทดสอบนั้นไม่มีความร้อนแสดงว่าไม่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได้ 
4. ห้ามต้ังเวลาเกิน 1 นาที 
 
 
 

 



วัสดุทีส่ามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้ 
 
ภาชนะ       ค าอธิบาย 
 
อะลูมิเนียมฟลอยด์   ใช้ห่อหุ้มเท่านั้น  ตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ ไว้ส าหรับห่อหุ้มช้ินส่วนของอาหารที่บาง  เพื่อป้องกัน 

การไหม้  และไม่ควรใช้ฟลอยด์มากเกินไปเพราะอาจจะไปถูกผนังเตาอบไมโครเวฟได้  
ฟลอยด์ที่ใช้ควรอยู่ห่างผนังเตาอบอย่างน้อย 1 นิ้ว  (2.5 ซม.) 
 

ถาดอบ    ควรปฏิบัติตามค าแนะน า  ก้นของถาดอบต้องมีความลึกอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.)  ถา้ใช้ 
    ไม่ถูกต้องอาจเป็นผลท าให้จานหมุนแตกได้ 
 
จานกระเบื้อง   ต้องสามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น  และควรปฏิบัติตามค าแนะน า  ห้ามใช้ 
    จานที่แตกหรือบิ่น 
 
ขวดโหลแก้ว   ต้องเปิดฝาออก  ใช้ใส่อาหารส าหรับอุ่นอาหารเท่านัน้  ขวดโหลแกว้ที่ใช้ต้องสามารถ 
    ทนความร้อนได้และไม่แตก 
 
จานแก้ว    ต้องสามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น  และต้องไม่มีลายเป็นโลหะ  ห้ามใช้จาน 
    แตกหรือบิ่น 
 
บรรจุภัณฑ์ส าเร็จรูป  ปฏิบัติตามค าแนะน า  ห้ามปิดถุงด้วยเชือกที่เป็นโลหะ ต้องท าการตัดปากถุงเป็นทางยาว 
    เพื่อให้ไอน้ าสามารถระเหยออกมาได้ 
 
จานและถ้วยกระดาษ  ใช้อุ่นหรือปรุงอาหารได้ระยะเวลาสั้น ๆ เท่านัน้  และห้ามน าออกจากเตาอบทันทีขณะปรุง 
    อาหาร 
 
กระดาษเอนกประสงค์  ใช้ห่อหุ้มอาหารส าหรับอุ่นและดูดซับน้ ามัน  ควรใช้ระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านั้น 
 
พลาสติก    ต้องสามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น  และปฏิบัติตามค าแนะน า  ควรมีฉลากติดว่า 
    สามารถใช้งานกับไมโครเวฟได้ พลาสติกที่ใส่อาหารอุ่น  ต้องท าการตัดปากถุงออก หรือ 
    แทงถุง เพื่อเปิดให้ไอน้ าสามารถระเหยออกมาได้ 
 
ฟิล์มห่ออาหาร   ต้องสามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น  ใช้ส าหรับปิดอาหารระหว่างการอุ่น หรือ 
    ปรุงอาหารเพื่อรักษาความช้ืนไว้  ไม่อนุญาตให้ฟิล์มห่ออาหารนี้สมัผัสกับอาหารโดยตรง 
 
เทอร์โมมิเตอร์   ต้องสามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น   (เทอร์โมมิเตอร์ส าหรับเนื้อกับของหวาน) 
 
กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง   ใช้ส าหรับปิดอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็นและรักษาความช้ืนไว้ 



วัสดุที่ควรหลกีเลี่ยงไม่ควรใช้ในเตาอบไมโครเวฟ 
 
ภาชนะ       ค าอธิบาย 
 
ถาดอะลูมิเนียม   เพราะอาจจะท าให้เกิดประกายไฟได้  ควรถา่ยอาหารใส่ภาชนะที่สามารถใช้กับเตาอบ 
    ไมโครเวฟได้ 
 
กล่องอาหารที่มีหูจับเป็นโลหะ เพราะอาจจะท าให้เกิดประกายไฟได้  ควรถา่ยอาหารใส่ภาชนะที่สามารถใช้กับเตาอบ 
    ไมโครเวฟได้ 
 
ภาชนะที่มีขอบโลหะ  ส่วนที่เป็นโลหะจะต้านคลื่นไมโครเวฟที่จะส่งผ่านไปสู่อาหาร  ภาชนะขอบโลหะอาจ 
หรือภาชนะโลหะ   เป็นสาเหตุให้เกิดประกายไฟได้ 
 
สายรัดที่เป็นโลหะ   เพราะอาจจะท าให้เกิดประกายไฟได้  และอาจจะท าให้เกิดไฟลุกในเตาอบไมโครเวฟได้ 
 
ถุงกระดาษ   เพราะอาจจะเป็นเหตุให้เกิดไฟลุกในเตาอบไมโครเวฟได้ 
 
โฟม    โฟมจะละลาย  หรือเจือปนลงไปกับของเหลวเม่ือใช้อุณหภูมิสูง 
 
ไม้    ไม้อาจจะแห้ง  และอาจจะเกิดการแตกได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประกอบเตาอบไมโครเวฟ 
น าเตาอบไมโครเวฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากกล่อง  เตาอบไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ให้ตามนี้ 
จานแก้ว           1 ใบ 
แกนขับจาน          1 ช้ิน 
คู่มือแนะน าการใช้         1  เล่ม 
 

 
 
 
 

      
                    ตะแกรงย่าง 
 (ส าหรับรุ่นที่มีโปรแกรมย่างเท่านั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A) แผงควบคุม 
B) ฐานหมุนรองจาน 
C) แกนขับจาน 
D) จานแก้ว 
E) ช่องมอง 
F) ช่องระบายอากาศ 
G) ประตูเตาอบไมโครเวฟที่มีเซฟตี้ล็อก 
 



การประกอบจานหมุน 
 
 

     
  

 
 
การติดตั้งและการต่อระบบไฟฟ้า 
 
1. เตาอบไมโครเวฟนี้  ถูกออกแบบมาให้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น 
2. เตาอบไมโครเวฟนี้ส าหรับติดต้ังภายในเฟอร์นิเจอร์  ไม่ควรวางบนเคาน์เตอร์หรือวางในตู้   
3. ควรท าตามค าแนะน าในการติดต้ัง 
4. เตาอบไมโครเวฟสามารถติดต้ังภายในตู้ขนาด  60 ซม. (ความลึกอย่างน้อย 55 ซม. และความสูงจากพื้น  85 ซม.) 
5. เตาอบไมโครเวฟต้องใช้ปลั๊ก และต้องต่อสายดิน 
6. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ต้องตรงตามป้ายแสดงลักษณะของสินค้า 
7. การเปลี่ยนปลั๊กและสายไฟต้องกระท าโดยช่างผู้ช านาญการเท่านั้น  ถ้าหากปลั๊กถูกติดต้ังไว้ในที่ท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้  จะต้อง 
        ติดต้ังอุปกรณ์ตัดการเช่ือมต่อกระแสไฟฟ้าไว้ที่ด้านข้างโดยเว้นระยะห่างไว้อย่างน้อย 3 มม. 
8.     ไม่ควรใช้ ADAPTER , ปลั๊กสามตา และปลั๊กต่อพ่วง  เนื่องจากการใช้งานมากเกินไปอาจจะท าให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) ห้ามวางจานแก้ว 
B) จานแก้วและแกนขับจาน  ควรอยู่

ด้วยกันเสมอเพื่อท าการปรุงอาหาร 
C) อาหารและภาชนะควรวางไว้บน

จานแก้ว เม่ือท าการปรุงอาหาร 
D) ถ้าจานแก้วและแกนขับจานแตก

,หัก  ควรติดต่อศูนย์บริการ 

    จุดศูนย์กลางล้อ  

          จานแก้ว  

ฐานหมุนรองจานแก้ว  

    แกนขับจาน  



วิธีการใช้งาน 
1.การต้ังเวลา 
เม่ือเปิดเตาอบไมโครเวฟ  จอแสดงผล LED จะแสดง 0.00  และมีเสียงกริ่งดังหนึ่งครั้ง 

1. กดปุ่ม    จนเลขช่ัวโมงกระพริบ 

2. หมุน    เพื่อปรับเวลาช่ัวโมง  โดยสามารถเลือกได้ต้ังแต่  0-23 ช่ัวโมง 

3. กดปุ่ม   จนเลขนาทีกระพริบ 

4. หมุน    เพื่อปรับเวลานาที  โดยสามารถเลือกได้ต้ังแต่ 0-59 นาท ี

5. กดปุ่ม   เพื่อยืนยันการตั้งเวลาปัจจุบัน  สัญลักษณ์ : จะกระพริบ และไฟแสดงเวลาจะสว่างขึ้น 
หมายเหตุ  1)  ถ้าหาไม่มีการตั้งเวลาดังกล่าว  เตาอบไมโครเวฟจะไม่สามารถท างานใด ๆ ได้ 

  2)  ระหว่างที่ท าการตั้งเวลา  ถ้าหากมีการกดปุ่ม   เตาอบจะกลับไปสู่สถานะเดิมโดยอัตโนมัติ 
 
2.การอุ่นอาหารโดยใช้คล่ืนไมโครเวฟ 

กดปุ่ม   จอแสดงผล LED จะแสดง P100 กดปุ่ม  เพื่อต้ังเวลาหรือหมุนปุ่ม  เพื่อเลือกระดับความร้อนที่

ต้องการ  สามารถเลือกได้ต้ังแต่  P100,P80,P50,P30 หรือ P10  จากนั้นกดปุ่ม    เพื่อยืนยัน                       

และหมุน  เพื่อต้ังเวลาปรุงอาหารจาก 0:05 ถึง 95:00 กดปุ่ม  อีกครัง้  เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร 
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการอุ่นอาหารโดยใช้ความร้อน 80% เป็นเวลา 20 นาที สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) กดปุ่ม  หนึ่งครั้ง จอแสดงผลจะแสดง P100 

2) กดปุ่ม  อีกหนึ่งครั้ง หรือหมุนปุ่ม  เพื่อเลือกระดับความร้อน 80%  

3) กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน  และจอแสดงผลจะแสดง P80  

4) หมุนปุ่ม   เพื่อปรับเวลาปรุงจนจอแสดงผลแสดง 20:00  

5) กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร 
 
หมายเหตุ 

ค าแนะน าเพิ่มเติมส าหรับ “ไมโครเวฟ” 
ล าดับที่ จอแสดงผล ระดับความร้อน 

1 P100 100% 

2 P80 80% 

3 P50 50% 

4 P30 30% 

5 P10 10% 



3.  การย่างหรือการปรุงอาหารต่อเนื่อง 

กดปุ่ม  จอแสดงผล LED จะแสดง G และกดปุ่ม  หรือหมุน  เพื่อเลอืกโปรแกรม

ปรุงอาหารที่ต้องการ และจอแสดงผลจะแสดง G,C-1 หรือ C-2 ตามล าดับ  แล้วกดปุ่ม  เพื่อยืนยัน                

และหมุน  เพื่อต้ังเวลาในการปรุงอาหารจาก 0:05 ถึง 95:00 จากนั้นกดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อเริ่มท าการปรุง
อาหาร 
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการใช้การอบด้วยไมโครเวฟ 55% และการย่าง 45% ที่ระดับความร้อน C-1 เป็นเวลา 10 นาที                                  
สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) กดปุ่ม  หนึ่งครั้ง จอแสดงผลจะแสดง G กระพริบ 

2) กดปุ่ม  อีกหนึ่งครั้ง หรือหมุน  เพื่อเลือกการปรุงอาหารต่อเนื่องแบบที่ 1 (C-1) กระพริบ 

3) กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน และจอแสดงผลจะแสดง C-1 ไม่กระพริบ 

4) หมุน   เพื่อปรับเวลาปรุงอาหารจนกระทั่งจอแสดงผลแสดง 10 : 00 นาท ี

5) กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร 
 

ค าแนะน าเพิ่มเติมส าหรับ“การย่างและการปรุงอาหารต่อเนื่อง” 
ล าดับที่ จอแสดงผล ระดับความร้อน 

ไมโครเวฟ 
ระดับความร้อน 

ย่าง 

1 G 0% 100% 

2 C-1 55% 45% 

3 C-2 36% 64% 

 
หมายเหตุ : ถ้าหากผ่านการปรุงอาหารไปครึ่งหนึ่งแล้วจะมีเสียงดังเตือน 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลดีในการย่างควรมีการพลิกกลับด้าน
อาหาร จากนั้นปิดประตูเตาอบเพื่อให้เตาอบท างานต่อทันที 
 
 
4. การปรุงอาหารแบบเร่งด่วน 

1)     กดปุ่ม  เพื่อเริ่มท าการปรุงอาหารที่ระดับความร้อน 100% และแต่ละครั้งที่ท าการกดจะเพิ่มเวลาขึ้นที
ละ 30 วินาที และสามารถต้ังเวลาได้สูงสุด 95 นาท ี

2)    ในการปรุงอาหารโดยใช้ไมโครเวฟ,ย่าง,การปรุงอาหารแบบต่อเนื่อง หรือการละลายอาหารแช่แข็งโดยต้ังเวลา ในแต่ละครั้งที่

ท าการกดปุ่ม  เวลาจะเพิ่มขึ้นทีละ 30 วินาท ี

3)    หมุน  ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อต้ังเวลาปรุงอาหารด้วยระดับความรอ้น 100% จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อเริ่ม
การปรุงอาหาร



5.  การละลายอาหารแช่แข็งตามน้ าหนัก 

1)   กดปุ่ม  หนึ่งครั้ง และจอแสดงผลจะแสดง dEF 1 ไม่กระพริบ 

2)   หมุน  เพื่อเลือกน้ าหนักของอาหารที่จะละลาย  สามารถเลือกได้จาก 100 ถึง 2,000 กรัม 

3)   กดปุ่ม  เพื่อท าการละลายอาหารแช่แข็ง 
 
6.  การละลายอาหารแช่แข็งแบบต้ังเวลา  

1)   กดปุ่ม  หนึ่งครั้ง และจอแสดงผลจะแสดง dEF 2 ไม่กระพริบ 

2)   หมุน  เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการละลาย  สามารถเลือกได้สูงสุด 95 นาที 

3)   กดปุ่ม  เพื่อท าการละลายอาหารแช่แข็ง 
 
7.  การเลือกโปรแกรมอัตโนมัติ 

1)    หมุน  ไปทางขวาเพื่อเลือกเมนูรายการเริ่มจาก A-1 ถึง A-8  ซึ่งจะหมายถึง พิซซ่า ,มันฝรั่ง,เนื้อ,ผัก,ปลา,เส้นพาสต้า, 
น้ าซุปและข้าวโอ๊ต 

2)    กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน 

3)    หมุน  เพื่อเลือกน้ าหนักตามตารางเมนู 

4)    กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร 
 
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการใช้โปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อปรุงอาหารประเภท ปลา ปริมาณน้ าหนัก 350 กรัม 

1) หมุน  ตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่งจอแสดงผลแสดง A-5 กระพริบ 

2) กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน 

3) หมุน  เพื่อเลือกน้ าหนักของปลา จนกระทั่งจอแสดงผลแสดง 350  

4) กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร 



ตารางโปรแกรมอัตโนมัติ 

รายการ น้ าหนัก จอแสดงผล 
A-1 
พิซซ่า 

200  กรัม 200 g 
400  กรัม 400 g 

A-2 
มันฝรั่ง 

200  กรัม 200 g 
400  กรัม 400 g 
600  กรัม 600 g 

A-3 
เนื้อ 

250  กรัม 250 g 
350  กรัม 350 g 
450  กรัม 450 g 

A-4 
ผัก 

200   กรัม 200 g 
300  กรัม 300 g 
400  กรัม 400 g 

A-5 
ปลา 

250  กรัม 250 g 
350  กรัม 350 g 
450  กรัม 450 g 

A-6 
เส้นพาสต้า 

50  กรัม (ในน้ าเยน็ 450 มิลลิลิตร) 50 g 
100 กรัม (ในน้ าเย็น 800 มิลลิเมตร) 100 g 

A-7 
น้ าซุป 

200   กรัม 200 g 
400  กรัม 400 g 

A-8 
ป๊อบคอน 

50  กรัม 50 g 
100  กรัม 100 g 

8.  การต้ังปรุงอาหารล่วงหน้า 
1)    ต้ังเวลาปัจจุบันเป็นอันดับแรก 
2)    เลือกโปรแกรมที่ต้องการ  สามารถต้ังโปรแกรมได้มากสุด 2  โปรแกรม 
ไม่ควรเลือกโปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งในการตั้งปรุงอาหารล่วงหน้า 
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการปรุงอาหารด้วยระดับความร้อน 80% เป็นเวลา 7 นาที  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

a. กดปุ่ม   หนึ่งครั้ง จอแสดงผลจะแสดง P100 กระพริบ  

b. กดปุ่ม  อีกหนึ่งครั้ง  หรือหมุน  เพื่อเลือกระดับความร้อน 80% กระพริบ 

c. กดปุ่ม   เพื่อยืนยัน และจอแสดงผลจะแสดง P80 ไม่กระพริบ 

d. หมุน  เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาจนกระทั่งจอแสดงผลจะแสดง 7:00  หลังจากขั้นตอนนี้ ต้องระวังอย่ากดปุ่ม 

 เพื่อท าการเริ่มปรุง 

3) กดปุ่ม  เพื่อให้จ านวนช่ัวโมงกระพริบ 

4) หมุน  เพื่อปรับเปลี่ยนจ านวนช่ัวโมง  สามารถเลือกระหว่าง 0-23 ช่ัวโมง 



5) กดปุ่ม  เพื่อให้จ านวนนาทีกระพริบ 

6) หมุน  เพื่อปรับเปลี่ยนจ านวนนาที  สามารถเลือกระหวา่ง  0-59 นาที 

7) กดปุ่ม  เพื่อเป็นการยืนยนั  ถา้ประตูเตาอบถูกปิด  จะมีเสียงดังเตือน 2 ครั้ง และเม่ือถึงเวลาที่ต้ังไว้เตา
อบจะเริ่มท างานโดยอัตโนมัติ 

 
9.  การเลือกปรุงอาหารหลายโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถต้ังโปรแกรมการปรุงอาหารได้สูงสุด 2 โปรแกรม  ถ้าโปรแกรมที่เลือกมีโปรแกรมการละลายอาหารแช่แข็ง  ควรเลือก
โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งก่อนเป็นอันดับแรก 
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการละลายอาหารแช่แข็งเป็นเวลา 5 นาที  แลว้ปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟระดับความร้อนที่ 80% เป็นเวลา 7 นาที  
สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) กดปุ่ม   และจอแสดงผลจะแสดง dEF2  

2) หมุน  เพื่อเลือกเวลาที่จะละลายอาหารแช่แข็ง จนกระทั่งจอแสดงผลแสดง 5:00  

3) กดปุ่ม  หนึ่งครั้ง จอแสดงผลจะแสดง P100 กระพริบ 

4) กดปุ่ม  อีกครั้งหรือหมุน  เพื่อเลือกระดับความร้อนที่  80 %  

5) กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน และจอแสดงผลจะแสดง P80 ไม่กระพริบ 

6) หมุน  เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาที่ต้องการปรุงอาหาร จนกระทั่งจอแสดงผลแสดง 7:00  

7) กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร  และเม่ือหมดเวลาในการละลายอาหารแช่แข็งมีเสียงสัญญาณดังเตือน
หนึ่งครั้ง  แล้วจะมีเสียงสัญญาณดังเตือนอีกหนึ่งครั้งเม่ือสิ้นสุดการปรุงอาหาร  เสียงสัญญาณจะดังเตือน 5 ครั้ง 

 
 
10.   ตรวจสอบโปรแกรม 

(1)   เม่ือเตาอบไมโครเวฟอยู่ในโหมดปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ,การย่าง และการปรุงอาหารต่อเนื่อง  กดปุ่ม  เพื่อดูระดับ
ความร้อนปัจจุบัน  จอแสดงผลจะแสดงเป็นเวลา 3 วนิาที  หลังจากนั้นจะกลับสู่สถานะเดิม 

(2)   เม่ือเตาอบไมโครเวฟอยู่ในสถานะพร้อมท างาน  กดปุ่ม  เพื่อดูเวลาและจอแสดงผลจะแสดงเป็นเวลา 3 วินาที 

(3)   เม่ือเตาอบไมโครเวฟอยู่ในโหมดการตั้งเวลาปรุงอาหารล่วงหน้า  กดปุ่ม  เพื่อดูเวลาที่ต้ังล่วงหน้า  จอแสดงผล
จะแสดงเป็นเวลา 3 วินาที



 
11.   การล็อกแผงควบคุม 

ท าการล็อค  :           กดปุ่ม   ค้างไว้เป็นเวลา 3 วนิาที จากนั้นจะมีเสยีงสัญญาณดังเตือน  และจอแสดงผล LED จะ 

แสดง สัญลักษณ์  “ ” หรือ “  เพื่อแสดงให้เห็นว่าล็อคแผงควบคุมอยู่ 

ท าการปลดล็อค :   เตาอบไมโครเวฟอยู่ในสถานะล็อกแผงควบคุมอยู่  กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 3 วนิาที  จากนั้นจะมี     
เสียงสัญญาณดังเตือน  แสดงว่าได้ท าการปลดล็อคแล้ว                                         
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

ปกติ 
เตาอบไมโครเวฟไปรบกวนคลื่นในการรับชมโทรทัศน์ ปกติเม่ือมีการใช้งานเตาอบไมโครเวฟอาจจะมีคลื่นรบกวนใน

การรับชมโทรทัศน์หรือการฟังวิทยุได้  และอาจจะเกิดได้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเล็ก ๆ ได้ เช่น  เครื่องผสมอาหาร,
เครื่องดูดฝุ่น,พัดลม 

ไฟเตาอบสลัว ปกติเม่ือเตาอบไมโครเวฟท างานที่ระดับความร้อนต่ า  ไฟในเตา
อบจะสลัว  

ประตูจะมีไอน้ าสะสม  ความร้อนไม่ระบายออกที่ช่องระบาย ปกติในการปรุงอาหารจะมีไอน้ าออกจากอาหาร  ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะระบายออกตามช่องระบาย  แต่บางส่วนจะสะสมอยู่ในที่ท่ี 
มีความเย็น เช่น ประตูเตาอบ 

เตาอบไมโครเวฟท างานโดยปราศจากอาหารภายในเตา ห้ามให้เตาอบไมโครเวฟท างานโดยปราศจากอาหารภายในเตา  
เพราะอันตรายมาก 

 
ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข 

 
 
 
เตาอบไมโครเวฟไม่ท างาน 

1) ปลั๊กไม่แน่น 
 
2) ฟิวส์ระเบิด หรือเบรกเกอร์ตัด  

การท างาน 
 

3) เต้ารับเสีย 

ถอดปลั๊ก  หลังจากนั้น 10 วินาทีท าการ
เสียบใหม่อีกครั้ง 
เปลี่ยนฟิวส์ใหม่  หรือ 
ซ่อมแซมเบรกเกอร์ (โดยใช้ช่าง
ผู้ช านาญการ) 
ท าการตรวจสอบเต้ารับกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ 

เตาอบไมโครเวฟไม่ร้อน         4)    ประตูปิดไม่สนิท ปิดประตูให้สนิท 
จานหมุนมีเสียงดังเม่ือเตาอบไมโครเวฟ
เริ่มท างาน 

        5)     ฐานเตาอบไมโครเวฟและ  
                แกนขับจานหมุนสกปรก 

โปรดดูหัวข้อ “การดูแลรักษาไมโครเวฟ” 
ในส่วนของการท าความสะอาดช้ินส่วน
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 



 



    MEX                       

     

 SERVICE 

  Tel.0-2817-8999 
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