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เพ่ือการใชง้านเตาอบใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ือยดือายกุารใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทางบริษทัฯจึงแนะน าใหผู้ใ้ชอ่้าน
คู่มือการใชง้านเล่มน้ีโดยละเอียดก่อนการเร่ิมใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า คู่มือการใชง้านน้ีจะแนะน าขั้นตอนการใชง้านและ
วธีิการติดตั้งเคร่ืองอยา่งปลอดภยั  โปรดเก็บรักษาคู่มือน้ีไวเ้พ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในอนาคต 

  

เพ่ือการใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและความปลอดภยั ทางบริษทัฯแนะน าใหท้างผูใ้ชป้ฏิบติัตาม

หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 ควรติดต่อศูนยบ์ริการของบริษทัฯหรือศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บการรับรองโดยบริษทัฯเท่านั้น 

 ควรใชอ้ะไหล่ท่ีจดัจ าหน่ายโดยบริษทัผูผ้ลิตเท่านั้น 

 เม่ือท าการยกหรือเคล่ือนยา้ยเตาอบ ใหท้ าการการจบัตรงช่องมือจบัดา้นขา้งเตาอบ หา้มท าการยกโดยจบัยดึท่ีดา้ม

จบัประตเูป็นอนัขาด เน่ืองจากอาจส่งผลใหป้ระตูกระจกแตกได ้

 เตาอบรุ่นดงักล่าวไดถู้กออกแบบมาเพ่ือใหใ้ชง้านภายในบา้นและครอบครัวเท่านั้น ไม่เหมาะส าหรับการใชง้าน

เชิงพาณิชย ์

 ควรติดตั้งเบรคเกอร์แยกจากอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ 

 ไม่ควรจบัหรือสมัผสักบัประตขูองเตาอบและควรป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเขา้ใกลใ้นขณะท่ีเตาอบท างาน 

 ไม่ควรสมัผสัถูกผนงัภายในเตาอบ ขดลวดใหค้วามร้อนดา้นใน ถาด ตะแกรง ภายหลงัจากการใชง้านเสร็จ

เน่ืองจากอุปกรณ์ดงักล่าวอาจยงัคงมีความร้อนคงเหลือสะสมอยู ่

 เพ่ือความปลอดภยัไม่ควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

o การเตรียมเฟอร์นิเจอร์ท่ีขดัต่อระบบระบายความร้อนของเตาอบ 

o การติดตั้งใหส้ายไฟหรือระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์อ่ืนๆสมัผสัโดนกบัส่วนท่ีมีความร้อนของเตาอบ 

o การติดตั้งเตาอบในสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมเช่น ง่ายต่อการสมัผสัโดนฝนหรือแสงอาทิตย ์

o ใชเ้ตาอบในการเก็บของ 

o ใชว้ตัถุไวไฟใกลเ้ตาอบ 

o ใชอุ้ปกรณ์ปลัก๊ไฟต่อพว่ง ปลัก๊ต่อแปลงหรือหมอ้แปลง 

o การซ่อมหรือแกไ้ขเตาอบโดยไม่ไดรั้บการแนะน าจากผูช้  านาญการท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 

o ใชเ้คร่ืองท าความสะอาดชนิดไอน ้ าท าความสะอาด 

 ควรติดต่อศูนยบ์ริการทนัทีเม่ือพบเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

o หากมีขอ้สงสยัในการใชง้านหรือการเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดตั้ง 

o เม่ืออุปกรณ์ต่อพว่งไฟฟ้ามีปัญหาหรือเสียหาย 

o หากมีขอ้สงสยักบัเสียงของเตาอบหลงัจากแกะออกจากบรรจุภณัฑ ์

o เม่ือเตาอบมีปัญหาในการท างาน 

คู่มือการใช้งานและตดิตั้ง 
 

ค าแนะน าด้านความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกวธีิ 
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 ขอ้ควรปฏิบติัในการใชง้านเตาอบ: 

o ใชเ้ตาอบเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการท าอาหารเท่านั้น 

o ตรวจสอบเสียงการท างานของเตาอบคร้ังแรกเม่ือแกะออกจากบรรจุภณัฑ ์

o ควรปลดสายหรืออุปกรณ์ต่อพว่งไฟฟ้าเม่ือพบวา่เตาอบมีปัญหา ก่อนการท าความสะอาดหรือซ่อมบ ารุง 

o ควรปลดสายหรืออุปกรณ์ต่อพว่งไฟฟ้าเม่ือไม่ไดใ้ชเ้ตาอบเป็นระยะเวลานานหรือเลิกการใชง้านอยา่ง

ถาวร 

o ควรใชถุ้งมือกนัความร้อนในการจบัสมัผสัถูกถาด ตะแกรง หรือภาชนะอ่ืนๆท่ีใส่เขา้ไปภายในเตาอบ

ขณะใชง้านหรือหลงัจากใชง้านเสร็จใหม่ๆ 

o จบัดา้มจบัของประตบูริเวณต าแหน่งตรงกลาง เน่ืองจากริมดา้นซา้ย-ขวาอาจมีความร้อนท่ีระบายออกมา

จากเตาอบ 
o ควรบิดปุ่มบิดใหอ้ยูใ่นต าแหน่ง ◌/● อยูเ่สมอเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบจากการเสียหายท่ีเกิดจากการติดตั้งท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือการใชง้านท่ี
ไม่เหมาะสม ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุในคู่มือน้ี 

 

 
 

 ในคร้ังแรกของการใชง้านเตาอบ ทางบริษทัฯแนะน าใหผู้ใ้ชท้ าการเปิดเตาอบและปรับอุณหูมิไปท่ีสูงสุดและปล่อยให้

เคร่ืองท างานท้ิงไวป้ระมาณคร่ึงชัว่โมงโดยไม่มีส่ิงใดอยูภ่ายในเตาอบและปิดประตู หลงัจากนั้นใหท้ าการเปิดประตเูตา

อบและปล่อยใหอ้ากาศระบายออกซ่ึงอาจจะมีกล่ินของสารท่ีใชใ้นการเคลือบผิวของเตาอบระเหยออกมา ซ่ึงไม่เป็น

อนัตรายต่อผูใ้ชแ้ต่อยา่งใด 

 ควรใชถ้าดรองหยดน ้ าวางในชั้นวางดา้นล่างสุดของเตาอบเสมอ เพ่ือป้องกนัน ้ าซอส น ้ ามนั หรือหยดน ้ าหยดลงไปท่ี

ผนงัดา้นล่างของเตาอบ ซ่ึงอาจส่งผลใหผ้นงัอีนาเมลดา้นล่างเสียหายได ้และไม่ควรวางภาชนะชนิดใดๆหรืออาหารบน

ผนงัดา้นล่างของเตาอบเป็นอนัขาด 

 หากไม่จ าเป็นตอ้งตั้งเวลาเพ่ือจบัเวลาการอบอาหาร ใหห้มนุลูกบิดตั้งเวลาแบบทวนเขม็นาฬิกา ไปท่ี  จะไม่มีการ

จบัเวลาและเตาอบจะท างานไปเร่ือยๆ ตามท่ีไดต้ั้งการท างานไว ้

แผนภาพแสดงหน้ากากควบคุมของเตาอบ 

 

การใช้งานเตาอบ 
 

ลกูบิดโปรแกรม ลกูบิดตัง้เวลา ลกูบิดตัง้อณุหภมูิ 
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 หากตอ้งการตั้งเวลาการอบอาหาร  ใหห้มุนลูกบิดตามเขม็นาฬิกา เพ่ือตั้งเวลา เม่ือถึงเวลาท่ีตั้งไว ้ลูกบิดจะอยูท่ี่ต  าแหน่ง 

“0” เคร่ืองจะส่งเสียงกร่ิงสามคร้ัง และ เคร่ืองจะหยดุท างานอตัโนมติั 

 สามารถตั้งโปรแกรมการอบไดโ้ดยการหมุนลูกบิดโปรแกรมการอบ 

 สามารถตั้งอุณหภูมิการอบไดโ้ดยการหมุนลูกบิดตั้งอุณภูมิ 

เตาอบจะเร่ิมท างานแบบ 
 

  

สัญลษัณ์ ค าอธิบาย 

 

ไฟเตาอบ: มีหนา้ทีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถมองเห็นอาหารอบอาหารโดยไม่ตอ้งเปิดประตูเตาอบ ไฟเตาอบจะสวา่งอยู่ๆ ทุก
โปรแกรมการใชง้าน 

 
โปรแกรมละลายอาหารแช่แขง็:ใชอ้ากาศหมุนเวียนจากอุณหภูมิห้องกระจายแผไ่ปท่ีอาหาร โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับการ
ละลายอาหารแช่แขง็ทุกประเภท รวมไปถึงอาหารแช่แขง็ท่ีผา่นการท าให้สุกมาแลว้ 

 
โปรแกรมให้ความร้อนจากแผงความร้อนดา้นล่าง: เนน้การใหค้วามร้อนจากทางดา้นล่างเป็นหลกั จึงเหมาะกบัการ
ประกอบอาหารประเภทท่ีตอ้งการให้กน้อาหารเป็นสีน ้ าตาล หรือ สูตรอาหารท่ีใชเ้วลาการอบนาน เช่น การตุ๋นอาหาร 
หรือ การอุ่นอาหาร 

 

โปรแกรมให้ความร้อนดา้นบนและดา้นล่าง:  โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับการปรุงอาหารท่ีตอ้งการให้มีความสุกทั้งดา้นบน
และดา้นล่างพร้อมๆกนั เช่น กะหล ่าปลีกบัซ่ีโครง, การปรุงปลาสไตลโ์คนา, เน้ือลูกววักบัขา้ว ฯลฯ เหมาะส าหรับการท า
เน้ือลูกววัเน้ือสตัวป์ระเภทต่างๆหรืออาหารจ าพวก เน้ือตุ๋น, สตูวเ์น้ือววั, แฮม ฯลฯ โปรแกรมน้ีจะเหมาะกบัเมนูอาหารท่ี
จะตอ้งมีการปรุงสุกอยา่งชา้ๆ อีกทั้งยงัเหมาะกบัการอบเคก้หรือการอบแคซาโรล (casserole) โดยสามารถเลือกใชร้ะดบั
ตะแกรงต ่า หรือ สูง เพ่ือการกระจายความร้อน บนและล่างเตาให้เท่ากนัโดยเลือกวา่ อาหารชั้นไหนตอ้งการความร้อนจาก
ดา้นบนหรือดา้นล่างเตามากท่ีสุด 

 

โปรแกรมความร้อนดา้นบนและดา้นล่างและพดัลมกระจายความร้อน: ระบบน้ีเป็นการกระจายความร้อนให้เท่ากนัทั้งเตา
อบ โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับการอุ่นอาหารส าเร็จรูป หรืออาหารท่ีผ่านกระบวนการท าอาหารมาแลว้ เช่น อาหารแช่แขง็ 
อีกทั้งยงัเหมาะกบัการอบเคก้ พายหน้าต่างๆ โดยแนะน าให้ใชช้ั้นวางอาหารบนชั้นท่ีสองจากดา้นล่างเตาอบเพ่ือการอบ
อาหารท่ีไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 

 
โปรแกรมการยา่งเล็ก: โปรแกรมน้ีจะใชอุ้ณหภูมิสูงมากและความร้อนจะถูกส่งสู่อาหารโดยตรงซ่ึงท าให้พ้ืนผิวเน้ือหรือ
อาหารเป็นสีน ้ าตาล โปรแกรมน้ีแนะน าให้ใชก้บัเมนูอาหารประเภทเน้ือสตัวเ์ช่น การยา่งเน้ือสเตก็ เน้ือลูกววั ซ่ีโครง เน้ือ
ฟิเลย ์เน้ือแฮมเบอร์เกอร์ ฯลฯ 

 
โปรแกรมการยา่งดว้ยแผงความร้อนสองชั้นดา้นบน ขยายพ้ืนท่ีการยา่งมากข้ึน โปรแกรมน้ีจะใชอุ้ณหภูมิสูงมากและความ
ร้อนจะถูกส่งสู่อาหารโดยตรงซ่ึงท าให้พ้ืนผิวเน้ือหรืออาหารเป็นสีน ้าตาล โปรแกรมน้ีแนะน าให้ใชก้บัเมนูอาหารประเภท
เน้ือสตัวเ์ช่น การยา่งเน้ือสเตก็ เน้ือลูกววั ซ่ีโครง เน้ือฟิเลย ์เน้ือแฮมเบอร์เกอร์ ฯลฯ 

 

โปรแกรมการยา่งดว้ยแผงความร้อนดา้นบนสองชั้นและพดัลมกระจายความร้อน คุณสมบติัน้ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การแผค่วามร้อนให้ไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ให้อาหารไหมด้า้นนอกและส่งความร้อนเขา้ดา้นในอาหาร
โดยตรง โปรแกรมน้ีเหมาะกบัเคบบัท่ีท าดว้ยเน้ือสตัวแ์ละผกั, ไส้กรอก, ซ่ีโครงแกะ, ไก่ในซอสรสเผด็, นกกระทา, หมูสบั, 
สเตก็ปลาหรือปลาหมึก ฯลฯ 

 

 

 

ค าอธิบายของสัญลกัษณ์โปรแกรมต่างๆ 
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ตะแกรง: ส าหรับการยา่ง หรือ การอบชนิดต่างๆ 

 

รางตะแกรง: ในการท าอาหารในปริมาณมาก รางทั้งดา้นซา้นและขวาน้ีสามารถถอดออกได ้

ภาชนะ หรือถาดสามารถน าไปวางท่ีพ้ืนเตาอบ เม่ือใชโ้ปรแกรมการยา่ง 

 

ถาดอเนกประสงค์: ส าหรับการท าอาหารในปริมาณมากๆ ประเภท เคก้ ขนมหวานต่างๆ 

อาหารแช่แขง็ ฯลฯ หรือ ใชใ้นการรอรับน ้ ามนั หรือน ้ าจากอาหาร  

 

 

ก่อนการท าความสะอาดใหท้ าการปลดสายไฟหรือสบัเบรคเกอร์ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งปิดก่อนทุกคร้ังและควรท าความสะอาด
เตาอบเป็นประจ าทุกคร้ังหลงัจากการใชง้าน เพ่ือช่วยยดือายกุารใชง้านของเคร่ือง  

ขอ้แนะน าในการท าความสะอาดเคร่ืองมีดงัน้ี 

 ผนงัดา้นในเตาอบท่ีเคลือบดว้ยอีนาเมลและตะแกรงสแตนเลสควรเช็ดดว้ยน ้ าอุ่น หา้มใชผ้งหรือน ้ ายาท่ีมีฤทธ์ิกดั

กร่อนเน่ืองจากจะท าลายสารเคลือบหรือท าใหต้ะแกรงกลายเป็นคราบ หากคราบนั้นยากต่อการท าความสะอาด ให้

ใชน้ ้ ายาลา้งจานในทอ้งตลาดทัว่ไปมาผสมกบัน ้ าเปล่าใหเ้จือจาง เช็ดท าความสะอาด และใหล้า้งออกและเช็ดให้

แหง้อีกคร้ัง 

 ขณะท่ีเคร่ืองยงัอุ่น ควรเช็คผนงัดา้นในเตาอบทนัทีหลงัการใชง้านดว้ยน ้ าร้อนและสบู่อ่อนๆ และจ าเป็นตอ้งเช็ด

คราบสบู่ออกใหห้มด จนดา้นในเตาแหง้ หลีกเล่ียงการใชผ้งหรือน ้ายาท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน หรือ น ้ ายาขดัหินปูน น ้ ายา

ท่ีมีส่วนผสมของคลอไรด ์ฯลฯ ซ่ึงอาจสร้างความเสียหายกบัสารเคลือบอีนาเมล    หากมีส่ิงสกปรกท่ียากต่อการท า

ความสะอาด อาจใชผ้ลิตภณัฑพ์ิเศษส าหรับการท าความสะอาดเตาอบตามค าแนะน าท่ีมีใหบ้นฉลากของผลิตภณัฑ์

ดงักล่าว หา้มใชเ้คร่ืองท าความสะอาดดว้ยไอน ้ าในการท าความสะอาดภายในเตาอบ 

 หากใชเ้ตาอบเป็นระยะเวลานาน คราบอาจจะก่อตวัฝังแน่น ควรปล่อยใหค้ราบแหง้ก่อนแลว้จึงใชผ้า้แหง้เช็ดออก 

 รอบประตูเตาอบจะมีซีลยางอยูร่อบดา้นเพ่ือช่วยใหเ้ตาอบท างานอยา่งเป็นปกติและป้องกนัความร้อนออกนอกเตา

อบ ควรตรวจเช็คอยา่งสม ่าเสมอวา่ซีลยางอยูใ่นสภาพปกติหรือไม่ หากจ าเป็นตอ้งท าความสะอาดใหใ้ชว้ธีิการเช็ด

ท าความสะอาดดว้ยน ้ าเปล่า ควรหลีกเล่ียงการใชส่ิ้งของหรือน ้ ายาท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนในการท าความสะอาด หากซีล 

ยางเสียหายโปรดติดต่อฝ่ายบริการของบริษทัฯในทนัที และหลีกเล่ียงการใชเ้ตาอบจนกวา่ซีลประตูจะไดรั้บการ

เปล่ียน 

วธีิดูแลรักษาเตาอบ 

 

 

อุปกรณ์ทีม่ากบัเตาอบ 
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 หา้มวางภาชนะหรืออาหารชนิดใดๆบนผนงัดา้นล่างเตาอบ เน่ืองจากความร้อนจะถูกกกัอยูด่า้นล่างเตาและท าลาย

สารเคลือบอีนาเมล ซ่ึงจะไม่สามารถท าการเปล่ียนได ้

 ควรท าความสะอาดประตูกระจก โดยใชน้ ้ ายาท าความสะอาดอ่อนๆ หรือ ฟองน ้ า แลว้เช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่มและ
เช็ดใหแ้หง้ 

 

เพ่ือใหเ้ตาอบท างานไดป้รกติ จ าเป็นตอ้งวางตะแกรงบนรางตะแกรงใหถู้กตอ้ง  ชั้นตะแกรงและถาดอเนกประสงค์
สามารถวางไดช้ั้นบนสุด และ ชั้นท่ี 5 เท่านั้น 

ชั้นตะแกรงควรน ามาใชใ้หถู้กตอ้ง และระมดัระวงั เม่ือเล่ือนถาดอาหารร้อนเขา้ หรือ ออกจากเคร่ือง ภาชนะร้อนจดัไม่ควร
น าออกจากเตาอบดว้ยการสไลดต์ะแกรงออก 

 

 

โปรดปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
1. ดึงปลัก๊ไฟออกจากเตา้เสียบ หรือ สบัเบรกเกอร์ 
2. น าท่ีครอบหลอดไฟออก โดยการหมุนทวนเขม็นาฬิกา จากนั้นใหท้ าการเปล่ียนหลอดไฟ 
3. หมุนท่ีครอบหลอดไฟเขา้ท่ีเดิม 

 

1. ใส่เตาอบเขา้ช่องเฟอร์นิเจอร์ท่ีเตรียมไว ้
2. เปิดประตเูตาอบ 
3. ยดึเตาอบเขา้กบัเฟอร์นิแจอร์ดว้ยปุ๊ก “A” ซ่ึงใส่อยูใ่นช่องของกรอบเตาอบและยดึเขา้ 
    กบัน็อต สองตวั “B” 
 
 
 
 
 
 

การเปลีย่นหลอดไฟ 

 

 

การยดึเตาอบเข้าตู้เเฟอร์นิเจอร์ 

 

 

ข้อควรระวงัในการถอดตะแกรง 
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เม่ือท าอาหารเสร็จ หากอุณหภูมิท่ีออกจากช่องระบายอากาศนั้นมากกวา่ 70 องศา พดัลมเคร่ืองจะท างานต่อไปเร่ือยๆ และ
จะไม่หยดุจะกระทัง่อุณหภูมิลดลงต ่ากวา่ 60 องศา 

ช่องระบายอากาศ 

 

การต่อไฟฟ้าเตาอบ 

 

 

การติดตั้งเตาอบตอ้งด าเนินการโดยผูช้  านาญการท่ีไดรั้บการผา่นการรับรองจากบริษทัฯแลว้ โดยก่อนการติดตั้งทุกคร้ัง ทาง
ผูติ้ดตั้งจะตอ้งศึกษาคู่มืออยา่งละเอียด ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึนจากการติดตั้งท่ีไม่เหมาะสมและ
ไม่เป็นไปตามท่ีคู่มือฉบบัน้ีระบุ 

ข้อควรจ าทีส่ าคญั เตาอบจะตอ้งปลดสายหรือเบรกเกอร์ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีปิดทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ขหรือซ่อมบ ารุง 

เพ่ือใหเ้ตาอบใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและยดือายกุารใชง้านไดสู้งสุด เตาอบจะตอ้งไดรั้บการติดตั้งเขา้ในตู ้

 

 

ช่องระบายอากาศ 

 

 

การตดิตั้ง 

 

 

 

หมายเหต:ุ  

1. ขนาดตูท่ี้ใหญ่กวา่ขนาดตามภาพนั้นสามารถใชไ้ดก้บัการติดตั้งเตาอบน้ี 

2. ตูไ้ม่ไดร้ะบุบสวสิชไ์ฟ หรือเตา้เสียบไฟฟ้า 
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เพ่ือการท าความสะอาดอยา่งมีประสิทธิภาพและสะดวกมากยิง่ข้ึน ทางผูใ้ชส้ามารถถอดประตูกระจกออกเพื่อน ามาลา้งท า
ความสะอาด โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

1.  เปิดประตจูนสุด ดึงสลกัขอ้ตอ่ประตทูั้งสองฝ่ังไปดา้นหลงั ภาพ 1 

 

 

2. ปิดประตูกระจกโดยเปิดใหอ้า้อ 15 องศา แลว้ยกประตข้ึูนชา้ๆ ออกจากเตาอบ                            
ตามภาพ 2 

 

 

3. วางประตูนอนลงกบัพิน้ โดยใหส่้วนบนของประตูหนัเขา้หาตวัคุณ วางมือลงกระจก
และวางกระจกลง ภาพ 3 

 

 

4. แยกกระจกแต่ละชั้นออกจากกนัโดยการยกข้ึน 25 องศา ภาพ 4 

 

 

5. ดนักระจกใหอ้ยูใ่นต าแหน่งตามลูกศร ภาพ 5 แลว้ค่อยๆน ากระจกออกจากราง 

 

 

6. หลงัจากท่ีดึงกระจกบานในออกจากบานนอกแลว้ โปรดน ากระจกชั้นกลาง
ออก ตามภาพ 6 

 

7. เม่ือท าความกระจกเสร็จ ใหย้อ้นท าตามขั้นตอนเบ้ืองตน้เพ่ือประกอบประตู
กลบัท่ีเดิม 

การถอดประตูเตาอบออก 
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เตาอบสามารถประกอบอาหารไดห้ลากหลายประเภท  ซ่ึงทางผูใ้ชจ้ะสามารถเรียนรู้และเขา้ใจในการใชง้านมากยิง่ข้ึน

หลงัจากท่ีไดใ้ชง้านไปซกัระยะหน่ึง รายละเอียดดา้นล่างน้ีอาจใชเ้ป็นเพียงขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ส าหรับผูใ้ชท่ี้เร่ิมการใชง้าน
ใหม่ ซ่ึงทฤษฎีต่างๆเหล่าน้ีอาจมีปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของผูใ้ชแ้ละสไตลก์ารประกอบอาหารแต่ละประเภท 

การอุ่นเคร่ือง Preheating  

หากคุณตอ้งการอุ่นเคร่ือง (ขั้นตอนส าคญัต่อการท าอาหารจ าพวกท่ีตอ้งการใหอ้าหารข้ึนฟ)ู หากตอ้งการประหยดัพลงังาน

ใหเ้ลือกใชโ้ปรแกรมไฟบนและล่าง และ โปรแกรมท่ีใชพ้ดัลมเพื่อใหเ้คร่ืองท าความร้อนใหถึ้งอุณหภูมิท่ีตั้งไวไ้ดเ้ร็วข้ึน   
แนะน าใหเ้ลือกโปรแกรมการท างาน เม่ือน าอาหารเขา้เตาอบแลว้ 

การใช้ตะแกรงมากกว่าหนึ่งช้ัน 

หากคุณตอ้งการใชต้ะแกรงหลายชั้นพร้อมๆกนั ควรเลือกใช ้ โปรแกรม “Baking” หรือ “Multi-Cooking” mode ซ่ึงจะช่วย
ใหคุ้ณสามารถใชต้ะแกรงสามชั้นในคร้ังเดียว (ใชร่้องใส่ตะแกรง 1, 3 และ 5 จากดา้นล่าง)    

เม่ืออบอาหารมากกวา่หน่ึงชั้น ใหป้ฏิบติัตามขอ้แนะน าดงัน้ี 

 เตาอบประกอบดว้ยร่องใส่ตะแกรง 5 ชั้น ในขณะท่ีพดัลมกระจายความร้อนก าลงัท างาน ใหใ้ชแ้ค่ 2 ใน 3 ชั้นกลาง 
ชั้นล่างและบนสุดจะไดรั้บความร้อนมากท่ีสุด ดงันั้นอาหารบนชั้นทั้งสองน้ีจะไหมเ้ร็วท่ีสุด 

  ในกฎการใชง้านทัว่ไป ใหใ้ช ้ชั้น 2 และ 4 นบัจากดา้นล่าง การวางอาหารท่ีตอ้งการความร้อนมากท่ีสุดบนชั้นสอง
จากดา้นล่าง และอาหารท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนในชั้นท่ี 4 จากดา้นล่าง 

 เม่ือตอ้งอบอาหารท่ีใชเ้วลาอบและอุณหภูมิต่างกนั ใหต้ั้งอุณหภูมิระหวา่งกลาง และวางอาหารท่ีตอ้งการความ
ละเอียดอ่อนในชั้นท่ี 4 จากดา้นล่าง  น าเอาอาหารท่ีใชเ้วลาอบนอ้ยกวา่ออกจากเตาอบก่อน 

 ใชถ้าดรองน ้ ามนัในชั้นล่างและตะแกรงในชั้นบน 
 

การใช้โปรแกรมการเร่งการอบ  “โปรแกรมทีใ่ช้พดัลม/Fast Cooking Mode” 

โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับการท าอาหารท่ีผา่นการท าสุกมาแลว้ เช่น อาหารแช่แขง็  

การใช้โปรแกรมการย่าง Grill Mode 

เตาอบสามารถใหคุ้ณเลือกใช ้โปรแกรมการยา่งไดส้องแบบ 

โปรแกรมย่างด้านบน  

เม่ือเลือกใชโ้ปรแกรมการยา่งน้ีโดยคุณสามารถเปิดประตท้ิูงไวเ้ลก็นอ้ย ใหว้างอาหารไวต้รงกลางเตา (ต าแหน่งตะแกรงท่ี 3 

และ 4 จากดา้นล่างเตา) เน่ืองจากขดลว้นใหค้วามร้อนจะท างานแคช่่วงกลางเตาอบเท่านั้นส าหรับโปรแกรมการท างานน้ี ใช้

ร่องตะแกรงอนัล่างสุด(ชั้นแรกจากดา้นล่างเตา)ในการวางถาดรองน ้ ามนัเพ่ือเก็บน ้ ามนัหรือน ้ าจากอาหารและเพ่ือป้องกนั

ข้อแนะน าในการท าอาหาร 
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ของเหลวไหลลงสู่ดา้นล่างเตาอบ  เม่ือใชโ้ปรแกรมการท างานน้ี แนะน าใหผู้ใ้ชต้ั้งอุณหภูมิไปท่ีสูงสุด อยา่งไรก็ตามผูใ้ชก็้
สามารถปรับอุณหภูมิใหต้ ่าลงตามท่ีตอ้งการไดต้ามปรกติ 

โปรแกรมการย่างแบบมพีดัลมกระจายความร้อน  

จ าเป็นตอ้งปิดประตูเตาอบเท่านั้น เหมาะอยา่งยิง่ในการยา่งแบบเร่งด่วน เน่ืองจากการกระจายความร้อนดว้ยพดัลมจะช่วย

ใหผ้ิวอาหารนั้นไม่ไหมแ้ต่ช่วยใหอ้าหารส่วนล่างนั้นสุก มากไปกวา่นั้นโปรแกรมน้ียงัสามารถช่วยท าใหอ้าหารเป็นสี

น ้ าตาลในการอบขั้นสุดทา้ย เช่นการท าหนา้อาหารแบบกราแตง หรือ การอบเสน้พาสตา้ เป็นตน้   แนะน าใหใ้ชต้ะแกรงชั้น 

2 และ 3 จากดา้นล่าง จากนั้น เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้ ้ ามนัหรือน ้ าต่างๆจากอาหารหยดไปท่ีกน้เตา ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดควนั ใหว้าง
ถาดรองน ้ ามนัไวท่ี้ร่องตะแกรงชั้น 1 จากกน้เตา 

 

ในการใชโ้ปรแกรมการท างานน้ี แนะน าใหผู้ใ้ชต้ั้งอุณหภูมิไปท่ี 200 °C ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะส าหรับการอบอาหารดว้ย

โปรแกรมน้ีมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามผูใ้ชส้ามารถตั้งอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่น้ีไดโ้ดยการหมุนลูกบิดดงันั้นหากตอ้งการไดผ้ลลพัธ์

จากการอบดว้ยโปรแกรมการยา่งท่ีดีท่ีสุด แนะน าใหผู้ใ้ชว้างถาดรองน ้ ามนัไวบ้นร่องตะแกรงอนัล่างสุด เพ่ือป้องกนัไม่ให้
น ้ ามนั หรือ คราบอาหารตกสู่กน้เตาอบ 

 

เม่ือท าการอบขนมทุกคร้ัง จะตอ้งท าการ pre-heating เพ่ือใหอุ้ณหภูมิภายในเตาอบถึงตามก าหนดก่อนการใส่อาหารเขา้ไป 

ดงันั้นใหส้งัเกตไฟ “E” จะดบัลงเม่ือท าขั้นตอนการ pre-heating เสร็จ และไม่ควรเปิดประตเูตาอบในขณะท่ีอบขนมเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหห้นา้เคก้ ยบุ  

หากแป้งเค้กแห้งเกนิไป 

ใหเ้พ่ิมอุณหภูมิอีก 10°C และ ลดเวลาการอบใหส้ั้นลง 

หากหน้าขนมยุบ ไม่ฟู 

ใชส่้วนผสมเปียกใหน้อ้ยลง และลดอุณหภูมิเพ่ิมอีก 10°C  

หากเค้กหน้าไหม้หรือมสีีเข้มส่วนบน 

ใหว้างอาหารไวบ้นตะแกรงชั้นล่าง ลดอุณหภูมิลง และเพ่ิมเวลาในการอบใหย้าวข้ึน 

เค้กสุกไม่เท่ากนั ด้านในสุก แต่ด้านนอกยงัเปียก 

ใชส่้วนผสมเปียกใหน้อ้ยลง ลดอุณหภูมิลง และเพ่ิมเวลาในการอบใหย้าวข้ึน 

เน้ือเค้กตดิแม่พมิพ์ 

ทาเนย/น ้ ามนับางๆบนแม่พิมพแ์ลว้โรยดว้ยแป้ง หรือ รองดว้ยกระดาษไข 

 ข้อควรระวงั:  จ าเป็นตอ้งปิดประตูเตาอบในการใชโ้ปรแกรมการยา่งแบบมีพดัลมกระจายความร้อน “fan 

assisted grill” เท่านั้น  น่ีจะเป็นการช่วยอาหารสุกเร็วและประหยดัพลงังาน (มากถึง 10%)   

 

 

การอบเค้ก 
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เม่ือมีการอบอาหารประเภทเน้ือเช่น สตัวปี์ก หรือ ปลา ใหใ้ชอุ้ณหภูมิระหวา่ง 180°C ถึง 200°C 

ส าหรับอาหารจ าพวกเน้ือหมู ววั ซ่ึงควรสุกดา้นนอกแต่ยงันุ่มและฉ ่าดา้นใน เราแนะน าใหเ้ร่ิมใชอุ้ณหภูมิสูงก่อนท่ีอุณหภูมิ 

220°C แลว้อบในเวลาสั้นๆ แลว้ค่อยปรับอุณหภูมิลง ทัว่ไปแลว้เน้ือช้ินใหญ่เท่าใด อุณหภูมิในการอบควรลดลงตาม ใหว้าง

เน้ือตรงกลางเตาอบ และวางถาดรองน ้ ามนัดา้นล่าง ท าใหม้ัน่ใจวา่ตะแกรงท่ีใส่นั้นอยูใ่นร่องชั้นกลาง หากผูใ้ชต้อ้งการเพ่ิม

ความร้อนจากดา้นล่างเตา ใหใ้ชต้ะแกรงชั้นล่างๆ จากกน้เตา    ส าหรับการยา่งเน้ือท่ีตอ้งการความประณีตเช่น การอบเป็ด 
หรือเน้ือสตัวป่์า ใหท้าเน้ือสตัวด์ว้ยมนัหมู หรือ เบคอนดา้นบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบปลาและเน้ือสัตว์ 
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บริษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จ ากดั 

660 ซอยนวมิทร์ 91 แยก 3-42 

แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท์: 02-033-5400 

โทรสาร: 02-033-5409 

ศนุย์บริการหลงัการขาย: 

โทรศพัท์: 02-033-5422 

Email: service@eve.co.th, support@eve.co.th 

www.eve.co.th  

 


