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คำ�เตือน

ข้ อแนะน�ำส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย: กรุณาอ่านอย่างละเอียด
1. เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟลุกไหม้ ในเตาอบ ควรปฏิบตั ดิ งั นี ้
a. ห้ ามใส่ของเหลวใดๆ เข้ าไปในกระบอกใส่น� ้ำ นอกจากน� ้ำสะอาด (น� ้ำกรอง) ที่อณ
ุ หภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง
b. ไม่ควรปล่อยเตาทิ ้งไว้ โดยไม่มีการเฝ้าดู ในระหว่างการปรุงอาหาร อุณหภูมิของเตาที่สงู เกินไป หรื อระยะเวลาการปรุงอาหารที่
นานเกินไปอาจท�ำให้ อาหารร้ อนมาก จนเกิดไฟลุกได้
c. ห้ ามปรุงอาหารมากเกินไปในแต่ละครัง้
d. ถอดยางรัดหรื อเชือกออกจากถุงกระดาษหรื อถุงพลาสติกก่อนน�ำเข้ าเตาอบ
e. ไม่ควรตังอุ
้ ณหภูมิของน� ้ำมันหรื อไขมันส�ำหรับทอดให้ ร้อนเกินไป เพราะจะไม่สามารถควบคุมความร้ อนของน� ้ำมันได้
f. ควรเฝ้าดูการท�ำงานเป็ นระยะๆ ในกรณีอนุ่ อาหารที่บรรจุอยูใ่ นภาชนะแบบใช้ ครัง้ เดียว ซึง่ ท�ำจากพลาสติก, กระดาษ หรื อ
ภาชนะที่ตดิ ไฟได้ ทังนี
้ ้เพื่อดูวา่ มีควันไฟหรื อกลิน่ ไหม้ ออกมาจากเตาหรื อไม่
g. ถ้ ามีวสั ดุที่สามารถติดไฟได้ อยูใ่ นเตา หรื อมีควันไฟออกมาจากเตา ควรปิ ดประตูเตา หยุดการท�ำงาน และดึงปลัก๊ ออก หรื อ
สับสวิตช์ไฟลง
h. ห้ ามใช้ ภาชนะที่ท�ำจากวัสดุสงั เคราะห์ในการปรุงอาหาร เนื่องจากภาชนะเหล่านี ้อาจละลายได้ ที่อณ
ุ หภูมิสงู
i. หากเตายังร้ อนอยู่ ห้ ามใช้ ภาชนะพลาสติก เนื่องจากอาจละลายได้ ห้ ามใช้ ภาชนะพลาสติกในโหมด Super Stream
Convection หรื อ Convection เว้ นแต่วา่ ภาชนะนันจะได้
้
รับการรับรองจากบริ ษัทผู้ผลิตว่าใช้ งานได้
j. ไม่ควรจัดเก็บอาหารหรื อสิง่ ใดๆ ไว้ ในเตา
k. เมื่อต้ องใช้ แอลกอฮอล์เป็ นส่วนผสมในการปรุงอาหารประเภทย่าง หรื อท�ำเบเกอรี่ และขนมต่างๆ ไอระเหยจากแอลกอฮอล์อาจ
ลุกติดไฟได้ เมื่อโดนอุปกรณ์ไฟฟ้า เตาต้ องปิ ดอยูเ่ สมอในระหว่างการปรุงอาหาร
2. เพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิดหรื อการเดือดพุง่ ของอาหารหรื อเครื่ องดื่มในภาชนะบรรจุ โหมดไมโครเวฟนี ้สามารถอุน่ อาหาร
และเครื่ องดื่มได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว ดังนันจึ
้ งควรตังเวลาและก�
้
ำลังความร้ อนให้ เหมาะกับชนิดและปริ มาณอาหารที่จะอุน่ หากไม่
แน่ใจให้ เริ่ มต้ นที่เวลาและก�ำลังความร้ อนต�่ำไว้ ก่อน แล้ วค่อยอุน่ ซ� ้ำจนกว่าอาหารนันจะร้
้ อนพอดีทวั่ กัน
ข้ อแนะน�ำเพิ่มเติม:
a. ไม่ควรน�ำภาชนะปิ ดฝาเข้ าเตา รวมไปถึงขวดนมเด็กที่ปิดจุกนมหรื อปิ ดฝาไว้
b. ไม่ควรตังเวลาให้
้
อนุ่ นานเกินไป
c. ในการต้ มของเหลวในเตาด้ วยโหมดไมโครเวฟ ควรใช้ ภาชนะปากกว้ าง
d. เมื่อต้ มเสร็ จแล้ ว ให้ ทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 20 วินาที เพื่อป้องกันน� ้ำหรื อของเหลวเดือดพุง่ ที่อาจจะยังไม่เกิดทันที
e. การคนของเหลวก่อนและระหว่างการปรุง ควรระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อต้ องจับภาชนะวัตถุ หรื อเมื่อวางช้ อนเครื่ องครัว
อื่นๆ ลงในภาชนะบรรจุนนั ้
3. เตาอบนี ้เหมาะส�ำหรับการเตรี ยมอาหารภายในบ้ านเท่านัน้ และควรใช้ ส�ำหรับอุน่ อาหาร ปรุงอาหาร ละลายอาหารแช่แข็งและอุน่
เครื่ องดื่มเท่านันแต่
้ ไม่เหมาะส�ำหรับการใช้ เพื่อการค้ า การทดลอง หรื ออุปกรณ์ทางอายุรกรรม เช่น ถุงบรรจุโปรตีนอาหาร
4. ห้ ามเปิ ดเครื่ องท�ำงาน เมื่อมีสงิ่ กีดขวางอยูร่ ะหว่างประตูเตาอบ
5. อย่าพยายามปรับหรื อซ่อมแซมเตาอบด้ วยตัวเอง ไม่ควรอนุญาตให้ บคุ คลอื่นท�ำการซ่อมบ�ำรุงเตาอบหรื อเสนอบริ การอื่น ยกเว้ น
เจ้ าหน้ าที่ของศูนย์บริ การชาร์ ป ซึง่ ผ่านการอบรมมาเป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก
การซ่อมบ�ำรุงดังกล่าวจ�ำเป็ นต้ องมีการถอดส่วนประกอบของเครื่ องโดยเฉพาะตัวน�ำคลื่น
6. หากเตามีปัญหา ไม่ควรใช้ งานจนกว่าจะได้ รับการซ่อมจากศูนย์บริ การชาร์ ป โดยเฉพาะในกรณีประตูเตาปิ ดไม่สนิท และส่วน
ประกอบต่อไปนี ้เกิดความเสียหาย:
(1) ประตู (โค้ ง งอ), (2) บานพับประตู และ สลักประตู (แตกหัก หรื อหลวม), (3) ฉนวนกันคลื่น ที่ปิดตัวน�ำคลื่นและช่องด้ านหลัง
ของเตา (โค้ งงอหรื อผิดรูปร่าง), (4) มีรอยไหม้ ที่ฉนวนประตู
7. ขณะน�ำอาหารออกจากเตาอบ ต้ องระวังอย่าให้ ภาชนะ ผ้ าจับภาชนะ และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารอื่นๆ ชนที่สลักประตูเตา
8. อย่ายื่นสิง่ หนึง่ สิง่ ใด โดยเฉพาะอุปกรณ์โลหะเข้ าไปในตะแกรงระหว่างประตูและภายในเตาขณะที่เครื่ องท�ำงานอยู่
9. อย่ากดหรื อกระแทกสลักบานประตู
10. ควรใช้ ถงุ มือจับอุปกรณ์ประกอบอาหารที่สมั ผัสกับอาหารร้ อนในเตา เนื่องจากความร้ อนของอาหารจะส่งผ่านไปยังอุปกรณ์ดงั
กล่าว และท�ำให้ ผิวหนังไหม้ พองได้
11. หากสายไฟเสื่อมสภาพ ให้ เปลี่ยนสายไฟที่ใช้ ส�ำหรับเตาอบโดยเฉพาะ ที่ทางศูนย์บริ การชาร์ ปมีให้ เท่านัน้ และต้ องเปลี่ยนโดยเจ้ า
หน้ าที่ของศูนย์บริ การชาร์ ป ซึง่ ผ่านการฝึ กอบรมเท่านัน้ ทังนี
้ ้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายซึง่ อาจเกิดขึ ้นได้
12. ถ้ าหลอดไฟเสีย ควรติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรื อศูนย์บริ การชาร์ ป
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13. หลีกเลี่ยงไอน� ้ำเดือดเพราะจะท�ำให้ พงุ่ โดนหน้ าและมือ ค่อยๆเปิ ดฝาครอบภาชนะ หรื อพลาสติกคลุมอาหารอย่างระมัดระวัง รวม
ไปถึงถุงข้ าวโพดคัว่ (ป๊ อปคอร์ น)และถุงประกอบอาหารด้ วยโหมดไมโครเวฟ และต้ องให้ หา่ งจากใบหน้ า
14. ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าสายไฟยังอยูใ่ นสภาพดี และต้ องไม่วางอยูด่ ้ านล่างของเตา หรื อไม่ถกู กดทับด้ วยพื ้นผิวที่ร้อนหรื อขอบ
แหลมคม
15. ระมัดระวังขณะเปิ ดประตูเตาอบ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ ผิวหนังไหม้ หรื อพุพองจากความร้ อนและไอน� ้ำเดือด ปล่อยให้ ความร้ อนหรื อ
ไอน� ้ำเดือดระบายออกก่อนที่จะน�ำอาหารออกจากเตา
16. ไม่ควรวางสิง่ ใดลงบนเตาอบ เนื่องจากเตาจะร้ อนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ในระหว่างการใช้ งาน
17. เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลวกและพุพองจากความร้ อน ควรทดสอบอุณหภูมิของภาชนะบรรจุและอาหาร รวมทังคนอาหารให้
้
เข้ ากัน
ก่อนที่จะน�ำไปเสิร์ฟ โดยเฉพาะกับอาหารและเครื่ องดื่มส�ำหรับทารก เด็กเล็กหรื อผู้สงู อายุ โดยภาชนะบรรจุจะร้ อนมาก ไม่ควรดื่ม
เครื่ องดื่มหรื อซุบโดยที่ไม่ได้ ตรวจเช็คอุณหภูมิของภาชนะบรรจุเสียก่อน
18. ก่อนท�ำการอุน่ อาหาร ควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารไม่ได้ สมั ผัสกับผนังด้ านในเตาขณะอุน่ อาหาร
19. ไม่ควรปล่อยให้ เด็กหรื อบุคคลที่มีความบกพร่
องทางร่างกาย ผู้พิการหรื อไม่มีประสบการณ์ในการใช้ เตาอบตามล�ำพัง เว้ นแต่วา่
พวกเขาเหล่านันจะได้
้
รับค�ำแนะน�ำเกี่ียวกับการใช้ งานอย่างถูกต้ องและปลอดภัยเสียก่อน
20. ต้ องคอยระมัดระวังไม่ให้ เด็กเล่นเตาอบ
21. ชิ ้นส่วนที่สามารถจับต้ องได้ งา่ ย (เช่น ประตูเตา, ผนังเตาภายใน, จานหมุนและอุปกรณ์เสริ ม) อาจร้ อนในระหว่างการใช้ งาน ควร
กันเด็กเล็กให้ หา่ งจากเตาและควรใส่ถงุ มือที่มีความหนาเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดแผลพุพอง
22. ขณะปรุงอาหารในโหมด SuperSteam Convection, Convection หรื อ Steam อนุญาตให้ เด็กใช้ เตาอบได้ ตอ่ เมื่อมีผ้ ใู หญ่ดแู ล
ใกล้ ชิดเท่านัน้
23. ไม่ควรสัมผัสกับประตูเตา, ฝาครอบ, ผนังด้ านหลัง, ผนังเตาด้ านใน, ช่องระบายอากาศ, อุปกรณ์เสริ มและจานรอง รวมทังไอน�
้ ้ำ
เดือดจากช่องระบาย ขณะเครื่ องท�ำงานเนื่องจากสิง่ เหล่านี ้จะมีอณ
ุ หภูมิสงู
24. ไม่ควรสัมผัสบริ เวณรอบๆหลอดไฟเตาอบโดยตรง เนื่องจากบริ เวณเหล่านี ้จะร้ อนมากเมื่อหลอดไฟในเตาอบติดสว่าง
25. ขณะใช้ งานเตาอบ ควรระบายอากาศห้ องครัว เช่น เปิ ดหน้ าต่างหรื อเครื่ องระบายอากาศ ไอน� ้ำที่ระบายออกมาจากช่องระบาย
อาจจะท�ำให้ ผนังหรื อของใช้ ตา่ งๆเปี ยกได้
26. ไม่ควรใช้ งานเตาอบ ถ้ ากระบอกใส่น� ้ำแตกหักหรื อรั่ว กรุณาติดต่อศูนย์บริ การที่ได้ รับอนุญาตจาก ชาร์ ป
27. เพื่อป้องกันไม่เกิดการผุกร่อนเนื่องจากไอน� ้ำ อย่าวางอาหารทิ ้งไว้ ในเตาอบนานเกินไป ท�ำความสะอาดเตาอบเป็ นประจ�ำ และขจัด
คราบอาหารที่ตดิ อยูใ่ นเตาหรื อที่ประตูเตา
28. ไม่ควรใช้ นิ ้วหรื อวัตถุใดๆ สอดเข้ าไปในช่อง (ช่องระบายไอน� ้ำหรื อช่องระบายอากาศ (the steam outlets) เนื่องจากอาจท�ำให้ เตา
ช�ำรุดเสียหาย และอาจเกิดไฟฟ้าช๊ อตได้
29. ไม่ควรวางวัตถุที่น� ้ำหนักมากกว่า 4 กก. บนประตูเตา ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันไม่ให้ เตาตกหล่นหรื อบานพับประตูเสียหาย ห้ ามติดวัตถุใดๆ
รวมทังห้
้ ามแขวนวัตถุที่หนักไว้ ที่มือจับ
30. ห้ ามสัมผัสปลัก๊ ไฟขณะที่มือเปี ยก เสียบปลัก๊ เข้ ากับเต้ าเสียบให้ แน่น ขณะถอดปลัก๊ ออกจากเต้ าเสียบให้ จบั ที่ตวั ปลัก๊ เสมอ อย่าจับ
ตรงสายไฟ เนื่องจากอาจท�ำให้ ขดลวดข้ างในปลัก๊ สายไฟขาดหรื อช�ำรุดเสียหายได้
31. ห้ ามเคลื่อนย้ ายเตาอบในขณะที่ก�ำลังใช้ งาน หากจ�ำเป็ นต้ องเคลื่อนย้ ายเตา ให้ ระบายน� ้ำภายในเตาออกให้ หมดโดยใช้ โปรแกรม
ระบายน� ้ำ หลังจากระบายน� ้ำ ให้ เทน� ้ำออกจากถาดรองให้ หมด
32. อย่าให้ ประตูหรื อแผงหน้ าปั ดโดนน� ้ำ
33. ห้ ามใช้ เตาอบ หากเตาอบหล่นจากที่สงู ถอดปลัก๊ ออก และติดต่อศูนย์บริ การที่ได้ รับอนุญาตจาก ชาร์ ป
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ข้ อแนะน�ำในการติดตัง้

1. น�ำโฟมและกระดาษแข็งออกจากเตาอบ รวมทังแกะสติ
้
ก๊ เกอร์ ที่ตดิ อยูต่ รงบานประตูออก ตรวจดูวา่ มีชิ ้นส่วนประกอบใดเสียหาย เช่น
ประตูหลุด, ฉนวนประตูเสียหายหรื อร่องสลักประตูช�ำรุด ในกรณีที่มีสว่ นใดช�ำรุดเสียหาย อย่าเปิ ดเตาให้ ท�ำงานจนกว่าจะได้ รับการ
ตรวจเช็คจากศูนย์บริ การของชาร์ ปเท่านัน้
2. อุปกรณ์ที่จ�ำเป็ น:
1) ตะแกรง 2) ถาดรอง 2 อัน 3) ถาดนึง่ 4) อุปกรณ์ขจัดคราบ 5) คูม่ ือการใช้ 6) ต�ำราการท�ำอาหาร 7) ค�ำแนะน�ำในการใช้
8) แผ่นทดสอบ
3. ระหว่างการปรุงอาหารประตูเตาจะร้ อน เพื่อไม่ให้ สมั ผัสโดนประตูเตา ควรตังเตาให้
้
สงู จากพื ้นประมาณ 85 ซม. หรื อมากกว่า ไม่ควร
ให้ เด็กอยูใ่ กล้ ประตูเตา เพราะอาจพลาดพลังโดนประตู
้
เตาได้
4. เตาอบนี ้ถูกออกแบบมาส�ำหรับใช้ งานบนเคาท์เตอร์ ที่รับน� ้ำหนักได้ เพียงพอเท่านัน้ ไม่ควรตังเตาอบในพื
้
้นที่ที่มีความร้ อนหรื อ
ความชื ้นสูง เช่น ใกล้ กบั เตาอบประเภทอื่น ไม่ควรวางอยูใ่ กล้ กบั วัตถุที่ตดิ ไฟได้ เช่น ผ้ าม่าน ควรตังในที
้ ่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
อาจเกิดไฟลุกไหม้ ได้ หากใช้ งานเตาอบโดยมีผ้าคลุม หรื อใกล้ วตั ถุที่สามารถ ติดไฟได้ เช่น ฉาก, ม่าน, ผนัง เป็ นต้ น ควรมีระยะห่าง
อย่างน้ อย 10 ซม. จากด้ านบนเพื่อให้ อากาศถ่ายเทสะดวก เตาอบนี ้ไม่ได้ ออกแบบส�ำหรับติดตังในลั
้ กษณะ ฝั งเข้ ากับผนังหรื อตู้
(Built-in)
ค�ำเตือน: ไอน�ำ้ ที่ระบายออกมาจากด้ านบนของเตาอบ ต้ องแน่ ใจว่ าไอน�ำ้ ที่ระบายออกมาจะไม่ โดนเต้ าเสียบหรื อ
อุปกรณ์ ไฟฟ้าใดๆ
5. หากมีกระจกหน้ าต่างอยูใ่ กล้ เตาอบ ควรให้ มีระยะห่างระหว่างช่องระบายอากาศกับหน้ าต่างประมาณ 20 ซม. กระจกหน้ าต่างอาจ
จะแตกเนื่องจากความร้ อนที่ระบายออกมาได้
ข้ อควรระวัง: ไอน�ำ้ ที่ออกมาอาจท�ำให้ เครื่ องใช้ หรื อผนังที่อยู่ใกล้ ๆ เปี ยกหรื อสกปรก ควรให้ มีระยะห่ างที่เหมาะสม
ระหว่ างเตากับผนังหรื อเครื่ องใช้ ต่างๆไอน�ำ้ จะระบายออกมาจากช่ องระบายหรื อประตูเตา ในระหว่ างการปรุ งอาหาร
หรื อหลังจากปรุ งอาหาร ซึ่งจะกลายเป็ นหยดน�ำ้ เกาะอยู่บนผนังหรื อเครื่ องใช้ ต่างๆใกล้ เตา ควรติดตัง้ เตาในบริเวณที่มี
อากาศถ่ ายเทสะดวก เพื่อป้องกันไม่ ให้ ผนังหรื อเครื่ องใช้ ต่างๆเปี ยก ขอแนะน�ำให้ ใช้ กระดาษฟอยล์ ปิดผนังและเครื่ องใช้
เหล่ านัน้ ไว้
6. ไม่ควรใช้ ปลัก๊ ต่อพ่วงเสียบปลัก๊ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอื่นร่วมกับเตาอบ
7. ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ความเสียหายของเตาอบเกิดจากระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้ อง ไฟตก ไฟเกิน หรื อใช้ ไฟ
ผิดประเภท แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะต้ องตรงกับที่ระบุไว้ บนแผ่นป้าย หรื อ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
8. เตาอบนี ้จะต้ องต่อสายดิน
ข้ อส�ำคัญ
สายไฟของเตาอบจะมีสีตามรหัสดังต่อไปนี ้:
					
สีเขียวและสีเหลือง : กราวด์
					
สีน� ้ำเงิน		
: Neutral
					
สีน� ้ำตาล		
: Live
สีสายไฟของเตาอบอาจจะไม่ตรงกับสีของขัวปลั
้ ก๊ ให้ ท�ำตามดังต่อไปนี ้:
ต้ องต่อสายไฟสีเหลืองและเขียวเข้ ากับขัวปลั
้ ก๊ ที่มีสญ
ั ลักษณ์รูปตัว E หรื อสัญลักษณ์กราวด์ หรื อขัวที
้ ่มีสีเขียวหรื อสีเหลืองและสีเขียว
ต้ องต่อสายไฟสีน� ้ำเงินเข้ ากับขัวปลั
้ ก๊ ที่มีสญ
ั ลักษณ์รูปตัว N หรื อมีสีน� ้ำเงิน
ต้ องต่อสายไฟสีน� ้ำตาลเข้ ากับขัวปลั
้ ก๊ ที่มีสญ
ั ลักษณ์รูปตัว L หรื อมีสีน� ้ำตาล
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ส่วนประกอบของเตาอบ
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1. ช่องระบายอากาศ
2. มือจับเปิ ดประตู
3.1 จอแสดงผล LED
Ventilation
4. 1แผงหน้
าปั ด openings
2
Door
5.2 หลอดไฟ open handle
3 LCD display
6.3 4ต�ำแหน่
งบน
Control panel
7. 5ต�ำแหน่
งล่าlamp
ง
Oven
8. 6ฝาปิUpper
ดกระบอกน�
้ำ (ดูหน้ า 6)
position
4
Lowerนposition
9. 7กระบอกใส่
� ้ำ (ดูหน้ า 6)
Water แtank
(See page E-6.)
10. 8ฉนวนประตู
ละผิวlidฉนวน
9 Water tank (See page E-6.)
11. สลักประตู
10 Door seals and sealing surfaces
12.11พื ้นเตาเซรามิ
Latchesก
13.12บานพั
บประตู oven floor
Ceramic
14.13ช่องระบายไอน�
้ำ
Door hinges
15
outlets
15.14แผ่นSteam
เปิ ดถาดรองน�
้ำ (ดูหน้ า 6)
16
15
Drip
tray
lid
(See
16. ถาดรองน� ้ำ (ดูหน้ า 6) page E-6.)
16 Drip tray (See page E-6.)
17.17ผนังOven
เตาภายใน
cavity
18.18ประตู
เตาอบแบบโปร่
งแสง
See
through door

อุปกรณ์ เสริมอื่นๆ

ACCESSORIES
14
19. ตะแกรง
619 Rack
บอบไอน�
้ำพลังสูง อบเกรี
ยมและนึง่ อาหาร
For
SuperSteam
Convection,
Convection and
7 ส�ำหรั
Steam.
820. ถาดรอง x 2
Doบอบไอน�
not use
microwave
cooking.
้ำพลัwhen
งสูง อบเกรี
ยม นึง่ อาหาร
และ
9 ส�ำหรั

on baking tray.
ขจัดAlways
คราบ ห้ าplace
มใช้ ในโหมดไมโครเวฟ
(Microwave)
20 Baking tray x2
21. แผ่นFor
ขจัดSuperSteam
คราบ (ดูหน้ า 8)Convection, Convection,
22. ถาดนึ
ง่
Steam
and Descale function. Do not use
when
microwave
ในการนึง่ สามารถใช้ ได้ ทcooking.
งโหมดอบไอน�
ั้
้ำพลังสูง
21 Descaling guide (See page E-8.)
และ อบเกรี ยม ห้ ามใช้ ในโหมดไมโครเวฟ วางบน
22 Steam tray
ตะแกรงในถาดอบ
For Steam. You can also use for SuperSteam

Convection and Convection. Do not use when
microwave cooking. Place on rack in baking tray.

22
20
22
20

21
21

ค�ำเตือน:

WARNING:

ผนังเตาด้
านใน, ประตูเตา, ฝาครอบ, อุปกรณ์เสริ มต่างๆ และจานรองจะร้ อนมาก ควรสวมถุงมือหนาและแห้ ง เมื่อจะน�ำอาหารหรื อ
The oven cavity, door, outer cabinet, accessories and dishes will become very hot, use thick dry oven
อุปกรณ์
ตา่ งๆ ออกจากเตาเพื
่อป้องกัthe
นผิวหนั
งไหม้or accessories from the oven to prevent burns.
gloves
when removing
food
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การท�ำงานของแผงหน้ าปั ด

การท�ำงานของแผงหน้ าปั ดจะถูกควบคุมโดยการกดปุ่ มบนแผงหน้ าปั ด เสียงสัญญาณจะดังขึ ้นทุกครัง้ ที่ผ้ ใู ช้ กดปุ่ มบนแผงหน้ าปั ด และ
เมื่อเตาอบท�ำงานเสร็ จตามโปรแกรม จะมีเสียงสัญญาณดังขึ ้นประมาณ 2 วินาที หรื อ 4 ครัง้ กรณีที่ต้องเพิ่มขันตอนการปรุ
้
งอาหาร

แผงหน้ าปั ด

1
2
9

4
5
7

3

6

1. ปุ่ มอบไอน�ำ้ พลังสูง (SuperSteam Convection)
กดเพื่อเลือกโปรแกรมปรุงอาหารแบบอบไอน� ้ำพลังสูง
ปุ่ มอบไอน� ้ำพลังสูง จะมี 2 โหมด คือ โหมด “การปรุงอาหารแบบอัตโนมัต”ิ และ
“การปรุงอาหารระบบปกติ”
2. ปุ่ มอบเกรี ยม (Convection)
กดเพื่อเลือกโปรแกรมปรุงอาหารแบบอบเกรี ยม
ไม่มีโหมดการปรุงอาหารระบบอัตโนมัตสิ �ำหรับโปรแกรมอบเกรี ยม
3. ปุ่ มหยุด/ยกเลิก (Stop/Clear)
กดเพื่อยกเลิกรายการในระหว่างการตังโปรแกรม
้
กดหนึง่ ครัง้ เพื่อหยุดการท�ำงานในระหว่างปรุงอาหาร กดสองครัง้ เพื่อยกเลิกโปรแกรมการปรุง
อาหาร
4. ปุ่ มนึ่ง (Steam)
กดเพื่อเลือกโปรแกรมการปรุงอาหารแบบนึง่ อาหาร
โปรแกรมนึง่ อาหารจะมี 2 โหมด; โหมด “การปรุงอาหารระบบอัตโนมัต”ิ และ “การปรุงอาหาร
ระบบปกติ”
5. ปุ่ มไมโครเวฟ (Microwave)
กดเพื่อเลือกโปรแกรมปรุงอาหารด้ วยระบบไมโครเวฟ
โปรแกรม Microwave จะมี 3 โหมด; โหมด “การละลายอาหารแช่แข็งอัตโนมัต”ิ , “การอุน่
อาหารด้ วย Sensor” และ “การปรุงอาหารระบบปกติ”
6. ปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START)
กดเพื่อเริ่ มการท�ำงานของเตา หลังจากที่ตงโปรแกรมที
ั้
่ต้องการแล้ ว
7. ปุ่ ม Enter
กดเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
8. ลูกบิด (Knob)
หมุนเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ
9. ปุ่ มย้ อนกลับ/ค�ำสั่งพิเศษ (Back/Info)
กดเพื่อย้ อนกลับไปยังโหมดก่อนหน้ านี ้ในขณะการตังโปรแกรม
้
ก่อนจะกดปุ่ มเริ่ มท�ำงาน
(START) กดเพื่อท�ำการดูแลรักษาเตา หรื อก�ำหนดค่าเอง

8

ข้ อมูลจอแสดงผล
1
2
3

1

ลูกศร หมายถึง มีหน้ าอื่นต่อจากนี ้ เมื่อคุณเห็นลูกศร คุณสามารถ
หมุนลูกบิด เพื่อดูข้อมูลกลับไปมาระหว่างหน้ าได้ เมื่อไม่มีลกู ศร คุณ
สามารถกลับไปยังหน้ าก่อนหน้ านี ้โดยกดปุ่ มย้ อนกลับ/ค�ำสัง่ พิเศษ
(Back/Info)

2 ภาพที่แสดงอยูด่ ้ านบน หมายถึงโหมดการปรุงอาหารที่เลือกไว้
เลือกโปรแกรม SuperSteam Convection ไว้
เลือกโปรแกรม Steam ไว้
เลือกโปรแกรม Microwave ไว้
เลือกโปรแกรม Convection ไว้
3

ตัวหนังสือจะติดสว่าง เพื่อแสดงข้ อแนะน�ำการปรุงอาหารและโปรแกรมต่างๆ
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ข้ อแนะน�ำส�ำคัญ
อ่ านวิธีการปรุ งอาหารให้ ละเอียดก่ อนใช้ งานโปรแกรมอบไอน�ำ้ พลังสูง (SuperSteam Convection) และ นึ่ง (Steam)
กระบอกใส่ น�ำ้
การเติมน� ้ำสะอาด(น� ้ำกรอง)ที่มีอณ
ุ หภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องลงใน
กระบอกใส่น� ้ำเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับโปรแกรมอบไอน� ้ำพลังสูง
(SuperSteam Convection) และนึง่ อาหาร (Steam) ทังในระบบ
้
อัตโนมัตแิ ละระบบปกติตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ติ ามค�ำ
แนะน�ำด้ านล่างนี ้
1. ในการน�ำกระบอกใส่น� ้ำออก ให้ ดงึ ออกตรงๆ
2. ให้ ล้างกระบอกใส่น� ้ำและฝาปิ ดก่อนการใช้ งานครัง้ แรก(ภาพ1)
3. เติมน� ้ำสะอาด (น� ้ำกรอง) ลงในกระบอกใส่น� ้ำผ่านทางช่องด้ าน
บน จนถึงระดับเลข 2 (ระดับสูงสุด) ทุกๆครัง้ ที่จะปรุงอาหาร
(ภาพ 2) อย่าเติมน� ้ำจนเกินระดับเลข 2 (ระดับสูงสุด)
4. ต้ องปิ ดฝากระบอกให้ สนิท
5. ผลักกระบอกใส่น� ้ำกลับเข้ าที่เดิม (ภาพ 3)
6. หลังปรุงอาหาร เทน� ้ำในกระบอกใส่น� ้ำทิ ้ง ล้ างกระบอกใส่น� ้ำ
และฝา

ภาพ 1 				

หมายเหตุ:
1. ห้ ามใช้ น� ้ำกลัน่ , น� ้ำระบบรี เวอร์ สออสโมซิส, น� ้ำแร่ และอื่นๆ
2. ปริ มาณน� ้ำในกระบอกที่น้อยเกินไป อาจท�ำให้ อาหารไม่สกุ ตามที่ต้องการ
3. แนะน�ำให้ เทน� ้ำในกระบอกทิ ้งทุกครัง้ หลังปรุงอาหาร อย่าทิ ้งน� ้ำไว้ ใน
กระบอกทังวั
้ น
4. หากมีข้อความ เช่น “Fill watertank” ขึ ้นที่จอแสดงผลในระหว่างการ
ปรุงอาหาร ให้ ดตู ารางประกอบการแก้ ปัญหา ที่หน้ า 26
5. ห้ ามโยนหรื อท�ำให้ กระบอกใส่น� ้ำช�ำรุดเสียหาย ความร้ อนอาจท�ำให้
กระบอกใส่น� ้ำเสียรูปทรงได้ ห้ ามใช้ กระบอกใ่น� ้ำที่ช�ำรุด กรุณาติดต่อศูนย์
บริ การที่ได้ รับการรับรองจากชาร์ ป
6. อาจจะมีน� ้ำหยดลงมาขณะถอดกระบอกใส่น� ้ำออก ให้ ใช้ ผ้านุม่ ๆเช็ดเตา
7. ห้ ามปิ ดช่องอากาศบนฝาปิ ดกระบอกน� ้ำ เพราะอาจท�ำให้ เกิดปั ญหา
ในระหว่างการปรุงอาหารได้
8. น� ้ำจ�ำนวนหนึง่ จะไหลออกมาที่ถาดรองน� ้ำ เมื่อถอดกระบอกใส่น� ้ำออก
ให้ เททิ ้งหลังจากการปรุงอาหาร

ภาพ 2 				

ถาดรองน�ำ้
ก่อนการปรุงอาหาร ต้ องแน่ใจว่าถาดรองน� ้ำอยูใ่ นต�ำแหน่งที่ถกู
ต้ อง และได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อแนะน�ำต่อไปนี ้
ถาดรองน� ้ำและแผ่นปิ ดจะบรรจุมาในกล่องพร้ อมกับเตาอบ วาง
ถาดรองน� ้ำและแผ่นปิ ดไว้ ใต้ ประตูเตา ดังแสดงในภาพ 4 ถาด
รองน� ้ำจะรองน� ้ำที่ระบายออกมาจากประตูเตา
การถอดถาดรองน� ้ำ: ใช้ มือทังสองข้
้
างดึงถาดรองน� ้ำออกตรงๆ
* ก่อนถอดถาดรองน� ้ำ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าจะไม่มีน� ้ำหยดลงมา
การเปลี่ยนถาดรองน� ้ำ:ใส่ถาดรองน� ้ำเข้ ากับขอเกี่ยวด้ านซ้ ายและ
ขวาใต้ เตาอบดังแสดงในภาพ 4 หลังจากนันกดให้
้
แน่น
ถ้ ามีข้อความ “Replace drip tray” หรื อ “Empty drip tray and
replace” แสดงขึ ้นในจอแสดงผล ให้ ถอดและเปลี่ยนถาดรองน� ้ำ

ภาพ 3

เทน� ้ำในถาดรองน� ้ำทิ ้งทุกครัง้ หลังจากการปรุงอาหาร เทน� ้ำทิ ้ง,
ล้ าง, เช็ดให้ แห้ งและเปลี่ยน หากเทน� ้ำออกไม่หมด อาจท�ำให้ น� ้ำใน
ถาดรองล้ นได้ การปรุงอาหารซ� ้ำๆ โดยไม่ได้ เทน� ้ำออก อาจท�ำให้
ถาดรองน� ้ำล้ นได้

Hooks
ตะขอ

แผ่นปิ ดถาดรองน� ้ำ

Drip tray lid
Drip
tray
ถาดรองน�
้ำ

ภาพ 4
ค�ำเตือน:
1. เตาอบจะร้ อนมาก หลังจากการปรุงอาหารและหลังจากระบายน� ้ำทิ ้ง
2. อย่ายื่นหน้ าออกไปใกล้ เตาอบขณะเปิ ดประตูเตา ไอน� ้ำจากเตาอาจท�ำให้ ผิวหนังไหม้ ได้
3. ต้ องแน่ใจว่าเตาเย็นแล้ ว ก่อนที่จะเทน� ้ำในกระบอกใส่น� ้ำและถาดรองน� ้ำทิ ้ง จากนันเช็
้ ้ ดเตาให้ แห้ ง
4. ห้ ามสัมผัสน� ้ำโดยตรง เนื่องจากน� ้ำในถาดรองน� ้ำอาจจะร้ อน
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ข้อแนะนำ�สำ�คัญ
โปรแกรมอบไอน�ำ้ พลังสูง (Super Steam Convectiom) และนึ่งอาหาร (Steam) ในโหมดการปรุ งอาหารแบบระบบอัตโนมัตแิ ละปกติ

ก่ อ. นการปรุ งอาหาร
1. ต้ องแน่ใจว่าได้ เติมน� ้ำสะอาด (น� ้ำกรอง) ที่มีอณ
ุ หภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องลงในกระบอกใส่น� ้ำแล้ ว และใส่กระบอกน� ้ำเข้ าที่อย่างถูกต้ อง
(ดูหน้ า 6)
2. ต้ องแน่ใจว่าถาดรองน� ้ำไม่มีน� ้ำอยู่ (ดูหน้ า 6)
3. วางอาหารลงในเตา เว้ นแต่วา่ ต้ องการอุน่ เตา (กรุณาดูที่ตารางเกี่ยวกับการอุน่ เตาที่ต้องท�ำในโหมดอัตโนมัต)ิ
หลังจากการปรุ งอาหาร
1. หลังจากที่เตาเย็นลงแล้ ว ให้ ถอดกระบอกใส่น� ้ำออกและเทน� ้ำทิ ้ง จากนันเช็
้ ดเตาให้ แห้ ง รอ 2-3 นาที จากนันเทน�
้ ้ำในถาดรองน� ้ำทิ ้ง
2. เลือกโปรแกรมระบายน� ้ำ (Drain Water) อย่างน้ อยวันละหนึง่ ครัง้ หลังจากใช้ งานในโหมดอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Convection) หรื อ
นึง่ อาหาร (Steam)
3. ตรวจเช็คว่าไม่มีน� ้ำหยดลงมา ก่อนจะถอดถาดรองน� ้ำ เนื่องจากจะมีน� ้ำเล็กน้ อยระบายออกมาบนถาดรองน� ้ำเมื่อกระบอกใส่น� ้ำถูกถอดออก

การเปิดประตูเตาอบ
คุณสามารถเปิ ดประตูเตาค้ างไว้ เพื่อระบายไอน� ้ำ ความร้ อน หรื อท�ำให้ ผนังเตาแห้ ง หลังการปรุง
อาหาร (ดูภาพ 1)
ค�ำเตือน: อย่ายื่นหน้ าเข้ าไปใกล้ เตาอบขณะเปิ ดประตูเตา ไอน� ้ำจากเตาอาจท�ำให้ ผิวหนังไหม้ ได้
หมายเหตุ: อย่าเปิ ดประตูเตาในระหว่างการปรุงอาหาร เนื่องจากอุณหูมิในเตาจะลดลงอย่างรวดเร็ว
ซึง่ จะส่งผลต่อการปรุงอาหาร
ภาพ 1
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ข้ อแนะน�ำส�ำคัญ
ฟั งก์ ช่ ันระบายน�ำ้ (Drain Water)
เลือกโปรแกรมระบายน� ้ำ (Drain Water) อย่างน้ อยวันละหนึง่ ครัง้
หลังจากใช้ งานในโหมดอบไอน� ้ำพลังสูง(SuperSteam Convection) หรื อนึง่ อาหาร (Steam) ใช้ เวลาประมาณ 8 นาที
โปรแกรมระบายน� ้ำช่วยป้องกันการสะสมคราบและการน�ำน� ้ำเก่า
ไปใช้ ซึง่ จะส่งผลต่อระบบไอน� ้ำภายใน

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่มย้อนกลับ/คำ�สั่งพิเศษ

(Back/Info) จากนันหมุ
้ น
ลูกบิดเพื่อเลือกระบายน� ้ำ
(Drain Water) และกดปุ่ ม Enter

2 ต้องแน่ใจว่าได้ถอดกระบอกใส่น้ำ�ออกแล้ว
จากนันกดปุ่
้
มเริ่มต้ นท�ำงาน (START)

3 หลังจากเตาอบเย็นลงแล้ว ให้เช็ดเตาให้แห้ง
รอ 2-3 นาที จากนันเทน�
้ ้ำในถาดรองน� ้ำทิ ้ง

หมายเหตุ:
ต้ องถอดกระบอกใส่น� ้ำออกก่อนที่จะเริ่ มขันตอนดั
้
งกล่าวนี ้

ฟั งก์ ช่ ันขจัดคราบ (Descale)
อาจจะเกิดคราบเป็ นจุดเล็กๆ สีขาวหรื อสีเทาในวงจรน� ้ำด้ านในระหว่าง
การผลิตไอน� ้ำ ซึง่ อาจส่งผลต่อการท�ำงานของเตา
เมื่อข้ อความ DESCALING IS NECESSARY แสดงขึ ้นในจอแสดงผล
ต้ องเลือกโปรแกรมขจัดคราบทันที ใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง

3 วางถาดรองเข้ าที่ต�ำแหน่งบน ใส่แผ่นขจัดคราบเข้ าที่ขอบด้ าน

ขวาของถาดรอง ดังแสดงในภาพ 1 ดันขอบด้ านขวาของแผ่นขจัด
คราบให้ ขอบแผ่นขจัดคราบอยูร่ ะหว่างผนังและถาดรอง ดังแสดง
ในภาพ 2 ตรวจว่าขอบของแผ่นขจัดคราบอยูต่ �่ำกว่าช่องระบายไอ
น� ้ำ/หัวสกรู ดังแสดงในภาพ 3

4 ห้ ามวางอาหารลงในเตา กดปุ่ ม เริ่มต้ นท�ำงาน
(START) เพื่อเริ่ มต้ นการขจัดคราบ

5 เมื่อเตาอบหยุดการท�ำงานและเย็นลง ให้ ถอดกระบอกใส่น� ้ำออก

เทน� ้ำทิ ้ง ล้ างท�ำความสะอาด และเติมน�ำสะอาด
้่
(น� ้ำกรอง) ที่มี
อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องลงไป เปลี่ยนกระบอกใส่น� ้ำ ถอดแผ่น
ขจัดคราบออกดังแสดงในภาพ 4 ถอดถาดรอง
เทน� ้ำทิ ้ง ล้ างและเช็ดให้ แห้ ง ท�ำตามขันตอนที
้
่3
ในการเปลี่ยนถาดรองและแผ่น
ขจั่อดสิคราบ
กดปุ่ มเริ่มต้างและเตาเย็
นท�ำงาน (START)
ระบบการล้
าง (ท�ำนค� ้ำ
้นสุดระบบการล้
นลงแล้ ว ให้
ถอดกระบอกใส่
6 เมื
วาสะอาด)
จะเริ
่
ม
ต้
น
ขึ
้น
ออกและเทน� ้ำทิ ้ง จากนัน้ ถอดแผ่นขจัดคราบออก ดังแสดงในภาพ

4 ถอดถาดรองและเทน� ้ำทิ ้ง เช็ดเตาให้ แห้ ง รอ 2-3 นาที จากนันเท
้
น� ้ำในถาดรองน� ้ำทิ ้ง
ค�ำเตือน:
บริ เวณรอบๆ ช่องระบายไอน� ้ำจะร้ อนมาก ใช้ ความระมัดระวังเป็ นอย่าง
ยิ่งในการติดตังหรื
้ อถอดแผ่นขจัดคราบ
หมายเหตุ: หลอดไฟจะดับลง หลังจากกดปุ่ ม Enterในขันตอนที
้
่1
Descaling
แผ่
นขจัดคราบguide

Baking tray Descaling
guide
ถาดรอง
แผ่นขจัดคราบ
Upper
level
ระดับส่วนบน

ขัน้ ตอนการใช้ งาน

Projection
ขอบแผ่
นขจัดคราบ

1 กดปุ่ มย้ อนกลับ/ค�ำสัง่ พิเศษ

Oven cavity
ภายในเตา

ภาพ 1			

(Back/Info) จากนันหมุ
้ น
ลูกบิดเพื่อเลือกขจัดคราบ
(DESCALE) และกดปุ่ ม Enter

ภาพ 2

outlets
ช่Steam
องระบายไอน�
้ำ Screw
หัวสกรูheads

ตรวจเช็คว่าช่องระบายน� ้ำ/หัวสกรู ไม่ถกู ปิ ดทับด้ วย
แผ่นขจัดคราบ

2 ให้ ใช้ กรดซิทริคบริสทุ ธิ์ (มีขายตามร้ านขายยา) หรื อน� ้ำ

มะนาว 100% แบบไม่มีกากในการขจัดคราบ เลือกอย่างใด
อย่างหนึง่ ในการขจัดคราบ การใช้ กรดซิทริ คบริ สทุ ธิ์ ให้ ผสม
กรดซิทริ คบริ สทุ ธิ์ 1 ช้ อนโต๊ ะ ลงในน� ้ำสะอาด 500 มล. ใน
ภาชนะที่ไม่มีรูรั่ว คนให้ เข้ ากันและเทลงในกระบอกใส่น� ้ำ การ
ใช้ น� ้ำมะนาว 100% ต้ องแน่ใจว่าไม่มีกากเจือปน หากมีกาก
หรื อไม่แน่ใจ ให้ กรองน� ้ำมะนาวเพื่อกรองกากออก ตวงน� ้ำ
มะนาว 70 มล. เติมน� ้ำลงไป 500 มล. คนให้ เข้ ากันและเท
ลงในกระบอกใส่น� ้ำ ใส่กระบอกใส่น� ้ำเข้ าไปในเตาและดัน
ให้ เข้ าที่

ภาพ 3

ด้ านขวาของผนังเตา

ภาพ 4
การถอดแผ่นขจัดคราบ
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ก่ อนการใช้ งาน

การท�ำความสะอาดเตา
ก่ อนการใช้ งานครั ง้ แรก

• ก่อนการใช้ งานเตาอบไอน� ้ำพลังสูง (Superheated Steam)
ต้ องอ่านคูม่ ือการใช้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน
• ก่อนใ:ช้ งานเตาอบ ให้ ปฏิบตั ติ ามขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. ใส่ถาดรองน� ้ำให้ ถกู ต้ อง ดูหน้ า 6
2. ดูการเริ่ มใช้ งานในรายละเอียดด้ านล่าง
3. ปฏิบตั ติ ามข้ อแนะน�ำที่อยูท่ างด้ านขวา ในการท�ำความสะอาด
ก่อนการใช้ งานครัง้ แรก

ตัวสร้ างไอน� ้ำจะท�ำให้ น� ้ำซึง่ ใช้ ในการปรุงอาหารร้ อนขึ ้น จ�ำเป็ นต้ อง
ท�ำความสะอาดก่อนการใช้ งานครัง้ แรก เพื่อขจัดกลิน่ ต่างๆ ในเตา
ท�ำความสะอาดเตาโดยใช้ โปรแกรมย่างแบบอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Convection Grill) ในระบบปกติเป็ นเวลา 20 นาที โดยไม่ใช้ การ
อุน่ เตาและไม่มีอาหารในเตา ในระหว่างขันตอนนี
้
้อาจมีควันและกลิน่ แต่
เตาอบไม่ได้ ผิดปกติแต่อย่างไร
การเตรี ยมการ
1. เตรี ยมห้ องให้ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
2. ต้ องแน่ใจว่าได้ เติมน� ้ำสะอาด (น� ้ำกรอง) ที่มีอณ
ุ หภูมิเท่ากับอุณหภูมิ
ห้ อง ลงในกระบอกใส่น� ้ำแล้ ว และใส่กระบอกใส่น� ้ำเข้ าที่อย่างถูกต้ อง
3. ต้ องแน่ใจว่าถาดรองน� ้ำไม่มีน� ้ำอยูแ่ ละถูกใส่เข้ าที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

เริ่มการใช้ งาน
เตาอบนีม้ ีโหมดประหยัดพลังงาน (Energy Save Mode) โหมดนี ้
จะช่ วยประหยัดไฟฟ้าในขณะที่ไม่ ได้ ใช้ งานแต่ ยังเสียบปลั๊กไว้

ขัน้ ตอนการใช้ งาน

ขัน้ ตอนการใช้ งาน

1 เสียบปลัก๊ เตาอบเข้ ากับเต้ าเสียบ

1 กดปุ่ มไอน� ้ำพลังสูง (Super

ในตอนนี ้จะยังไม่มีสงิ่ ใดปรากฏขึ ้นที่จอแสดงผล

Steam Convection) หมุน
ลูกบิดเพื่อเลือก MANUAL และ
กดปุ่ ม Enter

2 เปิ ดประตูเตา

จอแสดงผลจะมีข้อความ ENERGY SAVE MODE แสดงขึ ้น

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก SUPER

3 ปิ ดประตูเตา

STEAM GRILL และ
กดปุ่ ม Enter

ตอนนี ้เตาอบพร้ อมใช้ งานแล้ ว

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก WITH-

ข้ อควรระวัง:
ในโหมดประหยัดพลังงาน หากเครื่ องไม่ได้ ถกู ใช้ งานเป็ นเวลา 3 นาที
หรื อมากกว่า (เช่น หลังจากปิ ดประตูเตา หรื อกดปุ่ ม หยุด/ยกเลิก
(STOP/CLEAR) หรื อเมื่อสิ ้นสุดการปรุงอาหาร) เครื่ องจะไม่ท�ำงาน
จนกว่าจะเปิ ดและปิ ดประตูเตาอีกครัง้
หมายเหตุ:
เมื่อมีการตังโหมดป
้
้ องกันเครื่ องท�ำงาน (Child Lock) หรื อโหมดสาธิต
การท�ำงาน (Demonstration Mode) โหมดประหยัดพลังงานจะถูก
ยกเลิกชัว่ คราว

OUT PREHEAT และ
กดปุ่ ม Enter

้
ง
4 หมุนลูกบิดเพื่อตังเวลาการปรุ
อาหาร (20 นาที) และ กดปุ่ ม
Enter

หยุด/ยกเลิก (Stop/Clear)
1. กดปุ่ ม หยุด/ยกเลิก (Stop/Clear) หากเกิดความผิดพลาดในระหว่าง
การปรุงอาหาร
2. หยุดการท�ำงานของเตาอบชัว่ คราวในระหว่างการปรุงอาหาร
3. กลับไปยังหน้ าแรกของจอแสดงผล (ENERGY SAVE MODE)
4. ยกเลิกโปรแกรมในระหว่างการปรุงอาหาร ให้ กดปุ่ มสองครัง้

ค�ำเตือน:
1. ประตูเตา ผนังด้ านนอก และภายในเตาจะร้ อน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส
2. อย่ายื่นหน้ าเข้ าไปใกล้ เตาขณะเปิ ดประตู ไอน� ้ำจากเตาอาจท�ำให้
ผิวหนังไหม้ ได้

ย้ อนกลับ (Back)
1. กดปุ่ ม ย้ อนกลับ/ค�ำสั่งพิเศษ (Back/Info) หากคุณต้ องการกลับไป
ยังหน้ าก่อนหน้ านี ้ ในระหว่างการตังโปรแกรมก่
้
อนที่จะกดปุ่ มเริ่มต้ น
ท�ำงาน(START)
2. หลังจากกดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START) จะไม่สามารถย้ อนกลับไป
หน้ าก่อนได้ อีก
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การปรุ งอาหารแบบระบบอัตโนมัติ

การท�ำงานแบบอัตโนมัตสิ ามารถใช้ ได้ กบั โปรแกรมอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Convection), นึง่ อาหาร (Steam) และไมโครเวฟ (Microwave)
กรุณาดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรม

การอบไอน�ำ้ พลังสูง (SuperSteam Convection)
โปรแกรมไอน� ้ำมี 4 โหมด คืออาหารเพื่อสุขภาพ (Balanced Meal),
ย่าง (Grill), อบ (Roast) และท�ำเบเกอรี่ (Bake)
กรุณาดูรายละเอียดในตารางการอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam
Convection Chart) ที่หน้ า 36-40
อาหารเพื่อสุขภาพ (BALANCED MEAL)
* สมมุตวิ า่ ต้ องการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ (พริ กแดงยัดไส้ กบั ข้ าว
ซ้ อมมือ) โดยใช้ เวลามาตรฐาน

การย่าง - การอบ - การท�ำเบเกอรี่
(GRILL - ROAST - BAKE)
* สมมุตวิ า่ ต้ องการอบมันฝรั่ง 4 ชิ ้นโดยใช้ เวลามาตรฐาน

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่ มอบไอน� ้ำพลังสูง

(SuperSteam Convection)
หมุนลูกบิดเพื่อเลือกโหมด
AUTO และกดปุ่ ม Enter

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
11 กดปุ่ มอบไอน� ้ำพลังสูง

(SuperSteam Convection)
หมุนลูกบิดเพื่อเลือกโหมด
AUTO และกดปุ่ ม Enter

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก

BAKE และกดปุ่ ม Enter

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก

BALANCED MEAL และกด
ปุ่ ม Enter

BAKED POTATOES
และกดปุ่ ม Enter

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก

STUFFED PEPPER WITH
BROWN RICE และกดปุ่ ม Enter

4 หมุนลูกบิดเพื่อใส่จ�ำนวน
(4 ชิ ้น)และกดปุ่ ม Enter

4 ต้ องให้ แน่ใจว่าได้ เลือกโหมด

STANDARD ไว้ แล้ ว จากนัน้
กดปุ่ ม Enter
5 วางอาหารลงในเตาอบ โดยปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ
ในจอแสดงผลและตารางการปรุงอาหาร
ปิ ดประตูเตา กดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน (START)

5 ต้ องให้ แน่ใจว่าได้ เลือกโหมด

6 หลังจากการประกอบอาหาร ข้ อความ

7 เมื่ออุน่ เตาจนได้ ความร้ อนที่ก�ำหนด ให้ วางอาหารในเตาโดย

STANDARD ไว้ แล้ ว จากนันกดปุ่
้
ม
Enter
6 กดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START) เพื่ออุน่ เตา
ไม่มีอาหารในเตา
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในจอแสดงผลและตารางการปรุงอาหาร
ปิ ดประตูเตา

EXTEND จะปรากฎขึ ้น หากต้ องการเพิ่มเวลา
การปรุงอาหาร ให้ หมุนลูกบิดเพื่อเพิ่มเวลา
และกดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน (START)
หากไม่ต้องการ ให้ กดปุ่ มหยุด/ยกเลิก (Stop/
Clear) หลังจากที่เตาเย็นลงแล้ ว ให้ ถอด
กระบอกใส่น� ้ำออกและเทน� ้ำทิ ้ง จากนันเช็
้ ด
เตาให้ แห้ ง รอ 2-3 นาที จากนันเทน�
้ ้ำในถาด
รองทิ ้ง

8 กดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START)
9 หลังจากการประกอบอาหาร ข้ อความ

EXTEND จะปรากฎขึ ้น หากต้ องการเพิ่มเวลา
การปรุงอาหาร ให้ หมุนลูกบิดเพื่อเพิ่มเวลาและ
กดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน (START) หากไม่ต้องการ
ให้ กดปุ่ มหยุด/ยกเลิก (Stop/Clear) หลังจากที่
เตาเย็นลงแล้ ว ให้ ถอดกระบอกใส่น� ้ำออกและ
เทน� ้ำทิ ้ง จากนันเช็
้ ดเตาให้ แห้ ง รอ 2-3 นาที
จากนันเทน�
้ ้ำในถาดรองทิ ้ง
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การปรุ งอาหารแบบระบบอัตโนมัติ
หมายเหตุ:
1. ใส่น� ้ำหนักของอาหารเท่านัน้ ยกเว้ นอาหารเพื่อสุขภาพ
(BALANCED MEALS), เค้ กและขนมปั งในโหมดท�ำเบเกอรี่
(BAKE)) ไม่รวมน� ้ำหนักของภาชนะบรรจุ
2. ส�ำหรับอาหารที่มีน� ้ำหนักมากหรื อน้ อยกว่าตามที่ระบุไว้ ในตาราง
การปรุงอาหาร ให้ ปรุงอาหารด้ วยระบบปกติ
3. หากไม่ได้ ปิดประตูเตาหลังจากอุน่ เตา เตาจะรักษาอุณหภูมิที่อนุ่
เตาต่อไปอีก 30 นาที จากนันหน้
้ าจอจะแสดง “ENERGY SAVE
MODE”
4. ปฏิบตั ติ ามข้ อแนะน�ำในจอแสดงผล
5. เวลาในการปรุงอาหารที่ตงโปรแกรมไว้
ั้
เป็ นเวลาเฉลี่ย การเพิ่ม
เวลาในการปรุงอาหารที่ตงโปรแกรมไว้
ั้
ในโหมดอัตโนมัติ
ดูรายละเอียดที่การเพิ่มเวลาปรุงอาหารเมื่อสิ ้นสุดการปรุงอาหาร
หน้ า 21
6. ในระบบอัตโนมัตทิ งหมดสามารถเพิ
ั้
่มหรื อลดเวลาได้ ดูหน้ า 21
7. ต้ องปิ ดประตูเตาไว้ ถ้ าเปิ ดประตูเตาในระหว่างการปรุงอาหาร
ไอน� ้ำจะระเหยออกและต้ องใช้ เวลาในการปรุงอาหารนานขึ ้นใน
โปรแกรมอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Convection) และนึง่
อาหาร (Steam)

8. ปริ มาณน� ้ำในกระบอกใส่น� ้ำจะเพียงพอส�ำหรับการปรุงอาหาร
หนึง่ ครัง้ ไม่จ�ำเป็ นต้ องเติมน� ้ำอีกในระหว่างการปรุงอาหาร
9. ในระหว่างและหลังจากการปรุงอาหาร อาจมีไอน� ้ำเกาะที่ประตู
เตา ผนังและพื ้นเตา ใช้ ผ้านุม่ เช็ดคราบของเหลวที่ตดิ อยูอ่ อก
10. หลังจากปรุงอาหาร จอแสดงผลจะแสดงข้ อความ
“Now Cooling” เตาอบจะเย็นลงโดยอัตโนมัตแิ ละจะได้ ยินเสียง
พัดลมระบายความร้ อน พัดลมจะยังคงท�ำงานต่อไปอีก 13 นาที
ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิของเตาและชิ ้นส่วนต่างๆ
คำ�เตือน:
1. ประตูเตา ผนังด้ านนอกและภายในเตาจะร้ อน ควรสวมถุงมือเมื่อ
จะน�ำอาหารเข้ าหรื อออกจากเตา เพื่อป้องกันผิวหนังไหม้
2. อย่ายื่นหน้ าเข้ าไปใกล้ เตาขณะเปิ ดประตู ไอน� ้ำจากเตาอาจท�ำให้
ผิวหนังไหม้ ได้

TH-11

AX1600 OM Full (TH) 24May.indd

29/05/1470 6:59 AM

การปรุ งอาหารแบบระบบอัตโนมัติ
การนึ่งอาหาร (Steam)
โปรแกรมนึง่ อาหารมี 4 โหมด คือผักสด, ผักแช่แข็ง, ปลาสด/เนื ้อสด,
อาหารแช่แข็ง, กุ้งสด, อาหารดองเค็มและข้ าว
กรุณาดูรายละเอียดในตารางการนึง่ อาหาร ที่หน้ า 41
* สมมุตวิ า่ ต้ องการปรุงผักสด 0.3 กก. ด้ วยเวลามาตรฐาน

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่ มนึง่ อาหาร (Steam)

หมุนลูกบิดเพื่อเลือก
โหมด AUTO และกดปุ่ ม Enter

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก FRESH

VEGETABLE และกดปุ่ ม Enter

3 หมุนลูกบิดเพื่อใส่จ�ำนวน (0.3 กก.)
และกดปุ่ ม Enter

4 ต้ องให้ แน่ใจว่าได้ เลือกโหมด

STANDARD ไว้ แล้ ว จากนันกดปุ่
้
ม Enter

5 วางอาหารลงในเตา ปิ ดประตูเตา กด
ปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน (START)

6 หลังจากการประกอบอาหาร ข้ อความ

EXTEND จะปรากฎขึ ้น หากต้ องการเพิ่ม
เวลาการปรุงอาหาร ให้ หมุนลูกบิดเพื่อเพิ่ม
เวลาและกดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน (START)
หากไม่ต้องการ ให้ กดปุ่ มหยุด/ยกเลิก
(Stop/Clear) หลังจากที่เตาเย็นลงแล้ ว ให้
ถอดกระบอกใส่น� ้ำออกและเทน� ้ำทิ ้ง
จากนันเช็
้ ดเตาให้ แห้ ง รอ 2-3 นาที
จากนันเทน�
้ ้ำในถาดรองทิ ้ง

หมายเหตุ:
1. ใส่น� ้ำหนักของอาหารเท่านัน้ ไม่รวมน� ้ำหนักของภาชนะบรรจุ
2. ส�ำหรับอาหารที่มีน� ้ำหนักมากหรื อน้ อยกว่าตามที่ระบุไว้ ในตารางการ
ปรุงอาหาร ให้ ปรุงอาหารด้ วยระบบปกติ
3. เวลาในการปรุงอาหารที่ตงโปรแกรมไว้
ั้
เป็ นเวลาเฉลี่ย การเพิ่มเวลา
ในการปรุงอาหารที่ตงโปรแกรมไว้
ั้
ในโหมดอัตโนมัติ กรุณาดูการเพิ่ม
เวลาปรุงอาหารเมื่อสิ ้นสุดการปรุงอาหาร ที่หน้ า 21
4. การเลือกโปรแกรมนึง่ อาหารทังหมดสามารถตั
้
งโปรแกรมได้
้
โดยการ
ปรับเพิ่มหรื อลดเวลาได้ ดูหน้ า 21
5. ต้ องปิ ดประตูเตาไว้ ถ้ าเปิ ดประตูเตาในระหว่างการปรุงอาหาร ไอน� ้ำจะ
ระเหยออกและต้ องใช้ เวลาในการปรุงอาหารนานขึ ้น
6. ปริ มาณน� ้ำในกระบอกใส่น� ้ำจะเพียงพอส�ำหรับการปรุงอาหารหนึง่ ครัง้
ไม่จ�ำเป็ นต้ องเติมน� ้ำอีกในระหว่างการปรุงอาหาร
7. ในระหว่างและหลังจากการปรุงอาหาร อาจมีไอน� ้ำเกาะที่ประตูเตา ผนัง
และพื ้นเตา ใช้ ผ้านุม่ เช็ดคราบของเหลวที่ตดิ อยูอ่ อก
8. หลังจากปรุงอาหาร จอแสดงผลจะแสดงข้ อความ “Now Cooling”
เตาอบจะเย็นลงโดยอัตโนมัตแิ ละจะได้ ยินเสียงพัดลมระบายความร้ อน
พัดลมจะยังคงท�ำงานต่อไปอีก 13 นาที ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิของเตาและ
ชิ ้นส่วนต่างๆ
คำ�เตือนุ:
1. ประตูเตา ผนังด้ านนอกและภายในเตาจะร้ อน ควรสวมถุงมือเมื่อจะน�ำ
อาหารเข้ าหรื ออกจากเตา เพื่อป้องกันผิวหนังไหม้
2. อย่ายื่นหน้ าเข้ าไปใกล้ เตาขณะเปิ ดประตู ไอน� ้ำจากเตาอาจท�ำให้
ผิวหนังไหม้ ได้
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การปรุ งอาหารแบบระบบอัตโนมัติ
ไมโครเวฟ (Microwave)

โปรแกรมอุ่นอาหาร (SENSOR REHEAT)

ละลายอาหารแช่ แข็งอัตโนมัติ (AUTO DEFROST)
การละลายอาหารแช่แข็งอัตโนมัตจิ ะละลายอาหารทังหมดตามที
้
่แสดงใน
ตารางการละลายอาหารแช่แข็งอัตโนมัติ หน้ า 42
สมมุตวิ า่ ต้ องการละลายเนื ้อสเต็ก 0.5 กก. ด้ วยเวลามาตรฐาน

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่ มไมโครเวฟ (Microwave)

หมุนลูกบิด เพื่อเลือกโหมด AUTO
DEFROST และกดปุ่ ม Enter

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกประเภท

อาหาร เช่น สเต็ก, เนื ้อชิ ้น และกด
ปุ่ ม Enter

โปรแกรมอุน่ อาหารจะท�ำการอุน่ อาหารทุกชนิดโดยอัตโนมัติ ดังที่แสดงใน
ตารางโปรแกรมอุน่ อาหารที่หน้ า 42
หมายเหตุส�ำหรับการใช้ โปรแกรมอุน่ อาหาร
1. ให้ เช็ดภาชนะใส่อาหารและผนังเตาให้ แห้ งด้ วยผ้ าแห้ งหรื อกระดาษเช็ด
มือก่อนที่จะท�ำการอุน่ อาหาร
2. หลังจากเสียบปลัก๊ เตาแล้ ว ให้ รอ 2 นาทีก่อนใช้ งาน
3. ข้ อความ SENSOR ERROR จะปรากฎขึ ้นเมื่อ:
(a) SENSOR ไม่สามารถตรวจจับไอน� ้ำได้
(b) ประตูเตาเปิ ด หรื อ มีการกดปุ่ ม หยุด/ยกเลิก (Stop/Clear) ก่อน
หน้ าจอแสดงผลจะแสดงเวลาประกอบอาหาร
ในการยกเลิก ให้ กดปุ่ ม หยุด/ยกเลิก (Stop/Clear) และท�ำการอุน่
แบบปกติ
* สมมุตวิ า่ ต้ องการอุน่ ซุป 4 ถ้ วย ด้ วยเวลามาตรฐาน

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่ มไมโครเวฟ (Microwave)

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกปริมาณที่

หมุนลูกบิด เพื่อเลือกโหมด
SENSOR REHEAT และกดปุ่ ม
Enter

ต้ องการ (0.5 กก.) และกดปุ่ ม
Enter

4 ต้ องแน่ใจว่าเลือก STANDARD
ไว้ แล้ ว จากนันกดปุ่
้
ม Enter

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกประเภท

อาหาร เช่น ซุป และกดปุ่ ม Enter

5 กดปุ่ มเริ่มท�ำงาน (START)

3 ต้ องแน่ใจว่าเลือก STANDARD ไว้

6 เตาจะหยุดการท�ำงานและจะมีข้อแนะน�ำ

แล้ ว จากนันกดปุ่
้
ม Enter

ปรากฏขึ ้นที่หน้ าจอแสดงผลปฏิบตั ติ ามข้ อ
แนะน�ำที่ปรากฏ ปิ ดประตูเตา กดปุ่ มเริ่ ม
ท�ำงาน (START)
หลั
7 งจากการปรุงอาหาร ข้ อความ EXTEND
จะปรากฏขึ ้น หากต้ องการเพิ่มเวลาการ
ละลายน� ้ำแข็งให้ หมุนลูกบิด เพื่อเพิ่มเวลา
และกดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน (START)
หากไม่ต้องการให้ กดปุ่ มหยุด/ยกเลิก (Stop/Clear)

4 กดปุ่ มเริ่มท�ำงาน (START)

* เมื่อ SENSOR ตรวจจับไอน� ้ำจากอาหารได้
เวลาที่เหลือในการอุน่ จะแสดงผล

5 หลังปรุงอาหารเสร็จ ให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อความที่ก�ำหนดให้

หมายเหตุ:
1. ใส่น� ้ำหนักของอาหารเท่านัน้ ไม่รวมน� ้ำหนักของภาชนะบรรจุ
2. โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งอัตโนมัตสิ ามารถตังโปรแกรมได้
้
โดยการ
ปรับเพิ่มหรื อลดเวลา ดูหน้ า 21
3. ในการละลายอาหารแช่แข็งอื่นๆหรื ออาหารที่มีน� ้ำหนักมากหรื อน้ อย
กว่าที่ระบุ ในข้ อแนะน�ำการละลายอาหารแช่แข็งอัตโนมัติ ให้ ใช้ เวลา
และก�ำลังความร้ อน 30% ในโหมดไมโครเวฟ ดูรายละเอียดที่ไมโครเวฟ
(Microwave) หน้ า 20
4. เวลาในการละลายอาหารแช่แข็งที่ตงโปรแกรมไว้
ั้
เป็ นเวลาเฉลี่ย
การเพิ่มเวลาละลายอาหารแช่แข็งที่ตงโปรแกรมไว้
ั้
ในโหมดอัตโนมัติ ดู
รายละเอียดที่การเพิ่มเวลาปรุงอาหารเมื่อสิ ้นสุดการปรุงอาหาร
หน้ า 21
5. ห้ ามใช้ ถาดรองและตะแกรง

หมายเหตุ:
1. ไม่จ�ำเป็ นที่จะต้ องใส่น� ้ำหนักของอาหารที่จะอุน่
2. โปรแกรมอุน่ อาหารอัตโนมัตสิ ามารถตังโปรแกรมได้
้
โดยการปรับเพิ่ม
หรื อลดเวลา ดูหน้ า 21
3. ในการอุน่ อื่นๆหรื ออาหารที่มีน� ้ำหนักมากหรื อน้ อยกว่าที่ระบุ ในข้ อ
แนะน�ำการอุน่ อาหารอัตโนมัติ ให้ ใช้ โปรแกรมอุน่ อาหารแบบปกติ
ดูรายละเอียดที่ไมโครเวฟ (Microwave) หน้ า 20
4. เมื่ออาหารที่ท�ำการอุน่ มีปริ มาณเพียงเล็กน้ อย อาหารอาจจะถูกอุน่
โดยที่จะไม่แสดงเวลาที่เหลือ
5. ห้ ามใช้ ถาดรองและตะแกรง
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การปรุ งอาหารแบบปกติ
การปรุงอาหารแบบปกติเป็ นทางเลือกหนึง่ ในโปรแกรมอบไอน� ้ำพลังสูง ((Super Steam Convection), อบเกรี ยม (Convection), นึง่ อาหาร (Steam)
และไมโครเวฟ (Microwave) กรุณาดูตารางการปรุงอาหารในระบบปกติ ตารางจะมีข้อมูลการตังค่
้ าแต่ละค่า

ตารางการปรุงอาหารในระบบปกติ
อุ่นเตา *

ช่ วงอุณหภูมิ

การปรั บอุณหภูมิ
ระหว่ างการปรุ งอาหาร

ช่ วงเวลา

การปรุ งอาหาร
แบบ 2 ชัน้

ใช้ หรื อ ไม่ใช้

100 - 250°C

ได้

0 – 2 ชม. 30 นาที

ได้

ใช้ หรื อ ไม่ใช้

-

-

0 – 2 ชม. 30 นาที

ไม่ได้

อบเค้ ก

ใช้ หรื อ ไม่ใช้

100 - 250°C

ได้

0 – 2 ชม. 30 นาที

ได้

อบขนมปั ง

ใช้ หรื อ ไม่ใช้

100 - 250°C

ได้

0 – 2 ชม. 30 นาที

ได้

อบ

ใช้ หรื อ ไม่ใช้

100 - 250°C

ได้

0 – 2 ชม. 30 นาที

ได้

ย่าง

ใช้ หรื อ ไม่ใช้

-

-

0 – 2 ชม. 30 นาที

ไม่ได้

การนึ่ง (Steam) ความร้ อนสูง

ไม่ใช้

-

-

0 – 35 นาที

ไม่ได้

ความร้ อนต�่ำ

ไม่ใช้

-

-

0 – 45 นาที

ไม่ได้

แบบอุน่

ไม่ใช้

-

-

0 – 35 นาที

ไม่ได้

เร่งการฟื น้ ฟู
ของแป้ง

ไม่ใช้

-

-

0 – 2 ชม. 30 นาที

ไม่ได้

ระบบปกติ

-

กำ�ลังความร้อน
10 – 100%

-

0 – 1 ชม. 30 นาที

ไม่ได้

อบไอน�ำ้ พลังสูง ท�ำเบเกอรี่ /อบ
(Super Steam
Convection) ย่าง

อบเกรี ยม
(Convection)

ไมโครเวฟ
(Microwave)

* อุณหภูมิของเตาจะคงอยูป่ ระมาณ 30 นาที
การตัง้ เวลาปรุ งอาหาร

เตาอบสามารถตังเวลาได้
้
สงู สุด 2 ชัว่ โมง 30 นาที ขึ ้นอยูก่ บั โหมดการปรุงอาหาร กรุณาดูที่ตารางการปรุงอาหารในระบบปกติ การเพิ่มเวลา
สามารถท�ำได้ ตงแต่
ั ้ 5 วินาทีถงึ
5 นาที ขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาและโหมดในการปรุงอาหาร ดังแสดงในตารางด้ านล่าง
การตัง้ อุณหภูมิ
เตาอบสามารถตัง้ อุณหภูมไิ ด้ ตงั ้ แต่ 100°C ถึง 250°C โดยสามารถปรับได้ ทีละ 10°C อุณหภูมิเริ่ มต้ นอยูท่ ี่ 180°C

รายการ

ขัน้ ตอนการเพิ่มเวลาและอุณหภูมิ

อุณหภูมิ

ขันละ
้ 10°C (เริ่ มตังแต่
้ 180°C เป็ นต้ นไป)
0 - 15 นาที		
: ขันละ
้ 30 วินาที
15 นาที - 1 ชัว่ โมง
: ขันละ
้ 1 นาที
1 ชัว่ โมง - สูงสุด
: ขันละ
้ 5 นาที

เวลาการปรุงอาหารยกเว้ น
การปรุงด้ วยไมโครเวฟ
เวลาการปรุงอาหารด้ วยไมโครเวฟ

0 - 2 นาที
2 - 5 นาที
5 - 10 นาที
10 - 30 นาที
30 - 90 นาที

: ขันละ
้ 5 วินาที
: ขันละ
้ 10 วินาที
: ขันละ
้ 30 วินาที
: ขันละ
้ 1 นาที
: ขันละ
้ 5 นาที
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การปรุ งอาหารแบบระบบปกติ
การอบไอน�ำ้ พลังสูง (SuperSteam Convection)
โปรแกรมอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Convection) ในระบบปกติจะ
มี 4 โปรแกรม การท�ำเบเกอรี่ /อบแบบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Bake/
Roast) การย่างแบบอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Grill) การอบเค้ ก
แบบอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Cake) และการอบขนมปั งแบบ
อบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Bread) แต่ละโปรแกรมจะมี 2 โหมด
คือ แบบอุน่ เตา (Preheat) และแบบไม่อนุ่ เตา (Without Preheat) ใช้
โปรแกรมอบไอน� ้ำส�ำหรับการปรุ งอาหารที่ต้องการรักษาความชื ้นแต่ผิว
นอกเกรี ยมกรอบ ดูคมู่ ือปรุงอาหารที่แยกต่างหาก เพื่อให้ แน่ใจว่าเป็ น
เมนูที่เหมาะสมและปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของ SHARP

8

กดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน (START)

9

หลังจากการประกอบอาหาร ข้ อความ
EXTEND จะปรากฎขึ ้น หากต้ องการ
เพิ่มเวลาการปรุงอาหาร ให้ หมุน
ลูกบิดเพื่อเพิ่มเวลาและกดปุ่ มเริ่ มต้ น
ท�ำงาน (START)
หากไม่ต้องการ ให้ กดปุ่ มหยุด/ยกเลิก
(Stop/Clear) หลังจากที่เตาเย็นลง
แล้ ว ให้ ถอดกระบอกใส่น� ้ำออกและเท
น� ้ำทิ ้ง จากนันเช็
้ ดเตาให้ แห้ ง รอ 2-3
นาที จากนันเทน�
้ ้ำในถาดรองทิ ้ง

การท�ำเบเกอรี่ /อบ - การย่ าง - การอบเค้ ก - การอบขนมปั งแบบอบ
ไอน�ำ้ พลังสูง (SUPER STEAM BAKE/ROAST - SUPER STEAM
GRILL - SUPER STEAM CAKE - SUPER STEAM BREAD)
ใช้ โหมดนี ้ส�ำหรับการอบเนื ้อไก่/เป็ ดทังตั
้ ว ข้ าวต้ ม/โจ๊ ก และเบเกอรี่ /
ขนมปั งโดยใช้ ไอน� ้ำพลังสูง การควบคุมไอน� ้ำพลังสูงแบบอัตโนมัติ จะ
ช่วยรักษาความชื ้นในอาหาร แต่ผิวนอกจะเกรี ยมโหมดเหล่านี ้สามารถ
ตังเวลาได้
้
สงู สุด 2 ชัว่ โมง 30 นาที (2H30) ตังอุ
้ ณหภูมิตงแต่
ั ้ 100°C
จนถึง 250°C โดยการปรับตังได้
้ ขนละ
ั ้ 10°C
* สมมุตวิ า่ ต้ องการปรุงอาหารเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง 10 นาที ด้ วยโปรแกรมท�ำ
เบเกอรี่ /อบ (แบบอุน่ เตา) ที่อณ
ุ หภูมิ 160

ขัน้ ตอนการใช้ งาน

1 กดปุ่ มอบไอน� ้ำพลังสูง (Super-

Steam Convection) หมุนลูกบิด
เพื่อเลือกโหมด MANUAL และ
กดปุ่ ม Enter

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก SUPER

STEAM BAKE/ROASTและกดปุ่ ม

Enter

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก WITH

PREHEAT และกดปุ่ ม Enter

ุ หภูมิที่
4 หมุนลูกบิดเพื่อใส่อณ

ต้ องการคือ 160°C และกดปุ่ ม
Enter
5 หมุนลูกบิดเพื่อใส่เวลาการปรุง
อาหารที่ต้องการคือ 1 ชัว่ โมง
10 นาที

6 กดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START) เพื่ออุน่ เตา
ไม่มีอาหารในเตา

7 เมื่ออุน่ เตาจนได้ ความร้ อนที่ก�ำหนด ให้ วางอาหารในเตา
ปิ ดประตูเตา
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การปรุ งอาหารแบบระบบปกติ
การย่ างแบบอบไอน�ำ้ พลังสูง (SUPER STEAM GRILL)

ใช้ โหมดนี ้ส�ำหรับการย่างเนื ้อ/ เป็ ดไก่ทงตั
ั ้ ว /อาหารว่างส�ำเร็ จรูปโดยใช้ ไอ
น� ้ำพลังสูง การควบคุมไอน� ้ำพลังสูงแบบอัตโนมัติ จะช่วยรักษาความชื ้น
ในอาหาร แต่ผิวนอกจะเกรี ยม โหมดเหล่านี ้สามารถตังเวลาได้
้
สงู สุด 2
ชัว่ โมง 30 นาที (2H30)
* สมมุตวิ า่ ต้ องการปรุงอาหารเป็ นเวลา 15 นาที ด้ วยโปรแกรมการย่าง
แบบอุน่ เตา

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่ มอบไอน� ้ำพลังสูง

(SuperSteam Convection) หมุน
ลูกบิด เพื่อเลือกโหมด MANUAL และ
กดปุ่ ม Enter

SuperSteam
Convection

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก SUPER STEAM
GRILL และกดปุ่ ม Enter

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก WITH

PREHEAT และกดปุ่ ม Enter

หมายเหตุ:

1. หากไม่ได้ ปิดประตูเตาหลังจากอุน่ เตา เตาจะรักษาอุณหภูมิที่อนุ่
เตาต่อไปอีก 30 นาที จากนันหน้
้ าจอจะแสดง “ENERGY SAVE
MODE”
2. หากต้ องการโปรแกรมอุน่ เท่านัน้ ให้ กดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน (START)
หลังจากใส่อณ
ุ หภูมิอนุ่ เตาตามที่ต้องการ ส�ำหรับการย่าง ให้ กด
ปุ่ มเริ่ มท�ำงาน (START) หลังจากเลือก WITH PREHEAT การอุน่
เตาจะเริ่ มขึ ้น เมื่อเตาร้ อนได้ ตามอุณหภูมิที่ต้องการ ให้ ปฏิบตั ติ าม
ข้ อความบนจอแสดงผล
3. การเพิ่มเวลาในการปรุงอาหาร ดูการเพิ่มเวลาปรุงอาหารเมื่อสิ ้น
สุดการปรุงอาหารที่หน้ า 21
4. ต้ องปิ ดประตูเตาไว้ ถ้ าเปิ ดประตูเตาในระหว่างการปรุงอาหาร ไอ
น� ้ำจะระเหยออกและต้ องใช้ เวลาในการปรุงอาหารนานขึ ้น
5. ปริ มาณน� ้ำในกระบอกใส่น� ้ำจะเพียงพอส�ำหรับการปรุงอาหารหนึง่
ครัง้ ไม่จ�ำเป็ นต้ องเติมน� ้ำอีกในระหว่างการปรุงอาหาร
6. ในระหว่างและหลังจากการปรุงอาหาร อาจมีไอน� ้ำเกาะที่ประตู
เตา ผนังและพื ้นเตา ใช้ ผ้านุม่ เช็ดคราบของเหลวที่ตดิ อยูอ่ อก
7. หลังจากปรุงอาหาร จอแสดงผลจะแสดงข้ อความ “Now Cooling”
เตาอบจะเย็นลงโดยอัตโนมัตแิ ละจะได้ ยินเสียงพัดลมระบายความ
ร้ อน พัดลมจะยังคงท�ำงานต่อไปอีก 13 นาที ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ
ของเตาและชิ ้นส่วนต่างๆ
คำ�เตือนุ:

4 หมุนลูกบิดเพื่อใส่เวลาการปรุงอาหาร

1. ประตูเตา ผนังด้ านนอกและภายในเตาจะร้ อน ควรสวมถุงมือเมื่อ
จะน�ำอาหารเข้ าหรื อออกจากเตา เพื่อป้องกันผิวหนังไหม้
2. อย่ายื่นหน้ าเข้ าไปใกล้ เตาขณะเปิ ดประตู ไอน� ้ำจากเตาอาจท�ำให้
ผิวหนังไหม้ ได้

ที่ต้องการคือ 15 นาที

5 กดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START) เพื่อ
อุน่ เตา ไม่มีอาหารในเตา

6 เมื่ออุน่ เตาจนได้ ความร้ อนที่ก�ำหนด ให้
วางอาหารในเตา ปิ ดประตูเตา

7 กดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START)
8 หลังจากการประกอบอาหาร ข้ อความ

EXTEND จะปรากฎขึ ้น หากต้ องการ
เพิ่มเวลาการปรุงอาหาร ให้ หมุนลูกบิด
เพื่อเพิ่มเวลาและกดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน
(START) หากไม่ต้องการ ให้ กดปุ่ มหยุด/
ยกเลิก (Stop/Clear) หลังจากที่เตาเย็น
ลงแล้ ว ให้ ถอดกระบอกใส่น� ้ำออกและเท
น� ้ำทิ ้ง จากนันเช็
้ ดเตาให้ แห้ ง รอ 2-3 นาที
จากนันเทน�
้ ้ำในถาดรองทิ ้ง
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การปรุ งอาหารแบบระบบปกติ
การอบเกรี ยม (Convection)
โปรแกรมนี ้จะมี 2 โหมด คือ อบ (Oven) และย่าง (Grill) แต่ละ
โปรแกรมจะมี 2 โหมดคือ แบบอุน่ เตา (Preheat) และแบบไม่อนุ่ เตา
(Without Preheat) ใช้ โปรแกรมอบเกรี ยมทัว่ ไป ไม่จ�ำเป็ นต้ องเปลี่ยน
เวลาการปรุงอาหารเหมือนอย่างแต่ก่อน โหมดนี ้ไม่ใช้ ไอน� ้ำ โหมดเหล่า
นี ้สามารถตังเวลาได้
้
สงู สุด 2 ชัว่ โมง 30 นาที (2H30) อุณหภูมิเตาอบ
สามารถตังอุ
้ ณหภูมิตงแต่
ั ้ 100°C จนถึง 250°C โดยการปรับตังได้
้ ขนั ้
ละ 10°C การย่างจะเป็ นการตังอุ
้ ณหภูมิลว่ งหน้ า ดังนันจะไม่
้
สามารถ
เปลี่ยนอุณหภูมิของเตาได้
การอบ (OVEN)
* สมมุตวิ า่ ต้ องการปรุงอาหารเป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้ โหมดการอบ
(แบบอุน่ เตา) ที่อณ
ุ หภูมิ 250°C

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่ มอบเกรี ยม (Convection)

หมุนลูกบิด เพื่อเลือกโหมด MANUAL
และกดปุ่ ม Enter

การย่ าง (GRILL)

* สมมุตวิ า่ ต้ องการปรุงอาหารเป็ นเวลา 20 นาที โดยใช้ โหมดการย่าง
(แบบอุน่ เตา)

ขัน้ ตอนการใช้ งาน

1 กดปุ่ มอบเกรี ยม

(Convection) หมุนลูกบิด
เพื่อเลือกโหมด GRILL
และกดปุ่ ม Enter

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก WITH

PREHEAT และกดปุ่ ม Enter

3 หมุนลูกบิดเพื่อใส่เวลาการปรุงอาหาร
ที่ต้องการคือ 20 นาที

4 กดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START) เพื่ออุน่ เตา
ไม่มีอาหารในเตา

5 เมื่ออุน่ เตาจนได้ ความร้ อนที่ก�ำหนด ให้ วางอาหารในเตา
เปิ ดประตูเตา

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก WITH

PREHEAT และกดปุ่ ม Enter

ุ หภูมิ
3 หมุนลูกบิดเพื่อใส่อณ

ที่ต้องการคือ 250°C จากนัน้
กดปุ่ ม Enter

4 หมุนลูกบิดเพื่อใส่เวลาการปรุงอาหาร
ที่ต้องการคือ 10 นาที

5 กดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START) เพื่ออุน่ เตา
ไม่มีอาหารในเตา

6 เมื่ออุน่ เตาจนได้ ความร้ อนที่ก�ำหนด ให้ วางอาหารในเตา
ปิ ดประตูเตา

7 กดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START)
8 หลังจากการประกอบอาหาร ข้ อความ EXTEND

จะปรากฎขึ ้น หากต้ องการเพิ่มเวลาการปรุงอาหาร
ให้ หมุนลูกบิดเพื่อเพิ่มเวลาและกดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน
(START) หากไม่ต้องการ ให้ กดปุ่ มหยุด/ยกเลิก
(Stop/Clear) หลังจากที่เตาเย็นลงแล้ ว
ให้ ถอดกระบอกใส่น� ้ำออกและเทน� ้ำทิ ้ง
จากนันเช็
้ ดเตาให้ แห้ ง รอ 2-3 นาที
จากนันเทน�
้ ้ำในถาดรองทิ ้ง

6 กดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START)
7 หลังจากการประกอบอาหาร ข้ อความ

EXTEND จะปรากฎขึ ้น หากต้ องการเพิ่ม
เวลาการปรุงอาหาร ให้ หมุนลูกบิด
เพื่อเพิ่มเวลาและกดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน
(START) หากไม่ต้องการ ให้ กดปุ่ ม
หยุด/ยกเลิก (Stop/Clear)
ค�ำเตือนุ:
1. ประตูเตา ผนังด้ านนอกและภายในเตาจะร้ อน ควรสวมถุงมือเมื่อจะ
น�ำอาหารเข้ าหรื อออกจากเตา เพื่อป้องกันผิวหนังไหม้
2. อย่ายื่นหน้ าเข้ าไปใกล้ เตาขณะเปิ ดประตู ไอน� ้ำจากเตาอาจท�ำให้
ผิวหนังไหม้ ได้
หมายเหตุ:
1. หากไม่ได้ ปิดประตูเตาหลังจากอุน่ เตา เตาจะรักษาอุณหภูมิที่อนุ่ เตา
ต่อไปอีก 30 นาที จากนันหน้
้ าจอจะแสดง “ENERGY SAVE MODE”
2. หากต้ องการโปรแกรมอุน่ เท่านัน้ ให้ กดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน (START)
หลังจากใส่อณ
ุ หภูมิอนุ่ เตาตามที่ต้องการ ส�ำหรับการย่าง ให้ กดปุ่ ม
เริ่ มท�ำงาน (START) หลังจากเลือก WITH PREHEAT การอุน่ เตาจะ
เริ่ มขึ ้น เมื่อเตาร้ อนได้ ตามอุณหภูมิที่ต้องการ ให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อความ
บนจอแสดงผล
3. การเพิ่มเวลาในการปรุงอาหาร ดูการเพิ่มเวลาปรุงอาหารเมื่อสิ ้นสุด
การปรุงอาหารที่หน้ า 21
4. ต้ องปิ ดประตูเตาไว้ ถ้ าเปิ ดประตูเตาในระหว่างการปรุงอาหาร ไอน� ้ำ
จะระเหยออกและต้ องใช้ เวลาในการปรุงอาหารนานขึ ้น
5. หลังจากปรุงอาหาร จอแสดงผลจะแสดงข้ อความ “Now Cooling” เตา
อบจะเย็นลงโดยอัตโนมัตแิ ละจะได้ ยินเสียงพัดลมระบายความร้ อน
พัดลมจะยังคงท�ำงานต่อไปอีก 13 นาที ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิของเตาและ
ชิ ้นส่วนต่างๆ
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การปรุ งอาหารแบบระบบปกติ
การนึ่งอาหาร (Steam)
โปรแกรมนึง่ อาหาร จะมี 4 โหมด คือ แ บบความร้ อนสูง (Steam High),
แบบความร้ อนต�่ำ (Steam Low), แบบอุน่ (Steam Reheat) และเร่งการ
ขึ ้นฟูของแป้ง (proof)

การนึ่งแบบความร้ อนสูง - การนึ่งแบบความร้ อนต�่ำ
(Steam High - Steam Low)

ใช้ โหมดความร้ อนสูง ในการปรุงอาหารประเภท ไก่หรื อผัก ใช้ โหมดนึง่
ความร้ อนต�่ำ ในการปรุงอาหารประเภทปลา หรื อคัสตาร์ ดไข่ โหมดนึง่
ความร้ อนต�่ำ จะใช้ เวลาการปรุงอาหารนานกว่าโหมดนึง่ ความร้ อนสูงเล็ก
น้ อย การนึง่ อาหารจะท�ำให้ อาหารค่อยๆสุก โดยไม่เสียรูป สี หรื อกลิน่
โหมดนึง่ ความร้ อนสูงสามารถตังเวลาได้
้
ถงึ 35 นาที (35.00) โหมดนึง่
ความร้ อนต�่ำสามารถตังเวลาได้
้
ถงึ 45 นาที (45.00)
* สมมุตวิ า่ ต้ องการปรุงอาหารเป็ นเวลา 20 นาที ด้ วยโหมดนึง่ ความร้ อนสูง

ขัน้ ตอนการใช้ งาน

การนึ่งแบบอุ่น
ใช้ โหมดการนึง่ แบบอุน่ ในการอุน่ ซ� ้ำโดยอาหารไม่แห้ ง ใช้ โหมดการนึง่ แบบ
อุน่ ในการอุน่ อาหารในภาชนะโลหะ เวลาในการนึง่ อาหารแบบอุน่ จะใช้
เวลานานกว่าเตาไมโครเวฟ โหมดการนึง่ แบบอุน่ สามารถตังเวลาได้
้
ถงึ 35
นาที (35.00)
* สมมุตวิ า่ ต้ องการปรุงอาหารเป็ นเวลา 20 นาที ด้ วยโหมดนึง่ อาหาร
แบบอุน่

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่ มนึง่ อาหาร (Steam)

หมุนลูกบิด เพื่อเลือกโหมด
MANUAL และกดปุ่ ม Enter

1 กดปุ่ มนึง่ อาหาร (Steam)

หมุนลูกบิด เพื่อเลือกโหมด
MANUAL และกดปุ่ ม Enter

2 หมุนลูกบิด เพื่อเลือกSTEAM
REHEAT และกดปุ่ ม Enter

2 หมุนลูกบิด เพื่อเลือกSTEAM

3 หมุนลูกบิดเพื่อใส่เวลาการปรุงอาหาร

3 หมุนลูกบิดเพื่อใส่เวลาการปรุงอาหาร

4 กดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START)

ที่ต้องการคือ 20 นาที

HIGH และกดปุ่ ม Enter

ที่ต้องการคือ 20 นาที

5 หลังจากการประกอบอาหาร ข้ อความ

4 วางอาหารลงในเตา
กดปุ่่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน (START)

EXTENDจะปรากฎขึ ้น หากต้ องการ
เพิ่มเวลาการปรุ งอาหารให้ หมุนลูกบิด
เพื่อเพิ่มเวลาและกดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน
(START)หากไม่ต้องการ ให้ กดปุ่ มหยุด/
ยกเลิก(Stop/Clear)หลังจากที่เตาเย็น
ลงแล้ ว ให้ ถอดกระบอกใส่น� ้ำออกและ
เทน� ้ำทิ ้ง จากนันเช็
้ ดเตาให้ แห้ ง รอ 2-3
นาที จากนันเทน�
้ ้ำในถาดรองทิ ้ง

5 หลังจากการประกอบอาหาร ข้ อความ

EXTEND จะปรากฎขึ ้น หากต้ องการ
เพิ่มเวลาการปรุ งอาหารให้ หมุนลูกบิด
เพื่อเพิ่มเวลาและกดปุ่ มเริ่ มต้ นท�ำงาน
(START) หากไม่ต้องการ ให้ กดปุ่ ม
หยุด/ยกเลิก (Stop/Clear) หลังจากที่
เตาเย็ น ลงแล้ ว ให้ ถ อดกระบอกใส่ น� ำ้
ออกและเทน� ้ำทิ ้ง จากนันเช็
้ ดเตาให้ แห้ ง
รอ 2-3 นาที จากนันเทน�
้ ้ำในถาดรองทิ ้ง

TH-18

AX1600 OM Full (TH) 24May.indd

29/05/1470 6:59 AM

การปรุ งอาหารแบบระบบปกติ
เร่ งการขึน้ ฟูของแป้ง (PROOF)

ใช้ โหมดเร่งการขึ ้นฟูของแป้ง เพื่อช่วยให้ แป้งขึ ้นฟู เมื่อท�ำขนมปั งต่างๆ
โหมดเร่งการขึ ้นฟูของแป้ง สามารถตังเวลาได้
้
สงู สุดถึง 2 ชัว่ โมง 30 นาที
(2H30)
* สมมุตวิ า่ ต้ องการเร่งการขึ ้นฟูของแป้งเป็ นเวลา 20 นาที

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่มนึ่งอาหาร (Steam)

หมุนลูกบิด เพื่อเลือกโหมด
MANUAL และกดปุ่ ม Enter

2 หมุนลูกบิด เพื่อเลือก PROOF
และกดปุ่ ม Enter

3 หมุนลูกบิดเพื่อใส่เวลาการปรุงอาหาร
ที่ต้องการคือ 20 นาที

4 กดปุ่มเริ่มต้นทำ�งาน (START)

หมายเหตุ:
1. การเพิ่มเวลาในการปรุงอาหาร ดูการเพิ่มเวลาปรุงอาหารเมื่อสิ ้นสุด
การปรุงอาหารที่หน้ า 21
2. ต้ องปิ ดประตูเตาไว้ ถ้ าเปิ ดประตูเตาในระหว่างการปรุงอาหาร ไอน� ้ำ
จะระเหยออกและต้ องใช้ เวลาในการปรุงอาหารนานขึ ้น
3. ปริ มาณน� ้ำในกระบอกใส่น� ้ำจะเพียงพอส�ำหรับการปรุงอาหารหนึง่
ครัง้ ไม่จ�ำเป็ นต้ องเติมน� ้ำอีกในระหว่างการปรุงอาหาร
4. ในระหว่างและหลังจากการปรุงอาหาร อาจมีไอน� ้ำเกาะที่ประตูเตา
ผนังและพื ้นเตา ใช้ ผ้านุม่ เช็ดคราบของเหลวที่ตดิ อยูอ่ อก
5. หลังจากปรุงอาหาร จอแสดงผลจะแสดงข้ อความ “Now Cooling” เตา
อบจะเย็นลงโดยอัตโนมัตแิ ละจะได้ ยินเสียงพัดลมระบายความร้ อน
พัดลมจะ
ยังคงท�ำงานต่อไปอีก 13 นาที ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิของเตาและชิ ้นส่วนต่างๆ
ค�ำเตือนุ:
1. ประตูเตา ผนังด้ านนอกและภายในเตาจะร้ อน ควรสวมถุงมือเมื่อจะน�ำ
อาหาร เข้ าหรื อออกจากเตา เพื่อป้องกันผิวหนังไหม้
2. อย่ายื่นหน้ าเข้ าไปใกล้ เตาขณะเปิ ดประตู ไอน� ้ำจากเตาอาจท�ำให้ ผิวหนัง
ไหม้ ได้

5 หลังจากการประกอบอาหาร ข้อความ EXTEND
จะปรากฎขึ ้น หากต้ องการเพิ่มเวลา
การปรุงอาหารให้ หมุนลูกบิดเพื่อเพิ่มเวลา
และกดปุ่ มเริ่ มต้ น ท�ำงาน (START)
หากไม่ต้องการ ให้ กดปุ่ มหยุด/ยกเลิก
(Stop/Clear) หลังจากที่เตาเย็นลงแล้ ว
ให้ ถอดกระบอกใส่น� ้ำออกและเทน� ้ำทิ ้ง
จากนันเช็
้ ดเตาให้ แห้ ง รอ 2-3 นาที จากนันเทน�
้ ้ำในถาดรองทิ ้ง
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การปรุ งอาหารแบบระบบปกติ
ไมโครเวฟ (Microwave)
โปรแกรมไมโครเวฟช่วยให้ การปรุงอาหาร อุน่ อาหาร และการละลาย การเปลี่ยนระดับความร้อนให้หมุนลูกบิด หมุนลูกบิดไปทางซ้ายเพื่อลด
ระดับความร้อน
อาหารแช่แข็งท�ำได้ อย่างรวดเร็ ว และสะดวก
* สมมุติว่าต้องการละลายอาหารแช่แข็งเป็นเวลา 5 นาที
มีระดับความร้ อน 6 ระดับ
ด้วยระดับความร้อน 30 %
ระดับความร้ อน

ตัวอย่ าง

100%

เนื ้อดิบ, ผัก, ข้ าว หรื อพาสต้ า

70%

อาหารที่สกุ ง่าย เช่น ไข่ หรื อ อาหารทะเล

ขัน้ ตอนการใช้ งาน

1 กดปุ่ มไมโครเวฟ

(Microwave) หมุนลูกบิด
เพื่อเลือกโหมด MANUAL และกด
ปุ่ ม Enter

50%
30%

ละลายน� ้ำแข็ง, ละลายเนย

10%

รักษาอาหารให้ อนุ่ เสมอ

2 หมุ น ลู ก บิ ด เพื่ อ ใส่ เ วลาการปรุ ง
อาหารที่ต้องการคือ 5 นาที

0%

สามารถปรับระดับความร้ อนได้ ตามการปรุงอาหาร
หากไม่มีการเลือกระดับความร้ อนไว้ ระบบจะเลือกระดับความร้ อนไว้ ที่
100% โดยอัตโนมัติ

3 หมุน ลูก บิ ด เพื่ อ เลื อ กระดับ ความ
ร้ อน 30%

4 กดปุ่ มเริ่มต้ นท�ำงาน (START)
* สมมุตวิ า่ ต้ องการปรุงอาหารเป็ นเวลา 5นาที ด้ วยระดับความร้ อน 100%

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่ มไมโครเวฟ
(Microwave) หมุนลูกบิด
และกดปุ่ ม Enter
2 หมุ น ลู ก บิ ด เพื่ อ ใส่ เ วลาการปรุ ง
อาหารที่ต้องการคือ 5 นาที

หมายเหตุ:
1. หลังจากปรุงอาหาร จอแสดงผลจะแสดงข้ อความ “Now Cooling”
เตาอบจะเย็นลงโดยอัตโนมัตแิ ละจะได้ ยินเสียงพัดลมระบายความร้ อน
พัดลมจะยังคงท�ำงานต่อไปอีก 13 นาที ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิของเตาและ
ชิ ้นส่วนต่างๆ
2. ห้ามใช้ถาดรองและตะแกรง
ข้ อแนะน�ำ:
การท�ำเค้ กหรื อเนื ้อก้ อน ให้ วางภาชนะบนชามทนความร้ อนก้ นตื ้น
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ค�ำสั่งพิเศษอื่นๆ
การปรั บเวลาปรุ งอาหารแบบอัตโนมัติ
(การปรั บเพิ่ม/ลดเวลา)

การปรั บอุณหภูมิ

สามารถปรับการปรุงอาหารได้ ตามต้ องการ
หากต้ องการปรับเวลาในระบบอัตโนมัตใิ ห้ เพิมขึ ้นอีกเล็กน้ อย
ให้ เลือก
MORE ในโหมดเวลาปรุงอาหาร ก่อนกดปุ่ มเริ่ มท�ำงาน (START)
จอแสดงผลจะแสดง MORE
หากต้ องการปรับเวลาในระบบอัตโนมัตใิ ห้ ลดลงเล็กน้ อย ให้ เลือก LESS ใน
โหมดเวลาปรุงอาหาร ก่อนกดปุ่ มเริ่ มท�ำงาน (START)
จอแสดงผลจะแสดง LESS

การเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างการปรุงอาหารด้ วยระบบปกติในโปรแกรม
การท�ำเบเกอรี่ /อบแบบอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Convection
Bake/Roast), การอบเค้ กแบบอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Convection Cake) การอบขนมปั งแบบอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam
Convection Bread) และการอบแบบอบเกรี ยม (Convection Oven)
สามารถท�ำได้ งา่ ยดายโดยการหมุนลูกบิดเพิ่มหรื อลดขันละ
้ 10°C จาก
นันกดปุ่
้
ม Enter ถ้ าไม่กดปุ่ ม Enter ภายใน 5 วินาที อุณหภูมิจะกลับ
ไปยังอุณหภูมิเริ่ มต้ นที่เลือกไว้

การเพิ่มเวลาปรุ งอาหารเมื่อสิน้ สุดการปรุ งอาหาร

การเตือนเมื่อเสร็จสิน้ การปรุ งอาหาร

ความสุกของการปรุ งอาหารแต่ละครั ง้ จะแตกต่างกันขึน้ อยู่กับอุณหภูมิ เมื่อสิ ้นสุดการปรุงอาหาร จะมีเสียงเตือนดังขึ ้นและจะดังขึ ้นอีกเมื่อ
ห้ อง, อุณหภูมิเริ่ มต้ นของอาหาร และปั จจัยอื่นๆ ความสุกของอาหาร ผ่านไป 2 และ 4 นาที จนกว่าประตูเตาจะเปิ ดออกหรื อมีการกดปุ่ ม
สามารถปรับได้ โดยการเพิ่มเวลา เมื่อสิ ้นสุดการปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหาร หยุด/ยกเลิก (Stop/Clear)
สิ ้นสุด “EXTEND” จะปรากฎบนจอแสดงผล การเพิ่มเวลาสามารถท�ำได้
ภายใน 5 นาที หลังจากข้ อความ “EXTEND” ปรากฎขึ ้นบนหน้ าจอ โดย
สามารถเพิ่มเวลาได้ 10-30 นาที ขึ ้นอยูก่ บั โหมดการปรุงอาหาร หมุน
ลูกบิดเพื่อตังเวลาที
้
่ต้องการ จากนันกดปุ่
้
มเริ่ มต้ นท�ำงาน (START) การ
ปรุงอาหารโปรแกรมเดิมจะท�ำงานต่อไป ยกเว้ นโปรแกรมอบไอน� ้ำ (SuperSteam Convection), อบเกรี ยม Convection) จะด�ำเนินต่อไป ส�ำหรับ
โปรแกรมอบไอน� ้ำให้ ตรวจเช็คขันตอนการปรุ
้
งอาหารด้ วยความระมัดระวัง
หมายเหตุ:
1. หากข้ อความ “Fill water tank with water” ปรากฏบนหน้ าจอ เมื่อกดปุ่ ม
เริ่ มต้ นท�ำงาน (START) ให้ เติมน� ้ำลงในกระบอกใส่น� ้ำจนถึงระดับ 2
(MAX) ใส่กระบอกใส่น� ้ำกลับเข้ าที่และดันให้ ลงล๊ อก
2. โหมดเพิ่มเวลา จะถูกยกเลิก เมื่อกดปุ่ มหยุด/ยกเลิก (Stop/Cancel)
3. การเพิ่มเวลาสามารถท�ำได้ แตกต่างกันไปในแต่ละโหมด ดูรายละเอียด
ด้ านล่าง โปรแกรมการเพิ่มเวลาปรุงอาหารสามารถท�ำซ� ้ำได้ ตามต้ องการ
จนกว่าอาหารจะสุก
เพิ่มเวลาเมื่อสิ ้นสุดการ
ปรุงอาหาร
การอบไอน� ้ำ
พลังสูง
(SuperSteam
Convection)

อัตโนมัติ

0 - 30 นาที

ปกติ

0 - 30 นาที

การอบเกรี ยม
(Convection)

ปกติ

0 - 30 นาที

การนึง่ อาหาร
(Steam)

อัตโนมัติ

0 - 10 นาที

ปกติ

0 - 10 นาที

ไมโครเวฟ
(Microwave)

ละลายน� ้ำแข็งอัตโนมัติ

0 - 10 นาที

อุน่ อาหาร

ไม่ได้

ปกติ

ไม่ได้
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ค�ำสั่งพิเศษอื่นๆ
การปรุ งอาหารแบบหลายขัน้ ตอน
การอบไอน�ำ้ พลังสูง (SUPERSTEAM CONVECTION)
และการอบเกรี ยม (CONVECTION)

ไมโครเวฟ

สามารถตังโปรแกรมการอบไอน�
้
้ำและการอบเกรี ยมได้ 2 รูปแบบในโหมดนี ้
1. การอุน่ เตา + การอบแบบอบเกรี ยม (Convection Oven) + การอบแบบ
อบเกรี ยม (Convection Oven)
2. การอุน่ เตา + การอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Bake/Roast) + การ
อบแบบอบเกรี ยม (Convection Oven)
* สามารถข้ ามขันตอนการอุ
้
น่ เตาได้
* สมมุตวิ า่ ต้ องการปรุงอาหารแบบหลายขันตอน
้
พร้ อมการอุน่ เตาในรูป
แบบที่ 2
ขันตอนที
้
่ 1 ตังโหมดการท�
้
ำเบเกอรี่ /อบแบบอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam
Convection Bake/Roast) ที่ 160°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง 10 นาที
ขันตอนที
้
่ 2 ตังโหมดการอบแบบอบเกรี
้
ยม (Convection Oven), ที่ 230°C
เป็ นเวลา 10 นาที

ขัน้ ตอนการใช้ งาน

สามารถตังโปรแกรมให้
้
เตาอบปรุงอาหารอัตโนมัตไิ ด้ ถงึ 4 ขันตอน
้
โดย
เปลี่ยนจากระดับความร้ อนหนึง่ ไปยังอีกระดับหนึง่ โดยอัตโนมัติ บางครัง้
จะมีค�ำแนะน�ำบอกให้ เริ่ มต้ นที่ระดับความร้ อนหนึง่ แล้ วเปลี่ยนไปอีกระดับ
หนึง่
* สมมุตวิ า่ ต้ องการปรุงอาหารเป็ นเวลา 5 นาที ที่ระดับความร้ อน 30% จาก
นันปรุ
้ งอาหารต่อไปอีก 30 นาที ที่ระดับความร้ อน 50%

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
้
่ 1 ให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อ 1 ถึง 2 ของโปรแกรมไมโครเวฟ
1 ส�ำหรับขันตอนที
(Microwave) ในการปรุงอาหารแบบระบบปกติ ดูหน้ า 20

2 กดปุ่มไมโครเวฟ (Microwave)
เพื่อตังโปรแกรมขั
้
นตอนที
้
่สอง

3 หมุนลูกบิดเพื่อใส่เวลาปรุงอาหาร
30 นาที จากนันกดปุ่
้
ม Enter

้
่ 1 ให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อ 1 ถึง 5 ในการท�ำเบเกอรี่ /
1 ส�ำหรับขันตอนที

อบแบบอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Bake/Roast) ดูหน้ า 15

2 กดปุ่ มอบเกรี ยม (Convection)

4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกก�ำลังความร้ อน
50%

เพื่อตังโปรแกรมขั
้
นตอนที
้
่สอง

ุ หภูมิที่ต้องการ
3 หมุนลูกบิดเพื่อใส่อณ
230°C และกดปุ่ ม Enter

5 กดปุ่ มเริ่มต้ นการท�ำงาน (START)

4 หมุนลูกบิดเพื่อใส่เวลาปรุงอาหาร
10 นาที

5 กดปุ่ มเริ่มต้ นการท�ำงาน (START)
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ค�ำสั่งพิเศษอื่นๆ
ค�ำสั่งพิเศษ
โปรแกรมย้ อนกลับ/ค�ำสัง่ พิเศษ (Back/Info) จะมี 7 ฟั งก์ชนั่ และมีค�ำแนะน�ำ ระบบสาธิตการท�ำงาน
ทีละขันตอนเกี
้
่ยวกับฟั งก์ชนั่ พิเศษ
สามารถสาธิตการปรุงอาหารและค�ำสัง่ พิเศษ ได้ โดยไม่ต้องเปิ ดเครื่ อง
การบ�ำรุ งรั กษา
การตัง้ ค่ า
ระบายน� ้ำ (DRAIN WATER)
ขจัดคราบ (DESCALE)
ท�ำความสะอาดด้ วยไอน� ้ำ
(STEAM CLEAN)

ความคมชัด (CONTRAST)
ระบบป้องกันเครื่ องท�ำงาน (CHILD LOCK)
ระบบสาธิตการท�ำงาน (DEMO MODE)
ความกระด้ างของน� ้ำ (WATER HARDNESS)

ขัน้ ตอนการใช้ งาน

1 กดปุ่ มย้ อนกลับ/ค�ำสัง่ พิเศษ (Back/Info) หมุนลูกบิดเพื่อเลือก
โหมด DEMO MODE และกดปุ่ ม Enter

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก DEMO ON และกดปุ่ ม Enter

ฟั ง ก์ ชั่น เหล่ า นี ส้ ามารถเลื อ กได้ โ ดยการกดปุ่ มย้ อ นกลับ /ค� ำ สั่ง พิ เ ศษ หมายเหตุ:
ั้
2 หรื อ
(Back/Info) ในจอแสดงผลหลัก (แสดง ENERGY SAVE MODE) จากนัน้ 1. ยกเลิกฟั งก์ชนั่ สาธิตการท�ำงาน ให้ เลือก DEMO OFF ที่ขนตอน
ถอดปลั
ก
๊
เตาออกจากเต้
า
เสี
ย
บและเสี
ย
บปลั
ก
๊
เข้
า
ไปใหม่
“ENERGY
หมุนลูกบิดและกด Enter
SAVE MODE”จะปรากฏขึ ้น
2.
ถ้ าตังระบบสาธิ
้
ตการท�ำงาน โหมดประหยัดพลังงานจะถูกยกเลิก
ระบายน�ำ้
น� ้ำที่เหลือภายในเครื่ องผลิตไอน� ้ำจะถูกท�ำให้ ระเหยออกไปโดยการใช้
ฟั งก์ชนั่ ระบายน� ้ำ ดูหน้ า 8

น�ำ้ กระด้ าง

เตาอบถูกตังค่
้ าความกระด้ างของน� ้ำที่ระดับ 3 (สูงมาก) มาจากโรงงาน
ผลิต สามารถตังค่
้ าระดับความกระด้ างของน� ้ำได้
สามารถใช้ แผ่นทดสอบที่ให้ มา เพื่อตรวจสอบระดับความกระด้ างของน� ้ำ

ขจัดคราบ
ดูหน้ า 8

ท�ำความสะอาดด้ วยไอน�ำ้
ดูหน้ า 24

วิธีใช้ แผ่ นทดสอบ

ความคมชัด

ฟั งก์ชนั่ นี ้จะช่วยปรับความมืดและความสว่างของจอแสดงผล

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่ มย้ อนกลับ/ค�ำสัง่ พิเศษ (Back/Info) หมุนลูกบิดเพื่อเลือก
โหมด CONTRAST และกดปุ่ ม Enter

1. จุม่ แผ่นทดสอบลงไปในน� ้ำที่จะใช้ เป็ นเวลา 1 วินาที และดึงออก
2. สะบัดน� ้ำออก
3. รอประมาณ 15 วินาที เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสีบนแผ่น
ทดสอบกับสีในตารางสีและตารางด้ านล่าง
หากคุณใช้ แผ่นทดสอบอื่นๆ นอกเหนือจากนี ้ ให้ ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำนันๆ
้
ระดับความกระด้ าง

2 หมุนลูกบิดเพื่อปรับความคมชัดและกดปุ่ ม Enter เพื่อเลือกระดับ
ที่ปรับค่าความคมชัดจะถูกจัดเก็บไว้ ในหน่วยความจ�ำ แม้ วา่ จะ
ไม่มีไฟในเครื่ อง

การป้องกันเครื่ องท�ำงาน

ฟั งก์ชนั่ นี ้ช่วยป้องกันการท�ำงานที่ไม่พงึ ประสงค์ เช่น การเล่นของเด็ก
สามารถตังค่
้ าให้ แผงหน้ าปั ดล็อกและไม่สามารถท�ำงานได้

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่ มย้ อนกลับ/ค�ำสัง่ พิเศษ (Back/Info) หมุนลูกบิดเพื่อเลือก
โหมด CHILD LOCK และกดปุ่ ม Enter
2 กดปุ่ ม Enter

ช่ วงความกระด้ าง

การตัง้ ค่ า

1

<120 ppm
<120 mg/l
<6.7 °dH

กระด้ างน้ อย

2

120 - 250 ppm
120 - 250 mg/l
6.7 - 14.0 °dH

กระด้ างมาก

3

>250 ppm
>250 mg/l
>14.0 °dH

กระด้ างสูงมาก

ขัน้ ตอนการใช้ งาน

หมายเหตุ:
1. ยกเลิกระบบป้องกันเครื่ องท�ำงาน โดยกดปุ่ ม Enter ค้ างไว้ 3 วินาที
2. หากตังฟั
้ งก์ชนั่ โหมด CHILD LOCK ไว้ โหมดประหยัดพลังงานจะถูก
ยกเลิก
3. หากเครื่ องปิ ด การตังค่
้ าจะกลับไปที่ OFF

1 กดปุ่ มย้ อนกลับ/ค�ำสัง่ พิเศษ (Back/Info) หมุนลูกบิดเพื่อเลือก
โหมด WATER HARDNESS และกดปุ่ ม Enter

2 หมุนลูกบิดเพื่อปรับความกระด้ างของน� ้ำและกดปุ่ ม Enter เพื่อ

เลือกระดับที่ปรับ ค่าความกระด้ างของน� ้ำจะถูกจัดเก็บไว้ ในหน่วย
ความจ�ำ แม้ วา่ จะไม่มีไฟในเครื่ อง
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การดูแลรักษาและการทำ�ความสะอาด
หมั่นท�ำความสะอาดเตาเป็ นระยะๆ

การท�ำความสะอาดเตา – ภายใน

ควรท�ำความสะอาดและเช็ดเศษอาหารที่กระเด็นออกมา เพื่อป้องกันไม่ การท�ำความสะอาดด้ วยไอน�ำ้ (Steam Clean)
ให้ ผิวด้ านในเตาเสื่อมสภาพ ซึง่ อาจท�ำให้ เตามีระยะเวลาการใช้ งานสันลง
้
ฟั งก์ชนั่ ท�ำความสะอาดด้ วยไอน� ้ำ ช่วยสลายคราบไขมัน, น� ้ำมันหรื อ
หรื ออาจก่ออันตรายอื่นๆขึ ้น
เศษอาหารที่ตกค้ าง
ไอ้ น� ้ำจะช่วยให้ ท�ำความสะอาดเตาได้ งา่ ยขึ ้น
อย่
า
งไรก็
ต
าม
ฟั
ง
ก์
ช
น
่
ั
นี
้ไม่
ใช่ฟังก์ชนั่ ท�ำความสะอาดด้ วยตัวเอง การ
สิ่งส�ำคัญ
ท�
ำ
ความสะอาดในแต่
ล
ะครั
ง
้
จะใช้ เวลาประมาณ 20 นาที
- ถอดปลั๊กไฟออกก่ อนท�ำความสะอาดหรื อเปิ ดประตูเตาไว้ เพื่อ
ให้ เครื่ องไม่ ทำ� งานระหว่ างท�ำความสะอาด
ขัน้ ตอนการเตรี ยมท�ำความสะอาด
- ตรวจสอบว่ าเตาเย็นหรื อยังก่ อนท�ำความสะอาด
1. ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ เติมน�ำ้ ที่ด่ มื ได้ หรื อน�ำ้ เย็นสะอาดที่
- ห้ ามใช้ น�ำ้ ยาท�ำความสะอาดเตาหรื อน�ำ้ ยาที่มีฤทธิ์รุนแรง ห้ าม
กรองแล้ วในกระบอกใส่ น�ำ้ และติดตัง้ กระบอกใส่ น�ำ้ เข้ ากับเตา
ขัดถูส่วนใดๆของเตา
แล้
ว (ดูหน้ า 6)
- ห้ ามใช้ เครื่ องท�ำความสะอาดแบบใช้ แรงดันไอน�ำ้
2. ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ ตดิ ตัง้ ถาดรองน�ำ้ เข้ ากับเตาแล้ ว (ดู
หน้ า 6)

การท�ำความสะอาดเตา – ภายนอก

ท�ำความสะอาดด้ วยน� ้ำอุน่ และสบูอ่ อ่ นๆ ให้ ผ้าเปี ยกหมาดเช็ดให้ สะอาด
ห้ ามใช้ น� ้ำยาท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง ดูแลช่องระบายอากาศให้
ปราศจากฝุ่ นละออง

ขัน้ ตอนการใช้ งาน
1 กดปุ่ มย้ อนกลับ/ ค�ำสัง่ พิเศษ

(Back/ Info) หมุนลูกบิดเพื่อเลือก
โหมด STEAM CLEAN
แล้ วกดปุ่ ม Enter

ประตูเตา

ใช้ ผ้าเปี ยกหมาดเช็ดท�ำความสะอาดประตู, กระจกด้ านในและด้ านนอก,
ฉนวนประตูและส่วนที่ติดกันสม�่ำเสมอเพื่อขจัดรอยเปื อ้ นหรื อเศษอาหาร
ที่กระเด็นออกมา ห้ ามใช้ น� ้ำยาที่มีฤทธิ์รุนแรงหรื ออุปกรณ์ท�ำความสะอาด 2 กดปุ่มเริ่มต้นทำ�งาน (START)
ที่เป็ นโลหะคมเพื่อท�ำความสะอาดกระจกประตูเตา เนื่องจากอุปกรณ์ดงั
กล่าวอาจขูดขีดพื ้นผิวและอาจท�ำให้ กระจกแตกได้
ปล่อยให้ เตาเย็นลงเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดแผลไหม้ จากความร้ อน เปิ ด
ประตูเตาแล้ วค่อยๆใช้ ผ้านุม่ ชุบน� ้ำหมาดๆ เช็ดคราบสกปรกออก ขัน้
แผงหน้ าปั ด
ตอนสุดท้ าย ถอดกระบอกใส่น� ้ำออกจากเตาและเทน� ้ำทิ ้ง รอ 2-3นาที
ควรท�ำความสะอาดแผงหน้ าปั ดอย่างระมัดระวัง หากแผงหน้ าปั ดสกปรก จึงเทน� ้ำออกจากถาดรองน� ้ำทิ ้ง
ต้ องเปิ ดประตูเตาก่อนท�ำความสะอาด ใช้ ผ้าชุบน� ้ำ (ใช้ น� ้ำเพียงอย่าง
การท�ำความสะอาดพื ้นผิวด้ านในเตา ให้ เช็ดด้ วยผ้ านุม่ และน� ้ำอุน่
เดียว) หมาดๆเช็ดหน้ าปั ดอย่างเบามือ และเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุม่ ห้ าม
1. หลังการใช้ งานทุกครัง้ ขณะที่เตายังอุน่ อยูใ่ ห้ เช็ดเศษอาหารที่
ขัดถูหรื อใช้ น� ้ำยาเคมีท�ำความสะอาด ปิ ดประตูและกดปุ่ ม หยุด/ ยกเลิก
กระเด็น ด้ วยผ้ านุม่ หมาดหรื อฟองน� ้ำ ห้ ามใช้ น�ำ้ ยาท�ำความ
(Stop/ Clear)

สะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่ อนรุ นแรงหรื อแผ่ นส�ำหรั บขัด

ส�ำหรับคราบที่สกปรกมาก ใช้ สบูอ่ อ่ นๆ เช็ดท�ำความสะอาดให้ ทวั่
ด้ วยน� ้ำร้ อน ใช้ ฟังก์ชนั่ ท�ำความสะอาดด้ วยไอน� ้ำ (Steam Clean)
เพื่อท�ำความสะอาดให้ ทวั่
2. ต้ องบิดผ้ าหรื อฟองน� ้ำให้ แห้ งเพื่อป้องกันไม่ให้ ความชื ้นหรื อสิง่
สกปรก เข้ าไปในช่องระบายอากาศของเตา
3. ห้ ามใช้ สเปรย์ท�ำความสะอาดฉีดผนังภายในของเตา
4. อาหารหรื อไขมันที่ตกค้ างอยูท่ �ำให้ เกิดควันหรื อกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ได้
ควรท�ำให้ เตาร้ อนด้ วยโปรแกรมย่างแบบอบไอน� ้ำพลังสูง (Super
Steam Convection Grill) ในระบบปกติเป็ นเวลา 20 นาที โดยไม่
ต้ องอุน่ เตาและไม่ต้องใส่อาหารในเตาเพื่อก�ำจัดไขมันหรื อเศษ
อาหารตกค้ างออกจากท่อต่างๆ ด้ านในเตาและชุดท�ำความร้ อน และ
ขจัดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ ดูรายละเอียด “การท�ำความสะอาดเตาก่อน
การใช้ งานครัง้ แรก” ที่หน้ า 9
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การดูแลรั กษาและการท�ำความสะอาด
ฉนวนประตู

ท�ำความสะอาดฉนวนประตูอยูเ่ สมอเพื่อป้องกันเตาเสื่อมคุณภาพ หาก
น� ้ำสะสมอยูภ่ ายในฉนวนประตูมากๆ ให้ เช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุม่ และถูด้วย
ผ้ านุม่ อีกผืน ห้ ามใช้ น� ้ำยาเคมีหรื อน� ้ำยาท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงบน
ผิวหน้ า ระวังอย่าขัดถูฉนวนประตูแรงๆ อย่าท�ำให้ ช�ำรุด อย่าดึงหรื อถอด
ฉนวนประตู ก่อนปรุงอาหารควรตรวจสอบว่าฉนวนประตูราบเรี ยบเสมอ
กันหรื อไม่ มิฉะนันไอน�
้
้ำอาจรั่วออกจากประตูได้ ห้ ามใช้ เตาอบหากฉนวน
ประตูช�ำรุด ให้ ปรึกษาศูนย์บริ การที่ได้ รับการรับรองจาก SHARP

กระบอกใส่ น�ำ้ และฝาปิ ด

หลังปรุงอาหาร ล้ างด้ วยน� ้ำสบูอ่ อ่ นๆ หรื อน� ้ำยาล้ างจานโดยใช้ ผ้านุม่ หรื อ
ฟองน� ้ำเช็ดถู, ล้ างน� ้ำสะอาดและเช็ดให้ แห้ ง ห้ ามล้ างในเครื่ องล้ างจาน ให้
สังเกตแผ่นกรองที่ปลายด้ านข้ างของกระบอกใส่น� ้ำ ใช้ แปรงชนิดขนนุม่
พิเศษก�ำจัดสิง่ สกปรกที่สะสมอยูใ่ นแผ่นกรองออก เนื่องจากแผ่นกรองนี ้ไม่
สามารถถอดออกหรื อเปลี่ยนได้ ดังนันต้
้ องใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
เพื่อไม่ให้ ตะแกรงของแผ่นกรองช�ำรุดเสียหายขณะท�ำความสะอาด ห้ ามใช้
น� ้ำยาท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง, อุปกรณ์ส�ำหรับขูดที่เป็ นโลหะแหลม
หรื อแปรงขนแข็งกับกระบอกใส่น� ้ำ และแผ่นกรอง ห้ ามใช้ แผ่นกรองที่ช�ำรุด
ถาดรอง / ตะแกรง
การสัง่ ซื ้อกระบอกใส่ น� ้ำอันใหม่ตดิ ต่อศูนย์บริ การที่ได้ รับการรับรองจาก
ล้ างถาดรองและตะแกรงทุกครัง้ หลังปรุงอาหารด้ วยน� ้ำสบูอ่ อ่ นๆ
หรื อ SHARP
น� ้ำยาล้ างจาน ล้ างน� ้ำสะอาดและเช็ดให้ แห้ ง ห้ ามท�ำความสะอาดด้ วย
น�ำ้ ยาท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์ รุนแรงหรื ออุปกรณ์ ท�ำความสะอาดที่เป็ น ถาดรองน�ำ้ และฝาปิ ด
โลหะหรื อแปรงขนแข็งเพื่อป้องกันการช�ำรุด อุปกรณ์ทกุ ชิ ้นสามารถล้ าง เทน� ้ำออกจากถาดรองน� ้ำหลังจากปรุงอาหาร ล้ างด้ วยน� ้ำสบูอ่ อ่ นๆ หรื อ
น� ้ำยาล้ างจานโดยใช้ ผ้านุม่ หรื อฟองน� ้ำเช็ดถู, ล้ างน� ้ำสะอาดแล้ วเช็ดให้
ด้ วยเครื่ องล้ างจานได้
แห้ ง ใส่ถาดรองน� ้ำกลับเข้ าไปที่ด้านล่างส่วนหน้ าของเตา ห้ ามล้ างใน
เครื่ องล้ างจาน

การก�ำจัดคราบภายในส่ วนที่ผลิตไอน�ำ้

ระหว่างการผลิตไอน� ้ำ คราบไอน� ้ำอาจเกาะในเครื่ องผลิตไอน� ้ำ เมื่อ
ต้ องการก�ำจัดคราบไอน� ้ำ ให้ ใช้ ฟังก์ชนั่ คราบไอน� ้ำ เมื่อข้ อความ DESCALING IS NECESSARY ปรากฏขึ ้นในจอแสดงผล ดูค�ำแนะน�ำโดยละเอียด
ได้ ที่หน้ า 8
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ตารางประกอบการแก้ ไขปั ญหา
ถ้ า EE ปรากฏขึ ้น หรื อเมื่อท่านคิดว่าเตาท�ำงานผิดปกติ ให้ ตรวจสอบตารางด้ านล่างก่อนปรึกษาศูนย์บริ การที่ได้ รับการรับรองจาก SHARP จะช่วย
ลดการบริ การทางโทรศัพท์ที่ไม่จ�ำเป็ น

คำ�เตือน:

ห้ามแก้ไข ซ่อมแซมหรือดัดแปลงเตาอบด้วยตัวเอง การแก้ไขหรือซ่อมแซมด้วยตนเองจะเป็นอันตรายสำ�หรับบุคคลที่ไม่ใช่ช่าง
เทคนิคซึ่งผ่านการฝึกฝนจาก SHARP ระวังอย่าถอดฝาครอบซึ่งป้องกันชิ้นส่วนต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้า
• การซ่อมแซมและการดัดแปลง: อย่าพยายามใช้ งานเตาอบที่ท�ำงานผิดปกติ
• ฝาครอบและหลอดไฟ: เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรื อการไหม้ กรุณาอย่าถอดฝาครอบ

ตารางประกอบการแก้ ไขปั ญหา
ข้ อความแสดงความผิดพลาด / ข้ อความแจ้ งข้ อมูล

ข้ อความที่ปรากฏ

การด�ำเนินการ

ข้ อความแสดงความผิด EE
พลาด

เนื่องจากเกิดข้ อผิดพลาดทางเทคนิค กรุณาติดต่อศูนย์บริ การชาร์ ปที่ได้ รับการ
รับรองจาก SHARP

ข้ อความแจ้ งข้ อมูล

เตามีความร้ อนมากเกินไปที่จะสามารถใช้ โปรแกรมไมโครเวฟ (Microwave) ส�ำหรับ
การละลายอาหารแช่แข็ง หรื อเร่งการขึ ้นฟูของแป้ง (Steam Manual Proof)ให้ น�ำ
อาหารออกจากเตาและปล่อยให้ เตาเย็นลงจนกระทัง่ ข้ อความดับไป

รอสักครู่
เตาร้ อนเกินกว่าที่จะใช้ งานได้

น� ้ำกลายเป็ นน� ้ำแข็ง
เตาอาจไม่สามารถท�ำงานได้ เป็ นปกติ
กรุณาอ้ างอิงค�ำแนะน�ำในคูม่ ือ สัง่ งานเตาโดยใช้ โปรแกรมการย่างแบบอบเกรี ยม (Convection Grill) โดยไม่มี
การใช้ งาน
อาหาร และอุน่ เตาเป็ นเวลา5 นาที
ดูหน้ า 17
“Now cooling”

หลังจากปรุงอาหาร ตัวเตาและชิ ้นส่วนต่างๆของเตาจะยังคงร้ อนอยู่
ข้ อความ “Now cooling” จะปรากฏในจอแสดงจนกระทัง่ ภายในเตาเย็นลงดีแล้ ว
พัดลมระบายความร้ อนอาจจะท�ำงานต่อไปอีกถึง 13 นาที
ข้ อความ “Now cooling” จะดับไปเมื่อเตาเย็นลงดีแล้ ว หากท่านต้ องการใช้ เตาอุน่
ให้ กดปุ่ มหยุด/ ยกเลิก (Stop/ Clear)

เปลี่ยนถาดรองน� ้ำทิ ้ง

ถอดถาดรองน� ้ำออกจากเตาแล้ วใส่กลับเข้ าไปในเตาให้ ถกู ต้ อง ดูหน้ า 6
ในกรณีที่ตดิ ตังถาดรองน�
้
้ำทิ ้งไม่ถกู ต้ อง ข้ อความ “Replace drip tray” จะปรากฏ
บนจอแสดงผล

เทน� ้ำออกจากถาดรองน� ้ำแล้ ว
ใส่กลับเข้ าไปในเตา

ข้ อความ “Empty drip tray and replace” จะปรากฏขึ ้นบนจอแสดงผลเมื่อยังคง
มีน� ้ำอยูใ่ นถาดรองน� ้ำ จะต้ องเทน� ้ำในถาดรองน� ้ำทิ ้งและใส่ถาดกลับเข้ าที่ก่อนจะ
เริ่ มใช้ งานโปรแกรมอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Convection) หรื อโปรแกรมนึง่
อาหาร (Steam) ดูหน้ า 6

ต้ องขจัดคราบ

ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำทีละขันตอนในการขจั
้
ดคราบ ดูหน้ า8

เติมน� ้ำลงในกระบอกใส่น� ้ำจน
ได้ ระดับ

น�ำกระบอกใส่น� ้ำออกจากเตาแล้ วเติมน� ้ำจนถึงระดับ 2 (Max) ใส่กระบอกใส่น� ้ำกลับ
เข้ าไปในเตาและดันให้ เข้ าที่
หมายเหตุ: ให้ แน่ใจว่า ไม่ได้ ใช้ น� ้ำชนิดอื่น เช่น น� ้ำกลัน่ , น� ้ำรี เวอร์ สออสโมซิส (R.O)
น� ้ำแร่ และอื่นๆ

ถอดกระบอกใส่น� ้ำ

ถ้ ามีน� ้ำอยูใ่ นกระบอกใส่น� ้ำ ฟั งก์ขนั่ ระบายน� ้ำจะไม่ท�ำงาน ถอดกระบอกใส่น� ้ำออก
ก่อนเริ่ มระบายน� ้ำ

ร้ อน

ตัวเตาและด้ านในของเตาจะร้ อนมาก ใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษไม่ให้ เกิดแผล
ไหม้ จากการสัมผัสเตาที่ร้อน
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ตารางประกอบการแก้ ไขปั ญหา
เหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้ถือเป็ นเรื่ องปกติและไม่ได้ เป็ นสิง่ บ่งบอกว่าเตาท�ำงานผิดปกติ

ค�ำถาม / เหตุการณ์
แผงหน้ าปั ด /
แหล่งจ่ายไฟ

ค�ำตอบ

จอแสดงผลมืด/ ว่างเปล่า

* เปิ ดประตูเตาแล้ วปิ ด
* ตรวจสอบดูวา่ ปลัก๊ เสียบอยูก่ บั เต้ าเสียบหรื อไม่
* ตรวจสอบกระเปาะหลอดไฟและฟิ วส์วา่ ท�ำงานปกติหรื อไม่
* ถอดปลัก๊ ไฟ รอ 1 นาทีและเสียบปลัก๊ ไฟใหม่

จอแสดงเป็ นปกติแต่ปมเริ
ุ่ ่ มต้ นการ
ท�ำงาน (START) ไม่ท�ำงานเมื่อกดปุ่ ม

* เปิ ดประตูเตาแล้ วปิ ด ไฟภายในเตาดับหรื อไม่ กดเริ่ มต้ นการท�ำงาน
(START) อีกครัง้
* หากบนจอแสดงปรากฏข้ อความ “Wait. Oven is too warm to use.” ให้ รอ
จนกว่าข้ อความนี ้จะหายไป

แหล่งจ่ายไฟเกิดขัดข้ องในระหว่างการ
ปรุงอาหาร

โปรแกรมปรุงอาหารและเวลาที่ตงไว้
ั ้ จะถูกยกเลิก ปรุงอาหารต่อด้ วยระบบ
ปกติ

ไฟภายในเตาดับในระหว่างการเร่งการ
ขึ ้นฟูของแป้ง (PROOF)

เป็ นการท�ำงานปกติเพื่อป้องกันไม่ให้ แป้งขนมปั งที่บริ เวณผิวด้ านนอกแห้ ง
กรอบ

ไฟภายในเตาดับในระหว่างการก�ำจัด
คราบไอน� ้ำ

ถือเป็ นการท�ำงานปกติ ดูหน้ า 8

ไฟภายในเตาดับขณะประตูเตาเปิ ด

ไฟภายในเตาจะดับลงเมื่อประตูเปิ ดอยูน่ านเกิน 5 นาที
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ตารางประกอบการแก้ ไขปั ญหา
เหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้ถือเป็ นเรื่ องปกติและไม่ได้ เป็ นสิง่ บ่งบอกว่าเตาท�ำงานผิดปกติ

ค�ำถาม / เหตุการณ์
ไอน� ้ำ

ค�ำตอบ

ขณะประตูเปิ ด พบน� ้ำอยูภ่ ายในเตา

เกิดการกลัน่ ตัวของไอน� ้ำภายในเตา เช็ดให้ แห้ งด้ วยฟองน� ้ำ

ไอน� ้ำเล็ดลอดออกมาจากช่องระบายอากาศ
ที่ด้านบนของเตา

เป็ นเรื่ องปกติที่ไอน� ้ำซึง่ ผ่านการใช้ งานแล้ วจะออกมาจากช่องระบายอากาศที่
ด้ านบนของเตา

พบน� ้ำที่เกิดจากการกลัน่ ตัวของไอน� ้ำภายใน ถือเป็ นการท�ำงานตามปกติ
เตา
เกิดการกลัน่ ตัวของไอน� ้ำบนพื ้นของเตา เช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุม่

เสียงดัง /
เสียง

ไอน� ้ำเล็ดลอดออกมาจากประตูในระหว่าง
การปรุงอาหาร

ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าปะเก็นประตูเตาอยูใ่ นสภาพที่ราบเรี ยบดี

มีเสียงดังในระหว่างการปรุงอาหารด้ วย
โปรแกรมไมโครเวฟ

ขณะปรุงอาหารด้ วยโปรแกรมไมโครเวฟ ท่านอาจได้ ยินเสียงการท�ำงานของ
แมกนีตรอนเป็ นระยะๆ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ระดับความร้ อนที่ใช้

มีเสียงดังหลังจากการปรุงอาหาร

พัดลมระบายอากาศจะท�ำงานไปจนกระทัง่ เตาเย็นลง
พัดลมอาจจะท�ำงานต่อไปจนถึง 13 นาที ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิของเตาและ
ชิ ้นส่วนต่างๆ

มีเสียงดังขณะปรุงอาหารโดยใช้ ความร้ อนสูง อุณหภูมิที่สงู อาจท�ำให้ สว่ นประกอบต่างๆของเตาเกิดการขยายตัว ซึง่ ถือเป็ น
เรื่ องปกติ
ควัน / กลิน่

ได้ กลิน่ จากภายในเตาหลังจากการปรุง
อาหาร

ดูหน้ า 9 ส�ำหรับค�ำแนะน�ำทีละขันตอนในการท�
้
ำความสะอาดเตาก่อนการใช้
งานเป็ นครัง้ แรก

ขณะเริ่ มใช้ งานเตาเป็ นครัง้ แรกอาจจะมีควัน ดู “CLEAN THE OVEN BEFORE FIRST USE” ที่หน้ า 9 ส�ำหรับค�ำแนะน�ำที
หรื อกลิน่ ได้
ละขันตอนในการก�
้
ำจัดกลิน่
อื่นๆ

เวลาที่ปรากฏอยูบ่ นจอแสดงมีการนับถอย
หลังรวดเร็ วมาก

ตรวจเช็คระบบสาธิตการท�ำงาน (Demonstration Mode) ที่หน้ า 23 และ
ท�ำการยกเลิก
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รายการตรวจสอบก่ อนเรี ยกใช้ บริการ
ให้ ทา่ นท�ำการตรวจสอบตามรายการต่อไปนี ้ก่อนเรี ยกใช้ บริ การจากศูนย์บริ การชาร์ ป:
1. หน้ าจอแสดงผลสว่างเมื่อเปิ ดและปิ ดประตูหรื อไม่ ? 			
ใช่ ______ ไม่ใช่ ______
2. ขณะประตูเปิ ดอยู่ ไฟภายในเตาติดสว่างหรื อไม่?					
ใช่ ______ ไม่ใช่ ______
3. วางน� ้ำหนึง่ แก้ ว (ประมาณ 250 มล.) บนพื ้นเตาเซรามิกแล้ วปิ ดประตูเตาให้ สนิท
ไฟภายในเตาควรดับลงถ้ าปิ ดประตูเตาสนิท
ตังโปรแกรมไมโครเวฟเวลา
้
1 นาที ระดับความร้ อน 100% ในขณะนี ้:
A. ไฟภายในเตาติดสว่างหรื อไม่?						
ใช่ ______ ไม่ใช่ ______
B. พัดลมระบายความร้ อนท�ำงานหรื อไม่? 						
ใช่ ______ ไม่ใช่ ______
(เอามืออังเหนือช่องระบายอากาศ)
C. รูปไอคอน ไม่โครเวฟ
ปรากฏขึ ้นในจอแสดงผลหรื อไม่?
ใช่ ______ ไม่ใช่ ______
D. หลังจากเวลาผ่านไป 1 นาที ได้ ยินเสียงเตือนหรื อไม่? 		
ใช่ ______ ไม่ใช่ ______
E. น� ้ำภายในเตาร้ อนหรื อไม่? 			
ใช่ ______ ไม่ใช่ ______
4. น�ำน� ้ำออกจากเตาและตังโปรแกรมอบเกรี
้
ยม (Convection) เป็ นเวลา 5 นาที ที่อณ
ุ หภูมิ 250 C
A. รูปไอคอน
ปรากฏขึ ้นในจอแสดงผลหรื อไม่?
ใช่ ______ ไม่ใช่ ______
B. หลังจากเตาหยุดท�ำงาน ภายใจของเตาร้ อนหรื อไม่?			
ใช่ ______ ไม่ใช่ ______
5. เติมน� ้ำลงในกระบอกใส่น� ้ำจนได้ ระดับแล้ วใส่กลับเข้ าไปในเตา ตังโปรแกรมนึ
้
ง่ แบบความร้ อนสูงด้ วยระบบปกติ (Manual Steam High) เป็ นเวลา
3นาที
A: หลังจากเตาหยุดท�ำงาน ภายในเตาเต็มไปด้ วยไอน� ้ำใช่หรื อไม่?
		
ใช่ ______ ไม่ใช่ ______
ถ้ า”ไม่ใช่” เป็ นค�ำตอบของค�ำถามข้ อใดข้ อหนึง่ โปรดตรวจสอบเต้ าเสียบและฟิ วส์ในชุดมิเตอร์ ของท่าน
หากทังเต้
้ าเสียบและฟิ วส์ท�ำงานเป็ นปกติ ให้ ตดิ ต่อศูนย์บริ การซึง่ ผ่านการรับรองโดย SHARP

ข้ อส�ำคัญ: ถ้ าจอแสดงผลไม่ปรากฏข้ อความใดๆทังๆที
้ ่ปลัก๊ ไฟเสียบอยู่ แสดงว่าเตาอาจอยูใ่ นโหมดประหยัดพลังงาน ให้ เปิ ดและปิ ดเตาเพื่อใช้ งาน ดู “เริ่ มการใช้

งาน” หน้ า 9

หมายเหตุ:

1. ถ้ าเวลาในจอแสดงผลนับถอยหลังอย่างรวดเร็ ว ให้ ตรวจสอบระบบสาธิตการท�ำงาน (Demonstration Mode) (ดูรายละเอียดหน้ า 23)
2. ถ้ าเตาถูกตังเป็
้ นเวลามากกว่า 4 นาที ในโปรแกรมไมโครเวฟ (Microwave) ที่ระดับความร้ อน 100% ก�ำลังไฟจะลดลงเพื่อป้องกันเตาร้ อนเกินไป สุดท้ ายก�ำลังไฟ
จะเหลือ 70% หลังผ่านไป 6 นาที

ข้ อมูลจ�ำเพาะ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ		
ก�ำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่ต้องการ
ไมโครเวฟ		
อบเกรี ยม (Convection)			
ก�ำลังไฟออก		
ไมโครเวฟ			
อบเกรี ยม (Convection)			
ความถี่ไมโครเวฟ			
ขนาดภายนอก			
ขนาดภายใน			
ความจุ				
น� ้ำหนัก				
*
**
***
****

: อ้ างอิงที่ป้ายบอกระดับ
:
1.16 กิโลวัตต์
1.55 กิโลวัตต์
:
800 วัตต์*(ตามขันตอนการทดสอบของ
้
IEC)
1.45 กิโลวัตต์
2450 MHz** (Class B/ Group 2)
553 มม.(ก) x 438 มม.(ส) x 483 มม.(ล)***
359 มม.(ก) x 256 มม.(ส) x 339 มม.(ล)
31 ลิตร
ประมาณ 24 กก.

การวัดข้ างต้ นยึดวิธีการมาตรฐานของ the international Electrotechnical Commission (IEC) ที่ใช้ ส�ำหรับวัดก�ำลังไฟออก
เป็ นการแบ่งประเภทของอุปกรณ์ ISM (Industrial, Scientific and Medical) ดังที่อธิบายไว้ ในมาตรฐานสากล CISPR11
ความลึกไม่รวมถึงมือจับส�ำหรับเปิ ดประตูเตา
ความจุภายในค�ำนวณจากการวัดความกว้ าง, ความยาว และความสูง ความจุจริ งส�ำหรับอาหารจะน้ อยกว่า
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ข้ อแนะน�ำในการปรุ งอาหาร
ท�ำความรู้ จกั กับเตาของท่ าน
คูม่ ือการใช้ เล่มนี ้เป็ นสิง่ มีคา่ ยิ่ง ขอให้ ทา่ นอ่านและศึกษาอย่าง
ละเอียดและเก็บไว้ ใช้ อ้างอิงตลอดเวลา
ท่านต้ องระลึกไว้ เสมอว่า เตา SuperSteam Oven นันไม่
้ เหมือน
กับเตาที่มีเพียงไมโครเวฟอย่างเดียวตรงที่เตาชนิดนี ้มีแนวโน้ มที่
จะเกิดความร้ อนในระหว่างที่ปรุงอาหารในโหมดอบไอน� ้ำพลังสูง
(SuperSteam Convection), อบเกรี ยม (Convection) หรื อนึง่
อาหาร (Steam)

เตาชนิดนี ้มีไว้ ส�ำหรับเตรี ยมอาหารเท่านัน้ ไม่ควรใช้ อบผ้ าหรื อหนังสือพิมพ์

เกี่ยวกับทางเลือกในการปรุ งอาหาร
เตาของท่านมีโหมดส�ำหรับปรุงอาหารหลากหลาย ซึง่ แบ่งออกเป็ นระบบอัตโนมัตแิ ละระบบปกติ การอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Convection),
การนึง่ อาหาร (Steam) และไมโครเวฟ (Microwave) มีให้ เลือกทังแบบระบบอั
้
ตโนมัตแิ ละระบบปกติ แต่การอบเกรี ยม (Convection) มีเฉพาะแบบ
ระบบปกติ

อบไอน�ำ้ พลังสูง (SuperSteam Convection)

ฟั งก์ชนั่ ไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam) ได้ ถกู เข้ ารวมกับฟั งก์ชนั่ อบเกรี ยม (convection) เพื่อให้ สามารถย่างหรื ออบอาหาร และก�ำจัดไขมันส่วนเกินออก
ไปได้ โดยที่อาหารไม่สญ
ู เสียความชื ้น เนื ้อและไก่จะเหลืองเกรี ยม ฉ�่ำและมีรสชาติ

นึ่งอาหาร (Steam)

ฟั งก์ชนั่ นึง่ อาหาร (Steam) จะค่อยๆปรุงอาหารโดยรักษาความชื ้น รสชาติตามธรรมชาติและสารอาหาร สามารถนึง่ อาหารแบบอุน่ (Steam Reheat)
ในภาชนะโลหะได้

อบเกรี ยม (Convection)

ฟั งก์ชนั่ อบเกรี ยม (convection) ท�ำอาหารได้ หลากหลายทังอบเกรี
้
ยม, อบเบเกอรี่ , ปิ ง้ และอบกรอบ เช่น อบคุกกี ้, เค้ ก, ขนมปั ง, มัฟฟิ่ น, ขนมปั งกรอบ
และโรล ได้ หนึง่ หรื อสองชัน้ ไม่มีระบบอัตโนมัตสิ �ำหรับการอบเกรี ยม

ไมโครเวฟ (Microwave)

ไมโครเวฟให้ ความสะดวกรวดเร็ วในการปรุงอาหารและละลายอาหารแช่แข็ง
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ข้ อแนะน�ำในการปรุ งอาหาร
ภาชนะและวัสดุปิดคลุม
ตารางด้ านล่างนี ้จะแนะน�ำว่าควรใช้ ภาชนะและวัสดุปิดคลุมอาหารชนิดใดในแต่ละโหมดการท�ำงาน
โหมดปรุงอาหาร

การอบไอน�ำ้ พลังสูง
/ การอบเกรี ยม
(SuperSteam Convection /
Convection)

การนึ่งอาหาร
(Steam)

ไมโครเวฟ
(Microwave)

อะลูมิเนียมฟอยล์, ภาชนะ
บรรจุท�ำจากฟอยล์

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

โลหะ

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ไม่ได้

ภาชนะดินเผา, เซรามิก

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ภาชนะ –
วัสดุปิดคลุม

แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์แบนชนาดเล็กที่วางแนบอาหารสามารถป้องกันไม่
ให้ อาหารบริ เวณนันไหม้
้
หรื อน� ้ำแข็งละลายเร็วเกินไป ให้ แผ่นฟอยล์อยู่
ห่างจากผนังเตาอย่างน้ อย 2 ซม

เครื่ องกระเบื ้องส�ำหรับเตาอบ, เครื่ องปั น้ ดินเผา, เครื่ องปั น้ ดินเผาเคลือบ
เงา, และเครื่ องปั น้ ดินเผาอย่างดี (bone china) ปกติแล้ วล้ วนเหมาะสม
ส�ำหรับน�ำมาใช้ ในกรณีนี ้ ห้ ามใช้ ภาชนะที่มีต�ำหนิ
เครื่ องแก้ วทนความร้ อน
เช่น Pyrex®

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ตรวจสอบค�ำแนะน�ำของบริ ษัทผู้ผลิตว่าปลอดภัยส�ำหรับใช้ กบั ไมโครเวฟ
หรื อไม่ ห้ ามใช้ ภาชนะที่มีต�ำหนิ
ใช้ ได้

ควรระมัดระวังหากใช้ เครื่ องแก้ วอย่างดีเนื่องจากสามารถแตกได้ หากได้
รับความร้ อนอย่างฉับพลัน

พลาสติก / โพลีสไตรี นทนความ
ร้ อนสูงกว่า 140 °C

ใช้ ไม่ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

แผ่นพลาสติกห่อหุ้มอาหารทน
ความร้ อนสูงกว่า 140°C

ใช้ ไม่ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

กระดาษซับมัน, จานกระดาษ

ใช้ ไม่ได้

ใช้ ไม่ได้

ใช้ ได้

ต้ อ งระมัด ระวัง เนื่ อ งจากภาชนะ ใช้ ภ าชนะพลาสติ ก ส� ำ หรั บ โปรแกรมไมโครเวฟในการอุ่น และละลาย
บางชนิดเกิดการโค้ งงอ, ละลาย, น� ้ำแข็ง ภาชนะพลาสติกส�ำหรับไมโครเวฟบางชนิดไม่เหมาะส�ำหรับน�ำมา
หรื อสีตกที่อณ
ุ หภูมิสงู
ปรุงอาหารที่มีน� ้ำตาลสูง
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของบริ ษัทผู้ผลิต

กระดาษซับมัน: เพื่อปิ ดคลุมเวลาอุน่ หรื อปรุงอาหาร ห้ ามใช้ กระดาษซับ
มันที่น�ำกลับมาซ� ้ำเนื่องจากอาจมีผงโลหะปะปนอยู่
จานกระดาษ: ส�ำหรับอุน่ ซ� ้ำ
ภาชนะท�ำจากวัสดุสงั เคราะห์

ใช้ ไม่ได้

ใช้ ไม่ได้

ใช้ ไม่ได้

ใช้ ได้

ใช้ ไม่ได้

สามารถละลายได้ ที่อณ
ุ หภูมิสงู
กระดาษรองอบ

ใช้ ได้
ห้ ามสัมผัสผนังเตาเนื่องจากอาจเกิดการไหม้
สามารถทนความร้ อนได้

ถุงส�ำหรับอบ

ใช้ ได้

รักษาระดับอุณหภูมิที่
ใช้ ไม่ได้

ถุงส�ำหรับอบควรใช้ ส�ำหรับการอบ
เกรี ยม (convection) เท่านัน้
จานเงิ น และภาชนะท� ำ อาหาร
หรื อภาชนะซึ่ ง อาจขึ น้ สนิ ม
ภายในเตาได้
ตะแกรง, ถาดส�ำหรับอบขนม

ใช้ ได้
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของบริ ษัทผู้ผลิต

ใช้ ไม่ได้

ใช้ ไม่ได้

ใช้ ไม่ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ไม่ได้

ควรตรวจสอบภาชนะเพื่อให้ แน่ ใจว่ ามีความเหมาะสมส�ำหรั บแต่ ละโหมดการปรุ งอาหาร ขณะอุ่นอาหารในภาชนะพลาสติก ให้ ระมัดระวัง
อุณหภูมทิ ่ จี ุดหลอมละลายของภาชนะดังกล่ าวมากเป็ นพิเศษ ห้ ามอุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกด้ วยอุณหภูมทิ ่ สี ูงกว่ าจุดหลอมละลายของ
ภาชนะ คอยจับตาดูเอาไว้ ทกุ ขณะเนื่องจากอาจเกิดการหลอมละลายและประกายไฟ
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ข้ อแนะน�ำในการปรุ งอาหาร

อุปกรณ์ เสริม มีอปุ กรณ์เสริมส�ำหรับไมโครเวฟหรื ออุปกรณ์ชนิดทนความร้ อนให้ เลือกซื ้อหามากมาย ประเมินอย่างรอบคอบก่อนซื ้อเพื่อให้ แน่ใจ
ว่าตรงกับความต้ องการ เทอร์ โมมิเตอร์ ส�ำหรับใช้ กบั ไมโครเวฟจะช่วยให้ ทา่ นทราบระดับความสุกที่ถกู ต้ องและแน่ใจว่าอาหารได้ รับการปรุงด้ วย
ระดับอุณหภูมิที่มีความปลอดภัยขณะใช้ การปรุงด้ วยไมโครเวฟเพียงอย่างเดียว SHARP จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับเตาในกรณีที่
มีการใช้ อปุ กรณ์เสริ ม
ส�ำหรับการปรุงอาหารแบบอัตโนมัติ ให้ ใช้ ภาชนะตามที่แนะน�ำใช้ ในตารางการปรุงอาหารในคูม่ ือใช้ งานนี ้หรื อหนังสือคูม่ ือการท�ำอาหารที่ให้ มา

ค�ำแนะน�ำการปรุ งอาหารด้ วยโปรแกรมอบไอน�ำ้ พลังสูง และการนึ่งอาหาร
มีเทคนิคบางประการในการปรุงอาหารด้ วยไอน� ้ำ (Steam) จ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องปฏิบตั ติ ามเทคนิคเหล่านี ้เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ออกมาดี หลายอย่างมี
ความคล้ ายคลึงกับวิธีการปรุงอาหารโดยทัว่ ไปซึง่ ท่านอาจคุ้นเคยดีอยูแ่ ล้ ว กรุณาปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำต่อไปนี ้ส�ำหรับทางเลือกในการปรุงอาหารทัง้
หลายที่ใช้ ฟังก์ชนั่ อบไอน� ้ำพลังสูง (SUPERSTEAM CONVECTON) และนึง่ อาหาร (STEAM)

หมายเหตุ:

• คอยดูเตาอยูเ่ สมอขณะมีการใช้ งาน
• ต้ องแน่ใจว่าภาชนะมีความเหมาะสมกับแต่ละโหมดการปรุงอาหาร (ดูภาชนะและวัสดุปิดคลุมที่หน้ า 31)
• เปิ ดประตูเตาให้ ไอน� ้ำกระจายออกไป
• หลังจากการปรุงอาหารและเตาเย็นลงแล้ ว น�ำกระบอกใส่น� ้ำออกจากเตาและเทน� ้ำทิ ้ง เช็ดภายในเตาด้ วยผ้ านุม่ หรื อฟองน� ้ำ รอ 2-3นาที จากนันจึ
้ ง
เทน� ้ำออกจากถาดรองน� ้ำ
ค�ำเตือน:
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในคู่มือใช้ งานของ SHARP ทุกครั ง้ หากท่ านตัง้ เวลาการปรุ งอาหารเกินจากที่แนะน�ำและใช้ อุณหภูมสิ ูงเกินไป
อาหารอาจจะสุกเกินไป ไหม้ และในกรณีท่ รี ้ ายแรง อาจติดไฟและท�ำให้ เตาช�ำรุ ดเสียหายได้

- แนะน�ำพิเศษส�ำหรั บการนึ่งอาหาร (STEAM) –
เทคนิคการปรุ งอาหาร
ภาชนะ

ต้ องแน่ใจว่าได้ จดั วางอาหารอย่างสม�่ำเสมอกัน อาหารที่มีชอ่ งว่างน้ อยหรื อไม่มีชอ่ งว่างเลยจะท�ำให้ สกุ ช้ า ดังนันต้
้ องตรวจ
สอบให้ แน่ใจว่าได้ จดั วางอาหารให้ มีชอ่ งว่างระหว่างอาหารอย่างเพียงพอเพื่อให้ ไอน� ้ำสามารถไหลเวียนได้ โดยรอบ ส�ำหรับ
ภาชนะ ควรใช้ ชามก้ นตื ้น ไม่แนะน�ำให้ ใช้ จานที่หนา เนื่องจากต้ องเพิ่มเวลาการปรุง
เพื่อให้ สามารถลดเกลือและไขมันได้ อย่างมีประสิทธิภาพกรุณาวางอาหารลงบนตะแกรงโดยตรง หากวางอาหารบนจานควร
เทน� ้ำที่ไหลออกจากอาหารทิ ้ง

การปิ ดคลุม

ส่วนใหญ่แล้ วไม่จ�ำเป็ นต้ องปิ ดคลุมอาหาร หากจ�ำเป็ นขอแนะน�ำให้ ใช้ อะลูมิเนียมฟอยล์เพื่อคงความชุม่ ฉ�่ำของอาหารจาก
น� ้ำที่เกิดจากการกลัน่ ตัวของไอน� ้ำภายในเตา อาหารที่มีการปิ ดคลุมจะใช้ เวลาปรุงมากขึ ้น

ประตูเตา

เพื่อให้ ใช้ เวลาในการปรุงตรงตามที่ก�ำหนด ให้ ปิดประตูเตาเอาไว้ ตลอดเวลา

การคนอาหาร

บางครัง้ ซุปหรื ออาหารตุน๋ ที่น�ำมาอุน่ ซ� ้ำในหม้ อตุน๋ โดยไม่ปิดฝาจะดูเหลวหลังจากปรุงเสร็จ ลักษณะของอาหารจะดูดีขึ ้นหาก
คนให้ ทวั่ ถึง

การตัง้ อาหารพักไว้

ควรตังอาหารพั
้
กไว้ หลังจากปรุงเสร็จแล้ วเพื่อให้ ความร้ อนกระจายไปในอาหารอย่างทัว่ ถึง
เนื่องจากอาหารอาจสุกมากเกินไปหรื ออาจเปี ยกแฉะเนื่องจากไอน� ้ำที่ตกค้ างอยู่

ห้ ามพักอาหารไว้ นานเกินไป

เคล็ดลับการปรุ งอาหาร
การลวก

สามารถใช้ ฟังก์ชนั่ STEAM ลวกผักเพื่อเตรี ยมแช่แข็ง วางผักที่เตรี ยมไว้ ลงบนจานแล้ วลวกด้ วย STEAM, MANUAL, STEAM
HIGH เป็ นเวลา4ถึง5นาที หลังจากนัน้ ใส่ลงในน� ้ำเย็นเพื่อให้ เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ทิ ้งให้ แห้ งแล้ วน�ำไปแช่แข็ง

อาหารดองเค็ม

ส�ำหรับอาหารดองเค็มบางชนิด เช่น ปลาเค็ม เบคอน และอื่นๆสามารถลดความเค็มลงได้ ด้วยการอบไอน� ้ำพลังสูง (SuperSteam Convection) ก่อนน�ำมาปรุง วางอาหารดองเค็มลงบนตะแกรงโดยตรง แล้ วใช้ โหมด STEAM, MANUAL, STEAM
HIGH เป็ นเวลา4ถึง5นาที
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ข้ อแนะน�ำในการปรุ งอาหาร
- ค�ำแนะน�ำการปรุ งอาหารด้ วยโปรแกรมอบไอน�ำ้ พลังสูง (SUPERSTEAM CONVECTION) และนึ่งอาหาร (STEAM) คุณสมบัตขิ องอาหาร
ความหนาแน่ น

ความหนาแน่นของอาหารจะส่งผลต่อเวลาที่ต้องใช้ ในการปรุง หากเป็ นไปได้ ให้ หนั่ อาหารเป็ นชิ ้นบางๆและจัดวางเป็ น
ชันเดี
้ ยว

ปริมาณ

ยิ่งปริ มาณของอาหารในเตามากขึ ้น เวลาในการปรุงก็ยิ่งมากขึ ้นตามไปด้ วย

ขนาด

อาหารที่มีขนาดเล็กหรื อเป็ นชิ ้นเล็กๆ จะสุกเร็ วกว่าขนาดใหญ่ เนื่องจากความร้ อนสามารถแทรกเข้ าไปยังจุดกึง่ กลางได้
จากรอบด้ าน เพื่อให้ อาหารสุกทัว่ ถึง ต้ องท�ำให้ อาหารมีขนาดเท่าๆกัน

รู ปทรง

อาหารที่มีรูปทรงไม่แน่นอน เช่น อกไก่หรื อน่องไก่ อาจสุกช้ าในส่วนที่หนากว่าส่วนอื่น ตรวจเช็คดูวา่ ส่วนเหล่านี ้สุกดี
หรื อไม่ก่อนเสิร์ฟ

อุณหภูมขิ องอาหาร

อุณหภูมิเริ่ มต้ นของอาหารจะส่งผลต่อเวลาที่ต้องใช้ ในการปรุง อาหารแช่เย็นจะใช้ เวลาปรุงนานกว่าอาหารที่อณ
ุ หภูมิ
ห้ อง อุณหภูมิของภาชนะบรรจุ ไม่ใช่อณ
ุ หภูมิที่แท้ จริ งของอาหารหรื อเครื่ องดื่ม

เครื่ องปรุ งและแต่ งรสชาติ

ควรเติมเครื่ องปรุงหรื อแต่งรสชาติหลังจากปรุงเสร็ จแล้ ว ถ้ าเติมเครื่ องปรุงลงในการหมักหรื อทา รสชาติของเครื่ องปรุง
จะอ่อนลงเมื่อปรุงโดยการอบไอน� ้ำพลังสูง ถ้ าจ�ำเป็ น ให้ เติมเครื่ องปรุงหรื อแต่งรสชาติอีกครัง้ หลังจากปรุงสร็ จแล้ ว

หมายเหตุ:
• ต้ องแน่ใจว่าอาหารสุก / อุน่ ทัว่ ถึงก่อนเสิร์ฟ
• เวลาที่ต้องใช้ ในการปรุงอาหารขึ ้นอยูก่ บั รูปทรง ความลึก ปริ มาณ และอุณหภูมิ รวมทังขนาด
้
รูปทรง และวัสดุของภาชนะ
• ห้ ามอุน่ น� ้ำมันหรื อไขมันส�ำหรับใช้ ทอดอาหาร เนื่องจากอาจท�ำให้ เกิดความร้ อนสูงเกินและไฟไหม้ ได้ ควรระมัดระวังที่มีไขมันหรื อน� ้ำตาลสูง
(เช่น คริ สต์มาส พุดดิ ้ง) เนื่องจากความร้ อนที่สงู เกินสามารถท�ำให้ เกิดไฟไหม้ ได้
ใบหน้ าและมือ: ใช้ ถุงมือชนิดหนาส�ำหรั บเตาอบในการน�ำอาหารหรื อภาชนะใส่ อาหารจากเตาทุกครั ง้ ให้ ระมัดระวังขณะเปิ ดประตู
เตาเพื่อให้ ไอน�ำ้ ค่ อยๆกระจายออกไป ห้ ามน�ำอาหารออกจากเตาด้ วยมือเปล่ า
ตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารและเครื่ องดื่มก่ อนเสิร์ฟ ให้ ระวังเป็ นพิเศษเมื่อเสิร์ฟอาหารให้ เด็กทารก เด็กเล็กและเด็กโต
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ข้ อแนะน�ำในการปรุ งอาหาร
ค�ำแนะน�ำส�ำหรั บโปรแกรมไมโครเวฟ (Microwave)
- หมายเหตุและค�ำเตือนส�ำหรั บไมโครเวฟ ควรทำ�

ไม่ควรทำ�

ไข่ , ผลไม้ , ถั่ว,
เมล็ดพืช, ผัก,
ไส้ กรอกและหอย
นางรม

* เจาะไข่แดง ไข่ขาวและหอยนางรมก่อนอบเพื่อป้องกัน
“การระเบิด”
* จิ ้มผิวมันฝรั่ง, แอปเปิ ล้ , น� ้ำเต้ า, ฮ็อทด็อก, ไส้ กรอกและหอย
นางรมเพื่อให้ ไอน� ้ำระเหยออกมาได้

* ปรุงอาหารประเภทไข่ทงเปลื
ั ้ อก เพื่อป้องกัน “การระเบิด” ซึง่ อาจ
ท�ำให้ เตาช�ำรุดเสียหายหรื อท�ำให้ บาดเจ็บ
* ท�ำไข่ต้ม/ไข่ลวก
* อบหอยนางรมด้ วยไฟแรงเกินไป
* อบแห้ งถัว่ หรื อเมล็ดพืชทังเปลื
้ อก

ข้ าวโพดคั่ว
(ป๊อปคอร์ น)

* ใช้ ข้าวโพดคัว่ บรรจุถงุ ส�ำเร็ จรูปส�ำหรับเข้ าเตาไมโครเวฟ
โดยเฉพาะ
* เมื่อได้ ยินเสียงข้ าวโพดแตกตัว ให้ ปิดเครื่ องและรอซัก 1-2
วินาที เพื่อให้ ข้าวโพดแตกตัวหมด

* อบข้ าวโพดคัว่ ในถุงกระดาษสีน� ้ำตาลทัว่ ไปหรื อในชามแก้ ว
ส�ำหรับใช้ กบั ไมโครเวฟ
* ใช้ เวลานานเกินจากที่ระบุไว้ บนถุงข้ าวโพดคัว่

อาหารเด็กอ่ อน

* ถ่ายอาหารเด็กอ่อนลงในชามเล็กและค่อยๆอุน่ และคนบ่อยๆ
ตรวจเช็คอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการถูกลวก
* ถอดฝาเกลียวและจุกนมออกก่อนอุน่ ขวดนม หลังจากอุน่
เขย่าให้ ทวั่ ตรวจเช็คอุณหภูมิที่เหมาะสม

*
*
*
*

อาหารทั่วไป

* อาหารที่มีไส้ หลังจากอุน่ แล้ วให้ น�ำมาตัดเพื่อให้ ไอร้ อนระบาย * อุน่ หรื อปรุงอาหารในกระปุกที่ปิดฝาหรื อภาชนะกันอากาศเข้ า
ออกและป้องกันอาหารลวกปาก
* ท�ำให้ น� ้ำมันร้ อนจัด
* ใช้ ชามก้ นลึกอบอาหารเหลวหรื อซีเรี ยลเพื่อป้องกันไม่ให้ เดือด * อุน่ หรื ออบแห้ งไม้ , สมุนไพร, กระดาษเปี ยก, เสื ้อผ้ าหรื อดอกไม้
จนล้ นออกมา

ของเหลว
(เครื่ องดื่ม)

* ส�ำหรับการต้ มหรื อปรุงของเหลว ดูค�ำเตือนที่หน้ 1-2 เพื่อ
* อุน่ อาหารนานกว่าที่ก�ำหนด
ป้องกันการระเบิดและการเดือดปะทุที่เกิดจากความร้ อนสะสม
หลังจากการปรุง

อาหารกระป๋อง

* น�ำอาหารออกจากกระป๋ อง

โรลไส้ กรอก, พาย,
คริสต์ มาสพุดดิง้

* ปรุงโดยใช้ เวลาตามที่แนะน�ำ (อาหารเหล่านี ้มีปริ มาณน� ้ำตาล * ใช้ เวลานานเกินไปจนอาจท�ำให้ ตดิ ไฟ
และ/หรื อไขมันสูง)

เนือ้ สัตว์

* ใช้ ตะแกรงหรื อจานส�ำหรับอบอาหารด้ วยไมโครเวฟส�ำหรับ
รองรับน� ้ำที่ออกมาจากเนื ้ออบ

* วางเนื ้อลงบนพื ้นเซรามิกของเตาโดยตรงเพื่อปรุง

ภาชนะที่ใช้

* ก่อนน�ำมาใช้ งาน ตรวจเช็คดูวา่ ภาชนะมีความเหมาะสม
ส�ำหรับการปรุงอาหารด้ วยโปรแกรมไมโครเวฟ

* ใช้ ภาชนะโลหะส�ำหรับปรุงอาหารด้ วยโปรแกรมไมโครเวฟ
โลหะสามารถสะท้ อนพลังงานไมโครเวฟและท�ำให้ เกิด
ประจุไฟฟ้าและประกายไฟ

อุน่ ขวดแบบใช้ แล้ วทิ ้ง
อุน่ ขวดนมโดยใช้ ความร้ อนสูงเกิน ให้ แค่พออุน่ เท่านัน้
อุน่ ขวดนมขณะมีจกุ นมติดอยู่
อุน่ อาหารเด็กอ่อนในกระปุกจากโรงงานผลิต

* อุน่ หรื อปรุงอาหารทังกระป๋
้
อง

แ ผ่ น อ ะ ลู มิ เ นี ย ม * ใช้ หอ่ อาหารเพื่อป้องกันอาหารสุกเกิน
ฟอยล์
* เฝ้าดูประกายไฟ ลดฟอยล์หรื อให้ อยูห่ า่ งจากผนังเตาด้ านใน

* ใช้ มากเกินไป
* ปิ ดคลุมอาหารใกล้ กบั ผนังด้ านในเตา ประกายไฟสามารถ
ท�ำให้ ภายในเตาช�ำรุดเสียหายได้
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ข้ อแนะน�ำในการปรุ งอาหาร
- ค�ำแนะน�ำในการใช้ งานโปรแกรมไมโครเวฟ เทคนิคการปรุงอาหาร
การจัดวางอาหาร

วางอาหารส่วนที่หนาไว้ ตรงขอบจานด้ านนอก

เวลาในการปรุ งอาหาร

ควรตังเวลาการปรุ
้
งที่สนที
ั ้ ่สดุ ตามค�ำแนะน�ำไว้ ก่อนแล้ วจึงค่อยเพิ่มเวลาถ้ าต้ องการ อาหารที่ใช้ เวลาปรุงนานเกินไป อาจก่อให้ เกิดควัน
หรื อติดไฟ

การปิ ดคลุมอาหารก่ อนน�ำเข้ าเตา

ควรใช้ กระดาษซับมัน พลาสติกคลุมอาหาร หรื อฝาปิ ดภาชนะที่ใช้ กบั ไมโครเวฟ การปิ ดคลุมอาหารจะช่วยป้องกันเศษอาหารกระเด็น
และช่วยให้ อาหารสุกทัว่ ถึงกัน (รวมทังช่
้ วยรักษาความสะอาดของเตา)

การป้องกันอาหารไหม้

การปรุงอาหารประเภทเนื ้อหรื อเป็ ดไก่ ควรใช้ อะลูมิเนียมฟอยล์แผ่นเล็กๆ ปิ ดคลุมตรงส่วนที่บางกว่าส่วนอื่นๆเพื่อป้องกันการไหม้

การคนอาหาร

ถ้ าเป็ นไปได้ ควรคนอาหาร 1-2 ครัง้ ในระหว่างการปรุง โดยคนจากด้ านนอกเข้ าด้ านใน

การพลิกกลับอาหาร

อาหารประเภทไก่ แฮมเบอร์ เกอร์ หรื อสเต๊ ก ควรมีการพลิกกลับในระหว่างการปรุงอาหาร

การสลับต�ำแหน่ งอาหาร

การปรุงอาหารประเภทลูกชิ ้นเนื ้อ ควรมีการสลับต�ำแหน่งของอาหารจากบนลงล่าง และจากส่วนกลางไปสูด่ ้ านนอกของจานบ้ าง

การตัง้ อาหารพักไว้

หลังจากปรุงอาหารเสร็ จ ควรมีเวลาตังอาหารพั
้
กไว้ อย่างเหมาะสม ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ น�ำอาหารออกจากเตาแล้ วจึงคน อย่าเพิ่งเปิ ดฝา
ครอบภาชนะโดยทันที ควรพักอาหารทิ ้งไว้ สกั ครู่เพื่อให้ อาหารสุกเต็มที่ แต่อย่าให้ นานเกินไป

การตรวจสอบความสุกของอาหาร

ควรสังเกตลักษณะอาหารเพื่อให้ ทราบว่าอาหารนันสุ
้ กแล้ ว ดังนี ้
ดูจากไอร้ อนที่ระเหยออกมาจากอาหารทัว่ ทุกจุด ไม่เฉพาะที่บริ เวณขอบๆ
บริ เวณข้ อของเป็ ดไก่จะหลุดออกได้ งา่ ยเมื่อตึง
อาหารประเภทหมู เป็ ดไก่จะไม่มีสีเลือด
อาหารประเภทปลา สีจะขุน่ ไม่ใส ครี บจะหลุดง่าย

การเคี่ยวอาหาร

การเคี่ยวอาหารเป็ นส่วนหนึง่ ของการประกอบอาหารด้ วยโปรแกรมไมโครเวฟ
ระดับความชื ้นและไอน� ้ำในอาหารจะมีผลต่อสภาพ
ความชื ้นใจเตา โดยปกติแล้ วอาหารที่มีการครอบปิ ดไว้ จะเคี่ยวได้ ไม่เต็มที่เท่ากับอาหารที่เปิ ดฝาภาชนะไว้ ควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามี
การเปิ ดฝาหรื อเปิ ดช่องระบายอากาศไว้

พลาสติกคลุมอาหารที่ใช้ กับ
โปรแกรมไมโครเวฟ

การปรุงอาหารที่มีไขมันมาก ต้ องระวังอย่าให้ พลาสติกคลุมอาหารสัมผัสกับอาหาร เพราะพลาสติกอาจละลายได้

ภาชนะพลาสติกที่ใช้ ปรุ งอาหารซึ่งใช้ ภาชนะพลาสติกที่ใช้ ปรุงอาหารด้ วยโปรแกรมไมโครเวฟบางชนิดไม่เหมาะส�ำหรับน�ำมาปรุงอาหารที่มีไขมันและน� ้ำตาลสูง
กับโปรแกรมไมโครเวฟ
เค้ ก / เนือ้ ก้ อน

การท�ำเค้ กหรื อปรุงเนื ้อก้ อน ให้ วางภาชนะบนชามก้ นตื ้นทนความร้ อน

- ค�ำแนะน�ำในการละลายน�ำ้ แข็ง เทคนิคการละลายน�ำ้ แข็ง
การจัดวาง

จัดวางอาหารเป็ นชันเดี
้ ยวเสมอกันบนจานก้ นตื ้น เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ น� ้ำแข็งละลายออกจากอาหารเท่ากันทุกส่วน

การแยกชิน้ อาหาร

อาหารอาจเกาะติดกันเมื่อน�ำออกมาจากช่องแช่แข็ง สิง่ ส�ำคัญก็คือ ให้ แยกอาหารออกจากกันให้ เร็ วที่สดุ ในระหว่างการ
ละลายน� ้ำแข็ง เช่น สเต๊ ก, เนื ้อติดกระดูกส�ำหรับท�ำสต็ก

การตัง้ พัก

จ�ำเป็ นต้ องตังอาหารพั
้
กไว้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าน� ้ำแข็งละลายออกจนหมด พักอาหารไว้ โดยมีการปิ ดคลุมอยูช่ ว่ งเวลาหนึง่ เพื่อ
ให้ น� ้ำแข็งที่อยูข่ ้ างในละลายออกมาจนหมด

หมายเหตุ:
* ก่อนละลายน� ้ำแข็ง ต้ องแกะถุง/ กล่องบรรจุและห่อวัสดุหอ่ หุ้มออกจนหมด
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ตารางการปรุ งอาหารแบบอัตโนมัติ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรั บเมนูอบไอน�ำ้ พลังสูง (SuperSteam Convection)
สเต็กปลาแซลมอนกับผักโขมและมันฝรั่ งอบ
[ภาชนะ]
ชามใหญ่ส�ำหรับอบ
ถาดอบ
2 ถาด
ชันวาง
้
[ส่วนผสมส�ำหรับสเต็กปลาแซลมอน] ส�ำหรับเสิร์ฟ 4 ที่
เนื ้อปลาแซลมอนชิ ้นสเต็ก
4 ชิ ้น
(ประมาณชิ ้นละ 200 กรัม)
น� ้ำมะนาว 			
1 ลูก
พริ กไทยด�ำส�ำหรับปรุงรส
[ส่วนผสมส�ำหรับผักโขมอบ]
น� ้ำมันมะกอก
ผักโขม แช่แข็งละลาย, เอาน� ้ำออก 400 กรัม
เกลือและพริ กไทยด�ำส�ำหรับปรุงรส
ลูกจันทน์เทศ
มันฝรั่งสุกปอกเปลือกและหัน่ บาง ๆ 500 กรัม
ครี ม Fraîche 		
150 กรัม
นม 			
100 มิลลิลติ ร

[วิธีการปรุงอาหาร]
1. ล้ างแซลมอนสเต็กและซับให้ แห้ ง โรยด้ วยน� ้ำมะนาวและเกลือถ้ า
ต้ องการ ปรุงรสด้ วยพริ กไทยด�ำ
2. วางแซลมอนสเต็กบนชันในถาดอบ
้
วางถาดอบที่ต�ำแหน่งบน
3. ทาน� ้ำมันมะกอกในชาม ปรุงรสผักโขมด้ วยเกลือและพริ กไทย แล้ วผสม
ให้ เข้ ากัน
4. น�ำผักโขมครึ่งหนึง่ มาวางรองพื ้นชาม ตามด้ วยครึ่งหนึง่ ของมันฝรั่งหัน่
บาง วางชันถั
้ ดไปโดยกระจายผักโขมที่เหลือตามด้ วยชิ ้นมันฝรั่งที่เหลือ
5. ผสม Crème Fraîche กับนม ปรุงรสด้ วยเกลือและพริ กไทย และเทลง
บนผัก ปรุงรสด้ วยลูกจันทน์เทศ
6. วางชามบนถาดอบอีกถาดหนึง่ วางถาดอบในต�ำแหน่งด้ านล่าง
7. อบโดยใช้ โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE
MEALS, SALMON STEAKS WITH POTATO BAKE’.
8. เมื่อเสร็ จแล้ ว ปิ ดด้ วยอลูมิเนียมฟอยด์ไว้ เป็ นเวลา 5 นาที

อกไก่ กับผักอบสไตล์ เมดิเตอร์ เรเนียน
[ภาชนะ]
ถาดอบ		
1 ถาด
ตะแกรง
[ส่วนผสมส�ำหรับไก่] ส�ำหรับเสิร์ฟ 4 ที่
ซอสถัว่ เหลือง		
3 ช้ อนโต๊ ะ
ไวน์ขาว
3 ช้ อนโต๊ ะ
กระเทียมบด
2 กลีบ
พริ กไทยด�ำเพื่อเพิ่มรสชาติ
อกไก่			
4 ชิ ้น
(ประมาณชิ ้นละ 200 กรัม)
แป้งข้ าวโพด
4 ช้ อนโต๊ ะ
[ส่วนผสมส�ำหรับผักอบสไตล์เมดิเตอร์ เรเนียน]
หน่อไม้ ฝรั่ง			
75 กรัม
น� ้ำมันมะกอก		
1 ช้ อนโต๊ ะ
เกลือและพริ กไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ
โรสแมรี่ 			
1 ช้ อนชา	
มันฝรั่งหัน่ เต๋า ขนาด 2 ซม.
200 กรัม
หอมหัวใหญ่หนั่ บาง
1 ลูก
มะเขือเทศหัน่ 4 ส่วน/ลูก
100 กรัม
มะเขือม่วง 		
100 กรัม
พริ กหวานสีเหลืองหัน่ บาง
1 ลูก

[วิธีการปรุงอาหาร]
1. ผสมซอสถัว่ เหลือง, ไวน์, กระเทียมและพริ กไทยด�ำให้ เข้ ากันในชาม
ขนาดใหญ่
2. ใส่เนื ้อไก่และหมักไว้ 1 ชัว่ โมง
3. ใส่แป้งข้ าวโพดและผสมให้ เข้ ากันจนส่วนผสมทังหมดทั
้
ว่ ชิ ้นไก่
4. ตัดโคนหน่อไม้ ฝรั่งที่แข็งออกและหัน่ หน่อไม้ ฝรั่งเป็ น 3 ส่วนเท่ากัน
ความยาวประมาณ 4 ซม.
5. ผสมน� ้ำมันมะกอก, เกลือ, พริ กไทยและโรสแมรี่ ในชามขนาดใหญ่ ใส่ผกั
ทุกอย่างและผสมให้ เข้ ากัน
6. วางผักในถาดอบที่มีมาให้ โดยจัดให้ อยูด่ ้ านขวาของถาด
7. วางไก่บนตะแกรงทางด้ านซ้ าย วางตะแกรงลงบนถาดอบที่มีผกั อยู่
วางถาดอบที่ต�ำแหน่งบน
8. อบโดยใช้ โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE
MEALS, CHICKEN BREAST WITH ROASTED VEG’.
9. เมื่อเสร็ จแล้ ว ปิ ดด้ วยอลูมิเนียมฟอยด์ไว้ เป็ นเวลา 5 นาที
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ตารางการปรุ งอาหารแบบอัตโนมัติ
เนือ้ สไตล์ จนี กับก๋ วยเตี๋ยว
[ภาชนะ]
ชามใหญ่ส�ำหรับอบ
ชามเล็กส�ำหรับอบ
ถาดอบ			
[ส่วนผสม] ส�ำหรับเสิร์ฟ 4 ที่
เนื ้อ(สะโพก)สเต็ก 		
ซีอิ๊วขาว			
ไวน์ขาว			
น� ้ำตาล			
น� ้ำมันงา			
แป้งข้ าวโพด			
ขิงบด			
ซอสหอยนางรม		
กระเทียมบด			
พริ กขี ้หนู เอาเมล็ดออกสับละเอียด
น� ้ำสต็อกเนื ้อร้ อนๆ		
ถัว่ ด�ำกระป๋ องสับ		
(หรื อถัว่ แดงกระป๋ อง)
พริ กหวานเขียวหัน่ บาง		
หอมหัวใหญ่สบั 		
หอมแดงหัน่ บาง ๆ		
เส้ นบะหมี่			
น� ้ำเย็น			

2 ถาด
400 กรัม
1 ช้ อนโต๊ ะ
1 ช้ อนโต๊ ะ
1/2 ช้ อนชา
1 ช้ อนชา
2 ช้ อนชา
1 ช้ อนโต๊ ะ
1 ช้ อนโต๊ ะ
1.5 ช้ อนโต๊ ะ
1
100 มล.
3 ช้ อนโต๊ ะ

[วิธีการปรุงอาหาร]
1. หัน่ เนื ้อเป็ นเส้ น
2. ผสมซีอิ๊วขาว,ไวน์, น� ้ำตาล, น� ้ำมันงา, แป้งข้ าวโพด, ขิงบด, ซอสหอยนางรม,
กระเทียม, พริ ก ให้ เข้ ากันในชามขนาดใหญ่
3. ใส่น� ้ำสต็อกเนื ้อร้ อนๆ ลงในส่วนผสม
4. ใส่ถวั่ ด�ำ, พริ กหวานเขียว, หอมใหญ่, หอมแดง และเนื ้อสเต็ก ผสมให้ เข้ ากัน
5. เทส่วนผสมทังหมดลงในชาม
้
วางชามลงในถาดอบ วางถาดอบที่ต�ำแหน่งบน
6. ใส่เส้ นบะหมี่ในชามเล็กและใส่น� ้ำเย็นให้ ทว่ มเส้ นบะหมี่ วางชามบนถาดอบอีก
ถาดหนึง่ วางถาดอบในต�ำแหน่งล่าง
7. อบโดยใช้ โปรแกรม SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE MEALS,
CHINESE BEEF WITH NOODLES’.
8. เทน� ้ำออกจากเส้ นบะหมี่ คลุกบะหมี่และเนื ้อทันที เสร็ จแล้ วตังพั
้ กไว้ 5 นาที

1/2 ลูก
1 ลูก
5 ลูก
400 กรัม
1 1/2 ถ้ วย

ขาแกะอบมันฝรั่ ง, แครอทและหัวผักกาด
[ภาชนะ]
ชามเล็กส�ำหรับอบ
ถาดอบ			
[ส่วนผสม] ส�ำหรับเสิร์ฟ 4 ที่
ขาแกะติดกระดูก		
น� ้ำมันมะกอก			
เกลือและพริ กไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ
โรสแมรี่ 			
มันฝรั่งลูกเล็กๆ หัน่ ครึ่ง		
แครอทหัน่ สี่เหลี่ยมลูกเต๋า		
หัวผักกาดหัน่ สี่เหลี่ยมลูกเต๋า	
น� ้ำเย็น			

2 ถาด
1 กิโลกรัม
1 ช้ อนโต๊ ะ
1 ช้ อนโต๊ ะ
500 กรัม
200 กรัม
200 กรัม
8 ช้ อนโต๊ ะ

[วิธีการปรุงอาหาร]
1. วางขาแกะบนถาดอบ ทาด้ วยน� ้ำมันมะกอกและปรุงรสด้ วยเกลือ,พริ กไทยและโรสแมรี่
วางถาดอบที่ต�ำแหน่งบน
2. ทามันฝรั่งด้ วยน� ้ำมันมะกอก วางไว้ ด้านซ้ ายของถาดอบอีกถาดหนึง่
3. ใส่แครอทและหัวผักกาดในชาม เติมน� ้ำเย็นและปิ ดด้ วยอลูมิเนียมฟอยด์ วางชาม
ลงในถาดอบ
วางถาดอบในต�ำแหน่งด้ านล่าง
4. อบโดยใช้ โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE MEALS,
ROAST LEG OF LAMB WITH ROASTED VEG’.
5. เสร็ จแล้ วตังพั
้ กไว้ 5 นาที

เนือ้ อบมันฝรั่ ง
[ภาชนะ]
ถาดอบ			
ตะแกรง
[ส่วนผสม] ส�ำหรับเสิร์ฟ 4-6 ที่
ผักชีฝรั่งสับ			
ผักชีสบั 			
Chives (คล้ ายต้ นหอม) สับ		
พริ กไทยด�ำป่ น		
เกลือและพริ กไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ
น� ้ำมัน
เนื ้ออบ		
มันฝรั่งลูกเล็กๆ หัน่ ครึ่ง		

1 ถาด
1/4 ถ้ วย
1 ช้ อนโต๊ ะ
1 ช้ อนโต๊ ะ
1/4 ช้ อนชา
1 กิโลกรัม
800 กรัม

[วิธีการปรุงอาหาร]
1. ตังโปรแกรมอุ
้
น่ เตา. เลือกเมนู การปรุงอาหารที่ต้องการและกดเริ่ ม เพื่ออุน่ เตา
2. ผสมผักชีฝรั่ง, ผักชี, Chivesให้ เข้ ากันในชาม กระจายส่วนผสมนี ้ลงบนเขียงที่สะอาด
3. ทาเนื ้อด้ วยน� ้ำมัน ม้ วนเนื ้อลงบนส่วนผสมอย่างสม�่ำเสมอ ปรุงรสด้ วยเกลือและพริ กไทย
พักไว้ ก่อน
4. ล้ างและหัน่ มันฝรั่งเป็ นครึ่งลูก
5. วางเนื ้อบนตะแกรงและวางบนถาดอบที่มีมาให้ วางมันฝรั่งรอบเนื ้อบนตะแกรงอย่างทัว่ ถึง
6. หลังจากอุน่ เตาแล้ วให้ วางถาดอบในต�ำแหน่งด้ านล่าง
7. อบโดยใช้ โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE
MEALS, ROAST BEEF WITH POTATOES’.
8. เมื่อเสร็ จแล้ ว ปิ ดด้ วยอลูมิเนียมฟอยด์ไว้ เป็ นเวลา 10-15 นาที
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ตารางการปรุ งอาหารแบบอัตโนมัติ
ผักขมและรี คอตต้ าคาร์ เนลโลนี
[ภาชนะ]
ชามใหญ่ส�ำหรับอบ
ถาดอบ			
[ส่วนผสม] ส�ำหรับเสิร์ฟ 4 ที่
ละลายผักโขมแช่แข็ง
ชีสริ คอตต้ า (สูตรลดไขมัน)
ลูกจันทน์เทศแห้ ง
เกลือและพริ กไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ
คาร์ เนลโลนี tubes แบบส�ำเร็ จรูป
ซอสพาสต้ ามะเขือเทศโหระพา
เชดดาร์ ชีสขูดฝอย		

1 ถาด
250 กรัม
500 กรัม
12 ชิ ้น
500 กรัม
2 ช้ อนโต๊ ะ

ข้ าวอบผักกับกุ้ง
ถาดอบ			
1 ถาด
[ส่วนผสม] ส�ำหรับเสิร์ฟ 4 ที่
แครอทขูด			
1 หัว
ถัว่ แขก หัน่ บาง ๆ		
100 กรัม
ต้ นกระเทียมหัน่ เป็ น 4 ส่วน
1/2 ต้ น
เมล็ดข้ าวโพดกระป๋ อง		
125 กรัม
น� ้ำ			
2 1/2 ถ้ วย
ผงปรุงรสซุปผัก		
1 ช้ อนชา
ข้ าวหอมมะลิ, ล้ าง		
2 ถ้ วย
กุ้งปอกเปลือกปรุงสุกหัน่ เป็ นชิ ้นเล็ก ๆ150 กรัม
เกลือและพริ กไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ

[วิธีการปรุงอาหาร]
1. บีบน� ้ำออกจากผักโขม
2. ใส่ผกั โขม, ชีสริ คอตต้ า, ลูกจันทน์เทศ, เกลือและพริ กไทย ลงในชาม ผสมจน
เข้ ากันดี
3. ใส่สว่ นผสมที่ได้ ลงในถุง บีบส่วนผสมให้ เต็มคาร์ เนลโลนีทกุ ชิ ้น วางเรี ยง
คาร์ เนลโลนีลงในชามส�ำหรับอบ
4. เทซอสพาสต้ าบนคาร์ เนลโลนี ใช้ ด้านหลังของช้ อนเกลี่ยซอสให้ ทวั่
5. โรยเชดดาร์ ชีสบนพาสต้ า
6. วางชามบนถาดอบ วางถาดอบที่ต�ำแหน่งบน
7. อบโดยใช้ โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE
MEALS, SPINACH AND RICOTTA CANNELLONI’.
8 เสร็จแล้ วตังพั
้ กไว้ 5 นาที

[วิธีการปรุง]
1. ผสมแครอท,ถัว่ , ต้ นกระเทียมและข้ าวโพดลงในชาม เติมน� ้ำและผงปรุงรส
ซุปผัก ผสมจนเข้ ากันดี
2. เติมข้ าว, กุ้ง, เกลือและพริ กไทย ผสมจนเข้ ากันดี
3. เทส่วนผสมที่ได้ นี ้ลงในถาดอบ กระจายให้ ทวั่ และวางถาดอบที่ต�ำแหน่งบน
4. อบโดยใช้ โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE
MEALS, VEGETABLE RICE WITH PRAWNS’.
5 เสร็จแล้ วตังพั
้ กไว้ 5 นาที

ไก่ อบมันฝรั่ งและหัวผักกาด Parsnips
[ภาชนะ]
ถาดอบ			
ตะแกรง
[ส่วนผสม] ส�ำหรับเสิร์ฟ 4 ที่
น� ้ำมัน
		
ผงสต๊ อกไก่			
ออริ กาโนแห้ ง		
เกลือและพริ กไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ
ไก่ 			
มันฝรั่งลูกเล็กๆ 		
หัวผักกาด Parsnips		

1 ถาด
1 ช้ อนโต๊ ะ
1/2 ช้ อนชา
1/2 ช้ อนชา
1 กิโลกรัม
500 กรัม
300 กรัม

[วิธีการปรุงอาหาร]
1. ตังโปรแกรมอุ
้
น่ เตาไว้ เลือกเมนู การปรุงอาหารที่ต้องการและกดเริ่ ม เพื่อ
อุน่ เตา
2. ผสมน� ้ำมัน, ผงสต๊ อกไก่, ออริ กาโน, เกลือและพริ กไทย ลงในชาม ผสมจน
เข้ ากันดี
3. ทาส่วนผสมที่ได้ บนไก่ มัดขาไก่สองข้ างไว้ ด้วยกัน พักไว้ ก่อน
4. ล้ างมันฝรั่งและหัวผักกาด Parsnips ตัดมันฝรั่งเป็ นครึ่งลูก และตัดหัว
ผักกาด Parsnips เป็ น1/4
5. วางไก่บนตะแกรงโดยหงายด้ านอกไก่ขึ ้นและวางลงบนถาดอบที่มีมาให้
วางมันฝรั่งและ parsnips รอบๆไก่
6. หลังจากอุน่ เตาเสร็จ ให้ วางถาดอบที่ต�ำแหน่งบน
7. อบโดยใช้ โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE
MEALS, ROAST CHICKEN WITH POTATOES’.
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ตารางการปรุ งอาหารแบบอัตโนมัติ
การย่ างแบบอบไอน�ำ้ พลังสูง (SUPERSTEAM GRILL)
ชื่อเมนู

ช่ วงน�ำ้ หนัก
(จากน้ อยไปมาก)

ขาไก่
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

0.2-1.0 กก.
(100 กรัม)

ไก่ชิ ้น
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

0.25-1.00 กก.
(50 กรัม)

ปลาย่าง
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

0.2-1.0 กก.
(100 กรัม)
ปลาทังตั
้ ว/ปลาชิ ้น

ย่างเสียบไม้
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

0.2-0.80 กก.
(50 กรัม)

ขัน้ ตอน

ต�ำแหน่ งถาด
ส�ำหรั บอบ

* ปรุงรสด้ วยเกลือ, พริ กไทย และพริ กป่ น
* จิ ้มไปที่หนังของขาไก่
* วางขาไก่ลงบนตะแกรงเอาด้ านหนังลง และวางตะแกรงในถาดอบ
* หลังจากอบเสร็ จแล้ ว จัดวางลงบนจานและเสิร์ฟ

ด้ านบน

* ปรุงรสด้ วยเกลือ, พริ กไทย และพริ กป่ น
* วางไก่ลงบนตะแกรง และวางตะแกรงในถาดอบ
* หลังจากอบเสร็ จแล้ ว พักไว้ 5 นาที

ด้ านบน

* เฉือนที่ผิวของปลาให้ เป็ นรอยบากเล็กน้ อย
* ทาด้ วยน� ้ำมัน วางปลาลงบนตะแกรงและวางตะแกรงในถาดอบ
* หลังจากอบเสร็ จแล้ ว จัดวางลงบนจานและเสิร์ฟ

ด้ านบน

* เตรี ยมอาหารย่างเสียบไม้ ตามต�ำหรับอาหารด้ านล่าง
* วางลงบนตะแกรง และวางตะแกรงในถาดอบ
* หลังจากอบเสร็ จแล้ ว จัดวางลงบนจานและเสิร์ฟ

ด้ านบน

ต�ำหรั บอาหารส�ำหรั บอาหารย่ างเสียบไม้
เคบับเนือ้
[ ส่วนผสม]
เนื ้อสันในไม่ตดิ มันทุบให้ นมุ่ (Escalope Meat)
เนื ้อติดมันรมควัน 			
หอมใหญ่ (100 กรัม), หัน่ 4		
มะเขือเทศ (250 กรัม), หัน่ 4		
พริ กไทยอ่อน (100 กรัม), หัน่ เป็ น 8 ชิ ้น
น� ้ำมันพืช				
พริ กป่ นหวาน (Sweet Paprika)		
เกลือ
พริ กป่ น Cayenne			
ซอสเปรี ย้ ว (Worcester Sauce)		

400 กรัม
100 กรัม
2 หัว
4 ลูก
1/2 ต้ น
4 ช้ อนโต๊ ะ
2 ช้ อนชา	

[ วิธีการปรุงอาหาร]
1. หัน่ เนื ้อสันในและเนื ้อติดมันเป็ นลูกเต๋า ขนาด 2 - 3 ซม.
2. น�ำเนื ้อและผักเสียบบนไม้ เสียบ สลับกันจ�ำนวน 4 ไม้
(ความยาวประมาณ 25 ซม.)
3. ผสมน� ้ำมันพืชและเครื่ องเทศทาลงบนเนื ้อเคบับ วางเคบับลงบนตะแกรง และวาง
ตะแกรงในถาดอบ
4. อบอาหารโดยใช้ โปรแกรมอบไอน� ้ำพลังสูง, อัตโนมัต,ิ ย่าง, เสียบไ ม้ ยา่ ง
“SuperSteam Convection, AUTO, GRILL, GRILLED SKEWERS”

1/2 ช้ อนชา	
1 ช้ อนชา
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ตารางการปรุ งอาหารแบบอัตโนมัติ
การอบแบบอบไอน้ำ�พลังสูง (SUPERSTEAM ROAST)
ชื่อเมนู

ช่ วงน�ำ้ หนัก
(จากน้ อยไปมาก)

ขัน้ ตอน

ต�ำแหน่ งถาด
ส�ำหรั บอบ

ไก่อบ
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

0.9-2.0 กก.(100 กรัม)

* ปรุงรสด้ วยเกลือ, พริ กไทย และพริ กป่ น
* วางลงบนตะแกรงในถาดส�ำหรับอบ, อบโดยไม่ต้องปิ ดฝา
* หลังจากอบเสร็ จแล้ ว พักไก่ไว้ ในอะลูมิเนียมฟอยล์ 10นาที

ด้ านล่าง

เนื ้ออบ
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

0.9-1.5 กก. (100กรัม)

*
*
*
*

มัดชิ ้นเนื ้อด้ วยเชือก (เนื ้อติดมันเท่านัน)
้
ปรุงรสด้ วยเกลือ, พริ กไทย
วางลงบนตะแกรงในถาดส�ำหรับอบ, อบโดยไม่ต้องปิ ดฝา
หลังจากอบเสร็ จแล้ ว พักไก่ไว้ ในอะลูมิเนียมฟอยล์ 10นาที

ด้ านล่าง

เนื ้ออบ, สุกปานกลาง
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

1.0-2.0 กก. (100กรัม)

* ปรุงรสด้ วยเกลือ, พริ กไทย
* วางลงบนตะแกรงในถาดส�ำหรับอบ, อบโดยไม่ต้องปิ ดฝา
* หลังจากอบเสร็ จแล้ ว พักไก่ไว้ ในอะลูมิเนียมฟอยล์ 10นาที

ด้ านล่าง

ขาแกะอบ
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

1.0-2.0 กก. (100g)

* ปรุงรสด้ วยเกลือ, พริ กไทย และโรสแมรี่
* วางลงบนตะแกรงในถาดส�ำหรับอบ, อบโดยไม่ต้องปิ ดฝา
* หลังจากอบเสร็ จแล้ ว พักไก่ไว้ ในอะลูมิเนียมฟอยล์ 10นาที

ด้ านล่าง

ท�ำเบเกอรี่ แบบอบไอน�ำ้ พลังสูง (SUPERSTEAM BAKE)
ชื่อเมนู

ช่ วงน�ำ้ หนัก
(จากน้ อยไปมาก)

ขัน้ ตอน

ต�ำแหน่ งถาด
ส�ำหรั บอบ

พิซซ่าแช่แข็ง
(ชนิดหนาและบาง)
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น -18°C)

อบ 1ชัน้
0.2 - 1.0 กก (100กรัม)
อบ 2 ชัน้
0.2 - 1.0 กก (100กรัม)

* มีการตังโปรแกรมอุ
้
น่ เตาไว้ ลว่ งหน้ า เลือกเมนู ชัน,้ ปริ มาณและ
ประเภทอาหารที่ต้องการ จากนันกดปุ่
้
มเริ่ มต้ นการท�ำงาน (START)
เพื่ออุน่ เตา
* น�ำพิซซ่าออกจากกล่องแล้ ววางลงบนถาดส�ำหรับอบ หลังจากอุน่ เตา
เสร็ จแล้ ว น�ำถาดส�ำหรับอบเข้ าเตาอบ
* หลังอบเสร็ จ วางลงบนจานแล้ วเสิร์ฟ

อบ 1 ชัน้
ด้ านล่าง
อบ 2 ชัน้
ด้ านบน/ ด้ านล่าง

เค้ ก
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 20°C)
เช่น แครอทเค้ ก, บัตเตอร์ เค้ ก,
ช๊ อกโกแลตเค้ ก

1 ชัน้
(ภาชนะอบขนมเค้ ก
ประมาณ 20 ซม)

* ใช้ สว่ นผสมที่ท�ำขึ ้นเองหรื อส่วนผสมส�ำเร็ จรูป
* มีการตังโปรแกรมอุ
้
น่ เตาไว้ ลว่ งหน้ า เลือกเมนู เวลาที่ต้องการ จาก
นันกดปุ่
้
มเริ่ มต้ นการท�ำงาน (START) เพื่ออุน่ เตา
* หลังจากอุน่ เตาเสร็ จแล้ ว น�ำภาชนะอบเค้ กวางบนถาดส�ำหรับอบ น�ำ
ถาดส�ำหรับอบเข้ าเตาอบ
* หลังจากอบเสร็ จ ปล่อยไว้ ให้ เย็น 5 นาที

ด้ านล่าง

ขนมปั ง
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 20°C)
เช่น ไวท์โลฟ, มัลติเกรนโลฟ

1 ชัน้
(พิมพ์อบขนมปั งชนิด
แถว: ประมาณ 13x
20 ซม)

* ใช้ สว่ นผสมที่ท�ำขึ ้นเองหรื อส่วนผสมส�ำเร็ จรูป
* มีการตังโปรแกรมอุ
้
น่ เตาไว้ ลว่ งหน้ า เลือกเมนู เวลาที่ต้องการ จาก
นันกดปุ่
้
มเริ่ มต้ นการท�ำงาน (START) เพื่ออุน่ เตา
* หลังจากอุน่ เตาเสร็ จแล้ ว น�ำพิมพ์อบขนมปั งชนิดแถววางบนถาด
ส�ำหรับอบ น�ำถาดส�ำหรับอบเข้ าเตาอบ
* หลังจากอบเสร็ จ ปล่อยไว้ ให้ เย็น 5 นาที

ด้ านล่าง

มันฝรั่งอบ
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 20°C)

1-4 ชิ ้น
(1 ชิ ้น 250 กรัม)

* มีการตังโปรแกรมอุ
้
น่ เตาไว้ ลว่ งหน้ า เลือกเมนู ปริ มาณและระดับ
ความสุกที่ต้องการ จากนันกดปุ่
้
มเริ่ มต้ นการท�ำงาน (START) เพื่อ
อุน่ มันฝรั่ง
* จิ ้มมันฝรั่งแต่ละหัวให้ ทวั่ แล้ ววางลงบนตะแกรงในถาดส�ำหรับอบ หลัง
จากอุน่ เสร็ จแล้ วน�ำถาดส�ำหรับเข้ าเตาอบเข้ าเตาอบ
* หลังจากอบเสร็ จแล้ ว พักมันฝรั่งไว้ ในอะลูมิเนียมฟอยล์ 2-3 นาที

ด้ านล่าง
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ตารางการปรุ งอาหารแบบอัตโนมัติ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรั บเมนูน่ ึงอาหาร
ชื่อเมนู

ช่ วงน�ำ้ หนัก
(จากน้ อยไปมาก)

ขัน้ ตอน

ต�ำแหน่ งถาด
ส�ำหรั บอบ

ผักสด 1
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

0.2-1.0 กก. (100กรัม) * ล้ างผัก จากนันทิ
้ ้งให้ สะเด็ดน� ้ำ
* วางผักลงบนถาดนึง่
* วางลงบนตะแกรงในถาดส�ำหรับอบ, อบโดยไม่ต้องปิ ดฝา
ผักชนิดอ่อน, ซุคคีนี่, พริ กหวาน, บร๊ อกโคลี่, เห็ด, หน่อไม้ ฝรั่ง * หลังจากนึง่ เสร็ จ ปล่อยไว้ ให้ เย็น 1 - 5 นาที
ผักสด 2
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

ด้ านบน

0.2-1.0 กก (100กรัม)

ผักชนิดแข็ง, แครอท, กะหล�่ำดอก, ถัว่ ,
กระหล�่ำดาว (Brussel Spout)
ผักแช่แข็ง
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น -18°C)

0.2-1.0 กก (100กรัม) * วางผักแช่แข็งลงบนถาดนึง่
* วางลงบนตะแกรงในถาดส�ำหรับอบ, อบโดยไม่ต้องปิ ดฝา
* หลังจากนึง่ เสร็ จ ปล่อยไว้ ให้ เย็น 1 - 5 นาที
ผักรวม, บร๊ อกโคลี่, ถัว่ , แครอท, กระหล�่ำดอก

ด้ านบน

ปลาสด/
กุ้งสด
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

0.1-1.0กก. (100กรัม) * ล้ างปลาให้ สะอาดจนทัว่ ขอดเกล็ดออก
* เฉือนที่ผิวของปลาให้ เป็ นรอยบากเล็กน้ อย, เจาะตาออก
* วางปลา/กุ้งลงบนถาดนึง่
* วางลงบนตะแกรงในถาดส�ำหรับอบ, อบโดยไม่ต้องปิ ดฝา
ปลากระพงทังตั
้ ว, ปลากระพงขาวเป็ นชิ ้น
* หลังจากนึง่ เสร็ จ ปล่อยไว้ ให้ เย็น 1 - 3 นาที
กุ้งกุลาขนาดใหญ่

ด้ านบน

อาหารส�ำเร็ จรูปแช่แข็ง (เกี๊ยว)
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น -18°C)
ผัก, เนื ้อหมู, เนื ้อไก่

* วางอาหารลงบนถาดนึง่
* วางลงบนตะแกรงในถาดส�ำหรับอบ, อบโดยไม่ต้องปิ ดฝา
* หลังจากนึง่ เสร็ จ ปล่อยไว้ ให้ เย็น 1 - 3 นาที

ด้ านบน

* ซาวข้ าวให้ สะอาดจนน� ้ำซาวข้ าวใส
* ใส่ข้าวลงในชามส�ำหรับอบก้ นตื ้นขนาด 2 ลิตรและเทน� ้ำตาม
* วางลงบนถาดส�ำหรับอบ, อบโดยไม่ต้องปิ ดฝา
* หลังจากนึง่ เสร็ จ ปล่อยไว้ ให้ เย็น 1 - 5 นาที

ด้ านบน

ข้ าว
(อุณ หภูมิ ข องน� ำ้ ประปาเริ่ ม ต้ น
20°C)
ข้ าวขาว

0.1-0.5กก (100กรัม)

ส�ำหรับ 1 - 4 ท่าน
(1 เสิร์ฟ)

เสิร์ฟ

1 เสิร์ฟ

2 เสิร์ฟ

3 เสิร์ฟ

4 เสิร์ฟ

ข้ าว

½ ถ้ วย

1 ถ้ วย

1 ½ ถ้ วย

2 ถ้ วย

น� ้ำประปาเย็น

½ ถ้ วย

1½ ถ้ วย

2 ถ้ วย

2 ½ ถ้ วย
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ตารางการปรุ งอาหารแบบอัตโนมัติ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรั บเมนูไมโครเวฟ
ละลายน�ำ้ แข็งอัตโนมัติ
ชื่อเมนู

ช่ วงน�ำ้ หนัก
(จากน้ อยไปมาก)

ขัน้ ตอน

เนื ้อสเต็กเป็ นชิ ้น
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น -18°C)

0.1-1.0 กก. (100กรัม)

* หุ้มส่วนที่บางของขิ ้นเนื ้อหรื อสเต็กด้ วยแผ่นฟอยล์
* วางเนื ้อเป็ นชิ ้นบางๆ แยกชิ ้นออกจากกันบนตระแกรงส�ำหรับละลายน� ้ำแข็งด้ วยไมโครเวฟ วางตะแกรง
ลงบนฐานของไมโครเวฟโดยตรง
* เมื่อเตาหยุดท�ำงาน น�ำชิ ้นเนื ้อที่ละลายน� ้ำแข็งแล้ วออก กลับด้ านและหุ้มส่วนที่ละลายแล้ วของชิ ้นเนื ้อ
* หลังจากละลายน� ้ำแข็งเสร็จ ให้ พกั ไว้ ในอลูมิเนียมฟอยล์ 5 - 15 นาที
* ดูที่ หมายเหตุ ด้ านล่าง

ไก่/เป็ ด
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น -18°C)

0.9-2.0 กก.
(100กรัม)

* แกะออกจากห่อ และหุ้มส่วนขาและปี กด้ วยแผ่นฟอยล์
* วางด้ านอกไก่หรื อเป็ ดลงบนตระแกรงส�ำหรับละลายน� ้ำแข็งด้ วยไมโครเวฟ
* วางตะแกรงลงบนฐานของไมโครเวฟโดยตรง
* เมื่อเตาหยุดท�ำงาน กลับด้ านและหุ้มส่วนที่ละลายแล้ ว
* หลังจากละลายน� ้ำแข็งเสร็จ ให้ พกั ไว้ ในอลูมิเนียมฟอยล์ 5 - 15 นาที
ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ น�ำเครื่ องในออกในขณะที่ปล่อยแช่ไว้ ในน� ้ำเย็น
N.B

เนื ้ออบ
( เ นื อ้ วั ว / เ นื อ้ ห มู / เ นื อ้ แ ก ะ )
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น -18°C)

1.0 - 2.0 กก.
(100กรัม)

* หุ้มส่วนกระดูกและขอบด้ วยแผ่นฟอยล์ขนาดประมาณ 2.5 ซม.
* วางชิ ้นเนื ้อลงบนตระแกรงส�ำหรับละลายน� ้ำแข็งด้ วยไมโครเวฟ โดยหงายส่วนที่บางของข้ อต่อขึ ้น
(หากเป็ นไปได้ )
* วางตะแกรงลงบนฐานของไมโครเวฟโดยตรง
* เมื่อเตาหยุดท�ำงาน กลับด้ านและหุ้มส่วนที่ละลายแล้ ว
* หลังจากละลายน� ้ำแข็งเสร็จ ให้ พกั ไว้ ในอลูมิเนียมฟอยล์ 15 - 30 นาที

เนื ้อสับ/
ไส้ กรอก
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น -18°C)

0.1 - 1.0 กก.
(100กรัม)

* วางเนื ้อสับแช่แข็งลงบนตระแกรงส�ำหรับละลายน� ้ำแข็งด้ วยไมโครเวฟ วางตะแกรงลงบนฐานของ
ไมโครเวฟโดยตรง
* เมื่อเตาหยุดท�ำงาน น�ำเนื ้อสับที่ละลายน� ้ำแข็งแล้ วออก กลับด้ านและหุ้มส่วนที่ละลายแล้ ว
* หลังจากละลายน� ้ำแข็งเสร็จ ให้ พกั ไว้ ในอลูมิเนียมฟอยล์ 5 - 20 นาที
* ดูที่ หมายเหตุ ด้ านล่าง

อาหารที่ไม่ได้ อยูใ่ นค�ำแนะน�ำสามารถละลายน� ้ำแข็งได้ ปกติ โดยใช้ ระดับความร้ อนที่ 30%
หมายเหตุ : ส�ำหรับสเต็กและเนื ้อชิ ้น ที่ถกู แช่แข็งแบบแยกชิ ้น ควรจะแบ่งเป็ นชิ ้นๆด้ วยแผ่นพลาสติกเวลาที่ท�ำการแช่แข็ง เพื่อที่จะแน่ใจเวลาละลายน� ้ำแข็ง เวลาที่
ต้ องการแช่แข็งเนื ้อสับก็ควรท�ำเป็ นชิ ้นๆขนาดเท่าๆกันเช่นกัน เป็ นความคิดที่ดีที่จะท�ำให้ ทราบถึงน� ้ำหนักที่แน่นอนของเนื ้อสับแต่ละชิ ้น

อุ่นอาหาร

ชื่อเมนู
อาหารทัว่ ๆไป
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)

อาหารประเภทตุน๋

ช่ วงน�ำ้ หนัก
(จากน้ อยไปมาก)
1 ที่
(ประมาณ 400กรัม)

ขัน้ ตอน
* คลุมด้ วยพลาสติกและเจาะให้ เป็ นรูด้วยไม้ 5 ครัง้
* วางจานลงบนฐานของไมโครเวฟโดยตรง
* หลังจากอุน่ อาหารเสร็จ พักไว้ ในห่อพลาสติก 2 นาที
เนือ้

มันฝรั่ ง

ผัก

175 - 180 กรัม

125 กรัม

100 กรัม

เนื ้อ,แกะ,ไก่ (หัน่ บาง), ทีโบน

หัน่ บาง

แครอท, ซูกินี่, บร็ อกโคลี่, กระหล�่ำดอก

1-4 ถ้ วย
(1 ถ้ วย : 250 มล.)

* ใส่อาหารลงในชาม
* คลุมด้ วยพลาสติกและเจาะให้ เป็ นรูด้วยไม้ 5 ครัง้
* วางชามลงบนฐานของไมโครเวฟโดยตรง
* หลังจากอุน่ อาหารเสร็จ คน และพักไว้ ในห่อพลาสติก 1 - 5 นาที

ซุป
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)
ฟั กทอง, มะเขือเทศ, ไก่

1 - 4 ถ้ วย
(1 ถ้ วย : 250 มล.)

* ใส่ในชามแก้ วส�ำหรับไมโครเวฟ
* ไม่ต้องปิ ดฝา
* วางชามแก้ วลงบนฐานของไมโครเวฟโดยตรง
* หลังจากอุน่ อาหารเสร็จ ให้ คน

พิซซ่า
(อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C)
เปปเปอโรนี่, ซุพรี ม

1-4 ชิ ้น
(1 ชิ ้น: ประมาณ 90กรัม)

อาหารประภทตุน๋ (อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C):
เนื ้อสโตรกานอฟ เนื ้อแกะ (Springtime Lamb) สตูไก่ฟริ กาเซ่
อาหารกระป๋ อง (อุณหภูมิเริ่ มต้ น 3°C): ถัว่ อบกระป๋ อง, สปาเก็ตตี ้

* วางพิซซ่าลงบนกระดาษและวางลงบนฐานของไมโครเวฟโดยตรง
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