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คำาเตือน
ข้อแนะนำ�สำ�คัญเพื่อคว�มปลอดภัย: กรุณ�อ่�นอย่�งละเอียดและเก็บไว้อ้�งอิง:
1. เพื่อลดคว�มเสี่ยงของก�รเกิดไฟลุกไหม้ในเต�ไมโครเวฟ ควรปฏิบัติดังนี้:

1.1 ไม่ปรุงอ�ห�รม�กเกินไปในแต่ละครั้ง
1.2 ถอดย�งรัดหรือเชือกออกจ�กถุงกระด�ษหรือถุงพล�สติกก่อนนำ�เข้�เต�ไมโครเวฟ
1.3 ไม่ควรตั้งอุณหภูมิของน้ำ�มันหรือไขมันสำ�หรับทอดให้ร้อนเกินไป เพร�ะจะไม่ส�ม�รถควบคุมคว�มร้อนของน้ำ�มันได้
1.4 ควรเฝ้�ดูก�รทำ�ง�นเป็นระยะๆ ในกรณีอุ่นอ�ห�รที่บรรจุอยู่ในภ�ชนะบรรจุแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งทำ�จ�กพล�สติก กระด�ษ หรือ

ภ�ชนะที่ไหม้ได้ ทั้งนี้เพื่อดูว่�มีควันไฟหรือกลิ่นไหม้ออกม�จ�กเต�ไมโครเวฟหรือไม่
1.5 ถ้�มีวัสดุที่ส�ม�รถติดไฟได้อยู่ในเต� หรือมีควันไฟออกม�จ�กเต�ไมโครเวฟ ควรปิดประตูเต� ปิดเต� และดึงปลั๊กออก หรือ สับ

สวิตซ์ไฟลง
1.6 หลังใช้ง�นเสร็จ ให้ทำ�คว�มสะอ�ดที่ปิดตัวนำ�คลื่นด้วยผ้�เปียกหม�ด แล้วต�มด้วยผ้�แห้ง เพื่อขจัดเศษอ�ห�รและคร�บน้ำ�มันคร�บ

มันที่ทิ้งไว้น�นๆ อ�จทำ�ให้พื้นผิวบริเวญนั้นร้อนเกินไป และก่อให้เกิดควันหรือลุกไหม้ได้
2. เพื่อลดคว�มเสี่ยงของก�รระเบิดหรือก�รเดือดพุ่งของอ�ห�รหรือเครื่องดื่มในภ�ชนะบรรจุ เนื่องจ�กเต�ไมโครเวฟนี้ส�ม�รถอุ่นอ�ห�ร

และเครื่องดื่มได้ภ�ยในเวล�อันรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรตั้งเวล�และกำ�ลังคว�มร้อนให้เหม�ะสมกับชนิดและปริม�ณอ�ห�รที่จะอุ่น ห�กไม่
แน่ใจให้เริ่มต้นที่เวล�และกำ�ลังคว�มร้อนต่ำ�ไว้ก่อนแล้วค่อยอุ่นซ้ำ�จนกว่�อ�ห�รนั้นจะร้อนพอดีทั่วกัน

ข้อแนะนำ�เพิ่มเติม:
2.1 ไม่ควรนำ�ภ�ชนะที่ปิดฝ�แน่นเข้�ต� รวมไปถึงขวดนมเด็กที่ปิดจุกนมหรือปิดฝ�ไว้ เนื่องจ�กสิ่งเหล่�นี้อ�จเกิดระเบิดได้
2.2 ไม่ควรตั้งเวล�ก�รอุ่นน�นเกินไป
2.3 ในก�รต้มของเหลวในเต�ไมโครเวฟ ควรใช้ภ�ชนะป�กกว้�ง
2.4 เมื่อต้มเสร็จแล้ว ให้ทิ้งไว้อย่�งน้อย 20 วิน�ที เพื่อป้องกันน้ำ�หรือของเหลวเดือดพุ่ง ที่อ�จยังไม่เกิดขึ้นทันที ควรระมัดระวังในขณะ

หยิบยกภ�ชนะบรรจุ
2.5 ควรมีก�รคนหรือเขย่�อ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะสำ�หรับเด็กให้ทั่ว และต้องตรวจสอบอุณหภูมิอ�ห�รก่อนบริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงก�รถูก

ลวก
2.6 ก�รคนของเหลวก่อนและระหว่�งก�รปรุง ควรระมัดระวังเป็นอย่�งยิ่ง เมื่อจับต้องภ�ชนะบรรจุ หรือเมื่อว�งช้อนหรือเครื่องครัวอื่นๆ 

ลงในภ�ชนะบรรจุนั้น
3. เต�ไมโครเวฟนี้เหม�ะสำ�หรับก�รเตรียมอ�ห�รภ�ยในบ้�นเท่�นั้น และควรใช้สำ�หรับก�รอุ่นอ�ห�ร ปรุงอ�ห�ร ละล�ยอ�ห�รแช่แข็งและ

อุ่นเครื่องดื่มเท่�นั้น แต่ไม่เหม�ะสำ�หรับก�รใช้เพื่อก�รค้� ก�รทดลอง หรืออุปกรณ์ท�งอ�ยุรกรรม
4. ห้�มเปิดเครื่องทำ�ง�น ห�กมีสิ่งกีดขว�งอยู่ระหว่�งประตูเต�ไมโครเวฟ
5. อย่�พย�ย�มปรับหรือซ่อมเต�ไมโครเวฟด้วยตนเองไม่ควรอนุญ�ตให้บุคคลอื่นทำ�ก�รซ่อมบำ�รุงเต�ไมโครเวฟหรือเสนอบริก�รอื่น 

ยกเว้นเจ้�หน้�ที่ของศูนย์บริก�รช�ร์ป ซึ่งผ่�นก�รฝึกอบรมม�อย่�งดี ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตร�ยที่อ�จเกิดขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ห�ก�ร
ซ่อมบำ�รุงดังกล่�วจำ�เป็นต้องมีก�รถอดส่วนประกอบของเครื่อง โดยเฉพ�ะที่ปิดตัวนำ�คลื่น

6. ห�กเต�มีปัญห� ไม่ควรใช้ง�นจนกว่�จะได้รับก�รซ่อมจ�กศูนย์บริก�รช่รฺป โดยเฉพ�ะในกรณีที่ประตูเต�ปิดไม่สนิท และส่วนประกอบ
ต่อไปนี้เกิดคว�มเสียห�ย: 
6.1 ประตู (โค้ง งอ)  6.2 บ�นพับประตูหรือสลักบ�นประตู (แตกหักหรือหลวม)
6.3 ฉนวนกันคลื่น ที่ปิดตัวนำ�คลื่นและช่องด้�นหลังของเต� (โค้งงอหรือผิดรูปร่�ง) 6.4 มีรอยไหม้ที่ฉนวนประตู

7. ขณะนำ�อ�ห�รออกจ�กเต�ไมโครเวฟ ต้องระวังอย่�ให้ภ�ชนะ ผ้�จับภ�ชนะ และอุปกรณ์ในก�รประกอบอ�ห�รอื่น ๆ ชนที่สลักประตูเต�
8. อย่�ยื่นสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเฉพ�ะอุปกรณ์โลหะเข้�ไปในตะแกรงระหว่�งประตูเต�และเต�ไมโครเวฟขณะที่เครื่องทำ�ง�นอยู่
9. อย่�กดหรือกระแทกสลักบ�นประตู
10. ควรใช้ถุงมือจับอุปกรณ์ประกอบอ�ห�รที่สัมผัสกับอ�ห�รในเต� เนื่องจ�กคว�มร้อนของอ�ห�รจะส่งผ่�นไปยังอุปกรณ์ดังกล่�วและ

ทำ�ให้ผิวหนังไหม้พองได้
11. ห�กส�ยไฟเสื่อมสภ�พ ให้เปลี่ยนส�ยไฟที่ใช้สำ�หรับเต�ไมโครเวฟโดยเฉพ�ะซึ่งท�งศูนย์บริก�รของช�ร์มีให้เท่�นั้น และต้องเปลี่ยนโดย

เจ้�หน้�ที่ของศูนย์บริก�รช�ร์ป ซึ่งผ่�นก�รฝึกอบรมเท่�นั้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตร�ยอันจะเกิดขึ้น
12. ถ้�หลอดไฟเสีย ควรติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยหรือศูนย์บริก�รช�ร์ป
13. หลีกเลี่ยงไอน้ำ�เดือดเพร�ะจะทำ�ให้พุ่งโดนหน้�และมือ ค่อยๆ ปิดฝ�ครอบภ�ชนะ หรือพล�สติกคลุมอ�ห�รอย่�งระมัดระวัง รวมไปถึง

ถุงทำ�ข้�วโพดคั่ว (ป๊อปคอร์น) และถุงประกอบอ�ห�รด้วยเต�ไมโครเวฟ และต้องให้ห่�งจ�กใบหน้�
14. ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ส�ยไฟยังอยู่ในสภ�พดั และต้องไม่ว�งอยู่ใต้เต� หรือไม่ถูกกดทับด้วยพื้นผิวที่ร้อนหรือขอบแหลมคม
15. เพื่อป้องกันจ�นหมุนแตก:

15.1 ถ้�จ�นหมุนยังร้อนอยู่ ควรทิ้งไว้ให้เย็นก่อนให้น้ำ�ทำ�คว�มสะอ�ด
15.2 อย่�ว�งภ�ชนะร้อนจัดลงบนจ�นหมุนที่เย็น
15.3 อย่�ว�งภ�ชนะเย็นลงบนจ�นหมุนที่ร้อนจัด

16. ไม่ควรว�งสิ่งใดลงบนเต�ไมโครเวฟ
17. ไม่ควรจัดเก็บอ�ห�รหรือสิ่งของอื่นๆ ไว้ในเต�ไมโครเวฟ
18. ก่อนทำ�ก�รอุ่นอ�ห�ร ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่�อุปกรณ์ประกอบอ�ห�รไม่ได้สัมผัสกับผนังด้�นในเต�ไมโครเวฟขณะอุ่นอ�ห�ร
19. อนุญ�ตให้เด็กใช้เต�ไมโครเวฟได้ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่คอยดูและใกล้ชืดเท่�นั้น และควรให้คำ�แนะนำ�อย่�งถูกต้องเพื่อให้เด็กส�ม�รถใช้เต�

ไมโครเวฟได้อย่�งปลอดภัยและเข้�ใจถึงอันตร�ยอันอ�จเกิดขึ้นจ�กก�รใช้เต�ไม่ถูกวิธี
20. ไม่ควรปล่อยให้เด็กหรือผู้ทุพพลภ�พใช้เต�ไมโครเวฟต�มลำ�พัง
21. ต้องคอยระวังไม่ให้เด็กเล่นเต�ไมโครเวฟ
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คำ�เตือนและข้อสังเกตพิเศษ
ควรทำ� ไม่ควรทำ�

ไข่ ผัก ผลไม้ ผลไม้

เปลือกแข็ง เมล็ด

พืช ไส้กรอกและหอย

นางรม

•	 เจาะไข่แดง ไข่ขาวและหอยนางรม ก่อนนำาเข้าเตาเพื่อ

ป้องกัน “การระเบิด“

•	 เจาะผิวมันฝรั่ง แอปเปิ้ล น้ำาเต้า ฮ๊อทด็อก ไส้กรอกและ

หอยนางรมก่อน เพื่อให้ไอน้ำาภายในระเหยออกมาได้

•	 ปรุงอาหารประเภทไข่ทั้งเปลือก (ทั้งนี้เพื่อป้องกันไข่ 

“ระเบิด“ ซึ่งอาจทำาให้เตาไมโครเวฟเสียหายหรือเป็น

อันตรายต่อผู้ใช้)

•	 อุ่นอาหารประเภทไข่ทั้งฟอง

•	 ปรุงหอยนางรมด้วยไฟแรงเกินไป

•	 อบผลไม้เปลือกแข็งหรือเมล็ดพืชทั้งเปลือก

ข้าวโพดคั่ว (ป๊อป

คอร์น)

•	 เลือกป๊อปคอร์นบรรจุถุงสำาเร็จซึ่งใช้กับเตาไมโครเวฟ

โดยเฉพาะ

•	 เมื่อได้ยินเสียงป๊อปคอร์นแตกตัวแล้ว ให้ปิดเครื่อง แล้ว

รอสัก 1-2 วินาที  เพื่อให้ป๊อปคอร์นแตกตัวให้หมด

•	 ใช้ถุงกระดาษสีน้ำาตาลหรือชามแก้วทำาป๊อปคอร์น

•	 ตั้งเวลาการทำาป๊อปคอร์นนานเกินไป

อาหารเด็กอ่อน •	 เทอาหารเด็กอ่อนใส่จานใบเล็กและอุ่นอย่างระมัดระวัง 

ควรหมั่นคนบ่อยๆ ให้ตรวจสอบระดับอุณหภูมิที่เหมาะ

สมเพื่อป้องกันอาหารไหม้

•	 เปิดฝาขวดและถอดจุกนมออกจากขวดก่อนทำาการอุ่น

นมทุกครั้ง หลังจากอุ่นเสร็จแล้วให้เขย่าขวดนมเพื่อปรับ

อุณหภูมิให้เท่ากัน ควรตรวจสอบระดับอุณหภูมิก่อนนำา

ไปให้เด็กทาน

•	 อุ่นขวดนมแบบใช้แล้วทิ้ง

•	  ใช้ความร้อนสูงเกินไปในการอุ่นขวดนม 

(ควรอุ่นในระดับที่ร้อนพอดี)

•	  อุ่นขวดนมทั้งที่ยังมีจุกขวดนมปิดอยู่

•	  อุ่นอาหารเด็กทั้งขวดบรรจุที่ซื้อมาแต่แรก

อาหารทั่วไป •	 ถ้าเป็นอาหารประเภทมีไส้ หลังจากอุ่นแล้วให้ตัด แบ่ง

เป็นชิ้น เพื่อให้ไอน้ำาระเหยออกมาและป้องกัน อาหาร

ไหม้

•	 ใช้ชามก้นลึกในการปรุงอาหารประเภทของเหลวหรือ

ซีเรียล เพื่อป้องกันน้ำาล้นออกมา

•	 อุ่นหรือปรุงอาหารทั้งในขวดแก้วปิดฝา หรือภาชนะ

บรรจุที่ปิดผนึก

•	 ทำาน้ำามันให้ร้อนจัดเกินไป

•	 ใช้เตาในการอุ่นหรืออบไม้แห้งสมุนไพร ดอกไม้ 

กระดาษหรือเสื้อผ้าที่เปียกชื้น

•	 เปิดให้เตาทำางานโดยไม่มีอาหารภายในเตา

ของเหลว (เครื่องดื่ม) •	 หากต้องการต้มหรืออุ่นของเหลว โปรดดูคำาเตือนหน้า 1 

เพื่อป้องกันการระเบิดหรือเดือดพุ่ง

•	 ตั้งเวลาอุ่นไว้นานเกินไป

อาหารกระป๋อง •	 นำาอาหารออกจากกระป๋องก่อนอุ่นร้อน •	 อุ่นหรือปรุงอาหารทั้งกระป๋อง โดยไม่เทอาหารออก

ก่อน

ไส้กรอกม้วน พาย 

พุดดิ้ง

•	 ปรุงอาหารตามเวลาที่แนะนำาสำาหรับอาหารที่มีปริมาณ

น้ำาตาล และ/หรือไขมันสูง

•	 ตั้งเวลาในการปรุงอาหารมากเกินไป ซึ่งจะทำาให้

อาหารไหม้ได้

เนื้อสัตว์ •	 ในการอบ ให้ใช้ตะแกรงหรือจานที่ใช้กับเตาไมโครเวฟ

โดยเฉพาะ เพื่อรองน้ำามันที่หยดลงมา

•	 วางเนื้อลงบนจานหมุนโดยตรง

ภาชนะที่ใช้ •	 ก่อนใช้ควรตรวจสอบว่าภาชนะที่จะใช้นั้นเหมาะสำาหรับ

การปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ

•	 ใช้อุปกรณ์โลหะในเตาไมโครเวฟ ทั้งนี้เพราะโลหะ

จะสะท้อนคลื่นไมโครเวฟ และอาจเป็นสาเหตุให้เกิด

ประกายไฟ

แผ่นอะลูมิเนียม

ฟอยล์

•	 ใช้ปิดอาหารเพื่อไม่ให้สุกเกินไป

•	 ต้องระวังการเกิดประกายไฟ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้แผ่น

ฟอยล์ยาวเกินไป และต้องระวังไม่ให้แผ่นฟอยล์สัมผัส

กับผนังด้านในเตา

•	 ใช้แผ่นฟอยล์มากเกินไป

•	 วางอาหารที่ปิดแผ่นฟอยล์ไว้ใกล้กับผนังด้านในเตา

ซึ่งอาจทำาให้เกิดประกายไฟและเตาเสียหายได้

จานสำาหรับทำาเกรียม •	 ใช้ภาชนะที่เหมาะสม เช่น จานทนความร้อนและจานที่

ใช้กับเตาไมโครเวฟโดยเฉพาะ วางรองจานสำาหรับทำา

เกรียมไว้ แล้วจึงนำาไปวางไว้บนจานหมุน

•	 ตั้งเวลาการอุ่นซ้ำาเกินเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำา ซึ่งอาจ

ทำาให้จานหมุนแตก และ/หรือชิ้นส่วนภายในเตาเสีย

หาย

คำ�เตือนและข้อสังเกตพิเศษ
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ข้อแนะนำ�ในก�รติดตั้ง

ส่วนประกอบของเต�

1. นำาวัสดุที่ใช้หีบห่อ (เช่น โฟมและกระดาษแข็ง) ออกจากเตาไมโครเวฟให้หมด รวมทั้งสติกเกอร์สินค้าที่ประตูเตา (ถ้ามี) ตรวจดูว่ามีชิ้นส่วนเสียหาย

หรือไม่ เช่น ประตูเตาหลุด ฉนวนประตูเสียหาย หรือมีรอยขีดข่วนภายในตู้หรือที่ประตู ในกรณีส่วนใดชำารุดเสียหาย ห้ามใช้เตาจนกว่าจะได้รับการ

ตรวจเช็คจากศูนย์บริการของชาร์ป และได้รับการซ่อมบำารุง ถ้าจำาเป็น  

2. อุปกรณ์เพิ่มเติมที่มาพร้อมกับเตาไมโครเวฟ 

    2.1) จานหมุน 2.2) แท่นรองจานหมุน 2.3) คู่มือการใช้งาน  

3. ติดตั้งแท่นรองจานหมุนและจานหมุนตามภาพแผนผังส่วนประกอบของเตาที่แสดงด้านล่าง วางแท่นรองจานหมุนไว้ด้านล่างเตา และวางจานหมุน

ลงบนแท่นรองจานหมุน แล้วจัดวางให้เข้าที่กับเฟืองตรงกลาง 

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟโดยไม่มีจานหมุนและแท่นรองจานหมุน  

4. ไม่ควรตั้งเตาไมโครเวฟในบริเวณที่มีความร้อนหรือความชื้นสูง เช่น ตั้งอยู่ใกล้เตาอบธรรมดา 

ควรตั้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก  

ด้านบนของเตาไมโครเวฟควรห่างจากเพดานอย่างน้อย 15 ซม. 

เตาไมโครเวฟนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งแบบติดผนังหรือตู้  

5. ผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเตาไมโครเวฟหรือการบาดเจ็บของบุคคล อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้น

ตอนการเชื่อมต่อไฟอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ แรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ใช้กับเตานี้จะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลากแสดงข้อมูลจำาเพาะด้านหลังเครื่อง 

6. เตาไมโครเวฟนี้จะต้องต่อสายดิน   

ข้อควรระวัง
สายไฟของเตาไมโครเวฟจะมีสีตามรหัสดังต่อไปนี้  

    สีเขียวและสีเหลือง : สายดิน  

    สีน้ำาเงิน  : Neutral  

    สีน้ำาตาล  : Live 

เนื่องจากสีของสายไฟของเตาไมโครเวฟอาจจะไม่ตรงสีของขั้วปลั้ก ให้ทำาตามต่อไปนี้   

ต้องต่อสายไฟสีเหลืองและเขียว เข้ากับขั้วปลั้กที่มีสัญลักษณ์รูปตัว E หรือสัญลักษณ์สายดิน      หรือขั้วที่มีสีเหลืองและเขียว

ต้องต่อสายไฟสีน้ำาเงินเข้ากับขั้วปลั้ก ที่มีสัญลักษณ์รูปตัว N หรือสีน้ำาเงิน 

ต้องต่อสายไฟสีน้ำาตาลเข้ากับขั้วปลั้กที่มีสัญลักษณ์รูปตัว L หรือมีสีน้ำาตาล   

*    ในกรณีที่เต้ารับของท่านเป็นแบบ 2 รู จะต้องติดตั้งสายดินเข้ากับจุดต่อสายดินซึ่งอยู่ด้านหลังตอนล่างของเตา ก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว  

1. มือจับเปิดประตูเตา

2. หลอดไฟ

3. บานพับประตู

4. สลักประตู

5. ประตูเตา 

6. ฉนวนประตู และผิวฉนวน

7. เฟืองสำาหรับวางแท่นรองจานหมุน

 8. ที่ปิดตัวนำาคลื่น (ห้ามดึงออก)

 9. แผงหน้าปัด (ดูหน้า 4)

10. ช่องระบายอากาศ

11. สายไฟ

12. จานหมุน

13. แท่นรองจานหมุน

14. ฉลากแสดงข้อมูลจำาเพาะ

ข้อแนะนำ�ในก�รติดตั้ง

ส่วนประกอบของเต�
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แผงหน้�ปัด

1. ปุ่มควบคุมการปรุงอาหารระดับต่างๆ

มีระดับความร้อนให้เลือก 2 ระดับ ระดับความร้อนโดย

ประมาณของเตาไมโครเวฟสำาหรับการตั้งค่าแต่ละระดับ ได้แก่:

ไฟแรง    100%

ไฟอ่อน      10%

2. ปุ่มตั้งเวลา

3. สัญญาณไฟบอกเวลาปรุงอาหาร 

4. ข้อแนะนำาการตั้งเวลาปรุงอาหาร

1

2

3

4

แผงหน้�ปัด
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เทคนิคก�รปรุงอ�ห�รด้วยเต�ไมโครเวฟ

ก�รจัดว�งอ�ห�ร วางอาหารส่วนที่หนาที่สุดไว้ตรงขอบจานด้านนอก

เวล�ในก�รปรุงอ�ห�ร
ควรตั้งเวลาการปรุงที่สั้นที่สุดตามข้อแนะนำาไว้ก่อน   แล้วจึงค่อยเพิ่มเวลาถ้าต้องการ  

อาหารที่ใช้เวลาปรุงนานเกินไป   อาจก่อให้เกิดควันหรือติดไฟ

ก�รปิดคลุมอ�ห�รก่อนนำ�เข้�เต�

ควรใช้กระดาษทิชชูแผ่นใหญ่   พลาสติกคลุมอาหาร   หรือฝาปิดภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟ

ปิดคลุมอาหารก่อนนำาเข้าเตา  (เลือกชนิดให้เหมาะสมกับลักษณะของการประกอบอาหาร)  

การปิดคลุมอาหารจะช่วยป้องกันเศษอาหารกระเด็น   และช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงกัน

(รวมทั้งช่วยรักษาความสะอาดของเตา)

ก�รป้องกันอ�ห�รไหม้
ในการปรุงอาหารประเภทเนื้อ   หรือเป็ดไก่   ควรใช้อะลูมิเนียมฟอยล์แผ่นเล็กๆ    ปิดคลุม

ตรงส่วนที่บางกว่าส่วนอื่นๆ   เพื่อป้องกันอาหารไหม้

ก�รคนอ�ห�ร ควรคนอาหาร  1-2 ครั้งในระหว่างการปรุง   ถ้าเป็นไปได้

ก�รพลิกกลับอ�ห�ร
อาหารประเภทไก่   แฮมเบอร์เกอร  ์ หรือสเต็ก   ควรมีการพลิกกลับในระหว่างการปรุง

อาหาร

ก�รสลับตำ�แหน่งอ�ห�ร
ยกตัวอย่างเช่น   การปรุงอาหารประเภทลูกชิ้นเนื้อ   ควรพลิกอาหารกลับด้านบ้าง   และ 

ควรเปลี่ยนตำาแหน่งการวางอาหารจากตรงกลางของจานไปตรงขอบของจานบ้าง

ก�รตั้งอ�ห�รพักไว้
หลังจากปรุงอาหารเสร็จ   ควรมีเวลาตั้งพักอาหารพักไว้อย่างเหมาะสม 

ถ้าเป็นไปได้   ควรคนอาหารเมื่อนำาอาหารออกจากเตาแล้ว 

อย่าเพิ่งเปิดฝาครอบภาชนะโดยทันที   ควรพักอาหารทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้อาหารสุกเต็มที่

ก�รตรวจสอบอ�ห�ร

ควรสังเกตลักษณะอาหารเพื่อให้ทราบว่าอาหารนั้นสุกแล้ว ดังนี้

-  ดูจากไอร้อนที่ระเหยออกมาจากอาหารโดยทั่วกัน   ไม่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง

-  อาหารประเภทเป็ด  ไก่  ตรงบริเวณข้อต่อจะขยับได้ง่ายขึ้น

-  อาหารประเภทหมู  เป็ด  ไก่  จะไม่มีสีเลือด

-  อาหารประเภทปลา  เนื้อปลาจะไม่ใส  เมื่อใช้ส้อมจิ้มเนื้อปลาจะแยกตัวออกจากกัน

ไอน้ำ�

ความชื้นและไอน้ำาในอาหารจะมีผลต่อการเกิดความชื้นภายในเตาไมโครเวฟ   ซึ่งเป็นเรื่อง

ปกติของการประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟ   โดยทั่วไปแล้ว   ถ้ามีการคลุมอาหารไว้ขณะ

ประกอบอาหาร   จะทำาให้มีไอน้ำาเกิดขึ้นน้อยกว่า   การประกอบอาหารโดยไม่มีสิ่งใดคลุม

อาหารเลย   ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครเวฟตั้งอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศดี

จ�นสำ�หรับทำ�เกรียม

เมื่อมีการใช้จานสำาหรับทำาเกรียมหรือวัสดุอุ่นร้อนด้วยตัวเอง    ต้องใช้ฉนวนทนความร้อน

 เช่น   จานกระเบื้อง   รองไว้ข้างใต้เสมอเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับจานหมุน 

แท่นรองจานหมุน   และเฟืองสำาหรับวางแท่นรองจานหมุน   นอกจากนี้   ต้องตั้งเวลาการอุ่น

ตามข้อแนะนำาที่ระบุไว้   ห้ามตั้งเวลาเกินจากนั้นเป็นอันขาด

พล�สติกคลุมอ�ห�รที่ใช้กับเต�

ไมโครเวฟ
ในการปรุงอาหารที่มีไขมันมาก   ต้องระวังอย่าให้พลาสติกคลุมอาหารสัมผัสกับอาหาร

เพราะพลาสติกอาจละลายได้

ภ�ชนะพล�สติกที่ใช้ปรุงอ�ห�ร

ซึ่งใช้กับเต�ไมโครเวฟ
ภาชนะพลาสติกที่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้นั้น   อาจมีบางชนิดที่ไม่เหมาะจะนำามาประกอบ

อาหารที่มีไขมันและน้ำาตาลสูง   เพราะภาชนะดังกล่าวอาจละลายหรือแตกได้

เทคนิคก�รปรุงอ�ห�รด้วยเต�ไมโครเวฟ
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ข้อแนะนำ�ก�รใช้เครื่อง

คำ�เตือน

ขั้นตอนก�รปรุงอ�ห�รจ�กเต�ไมโครเวฟ

ข้อสังเกต

1. เปิดประตูเตา นำาอาหารวางบนจานหมุน

2. เมื่อต้องการหยุดพักการปรุงอาหารก่อนหมดเวลาทำางานของเครื่อง ให้หมุนปุ่มตั้งเวลากลับไปยังตำาแหน่งเลข 0 

หรือเปิดประตูเตา

•	 ขณะปรุงอาหารอยู่สามารถเปิดประตูเตาได้ตามต้องการ

•	 ขณะที่ปุ่มตั้งเวลาหยุดทำางาน เวลาการปรุงอาหารที่เหลือคงค้างไว้อยู่ และเมื่อต้องการปรุงอาหารต่อ

ให้ปิดประตูเตาเครื่องจะทำางานต่อทันที

•	 หากต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาการปรุงอาหารขณะที่เครื่องทำางานอยู่ เพียงหมุนปุ่มตั้งเวลาไปยังตำาแหน่ง

เลขหมายที่ต้องการได้ทันที

หลังจากปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อย ควรหมุนปุ่มตั้งเวลากลับไปยังตำาแหน่ง 0 ทุกครั้ง

1. หมุนปุ่มตั้งระดับความร้อน ไปยังกำาลังไฟที่ต้องการ

2. ตั้งเวลาปรุงอาหาร (ดูข้อแนะนำาจาก ต�ร�งแนะนำ�ก�รใช้เวล�และกำ�ลังไฟ

หน้� 9 ถึง 11)

•	เครื่องเริ่มทำ�ง�น ตัวเลขของการตั้งเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง พร้อมมี

สัญญาณไฟกระพริบที่ตัวเลขบนแผงหน้าปัด

•	หลังจ�กหมดเวล�ก�รปรุงอ�ห�ร สัญญาณไฟตัวเลขบอกเวลากลับมายัง

ตำาแหน่ง 0 พร้อมสัญญาณเสียงเตือน เครื่องจะหยุดการทำางาน

และไฟส่องสว่างในเตาจะดับโดยอัตโนมัติ

1. เตารุ่น R-270/R-280 ตั้งเวลาปรุงอาหารได้ 0-30 นาที

ในการปรุงอาหารและละลายอาหารแช่แข็ง สามารถเลือกตั้งเวลาได้ ตั้งแต่ 15 วินาที จนถึง 5 นาที ได้ ซึ่งจะมี

สัญญาณไฟกระพริบแสดงขีดเวลาที่ปุ่มตั้งเวลา

2. ควรใช้เตาอย่างถูกวิธี เนื่องจากเตาได้รับการออกแบบมาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี หลังจากหมด

รอบการตั้งเวลาปรุงอาหาร หรือหลังเปิดประตูเตาแล้ว จะสามารถตั้งเวลาให้เครื่องทำางานต่อได้อีกภายในเวลา 3 

นาที ถ้าไม่เช่นนั้น ต้องเริ่มที่ขั้นตอนใหม่ดังนี้ คือ เปิดประตูเตา แล้วปิดประตูเตา จากนั้นจึงตั้งเวลาปรุงอาหาร

ข้อแนะนำ�ก�รใช้เครื่อง

คำ�เตือน

ขั้นตอนก�รปรุงอ�ห�รจ�กเต�ไมโครเวฟ

ข้อสังเกต
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ก�รดูแลรักษ�และก�รทำ�คว�มสะอ�ด

ก�รเรียกบริก�รตรวจเช็ค

ข้อมูลจำ�เพ�ะ

ถอดปลั้กออกก่อนจะทำาความสะอาดเตาไมโครเวฟ หรือเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันเตาทำางานในขณะที่ทำาความสะอาดอยู่

หมั่นทำ�คว�มสะอ�ดเต�เป็นระยะๆ – ควรทำาความสะอาดเตา เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหน้าด้านในเตาเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจทำาให้เตามีระยะเวลาการใช้งานสั้นลง
หรืออาจก่ออันตรายอื่นๆ ขึ้น
ภายนอก:
ทำาความสะอาดด้วยน้ำาอุ่นและสบู่อ่อนๆ ใช้ผ้าเปียกหมาดเช็ดให้แห้ง ห้ามใช้น้ำายาทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง
ประตูเต�:
เช็ดประตูทั้งด้านนอกและด้านใน ควรใช้ผ้าเปียกหมาดเช็ดทำาความสะอาดบริเวณประตูและส่วนที่ติดกัน เพื่อขจัดรอยเปื้อนหรือเศษอาหารที่กระเด็นออกมา 
ห้ามใช้น้ำายาทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง
แผงหน้�ปัด:
ใช้ผ้าเปียกหมาดเช็ดแผงหน้าปัดอย่างเบามือ (ใช้ผ้าชุบน้ำาเพียงอย่างเดียว ห้ามใช้สบู่หรือน้ำายาทำาความสะอาด)
ห้ามขัดถูหรือใช้น้ำายาเคมีทำาความสะอาด ระวังอย่าให้ผ้าชุ่มน้ำาจนเกินไป
ข้อควรระวัง:
ระวังอย่าให้ปุ่มจับเวลาเลื่อนออกจากตำาแหน่ง “0” (ปิด) ระหว่างทำาความสะอาด เพราะเตาจะทำางานทันทีที่ประตูปิด
ผนังภ�ยใน:
ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำาอุ่นแล้วบิดให้หมาดเช็ดทำาความสะอาดผนังภายในเพื่อสุขอนามัย ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ ควรใช้ผ้าเปียกหมาดเช็ดที่ปิดตัวนำาคลื่นเพื่อขจัด
เศษอาหารที่กระเด็น ไม่เช่นนั้น คราบอาหารที่สะสมอาจทำาให้ผนังบริเวณนั้นร้อนจนเกิดควันหรือลุกไหม้ได้ ห้ามแกะที่ปิดตัวนำาคลื่นออก ห้ามใช้น้ำายาสำาหรับ
ทำาความสะอาดเตาไมโครเวฟ หรือน้ำายาที่มีฤทธิ์รุนแรง ห้ามขัดถูส่วนใดๆ ของเตาไมโครเวฟ รวมทั้งห้ามฉีดน้ำาหรือน้ำายาใดๆ ลงบนส่วนหนึ่งส่วนใดของ
เตาโดยตรง
ในการทำาความสะอาด ต้องระวังอย่าใช้น้ำามากเกินไป หลังทำาความสะอาดเสร็จ ให้ใช้ผ้าแห้งนุ่มๆ เช็ดตามอีกครั้งให้แห้งสนิท
จ�นหมุน/แท่นรองจ�นหมุน
ล้างออกด้วยน้ำาสบู่อ่อนๆ และเช็ดให้แห้ง

ก่อนโทรเรียกบริการตรวจเช็ค โปรดตรวจสอบดังนี้:
วางน้ำาหนึ่งแก้ว (ประมาณ 250 มล.) บนจานหมุนแล้วปิดประตูเตา ตั้งค่าตัวจับเวลาไว้ที่ 1 นาที ด้วยระดับความร้อนสูง

ก. ไฟในเตาสว่าง?        ใช่__________        ไม่ใช่__________ 
ข. พัดลมระบายความร้อนทำางาน?       ใช่__________        ไม่ใช่__________

(เอามือไปอังที่ช่องระบายอากาศด้านหลัง)
ค. จานหมุนหมุนหรือไม่?       ใช่__________        ไม่ใช่__________

(จานหมุนอาจหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ ถือเป็นเรื่องปกติ)
ง. เมื่อผ่านไปหนึ่งนาที มีสัญญาณเสียงดังหรือไม่?      ใช่__________        ไม่ใช่__________
จ. น้ำาในแก้วร้อน?        ใช่__________        ไม่ใช่__________

หากการทำางานของเครื่องไม่เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น โปรดตรวจสอบที่เสียบปลั้กและระบบไฟฟ้าในบ้าน หากทุกอย่างปกติดี โปรดติดต่อศูนย์บริการ
ของชาร์ป
หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งเวลาปรุงอาหารเกินกว่า 20 นาที ด้วยระดับความร้อนสูง เตาไมโครเวฟจะทำาการลดระดับความร้อนลงโดยอัตโนมัติหลังจากเครื่องทำางานไป

แล้ว 20 นาที เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนสูงเกินไป

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  :     โปรดดูจากฉลากแสดงข้อมูลจำาเพาะด้านหลังเครื่อง
กำาลังไฟฟ้าเข้า  :     1.25 กิโลวัตต์
กำาลังไฟฟ้าออก  :     800 วัตต์* (ขั้นตอนการทดสอบของ IEC)
ความถี่คลื่น   :     2450 เมกะเฮิร์ตซ์ (Class B/Group 2)**
ขนาดภายนอก  :     460 มม.(ก) x 275 มม.(ส) x 380 มม.(ล)
ขนาดภายใน   :     319 มม.(ก) x 211 มม.(ส) x 336 มม.(ล) ***
ความจุ   :     22 ลิตร***
ระบบปรุงอาหาร  :     ระบบจานหมุน (ขนาดจานหมุน เส้นผ่านศูนย์กลาง 272 มิลลิเมตร)
น้ำาหนัก   :     ประมาณ 12 กิโลกรัม
*      การวัดค่านี้อิงตามมาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission หรือคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขา
อิเล็กทรอนิกส์) สำาหรับวัดค่ากำาลังไฟออก
**    เป็นการแบ่งประเภทของอุปกรณ์คลื่นความถี่ ISM (Industrial, Scientific and Medical) ที่อธิบายไว้ใน International Standard CISPR11
***   ความจุภายในคำานวณจากการวัดค่าความกว้าง ความลึก และความสูงสูงสุด
       ความจุสำาหรับการใส่อาหารจะน้อยกว่านั้น

ก�รดูแลรักษ�และก�รทำ�คว�มสะอ�ด

ก�รเรียกบริก�รตรวจเช็ค

ข้อมูลจำ�เพ�ะ
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ภ�ชนะที่ใช้ เต�ไมโครเวฟ

เครื่องแก้ว (ทนความร้อน) O

เซรามิก (ทนความร้อน) O

เครื่องปั้นดินเผา, ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง O

เครื่องครัวโลหะ, เครื่องครัวสแตนเลส X

ฟาง, หวาย และไม้ ระยะเวลาสั้นๆ

เครื่องครัวพลาสติก (ซึ่งใช้กับเตาไมโครเวฟ) ระยะเวลาสั้นๆ

จานกระดาษ, ทิชชูอเนกประสงค์ ระยะเวลาสั้นๆ

พลาสติกคลุมอาหาร (ซึ่งใช้กับเตาไมโครเวฟ) O

แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ใช้หุ้มป้องกันอาหารไหม้

จานอะลูมิเนียมฟอยล์ X

8

คู่มือใช้ง�นภ�ชนะและเครื่องครัวคู่มือใช้ง�นภ�ชนะและเครื่องครัว
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ต�ร�งแนะนำ�ก�รใช้เวล�และกำ�ลังไฟ

อ�ห�รและเครื่องดื่ม
ปริม�ณ 

(กรัม/มล.)
กำ�ลังไฟ

เวล�

(น�ที)
วิธีก�ร

ก�แฟ 1 ถ้วย 150 ไฟแรง 1 ไม่ต้องปิดฝา

นม     1 ถ้วย 150 ไฟแรง 1 ไม่ต้องปิดฝา

น้ำ�      1 ถ้วย 150 ไฟแรง 11/2-2 ต้มโดยไม่ปิดฝา

          6 ถ้วย 900 ไฟแรง 10-12 ต้มโดยไม่ปิดฝา

          1 ช�ม 1,000 ไฟแรง 10-12 ต้มโดยไม่ปิดฝา

อ�ห�รจ�นเดียว

(ผัก เนื้อ และเครื่ิองปรุง) 400 ไฟแรง 4 พรมน้ำาลงบนส่วนผสม  ปิดฝา  เปิดคนอาหาร

เมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง

สตูร์ 200 ไฟแรง 2-3 ปิดฝา คนหลังการอุ่น

ซุปใส 200 ไฟแรง 2 ปิดฝา คนหลังการอุ่น

ซุปข้น 200 ไฟแรง 2 ปิดฝา คนหลังการอุ่น

ผักสด 200 ไฟแรง 2-3 เติมน้ำา ปิดฝา เปิดคนอาหารเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่ง

500 ไฟแรง 4-5

เครื่องปรุงแต่งต่�งๆ 200 ไฟแรง 1-2 พรมน้ำา ปิดฝา หมั่นคนเป็นระยะๆ

500 ไฟแรง 4-5

เนื้อหั่นบ�งๆ 1 ชิ้น* 200 ไฟแรง 3-4 ทาซอสบางๆ บนชิ้นเนื้อ ปิดฝา

เนื้อปล�* 200 ไฟแรง 2-3 ปิดฝา

ละล�ยเนยเหลว 50 ไฟแรง 1/2-1 -

ม�ก�รีน*

ต�ร�งแสดงก�รปรุงอ�ห�รประเภท อ�ห�รและเครื่องดื่ม

ต�ร�งแนะนำ�ก�รใช้เวล�และกำ�ลังไฟ

ต�ร�งแสดงก�รปรุงอ�ห�รประเภท อ�ห�รและเครื่องดื่ม

*  ที่อุณหภูมิอาหารแช่แข็ง
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อ�ห�รและเครื่องดื่ม
ปริม�ณ 

(กรัม/มล.)
กำ�ลังไฟ

เวล�

(น�ที)
วิธีก�ร

ตั้งอ�ห�ร

พักไว้ (น�ที)

เนื้อสับ 1,000 ไฟแรง 16-18 วางบนจานแบน 10

เนื้อปล� 200 ไฟแรง 3-4 ปรุงรส วางบนจานแบน ปิดคลุมอาหาร 3

เนื้อไก่ 1,200 ไฟแรง 20-22 ปรุงรส ใส่ชามหรือหม้อสำาหรับอบ 3

พลิกกลับเมื่อเวลา ปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหน่ึง

น่องไก่ 200 ไฟแรง 3-4 ปรุงรส วางบนจานก้นแบน ปิดคลุมอาหาร 3

อ�ห�รและเครื่องดื่ม

ปริม�ณ 

(กรัม/

มล.)

กำ�ลงัไฟ
เวล�

(น�ที)

เติมน้ำ�

(ช้อนโต๊ะ)
วิธีก�ร

ตั้งอ�ห�ร

พักไว้(น�ที)

เนื้อ ปลา 300 ไฟแรง 10-11 - ปิดฝา 1-2

ปลา เนื้อ 400 ไฟแรง 8-9 - ปิดฝา คนอาหารเมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง -

ผักขม 300 ไฟแรง 7-9 - ปิดฝา คนอาหารเมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง 2

บรอกโคลี 300 ไฟแรง 7-9 3-5 ปิดฝา คนอาหารเมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง 2

ถั่ว 300 ไฟแรง 7-9 3-5 ปิดฝา คนอาหารเมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง 2

ผักรวม 500 ไฟแรง 12-14 3-5 ปิดฝา คนอาหารเมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง 2

ผักตระกูล กะหล่ำาปลี 300 ไฟแรง 7-9 3-5 ปิดฝา คนอาหารเมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง 2

กะหล่ำาปลีม่วง 450 ไฟแรง 3-5 3-5 ปิดฝา คนอาหารเมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง 2

ก�รปรุงอ�ห�รประเภท เนื้อ ปล� เป็ด ไก่

ต�ร�งแสดงก�รละล�ยน้ำ�แข็งและปรุงอ�ห�ร

ก�รปรุงอ�ห�รประเภท เนื้อ ปล� เป็ด ไก่

ต�ร�งแสดงก�รละล�ยน้ำ�แข็งและปรุงอ�ห�ร

*  ที่อุณหภูมิอาหารแช่แข็ง
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อ�ห�ร
ปริม�ณ 

(กรัม/มล.)
กำ�ลังไฟ

เวล�

(น�ที)
วิธีก�ร

ตั้งอ�ห�ร

พักไว้ (น�ที)

เนื้ออบ 1,500 ไฟอ่อน 58-64 วางอาหารบนจานหมุน ให้กลับอาหาร 30-90

(หมู เนื้อลูกวัว) 1,000 ไฟอ่อน 42-48 เมื่อเวลาละลายน้ำาแข็งผ่านไปครึ่งหนึ่ง 30-90

500 ไฟอ่อน 18-20 30-90

สเต็ก เนื้อชุปแป้งทอด 

ตับ

200 ไฟอ่อน 7-8 พลิกกลับอาหาร เมื่อเวลาละลายน้ำาแข็งผ่านไป 

ครึ่งหนึ่ง

30

10

เป็ด ไก่ 1,500 ไฟอ่อน 48-52 วางอาหารบนจานหมุน กลับอาหาร เมื่อเวลา 30-90

ละลายน้ำาแข็งผ่านไปครึ่งหนึ่ง

1,200 ไฟอ่อน 39-43 วางอาหารบนจานหมุน กลับอาหาร เมื่อเวลา 30-90

1,000 ไฟอ่อน 33-37 ละลายน้ำาแข็งผ่านไปครึ่งหนึ่ง 30-90

เค้ก (1 ชิ้น) 100-150 ไฟอ่อน 2-5 วางขนมเค้กบนจานรองเค้ก 5

เค้กครีม (1 ชิ้น) 150 ไฟอ่อน 3-4 วางขนมเค้กบนจานรองเค้ก 10

พ�ย - ไฟอ่อน 20-24 วางพายบนจานรอง 30-60

ต�ร�งแสดงก�รละล�ยน้ำ�แข็งต�ร�งแสดงก�รละล�ยน้ำ�แข็ง
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