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ค�าเตือน

TH-1

 ข้อแนะน�ำส�ำคญัเพ่ือควำมปลอดภยั: กรุณำอำ่นอยำ่งละเอียด
  1. เพ่ือลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดไฟลกุไหม้ในเตำอบ ควรปฏิบตัดิงันี ้
       a. ห้ำมใสข่องเหลวใดๆ เข้ำไปในกระบอกใสน่�ำ้ นอกจำกน�ำ้สะอำด (น�ำ้กรอง) ท่ีอณุหภมิูเทำ่กบัอณุหภมิูห้อง
       b. ไมค่วรปลอ่ยเตำทิง้ไว้โดยไมมี่กำรเฝ้ำด ูในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร อณุหภมิูของเตำท่ีสงูเกินไป หรือระยะเวลำกำรปรุงอำหำรท่ี
          นำนเกินไปอำจท�ำให้อำหำรร้อนมำก จนเกิดไฟลกุได้
       c. ห้ำมปรุงอำหำรมำกเกินไปในแตล่ะครัง้

   d. ถอดยำงรัดหรือเชือกออกจำกถงุกระดำษหรือถงุพลำสตกิก่อนน�ำเข้ำเตำอบ
   e. ไมค่วรตัง้อณุหภมิูของน�ำ้มนัหรือไขมนัส�ำหรับทอดให้ร้อนเกินไป เพรำะจะไมส่ำมำรถควบคมุควำมร้อนของน�ำ้มนัได้
    f. ควรเฝ้ำดกูำรท�ำงำนเป็นระยะๆ ในกรณีอุน่อำหำรท่ีบรรจอุยูใ่นภำชนะแบบใช้ครัง้เดียว ซึง่ท�ำจำกพลำสติก, กระดำษ หรือ
       ภำชนะท่ีตดิไฟได้ ทัง้นีเ้พ่ือดวูำ่มีควนัไฟหรือกลิน่ไหม้ออกมำจำกเตำหรือไม่
   g. ถ้ำมีวสัดท่ีุสำมำรถตดิไฟได้อยูใ่นเตำ หรือมีควนัไฟออกมำจำกเตำ ควรปิดประตเูตำ หยดุกำรท�ำงำน และดงึปลัก๊ออก หรือ
      สบัสวิตช์ไฟลง
   h. ห้ำมใช้ภำชนะท่ีท�ำจำกวสัดสุงัเครำะห์ในกำรปรุงอำหำร เน่ืองจำกภำชนะเหลำ่นีอ้ำจละลำยได้ท่ีอณุหภมิูสงู
    i. หำกเตำยงัร้อนอยู ่ห้ำมใช้ภำชนะพลำสตกิ เน่ืองจำกอำจละลำยได้ ห้ำมใช้ภำชนะพลำสตกิในโหมด Super Stream 
      Convection หรือ Convection เว้นแตว่ำ่ภำชนะนัน้จะได้รับกำรรับรองจำกบริษัทผู้ผลติวำ่ใช้งำนได้
    j. ไมค่วรจดัเก็บอำหำรหรือสิง่ใดๆ ไว้ในเตำ
   k. เม่ือต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นสว่นผสมในกำรปรุงอำหำรประเภทยำ่ง หรือท�ำเบเกอร่ีและขนมตำ่งๆ ไอระเหยจำกแอลกอฮอล์อำจ
      ลกุตดิไฟได้ เม่ือโดนอปุกรณ์ไฟฟ้ำ เตำต้องปิดอยูเ่สมอในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร

  2. เพ่ือลดควำมเสี่ยงของกำรระเบดิหรือกำรเดือดพุง่ของอำหำรหรือเคร่ืองด่ืมในภำชนะบรรจ ุโหมดไมโครเวฟนีส้ำมำรถอุน่อำหำร
      และเคร่ืองด่ืมได้ในเวลำอนัรวดเร็ว ดงันัน้จงึควรตัง้เวลำและก�ำลงัควำมร้อนให้เหมำะกบัชนิดและปริมำณอำหำรท่ีจะอุน่ หำกไม่
      แนใ่จให้เร่ิมต้นท่ีเวลำและก�ำลงัควำมร้อนต�่ำไว้ก่อน แล้วคอ่ยอุน่ซ�ำ้จนกวำ่อำหำรนัน้จะร้อนพอดีทัว่กนั
      ข้อแนะน�ำเพ่ิมเติม:
        a. ไมค่วรน�ำภำชนะปิดฝำเข้ำเตำ รวมไปถงึขวดนมเดก็ท่ีปิดจกุนมหรือปิดฝำไว้
        b. ไมค่วรตัง้เวลำให้อุน่นำนเกินไป
        c. ในกำรต้มของเหลวในเตำด้วยโหมดไมโครเวฟ ควรใช้ภำชนะปำกกว้ำง
        d. เม่ือต้มเสร็จแล้ว ให้ทิง้ไว้อยำ่งน้อย 20 วินำที เพ่ือป้องกนัน�ำ้หรือของเหลวเดือดพุง่ท่ีอำจจะยงัไมเ่กิดทนัที
        e. กำรคนของเหลวก่อนและระหวำ่งกำรปรุง ควรระมดัระวงัเป็นอยำ่งย่ิง เม่ือต้องจบัภำชนะวตัถ ุหรือเม่ือวำงช้อนเคร่ืองครัว
            อ่ืนๆ ลงในภำชนะบรรจนุัน้
  3. เตำอบนีเ้หมำะส�ำหรับกำรเตรียมอำหำรภำยในบ้ำนเทำ่นัน้ และควรใช้ส�ำหรับอุน่อำหำร ปรุงอำหำร ละลำยอำหำรแชแ่ข็งและอุน่
      เคร่ืองด่ืมเทำ่นัน้แตไ่มเ่หมำะส�ำหรับกำรใช้เพ่ือกำรค้ำ กำรทดลอง หรืออปุกรณ์ทำงอำยรุกรรม เชน่ ถงุบรรจโุปรตีนอำหำร
  4. ห้ำมเปิดเคร่ืองท�ำงำน เม่ือมีสิง่กีดขวำงอยูร่ะหวำ่งประตเูตำอบ
  5. อยำ่พยำยำมปรับหรือซอ่มแซมเตำอบด้วยตวัเอง ไมค่วรอนญุำตให้บคุคลอ่ืนท�ำกำรซอ่มบ�ำรุงเตำอบหรือเสนอบริกำรอ่ืน ยกเว้น
      เจ้ำหน้ำท่ีของศนูย์บริกำรชำร์ป ซึง่ผำ่นกำรอบรมมำเป็นอยำ่งดี ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดขึน้ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง หำก
      กำรซอ่มบ�ำรุงดงักลำ่วจ�ำเป็นต้องมีกำรถอดสว่นประกอบของเคร่ืองโดยเฉพำะตวัน�ำคลื่น
  6. หำกเตำมีปัญหำ ไมค่วรใช้งำนจนกวำ่จะได้รับกำรซอ่มจำกศนูย์บริกำรชำร์ป โดยเฉพำะในกรณีประตเูตำปิดไมส่นิท และสว่น
      ประกอบตอ่ไปนีเ้กิดควำมเสียหำย:

  (1) ประต ู(โค้ง งอ), (2) บำนพบัประต ูและ สลกัประต ู(แตกหกั หรือหลวม), (3) ฉนวนกนัคลื่น ท่ีปิดตวัน�ำคลื่นและชอ่งด้ำนหลงั
  ของเตำ (โค้งงอหรือผิดรูปร่ำง), (4) มีรอยไหม้ท่ีฉนวนประต ู

  7. ขณะน�ำอำหำรออกจำกเตำอบ ต้องระวงัอยำ่ให้ภำชนะ ผ้ำจบัภำชนะ และอปุกรณ์ในกำรประกอบอำหำรอ่ืนๆ ชนท่ีสลกัประตเูตำ
  8. อยำ่ย่ืนสิง่หนึง่สิง่ใด โดยเฉพำะอปุกรณ์โลหะเข้ำไปในตะแกรงระหวำ่งประตแูละภำยในเตำขณะท่ีเคร่ืองท�ำงำนอยู่
  9. อยำ่กดหรือกระแทกสลกับำนประตู
10. ควรใช้ถงุมือจบัอปุกรณ์ประกอบอำหำรท่ีสมัผสักบัอำหำรร้อนในเตำ เน่ืองจำกควำมร้อนของอำหำรจะสง่ผำ่นไปยงัอปุกรณ์ดงั
      กลำ่ว และท�ำให้ผิวหนงัไหม้พองได้
11. หำกสำยไฟเสื่อมสภำพ ให้เปลี่ยนสำยไฟท่ีใช้ส�ำหรับเตำอบโดยเฉพำะ ท่ีทำงศนูย์บริกำรชำร์ปมีให้เทำ่นัน้ และต้องเปลี่ยนโดยเจ้ำ
      หน้ำท่ีของศนูย์บริกำรชำร์ป  ซึง่ผำ่นกำรฝึกอบรมเทำ่นัน้ ทัง้นีเ้พ่ือหลีกเลี่ยงอนัตรำยซึง่อำจเกิดขึน้ได้
12. ถ้ำหลอดไฟเสีย ควรติดตอ่ตวัแทนจ�ำหนำ่ยหรือศนูย์บริกำรชำร์ป
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13. หลีกเลี่ยงไอน�ำ้เดือดเพรำะจะท�ำให้พุง่โดนหน้ำและมือ คอ่ยๆเปิดฝำครอบภำชนะ หรือพลำสตกิคลมุอำหำรอยำ่งระมดัระวงั รวม
      ไปถงึถงุข้ำวโพดคัว่ (ป๊อปคอร์น)และถงุประกอบอำหำรด้วยโหมดไมโครเวฟ และต้องให้หำ่งจำกใบหน้ำ
14. ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่สำยไฟยงัอยูใ่นสภำพดี และต้องไมว่ำงอยูด้่ำนลำ่งของเตำ หรือไมถ่กูกดทบัด้วยพืน้ผิวท่ีร้อนหรือขอบ
      แหลมคม
15. ระมดัระวงัขณะเปิดประตเูตำอบ เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใ่ห้ผิวหนงัไหม้หรือพพุองจำกควำมร้อนและไอน�ำ้เดือด ปลอ่ยให้ควำมร้อนหรือ
      ไอน�ำ้เดือดระบำยออกก่อนท่ีจะน�ำอำหำรออกจำกเตำ
16. ไมค่วรวำงสิง่ใดลงบนเตำอบ เน่ืองจำกเตำจะร้อนมำกขึน้เร่ือยๆ ในระหวำ่งกำรใช้งำน
17. เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรโดนลวกและพพุองจำกควำมร้อน ควรทดสอบอณุหภมิูของภำชนะบรรจแุละอำหำร รวมทัง้คนอำหำรให้เข้ำกนั
      ก่อนท่ีจะน�ำไปเสร์ิฟ โดยเฉพำะกบัอำหำรและเคร่ืองด่ืมส�ำหรับทำรก เดก็เลก็หรือผู้สงูอำย ุโดยภำชนะบรรจจุะร้อนมำก ไมค่วรด่ืม
      เคร่ืองด่ืมหรือซบุโดยท่ีไมไ่ด้ตรวจเช็คอณุหภมิูของภำชนะบรรจเุสียก่อน
18. ก่อนท�ำกำรอุน่อำหำร ควรตรวจสอบให้แนใ่จวำ่อปุกรณ์ประกอบอำหำรไมไ่ด้สมัผสักบัผนงัด้ำนในเตำขณะอุน่อำหำร
19. ไมค่วรปลอ่ยให้เดก็หรือบคุคลท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย ผู้ พิกำรหรือไมมี่ประสบกำรณ์ในกำรใช้เตำอบตำมล�ำพงั เว้นแตว่ำ่
      พวกเขำเหลำ่นัน้จะได้รับค�ำแนะน�ำเก่ี

ี
ยวกบักำรใช้งำนอยำ่งถกูต้องและปลอดภยัเสียก่อน

20. ต้องคอยระมดัระวงัไมใ่ห้เดก็เลน่เตำอบ
21. ชิน้สว่นท่ีสำมำรถจบัต้องได้งำ่ย (เชน่ ประตเูตำ, ผนงัเตำภำยใน, จำนหมนุและอปุกรณ์เสริม)  อำจร้อนในระหวำ่งกำรใช้งำน ควร
      กนัเดก็เลก็ให้หำ่งจำกเตำและควรใสถ่งุมือท่ีมีควำมหนำเสมอ เพ่ือป้องกนักำรเกิดแผลพพุอง
22. ขณะปรุงอำหำรในโหมด SuperSteam Convection, Convection หรือ Steam อนญุำตให้เดก็ใช้เตำอบได้ตอ่เม่ือมีผู้ใหญ่ดแูล
      ใกล้ชิดเทำ่นัน้
23. ไมค่วรสมัผสักบัประตเูตำ, ฝำครอบ, ผนงัด้ำนหลงั, ผนงัเตำด้ำนใน, ชอ่งระบำยอำกำศ, อปุกรณ์เสริมและจำนรอง รวมทัง้ไอน�ำ้
      เดือดจำกชอ่งระบำย ขณะเคร่ืองท�ำงำนเน่ืองจำกสิง่เหลำ่นีจ้ะมีอณุหภมิูสงู
24. ไมค่วรสมัผสับริเวณรอบๆหลอดไฟเตำอบโดยตรง เน่ืองจำกบริเวณเหลำ่นีจ้ะร้อนมำกเม่ือหลอดไฟในเตำอบติดสวำ่ง
25. ขณะใช้งำนเตำอบ ควรระบำยอำกำศห้องครัว เชน่ เปิดหน้ำตำ่งหรือเคร่ืองระบำยอำกำศ ไอน�ำ้ท่ีระบำยออกมำจำกชอ่งระบำย
      อำจจะท�ำให้ผนงัหรือของใช้ตำ่งๆเปียกได้
26. ไมค่วรใช้งำนเตำอบ ถ้ำกระบอกใสน่�ำ้แตกหกัหรือร่ัว กรุณำตดิตอ่ศนูย์บริกำรท่ีได้รับอนญุำตจำก ชำร์ป
27. เพ่ือป้องกนัไมเ่กิดกำรผกุร่อนเน่ืองจำกไอน�ำ้ อยำ่วำงอำหำรทิง้ไว้ในเตำอบนำนเกินไป ท�ำควำมสะอำดเตำอบเป็นประจ�ำ และขจดั
      ครำบอำหำรท่ีตดิอยูใ่นเตำหรือท่ีประตเูตำ
28. ไมค่วรใช้นิว้หรือวตัถใุดๆ สอดเข้ำไปในชอ่ง (ชอ่งระบำยไอน�ำ้หรือชอ่งระบำยอำกำศ (the steam outlets) เน่ืองจำกอำจท�ำให้เตำ
      ช�ำรุดเสียหำย และอำจเกิดไฟฟ้ำช๊อตได้
29. ไมค่วรวำงวตัถท่ีุน�ำ้หนกัมำกกวำ่ 4 กก. บนประตเูตำ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัไมใ่ห้เตำตกหลน่หรือบำนพบัประตเูสียหำย ห้ำมตดิวตัถใุดๆ 
      รวมทัง้ห้ำมแขวนวตัถท่ีุหนกัไว้ท่ีมือจบั
30. ห้ำมสมัผสัปลัก๊ไฟขณะท่ีมือเปียก เสียบปลัก๊เข้ำกบัเต้ำเสียบให้แนน่ ขณะถอดปลัก๊ออกจำกเต้ำเสียบให้จบัท่ีตวัปลัก๊เสมอ อยำ่จบั
      ตรงสำยไฟ เน่ืองจำกอำจท�ำให้ขดลวดข้ำงในปลัก๊สำยไฟขำดหรือช�ำรุดเสียหำยได้
31. ห้ำมเคลื่อนย้ำยเตำอบในขณะท่ีก�ำลงัใช้งำน หำกจ�ำเป็นต้องเคลื่อนย้ำยเตำ ให้ระบำยน�ำ้ภำยในเตำออกให้หมดโดยใช้โปรแกรม
      ระบำยน�ำ้ หลงัจำกระบำยน�ำ้ ให้เทน�ำ้ออกจำกถำดรองให้หมด
32. อยำ่ให้ประตหูรือแผงหน้ำปัดโดนน�ำ้
33. ห้ำมใช้เตำอบ หำกเตำอบหลน่จำกท่ีสงู ถอดปลัก๊ออก และตดิตอ่ศนูย์บริกำรท่ีได้รับอนญุำตจำก ชำร์ป



AX1600 OM Full (TH) 24May.indd 29/05/1470 6:59 AM

TH-3

 1. น�ำโฟมและกระดำษแข็งออกจำกเตำอบ รวมทัง้แกะสติก๊เกอร์ท่ีตดิอยูต่รงบำนประตอูอก ตรวจดวูำ่มีชิน้สว่นประกอบใดเสียหำย เชน่ 
     ประตหูลดุ, ฉนวนประตเูสียหำยหรือร่องสลกัประตชู�ำรุด ในกรณีท่ีมีสว่นใดช�ำรุดเสียหำย อยำ่เปิดเตำให้ท�ำงำนจนกวำ่จะได้รับกำร
     ตรวจเช็คจำกศนูย์บริกำรของชำร์ปเทำ่นัน้
 2. อปุกรณ์ท่ีจ�ำเป็น:

1) ตะแกรง   2) ถำดรอง 2 อนั   3) ถำดนึง่   4) อปุกรณ์ขจดัครำบ  5) คูมื่อกำรใช้   6) ต�ำรำกำรท�ำอำหำร     7) ค�ำแนะน�ำในกำรใช้ 
8) แผน่ทดสอบ

 3. ระหวำ่งกำรปรุงอำหำรประตเูตำจะร้อน เพ่ือไมใ่ห้สมัผสัโดนประตเูตำ ควรตัง้เตำให้สงูจำกพืน้ประมำณ 85 ซม. หรือมำกกวำ่ ไมค่วร
    ให้เดก็อยูใ่กล้ประตเูตำ เพรำะอำจพลำดพลัง้โดนประตเูตำได้
 4. เตำอบนีถ้กูออกแบบมำส�ำหรับใช้งำนบนเคำท์เตอร์ท่ีรับน�ำ้หนกัได้เพียงพอเทำ่นัน้ ไมค่วรตัง้เตำอบในพืน้ท่ีท่ีมีควำมร้อนหรือ
     ควำมชืน้สงู เชน่ ใกล้กบัเตำอบประเภทอ่ืน ไมค่วรวำงอยูใ่กล้กบัวตัถท่ีุตดิไฟได้ เชน่ ผ้ำมำ่น ควรตัง้ในท่ีท่ีมีอำกำศถ่ำยเทสะดวก      
     อำจเกิดไฟลกุไหม้ได้ หำกใช้งำนเตำอบโดยมีผ้ำคลมุ หรือใกล้วตัถท่ีุสำมำรถ ตดิไฟได้ เชน่ ฉำก, มำ่น, ผนงั เป็นต้น ควรมีระยะหำ่ง
     อยำ่งน้อย 10 ซม. จำกด้ำนบนเพ่ือให้อำกำศถ่ำยเทสะดวก เตำอบนีไ้มไ่ด้ออกแบบส�ำหรับตดิตัง้ในลกัษณะ ฝังเข้ำกบัผนงัหรือตู้  
     (Built-in)
     ค�าเตอืน: ไอน�า้ที่ระบายออกมาจากด้านบนของเตาอบ ต้องแน่ใจว่าไอน�า้ที่ระบายออกมาจะไม่โดนเต้าเสียบหรือ
    อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ
 5. หำกมีกระจกหน้ำตำ่งอยูใ่กล้เตำอบ ควรให้มีระยะหำ่งระหวำ่งชอ่งระบำยอำกำศกบัหน้ำตำ่งประมำณ 20 ซม. กระจกหน้ำตำ่งอำจ
     จะแตกเน่ืองจำกควำมร้อนท่ีระบำยออกมำได้
     ข้อควรระวัง: ไอน�า้ที่ออกมาอาจท�าให้เคร่ืองใช้หรือผนังที่อยู่ใกล้ๆ เปียกหรือสกปรก ควรให้มีระยะห่างที่เหมาะสม
    ระหว่างเตากับผนังหรือเคร่ืองใช้ต่างๆไอน�า้จะระบายออกมาจากช่องระบายหรือประตเูตา ในระหว่างการปรุงอาหาร
    หรือหลังจากปรุงอาหาร ซึ่งจะกลายเป็นหยดน�า้เกาะอยู่บนผนังหรือเคร่ืองใช้ต่างๆใกล้เตา ควรตดิตัง้เตาในบริเวณที่มี
    อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันไม่ให้ผนังหรือเคร่ืองใช้ต่างๆเปียก ขอแนะน�าให้ใช้กระดาษฟอยล์ปิดผนังและเคร่ืองใช้
    เหล่านัน้ไว้
 6. ไมค่วรใช้ปลัก๊ตอ่พว่งเสียบปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอ่ืนร่วมกบัเตำอบ
 7. ผู้ผลติและผู้จ�ำหนำ่ยจะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีควำมเสียหำยของเตำอบเกิดจำกระบบกระแสไฟฟ้ำขดัข้อง ไฟตก ไฟเกิน หรือใช้ไฟ
     ผิดประเภท แรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัจะต้องตรงกบัท่ีระบไุว้บนแผน่ป้ำย หรือ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
 8. เตำอบนีจ้ะต้องตอ่สำยดนิ

ข้อส�าคัญ
     สำยไฟของเตำอบจะมีสีตำมรหสัดงัตอ่ไปนี:้
     สีเขียวและสีเหลือง : กรำวด์
     สีน�ำ้เงิน  : Neutral
     สีน�ำ้ตำล  : Live
    สีสำยไฟของเตำอบอำจจะไมต่รงกบัสีของขัว้ปลัก๊ ให้ท�ำตำมดงัตอ่ไปนี:้
    ต้องตอ่สำยไฟสีเหลืองและเขียวเข้ำกบัขัว้ปลัก๊ท่ีมีสญัลกัษณ์รูปตวั E หรือสญัลกัษณ์กรำวด์ หรือขัว้ท่ีมีสีเขียวหรือสีเหลืองและสีเขียว
    ต้องตอ่สำยไฟสีน�ำ้เงินเข้ำกบัขัว้ปลัก๊ท่ีมีสญัลกัษณ์รูปตวั N หรือมีสีน�ำ้เงิน
    ต้องตอ่สำยไฟสีน�ำ้ตำลเข้ำกบัขัว้ปลัก๊ท่ีมีสญัลกัษณ์รูปตวั L หรือมีสีน�ำ้ตำล

ข้อแนะน�าในการตดิตัง้
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TH-4

ส่วนประกอบของเตาอบ

อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ

ค�าเตอืน:
ผนงัเตำด้ำนใน, ประตเูตำ, ฝำครอบ, อปุกรณ์เสริมตำ่งๆ และจำนรองจะร้อนมำก ควรสวมถงุมือหนำและแห้ง เม่ือจะน�ำอำหำรหรือ

อปุกรณ์ตำ่งๆ ออกจำกเตำเพ่ือป้องกนัผิวหนงัไหม้

1.   ชอ่งระบำยอำกำศ

2.   มือจบัเปิดประตู

3.   จอแสดงผล LED

4.   แผงหน้ำปัด

5.   หลอดไฟ

6.   ต�ำแหนง่บน

7.   ต�ำแหนง่ลำ่ง

8.   ฝำปิดกระบอกน�ำ้ (ดหูน้ำ 6) 

9.   กระบอกใสน่�ำ้ (ดหูน้ำ 6)

10. ฉนวนประตแูละผิวฉนวน

11. สลกัประตู

12. พืน้เตำเซรำมิก

13. บำนพบัประตู

14. ชอ่งระบำยไอน�ำ้

15. แผน่เปิดถำดรองน�ำ้ (ดหูน้ำ 6)

16. ถำดรองน�ำ้ (ดหูน้ำ 6) 

17. ผนงัเตำภำยใน

18. ประตเูตำอบแบบโปร่งแสง

19. ตะแกรง 

      ส�ำหรับอบไอน�ำ้พลงัสงู อบเกรียมและนึง่อำหำร

20. ถำดรอง x 2 

      ส�ำหรับอบไอน�ำ้พลงัสงู อบเกรียม นึง่อำหำร และ

      ขจดัครำบ ห้ำมใช้ในโหมดไมโครเวฟ (Microwave)                                                                                                               

21. แผน่ขจดัครำบ (ดหูน้ำ 8)

22. ถำดนึง่      

      ในกำรนึง่ สำมำรถใช้ได้ทัง้โหมดอบไอน�ำ้พลงัสงู

      และ อบเกรียม ห้ำมใช้ในโหมดไมโครเวฟ วำงบน

      ตะแกรงในถำดอบ  

E – 4

OVEN DIAGRAM

WARNING:
The oven cavity, door, outer cabinet, accessories and dishes will become very hot, use thick dry oven
gloves when removing the food or accessories from the oven to prevent burns.

1 Ventilation openings
2 Door open handle
3 LCD display
4 Control panel
5 Oven lamp
6 Upper position
7 Lower position
8 Water tank lid (See page E-6.)
9 Water tank (See page E-6.)

10 Door seals and sealing surfaces
11 Latches
12 Ceramic oven floor
13 Door hinges
14 Steam outlets
15 Drip tray lid (See page E-6.)
16 Drip tray (See page E-6.)
17 Oven cavity
18 See through door

ACCESSORIES
19 Rack

For SuperSteam Convection, Convection and
Steam.
Do not use when microwave cooking.
Always place on baking tray.

20 Baking tray x2
For SuperSteam Convection, Convection,
Steam and Descale function. Do not use
when microwave cooking.

21 Descaling guide (See page E-8.)
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Steam tray
For Steam. You can also use for SuperSteam
Convection and Convection. Do not use when
microwave cooking. Place on rack in baking tray.
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TH-5

การท�างานของแผงหน้าปัด
กำรท�ำงำนของแผงหน้ำปัดจะถกูควบคมุโดยกำรกดปุ่ มบนแผงหน้ำปัด เสียงสญัญำณจะดงัขึน้ทกุครัง้ท่ีผู้ ใช้กดปุ่ มบนแผงหน้ำปัด และ

เม่ือเตำอบท�ำงำนเสร็จตำมโปรแกรม จะมีเสียงสญัญำณดงัขึน้ประมำณ 2 วินำที หรือ 4 ครัง้ กรณีท่ีต้องเพ่ิมขัน้ตอนกำรปรุงอำหำร

1. ปุ่มอบไอน�า้พลังสูง (SuperSteam Convection)

     กดเพ่ือเลือกโปรแกรมปรุงอำหำรแบบอบไอน�ำ้พลงัสงู

     ปุ่ มอบไอน�ำ้พลงัสงู จะมี 2 โหมด คือ โหมด “กำรปรุงอำหำรแบบอตัโนมตั”ิ และ 

     “กำรปรุงอำหำรระบบปกติ”

2. ปุ่มอบเกรียม (Convection)

    กดเพ่ือเลือกโปรแกรมปรุงอำหำรแบบอบเกรียม

    ไมมี่โหมดกำรปรุงอำหำรระบบอตัโนมตัสิ�ำหรับโปรแกรมอบเกรียม

3. ปุ่มหยุด/ยกเลิก (Stop/Clear)

    กดเพ่ือยกเลกิรำยกำรในระหวำ่งกำรตัง้โปรแกรม

    กดหนึง่ครัง้เพ่ือหยดุกำรท�ำงำนในระหวำ่งปรุงอำหำร กดสองครัง้เพ่ือยกเลกิโปรแกรมกำรปรุง

    อำหำร 

4. ปุ่มน่ึง (Steam)

    กดเพ่ือเลือกโปรแกรมกำรปรุงอำหำรแบบนึง่อำหำร

    โปรแกรมนึง่อำหำรจะมี 2 โหมด; โหมด “กำรปรุงอำหำรระบบอตัโนมตั”ิ และ “กำรปรุงอำหำร

    ระบบปกต”ิ

5. ปุ่มไมโครเวฟ (Microwave)

    กดเพ่ือเลือกโปรแกรมปรุงอำหำรด้วยระบบไมโครเวฟ

    โปรแกรม Microwave จะมี 3 โหมด; โหมด “กำรละลำยอำหำรแชแ่ข็งอตัโนมตั”ิ, “กำรอุน่

    อำหำรด้วย Sensor” และ “กำรปรุงอำหำรระบบปกต”ิ

6. ปุ่มเร่ิมต้นท�างาน (START)

    กดเพ่ือเร่ิมกำรท�ำงำนของเตำ หลงัจำกท่ีตัง้โปรแกรมท่ีต้องกำรแล้ว

7. ปุ่ม Enter

    กดเพ่ือยืนยนักำรเลือกของคณุ

8. ลูกบดิ (Knob)

    หมนุเพ่ือเลือกโหมดท่ีต้องกำร

9. ปุ่มย้อนกลับ/ค�าส่ังพเิศษ (Back/Info)

    กดเพ่ือย้อนกลบัไปยงัโหมดก่อนหน้ำนีใ้นขณะกำรตัง้โปรแกรม ก่อนจะกดปุ่ มเร่ิมท�ำงำน  

    (START) กดเพ่ือท�ำกำรดแูลรักษำเตำ หรือก�ำหนดคำ่เอง

ลกูศร หมำยถงึ มีหน้ำอ่ืนตอ่จำกนี ้เม่ือคณุเหน็ลกูศร คณุสำมำรถ

หมนุลกูบดิ เพ่ือดขู้อมลูกลบัไปมำระหวำ่งหน้ำได้ เม่ือไมมี่ลกูศร คณุ

สำมำรถกลบัไปยงัหน้ำก่อนหน้ำนีโ้ดยกดปุ่ มย้อนกลบั/ค�ำสัง่พิเศษ

(Back/Info)

ภำพท่ีแสดงอยูด้่ำนบน หมำยถงึโหมดกำรปรุงอำหำรท่ีเลือกไว้

เลือกโปรแกรม SuperSteam Convection ไว้

เลือกโปรแกรม Steam ไว้

เลือกโปรแกรม Microwave ไว้

เลือกโปรแกรม Convection ไว้

ตวัหนงัสือจะตดิสวำ่ง เพ่ือแสดงข้อแนะน�ำกำรปรุงอำหำรและโปรแกรมตำ่งๆ

แผงหน้าปัด                                                    

ข้อมูลจอแสดงผล                                                   
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TH-6

ข้อแนะน�าส�าคัญ

อ่านวธีิการปรุงอาหารให้ละเอียดก่อนใช้งานโปรแกรมอบไอน�า้พลังสูง (SuperSteam Convection) และ น่ึง (Steam)

กระบอกใส่น�า้

กำรเตมิน�ำ้สะอำด(น�ำ้กรอง)ท่ีมีอณุหภมิูเทำ่กบัอณุหภมิูห้องลงใน

กระบอกใสน่�ำ้เป็นสิง่จ�ำเป็นส�ำหรับโปรแกรมอบไอน�ำ้พลงัสงู

(SuperSteam Convection) และนึง่อำหำร (Steam) ทัง้ในระบบ

อตัโนมตัแิละระบบปกตติรวจสอบให้แนใ่จวำ่ได้ปฏิบตัติำมค�ำ

แนะน�ำด้ำนลำ่งนี ้

1. ในกำรน�ำกระบอกใสน่�ำ้ออก ให้ดงึออกตรงๆ

2. ให้ล้ำงกระบอกใสน่�ำ้และฝำปิดก่อนกำรใช้งำนครัง้แรก(ภำพ1)

3. เติมน�ำ้สะอำด (น�ำ้กรอง) ลงในกระบอกใสน่�ำ้ผำ่นทำงชอ่งด้ำน

    บน จนถงึระดบัเลข 2 (ระดบัสงูสดุ) ทกุๆครัง้ท่ีจะปรุงอำหำร 

    (ภำพ 2) อยำ่เตมิน�ำ้จนเกินระดบัเลข 2 (ระดบัสงูสดุ)

4. ต้องปิดฝำกระบอกให้สนิท

5. ผลกักระบอกใสน่�ำ้กลบัเข้ำท่ีเดมิ (ภำพ 3)

6. หลงัปรุงอำหำร เทน�ำ้ในกระบอกใสน่�ำ้ทิง้ ล้ำงกระบอกใสน่�ำ้

    และฝำ

หมายเหตุ:

1. ห้ำมใช้น�ำ้กลัน่, น�ำ้ระบบรีเวอร์สออสโมซสิ, น�ำ้แร่ และอ่ืนๆ

2. ปริมำณน�ำ้ในกระบอกท่ีน้อยเกินไป อำจท�ำให้อำหำรไมส่กุตำมท่ีต้องกำร

3. แนะน�ำให้เทน�ำ้ในกระบอกทิง้ทกุครัง้ หลงัปรุงอำหำร อยำ่ทิง้น�ำ้ไว้ใน

    กระบอกทัง้วนั

4. หำกมีข้อควำม เชน่ “Fill watertank” ขึน้ท่ีจอแสดงผลในระหวำ่งกำร

    ปรุงอำหำร ให้ดตูำรำงประกอบกำรแก้ปัญหำ ท่ีหน้ำ 26

5. ห้ำมโยนหรือท�ำให้กระบอกใสน่�ำ้ช�ำรุดเสียหำย ควำมร้อนอำจท�ำให้

    กระบอกใสน่�ำ้เสียรูปทรงได้ ห้ำมใช้กระบอกใ่น�ำ้ท่ีช�ำรุด กรุณำตดิตอ่ศนูย์

    บริกำรท่ีได้รับกำรรับรองจำกชำร์ป

6. อำจจะมีน�ำ้หยดลงมำขณะถอดกระบอกใสน่�ำ้ออก ให้ใช้ผ้ำนุม่ๆเช็ดเตำ

7. ห้ำมปิดชอ่งอำกำศบนฝำปิดกระบอกน�ำ้ เพรำะอำจท�ำให้เกิดปัญหำ

    ในระหวำ่งกำรปรุงอำหำรได้

8. น�ำ้จ�ำนวนหนึง่จะไหลออกมำท่ีถำดรองน�ำ้ เม่ือถอดกระบอกใสน่�ำ้ออก

    ให้เททิง้หลงัจำกกำรปรุงอำหำร

ถาดรองน�า้

ก่อนกำรปรุงอำหำร ต้องแนใ่จวำ่ถำดรองน�ำ้อยูใ่นต�ำแหนง่ท่ีถกู

ต้อง และได้ปฏิบตัติำมข้อแนะน�ำตอ่ไปนี ้

ถำดรองน�ำ้และแผน่ปิดจะบรรจมุำในกลอ่งพร้อมกบัเตำอบ วำง

ถำดรองน�ำ้และแผน่ปิดไว้ใต้ประตเูตำ ดงัแสดงในภำพ 4 ถำด

รองน�ำ้จะรองน�ำ้ท่ีระบำยออกมำจำกประตเูตำ

กำรถอดถำดรองน�ำ้: ใช้มือทัง้สองข้ำงดงึถำดรองน�ำ้ออกตรงๆ

* ก่อนถอดถำดรองน�ำ้ ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่จะไมมี่น�ำ้หยดลงมำ

กำรเปลี่ยนถำดรองน�ำ้:ใสถ่ำดรองน�ำ้เข้ำกบัขอเก่ียวด้ำนซ้ำยและ

ขวำใต้เตำอบดงัแสดงในภำพ 4 หลงัจำกนัน้กดให้แนน่

ถ้ำมีข้อควำม “Replace drip tray” หรือ “Empty drip tray and 

replace” แสดงขึน้ในจอแสดงผล ให้ถอดและเปลี่ยนถำดรองน�ำ้

เทน�ำ้ในถำดรองน�ำ้ทิง้ทกุครัง้ หลงัจำกกำรปรุงอำหำร เทน�ำ้ทิง้, 

ล้ำง, เช็ดให้แห้งและเปลี่ยน หำกเทน�ำ้ออกไมห่มด อำจท�ำให้น�ำ้ใน

ถำดรองล้นได้ กำรปรุงอำหำรซ�ำ้ๆ โดยไมไ่ด้เทน�ำ้ออก อำจท�ำให้

ถำดรองน�ำ้ล้นได้

ค�าเตอืน:

1. เตำอบจะร้อนมำก หลงัจำกกำรปรุงอำหำรและหลงัจำกระบำยน�ำ้ทิง้

2. อยำ่ย่ืนหน้ำออกไปใกล้เตำอบขณะเปิดประตเูตำ ไอน�ำ้จำกเตำอำจท�ำให้ผิวหนงัไหม้ได้

3. ต้องแนใ่จวำ่เตำเย็นแล้ว ก่อนท่ีจะเทน�ำ้ในกระบอกใสน่�ำ้และถำดรองน�ำ้ทิง้ จำกนั ้น้เช็ดเตำให้แห้ง

4. ห้ำมสมัผสัน�ำ้โดยตรง เน่ืองจำกน�ำ้ในถำดรองน�ำ้อำจจะร้อน

ภำพ 1     ภำพ 2     ภำพ 3

Hooks  
Drip tray lid 
Drip tray  

ภำพ 4

ตะขอ แผน่ปิดถำดรองน�ำ้

ถำดรองน�ำ้
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ข้อแนะน�าส�าคัญ

โปรแกรมอบไอน�า้พลังสูง (Super Steam Convectiom) และน่ึงอาหาร (Steam)  ในโหมดการปรุงอาหารแบบระบบอัตโนมัตแิละปกติ

.ก่อนการปรุงอาหาร

1. ต้องแนใ่จวำ่ได้เตมิน�ำ้สะอำด (น�ำ้กรอง) ท่ีมีอณุหภมิูเทำ่กบัอณุหภมิูห้องลงในกระบอกใสน่�ำ้แล้ว และใสก่ระบอกน�ำ้เข้ำท่ีอยำ่งถกูต้อง 

    (ดหูน้ำ 6)

2. ต้องแนใ่จวำ่ถำดรองน�ำ้ไมมี่น�ำ้อยู ่(ดหูน้ำ 6)

3. วำงอำหำรลงในเตำ เว้นแตว่ำ่ต้องกำรอุน่เตำ (กรุณำดท่ีูตำรำงเก่ียวกบักำรอุน่เตำท่ีต้องท�ำในโหมดอตัโนมตั)ิ

หลังจากการปรุงอาหาร

1. หลงัจำกท่ีเตำเยน็ลงแล้ว ให้ถอดกระบอกใสน่�ำ้ออกและเทน�ำ้ทิง้ จำกนัน้เช็ดเตำให้แห้ง รอ 2-3 นำที จำกนัน้เทน�ำ้ในถำดรองน�ำ้ทิง้

2. เลือกโปรแกรมระบำยน�ำ้ (Drain Water) อยำ่งน้อยวนัละหนึง่ครัง้ หลงัจำกใช้งำนในโหมดอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Convection) หรือ 

    นึง่อำหำร (Steam)

3. ตรวจเช็ควำ่ไมมี่น�ำ้หยดลงมำ ก่อนจะถอดถำดรองน�ำ้ เน่ืองจำกจะมีน�ำ้เลก็น้อยระบำยออกมำบนถำดรองน�ำ้เม่ือกระบอกใสน่�ำ้ถกูถอดออก

การเปิดประตูเตาอบ

คณุสำมำรถเปิดประตเูตำค้ำงไว้ เพ่ือระบำยไอน�ำ้ ควำมร้อน หรือท�ำให้ผนงัเตำแห้ง หลงักำรปรุง

อำหำร (ดภูำพ 1)

ค�าเตอืน: อยำ่ย่ืนหน้ำเข้ำไปใกล้เตำอบขณะเปิดประตเูตำ ไอน�ำ้จำกเตำอำจท�ำให้ผิวหนงัไหม้ได้

หมายเหตุ: อยำ่เปิดประตเูตำในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร เน่ืองจำกอณุหมิูในเตำจะลดลงอยำ่งรวดเร็ว 

ซึง่จะสง่ผลตอ่กำรปรุงอำหำร

ภำพ 1

TH-7
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  2  ต้องแน่ใจว่ำได้ถอดกระบอกใส่น้�ำออกแล้ว
         จำกนัน้กดปุ่ มเร่ิมต้นท�างาน (START)

  1  

TH-8

เลือกโปรแกรมระบำยน�ำ้ (Drain Water) อยำ่งน้อยวนัละหนึง่ครัง้

หลงัจำกใช้งำนในโหมดอบไอน�ำ้พลงัสงู(SuperSteam Convec-

tion) หรือนึง่อำหำร (Steam) ใช้เวลำประมำณ 8 นำที

โปรแกรมระบำยน�ำ้ช่วยป้องกนักำรสะสมครำบและกำรน�ำน�ำ้เก่ำ

ไปใช้ ซึง่จะสง่ผลตอ่ระบบไอน�ำ้ภำยใน

หมายเหตุ: 

ต้องถอดกระบอกใสน่�ำ้ออกก่อนท่ีจะเร่ิมขัน้ตอนดงักลำ่วนี ้

  3

อำจจะเกิดครำบเป็นจดุเลก็ๆ สีขำวหรือสีเทำในวงจรน�ำ้ด้ำนในระหวำ่ง

กำรผลติไอน�ำ้ ซึง่อำจสง่ผลตอ่กำรท�ำงำนของเตำ

เม่ือข้อควำม DESCALING IS NECESSARY แสดงขึน้ในจอแสดงผล 

ต้องเลือกโปรแกรมขจดัครำบทนัที ใช้เวลำประมำณ 1 ชัว่โมง

ข้อแนะน�าส�าคัญ

ฟังก์ช่ันระบายน�า้ (Drain Water)

ฟังก์ช่ันขจดัคราบ (Descale)

1

2 ให้ใช้กรดซทิริคบริสทุธ์ิ (มีขำยตำมร้ำนขำยยำ) หรือน�ำ้

มะนำว 100% แบบไมมี่กำกในกำรขจดัครำบ เลือกอยำ่งใด

อยำ่งหนึง่ในกำรขจดัครำบ กำรใช้กรดซทิริคบริสทุธ์ิ ให้ผสม

กรดซทิริคบริสทุธ์ิ 1 ช้อนโต๊ะ ลงในน�ำ้สะอำด 500 มล. ใน

ภำชนะท่ีไมมี่รูร่ัว คนให้เข้ำกนัและเทลงในกระบอกใสน่�ำ้ กำร

ใช้น�ำ้มะนำว 100% ต้องแนใ่จวำ่ไมมี่กำกเจือปน หำกมีกำก

หรือไมแ่นใ่จ ให้กรองน�ำ้มะนำวเพ่ือกรองกำกออก ตวงน�ำ้

มะนำว 70 มล. เตมิน�ำ้ลงไป 500 มล. คนให้เข้ำกนัและเท

ลงในกระบอกใสน่�ำ้ ใสก่ระบอกใสน่�ำ้เข้ำไปในเตำและดนั

ให้เข้ำท่ี

ขัน้ตอนการใช้งาน

3 วำงถำดรองเข้ำท่ีต�ำแหนง่บน ใสแ่ผน่ขจดัครำบเข้ำท่ีขอบด้ำน
ขวำของถำดรอง ดงัแสดงในภำพ 1 ดนัขอบด้ำนขวำของแผน่ขจดั
ครำบให้ขอบแผน่ขจดัครำบอยูร่ะหวำ่งผนงัและถำดรอง ดงัแสดง
ในภำพ 2 ตรวจวำ่ขอบของแผน่ขจดัครำบอยูต่�่ำกวำ่ชอ่งระบำยไอ
น�ำ้/หวัสกรู ดงัแสดงในภำพ 3

4 ห้ำมวำงอำหำรลงในเตำ กดปุ่ ม เร่ิมต้นท�างาน 

(START) เพ่ือเร่ิมต้นกำรขจดัครำบ

5 เม่ือเตำอบหยดุกำรท�ำงำนและเยน็ลง ให้ถอดกระบอกใสน่�ำ้ออก 

เทน�ำ้ทิง้ ล้ำงท�ำควำมสะอำด และเตมิน� ้ำ่สะอำด (น�ำ้กรอง) ท่ีมี

อณุหภมิูเทำ่กบัอณุหภมิูห้องลงไป เปลี่ยนกระบอกใสน่�ำ้ ถอดแผน่

ขจดัครำบออกดงัแสดงในภำพ 4 ถอดถำดรอง 

เทน�ำ้ทิง้ ล้ำงและเช็ดให้แห้ง ท�ำตำมขัน้ตอนท่ี 3 

ในกำรเปลี่ยนถำดรองและแผน่

ขจดัครำบ กดปุ่ มเร่ิมต้นท�างาน (START) ระบบกำรล้ำง (ท�ำค

วำสะอำด) จะเร่ิมต้นขึน้
6 เม่ือสิน้สดุระบบกำรล้ำงและเตำเยน็ลงแล้ว ให้ถอดกระบอกใสน่�ำ้

ออกและเทน�ำ้ทิง้ จำกนัน้ ถอดแผน่ขจดัครำบออก ดงัแสดงในภำพ 

4 ถอดถำดรองและเทน�ำ้ทิง้ เช็ดเตำให้แห้ง รอ 2-3 นำที จำกนัน้เท

น�ำ้ในถำดรองน�ำ้ทิง้

ค�าเตอืน:

บริเวณรอบๆ ชอ่งระบำยไอน�ำ้จะร้อนมำก ใช้ควำมระมดัระวงัเป็นอยำ่ง

ย่ิงในกำรตดิตัง้หรือถอดแผน่ขจดัครำบ

หมายเหตุ: หลอดไฟจะดบัลง หลงัจำกกดปุ่ ม Enterในขัน้ตอนท่ี 1

Descaling guide Baking tray Descaling guide

Upper level

Projection Oven cavity

ภำพ 1   ภำพ 2

Steam outlets Screw heads

ตรวจเช็ควำ่ชอ่งระบำยน�ำ้/หวัสกรู ไมถ่กูปิดทบัด้วย
แผน่ขจดัครำบ

ภำพ 3
ด้ำนขวำของผนงัเตำ

ภำพ 4 

กำรถอดแผน่ขจดัครำบ

แผน่ขจดัครำบ ถำดรอง แผน่ขจดัครำบ

ระดบัสว่นบน

ขอบแผน่ขจดัครำบ ภำยในเตำ

ชอ่งระบำยไอน�ำ้ หวัสกรู

 หลังจำกเตำอบเย็นลงแล้ว ให้เช็ดเตำให้แห้ง
 รอ 2-3 นำที จำกนัน้เทน�ำ้ในถำดรองน�ำ้ทิง้

กดปุ่มย้อนกลับ/ค�าสั่งพิเศษ 
(Back/Info) จำกนัน้หมนุ
ลกูบดิเพ่ือเลือกระบำยน�ำ้
(Drain Water) และกดปุ่ ม Enter

ขัน้ตอนการใช้งาน

กดปุ่ มย้อนกลบั/ค�ำสัง่พิเศษ 
(Back/Info) จำกนัน้หมนุ
ลกูบดิเพ่ือเลือกขจดัครำบ
(DESCALE) และกดปุ่ ม Enter
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4 หมนุลกูบดิเพ่ือตัง้เวลำกำรปรุง

อำหำร (20 นำที) และ กดปุ่ ม 

Enter

เร่ิมการใช้งาน

3

1

2

TH-9

ก่อนการใช้งาน
• ก่อนกำรใช้งำนเตำอบไอน�ำ้พลงัสงู (Superheated Steam) 

   ต้องอำ่นคูมื่อกำรใช้อยำ่งละเอียดถ่ีถ้วน

• ก่อนใ:ช้งำนเตำอบ ให้ปฏิบตัติำมขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. ใสถ่ำดรองน�ำ้ให้ถกูต้อง ดหูน้ำ 6

2. ดกูำรเร่ิมใช้งำนในรำยละเอียดด้ำนลำ่ง

3. ปฏิบตัติำมข้อแนะน�ำท่ีอยูท่ำงด้ำนขวำ ในกำรท�ำควำมสะอำด

    ก่อนกำรใช้งำนครัง้แรก

เตาอบนีมี้โหมดประหยัดพลังงาน (Energy Save Mode) โหมดนี ้

จะช่วยประหยัดไฟฟ้าในขณะที่ไม่ได้ใช้งานแต่ยังเสียบปล๊ักไว้

เสียบปลัก๊เตำอบเข้ำกบัเต้ำเสียบ

ในตอนนีจ้ะยงัไมมี่สิง่ใดปรำกฏขึน้ท่ีจอแสดงผล

เปิดประตเูตำ

จอแสดงผลจะมีข้อควำม ENERGY SAVE MODE แสดงขึน้

ปิดประตเูตำ

ตอนนีเ้ตำอบพร้อมใช้งำนแล้ว

ข้อควรระวัง:

ในโหมดประหยดัพลงังำน หำกเคร่ืองไมไ่ด้ถกูใช้งำนเป็นเวลำ 3 นำที

หรือมำกกวำ่  (เชน่ หลงัจำกปิดประตเูตำ หรือกดปุ่ ม หยุด/ยกเลิก 

(STOP/CLEAR) หรือเม่ือสิน้สดุกำรปรุงอำหำร) เคร่ืองจะไมท่�ำงำน

จนกวำ่จะเปิดและปิดประตเูตำอีกครัง้

หมายเหตุ: 

เม่ือมีกำรตัง้โหมดป้องกนัเคร่ืองท�ำงำน (Child Lock) หรือโหมดสำธิต

กำรท�ำงำน (Demonstration Mode) โหมดประหยดัพลงังำนจะถกู

ยกเลกิชัว่ครำว

หยุด/ยกเลิก (Stop/Clear)

ย้อนกลับ (Back)

1. กดปุ่ ม หยุด/ยกเลิก (Stop/Clear) หำกเกิดควำมผิดพลำดในระหวำ่ง

    กำรปรุงอำหำร

2. หยดุกำรท�ำงำนของเตำอบชัว่ครำวในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร

3. กลบัไปยงัหน้ำแรกของจอแสดงผล (ENERGY SAVE MODE)

4. ยกเลกิโปรแกรมในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร ให้กดปุ่ มสองครัง้

1. กดปุ่ ม ย้อนกลับ/ค�าส่ังพเิศษ (Back/Info) หำกคณุต้องกำรกลบัไป

    ยงัหน้ำก่อนหน้ำนี ้ในระหวำ่งกำรตัง้โปรแกรมก่อนท่ีจะกดปุ่ มเร่ิมต้น

    ท�างาน(START)

2. หลงัจำกกดปุ่ มเร่ิมต้นท�างาน (START) จะไมส่ำมำรถย้อนกลบัไป

    หน้ำก่อนได้อีก

การท�าความสะอาดเตา
ก่อนการใช้งานครัง้แรก
ตวัสร้ำงไอน�ำ้จะท�ำให้น�ำ้ซึง่ใช้ในกำรปรุงอำหำรร้อนขึน้ จ�ำเป็นต้อง

ท�ำควำมสะอำดก่อนกำรใช้งำนครัง้แรก เพ่ือขจดักลิน่ตำ่งๆ ในเตำ 

ท�ำควำมสะอำดเตำโดยใช้โปรแกรมยำ่งแบบอบไอน�ำ้พลงัสงู (Super-

Steam Convection Grill) ในระบบปกติเป็นเวลำ 20 นำที โดยไมใ่ช้กำร

อุน่เตำและไมมี่อำหำรในเตำ ในระหวำ่งขัน้ตอนนีอ้ำจมีควนัและกลิน่แต่

เตำอบไมไ่ด้ผิดปกตแิตอ่ยำ่งไร

การเตรียมการ

1. เตรียมห้องให้มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก

2. ต้องแนใ่จวำ่ได้เตมิน�ำ้สะอำด (น�ำ้กรอง) ท่ีมีอณุหภมิูเทำ่กบัอณุหภมิู

    ห้อง ลงในกระบอกใสน่�ำ้แล้ว และใสก่ระบอกใสน่�ำ้เข้ำท่ีอยำ่งถกูต้อง

3. ต้องแนใ่จวำ่ถำดรองน�ำ้ไมมี่น�ำ้อยูแ่ละถกูใสเ่ข้ำท่ีเรียบร้อยแล้ว

3

1

2

กดปุ่ มไอน�ำ้พลงัสงู (Super 

Steam Convection) หมนุ

ลกูบดิเพ่ือเลือก MANUAL และ

กดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก SUPER 

STEAM GRILL และ

กดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก WITH-

OUT PREHEAT และ

กดปุ่ ม Enter

ค�าเตอืน:

1. ประตเูตำ ผนงัด้ำนนอก และภำยในเตำจะร้อน ควรหลีกเลี่ยงกำรสมัผสั

2. อยำ่ย่ืนหน้ำเข้ำไปใกล้เตำขณะเปิดประต ูไอน�ำ้จำกเตำอำจท�ำให้

    ผิวหนงัไหม้ได้

ขัน้ตอนการใช้งาน
ขัน้ตอนการใช้งาน
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6

5

6 หลงัจำกกำรประกอบอำหำร ข้อควำม 

EXTEND จะปรำกฎขึน้ หำกต้องกำรเพ่ิมเวลำ

กำรปรุงอำหำร ให้หมนุลกูบดิเพ่ือเพ่ิมเวลำ

และกดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) 

หำกไมต้่องกำร ให้กดปุ่ มหยดุ/ยกเลกิ (Stop/

Clear) หลงัจำกท่ีเตำเยน็ลงแล้ว ให้ถอด

กระบอกใสน่�ำ้ออกและเทน�ำ้ทิง้ จำกนัน้เช็ด

เตำให้แห้ง รอ 2-3 นำที จำกนัน้เทน�ำ้ในถำด

รองทิง้

5 วำงอำหำรลงในเตำอบ โดยปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำ

ในจอแสดงผลและตำรำงกำรปรุงอำหำร 

ปิดประตเูตำ กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START)

4 ต้องให้แนใ่จวำ่ได้เลือกโหมด 

STANDARD ไว้แล้ว จำกนัน้

กดปุ่ ม Enter

2

4

1

3

TH-10

การปรุงอาหารแบบระบบอัตโนมัติ
กำรท�ำงำนแบบอตัโนมตัสิำมำรถใช้ได้กบัโปรแกรมอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Convection), นึง่อำหำร (Steam) และไมโครเวฟ (Microwave) 

กรุณำดรูำยละเอียดของแตล่ะโปรแกรม

การอบไอน�า้พลังสูง (SuperSteam Convection)

2

3

11 กดปุ่ มอบไอน�ำ้พลงัสงู 

(SuperSteam Convection) 

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือกโหมด 

AUTO และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก 

BALANCED MEAL และกด

ปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก 

STUFFED PEPPER WITH 

BROWN RICE และกดปุ่ ม Enter

โปรแกรมไอน�ำ้มี 4 โหมด คืออำหำรเพ่ือสขุภำพ (Balanced Meal), 

ยำ่ง (Grill), อบ (Roast) และท�ำเบเกอร่ี (Bake)

กรุณำดรูำยละเอียดในตำรำงกำรอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam 

Convection Chart) ท่ีหน้ำ 36-40

อาหารเพื่อสุขภาพ (BALANCED MEAL)

* สมมตุวิำ่ต้องกำรปรุงอำหำรเพ่ือสขุภำพ (พริกแดงยดัไส้กบัข้ำว

ซ้อมมือ) โดยใช้เวลำมำตรฐำน

กำรยำ่ง - กำรอบ - กำรท�ำเบเกอร่ี 
(GRILL - ROAST - BAKE)

* สมมตุวิำ่ต้องกำรอบมนัฝร่ัง 4 ชิน้โดยใช้เวลำมำตรฐำน

7

8

9

กดปุ่ มอบไอน�ำ้พลงัสงู 

(SuperSteam Convection) 

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือกโหมด 

AUTO และกดปุ่ ม Enter

กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) เพ่ืออุน่เตำ

ไมมี่อำหำรในเตำ

ต้องให้แนใ่จวำ่ได้เลือกโหมด 

STANDARD ไว้แล้ว จำกนัน้กดปุ่ ม 

Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก 

BAKE และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก 

BAKED POTATOES

และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือใสจ่�ำนวน 

(4 ชิน้)และกดปุ่ ม Enter

เม่ืออุน่เตำจนได้ควำมร้อนท่ีก�ำหนด ให้วำงอำหำรในเตำโดย

ปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำในจอแสดงผลและตำรำงกำรปรุงอำหำร 

ปิดประตเูตำ 

กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START)

หลงัจำกกำรประกอบอำหำร ข้อควำม 

EXTEND จะปรำกฎขึน้ หำกต้องกำรเพ่ิมเวลำ

กำรปรุงอำหำร ให้หมนุลกูบดิเพ่ือเพ่ิมเวลำและ

กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) หำกไมต้่องกำร 

ให้กดปุ่ มหยดุ/ยกเลกิ (Stop/Clear) หลงัจำกท่ี

เตำเยน็ลงแล้ว ให้ถอดกระบอกใสน่�ำ้ออกและ

เทน�ำ้ทิง้ จำกนัน้เช็ดเตำให้แห้ง รอ 2-3 นำที 

จำกนัน้เทน�ำ้ในถำดรองทิง้

ขัน้ตอนการใช้งาน

ขัน้ตอนการใช้งาน
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การปรุงอาหารแบบระบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
1. ใสน่�ำ้หนกัของอำหำรเทำ่นัน้ ยกเว้นอำหำรเพ่ือสขุภำพ 

    (BALANCED MEALS), เค้กและขนมปังในโหมดท�ำเบเกอร่ี 

    (BAKE)) ไมร่วมน�ำ้หนกัของภำชนะบรรจุ

2. ส�ำหรับอำหำรท่ีมีน�ำ้หนกัมำกหรือน้อยกวำ่ตำมท่ีระบไุว้ในตำรำง

    กำรปรุงอำหำร ให้ปรุงอำหำรด้วยระบบปกติ

3. หำกไมไ่ด้ปิดประตเูตำหลงัจำกอุน่เตำ เตำจะรักษำอณุหภมิูท่ีอุน่

    เตำตอ่ไปอีก 30 นำที จำกนัน้หน้ำจอจะแสดง “ENERGY SAVE 

    MODE”

4. ปฏิบตัติำมข้อแนะน�ำในจอแสดงผล

5. เวลำในกำรปรุงอำหำรท่ีตัง้โปรแกรมไว้เป็นเวลำเฉลี่ย กำรเพ่ิม

    เวลำในกำรปรุงอำหำรท่ีตัง้โปรแกรมไว้ในโหมดอตัโนมตั ิ

    ดรูำยละเอียดท่ีกำรเพ่ิมเวลำปรุงอำหำรเม่ือสิน้สดุกำรปรุงอำหำร

    หน้ำ 21

6. ในระบบอตัโนมตัทิัง้หมดสำมำรถเพ่ิมหรือลดเวลำได้ ดหูน้ำ 21

7. ต้องปิดประตเูตำไว้ ถ้ำเปิดประตเูตำในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร 

    ไอน�ำ้จะระเหยออกและต้องใช้เวลำในกำรปรุงอำหำรนำนขึน้ใน

    โปรแกรมอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Convection) และนึง่

    อำหำร (Steam)

 8. ปริมำณน�ำ้ในกระบอกใสน่�ำ้จะเพียงพอส�ำหรับกำรปรุงอำหำร

     หนึง่ครัง้ ไมจ่�ำเป็นต้องเตมิน�ำ้อีกในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร

 9. ในระหวำ่งและหลงัจำกกำรปรุงอำหำร อำจมีไอน�ำ้เกำะท่ีประตู

      เตำ ผนงัและพืน้เตำ ใช้ผ้ำนุม่เช็ดครำบของเหลวท่ีตดิอยูอ่อก

10. หลงัจำกปรุงอำหำร จอแสดงผลจะแสดงข้อควำม 

      “Now Cooling” เตำอบจะเย็นลงโดยอตัโนมตัแิละจะได้ยินเสียง

      พดัลมระบำยควำมร้อน พดัลมจะยงัคงท�ำงำนตอ่ไปอีก 13 นำที 

      ขึน้อยูก่บัอณุหภมิูของเตำและชิน้สว่นตำ่งๆ

ค�าเตือน:
1. ประตเูตำ ผนงัด้ำนนอกและภำยในเตำจะร้อน ควรสวมถงุมือเม่ือ

    จะน�ำอำหำรเข้ำหรือออกจำกเตำ เพ่ือป้องกนัผิวหนงัไหม้

2. อยำ่ย่ืนหน้ำเข้ำไปใกล้เตำขณะเปิดประต ูไอน�ำ้จำกเตำอำจท�ำให้

    ผิวหนงัไหม้ได้

TH-11
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TH-12

การปรุงอาหารแบบระบบอัตโนมัติ

การน่ึงอาหาร (Steam)

1

2

โปรแกรมนึง่อำหำรมี 4 โหมด คือผกัสด, ผกัแชแ่ข็ง, ปลำสด/เนือ้สด, 

อำหำรแชแ่ข็ง, กุ้งสด, อำหำรดองเคม็และข้ำว

กรุณำดรูำยละเอียดในตำรำงกำรนึง่อำหำร ท่ีหน้ำ 41

* สมมตุวิำ่ต้องกำรปรุงผกัสด 0.3 กก. ด้วยเวลำมำตรฐำน

หมายเหตุ:
1. ใสน่�ำ้หนกัของอำหำรเทำ่นัน้ ไมร่วมน�ำ้หนกัของภำชนะบรรจุ

2. ส�ำหรับอำหำรท่ีมีน�ำ้หนกัมำกหรือน้อยกวำ่ตำมท่ีระบไุว้ในตำรำงกำร

    ปรุงอำหำร ให้ปรุงอำหำรด้วยระบบปกติ

3. เวลำในกำรปรุงอำหำรท่ีตัง้โปรแกรมไว้เป็นเวลำเฉลี่ย กำรเพ่ิมเวลำ

    ในกำรปรุงอำหำรท่ีตัง้โปรแกรมไว้ในโหมดอตัโนมตั ิกรุณำดกูำรเพ่ิม

    เวลำปรุงอำหำรเม่ือสิน้สดุกำรปรุงอำหำร ท่ีหน้ำ 21

4. กำรเลือกโปรแกรมนึง่อำหำรทัง้หมดสำมำรถตัง้โปรแกรมได้โดยกำร

    ปรับเพ่ิมหรือลดเวลำได้ ดหูน้ำ 21

5. ต้องปิดประตเูตำไว้ ถ้ำเปิดประตเูตำในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร ไอน�ำ้จะ

    ระเหยออกและต้องใช้เวลำในกำรปรุงอำหำรนำนขึน้

6. ปริมำณน�ำ้ในกระบอกใสน่�ำ้จะเพียงพอส�ำหรับกำรปรุงอำหำรหนึง่ครัง้ 

    ไมจ่�ำเป็นต้องเตมิน�ำ้อีกในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร

7. ในระหวำ่งและหลงัจำกกำรปรุงอำหำร อำจมีไอน�ำ้เกำะท่ีประตเูตำ ผนงั

    และพืน้เตำ ใช้ผ้ำนุม่เช็ดครำบของเหลวท่ีตดิอยูอ่อก

8. หลงัจำกปรุงอำหำร จอแสดงผลจะแสดงข้อควำม “Now Cooling” 

    เตำอบจะเยน็ลงโดยอตัโนมตัแิละจะได้ยินเสียงพดัลมระบำยควำมร้อน 

    พดัลมจะยงัคงท�ำงำนตอ่ไปอีก 13 นำที ขึน้อยูก่บัอณุหภมิูของเตำและ

    ชิน้สว่นตำ่งๆ

ค�าเตือนุ:
1. ประตเูตำ ผนงัด้ำนนอกและภำยในเตำจะร้อน ควรสวมถงุมือเม่ือจะน�ำ

    อำหำรเข้ำหรืออกจำกเตำ เพ่ือป้องกนัผิวหนงัไหม้

2. อยำ่ย่ืนหน้ำเข้ำไปใกล้เตำขณะเปิดประต ูไอน�ำ้จำกเตำอำจท�ำให้

    ผิวหนงัไหม้ได้

หมนุลกูบดิเพ่ือใสจ่�ำนวน (0.3 กก.)

และกดปุ่ ม Enter

ต้องให้แนใ่จวำ่ได้เลือกโหมด 

STANDARD ไว้แล้ว จำกนัน้กดปุ่ ม Enter

วำงอำหำรลงในเตำ ปิดประตเูตำ กด

ปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START)

หลงัจำกกำรประกอบอำหำร ข้อควำม 

EXTEND จะปรำกฎขึน้ หำกต้องกำรเพ่ิม

เวลำกำรปรุงอำหำร ให้หมนุลกูบดิเพ่ือเพ่ิม

เวลำและกดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) 

หำกไมต้่องกำร ให้กดปุ่ มหยดุ/ยกเลกิ 

(Stop/Clear) หลงัจำกท่ีเตำเยน็ลงแล้ว ให้

ถอดกระบอกใสน่�ำ้ออกและเทน�ำ้ทิง้ 

จำกนัน้เช็ดเตำให้แห้ง รอ 2-3 นำที 

จำกนัน้เทน�ำ้ในถำดรองทิง้

กดปุ่ มนึง่อำหำร (Steam)

 หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก

โหมด AUTO และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก FRESH 

VEGETABLE และกดปุ่ ม Enter

ขัน้ตอนการใช้งาน
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7 หลงัจำกกำรปรุงอำหำร ข้อควำม EXTEND 

จะปรำกฏขึน้ หำกต้องกำรเพ่ิมเวลำกำร

ละลำยน�ำ้แข็งให้หมนุลกูบดิ เพ่ือเพ่ิมเวลำ 

และกดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) 

หำกไมต้่องกำรให้กดปุ่ มหยดุ/ยกเลกิ (Stop/Clear)

6 เตำจะหยดุกำรท�ำงำนและจะมีข้อแนะน�ำ

ปรำกฏขึน้ท่ีหน้ำจอแสดงผลปฏิบตัติำมข้อ

แนะน�ำท่ีปรำกฏ ปิดประตเูตำ กดปุ่ มเร่ิม

ท�ำงำน (START)

5 กดปุ่ มเร่ิมท�ำงำน (START)

4 ต้องแนใ่จวำ่เลือก STANDARD 

ไว้แล้ว จำกนัน้กดปุ่ ม Enter

TH-13

ไมโครเวฟ (Microwave)

ละลายอาหารแช่แขง็อัตโนมัต ิ(AUTO DEFROST)

กำรละลำยอำหำรแชแ่ข็งอตัโนมตัจิะละลำยอำหำรทัง้หมดตำมท่ีแสดงใน

ตำรำงกำรละลำยอำหำรแชแ่ข็งอตัโนมตั ิหน้ำ 42

สมมตุวิำ่ต้องกำรละลำยเนือ้สเตก็ 0.5 กก. ด้วยเวลำมำตรฐำน

1 กดปุ่ มไมโครเวฟ (Microwave) 

หมนุลกูบดิ เพ่ือเลือกโหมด AUTO 

DEFROST และกดปุ่ ม Enter

2 หมนุลกูบดิเพ่ือเลือกประเภท

อำหำร เชน่ สเตก็, เนือ้ชิน้ และกด

ปุ่ ม Enter

3 หมนุลกูบดิเพ่ือเลือกปริมำณท่ี

ต้องกำร (0.5 กก.) และกดปุ่ ม 

Enter

หมายเหตุ:
1. ใสน่�ำ้หนกัของอำหำรเทำ่นัน้ ไมร่วมน�ำ้หนกัของภำชนะบรรจุ

2. โปรแกรมละลำยอำหำรแชแ่ข็งอตัโนมตัสิำมำรถตัง้โปรแกรมได้โดยกำร

    ปรับเพ่ิมหรือลดเวลำ ดหูน้ำ 21

3. ในกำรละลำยอำหำรแชแ่ข็งอ่ืนๆหรืออำหำรท่ีมีน�ำ้หนกัมำกหรือน้อย

    กวำ่ท่ีระบ ุ ในข้อแนะน�ำกำรละลำยอำหำรแชแ่ข็งอตัโนมตั ิให้ใช้เวลำ

    และก�ำลงัควำมร้อน 30% ในโหมดไมโครเวฟ ดรูำยละเอียดท่ีไมโครเวฟ 

    (Microwave) หน้ำ 20

4. เวลำในกำรละลำยอำหำรแชแ่ข็งท่ีตัง้โปรแกรมไว้เป็นเวลำเฉลี่ย 

    กำรเพ่ิมเวลำละลำยอำหำรแชแ่ข็งท่ีตัง้โปรแกรมไว้ในโหมดอตัโนมตั ิดู

    รำยละเอียดท่ีกำรเพ่ิมเวลำปรุงอำหำรเม่ือสิน้สดุกำรปรุงอำหำร 

    หน้ำ 21

5. ห้ำมใช้ถำดรองและตะแกรง

โปรแกรมอุ่นอาหาร (SENSOR REHEAT)
โปรแกรมอุน่อำหำรจะท�ำกำรอุน่อำหำรทกุชนิดโดยอตัโนมตั ิ ดงัท่ีแสดงใน

ตำรำงโปรแกรมอุน่อำหำรท่ีหน้ำ 42

หมำยเหตสุ�ำหรับกำรใช้โปรแกรมอุน่อำหำร

1. ให้เช็ดภำชนะใสอ่ำหำรและผนงัเตำให้แห้งด้วยผ้ำแห้งหรือกระดำษเช็ด

    มือก่อนท่ีจะท�ำกำรอุน่อำหำร

2. หลงัจำกเสียบปลัก๊เตำแล้ว ให้รอ 2 นำทีก่อนใช้งำน

3. ข้อควำม SENSOR ERROR จะปรำกฎขึน้เม่ือ:

(a) SENSOR ไมส่ำมำรถตรวจจบัไอน�ำ้ได้

(b) ประตเูตำเปิด หรือ มีกำรกดปุ่ ม หยดุ/ยกเลกิ (Stop/Clear) ก่อน

หน้ำจอแสดงผลจะแสดงเวลำประกอบอำหำร

ในกำรยกเลกิ ให้กดปุ่ ม หยดุ/ยกเลกิ (Stop/Clear) และท�ำกำรอุน่

แบบปกติ

* สมมตุวิำ่ต้องกำรอุน่ซปุ 4 ถ้วย ด้วยเวลำมำตรฐำน

หมายเหตุ:
1. ไมจ่�ำเป็นท่ีจะต้องใสน่�ำ้หนกัของอำหำรท่ีจะอุน่

2. โปรแกรมอุน่อำหำรอตัโนมตัสิำมำรถตัง้โปรแกรมได้โดยกำรปรับเพ่ิม

    หรือลดเวลำ ดหูน้ำ 21

3. ในกำรอุน่อ่ืนๆหรืออำหำรท่ีมีน�ำ้หนกัมำกหรือน้อยกวำ่ท่ีระบ ุ ในข้อ

    แนะน�ำกำรอุน่อำหำรอตัโนมตั ิให้ใช้โปรแกรมอุน่อำหำรแบบปกต ิ

    ดรูำยละเอียดท่ีไมโครเวฟ (Microwave) หน้ำ 20

4. เม่ืออำหำรท่ีท�ำกำรอุน่มีปริมำณเพียงเลก็น้อย อำหำรอำจจะถกูอุน่

    โดยท่ีจะไมแ่สดงเวลำท่ีเหลือ

5. ห้ำมใช้ถำดรองและตะแกรง

1

2

3

4

5

การปรุงอาหารแบบระบบอัตโนมัติ

กดปุ่ มไมโครเวฟ (Microwave) 

หมนุลกูบดิ เพ่ือเลือกโหมด 

SENSOR REHEAT และกดปุ่ ม 

Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือกประเภท

อำหำร เชน่ ซปุ และกดปุ่ ม Enter

ต้องแนใ่จวำ่เลือก STANDARD ไว้

แล้ว จำกนัน้กดปุ่ ม Enter

กดปุ่ มเร่ิมท�ำงำน (START)

* เม่ือ SENSOR ตรวจจบัไอน�ำ้จำกอำหำรได้ 

เวลำท่ีเหลือในกำรอุน่จะแสดงผล

หลงัปรุงอำหำรเสร็จ ให้ปฏิบตัติำมข้อควำมท่ีก�ำหนดให้

ขัน้ตอนการใช้งาน

ขัน้ตอนการใช้งาน
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การปรุงอาหารแบบปกติ
กำรปรุงอำหำรแบบปกตเิป็นทำงเลือกหนึง่ในโปรแกรมอบไอน�ำ้พลงัสงู ((Super Steam Convection), อบเกรียม (Convection), นึง่อำหำร (Steam)

 และไมโครเวฟ (Microwave) กรุณำดตูำรำงกำรปรุงอำหำรในระบบปกต ิตำรำงจะมีข้อมลูกำรตัง้คำ่แตล่ะคำ่

ตารางการปรุงอาหารในระบบปกติ

อุ่นเตา * ช่วงอุณหภมูิ การปรับอุณหภมูิ

ระหว่างการปรุงอาหาร

ช่วงเวลา การปรุงอาหาร

แบบ 2 ชัน้

อบไอน�า้พลังสูง

(Super Steam 

Convection)

ท�ำเบเกอร่ี/อบ ใช้ หรือ ไมใ่ช้ 100 - 250°C ได้ 0 – 2 ชม. 30 นำที ได้

ยำ่ง ใช้ หรือ ไมใ่ช้ - - 0 – 2 ชม. 30 นำที ไมไ่ด้

อบเค้ก ใช้ หรือ ไมใ่ช้ 100 - 250°C ได้ 0 – 2 ชม. 30 นำที ได้

อบขนมปัง ใช้ หรือ ไมใ่ช้ 100 - 250°C ได้ 0 – 2 ชม. 30 นำที ได้

อบเกรียม

(Convection)
อบ ใช้ หรือ ไมใ่ช้ 100 - 250°C ได้ 0 – 2 ชม. 30 นำที ได้

ยำ่ง ใช้ หรือ ไมใ่ช้ - - 0 – 2 ชม. 30 นำที ไมไ่ด้

การนึ่ง (Steam) ควำมร้อนสงู ไมใ่ช้ - - 0 – 35 นำที ไมไ่ด้

ควำมร้อนต�่ำ ไมใ่ช้ - - 0 – 45 นำที ไมไ่ด้

แบบอุน่ ไมใ่ช้ - - 0 – 35 นำที ไมไ่ด้

เร่งกำรฟืน้ฟู

ของแป้ง

ไมใ่ช้ - - 0 – 2 ชม. 30 นำที ไมไ่ด้

ไมโครเวฟ 

(Microwave)
ระบบปกติ - ก�ำลังควำมร้อน 

10 – 100%

- 0 – 1 ชม. 30 นำที ไม่ได้

* อณุหภมิูของเตำจะคงอยูป่ระมำณ 30 นำที

การตัง้เวลาปรุงอาหาร

เตำอบสำมำรถตัง้เวลำได้สงูสดุ 2 ชัว่โมง 30 นำที ขึน้อยูก่บัโหมดกำรปรุงอำหำร กรุณำดท่ีูตำรำงกำรปรุงอำหำรในระบบปกต ิกำรเพ่ิมเวลำ

สำมำรถท�ำได้ตัง้แต ่5 วินำทีถงึ 

5 นำที ขึน้อยูก่บัระยะเวลำและโหมดในกำรปรุงอำหำร ดงัแสดงในตำรำงด้ำนลำ่ง

การตัง้อุณหภมูิ

เตาอบสามารถตัง้อุณหภมูไิด้ตัง้แต่ 100°C ถงึ 250°C โดยสำมำรถปรับได้ทีละ 10°C อณุหภมิูเร่ิมต้นอยูท่ี่ 180°C

รายการ ขัน้ตอนการเพิ่มเวลาและอุณหภมูิ

อณุหภมิู ขัน้ละ 10°C (เร่ิมตัง้แต ่180°C เป็นต้นไป)

เวลำกำรปรุงอำหำรยกเว้น

กำรปรุงด้วยไมโครเวฟ

เวลำกำรปรุงอำหำรด้วยไมโครเวฟ 0   -  2 นำที            : ขัน้ละ 5 วินำที

2   -  5 นำที           : ขัน้ละ 10 วินำที

5   - 10 นำที          : ขัน้ละ 30 วินำที

10 - 30 นำที        : ขัน้ละ 1 นำที

30 - 90 นำที        : ขัน้ละ 5 นำที

0 - 15 นำที  : ขัน้ละ 30 วินำที

15 นำที - 1 ชัว่โมง         : ขัน้ละ 1 นำที 

1 ชัว่โมง - สงูสดุ             : ขัน้ละ 5 นำที

TH-14
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8

9

การปรุงอาหารแบบระบบปกติ

การอบไอน�า้พลังสูง (SuperSteam Convection)

3

1

2

โปรแกรมอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Convection) ในระบบปกตจิะ

มี 4 โปรแกรม กำรท�ำเบเกอร่ี/อบแบบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Bake/

Roast) กำรยำ่งแบบอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Grill) กำรอบเค้ก

แบบอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Cake) และกำรอบขนมปังแบบ

อบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Bread) แตล่ะโปรแกรมจะมี 2 โหมด

คือ แบบอุน่เตำ (Preheat) และแบบไมอุ่น่เตำ (Without Preheat) ใช้

โปรแกรมอบไอน�ำ้ส�ำหรับกำรปรุงอำหำรท่ีต้องกำรรักษำควำมชืน้แต่ผิว

นอกเกรียมกรอบ ดคููมื่อปรุงอำหำรท่ีแยกตำ่งหำก เพ่ือให้แนใ่จวำ่เป็น

เมนท่ีูเหมำะสมและปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำของ SHARP

การท�าเบเกอร่ี/อบ - การย่าง - การอบเค้ก - การอบขนมปังแบบอบ

ไอน�า้พลังสูง (SUPER STEAM BAKE/ROAST - SUPER STEAM 

GRILL - SUPER STEAM CAKE - SUPER STEAM BREAD)

ใช้โหมดนีส้�ำหรับกำรอบเนือ้ไก่/เป็ดทัง้ตวั ข้ำวต้ม/โจ๊ก และเบเกอร่ี/

ขนมปังโดยใช้ไอน�ำ้พลงัสงู กำรควบคมุไอน�ำ้พลงัสงูแบบอตัโนมตั ิ จะ

ชว่ยรักษำควำมชืน้ในอำหำร แตผิ่วนอกจะเกรียมโหมดเหลำ่นีส้ำมำรถ

ตัง้เวลำได้สงูสดุ 2 ชัว่โมง 30 นำที (2H30) ตัง้อณุหภมิูตัง้แต ่ 100°C 

จนถงึ 250°C โดยกำรปรับตัง้ได้ขัน้ละ 10°C

* สมมตุวิำ่ต้องกำรปรุงอำหำรเป็นเวลำ 1 ชัว่โมง 10 นำที ด้วยโปรแกรมท�ำ

  เบเกอร่ี/อบ (แบบอุน่เตำ) ท่ีอณุหภมิู 160

6

4

5

กดปุ่ มอบไอน�ำ้พลงัสงู (Super-

Steam Convection) หมนุลกูบดิ 

เพ่ือเลือกโหมด MANUAL และ

กดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก SUPER 

STEAM BAKE/ROASTและกดปุ่ ม 

Enter

7

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก WITH 

PREHEAT และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือใสอ่ณุหภมิูท่ี

ต้องกำรคือ 160°C และกดปุ่ ม 

Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือใสเ่วลำกำรปรุง

อำหำรท่ีต้องกำรคือ 1 ชัว่โมง 

10 นำที

กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) เพ่ืออุน่เตำ

ไมมี่อำหำรในเตำ

เม่ืออุน่เตำจนได้ควำมร้อนท่ีก�ำหนด ให้วำงอำหำรในเตำ 

ปิดประตเูตำ 

TH-15

กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) 

หลงัจำกกำรประกอบอำหำร ข้อควำม 

EXTEND จะปรำกฎขึน้ หำกต้องกำร

เพ่ิมเวลำกำรปรุงอำหำร ให้หมนุ

ลกูบดิเพ่ือเพ่ิมเวลำและกดปุ่ มเร่ิมต้น

ท�ำงำน (START) 

หำกไมต้่องกำร ให้กดปุ่ มหยดุ/ยกเลกิ 

(Stop/Clear) หลงัจำกท่ีเตำเยน็ลง

แล้ว ให้ถอดกระบอกใสน่�ำ้ออกและเท

น�ำ้ทิง้ จำกนัน้เช็ดเตำให้แห้ง รอ 2-3 

นำที จำกนัน้เทน�ำ้ในถำดรองทิง้

ขัน้ตอนการใช้งาน



AX1600 OM Full (TH) 24May.indd 29/05/1470 6:59 AM

8

7

6

5

4 

3

TH-16

1

2

การปรุงอาหารแบบระบบปกติ

การย่างแบบอบไอน�า้พลังสูง (SUPER STEAM GRILL)
ใช้โหมดนีส้�ำหรับกำรยำ่งเนือ้/ เป็ดไก่ทัง้ตวั /อำหำรวำ่งส�ำเร็จรูปโดยใช้ไอ

น�ำ้พลงัสงู กำรควบคมุไอน�ำ้พลงัสงูแบบอตัโนมตั ิจะชว่ยรักษำควำมชืน้

ในอำหำร แตผิ่วนอกจะเกรียม โหมดเหลำ่นีส้ำมำรถตัง้เวลำได้สงูสดุ 2 

ชัว่โมง 30 นำที (2H30)

* สมมตุวิำ่ต้องกำรปรุงอำหำรเป็นเวลำ 15 นำที ด้วยโปรแกรมกำรยำ่ง

แบบอุน่เตำ

หมายเหตุ:
1. หำกไมไ่ด้ปิดประตเูตำหลงัจำกอุน่เตำ เตำจะรักษำอณุหภมิูท่ีอุน่

    เตำตอ่ไปอีก 30 นำที จำกนัน้หน้ำจอจะแสดง “ENERGY SAVE 

    MODE”

2. หำกต้องกำรโปรแกรมอุน่เทำ่นัน้ ให้กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) 

    หลงัจำกใสอ่ณุหภมิูอุน่เตำตำมท่ีต้องกำร ส�ำหรับกำรยำ่ง ให้กด

    ปุ่ มเร่ิมท�ำงำน (START) หลงัจำกเลือก WITH PREHEAT กำรอุน่

    เตำจะเร่ิมขึน้ เม่ือเตำร้อนได้ตำมอณุหภมิูท่ีต้องกำร ให้ปฏิบตัติำม

    ข้อควำมบนจอแสดงผล

3. กำรเพ่ิมเวลำในกำรปรุงอำหำร ดกูำรเพ่ิมเวลำปรุงอำหำรเม่ือสิน้

    สดุกำรปรุงอำหำรท่ีหน้ำ 21

4. ต้องปิดประตเูตำไว้ ถ้ำเปิดประตเูตำในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร ไอ

    น�ำ้จะระเหยออกและต้องใช้เวลำในกำรปรุงอำหำรนำนขึน้

5. ปริมำณน�ำ้ในกระบอกใสน่�ำ้จะเพียงพอส�ำหรับกำรปรุงอำหำรหนึง่

    ครัง้ ไมจ่�ำเป็นต้องเตมิน�ำ้อีกในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร

6. ในระหวำ่งและหลงัจำกกำรปรุงอำหำร อำจมีไอน�ำ้เกำะท่ีประตู

    เตำ ผนงัและพืน้เตำ ใช้ผ้ำนุม่เช็ดครำบของเหลวท่ีตดิอยูอ่อก

7. หลงัจำกปรุงอำหำร จอแสดงผลจะแสดงข้อควำม “Now Cooling” 

    เตำอบจะเย็นลงโดยอตัโนมตัแิละจะได้ยินเสียงพดัลมระบำยควำม

    ร้อน พดัลมจะยงัคงท�ำงำนตอ่ไปอีก 13 นำที ขึน้อยูก่บัอณุหภมิู

    ของเตำและชิน้สว่นตำ่งๆ

ค�าเตือนุ:
1. ประตเูตำ ผนงัด้ำนนอกและภำยในเตำจะร้อน ควรสวมถงุมือเม่ือ

    จะน�ำอำหำรเข้ำหรือออกจำกเตำ เพ่ือป้องกนัผิวหนงัไหม้

2. อยำ่ย่ืนหน้ำเข้ำไปใกล้เตำขณะเปิดประต ูไอน�ำ้จำกเตำอำจท�ำให้

    ผิวหนงัไหม้ได้

SuperSteam
Convection

กดปุ่ มอบไอน�ำ้พลงัสงู 

(SuperSteam Convection) หมนุ

ลกูบดิ เพ่ือเลือกโหมด MANUAL และ

กดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก SUPER STEAM 

GRILL และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก WITH 

PREHEAT และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือใสเ่วลำกำรปรุงอำหำร

ท่ีต้องกำรคือ 15 นำที

กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) เพ่ือ

อุน่เตำ ไมมี่อำหำรในเตำ

เม่ืออุน่เตำจนได้ควำมร้อนท่ีก�ำหนด ให้

วำงอำหำรในเตำ ปิดประตเูตำ

กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) 

หลงัจำกกำรประกอบอำหำร ข้อควำม

 EXTEND จะปรำกฎขึน้ หำกต้องกำร

เพ่ิมเวลำกำรปรุงอำหำร ให้หมนุลกูบดิ

เพ่ือเพ่ิมเวลำและกดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน 

(START) หำกไมต้่องกำร ให้กดปุ่ มหยดุ/

ยกเลกิ (Stop/Clear) หลงัจำกท่ีเตำเยน็

ลงแล้ว ให้ถอดกระบอกใสน่�ำ้ออกและเท

น�ำ้ทิง้ จำกนัน้เช็ดเตำให้แห้ง รอ 2-3 นำที 

จำกนัน้เทน�ำ้ในถำดรองทิง้

ขัน้ตอนการใช้งาน
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8 หลงัจำกกำรประกอบอำหำร ข้อควำม EXTEND

     จะปรำกฎขึน้ หำกต้องกำรเพ่ิมเวลำกำรปรุงอำหำร 

     ให้หมนุลกูบดิเพ่ือเพ่ิมเวลำและกดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน 

     (START) หำกไมต้่องกำร ให้กดปุ่ มหยดุ/ยกเลกิ 

     (Stop/Clear) หลงัจำกท่ีเตำเยน็ลงแล้ว 

     ให้ถอดกระบอกใสน่�ำ้ออกและเทน�ำ้ทิง้ 

      จำกนัน้เช็ดเตำให้แห้ง รอ 2-3 นำที 

      จำกนัน้เทน�ำ้ในถำดรองทิง้

7 

6

7 หลงัจำกกำรประกอบอำหำร ข้อควำม 

     EXTEND จะปรำกฎขึน้ หำกต้องกำรเพ่ิม

     เวลำกำรปรุงอำหำร ให้หมนุลกูบดิ

     เพ่ือเพ่ิมเวลำและกดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน 

     (START) หำกไมต้่องกำร ให้กดปุ่ ม

     หยดุ/ยกเลกิ (Stop/Clear) 

6 กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START)

การอบเกรียม (Convection)

5  

4  

3  

TH-17

1  

2

การปรุงอาหารแบบระบบปกติ

โปรแกรมนีจ้ะมี 2 โหมด คือ อบ (Oven) และยำ่ง (Grill) แตล่ะ

โปรแกรมจะมี 2 โหมดคือ แบบอุน่เตำ (Preheat) และแบบไมอุ่น่เตำ 

(Without Preheat) ใช้โปรแกรมอบเกรียมทัว่ไป ไมจ่�ำเป็นต้องเปลี่ยน

เวลำกำรปรุงอำหำรเหมือนอยำ่งแตก่่อน โหมดนีไ้มใ่ช้ไอน�ำ้ โหมดเหลำ่

นีส้ำมำรถตัง้เวลำได้สงูสดุ 2 ชัว่โมง 30 นำที (2H30) อณุหภมิูเตำอบ

สำมำรถตัง้อณุหภมิูตัง้แต ่100°C จนถงึ 250°C โดยกำรปรับตัง้ได้ขัน้

ละ 10°C กำรยำ่งจะเป็นกำรตัง้อณุหภมิูลว่งหน้ำ ดงันัน้จะไมส่ำมำรถ

เปลี่ยนอณุหภมิูของเตำได้

การอบ (OVEN)

* สมมตุวิำ่ต้องกำรปรุงอำหำรเป็นเวลำ 10 นำที โดยใช้โหมดกำรอบ 

(แบบอุน่เตำ) ท่ีอณุหภมิู 250°C

5 เม่ืออุน่เตำจนได้ควำมร้อนท่ีก�ำหนด ให้วำงอำหำรในเตำ 
     เปิดประตเูตำ

4 กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) เพ่ืออุน่เตำ
      ไมมี่อำหำรในเตำ

3 หมนุลกูบดิเพ่ือใสเ่วลำกำรปรุงอำหำร
      ท่ีต้องกำรคือ 20 นำที

1  กดปุ่ มอบเกรียม 
       (Convection) หมนุลกูบดิ 
       เพ่ือเลือกโหมด GRILL
        และกดปุ่ ม Enter

2 หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก WITH 
     PREHEAT และกดปุ่ ม Enter

การย่าง (GRILL)
* สมมตุวิำ่ต้องกำรปรุงอำหำรเป็นเวลำ 20 นำที โดยใช้โหมดกำรยำ่ง 
  (แบบอุน่เตำ) 

ค�าเตอืนุ:
1. ประตเูตำ ผนงัด้ำนนอกและภำยในเตำจะร้อน ควรสวมถงุมือเม่ือจะ

    น�ำอำหำรเข้ำหรือออกจำกเตำ เพ่ือป้องกนัผิวหนงัไหม้

2. อยำ่ย่ืนหน้ำเข้ำไปใกล้เตำขณะเปิดประต ูไอน�ำ้จำกเตำอำจท�ำให้

    ผิวหนงัไหม้ได้

หมายเหตุ:
1.  หำกไมไ่ด้ปิดประตเูตำหลงัจำกอุน่เตำ เตำจะรักษำอณุหภมิูท่ีอุน่เตำ

     ตอ่ไปอีก 30 นำที จำกนัน้หน้ำจอจะแสดง “ENERGY SAVE MODE”

2. หำกต้องกำรโปรแกรมอุน่เทำ่นัน้ ให้กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) 

    หลงัจำกใสอ่ณุหภมิูอุน่เตำตำมท่ีต้องกำร ส�ำหรับกำรยำ่ง ให้กดปุ่ ม

    เร่ิมท�ำงำน (START) หลงัจำกเลือก WITH PREHEAT กำรอุน่เตำจะ

    เร่ิมขึน้ เม่ือเตำร้อนได้ตำมอณุหภมิูท่ีต้องกำร ให้ปฏิบตัติำมข้อควำม

    บนจอแสดงผล

3. กำรเพ่ิมเวลำในกำรปรุงอำหำร ดกูำรเพ่ิมเวลำปรุงอำหำรเม่ือสิน้สดุ

    กำรปรุงอำหำรท่ีหน้ำ 21

4. ต้องปิดประตเูตำไว้ ถ้ำเปิดประตเูตำในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร ไอน�ำ้

    จะระเหยออกและต้องใช้เวลำในกำรปรุงอำหำรนำนขึน้

5. หลงัจำกปรุงอำหำร จอแสดงผลจะแสดงข้อควำม “Now Cooling” เตำ

    อบจะเยน็ลงโดยอตัโนมตัแิละจะได้ยินเสียงพดัลมระบำยควำมร้อน 

    พดัลมจะยงัคงท�ำงำนตอ่ไปอีก 13 นำที ขึน้อยูก่บัอณุหภมิูของเตำและ

    ชิน้สว่นตำ่งๆ

ขัน้ตอนการใช้งาน

ขัน้ตอนการใช้งาน

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก WITH 

PREHEAT และกดปุ่ ม Enter

กดปุ่ มอบเกรียม (Convection) 

หมนุลกูบดิ เพ่ือเลือกโหมด MANUAL 

และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือใสอ่ณุหภมิู

ท่ีต้องกำรคือ 250°C จำกนัน้

กดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือใสเ่วลำกำรปรุงอำหำร

ท่ีต้องกำรคือ 10 นำที

กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) เพ่ืออุน่เตำ

ไมมี่อำหำรในเตำ

เม่ืออุน่เตำจนได้ควำมร้อนท่ีก�ำหนด ให้วำงอำหำรในเตำ

 ปิดประตเูตำ

กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) 
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การน่ึงอาหาร (Steam)

5 

4

3

TH-18

1

2

การปรุงอาหารแบบระบบปกติ

โปรแกรมนึง่อำหำร จะมี 4 โหมด คือ แ บบควำมร้อนสงู (Steam High), 

แบบควำมร้อนต�่ำ (Steam Low), แบบอุน่ (Steam Reheat) และเร่งกำร

ขึน้ฟขูองแป้ง (proof)

การน่ึงแบบความร้อนสูง - การน่ึงแบบความร้อนต�่า

(Steam High - Steam Low)
ใช้โหมดควำมร้อนสงู ในกำรปรุงอำหำรประเภท ไก่หรือผกั  ใช้โหมดนึง่

ควำมร้อนต�่ำ ในกำรปรุงอำหำรประเภทปลำ หรือคสัตำร์ดไข ่ โหมดนึง่

ควำมร้อนต�่ำ จะใช้เวลำกำรปรุงอำหำรนำนกวำ่โหมดนึง่ควำมร้อนสงูเลก็

น้อย กำรนึง่อำหำรจะท�ำให้อำหำรคอ่ยๆสกุ โดยไมเ่สียรูป สี หรือกลิน่ 

โหมดนึง่ควำมร้อนสงูสำมำรถตัง้เวลำได้ถงึ 35 นำที (35.00) โหมดนึง่

ควำมร้อนต�่ำสำมำรถตัง้เวลำได้ถงึ 45 นำที (45.00) 

* สมมตุวิำ่ต้องกำรปรุงอำหำรเป็นเวลำ 20 นำที ด้วยโหมดนึง่ควำมร้อนสงู

5 

4

3

1

2

การน่ึงแบบอุ่น

ใช้โหมดกำรนึง่แบบอุน่ ในกำรอุน่ซ�ำ้โดยอำหำรไมแ่ห้ง ใช้โหมดกำรนึง่แบบ

อุน่ในกำรอุน่อำหำรในภำชนะโลหะ เวลำในกำรนึง่อำหำรแบบอุน่จะใช้

เวลำนำนกวำ่เตำไมโครเวฟ โหมดกำรนึง่แบบอุน่ สำมำรถตัง้เวลำได้ถงึ 35 

นำที (35.00)

* สมมตุวิำ่ต้องกำรปรุงอำหำรเป็นเวลำ 20 นำที ด้วยโหมดนึง่อำหำร

  แบบอุน่

กดปุ่ มนึง่อำหำร (Steam)

หมนุลกูบดิ เพ่ือเลือกโหมด 

MANUAL และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิ เพ่ือเลือกSTEAM 

HIGH และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือใสเ่วลำกำรปรุงอำหำร

ท่ีต้องกำรคือ 20 นำที

วำงอำหำรลงในเตำ

กดปุ่่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START)

หลงัจำกกำรประกอบอำหำร ข้อควำม 

EXTEND จะปรำกฎขึน้ หำกต้องกำร

เพ่ิมเวลำกำรปรุงอำหำรให้หมุนลูกบิด

เพ่ือเพ่ิมเวลำและกดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน 

(START) หำกไมต้่องกำร ให้กดปุ่ ม

หยดุ/ยกเลกิ (Stop/Clear) หลงัจำกท่ี

เตำเย็นลงแล้วให้ถอดกระบอกใส่น�ำ้

ออกและเทน�ำ้ทิง้ จำกนัน้เช็ดเตำให้แห้ง 

รอ 2-3 นำที จำกนัน้เทน�ำ้ในถำดรองทิง้

กดปุ่ มนึง่อำหำร (Steam)

หมนุลกูบดิ เพ่ือเลือกโหมด 

MANUAL และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิ เพ่ือเลือกSTEAM 

REHEAT และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือใสเ่วลำกำรปรุงอำหำร

ท่ีต้องกำรคือ 20 นำที

กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START)

หลงัจำกกำรประกอบอำหำร ข้อควำม 

EXTENDจะปรำกฎขึน้ หำกต้องกำร

เพ่ิมเวลำกำรปรุงอำหำรให้หมุนลูกบิด

เพ่ือเพ่ิมเวลำและกดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน 

(START)หำกไมต้่องกำร ให้กดปุ่ มหยดุ/

ยกเลิก(Stop/Clear)หลงัจำกท่ีเตำเย็น

ลงแล้ว ให้ถอดกระบอกใสน่�ำ้ออกและ

เทน�ำ้ทิง้ จำกนัน้เช็ดเตำให้แห้ง รอ 2-3 

นำที จำกนัน้เทน�ำ้ในถำดรองทิง้

ขัน้ตอนการใช้งาน

ขัน้ตอนการใช้งาน
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5  หลังจำกกำรประกอบอำหำร ข้อควำม EXTEND

      จะปรำกฎขึน้ หำกต้องกำรเพ่ิมเวลำ

      กำรปรุงอำหำรให้หมนุลกูบดิเพ่ือเพ่ิมเวลำ

      และกดปุ่ มเร่ิมต้น ท�ำงำน (START) 

     หำกไมต้่องกำร ให้กดปุ่ มหยดุ/ยกเลกิ

     (Stop/Clear) หลงัจำกท่ีเตำเยน็ลงแล้ว 

     ให้ถอดกระบอกใสน่�ำ้ออกและเทน�ำ้ทิง้ 

     จำกนัน้เช็ดเตำให้แห้ง รอ 2-3 นำที จำกนัน้เทน�ำ้ในถำดรองทิง้

4  กดปุ่มเริ่มต้นท�ำงำน (START)

3  หมุนลูกบิดเพื่อใส่เวลำกำรปรุงอำหำร

       ท่ีต้องกำรคือ 20 นำที

TH-19

1 กดปุ่มนึ่งอำหำร (Steam)

     หมนุลกูบดิ เพ่ือเลือกโหมด 

      MANUAL และกดปุ่ ม Enter

2   หมุนลูกบิด เพื่อเลือก PROOF

        และกดปุ่ ม Enter

การปรุงอาหารแบบระบบปกติ

เร่งการขึน้ฟูของแป้ง (PROOF)
ใช้โหมดเร่งกำรขึน้ฟขูองแป้ง เพ่ือชว่ยให้แป้งขึน้ฟ ู เม่ือท�ำขนมปังตำ่งๆ 
โหมดเร่งกำรขึน้ฟขูองแป้ง สำมำรถตัง้เวลำได้สงูสดุถงึ 2 ชัว่โมง 30 นำที 
(2H30)

* สมมตุวิำ่ต้องกำรเร่งกำรขึน้ฟขูองแป้งเป็นเวลำ 20 นำที

หมายเหตุ:
1.  กำรเพ่ิมเวลำในกำรปรุงอำหำร ดกูำรเพ่ิมเวลำปรุงอำหำรเม่ือสิน้สดุ

     กำรปรุงอำหำรท่ีหน้ำ 21

2.  ต้องปิดประตเูตำไว้ ถ้ำเปิดประตเูตำในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร ไอน�ำ้

     จะระเหยออกและต้องใช้เวลำในกำรปรุงอำหำรนำนขึน้

3.  ปริมำณน�ำ้ในกระบอกใสน่�ำ้จะเพียงพอส�ำหรับกำรปรุงอำหำรหนึง่

     ครัง้ ไมจ่�ำเป็นต้องเตมิน�ำ้อีกในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร

4.  ในระหวำ่งและหลงัจำกกำรปรุงอำหำร อำจมีไอน�ำ้เกำะท่ีประตเูตำ 

     ผนงัและพืน้เตำ ใช้ผ้ำนุม่เช็ดครำบของเหลวท่ีตดิอยูอ่อก

5.  หลงัจำกปรุงอำหำร จอแสดงผลจะแสดงข้อควำม “Now Cooling” เตำ

       อบจะเยน็ลงโดยอตัโนมตัแิละจะได้ยินเสียงพดัลมระบำยควำมร้อน        

พดัลมจะ

     ยงัคงท�ำงำนตอ่ไปอีก 13 นำที ขึน้อยูก่บัอณุหภมิูของเตำและชิน้สว่นตำ่งๆ

ค�าเตอืนุ:
1. ประตเูตำ ผนงัด้ำนนอกและภำยในเตำจะร้อน ควรสวมถงุมือเม่ือจะน�ำ

    อำหำร เข้ำหรือออกจำกเตำ เพ่ือป้องกนัผิวหนงัไหม้

2. อยำ่ย่ืนหน้ำเข้ำไปใกล้เตำขณะเปิดประต ูไอน�ำ้จำกเตำอำจท�ำให้ผิวหนงั

    ไหม้ได้

ขัน้ตอนการใช้งาน
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4

3

TH-20

การปรุงอาหารแบบระบบปกติ

ไมโครเวฟ (Microwave)

โปรแกรมไมโครเวฟชว่ยให้กำรปรุงอำหำร อุน่อำหำร และกำรละลำย

อำหำรแชแ่ข็งท�ำได้อยำ่งรวดเร็ว และสะดวก

มีระดบัควำมร้อน 6 ระดบั

ระดบัความร้อน ตวัอย่าง

100% เนือ้ดบิ, ผกั, ข้ำว หรือพำสต้ำ

70% อำหำรท่ีสกุงำ่ย เชน่ ไข ่หรือ อำหำรทะเล

50%

30% ละลำยน�ำ้แข็ง, ละลำยเนย

10% รักษำอำหำรให้อุน่เสมอ

0%

สำมำรถปรับระดบัควำมร้อนได้ตำมกำรปรุงอำหำร

หำกไมมี่กำรเลือกระดบัควำมร้อนไว้ ระบบจะเลือกระดบัควำมร้อนไว้ท่ี 

100% โดยอตัโนมตัิ

* สมมตุวิำ่ต้องกำรปรุงอำหำรเป็นเวลำ 5นำที ด้วยระดบัควำมร้อน 100%

1

2 

กำรเปลี่ยนระดับควำมร้อนให้หมุนลูกบิด หมุนลูกบิดไปทำงซ้ำยเพื่อลด

ระดับควำมร้อน

* สมมุติว่ำต้องกำรละลำยอำหำรแช่แข็งเป็นเวลำ 5 นำที

 ด้วยระดับควำมร้อน 30 %

1

2

หมายเหตุ:
1. หลงัจำกปรุงอำหำร จอแสดงผลจะแสดงข้อควำม “Now Cooling” 

    เตำอบจะเยน็ลงโดยอตัโนมตัแิละจะได้ยินเสียงพดัลมระบำยควำมร้อน 

    พดัลมจะยงัคงท�ำงำนตอ่ไปอีก 13 นำที ขึน้อยูก่บัอณุหภมิูของเตำและ

    ชิน้สว่นตำ่งๆ

2.  ห้ำมใช้ถำดรองและตะแกรง

ข้อแนะน�า:

กำรท�ำเค้กหรือเนือ้ก้อน ให้วำงภำชนะบนชำมทนควำมร้อนก้นตืน้

กดปุ่ มไมโครเวฟ

 (Microwave) หมนุลกูบดิ 

และกดปุ่ ม Enter

หมุนลูกบิดเพ่ือใส่เวลำกำรปรุง

อำหำรท่ีต้องกำรคือ 5 นำที

กดปุ่ มไมโครเวฟ

(Microwave) หมนุลกูบดิ

เพ่ือเลือกโหมด MANUAL และกด

ปุ่ ม Enter

หมุนลูกบิดเพ่ือใส่เวลำกำรปรุง

อำหำรท่ีต้องกำรคือ 5 นำที

หมุนลูกบิดเพ่ือเลือกระดับควำม

ร้อน 30%

กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START)

ขัน้ตอนการใช้งาน

ขัน้ตอนการใช้งาน
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TH-21

การปรับเวลาปรุงอาหารแบบอัตโนมัติ

(การปรับเพิ่ม/ลดเวลา)

ค�าส่ังพเิศษอ่ืนๆ

สำมำรถปรับกำรปรุงอำหำรได้ตำมต้องกำร

หำกต้องกำรปรับเวลำในระบบอตัโนมตัใิห้เพิมขึน้อีกเลก็น้อย ให้เลือก 

MORE ในโหมดเวลำปรุงอำหำร ก่อนกดปุ่ มเร่ิมท�ำงำน (START)

จอแสดงผลจะแสดง MORE

หำกต้องกำรปรับเวลำในระบบอตัโนมตัใิห้ลดลงเลก็น้อย ให้เลือก LESS ใน

โหมดเวลำปรุงอำหำร ก่อนกดปุ่ มเร่ิมท�ำงำน (START)

จอแสดงผลจะแสดง LESS

การเพิ่มเวลาปรุงอาหารเม่ือสิน้สุดการปรุงอาหาร

ควำมสุกของกำรปรุงอำหำรแต่ละครัง้จะแตกต่ำงกันขึน้อยู่กับอุณหภูมิ

ห้อง, อณุหภมิูเร่ิมต้นของอำหำร และปัจจยัอ่ืนๆ ควำมสกุของอำหำร

สำมำรถปรับได้โดยกำรเพ่ิมเวลำ เม่ือสิน้สดุกำรปรุงอำหำร เม่ือปรุงอำหำร

สิน้สดุ “EXTEND” จะปรำกฎบนจอแสดงผล กำรเพ่ิมเวลำสำมำรถท�ำได้

ภำยใน 5 นำที หลงัจำกข้อควำม “EXTEND” ปรำกฎขึน้บนหน้ำจอ โดย

สำมำรถเพ่ิมเวลำได้ 10-30 นำที ขึน้อยูก่บัโหมดกำรปรุงอำหำร หมนุ

ลกูบดิเพ่ือตัง้เวลำท่ีต้องกำร จำกนัน้กดปุ่ มเร่ิมต้นท�ำงำน (START) กำร

ปรุงอำหำรโปรแกรมเดมิจะท�ำงำนตอ่ไป ยกเว้นโปรแกรมอบไอน�ำ้ (Su-

perSteam Convection), อบเกรียม Convection) จะด�ำเนินตอ่ไป ส�ำหรับ

โปรแกรมอบไอน�ำ้ให้ตรวจเช็คขัน้ตอนกำรปรุงอำหำรด้วยควำมระมดัระวงั

หมายเหตุ:

1. หำกข้อควำม “Fill water tank with water” ปรำกฏบนหน้ำจอ เม่ือกดปุ่ ม

    เร่ิมต้นท�ำงำน (START) ให้เตมิน�ำ้ลงในกระบอกใสน่�ำ้จนถงึระดบั 2 

    (MAX) ใสก่ระบอกใสน่�ำ้กลบัเข้ำท่ีและดนัให้ลงล๊อก

2. โหมดเพ่ิมเวลำ จะถกูยกเลกิ เม่ือกดปุ่ มหยดุ/ยกเลกิ (Stop/Cancel)

3. กำรเพ่ิมเวลำสำมำรถท�ำได้แตกตำ่งกนัไปในแตล่ะโหมด ดรูำยละเอียด

     ด้ำนลำ่ง โปรแกรมกำรเพ่ิมเวลำปรุงอำหำรสำมำรถท�ำซ�ำ้ได้ตำมต้องกำร

    จนกวำ่อำหำรจะสกุ

การปรับอุณหภมูิ

กำรเปลี่ยนอณุหภมิูระหวำ่งกำรปรุงอำหำรด้วยระบบปกติในโปรแกรม

กำรท�ำเบเกอร่ี/อบแบบอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Convection 

Bake/Roast), กำรอบเค้กแบบอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Con-

vection Cake) กำรอบขนมปังแบบอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam 

Convection Bread) และกำรอบแบบอบเกรียม (Convection Oven) 

สำมำรถท�ำได้งำ่ยดำยโดยกำรหมนุลกูบดิเพ่ิมหรือลดขัน้ละ 10°C จำก

นัน้กดปุ่ ม Enter ถ้ำไมก่ดปุ่ ม Enter ภำยใน 5 วินำที อณุหภมิูจะกลบั

ไปยงัอณุหภมิูเร่ิมต้นท่ีเลือกไว้

การเตอืนเม่ือเสร็จสิน้การปรุงอาหาร

เม่ือสิน้สดุกำรปรุงอำหำร จะมีเสียงเตือนดงัขึน้และจะดงัขึน้อีกเม่ือ

ผำ่นไป 2 และ 4 นำที จนกวำ่ประตเูตำจะเปิดออกหรือมีกำรกดปุ่ ม

หยดุ/ยกเลกิ (Stop/Clear)

เพ่ิมเวลำเม่ือสิน้สดุกำร

ปรุงอำหำร

กำรอบไอน�ำ้

พลงัสงู

(SuperSteam 

Convection)

อตัโนมตัิ 0 - 30 นำที

ปกติ 0 - 30 นำที

กำรอบเกรียม

(Convection)

ปกติ 0 - 30 นำที

กำรนึง่อำหำร

(Steam)

อตัโนมตัิ 0 - 10 นำที

ปกติ 0 - 10 นำที

ไมโครเวฟ

(Microwave)

ละลำยน�ำ้แข็งอตัโนมตัิ 0 - 10 นำที

อุน่อำหำร ไมไ่ด้

ปกติ ไมไ่ด้
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TH-22

ค�าส่ังพเิศษอ่ืนๆ

การปรุงอาหารแบบหลายขัน้ตอน

1

2

การอบไอน�า้พลังสูง (SUPERSTEAM CONVECTION)

และการอบเกรียม (CONVECTION)
สำมำรถตัง้โปรแกรมกำรอบไอน�ำ้และกำรอบเกรียมได้ 2 รูปแบบในโหมดนี ้

1. กำรอุน่เตำ + กำรอบแบบอบเกรียม (Convection Oven) + กำรอบแบบ

    อบเกรียม (Convection Oven)

2. กำรอุน่เตำ +  กำรอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Bake/Roast) + กำร

    อบแบบอบเกรียม (Convection Oven)

* สำมำรถข้ำมขัน้ตอนกำรอุน่เตำได้

* สมมตุวิำ่ต้องกำรปรุงอำหำรแบบหลำยขัน้ตอน พร้อมกำรอุน่เตำในรูป

  แบบท่ี 2

ขัน้ตอนท่ี 1 ตัง้โหมดกำรท�ำเบเกอร่ี/อบแบบอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam 

Convection Bake/Roast) ท่ี 160°C เป็นเวลำ 1 ชัว่โมง 10 นำที

ขัน้ตอนท่ี 2 ตัง้โหมดกำรอบแบบอบเกรียม (Convection Oven), ท่ี 230°C

เป็นเวลำ 10 นำที

ไมโครเวฟ
สำมำรถตัง้โปรแกรมให้เตำอบปรุงอำหำรอตัโนมตัไิด้ถงึ 4 ขัน้ตอน โดย

เปลี่ยนจำกระดบัควำมร้อนหนึง่ไปยงัอีกระดบัหนึง่โดยอตัโนมตั ิ บำงครัง้

จะมีค�ำแนะน�ำบอกให้เร่ิมต้นท่ีระดบัควำมร้อนหนึง่ แล้วเปลี่ยนไปอีกระดบั

หนึง่

* สมมตุวิำ่ต้องกำรปรุงอำหำรเป็นเวลำ 5 นำที ท่ีระดบัควำมร้อน 30% จำก

นัน้ปรุงอำหำรตอ่ไปอีก 30 นำที ท่ีระดบัควำมร้อน 50%

1

2

ส�ำหรับขัน้ตอนท่ี 1 ให้ปฏิบตัติำมข้อ 1 ถงึ 5 ในกำรท�ำเบเกอร่ี/

อบแบบอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Bake/Roast) ดหูน้ำ 15

กดปุ่ มอบเกรียม (Convection) 

เพ่ือตัง้โปรแกรมขัน้ตอนท่ีสอง

หมนุลกูบดิเพ่ือใสอ่ณุหภมิูท่ีต้องกำร 

230°C และกดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือใสเ่วลำปรุงอำหำร

10 นำที

กดปุ่ มเร่ิมต้นกำรท�ำงำน (START)

ส�ำหรับขัน้ตอนท่ี 1 ให้ปฏิบตัติำมข้อ 1 ถงึ 2 ของโปรแกรมไมโครเวฟ

(Microwave) ในกำรปรุงอำหำรแบบระบบปกต ิดหูน้ำ 20

กดปุ่มไมโครเวฟ (Microwave)

เพ่ือตัง้โปรแกรมขัน้ตอนท่ีสอง

หมนุลกูบดิเพ่ือใสเ่วลำปรุงอำหำร

30 นำที จำกนัน้กดปุ่ ม Enter

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือกก�ำลงัควำมร้อน

50%

กดปุ่ มเร่ิมต้นกำรท�ำงำน (START)

ขัน้ตอนการใช้งาน

ขัน้ตอนการใช้งาน
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TH-23

ค�าส่ังพเิศษ

1

ค�าส่ังพเิศษอ่ืนๆ

โปรแกรมย้อนกลบั/ค�ำสัง่พิเศษ (Back/Info) จะมี 7 ฟังก์ชัน่ และมีค�ำแนะน�ำ

ทีละขัน้ตอนเก่ียวกบัฟังก์ชัน่พิเศษ

การบ�ารุงรักษา การตัง้ค่า

ระบำยน�ำ้ (DRAIN WATER)

ขจดัครำบ (DESCALE)

ท�ำควำมสะอำดด้วยไอน�ำ้

(STEAM CLEAN)

ควำมคมชดั (CONTRAST)

ระบบป้องกนัเคร่ืองท�ำงำน (CHILD LOCK)

ระบบสำธิตกำรท�ำงำน (DEMO MODE)

ควำมกระด้ำงของน�ำ้ (WATER HARDNESS)

ฟังก์ชั่นเหล่ำนีส้ำมำรถเลือกได้โดยกำรกดปุ่ มย้อนกลับ/ค�ำสั่งพิเศษ 

(Back/Info) ในจอแสดงผลหลกั (แสดง ENERGY SAVE MODE) จำกนัน้

หมนุลกูบดิและกด Enter

ระบายน�า้
น�ำ้ท่ีเหลือภำยในเคร่ืองผลติไอน�ำ้จะถกูท�ำให้ระเหยออกไปโดยกำรใช้

ฟังก์ชัน่ระบำยน�ำ้ ดหูน้ำ 8

ขจดัคราบ
ดหูน้ำ 8

ท�าความสะอาดด้วยไอน�า้
ดหูน้ำ 24

ความคมชัด
ฟังก์ชัน่นีจ้ะชว่ยปรับควำมมืดและควำมสวำ่งของจอแสดงผล

2

การป้องกันเคร่ืองท�างาน
ฟังก์ชัน่นีช้ว่ยป้องกนักำรท�ำงำนท่ีไมพ่งึประสงค์ เชน่ กำรเลน่ของเดก็ 

สำมำรถตัง้คำ่ให้แผงหน้ำปัดลอ็กและไมส่ำมำรถท�ำงำนได้

1

2
หมายเหตุ:

1. ยกเลกิระบบป้องกนัเคร่ืองท�ำงำน โดยกดปุ่ ม Enter ค้ำงไว้ 3 วินำที

2. หำกตัง้ฟังก์ชัน่โหมด CHILD LOCK ไว้ โหมดประหยดัพลงังำนจะถกู

    ยกเลกิ

3. หำกเคร่ืองปิด กำรตัง้คำ่จะกลบัไปท่ี OFF

ระบบสาธิตการท�างาน
สำมำรถสำธิตกำรปรุงอำหำรและค�ำสัง่พิเศษ ได้โดยไมต้่องเปิดเคร่ือง

1

2
หมายเหตุ:

1.  ยกเลกิฟังก์ชัน่สำธิตกำรท�ำงำน ให้เลือก DEMO OFF ท่ีขัน้ตอน 2 หรือ

     ถอดปลัก๊เตำออกจำกเต้ำเสียบและเสียบปลัก๊เข้ำไปใหม ่“ENERGY 

    SAVE MODE”จะปรำกฏขึน้

2.  ถ้ำตัง้ระบบสำธิตกำรท�ำงำน โหมดประหยดัพลงังำนจะถกูยกเลกิ

น�า้กระด้าง
เตำอบถกูตัง้คำ่ควำมกระด้ำงของน�ำ้ท่ีระดบั 3 (สงูมำก) มำจำกโรงงำน

ผลติ สำมำรถตัง้คำ่ระดบัควำมกระด้ำงของน�ำ้ได้

สำมำรถใช้แผน่ทดสอบท่ีให้มำ เพ่ือตรวจสอบระดบัควำมกระด้ำงของน�ำ้

วธีิใช้แผ่นทดสอบ
1.  จุม่แผน่ทดสอบลงไปในน�ำ้ท่ีจะใช้เป็นเวลำ 1 วินำที และดงึออก

2.  สะบดัน�ำ้ออก

3. รอประมำณ 15 วินำที เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของสีบนแผน่

    ทดสอบกบัสีในตำรำงสีและตำรำงด้ำนลำ่ง

หำกคณุใช้แผน่ทดสอบอ่ืนๆ นอกเหนือจำกนี ้ให้ปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำนัน้ๆ

1

2  

ระดบัความกระด้าง ช่วงความกระด้าง การตัง้ค่า

1 <120 ppm

<120 mg/l

<6.7 °dH

กระด้ำงน้อย

2 120 - 250 ppm

120 - 250 mg/l

6.7 - 14.0 °dH

กระด้ำงมำก

3 >250 ppm

>250 mg/l

>14.0 °dH

กระด้ำงสงูมำก

กดปุ่ มย้อนกลบั/ค�ำสัง่พิเศษ (Back/Info) หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก

โหมด CONTRAST และกดปุ่ ม Enter    

หมนุลกูบดิเพ่ือปรับควำมคมชดัและกดปุ่ ม Enter เพ่ือเลือกระดบั

ท่ีปรับคำ่ควำมคมชดัจะถกูจดัเก็บไว้ในหนว่ยควำมจ�ำ แม้วำ่จะ

ไมมี่ไฟในเคร่ือง

กดปุ่ มย้อนกลบั/ค�ำสัง่พิเศษ (Back/Info) หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก

โหมด CHILD LOCK และกดปุ่ ม Enter

กดปุ่ ม Enter

กดปุ่ มย้อนกลบั/ค�ำสัง่พิเศษ (Back/Info) หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก

โหมด DEMO MODE และกดปุ่ ม Enter  

หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก DEMO ON และกดปุ่ ม Enter

กดปุ่ มย้อนกลบั/ค�ำสัง่พิเศษ (Back/Info) หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก

โหมด WATER HARDNESS และกดปุ่ ม Enter 

หมนุลกูบดิเพ่ือปรับควำมกระด้ำงของน�ำ้และกดปุ่ ม Enter เพ่ือ

เลือกระดบัท่ีปรับ คำ่ควำมกระด้ำงของน�ำ้จะถกูจดัเก็บไว้ในหนว่ย

ควำมจ�ำ แม้วำ่จะไมมี่ไฟในเคร่ือง

ขัน้ตอนการใช้งาน

ขัน้ตอนการใช้งาน

ขัน้ตอนการใช้งาน

ขัน้ตอนการใช้งาน



AX1600 OM Full (TH) 24May.indd 29/05/1470 6:59 AM

TH-24

การดูแลรักษาและการท�าความสะอาด

หม่ันท�าความสะอาดเตาเป็นระยะๆ 
ควรท�ำควำมสะอำดและเช็ดเศษอำหำรท่ีกระเดน็ออกมำ เพ่ือป้องกนัไม่

ให้ผิวด้ำนในเตำเสื่อมสภำพ ซึง่อำจท�ำให้เตำมีระยะเวลำกำรใช้งำนสัน้ลง 

หรืออำจก่ออนัตรำยอ่ืนๆขึน้

การท�าความสะอาดด้วยไอน�า้ (Steam Clean)

สิ่งส�าคัญ

- ถอดปล๊ักไฟออกก่อนท�าความสะอาดหรือเปิดประตเูตาไว้ เพื่อ

  ให้เคร่ืองไม่ท�างานระหว่างท�าความสะอาด

- ตรวจสอบว่าเตาเยน็หรือยังก่อนท�าความสะอาด

- ห้ามใช้น�า้ยาท�าความสะอาดเตาหรือน�า้ยาที่มีฤทธ์ิรุนแรง ห้าม

  ขัดถูส่วนใดๆของเตา

- ห้ามใช้เคร่ืองท�าความสะอาดแบบใช้แรงดนัไอน�า้

การท�าความสะอาดเตา – ภายนอก
ท�ำควำมสะอำดด้วยน�ำ้อุน่และสบูอ่อ่นๆ ให้ผ้ำเปียกหมำดเช็ดให้สะอำด 

ห้ำมใช้น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิรุนแรง ดแูลชอ่งระบำยอำกำศให้

ปรำศจำกฝุ่ นละออง

ประตเูตา
ใช้ผ้ำเปียกหมำดเช็ดท�ำควำมสะอำดประต,ู กระจกด้ำนในและด้ำนนอก, 

ฉนวนประตแูละสว่นท่ีติดกนัสม�่ำเสมอเพ่ือขจดัรอยเปือ้นหรือเศษอำหำร

ท่ีกระเดน็ออกมำ ห้ำมใช้น�ำ้ยำท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงหรืออปุกรณ์ท�ำควำมสะอำด

ท่ีเป็นโลหะคมเพ่ือท�ำควำมสะอำดกระจกประตเูตำ เน่ืองจำกอปุกรณ์ดงั

กลำ่วอำจขดูขีดพืน้ผิวและอำจท�ำให้กระจกแตกได้

แผงหน้าปัด
ควรท�ำควำมสะอำดแผงหน้ำปัดอยำ่งระมดัระวงั หำกแผงหน้ำปัดสกปรก 

ต้องเปิดประตเูตำก่อนท�ำควำมสะอำด ใช้ผ้ำชบุน�ำ้ (ใช้น�ำ้เพียงอยำ่ง

เดียว) หมำดๆเช็ดหน้ำปัดอยำ่งเบำมือ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำนุม่ ห้ำม

ขดัถหูรือใช้น�ำ้ยำเคมีท�ำควำมสะอำด ปิดประตแูละกดปุ่ ม หยดุ/ ยกเลกิ 

(Stop/ Clear)

การท�าความสะอาดเตา – ภายใน

ฟังก์ชัน่ท�ำควำมสะอำดด้วยไอน�ำ้ ชว่ยสลำยครำบไขมนั, น�ำ้มนัหรือ

เศษอำหำรท่ีตกค้ำง ไอ้น�ำ้จะชว่ยให้ท�ำควำมสะอำดเตำได้งำ่ยขึน้ 

อยำ่งไรก็ตำม ฟังก์ชัน่นีไ้มใ่ชฟั่งก์ชัน่ท�ำควำมสะอำดด้วยตวัเอง กำร

ท�ำควำมสะอำดในแตล่ะครัง้จะใช้เวลำประมำณ 20 นำที

ขัน้ตอนการเตรียมท�าความสะอาด
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เตมิน�า้ที่ดื่มได้หรือน�า้เยน็สะอาดที่

   กรองแล้วในกระบอกใส่น�า้และตดิตัง้กระบอกใส่น�า้เข้ากับเตา

   แล้ว (ดหูน้า 6)

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตดิตัง้ถาดรองน�า้เข้ากับเตาแล้ว (ดู

    หน้า 6)

ปลอ่ยให้เตำเยน็ลงเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดแผลไหม้จำกควำมร้อน เปิด

ประตเูตำแล้วคอ่ยๆใช้ผ้ำนุม่ชบุน�ำ้หมำดๆ เช็ดครำบสกปรกออก ขัน้

ตอนสดุท้ำย ถอดกระบอกใสน่�ำ้ออกจำกเตำและเทน�ำ้ทิง้ รอ 2-3นำที 

จงึเทน�ำ้ออกจำกถำดรองน�ำ้ทิง้

กำรท�ำควำมสะอำดพืน้ผิวด้ำนในเตำ ให้เช็ดด้วยผ้ำนุม่และน�ำ้อุน่

1. หลงักำรใช้งำนทกุครัง้ ขณะท่ีเตำยงัอุน่อยูใ่ห้เช็ดเศษอำหำรท่ี

    กระเดน็ ด้วยผ้ำนุม่หมำดหรือฟองน�ำ้ ห้ามใช้น�า้ยาท�าความ

   สะอาดที่มีฤทธ์ิกัดกร่อนรุนแรงหรือแผ่นส�าหรับขัด 

   ส�ำหรับครำบท่ีสกปรกมำก ใช้สบูอ่อ่นๆ เช็ดท�ำควำมสะอำดให้ทัว่

    ด้วยน�ำ้ร้อน  ใช้ฟังก์ชัน่ท�ำควำมสะอำดด้วยไอน�ำ้ (Steam Clean) 

    เพ่ือท�ำควำมสะอำดให้ทัว่

2. ต้องบดิผ้ำหรือฟองน�ำ้ให้แห้งเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ควำมชืน้หรือสิง่

    สกปรก เข้ำไปในชอ่งระบำยอำกำศของเตำ

3. ห้ำมใช้สเปรย์ท�ำควำมสะอำดฉีดผนงัภำยในของเตำ

4. อำหำรหรือไขมนัท่ีตกค้ำงอยูท่�ำให้เกิดควนัหรือกลิน่ไมพ่งึประสงค์ได้ 

    ควรท�ำให้เตำร้อนด้วยโปรแกรมยำ่งแบบอบไอน�ำ้พลงัสงู (Super

    Steam Convection Grill) ในระบบปกติเป็นเวลำ 20 นำที โดยไม่

    ต้องอุน่เตำและไมต้่องใสอ่ำหำรในเตำเพ่ือก�ำจดัไขมนัหรือเศษ

    อำหำรตกค้ำงออกจำกทอ่ตำ่งๆ ด้ำนในเตำและชดุท�ำควำมร้อน และ

    ขจดักลิน่ไมพ่งึประสงค์ ดรูำยละเอียด “กำรท�ำควำมสะอำดเตำก่อน

    กำรใช้งำนครัง้แรก” ท่ีหน้ำ 9

1  กดปุ่ มย้อนกลบั/ ค�ำสัง่พิเศษ 

     (Back/ Info) หมนุลกูบดิเพ่ือเลือก

     โหมด STEAM CLEAN 

     แล้วกดปุ่ ม Enter

2  กดปุ่มเริ่มต้นท�ำงำน (START)

ขัน้ตอนการใช้งาน
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การดแูลรักษาและการท�าความสะอาด

ฉนวนประตู
ท�ำควำมสะอำดฉนวนประตอูยูเ่สมอเพ่ือป้องกนัเตำเสื่อมคณุภำพ หำก

น�ำ้สะสมอยูภ่ำยในฉนวนประตมูำกๆ ให้เช็ดให้แห้งด้วยผ้ำนุม่ และถดู้วย

ผ้ำนุม่อีกผืน ห้ำมใช้น�ำ้ยำเคมีหรือน�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงบน

ผิวหน้ำ ระวงัอยำ่ขดัถฉูนวนประตแูรงๆ อยำ่ท�ำให้ช�ำรุด อยำ่ดงึหรือถอด

ฉนวนประต ู ก่อนปรุงอำหำรควรตรวจสอบวำ่ฉนวนประตรูำบเรียบเสมอ

กนัหรือไม ่ มิฉะนัน้ไอน�ำ้อำจร่ัวออกจำกประตไูด้ ห้ำมใช้เตำอบหำกฉนวน

ประตชู�ำรุด ให้ปรึกษำศนูย์บริกำรท่ีได้รับกำรรับรองจำก SHARP

ถาดรอง / ตะแกรง
ล้ำงถำดรองและตะแกรงทกุครัง้หลงัปรุงอำหำรด้วยน�ำ้สบูอ่อ่นๆ หรือ

น�ำ้ยำล้ำงจำน ล้ำงน�ำ้สะอำดและเช็ดให้แห้ง ห้ำมท�ำควำมสะอำดด้วย

น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงหรืออุปกรณ์ท�ำควำมสะอำดท่ีเป็น

โลหะหรือแปรงขนแข็งเพ่ือป้องกนักำรช�ำรุด อปุกรณ์ทกุชิน้สำมำรถล้ำง

ด้วยเคร่ืองล้ำงจำนได้

กระบอกใส่น�า้และฝาปิด
หลงัปรุงอำหำร ล้ำงด้วยน�ำ้สบูอ่อ่นๆ หรือน�ำ้ยำล้ำงจำนโดยใช้ผ้ำนุม่หรือ

ฟองน�ำ้เช็ดถ,ู ล้ำงน�ำ้สะอำดและเช็ดให้แห้ง ห้ำมล้ำงในเคร่ืองล้ำงจำน ให้

สงัเกตแผน่กรองท่ีปลำยด้ำนข้ำงของกระบอกใสน่�ำ้ ใช้แปรงชนิดขนนุม่

พิเศษก�ำจดัสิง่สกปรกท่ีสะสมอยูใ่นแผน่กรองออก เน่ืองจำกแผน่กรองนีไ้ม่

สำมำรถถอดออกหรือเปลี่ยนได้ ดงันัน้ต้องใช้ควำมระมดัระวงัเป็นพิเศษ

เพ่ือไมใ่ห้ตะแกรงของแผน่กรองช�ำรุดเสียหำยขณะท�ำควำมสะอำด ห้ำมใช้

น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิรุนแรง, อปุกรณ์ส�ำหรับขดูท่ีเป็นโลหะแหลม 

หรือแปรงขนแข็งกบักระบอกใสน่�ำ้ และแผน่กรอง ห้ำมใช้แผน่กรองท่ีช�ำรุด 

กำรสัง่ซือ้กระบอกใส ่ น�ำ้อนัใหมต่ดิตอ่ศนูย์บริกำรท่ีได้รับกำรรับรองจำก 

SHARP

ถาดรองน�า้และฝาปิด
เทน�ำ้ออกจำกถำดรองน�ำ้หลงัจำกปรุงอำหำร ล้ำงด้วยน�ำ้สบูอ่อ่นๆ หรือ

น�ำ้ยำล้ำงจำนโดยใช้ผ้ำนุม่หรือฟองน�ำ้เช็ดถ,ู ล้ำงน�ำ้สะอำดแล้วเช็ดให้

แห้ง ใสถ่ำดรองน�ำ้กลบัเข้ำไปท่ีด้ำนลำ่งสว่นหน้ำของเตำ ห้ำมล้ำงใน

เคร่ืองล้ำงจำน

การก�าจดัคราบภายในส่วนที่ผลิตไอน�า้
ระหวำ่งกำรผลติไอน�ำ้ ครำบไอน�ำ้อำจเกำะในเคร่ืองผลติไอน�ำ้ เม่ือ

ต้องกำรก�ำจดัครำบไอน�ำ้ ให้ใช้ฟังก์ชัน่ครำบไอน�ำ้ เม่ือข้อควำม DESCAL-

ING IS NECESSARY ปรำกฏขึน้ในจอแสดงผล ดคู�ำแนะน�ำโดยละเอียด

ได้ท่ีหน้ำ 8
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ตารางประกอบการแก้ไขปัญหา 
ถ้ำ EE ปรำกฏขึน้ หรือเม่ือทำ่นคดิวำ่เตำท�ำงำนผิดปกติ ให้ตรวจสอบตำรำงด้ำนลำ่งก่อนปรึกษำศนูย์บริกำรท่ีได้รับกำรรับรองจำก SHARP จะชว่ย

ลดกำรบริกำรทำงโทรศพัท์ท่ีไมจ่�ำเป็น

ค�าเตือน:
ห้ามแก้ไข ซ่อมแซมหรือดัดแปลงเตาอบด้วยตัวเอง การแก้ไขหรือซ่อมแซมด้วยตนเองจะเป็นอันตรายส�าหรับบุคคลที่ไม่ใช่ช่าง

เทคนิคซึ่งผ่านการฝึกฝนจาก SHARP ระวังอย่าถอดฝาครอบซึ่งป้องกันชิ้นส่วนต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้า

•  กำรซอ่มแซมและกำรดดัแปลง: อยำ่พยำยำมใช้งำนเตำอบท่ีท�ำงำนผิดปกติ

•  ฝำครอบและหลอดไฟ: เพ่ือป้องกนัไฟฟ้ำลดัวงจรหรือกำรไหม้ กรุณำอยำ่ถอดฝำครอบ

ข้อความแสดงความผิดพลาด / ข้อความแจ้งข้อมูล

ข้อความที่ปรากฏ การด�าเนินการ

ข้อควำมแสดงควำมผิด

พลำด

EE เน่ืองจำกเกิดข้อผิดพลำดทำงเทคนิค กรุณำตดิตอ่ศนูย์บริกำรชำร์ปท่ีได้รับกำร

รับรองจำก SHARP

ข้อควำมแจ้งข้อมลู รอสกัครู่

เตำร้อนเกินกวำ่ท่ีจะใช้งำนได้

เตำมีควำมร้อนมำกเกินไปท่ีจะสำมำรถใช้โปรแกรมไมโครเวฟ (Microwave) ส�ำหรับ

กำรละลำยอำหำรแชแ่ข็ง หรือเร่งกำรขึน้ฟขูองแป้ง (Steam Manual Proof)ให้น�ำ

อำหำรออกจำกเตำและปลอ่ยให้เตำเย็นลงจนกระทัง่ข้อควำมดบัไป

น�ำ้กลำยเป็นน�ำ้แข็ง

กรุณำอ้ำงอิงค�ำแนะน�ำในคูมื่อ

กำรใช้งำน

เตำอำจไมส่ำมำรถท�ำงำนได้เป็นปกติ

สัง่งำนเตำโดยใช้โปรแกรมกำรยำ่งแบบอบเกรียม (Convection Grill) โดยไม่มี

อำหำร และอุน่เตำเป็นเวลำ5 นำที

ดหูน้ำ 17

“Now cooling” หลงัจำกปรุงอำหำร ตวัเตำและชิน้สว่นตำ่งๆของเตำจะยงัคงร้อนอยู่

ข้อควำม “Now cooling” จะปรำกฏในจอแสดงจนกระทัง่ภำยในเตำเยน็ลงดีแล้ว 

พดัลมระบำยควำมร้อนอำจจะท�ำงำนตอ่ไปอีกถงึ 13 นำที

ข้อควำม “Now cooling” จะดบัไปเม่ือเตำเยน็ลงดีแล้ว หำกทำ่นต้องกำรใช้เตำอุน่ 

ให้กดปุ่ มหยดุ/ ยกเลกิ (Stop/ Clear)

เปลี่ยนถำดรองน�ำ้ทิง้ ถอดถำดรองน�ำ้ออกจำกเตำแล้วใสก่ลบัเข้ำไปในเตำให้ถกูต้อง ดหูน้ำ 6

ในกรณีท่ีตดิตัง้ถำดรองน�ำ้ทิง้ไมถ่กูต้อง ข้อควำม “Replace drip tray” จะปรำกฏ

บนจอแสดงผล

เทน�ำ้ออกจำกถำดรองน�ำ้แล้ว

ใสก่ลบัเข้ำไปในเตำ

ข้อควำม “Empty drip tray and replace” จะปรำกฏขึน้บนจอแสดงผลเม่ือยงัคง

มีน�ำ้อยูใ่นถำดรองน�ำ้ จะต้องเทน�ำ้ในถำดรองน�ำ้ทิง้และใสถ่ำดกลบัเข้ำท่ีก่อนจะ

เร่ิมใช้งำนโปรแกรมอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Convection) หรือโปรแกรมนึง่

อำหำร (Steam) ดหูน้ำ 6

ต้องขจดัครำบ ปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำทีละขัน้ตอนในกำรขจดัครำบ ดหูน้ำ8

เตมิน�ำ้ลงในกระบอกใสน่�ำ้จน

ได้ระดบั

น�ำกระบอกใสน่�ำ้ออกจำกเตำแล้วเตมิน�ำ้จนถงึระดบั 2 (Max) ใสก่ระบอกใสน่�ำ้กลบั

เข้ำไปในเตำและดนัให้เข้ำท่ี

หมำยเหต:ุ ให้แนใ่จวำ่ ไมไ่ด้ใช้น�ำ้ชนิดอ่ืน เชน่ น�ำ้กลัน่, น�ำ้รีเวอร์สออสโมซสิ (R.O) 

น�ำ้แร่ และอ่ืนๆ

ถอดกระบอกใสน่�ำ้ ถ้ำมีน�ำ้อยูใ่นกระบอกใสน่�ำ้ ฟังก์ขัน่ระบำยน�ำ้จะไมท่�ำงำน ถอดกระบอกใสน่�ำ้ออก

ก่อนเร่ิมระบำยน�ำ้

ร้อน ตวัเตำและด้ำนในของเตำจะร้อนมำก ใช้ควำมระมดัระวงัเป็นพิเศษไมใ่ห้เกิดแผล

ไหม้จำกกำรสมัผสัเตำท่ีร้อน

ตารางประกอบการแก้ไขปัญหา
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ตารางประกอบการแก้ไขปัญหา

เหตกุำรณ์ตอ่ไปนีถื้อเป็นเร่ืองปกตแิละไมไ่ด้เป็นสิง่บง่บอกวำ่เตำท�ำงำนผิดปกติ

ค�าถาม / เหตุการณ์ ค�าตอบ

แผงหน้ำปัด /

แหลง่จำ่ยไฟ

จอแสดงผลมืด/ วำ่งเปลำ่ * เปิดประตเูตำแล้วปิด

* ตรวจสอบดวูำ่ปลัก๊เสียบอยูก่บัเต้ำเสียบหรือไม่

* ตรวจสอบกระเปำะหลอดไฟและฟิวส์วำ่ท�ำงำนปกตหิรือไม่

* ถอดปลัก๊ไฟ รอ 1 นำทีและเสียบปลัก๊ไฟใหม่

จอแสดงเป็นปกติแตปุ่่ มเร่ิมต้นกำร

ท�ำงำน (START) ไมท่�ำงำนเม่ือกดปุ่ ม

* เปิดประตเูตำแล้วปิด ไฟภำยในเตำดบัหรือไม ่กดเร่ิมต้นกำรท�ำงำน 

(START) อีกครัง้

* หำกบนจอแสดงปรำกฏข้อควำม “Wait. Oven is too warm to use.” ให้รอ

จนกวำ่ข้อควำมนีจ้ะหำยไป

แหลง่จำ่ยไฟเกิดขดัข้องในระหวำ่งกำร

ปรุงอำหำร

โปรแกรมปรุงอำหำรและเวลำท่ีตัง้ไว้จะถกูยกเลกิ ปรุงอำหำรตอ่ด้วยระบบ

ปกติ

ไฟภำยในเตำดบัในระหวำ่งกำรเร่งกำร

ขึน้ฟขูองแป้ง (PROOF)

เป็นกำรท�ำงำนปกตเิพ่ือป้องกนัไมใ่ห้แป้งขนมปังท่ีบริเวณผิวด้ำนนอกแห้ง

กรอบ

ไฟภำยในเตำดบัในระหวำ่งกำรก�ำจดั

ครำบไอน�ำ้

ถือเป็นกำรท�ำงำนปกต ิดหูน้ำ 8

ไฟภำยในเตำดบัขณะประตเูตำเปิด ไฟภำยในเตำจะดบัลงเม่ือประตเูปิดอยูน่ำนเกิน 5 นำที
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ตารางประกอบการแก้ไขปัญหา

เหตกุำรณ์ตอ่ไปนีถื้อเป็นเร่ืองปกตแิละไมไ่ด้เป็นสิง่บง่บอกวำ่เตำท�ำงำนผิดปกติ

ค�าถาม / เหตุการณ์ ค�าตอบ

ไอน�ำ้ ขณะประตเูปิด พบน�ำ้อยูภ่ำยในเตำ เกิดกำรกลัน่ตวัของไอน�ำ้ภำยในเตำ เช็ดให้แห้งด้วยฟองน�ำ้

ไอน�ำ้เลด็ลอดออกมำจำกชอ่งระบำยอำกำศ

ท่ีด้ำนบนของเตำ

เป็นเร่ืองปกตท่ีิไอน�ำ้ซึง่ผำ่นกำรใช้งำนแล้วจะออกมำจำกชอ่งระบำยอำกำศท่ี

ด้ำนบนของเตำ

พบน�ำ้ท่ีเกิดจำกกำรกลัน่ตวัของไอน�ำ้ภำยใน

เตำ

ถือเป็นกำรท�ำงำนตำมปกติ

เกิดกำรกลัน่ตวัของไอน�ำ้บนพืน้ของเตำ เช็ดให้แห้งด้วยผ้ำนุม่

ไอน�ำ้เลด็ลอดออกมำจำกประตใูนระหวำ่ง

กำรปรุงอำหำร

ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ปะเก็นประตเูตำอยูใ่นสภำพท่ีรำบเรียบดี

เสียงดงั / 

เสียง

มีเสียงดงัในระหวำ่งกำรปรุงอำหำรด้วย

โปรแกรมไมโครเวฟ

ขณะปรุงอำหำรด้วยโปรแกรมไมโครเวฟ ทำ่นอำจได้ยินเสียงกำรท�ำงำนของ

แมกนีตรอนเป็นระยะๆ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระดบัควำมร้อนท่ีใช้

มีเสียงดงัหลงัจำกกำรปรุงอำหำร พดัลมระบำยอำกำศจะท�ำงำนไปจนกระทัง่เตำเยน็ลง

พดัลมอำจจะท�ำงำนตอ่ไปจนถงึ 13 นำที ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอณุหภมิูของเตำและ

ชิน้สว่นตำ่งๆ

มีเสียงดงัขณะปรุงอำหำรโดยใช้ควำมร้อนสงู อณุหภมิูท่ีสงูอำจท�ำให้สว่นประกอบตำ่งๆของเตำเกิดกำรขยำยตวั ซึง่ถือเป็น

เร่ืองปกติ

ควนั / กลิน่ ได้กลิน่จำกภำยในเตำหลงัจำกกำรปรุง

อำหำร

ดหูน้ำ 9 ส�ำหรับค�ำแนะน�ำทีละขัน้ตอนในกำรท�ำควำมสะอำดเตำก่อนกำรใช้

งำนเป็นครัง้แรก

ขณะเร่ิมใช้งำนเตำเป็นครัง้แรกอำจจะมีควนั

หรือกลิน่ได้

ด ู“CLEAN THE OVEN BEFORE FIRST USE” ท่ีหน้ำ 9 ส�ำหรับค�ำแนะน�ำที

ละขัน้ตอนในกำรก�ำจดักลิน่

อ่ืนๆ เวลำท่ีปรำกฏอยูบ่นจอแสดงมีกำรนบัถอย

หลงัรวดเร็วมำก

ตรวจเช็คระบบสำธิตกำรท�ำงำน (Demonstration Mode) ท่ีหน้ำ 23 และ

ท�ำกำรยกเลกิ
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TH-29

รายการตรวจสอบก่อนเรียกใช้บริการ
ให้ทำ่นท�ำกำรตรวจสอบตำมรำยกำรตอ่ไปนีก่้อนเรียกใช้บริกำรจำกศนูย์บริกำรชำร์ป:

1. หน้ำจอแสดงผลสวำ่งเม่ือเปิดและปิดประตหูรือไม ่?                        ใช ่______ ไมใ่ช ่______

2. ขณะประตเูปิดอยู ่ไฟภำยในเตำตดิสวำ่งหรือไม?่     ใช ่______ ไมใ่ช ่______

3. วำงน�ำ้หนึง่แก้ว (ประมำณ 250 มล.) บนพืน้เตำเซรำมิกแล้วปิดประตเูตำให้สนิท

    ไฟภำยในเตำควรดบัลงถ้ำปิดประตเูตำสนิท

    ตัง้โปรแกรมไมโครเวฟเวลำ 1 นำที ระดบัควำมร้อน 100% ในขณะนี:้ 

    A. ไฟภำยในเตำตดิสวำ่งหรือไม?่            ใช ่______ ไมใ่ช ่______

    B. พดัลมระบำยควำมร้อนท�ำงำนหรือไม?่       ใช ่______ ไมใ่ช ่______

        (เอำมือองัเหนือชอ่งระบำยอำกำศ)

    C. รูปไอคอน ไมโ่ครเวฟ                   ปรำกฏขึน้ในจอแสดงผลหรือไม?่                            ใช ่______ ไมใ่ช ่______

    D. หลงัจำกเวลำผำ่นไป 1 นำที ได้ยินเสียงเตือนหรือไม?่                                   ใช ่______ ไมใ่ช ่______

    E. น�ำ้ภำยในเตำร้อนหรือไม?่                                                   ใช ่______ ไมใ่ช ่______

4. น�ำน�ำ้ออกจำกเตำและตัง้โปรแกรมอบเกรียม (Convection) เป็นเวลำ 5 นำที ท่ีอณุหภมิู 250 C

    A. รูปไอคอน                  ปรำกฏขึน้ในจอแสดงผลหรือไม?่                                                           ใช ่______ ไมใ่ช ่______

    B. หลงัจำกเตำหยดุท�ำงำน ภำยใจของเตำร้อนหรือไม?่                                       ใช ่______ ไมใ่ช ่______

5. เติมน�ำ้ลงในกระบอกใสน่�ำ้จนได้ระดบัแล้วใสก่ลบัเข้ำไปในเตำ ตัง้โปรแกรมนึง่แบบควำมร้อนสงูด้วยระบบปกต ิ(Manual Steam High) เป็นเวลำ 

    3นำที

A: หลงัจำกเตำหยดุท�ำงำน ภำยในเตำเตม็ไปด้วยไอน�ำ้ใชห่รือไม?่                                         ใช ่______ ไมใ่ช ่______

ถ้ำ”ไมใ่ช”่ เป็นค�ำตอบของค�ำถำมข้อใดข้อหนึง่ โปรดตรวจสอบเต้ำเสียบและฟิวส์ในชดุมิเตอร์ของทำ่น

หำกทัง้เต้ำเสียบและฟิวส์ท�ำงำนเป็นปกต ิให้ตดิตอ่ศนูย์บริกำรซึง่ผำ่นกำรรับรองโดย SHARP

ข้อส�าคัญ: ถ้ำจอแสดงผลไมป่รำกฏข้อควำมใดๆทัง้ๆท่ีปลัก๊ไฟเสียบอยู ่แสดงวำ่เตำอำจอยูใ่นโหมดประหยดัพลงังำน ให้เปิดและปิดเตำเพ่ือใช้งำน ด ู“เร่ิมกำรใช้

งำน” หน้ำ 9

หมายเหตุ:
1. ถ้ำเวลำในจอแสดงผลนบัถอยหลงัอยำ่งรวดเร็ว  ให้ตรวจสอบระบบสำธิตกำรท�ำงำน (Demonstration Mode) (ดรูำยละเอียดหน้ำ 23)

2. ถ้ำเตำถกูตัง้เป็นเวลำมำกกวำ่ 4 นำที ในโปรแกรมไมโครเวฟ (Microwave) ท่ีระดบัควำมร้อน 100% ก�ำลงัไฟจะลดลงเพ่ือป้องกนัเตำร้อนเกินไป สดุท้ำยก�ำลงัไฟ

   จะเหลือ 70% หลงัผำ่นไป 6 นำที

ข้อมูลจ�าเพาะ
แรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบั                 :    อ้ำงอิงท่ีป้ำยบอกระดบั

ก�ำลงัไฟฟ้ำกระแสสลบัท่ีต้องกำร                :

ไมโครเวฟ         1.16 กิโลวตัต์

อบเกรียม (Convection)   1.55 กิโลวตัต์

ก�ำลงัไฟออก                 :

ไมโครเวฟ     800 วตัต์*(ตำมขัน้ตอนกำรทดสอบของ IEC)

อบเกรียม (Convection)   1.45 กิโลวตัต์

ควำมถ่ีไมโครเวฟ   2450 MHz** (Class B/ Group 2)

ขนำดภำยนอก   553 มม.(ก) x 438 มม.(ส) x 483 มม.(ล)***

ขนำดภำยใน   359 มม.(ก) x 256 มม.(ส) x 339 มม.(ล)

ควำมจ ุ    31 ลติร

น�ำ้หนกั    ประมำณ 24 กก.

*        กำรวดัข้ำงต้นยดึวิธีกำรมำตรฐำนของ the international Electrotechnical Commission (IEC) ท่ีใช้ส�ำหรับวดัก�ำลงัไฟออก

**       เป็นกำรแบง่ประเภทของอปุกรณ์ ISM (Industrial, Scientific and Medical) ดงัท่ีอธิบำยไว้ในมำตรฐำนสำกล CISPR11

***      ควำมลกึไมร่วมถงึมือจบัส�ำหรับเปิดประตเูตำ

****     ควำมจภุำยในค�ำนวณจำกกำรวดัควำมกว้ำง, ควำมยำว และควำมสงู ควำมจจุริงส�ำหรับอำหำรจะน้อยกวำ่
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ข้อแนะน�าในการปรุงอาหาร

คูมื่อกำรใช้เลม่นีเ้ป็นสิง่มีคำ่ย่ิง ขอให้ทำ่นอำ่นและศกึษำอยำ่ง

ละเอียดและเก็บไว้ใช้อ้ำงอิงตลอดเวลำ

ทำ่นต้องระลกึไว้เสมอวำ่ เตำ SuperSteam Oven นัน้ไมเ่หมือน

กบัเตำท่ีมีเพียงไมโครเวฟอยำ่งเดียวตรงท่ีเตำชนิดนีมี้แนวโน้มท่ี

จะเกิดควำมร้อนในระหวำ่งท่ีปรุงอำหำรในโหมดอบไอน�ำ้พลงัสงู 

(SuperSteam Convection), อบเกรียม (Convection) หรือนึง่

อำหำร (Steam)

เตำชนิดนีมี้ไว้ส�ำหรับเตรียมอำหำรเทำ่นัน้ ไมค่วรใช้อบผ้ำหรือหนงัสือพิมพ์

เตำของทำ่นมีโหมดส�ำหรับปรุงอำหำรหลำกหลำย ซึง่แบง่ออกเป็นระบบอตัโนมตัแิละระบบปกต ิ กำรอบไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam Convection), 

กำรนึง่อำหำร (Steam) และไมโครเวฟ (Microwave) มีให้เลือกทัง้แบบระบบอตัโนมตัแิละระบบปกต ิแตก่ำรอบเกรียม (Convection) มีเฉพำะแบบ

ระบบปกติ

อบไอน�า้พลังสูง (SuperSteam Convection)
ฟังก์ชัน่ไอน�ำ้พลงัสงู (SuperSteam) ได้ถกูเข้ำรวมกบัฟังก์ชัน่อบเกรียม (convection) เพ่ือให้สำมำรถยำ่งหรืออบอำหำร และก�ำจดัไขมนัสว่นเกินออก

ไปได้ โดยท่ีอำหำรไมส่ญูเสียควำมชืน้ เนือ้และไก่จะเหลืองเกรียม ฉ�่ำและมีรสชำติ

น่ึงอาหาร (Steam)
ฟังก์ชัน่นึง่อำหำร (Steam) จะคอ่ยๆปรุงอำหำรโดยรักษำควำมชืน้ รสชำตติำมธรรมชำตแิละสำรอำหำร สำมำรถนึง่อำหำรแบบอุน่ (Steam Reheat) 

ในภำชนะโลหะได้

อบเกรียม (Convection)
ฟังก์ชัน่อบเกรียม (convection) ท�ำอำหำรได้หลำกหลำยทัง้อบเกรียม, อบเบเกอร่ี, ปิง้ และอบกรอบ เชน่ อบคกุกี,้ เค้ก, ขนมปัง, มฟัฟ่ิน, ขนมปังกรอบ 

และโรล ได้หนึง่หรือสองชัน้ ไมมี่ระบบอตัโนมตัสิ�ำหรับกำรอบเกรียม

ไมโครเวฟ (Microwave)
ไมโครเวฟให้ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรปรุงอำหำรและละลำยอำหำรแชแ่ข็ง

ท�าความรู้จกักับเตาของท่าน

เก่ียวกับทางเลือกในการปรุงอาหาร

TH-30
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TH-31

ภาชนะและวัสดุปิดคลุม

ตำรำงด้ำนลำ่งนีจ้ะแนะน�ำวำ่ควรใช้ภำชนะและวสัดปิุดคลมุอำหำรชนิดใดในแตล่ะโหมดกำรท�ำงำน

ข้อแนะน�าในการปรุงอาหาร

การอบไอน�า้พลังสูง 

/ การอบเกรียม

(SuperSteam Convection / 

Convection)

การน่ึงอาหาร 

(Steam)

ไมโครเวฟ

(Microwave)

อะลมิูเนียมฟอยล์, ภำชนะ

บรรจทุ�ำจำกฟอยล์

ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

แผ่นอะลมิูเนียมฟอยล์แบนชนำดเล็กท่ีวำงแนบอำหำรสำมำรถป้องกนัไม่

ให้อำหำรบริเวณนัน้ไหม้ หรือน�ำ้แข็งละลำยเร็วเกินไป ให้แผน่ฟอยล์อยู่

หำ่งจำกผนงัเตำอยำ่งน้อย 2 ซม

โลหะ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ไมไ่ด้

ภำชนะดนิเผำ, เซรำมิก ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

เคร่ืองกระเบือ้งส�ำหรับเตำอบ, เคร่ืองปัน้ดนิเผำ, เคร่ืองปัน้ดนิเผำเคลือบ

เงำ, และเคร่ืองปัน้ดนิเผำอยำ่งดี (bone china) ปกติแล้วล้วนเหมำะสม

ส�ำหรับน�ำมำใช้ในกรณีนี ้ห้ำมใช้ภำชนะท่ีมีต�ำหนิ

ตรวจสอบค�ำแนะน�ำของบริษัทผู้ผลิตว่ำปลอดภยัส�ำหรับใช้กบัไมโครเวฟ

หรือไม ่ห้ำมใช้ภำชนะท่ีมีต�ำหนิ

เคร่ืองแก้วทนควำมร้อน

เชน่ Pyrex®

ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

ควรระมดัระวงัหำกใช้เคร่ืองแก้วอยำ่งดีเน่ืองจำกสำมำรถแตกได้หำกได้

รับควำมร้อนอยำ่งฉบัพลนั

พลำสตกิ / โพลีสไตรีนทนควำม

ร้อนสงูกวำ่ 140 °C

ใช้ไมไ่ด้ ใช้ได้ ใช้ได้

ต้องระมัดระวังเน่ืองจำกภำชนะ

บำงชนิดเกิดกำรโค้งงอ, ละลำย, 

หรือสีตกท่ีอณุหภมิูสงู

ใช้ภำชนะพลำสติกส�ำหรับโปรแกรมไมโครเวฟในกำรอุ่นและละลำย

น�ำ้แข็ง ภำชนะพลำสติกส�ำหรับไมโครเวฟบำงชนิดไมเ่หมำะส�ำหรับน�ำมำ

ปรุงอำหำรท่ีมีน�ำ้ตำลสงู 

ปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำของบริษัทผู้ผลติ

แผ่นพลำสติกห่อหุ้มอำหำรทน

ควำมร้อนสงูกวำ่ 140°C

ใช้ไมไ่ด้ ใช้ได้ ใช้ได้

กระดำษซบัมนั, จำนกระดำษ ใช้ไมไ่ด้ ใช้ไมไ่ด้ ใช้ได้

กระดำษซบัมนั: เพ่ือปิดคลมุเวลำอุน่หรือปรุงอำหำร ห้ำมใช้กระดำษซบั

มนัท่ีน�ำกลบัมำซ�ำ้เน่ืองจำกอำจมีผงโลหะปะปนอยู่

จำนกระดำษ: ส�ำหรับอุน่ซ�ำ้

ภำชนะท�ำจำกวสัดสุงัเครำะห์ ใช้ไมไ่ด้ ใช้ไมไ่ด้ ใช้ไมไ่ด้

สำมำรถละลำยได้ท่ีอณุหภมิูสงู

กระดำษรองอบ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ไมไ่ด้

ห้ำมสมัผสัผนงัเตำเน่ืองจำกอำจเกิดกำรไหม้ รักษำระดบัอณุหภมิูท่ี

สำมำรถทนควำมร้อนได้

ถงุส�ำหรับอบ ใช้ได้ ใช้ไมไ่ด้ ใช้ได้

ถงุส�ำหรับอบควรใช้ส�ำหรับกำรอบ

เกรียม (convection) เทำ่นัน้

ปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำของบริษัทผู้ผลติ

จำนเงินและภำชนะท�ำอำหำร

ห รือภำชนะซึ่ งอำจขึ น้ส นิม

ภำยในเตำได้

ใช้ไมไ่ด้ ใช้ไมไ่ด้ ใช้ไมไ่ด้

ตะแกรง, ถำดส�ำหรับอบขนม ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ไมไ่ด้

โหมดปรุงอำหำร

ภำชนะ – 

วสัดปิุดคลมุ

ควรตรวจสอบภาชนะเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมส�าหรับแต่ละโหมดการปรุงอาหาร ขณะอุ่นอาหารในภาชนะพลาสตกิ ให้ระมัดระวัง

อุณหภมูทิี่จุดหลอมละลายของภาชนะดงักล่าวมากเป็นพเิศษ ห้ามอุ่นอาหารในภาชนะพลาสตกิด้วยอุณหภมูทิี่สูงกว่าจุดหลอมละลายของ

ภาชนะ คอยจบัตาดเูอาไว้ทกุขณะเน่ืองจากอาจเกดิการหลอมละลายและประกายไฟ
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อุปกรณ์เสริม มีอปุกรณ์เสริมส�ำหรับไมโครเวฟหรืออปุกรณ์ชนิดทนควำมร้อนให้เลือกซือ้หำมำกมำย ประเมินอยำ่งรอบคอบก่อนซือ้เพ่ือให้แนใ่จ

วำ่ตรงกบัควำมต้องกำร เทอร์โมมิเตอร์ส�ำหรับใช้กบัไมโครเวฟจะชว่ยให้ทำ่นทรำบระดบัควำมสกุท่ีถกูต้องและแนใ่จวำ่อำหำรได้รับกำรปรุงด้วย

ระดบัอณุหภมิูท่ีมีควำมปลอดภยัขณะใช้ กำรปรุงด้วยไมโครเวฟเพียงอยำ่งเดียว SHARP จะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้กบัเตำในกรณีท่ี

มีกำรใช้อปุกรณ์เสริม

ส�ำหรับกำรปรุงอำหำรแบบอตัโนมตั ิให้ใช้ภำชนะตำมท่ีแนะน�ำใช้ในตำรำงกำรปรุงอำหำรในคูมื่อใช้งำนนีห้รือหนงัสือคูมื่อกำรท�ำอำหำรท่ีให้มำ

ค�าแนะน�าการปรุงอาหารด้วยโปรแกรมอบไอน�า้พลังสูง และการน่ึงอาหาร

มีเทคนิคบำงประกำรในกำรปรุงอำหำรด้วยไอน�ำ้ (Steam) จ�ำเป็นอยำ่งย่ิงท่ีจะต้องปฏิบตัติำมเทคนิคเหลำ่นีเ้พ่ือให้ได้ผลลพัธ์ออกมำดี หลำยอยำ่งมี

ควำมคล้ำยคลงึกบัวิธีกำรปรุงอำหำรโดยทัว่ไปซึง่ทำ่นอำจคุ้นเคยดีอยูแ่ล้ว กรุณำปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำตอ่ไปนีส้�ำหรับทำงเลือกในกำรปรุงอำหำรทัง้

หลำยท่ีใช้ฟังก์ชัน่อบไอน�ำ้พลงัสงู (SUPERSTEAM CONVECTON) และนึง่อำหำร (STEAM)

หมายเหตุ:
• คอยดเูตำอยูเ่สมอขณะมีกำรใช้งำน

• ต้องแนใ่จวำ่ภำชนะมีควำมเหมำะสมกบัแตล่ะโหมดกำรปรุงอำหำร (ดภูำชนะและวสัดปิุดคลมุท่ีหน้ำ 31)

• เปิดประตเูตำให้ไอน�ำ้กระจำยออกไป

• หลงัจำกกำรปรุงอำหำรและเตำเย็นลงแล้ว น�ำกระบอกใสน่�ำ้ออกจำกเตำและเทน�ำ้ทิง้ เช็ดภำยในเตำด้วยผ้ำนุม่หรือฟองน�ำ้ รอ 2-3นำที จำกนัน้จงึ

   เทน�ำ้ออกจำกถำดรองน�ำ้

ค�าเตอืน:

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าในคู่มือใช้งานของ SHARP ทกุครัง้ หากท่านตัง้เวลาการปรุงอาหารเกนิจากที่แนะน�าและใช้อุณหภมูสูิงเกนิไป 

อาหารอาจจะสุกเกนิไป ไหม้ และในกรณีที่ร้ายแรง อาจตดิไฟและท�าให้เตาช�ารุดเสียหายได้

- แนะน�าพเิศษส�าหรับการน่ึงอาหาร (STEAM) –

เทคนิคการปรุงอาหาร

ภาชนะ 

การปิดคลุม

ประตเูตา

การคนอาหาร

การตัง้อาหารพกัไว้

ต้องแนใ่จวำ่ได้จดัวำงอำหำรอยำ่งสม�่ำเสมอกนั อำหำรท่ีมีชอ่งวำ่งน้อยหรือไมมี่ชอ่งวำ่งเลยจะท�ำให้สกุช้ำ ดงันัน้ต้องตรวจ

สอบให้แนใ่จวำ่ได้จดัวำงอำหำรให้มีชอ่งวำ่งระหวำ่งอำหำรอยำ่งเพียงพอเพ่ือให้ไอน�ำ้สำมำรถไหลเวียนได้โดยรอบ ส�ำหรับ

ภำชนะ ควรใช้ชำมก้นตืน้ ไมแ่นะน�ำให้ใช้จำนท่ีหนำ เน่ืองจำกต้องเพ่ิมเวลำกำรปรุง

เพ่ือให้สำมำรถลดเกลือและไขมนัได้อยำ่งมีประสทิธิภำพกรุณำวำงอำหำรลงบนตะแกรงโดยตรง หำกวำงอำหำรบนจำนควร

เทน�ำ้ท่ีไหลออกจำกอำหำรทิง้

สว่นใหญ่แล้วไมจ่�ำเป็นต้องปิดคลมุอำหำร หำกจ�ำเป็นขอแนะน�ำให้ใช้อะลมิูเนียมฟอยล์เพ่ือคงควำมชุม่ฉ�่ำของอำหำรจำก

น�ำ้ท่ีเกิดจำกกำรกลัน่ตวัของไอน�ำ้ภำยในเตำ อำหำรท่ีมีกำรปิดคลมุจะใช้เวลำปรุงมำกขึน้

เพ่ือให้ใช้เวลำในกำรปรุงตรงตำมท่ีก�ำหนด ให้ปิดประตเูตำเอำไว้ตลอดเวลำ

บำงครัง้ซปุหรืออำหำรตุน๋ท่ีน�ำมำอุน่ซ�ำ้ในหม้อตุน๋โดยไมปิ่ดฝำจะดเูหลวหลงัจำกปรุงเสร็จ ลกัษณะของอำหำรจะดดีูขึน้หำก

คนให้ทัว่ถงึ

ควรตัง้อำหำรพกัไว้หลงัจำกปรุงเสร็จแล้วเพ่ือให้ควำมร้อนกระจำยไปในอำหำรอยำ่งทัว่ถงึ ห้ำมพกัอำหำรไว้นำนเกินไป 

เน่ืองจำกอำหำรอำจสกุมำกเกินไปหรืออำจเปียกแฉะเน่ืองจำกไอน�ำ้ท่ีตกค้ำงอยู่

เคล็ดลับการปรุงอาหาร

การลวก

อาหารดองเคม็

สำมำรถใช้ฟังก์ชัน่ STEAM ลวกผกัเพ่ือเตรียมแชแ่ข็ง วำงผกัท่ีเตรียมไว้ลงบนจำนแล้วลวกด้วย STEAM, MANUAL, STEAM 

HIGH เป็นเวลำ4ถงึ5นำที หลงัจำกนัน้ ใสล่งในน�ำ้เยน็เพ่ือให้เยน็ตวัลงอยำ่งรวดเร็ว ทิง้ให้แห้งแล้วน�ำไปแชแ่ข็ง

ส�ำหรับอำหำรดองเคม็บำงชนิด เชน่ ปลำเคม็ เบคอน และอ่ืนๆสำมำรถลดควำมเคม็ลงได้ด้วยกำรอบไอน�ำ้พลงัสงู (Super-

Steam Convection) ก่อนน�ำมำปรุง วำงอำหำรดองเคม็ลงบนตะแกรงโดยตรง แล้วใช้โหมด STEAM, MANUAL, STEAM 

HIGH เป็นเวลำ4ถงึ5นำที
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- ค�าแนะน�าการปรุงอาหารด้วยโปรแกรมอบไอน�า้พลังสูง (SUPERSTEAM CONVECTION) และน่ึงอาหาร (STEAM) -

คุณสมบตัขิองอาหาร

ความหนาแน่น

ปริมาณ

ขนาด

รูปทรง

อุณหภมูขิองอาหาร

เคร่ืองปรุงและแต่งรสชาติ

ควำมหนำแนน่ของอำหำรจะสง่ผลตอ่เวลำท่ีต้องใช้ในกำรปรุง หำกเป็นไปได้ ให้หัน่อำหำรเป็นชิน้บำงๆและจดัวำงเป็น

ชัน้เดียว

ย่ิงปริมำณของอำหำรในเตำมำกขึน้ เวลำในกำรปรุงก็ย่ิงมำกขึน้ตำมไปด้วย

อำหำรท่ีมีขนำดเลก็หรือเป็นชิน้เลก็ๆ จะสกุเร็วกวำ่ขนำดใหญ่ เน่ืองจำกควำมร้อนสำมำรถแทรกเข้ำไปยงัจดุกึง่กลำงได้

จำกรอบด้ำน เพ่ือให้อำหำรสกุทัว่ถงึ ต้องท�ำให้อำหำรมีขนำดเทำ่ๆกนั

อำหำรท่ีมีรูปทรงไมแ่นน่อน เชน่ อกไก่หรือนอ่งไก่ อำจสกุช้ำในสว่นท่ีหนำกวำ่สว่นอ่ืน ตรวจเช็คดวูำ่สว่นเหลำ่นีส้กุดี

หรือไมก่่อนเสร์ิฟ

อณุหภมิูเร่ิมต้นของอำหำรจะสง่ผลตอ่เวลำท่ีต้องใช้ในกำรปรุง อำหำรแชเ่ยน็จะใช้เวลำปรุงนำนกวำ่อำหำรท่ีอณุหภมิู

ห้อง อณุหภมิูของภำชนะบรรจ ุไมใ่ชอ่ณุหภมิูท่ีแท้จริงของอำหำรหรือเคร่ืองด่ืม

ควรเตมิเคร่ืองปรุงหรือแตง่รสชำติหลงัจำกปรุงเสร็จแล้ว ถ้ำเตมิเคร่ืองปรุงลงในกำรหมกัหรือทำ รสชำตขิองเคร่ืองปรุง

จะออ่นลงเม่ือปรุงโดยกำรอบไอน�ำ้พลงัสงู ถ้ำจ�ำเป็น ให้เตมิเคร่ืองปรุงหรือแตง่รสชำตอีิกครัง้หลงัจำกปรุงสร็จแล้ว

หมายเหตุ:

• ต้องแนใ่จวำ่อำหำรสกุ / อุน่ทัว่ถงึก่อนเสร์ิฟ

• เวลำท่ีต้องใช้ในกำรปรุงอำหำรขึน้อยูก่บัรูปทรง ควำมลกึ ปริมำณ และอณุหภมิู รวมทัง้ขนำด รูปทรง และวสัดขุองภำชนะ

• ห้ำมอุน่น�ำ้มนัหรือไขมนัส�ำหรับใช้ทอดอำหำร เน่ืองจำกอำจท�ำให้เกิดควำมร้อนสงูเกินและไฟไหม้ได้ ควรระมดัระวงัท่ีมีไขมนัหรือน�ำ้ตำลสงู 

  (เชน่ คริสต์มำส พดุดิง้) เน่ืองจำกควำมร้อนท่ีสงูเกินสำมำรถท�ำให้เกิดไฟไหม้ได้

ใบหน้าและมือ: ใช้ถุงมือชนิดหนาส�าหรับเตาอบในการน�าอาหารหรือภาชนะใส่อาหารจากเตาทุกครัง้ ให้ระมัดระวังขณะเปิดประตู

เตาเพื่อให้ไอน�า้ค่อยๆกระจายออกไป ห้ามน�าอาหารออกจากเตาด้วยมือเปล่า

ตรวจสอบอุณหภมูขิองอาหารและเคร่ืองดื่มก่อนเสิร์ฟ ให้ระวังเป็นพเิศษเม่ือเสิร์ฟอาหารให้เดก็ทารก เดก็เล็กและเดก็โต



AX1600 OM Full (TH) 24May.indd 29/05/1470 6:59 AM

TH-34

ข้อแนะน�าในการปรุงอาหาร

ค�าแนะน�าส�าหรับโปรแกรมไมโครเวฟ (Microwave)

- หมายเหตุและค�าเตอืนส�าหรับไมโครเวฟ -

ควรท�า ไม่ควรท�า

ไข่, ผลไม้, ถั่ว, 

เมล็ดพชื, ผัก, 

ไส้กรอกและหอย

นางรม

*    เจำะไขแ่ดง ไขข่ำวและหอยนำงรมก่อนอบเพ่ือป้องกนั 

     “กำรระเบดิ”

*    จิม้ผิวมนัฝร่ัง, แอปเปิล้, น�ำ้เต้ำ, ฮ็อทดอ็ก, ไส้กรอกและหอย 

     นำงรมเพ่ือให้ไอน�ำ้ระเหยออกมำได้

*   ปรุงอำหำรประเภทไขท่ัง้เปลือก เพ่ือป้องกนั “กำรระเบดิ” ซึง่อำจ

ท�ำให้เตำช�ำรุดเสียหำยหรือท�ำให้บำดเจ็บ

*    ท�ำไขต้่ม/ไขล่วก

*    อบหอยนำงรมด้วยไฟแรงเกินไป

*    อบแห้งถัว่หรือเมลด็พืชทัง้เปลือก

ข้าวโพดค่ัว

 (ป๊อปคอร์น)
*    ใช้ข้ำวโพดคัว่บรรจถุงุส�ำเร็จรูปส�ำหรับเข้ำเตำไมโครเวฟ

      โดยเฉพำะ

*    เม่ือได้ยินเสียงข้ำวโพดแตกตวั ให้ปิดเคร่ืองและรอซกั 1-2

     วินำที เพ่ือให้ข้ำวโพดแตกตวัหมด

*    อบข้ำวโพดคัว่ในถงุกระดำษสีน�ำ้ตำลทัว่ไปหรือในชำมแก้ว

     ส�ำหรับใช้กบัไมโครเวฟ

*    ใช้เวลำนำนเกินจำกท่ีระบไุว้บนถงุข้ำวโพดคัว่

อาหารเดก็อ่อน *    ถ่ำยอำหำรเดก็ออ่นลงในชำมเลก็และคอ่ยๆอุน่ และคนบอ่ยๆ 

      ตรวจเช็คอณุหภมิูท่ีเหมำะสมเพ่ือป้องกนักำรถกูลวก

*    ถอดฝำเกลียวและจกุนมออกก่อนอุน่ขวดนม หลงัจำกอุน่ 

      เขยำ่ให้ทัว่ ตรวจเช็คอณุหภมิูท่ีเหมำะสม

*    อุน่ขวดแบบใช้แล้วทิง้

*    อุน่ขวดนมโดยใช้ควำมร้อนสงูเกิน ให้แคพ่ออุน่เทำ่นัน้

*    อุน่ขวดนมขณะมีจกุนมตดิอยู่

*    อุน่อำหำรเดก็ออ่นในกระปกุจำกโรงงำนผลติ

อาหารทั่วไป *    อำหำรท่ีมีไส้ หลงัจำกอุน่แล้วให้น�ำมำตดัเพ่ือให้ไอร้อนระบำย

     ออกและป้องกนัอำหำรลวกปำก

*    ใช้ชำมก้นลกึอบอำหำรเหลวหรือซีเรียลเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เดือด

     จนล้นออกมำ

*    อุน่หรือปรุงอำหำรในกระปกุท่ีปิดฝำหรือภำชนะกนัอำกำศเข้ำ

*    ท�ำให้น�ำ้มนัร้อนจดั

*    อุน่หรืออบแห้งไม้, สมนุไพร, กระดำษเปียก, เสือ้ผ้ำหรือดอกไม้

ของเหลว 

(เคร่ืองดื่ม)
*    ส�ำหรับกำรต้มหรือปรุงของเหลว ดคู�ำเตือนท่ีหน้ 1-2 เพ่ือ 

     ป้องกนักำรระเบดิและกำรเดือดปะทท่ีุเกิดจำกควำมร้อนสะสม

     หลงัจำกกำรปรุง

*    อุน่อำหำรนำนกวำ่ท่ีก�ำหนด

อาหารกระป๋อง *    น�ำอำหำรออกจำกกระป๋อง *    อุน่หรือปรุงอำหำรทัง้กระป๋อง

โรลไส้กรอก, พาย, 

คริสต์มาสพุดดิง้
*    ปรุงโดยใช้เวลำตำมท่ีแนะน�ำ (อำหำรเหลำ่นีมี้ปริมำณน�ำ้ตำล

     และ/หรือไขมนัสงู)

*    ใช้เวลำนำนเกินไปจนอำจท�ำให้ตดิไฟ

เนือ้สัตว์ *    ใช้ตะแกรงหรือจำนส�ำหรับอบอำหำรด้วยไมโครเวฟส�ำหรับ

     รองรับน�ำ้ท่ีออกมำจำกเนือ้อบ

*    วำงเนือ้ลงบนพืน้เซรำมิกของเตำโดยตรงเพ่ือปรุง

ภาชนะที่ใช้ *    ก่อนน�ำมำใช้งำน ตรวจเช็คดวูำ่ภำชนะมีควำมเหมำะสม

     ส�ำหรับกำรปรุงอำหำรด้วยโปรแกรมไมโครเวฟ

*    ใช้ภำชนะโลหะส�ำหรับปรุงอำหำรด้วยโปรแกรมไมโครเวฟ 

     โลหะสำมำรถสะท้อนพลงังำนไมโครเวฟและท�ำให้เกิด

     ประจไุฟฟ้ำและประกำยไฟ

แ ผ่นอะ ลูมิ เ นี ยม

ฟอยล์
*    ใช้หอ่อำหำรเพ่ือป้องกนัอำหำรสกุเกิน

*    เฝ้ำดปูระกำยไฟ ลดฟอยล์หรือให้อยูห่ำ่งจำกผนงัเตำด้ำนใน

*    ใช้มำกเกินไป

*    ปิดคลมุอำหำรใกล้กบัผนงัด้ำนในเตำ ประกำยไฟสำมำรถ

     ท�ำให้ภำยในเตำช�ำรุดเสียหำยได้
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ข้อแนะน�าในการปรุงอาหาร

- ค�าแนะน�าในการใช้งานโปรแกรมไมโครเวฟ -

เทคนิคกำรปรุงอำหำร

การจดัวางอาหาร

เวลาในการปรุงอาหาร

การปิดคลุมอาหารก่อนน�าเข้าเตา

การป้องกันอาหารไหม้

การคนอาหาร

การพลิกกลับอาหาร

การสลับต�าแหน่งอาหาร

การตัง้อาหารพกัไว้

การตรวจสอบความสุกของอาหาร

การเค่ียวอาหาร

พลาสตกิคลุมอาหารที่ใช้กับ

โปรแกรมไมโครเวฟ

ภาชนะพลาสตกิที่ใช้ปรุงอาหารซึ่งใช้

กับโปรแกรมไมโครเวฟ

เค้ก / เนือ้ก้อน

วำงอำหำรสว่นท่ีหนำไว้ตรงขอบจำนด้ำนนอก

ควรตัง้เวลำกำรปรุงท่ีสัน้ท่ีสดุตำมค�ำแนะน�ำไว้ก่อนแล้วจงึคอ่ยเพ่ิมเวลำถ้ำต้องกำร อำหำรท่ีใช้เวลำปรุงนำนเกินไป อำจก่อให้เกิดควนั

หรือตดิไฟ

ควรใช้ กระดำษซบัมนั พลำสตกิคลมุอำหำร หรือฝำปิดภำชนะท่ีใช้กบัไมโครเวฟ กำรปิดคลมุอำหำรจะชว่ยป้องกนัเศษอำหำรกระเดน็ 

และชว่ยให้อำหำรสกุทัว่ถงึกนั (รวมทัง้ชว่ยรักษำควำมสะอำดของเตำ)

กำรปรุงอำหำรประเภทเนือ้หรือเป็ดไก่ ควรใช้อะลมิูเนียมฟอยล์แผน่เลก็ๆ ปิดคลมุตรงสว่นท่ีบำงกวำ่สว่นอ่ืนๆเพ่ือป้องกนักำรไหม้

ถ้ำเป็นไปได้ ควรคนอำหำร 1-2 ครัง้ในระหวำ่งกำรปรุง โดยคนจำกด้ำนนอกเข้ำด้ำนใน

อำหำรประเภทไก่ แฮมเบอร์เกอร์ หรือสเต๊ก ควรมีกำรพลกิกลบัในระหวำ่งกำรปรุงอำหำร

กำรปรุงอำหำรประเภทลกูชิน้เนือ้ ควรมีกำรสลบัต�ำแหนง่ของอำหำรจำกบนลงลำ่ง และจำกสว่นกลำงไปสูด้่ำนนอกของจำนบ้ำง

หลงัจำกปรุงอำหำรเสร็จ ควรมีเวลำตัง้อำหำรพกัไว้อยำ่งเหมำะสม ถ้ำเป็นไปได้ ให้น�ำอำหำรออกจำกเตำแล้วจงึคน อยำ่เพ่ิงเปิดฝำ

ครอบภำชนะโดยทนัที ควรพกัอำหำรทิง้ไว้สกัครู่เพ่ือให้อำหำรสกุเตม็ท่ี แตอ่ยำ่ให้นำนเกินไป

ควรสงัเกตลกัษณะอำหำรเพ่ือให้ทรำบวำ่อำหำรนัน้สกุแล้ว ดงันี ้

- ดจูำกไอร้อนท่ีระเหยออกมำจำกอำหำรทัว่ทกุจดุ ไมเ่ฉพำะท่ีบริเวณขอบๆ

- บริเวณข้อของเป็ดไก่จะหลดุออกได้งำ่ยเม่ือตงึ

- อำหำรประเภทหม ูเป็ดไก่จะไมมี่สีเลือด

- อำหำรประเภทปลำ สีจะขุน่ ไมใ่ส ครีบจะหลดุงำ่ย

กำรเค่ียวอำหำรเป็นสว่นหนึง่ของกำรประกอบอำหำรด้วยโปรแกรมไมโครเวฟ ระดบัควำมชืน้และไอน�ำ้ในอำหำรจะมีผลตอ่สภำพ

ควำมชืน้ใจเตำ โดยปกตแิล้วอำหำรท่ีมีกำรครอบปิดไว้จะเค่ียวได้ไมเ่ตม็ท่ีเทำ่กบัอำหำรท่ีเปิดฝำภำชนะไว้ ควรตรวจสอบให้แนใ่จวำ่มี

กำรเปิดฝำหรือเปิดชอ่งระบำยอำกำศไว้

กำรปรุงอำหำรท่ีมีไขมนัมำก ต้องระวงัอยำ่ให้พลำสตกิคลมุอำหำรสมัผสักบัอำหำร เพรำะพลำสตกิอำจละลำยได้

ภำชนะพลำสติกท่ีใช้ปรุงอำหำรด้วยโปรแกรมไมโครเวฟบำงชนิดไมเ่หมำะส�ำหรับน�ำมำปรุงอำหำรท่ีมีไขมนัและน�ำ้ตำลสงู

กำรท�ำเค้กหรือปรุงเนือ้ก้อน ให้วำงภำชนะบนชำมก้นตืน้ทนควำมร้อน

- ค�าแนะน�าในการละลายน�า้แขง็ -
เทคนิคการละลายน�า้แขง็

การจดัวาง

การแยกชิน้อาหาร

การตัง้พกั

จดัวำงอำหำรเป็นชัน้เดียวเสมอกนับนจำนก้นตืน้ เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่น�ำ้แข็งละลำยออกจำกอำหำรเทำ่กนัทกุสว่น

อำหำรอำจเกำะตดิกนัเม่ือน�ำออกมำจำกชอ่งแชแ่ข็ง สิง่ส�ำคญัก็คือ ให้แยกอำหำรออกจำกกนัให้เร็วท่ีสดุในระหวำ่งกำร

ละลำยน�ำ้แข็ง เชน่ สเต๊ก, เนือ้ตดิกระดกูส�ำหรับท�ำสตก็

จ�ำเป็นต้องตัง้อำหำรพกัไว้เพ่ือให้มัน่ใจวำ่น�ำ้แข็งละลำยออกจนหมด พกัอำหำรไว้โดยมีกำรปิดคลมุอยูช่ว่งเวลำหนึง่ เพ่ือ

ให้น�ำ้แข็งท่ีอยูข้่ำงในละลำยออกมำจนหมด

หมายเหตุ:

*    ก่อนละลำยน�ำ้แข็ง ต้องแกะถงุ/  กลอ่งบรรจแุละหอ่วสัดหุอ่หุ้มออกจนหมด
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ตารางการปรุงอาหารแบบอัตโนมัติ
ค�าแนะน�าส�าหรับเมนูอบไอน�า้พลังสูง (SuperSteam Convection)

สเตก็ปลาแซลมอนกับผักโขมและมันฝร่ังอบ
[ภำชนะ]

ชำมใหญ่ส�ำหรับอบ

ถำดอบ                                           2 ถำด 

ชัน้วำง

[สว่นผสมส�ำหรับสเตก็ปลำแซลมอน] ส�ำหรับเสร์ิฟ 4 ท่ี

เนือ้ปลำแซลมอนชิน้สเตก็                4 ชิน้ 

(ประมำณชิน้ละ 200 กรัม) 

น�ำ้มะนำว    1 ลกู

พริกไทยด�ำส�ำหรับปรุงรส

[สว่นผสมส�ำหรับผกัโขมอบ]

น�ำ้มนัมะกอก

ผกัโขม แชแ่ข็งละลำย, เอำน�ำ้ออก  400 กรัม

เกลือและพริกไทยด�ำส�ำหรับปรุงรส

ลกูจนัทน์เทศ   

มนัฝร่ังสกุปอกเปลือกและหัน่บำง ๆ  500 กรัม   

ครีม Fraîche   150 กรัม   

นม    100 มิลลลิติร 

[วิธีกำรปรุงอำหำร]

1. ล้ำงแซลมอนสเตก็และซบัให้แห้ง โรยด้วยน�ำ้มะนำวและเกลือถ้ำ

    ต้องกำร ปรุงรสด้วยพริกไทยด�ำ

2. วำงแซลมอนสเตก็บนชัน้ในถำดอบ วำงถำดอบท่ีต�ำแหนง่บน

3. ทำน�ำ้มนัมะกอกในชำม ปรุงรสผกัโขมด้วยเกลือและพริกไทย แล้วผสม

    ให้เข้ำกนั

4. น�ำผกัโขมคร่ึงหนึง่มำวำงรองพืน้ชำม ตำมด้วยคร่ึงหนึง่ของมนัฝร่ังหัน่

    บำง วำงชัน้ถดัไปโดยกระจำยผกัโขมท่ีเหลือตำมด้วยชิน้มนัฝร่ังท่ีเหลือ

5.  ผสม Crème Fraîche กบันม ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย และเทลง

    บนผกั ปรุงรสด้วยลกูจนัทน์เทศ

6.  วำงชำมบนถำดอบอีกถำดหนึง่ วำงถำดอบในต�ำแหนง่ด้ำนลำ่ง

7. อบโดยใช้โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE 

    MEALS, SALMON STEAKS WITH POTATO BAKE’.

8.  เม่ือเสร็จแล้ว ปิดด้วยอลมิูเนียมฟอยด์ไว้เป็นเวลำ 5 นำที 

อกไก่กับผักอบสไตล์เมดเิตอร์เรเนียน

[ภำชนะ]

ถำดอบ                    1 ถำด

ตะแกรง

[สว่นผสมส�ำหรับไก่] ส�ำหรับเสร์ิฟ 4 ท่ี

ซอสถัว่เหลือง  3 ช้อนโต๊ะ   

ไวน์ขำว                        3 ช้อนโต๊ะ   

กระเทียมบด                   2 กลีบ

พริกไทยด�ำเพ่ือเพ่ิมรสชำติ

อกไก่   4 ชิน้ 

(ประมำณชิน้ละ 200 กรัม)

แป้งข้ำวโพด                   4 ช้อนโต๊ะ   

[สว่นผสมส�ำหรับผกัอบสไตล์เมดเิตอร์เรเนียน]

หนอ่ไม้ฝร่ัง   75 กรัม 

น�ำ้มนัมะกอก  1 ช้อนโต๊ะ   

เกลือและพริกไทยเพ่ือเพ่ิมรสชำติ

โรสแมร่ี   1 ช้อนชำ 

มนัฝร่ังหัน่เตำ๋ ขนำด 2 ซม. 200 กรัม 

หอมหวัใหญ่หัน่บำง                   1 ลกู 

มะเขือเทศหัน่ 4 สว่น/ลกู 100 กรัม 

มะเขือมว่ง                     100 กรัม 

พริกหวำนสีเหลืองหัน่บำง 1 ลกู 

[วิธีกำรปรุงอำหำร]

1. ผสมซอสถัว่เหลือง, ไวน์, กระเทียมและพริกไทยด�ำให้เข้ำกนัในชำม

    ขนำดใหญ่

2. ใสเ่นือ้ไก่และหมกัไว้ 1 ชัว่โมง

3. ใสแ่ป้งข้ำวโพดและผสมให้เข้ำกนัจนสว่นผสมทัง้หมดทัว่ชิน้ไก่

4. ตดัโคนหนอ่ไม้ฝร่ังท่ีแข็งออกและหัน่หนอ่ไม้ฝร่ังเป็น 3 สว่นเทำ่กนั 

    ควำมยำวประมำณ 4 ซม.

5. ผสมน�ำ้มนัมะกอก, เกลือ, พริกไทยและโรสแมร่ี ในชำมขนำดใหญ่ ใสผ่กั

    ทกุอยำ่งและผสมให้เข้ำกนั

6. วำงผกัในถำดอบท่ีมีมำให้ โดยจดัให้อยูด้่ำนขวำของถำด

7. วำงไก่บนตะแกรงทำงด้ำนซ้ำย วำงตะแกรงลงบนถำดอบท่ีมีผกัอยู่

    วำงถำดอบท่ีต�ำแหนง่บน

8. อบโดยใช้โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE 

    MEALS, CHICKEN BREAST WITH ROASTED VEG’.

9. เม่ือเสร็จแล้ว ปิดด้วยอลมิูเนียมฟอยด์ไว้เป็นเวลำ 5 นำที
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TH-37

ตารางการปรุงอาหารแบบอัตโนมัติ

เนือ้สไตล์จนีกับก๋วยเตี๋ยว
[ภำชนะ]

ชำมใหญ่ส�ำหรับอบ

ชำมเลก็ส�ำหรับอบ

ถำดอบ   2 ถำด

[สว่นผสม]  ส�ำหรับเสร์ิฟ 4 ท่ี

เนือ้(สะโพก)สเตก็   400 กรัม 

ซีอ๊ิวขำว   1 ช้อนโต๊ะ

ไวน์ขำว   1 ช้อนโต๊ะ

น�ำ้ตำล   1/2 ช้อนชำ

น�ำ้มนังำ   1 ช้อนชำ

แป้งข้ำวโพด   2 ช้อนชำ

ขิงบด   1 ช้อนโต๊ะ

ซอสหอยนำงรม  1 ช้อนโต๊ะ

กระเทียมบด   1.5 ช้อนโต๊ะ

พริกขีห้น ูเอำเมลด็ออกสบัละเอียด 1

น�ำ้สตอ็กเนือ้ร้อนๆ  100 มล. 

ถัว่ด�ำกระป๋องสบั  3 ช้อนโต๊ะ

(หรือถัว่แดงกระป๋อง)

พริกหวำนเขียวหัน่บำง  1/2  ลกู

หอมหวัใหญ่สบั  1 ลกู

หอมแดงหัน่บำง ๆ  5 ลกู

เส้นบะหม่ี   400 กรัม

น�ำ้เยน็   1 1/2 ถ้วย

[วิธีกำรปรุงอำหำร]

1. หัน่เนือ้เป็นเส้น

2. ผสมซีอ๊ิวขำว,ไวน์, น�ำ้ตำล, น�ำ้มนังำ, แป้งข้ำวโพด, ขิงบด, ซอสหอยนำงรม, 

    กระเทียม, พริก ให้เข้ำกนัในชำมขนำดใหญ่

3. ใสน่�ำ้สตอ็กเนือ้ร้อนๆ ลงในสว่นผสม

4. ใสถ่ัว่ด�ำ, พริกหวำนเขียว, หอมใหญ่, หอมแดง และเนือ้สเตก็ ผสมให้เข้ำกนั

5. เทสว่นผสมทัง้หมดลงในชำม วำงชำมลงในถำดอบ วำงถำดอบท่ีต�ำแหนง่บน

6. ใสเ่ส้นบะหม่ีในชำมเลก็และใสน่�ำ้เย็นให้ทว่มเส้นบะหม่ี วำงชำมบนถำดอบอีก

    ถำดหนึง่ วำงถำดอบในต�ำแหนง่ลำ่ง

7. อบโดยใช้โปรแกรม SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE MEALS, 

    CHINESE BEEF WITH NOODLES’.

8. เทน�ำ้ออกจำกเส้นบะหม่ี คลกุบะหม่ีและเนือ้ทนัที เสร็จแล้วตัง้พกัไว้ 5 นำที 

ขาแกะอบมันฝร่ัง, แครอทและหวัผักกาด
[ภำชนะ]

ชำมเลก็ส�ำหรับอบ

ถำดอบ   2 ถำด

[สว่นผสม] ส�ำหรับเสร์ิฟ 4 ท่ี

ขำแกะตดิกระดกู  1 กิโลกรัม

น�ำ้มนัมะกอก   1 ช้อนโต๊ะ

เกลือและพริกไทยเพ่ือเพ่ิมรสชำติ

โรสแมร่ี   1 ช้อนโต๊ะ

มนัฝร่ังลกูเลก็ๆ หัน่คร่ึง  500 กรัม

แครอทหัน่สี่เหลี่ยมลกูเตำ๋  200 กรัม

หวัผกักำดหัน่สี่เหลี่ยมลกูเตำ๋ 200 กรัม

น�ำ้เยน็   8 ช้อนโต๊ะ

[วิธีกำรปรุงอำหำร]

1. วำงขำแกะบนถำดอบ ทำด้วยน�ำ้มนัมะกอกและปรุงรสด้วยเกลือ,พริกไทยและโรสแมร่ี

    วำงถำดอบท่ีต�ำแหนง่บน

2. ทำมนัฝร่ังด้วยน�ำ้มนัมะกอก วำงไว้ด้ำนซ้ำยของถำดอบอีกถำดหนึง่

3. ใสแ่ครอทและหวัผกักำดในชำม เตมิน�ำ้เยน็และปิดด้วยอลมิูเนียมฟอยด์ วำงชำม

    ลงในถำดอบ

วำงถำดอบในต�ำแหนง่ด้ำนลำ่ง

4. อบโดยใช้โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE MEALS, 

    ROAST LEG OF LAMB WITH ROASTED VEG’.

5. เสร็จแล้วตัง้พกัไว้ 5 นำที

เนือ้อบมันฝร่ัง
[ภำชนะ]

ถำดอบ   1 ถำด

ตะแกรง

[สว่นผสม] ส�ำหรับเสร์ิฟ 4-6 ท่ี

ผกัชีฝร่ังสบั   1/4 ถ้วย

ผกัชีสบั   1 ช้อนโต๊ะ

Chives (คล้ำยต้นหอม) สบั  1 ช้อนโต๊ะ

พริกไทยด�ำป่น  1/4 ช้อนชำ 

เกลือและพริกไทยเพ่ือเพ่ิมรสชำติ

น�ำ้มนั

เนือ้อบ                       1 กิโลกรัม

มนัฝร่ังลกูเลก็ๆ หัน่คร่ึง  800 กรัม

[วิธีกำรปรุงอำหำร]

1. ตัง้โปรแกรมอุน่เตำ. เลือกเมน ูกำรปรุงอำหำรท่ีต้องกำรและกดเร่ิม เพ่ืออุน่เตำ

2. ผสมผกัชีฝร่ัง, ผกัชี, Chivesให้เข้ำกนัในชำม กระจำยสว่นผสมนีล้งบนเขียงท่ีสะอำด

3. ทำเนือ้ด้วยน�ำ้มนั ม้วนเนือ้ลงบนสว่นผสมอยำ่งสม�่ำเสมอ ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย 

    พกัไว้ก่อน

4. ล้ำงและหัน่มนัฝร่ังเป็นคร่ึงลกู

5. วำงเนือ้บนตะแกรงและวำงบนถำดอบท่ีมีมำให้ วำงมนัฝร่ังรอบเนือ้บนตะแกรงอยำ่งทัว่ถงึ

6. หลงัจำกอุน่เตำแล้วให้วำงถำดอบในต�ำแหนง่ด้ำนลำ่ง

7. อบโดยใช้โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE 

    MEALS, ROAST BEEF WITH POTATOES’.

8. เม่ือเสร็จแล้ว ปิดด้วยอลมิูเนียมฟอยด์ไว้เป็นเวลำ 10-15 นำที 
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TH-38

ตารางการปรุงอาหารแบบอัตโนมัติ

ผักขมและรีคอตต้าคาร์เนลโลนี

[ภำชนะ]

ชำมใหญ่ส�ำหรับอบ

ถำดอบ   1 ถำด

[สว่นผสม] ส�ำหรับเสร์ิฟ 4 ท่ี

ละลำยผกัโขมแชแ่ข็ง   250 กรัม

ชีสริคอตต้ำ (สตูรลดไขมนั) 500 กรัม 

ลกูจนัทน์เทศแห้ง

เกลือและพริกไทยเพ่ือเพ่ิมรสชำติ

คำร์เนลโลนี tubes แบบส�ำเร็จรูป  12 ชิน้

ซอสพำสต้ำมะเขือเทศโหระพำ  500 กรัม

เชดดำร์ชีสขดูฝอย  2 ช้อนโต๊ะ

[วิธีกำรปรุงอำหำร]

1. บีบน�ำ้ออกจำกผกัโขม

2. ใสผ่กัโขม, ชีสริคอตต้ำ, ลกูจนัทน์เทศ, เกลือและพริกไทย ลงในชำม ผสมจน

    เข้ำกนัดี

3. ใสส่ว่นผสมท่ีได้ลงในถงุ บีบสว่นผสมให้เตม็คำร์เนลโลนีทกุชิน้ วำงเรียง

    คำร์เนลโลนีลงในชำมส�ำหรับอบ

4. เทซอสพำสต้ำบนคำร์เนลโลนี ใช้ด้ำนหลงัของช้อนเกลี่ยซอสให้ทัว่

5. โรยเชดดำร์ชีสบนพำสต้ำ

6. วำงชำมบนถำดอบ วำงถำดอบท่ีต�ำแหนง่บน

7. อบโดยใช้โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE

    MEALS, SPINACH AND RICOTTA CANNELLONI’.

8 เสร็จแล้วตัง้พกัไว้ 5 นำที

ข้าวอบผักกับกุ้ง

ถำดอบ   1 ถำด

[สว่นผสม] ส�ำหรับเสร์ิฟ 4 ท่ี

แครอทขดู   1 หวั

ถัว่แขก หัน่บำง ๆ  100 กรัม

ต้นกระเทียมหัน่เป็น 4 สว่น  1/2 ต้น

เมลด็ข้ำวโพดกระป๋อง  125 กรัม

น�ำ้   2 1/2  ถ้วย 

ผงปรุงรสซปุผกั  1 ช้อนชำ

ข้ำวหอมมะล,ิ ล้ำง  2 ถ้วย

กุ้งปอกเปลือกปรุงสกุหัน่เป็นชิน้เลก็ ๆ150 กรัม

เกลือและพริกไทยเพ่ือเพ่ิมรสชำติ

[วิธีกำรปรุง]

1. ผสมแครอท,ถัว่, ต้นกระเทียมและข้ำวโพดลงในชำม เตมิน�ำ้และผงปรุงรส

    ซปุผกั ผสมจนเข้ำกนัดี

2. เตมิข้ำว, กุ้ง, เกลือและพริกไทย ผสมจนเข้ำกนัดี

3. เทสว่นผสมท่ีได้นีล้งในถำดอบ กระจำยให้ทัว่ และวำงถำดอบท่ีต�ำแหนง่บน

4. อบโดยใช้โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE 

    MEALS, VEGETABLE RICE WITH PRAWNS’.

5 เสร็จแล้วตัง้พกัไว้ 5 นำที

ไก่อบมันฝร่ังและหวัผักกาด Parsnips

[ภำชนะ]

ถำดอบ   1 ถำด

ตะแกรง

[สว่นผสม] ส�ำหรับเสร์ิฟ 4 ท่ี

น�ำ้มนั    1 ช้อนโต๊ะ

ผงสต๊อกไก่   1/2 ช้อนชำ

ออริกำโนแห้ง  1/2 ช้อนชำ

เกลือและพริกไทยเพ่ือเพ่ิมรสชำติ

ไก่    1 กิโลกรัม

มนัฝร่ังลกูเลก็ๆ   500 กรัม

หวัผกักำด Parsnips  300 กรัม 

[วิธีกำรปรุงอำหำร]

1. ตัง้โปรแกรมอุน่เตำไว้ เลือกเมน ูกำรปรุงอำหำรท่ีต้องกำรและกดเร่ิม เพ่ือ

    อุน่เตำ

2. ผสมน�ำ้มนั, ผงสต๊อกไก่, ออริกำโน, เกลือและพริกไทย ลงในชำม ผสมจน

    เข้ำกนัดี

3. ทำสว่นผสมท่ีได้บนไก่ มดัขำไก่สองข้ำงไว้ด้วยกนั พกัไว้ก่อน

4. ล้ำงมนัฝร่ังและหวัผกักำด Parsnips ตดัมนัฝร่ังเป็นคร่ึงลกู และตดัหวั

    ผกักำด Parsnips เป็น1/4

5. วำงไก่บนตะแกรงโดยหงำยด้ำนอกไก่ขึน้และวำงลงบนถำดอบท่ีมีมำให้ 

    วำงมนัฝร่ังและ parsnips รอบๆไก่

6. หลงัจำกอุน่เตำเสร็จ ให้วำงถำดอบท่ีต�ำแหนง่บน

7. อบโดยใช้โปรแกรม ‘SuperSteam Convection, AUTO, COMPLETE 

    MEALS, ROAST CHICKEN WITH POTATOES’.



AX1600 OM Full (TH) 24May.indd 29/05/1470 6:59 AM

TH-39

ตารางการปรุงอาหารแบบอัตโนมัติ

การย่างแบบอบไอน�า้พลังสูง (SUPERSTEAM GRILL)

ช่ือเมนู ช่วงน�า้หนัก

(จากน้อยไปมาก)

ขัน้ตอน ต�าแหน่งถาด

ส�าหรับอบ

ขำไก่

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

0.2-1.0 กก.

(100 กรัม)

*  ปรุงรสด้วยเกลือ, พริกไทย และพริกป่น

* จิม้ไปท่ีหนงัของขำไก่

* วำงขำไก่ลงบนตะแกรงเอำด้ำนหนงัลง และวำงตะแกรงในถำดอบ

* หลงัจำกอบเสร็จแล้ว จดัวำงลงบนจำนและเสร์ิฟ

ด้ำนบน

ไก่ชิน้

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

0.25-1.00 กก.

(50 กรัม)

* ปรุงรสด้วยเกลือ, พริกไทย และพริกป่น

* วำงไก่ลงบนตะแกรง และวำงตะแกรงในถำดอบ

*  หลงัจำกอบเสร็จแล้ว พกัไว้ 5 นำที

ด้ำนบน

ปลำยำ่ง

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

0.2-1.0 กก.

(100 กรัม)

ปลำทัง้ตวั/ปลำชิน้

* เฉือนท่ีผิวของปลำให้เป็นรอยบำกเลก็น้อย

* ทำด้วยน�ำ้มนั วำงปลำลงบนตะแกรงและวำงตะแกรงในถำดอบ

* หลงัจำกอบเสร็จแล้ว จดัวำงลงบนจำนและเสร์ิฟ

ด้ำนบน

ยำ่งเสียบไม้

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

0.2-0.80 กก.

(50 กรัม)

* เตรียมอำหำรยำ่งเสียบไม้ ตำมต�ำหรับอำหำรด้ำนลำ่ง

* วำงลงบนตะแกรง และวำงตะแกรงในถำดอบ 

* หลงัจำกอบเสร็จแล้ว จดัวำงลงบนจำนและเสร์ิฟ

ด้ำนบน

ต�าหรับอาหารส�าหรับอาหารย่างเสียบไม้

เคบบัเนือ้

[ สว่นผสม]

เนือ้สนัในไมต่ดิมนัทบุให้นุม่ (Escalope Meat)  400 กรัม  

เนือ้ตดิมนัรมควนั    100 กรัม

หอมใหญ่ (100 กรัม), หัน่ 4  2 หวั

มะเขือเทศ (250 กรัม), หัน่ 4  4 ลกู

พริกไทยออ่น (100 กรัม), หัน่เป็น 8 ชิน้ 1/2 ต้น

น�ำ้มนัพืช    4 ช้อนโต๊ะ 

พริกป่นหวำน (Sweet Paprika)  2 ช้อนชำ 

เกลือ

พริกป่น Cayenne   1/2 ช้อนชำ 

ซอสเปรีย้ว (Worcester Sauce)  1 ช้อนชำ     

[ วิธีกำรปรุงอำหำร]

1. หัน่เนือ้สนัในและเนือ้ตดิมนัเป็นลกูเตำ๋ ขนำด 2 - 3 ซม.

2. น�ำเนือ้และผกัเสียบบนไม้เสียบ สลบักนัจ�ำนวน 4 ไม้ 

    (ควำมยำวประมำณ 25 ซม.)

3. ผสมน�ำ้มนัพืชและเคร่ืองเทศทำลงบนเนือ้เคบบั วำงเคบบัลงบนตะแกรง และวำง

    ตะแกรงในถำดอบ

4. อบอำหำรโดยใช้โปรแกรมอบไอน�ำ้พลงัสงู, อตัโนมตั,ิ ยำ่ง, เสียบไ ม้ยำ่ง 

    “SuperSteam Convection, AUTO, GRILL, GRILLED SKEWERS”
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TH-40

ตารางการปรุงอาหารแบบอัตโนมัติ

การอบแบบอบไอน้�าพลังสูง (SUPERSTEAM ROAST)

ช่ือเมนู ช่วงน�า้หนัก

(จากน้อยไปมาก)

ขัน้ตอน ต�าแหน่งถาด

ส�าหรับอบ

ไก่อบ

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

0.9-2.0 กก.(100 กรัม) *  ปรุงรสด้วยเกลือ, พริกไทย และพริกป่น

*  วำงลงบนตะแกรงในถำดส�ำหรับอบ, อบโดยไมต้่องปิดฝำ

*  หลงัจำกอบเสร็จแล้ว พกัไก่ไว้ในอะลมิูเนียมฟอยล์ 10นำที

ด้ำนลำ่ง

เนือ้อบ

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

0.9-1.5 กก. (100กรัม) *  มดัชิน้เนือ้ด้วยเชือก (เนือ้ตดิมนัเทำ่นัน้)

*  ปรุงรสด้วยเกลือ, พริกไทย

*  วำงลงบนตะแกรงในถำดส�ำหรับอบ, อบโดยไมต้่องปิดฝำ

*  หลงัจำกอบเสร็จแล้ว พกัไก่ไว้ในอะลมิูเนียมฟอยล์ 10นำที

ด้ำนลำ่ง

เนือ้อบ, สกุปำนกลำง

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

1.0-2.0 กก. (100กรัม) *  ปรุงรสด้วยเกลือ, พริกไทย

*  วำงลงบนตะแกรงในถำดส�ำหรับอบ, อบโดยไมต้่องปิดฝำ

*  หลงัจำกอบเสร็จแล้ว พกัไก่ไว้ในอะลมิูเนียมฟอยล์ 10นำที

ด้ำนลำ่ง

ขำแกะอบ

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

1.0-2.0 กก. (100g) *  ปรุงรสด้วยเกลือ, พริกไทย และโรสแมร่ี

*  วำงลงบนตะแกรงในถำดส�ำหรับอบ, อบโดยไมต้่องปิดฝำ

*   หลงัจำกอบเสร็จแล้ว พกัไก่ไว้ในอะลมิูเนียมฟอยล์ 10นำที

ด้ำนลำ่ง

ท�าเบเกอร่ีแบบอบไอน�า้พลังสูง (SUPERSTEAM BAKE)

ช่ือเมนู ช่วงน�า้หนัก

(จากน้อยไปมาก)

ขัน้ตอน ต�าแหน่งถาด

ส�าหรับอบ

พิซซำ่แชแ่ข็ง

(ชนิดหนำและบำง)

(อณุหภมิูเร่ิมต้น -18°C)

อบ 1ชัน้

0.2 - 1.0 กก (100กรัม)

อบ 2 ชัน้

0.2 - 1.0 กก (100กรัม)

*  มีกำรตัง้โปรแกรมอุน่เตำไว้ลว่งหน้ำ เลือกเมน ูชัน้, ปริมำณและ

    ประเภทอำหำรท่ีต้องกำร จำกนัน้กดปุ่ มเร่ิมต้นกำรท�ำงำน (START) 

    เพ่ืออุน่เตำ

*  น�ำพิซซำ่ออกจำกกลอ่งแล้ววำงลงบนถำดส�ำหรับอบ หลงัจำกอุน่เตำ

   เสร็จแล้ว น�ำถำดส�ำหรับอบเข้ำเตำอบ

*  หลงัอบเสร็จ วำงลงบนจำนแล้วเสร์ิฟ

อบ 1 ชัน้

ด้ำนลำ่ง

อบ 2 ชัน้

ด้ำนบน/ ด้ำนลำ่ง

เค้ก

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 20°C)

เชน่ แครอทเค้ก, บตัเตอร์เค้ก, 

ช๊อกโกแลตเค้ก

1 ชัน้

(ภำชนะอบขนมเค้ก 

ประมำณ 20 ซม)

*  ใช้สว่นผสมท่ีท�ำขึน้เองหรือสว่นผสมส�ำเร็จรูป

*  มีกำรตัง้โปรแกรมอุน่เตำไว้ลว่งหน้ำ เลือกเมน ูเวลำท่ีต้องกำร จำก

    นัน้กดปุ่ มเร่ิมต้นกำรท�ำงำน (START) เพ่ืออุน่เตำ

*  หลงัจำกอุน่เตำเสร็จแล้ว น�ำภำชนะอบเค้กวำงบนถำดส�ำหรับอบ  น�ำ

    ถำดส�ำหรับอบเข้ำเตำอบ

*  หลงัจำกอบเสร็จ ปลอ่ยไว้ให้เยน็ 5 นำที

ด้ำนลำ่ง

ขนมปัง

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 20°C)

เชน่ ไวท์โลฟ, มลัติเกรนโลฟ

1 ชัน้

(พิมพ์อบขนมปังชนิด

แถว: ประมำณ 13x 

20 ซม)

*  ใช้สว่นผสมท่ีท�ำขึน้เองหรือสว่นผสมส�ำเร็จรูป

*  มีกำรตัง้โปรแกรมอุน่เตำไว้ลว่งหน้ำ เลือกเมน ูเวลำท่ีต้องกำร จำก

    นัน้กดปุ่ มเร่ิมต้นกำรท�ำงำน (START) เพ่ืออุน่เตำ

*  หลงัจำกอุน่เตำเสร็จแล้ว น�ำพิมพ์อบขนมปังชนิดแถววำงบนถำด

    ส�ำหรับอบ น�ำถำดส�ำหรับอบเข้ำเตำอบ

*  หลงัจำกอบเสร็จ ปลอ่ยไว้ให้เยน็ 5 นำที

ด้ำนลำ่ง

มนัฝร่ังอบ

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 20°C)

1-4 ชิน้

(1 ชิน้ 250 กรัม)

*  มีกำรตัง้โปรแกรมอุน่เตำไว้ลว่งหน้ำ เลือกเมน ูปริมำณและระดบั

    ควำมสกุท่ีต้องกำร  จำกนัน้กดปุ่ มเร่ิมต้นกำรท�ำงำน (START) เพ่ือ

    อุน่มนัฝร่ัง

*  จิม้มนัฝร่ังแตล่ะหวัให้ทัว่แล้ววำงลงบนตะแกรงในถำดส�ำหรับอบ หลงั

    จำกอุน่เสร็จแล้วน�ำถำดส�ำหรับเข้ำเตำอบเข้ำเตำอบ

*  หลงัจำกอบเสร็จแล้ว พกัมนัฝร่ังไว้ในอะลมิูเนียมฟอยล์ 2-3 นำที

ด้ำนลำ่ง
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TH-41

ตารางการปรุงอาหารแบบอัตโนมัติ

ค�าแนะน�าส�าหรับเมนูน่ึงอาหาร

ช่ือเมนู ช่วงน�า้หนัก

(จากน้อยไปมาก)

ขัน้ตอน ต�าแหน่งถาด

ส�าหรับอบ

ผกัสด 1

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

0.2-1.0 กก. (100กรัม) * ล้ำงผกั จำกนัน้ทิง้ให้สะเดด็น�ำ้

* วำงผกัลงบนถำดนึง่

* วำงลงบนตะแกรงในถำดส�ำหรับอบ, อบโดยไมต้่องปิดฝำ

* หลงัจำกนึง่เสร็จ ปลอ่ยไว้ให้เยน็ 1 - 5 นำที

ด้ำนบน

ผกัสด 2

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

0.2-1.0 กก (100กรัม)

ผกัแชแ่ข็ง

(อณุหภมิูเร่ิมต้น -18°C)

0.2-1.0 กก (100กรัม) * วำงผกัแชแ่ข็งลงบนถำดนึง่

* วำงลงบนตะแกรงในถำดส�ำหรับอบ, อบโดยไมต้่องปิดฝำ

* หลงัจำกนึง่เสร็จ ปลอ่ยไว้ให้เยน็ 1 - 5 นำที

ด้ำนบน

ปลำสด/

กุ้งสด

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

0.1-1.0กก. (100กรัม) * ล้ำงปลำให้สะอำดจนทัว่ ขอดเกลด็ออก

* เฉือนท่ีผิวของปลำให้เป็นรอยบำกเลก็น้อย, เจำะตำออก

* วำงปลำ/กุ้งลงบนถำดนึง่

* วำงลงบนตะแกรงในถำดส�ำหรับอบ, อบโดยไมต้่องปิดฝำ

* หลงัจำกนึง่เสร็จ ปลอ่ยไว้ให้เยน็ 1 - 3 นำที

ด้ำนบน

อำหำรส�ำเร็จรูปแชแ่ข็ง (เก๊ียว)

(อณุหภมิูเร่ิมต้น -18°C)

ผกั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่

0.1-0.5กก (100กรัม) * วำงอำหำรลงบนถำดนึง่

* วำงลงบนตะแกรงในถำดส�ำหรับอบ, อบโดยไมต้่องปิดฝำ

* หลงัจำกนึง่เสร็จ ปลอ่ยไว้ให้เยน็ 1 - 3 นำที

ด้ำนบน

ข้ำว

(อุณหภูมิของน�ำ้ประปำเร่ิมต้น 

20°C)

ข้ำวขำว

ส�ำหรับ 1 - 4 ทำ่น

(1 เสร์ิฟ)

* ซำวข้ำวให้สะอำดจนน�ำ้ซำวข้ำวใส

* ใสข้่ำวลงในชำมส�ำหรับอบก้นตืน้ขนำด 2 ลติรและเทน�ำ้ตำม

* วำงลงบนถำดส�ำหรับอบ, อบโดยไมต้่องปิดฝำ

* หลงัจำกนึง่เสร็จ ปลอ่ยไว้ให้เยน็ 1 - 5 นำที

เสร์ิฟ 1 เสร์ิฟ 2 เสร์ิฟ 3 เสร์ิฟ 4 เสร์ิฟ

ข้ำว ½ ถ้วย 1 ถ้วย 1 ½ ถ้วย 2 ถ้วย

น�ำ้ประปำเยน็ ½ ถ้วย 1½ ถ้วย 2 ถ้วย 2 ½ ถ้วย

ด้ำนบน

ผกัชนิดออ่น, ซคุคีน่ี, พริกหวำน, บร๊อกโคลี่, เหด็, หนอ่ไม้ฝร่ัง

ผกัชนิดแข็ง, แครอท, กะหล�่ำดอก, ถัว่, 

กระหล�่ำดำว (Brussel Spout)

ผกัรวม, บร๊อกโคลี่, ถัว่, แครอท, กระหล�่ำดอก

ปลำกระพงทัง้ตวั, ปลำกระพงขำวเป็นชิน้

กุ้งกลุำขนำดใหญ่
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TH-42

ตารางการปรุงอาหารแบบอัตโนมัติ
ค�าแนะน�าส�าหรับเมนูไมโครเวฟ

ละลายน�า้แขง็อัตโนมัติ
ช่ือเมนู ช่วงน�า้หนัก

(จากน้อยไปมาก)

ขัน้ตอน

เนือ้สเตก็เป็นชิน้

(อณุหภมิูเร่ิมต้น -18°C)

0.1-1.0 กก. (100กรัม) * หุ้มสว่นท่ีบำงของขิน้เนือ้หรือสเตก็ด้วยแผน่ฟอยล์

* วำงเนือ้เป็นชิน้บำงๆ แยกชิน้ออกจำกกนับนตระแกรงส�ำหรับละลำยน�ำ้แข็งด้วยไมโครเวฟ วำงตะแกรง

   ลงบนฐำนของไมโครเวฟโดยตรง

* เม่ือเตำหยดุท�ำงำน น�ำชิน้เนือ้ท่ีละลำยน�ำ้แข็งแล้วออก กลบัด้ำนและหุ้มสว่นท่ีละลำยแล้วของชิน้เนือ้

* หลงัจำกละลำยน�ำ้แข็งเสร็จ ให้พกัไว้ในอลมิูเนียมฟอยล์ 5 - 15 นำที

* ดท่ีู หมำยเหต ุด้ำนลำ่ง

ไก่/เป็ด

(อณุหภมิูเร่ิมต้น -18°C)

0.9-2.0 กก.

(100กรัม)

* แกะออกจำกหอ่ และหุ้มสว่นขำและปีกด้วยแผน่ฟอยล์

* วำงด้ำนอกไก่หรือเป็ดลงบนตระแกรงส�ำหรับละลำยน�ำ้แข็งด้วยไมโครเวฟ 

* วำงตะแกรงลงบนฐำนของไมโครเวฟโดยตรง

* เม่ือเตำหยดุท�ำงำน กลบัด้ำนและหุ้มสว่นท่ีละลำยแล้ว

* หลงัจำกละลำยน�ำ้แข็งเสร็จ ให้พกัไว้ในอลมิูเนียมฟอยล์ 5 - 15 นำที

                    ถ้ำเป็นไปได้ ให้น�ำเคร่ืองในออกในขณะท่ีปลอ่ยแชไ่ว้ในน�ำ้เยน็

เนือ้อบ

( เ นื อ้ วั ว / เ นื อ้ ห มู / เ นื อ้ แ ก ะ )

(อณุหภมิูเร่ิมต้น -18°C)

1.0 - 2.0 กก.

(100กรัม)

* หุ้มสว่นกระดกูและขอบด้วยแผน่ฟอยล์ขนำดประมำณ 2.5 ซม.

* วำงชิน้เนือ้ลงบนตระแกรงส�ำหรับละลำยน�ำ้แข็งด้วยไมโครเวฟ โดยหงำยสว่นท่ีบำงของข้อตอ่ขึน้ 

   (หำกเป็นไปได้)

* วำงตะแกรงลงบนฐำนของไมโครเวฟโดยตรง

* เม่ือเตำหยดุท�ำงำน กลบัด้ำนและหุ้มสว่นท่ีละลำยแล้ว

* หลงัจำกละลำยน�ำ้แข็งเสร็จ ให้พกัไว้ในอลมิูเนียมฟอยล์ 15 - 30 นำที

เนือ้สบั/

ไส้กรอก

(อณุหภมิูเร่ิมต้น -18°C)

0.1 - 1.0 กก.

(100กรัม)

* วำงเนือ้สบัแชแ่ข็งลงบนตระแกรงส�ำหรับละลำยน�ำ้แข็งด้วยไมโครเวฟ วำงตะแกรงลงบนฐำนของ

   ไมโครเวฟโดยตรง

* เม่ือเตำหยดุท�ำงำน น�ำเนือ้สบัท่ีละลำยน�ำ้แข็งแล้วออก กลบัด้ำนและหุ้มสว่นท่ีละลำยแล้ว

* หลงัจำกละลำยน�ำ้แข็งเสร็จ ให้พกัไว้ในอลมิูเนียมฟอยล์ 5 - 20 นำที

* ดท่ีู หมำยเหต ุด้ำนลำ่ง

อำหำรท่ีไมไ่ด้อยูใ่นค�ำแนะน�ำสำมำรถละลำยน�ำ้แข็งได้ปกต ิโดยใช้ระดบัควำมร้อนท่ี 30%

หมายเหตุ : ส�ำหรับสเตก็และเนือ้ชิน้ ท่ีถกูแชแ่ข็งแบบแยกชิน้ ควรจะแบง่เป็นชิน้ๆด้วยแผน่พลำสตกิเวลำท่ีท�ำกำรแชแ่ข็ง เพ่ือท่ีจะแนใ่จเวลำละลำยน�ำ้แข็ง เวลำท่ี

                    ต้องกำรแชแ่ข็งเนือ้สบัก็ควรท�ำเป็นชิน้ๆขนำดเทำ่ๆกนัเชน่กนั เป็นควำมคดิท่ีดีท่ีจะท�ำให้ทรำบถงึน�ำ้หนกัท่ีแนน่อนของเนือ้สบัแตล่ะชิน้

อุ่นอาหาร

ช่ือเมนู ช่วงน�า้หนัก

(จากน้อยไปมาก)

ขัน้ตอน

อำหำรทัว่ๆไป 

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

1 ท่ี

(ประมำณ 400กรัม)

* คลมุด้วยพลำสตกิและเจำะให้เป็นรูด้วยไม้ 5 ครัง้

* วำงจำนลงบนฐำนของไมโครเวฟโดยตรง

* หลงัจำกอุน่อำหำรเสร็จ พกัไว้ในหอ่พลำสติก 2 นำที

เนือ้ มันฝร่ัง ผัก

175 - 180 กรัม 125 กรัม 100 กรัม

เนือ้,แกะ,ไก่ (หัน่บำง), ทีโบน หัน่บำง แครอท, ซกิูน่ี, บร็อกโคลี่, กระหล�่ำดอก

อำหำรประเภทตุน๋ 1-4 ถ้วย

(1 ถ้วย : 250 มล.)

* ใสอ่ำหำรลงในชำม

* คลมุด้วยพลำสตกิและเจำะให้เป็นรูด้วยไม้ 5 ครัง้

* วำงชำมลงบนฐำนของไมโครเวฟโดยตรง

* หลงัจำกอุน่อำหำรเสร็จ คน และพกัไว้ในหอ่พลำสตกิ 1 - 5 นำที

ซปุ

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

ฟักทอง, มะเขือเทศ, ไก่

1 - 4 ถ้วย

(1 ถ้วย : 250 มล.)

* ใสใ่นชำมแก้วส�ำหรับไมโครเวฟ

* ไมต้่องปิดฝำ

* วำงชำมแก้วลงบนฐำนของไมโครเวฟโดยตรง

* หลงัจำกอุน่อำหำรเสร็จ ให้คน

พิซซำ่

(อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C)

เปปเปอโรน่ี, ซพุรีม

1-4 ชิน้

(1 ชิน้: ประมำณ 90กรัม)

* วำงพิซซำ่ลงบนกระดำษและวำงลงบนฐำนของไมโครเวฟโดยตรง

N.B

อำหำรประภทตุน๋ (อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C): 

เนือ้สโตรกำนอฟ เนือ้แกะ (Springtime Lamb) สตไูก่ฟริกำเซ่

อำหำรกระป๋อง (อณุหภมิูเร่ิมต้น 3°C): ถัว่อบกระป๋อง, สปำเก็ตตี ้
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