
เนื�องจากการปรับปรุงผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนื�อง ขอ้มูลจาํเพาะ และอุปกรณ์เสริมอาจเปลี�ยนแปลงได้

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบสินคา้จริงอาจแตกต่างกนัเลก็นอ้ยจากที�แสดง

 คูม่อืการใชง้าน

เตาอบไฟฟ้า

รุน่ AN-OVE1523

คาํแนะนําด้านความปลอดภยัทสี� ําคญั
อ่านคาํแนะนําเหล่านแี� ละเกบ็ไว้ใช้อ้างองิในอนาคต

อ่านคู่มือนีอ� ย่างละเอยีดก่อนใช้อปุกรณ์นี�
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้วธีิการทาํงานของอปุกรณ์และวธีิการใช้งาน
ดูแลรักษาเครื�องตามคาํแนะนําเพื�อให้แน่ใจว่าเครื�องทาํงานได้อย่างถูกต้อง
เกบ็คู่มือนีไ� ว้กบัผลติภณัฑ์หากบุคคลภายนอกใช้อปุกรณ์ คู่มือการใช้งานนีต� ้องให้มาด้วย
คาํแนะนําด้านความปลอดภยัไม่ได้ป้องกนัอนัตรายและการเกดิอบัุตเิหตุอย่างทวั� ถงึ

อปุกรณ์ทมี� มีาให้
1 x เตาอบ
1 x  ตะแกรง
1 x  ถาดรองเศษขนมปัง
1 x ที�จบัช�นัวางและถาด
1 x คู่มือการใชง้าน

ตรวจสอบชินส่วนท�งัหมดก่อนทิงกล่อง ทิงถุงพลาสติกและส่วนประกอบบรรจุภณัฑอื์�นๆ อาจเป็นอนัตรายต่อเดก็� � �

ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่างจ่ายไฟ

ต้องใช้มาตรการป้องกนัเสมอ
ไม่รับิดสําหรับความเสียหายใด ๆ ทเี� กดิจากการไม่ปฏบัิตติามคาํแนะนําเหล่านีห� รือการใช้งานทไี� ม่เหมาะสมอื�น ๆ 
หรือการใช้งานทผี� ดิพลาด

วตัถุประสงค์การใช้งาน
อุปกรณ์น� ีมีวตัถุประสงคเ์พื�อใชใ้นครัวเรือนและการใชง้านที�คลา้ยคลึงกนัเช่น 

พ�ืนที�ครัวของพนกังานในร้านคา้ สาํนกังาน และสภาพแวดลอ้มการทาํงานอื�นๆ 
บา้นไร่
โดยลูกคา้ในโรงแรม โมเตล็ และสภาพแวดลอ้มประเภทที�อยอู่าศยัอื�น ๆ 
สภาพแวดลอ้มประเภทที�พกัพร้อมอาหารเชา้

เครื�องใชน้� ีไม่เหมาะสาํหรับใชใ้นเชิงพาณิชยห์รือในเชิงอุตสาหกรรม 

อยา่ใชอุ้ปกรณ์น� ีเพื�อสิ�งอื�นนอกเหนือจากการใชง้านตามวตัถุประสงค์

การเกบ็รักษา

คาํเตือน : อย่าลืมถอดปลกั� เตาอบและปล่อยให้เยน็ก่อนทาํความสะอาด

การบาํรุงรักษาเครื�องใชไ้ฟฟ้าของคุณเป็นประจาํจะทาํใหอุ้ปกรณ์ปลอดภยัและอยใู่นการทาํงานที�เหมาะสม

ก่อนทาํความสะอาด

คาํเตือน: อยา่ลืมถอดปลกั� เตาอบและปล่อยใหเ้ยน็ก่อนทาํความสะอาด

เมื�อไม่ใชง้านหรือก่อนทาํความสะอาด ใหถ้อดเครื�องออกจากแหล่งจ่ายไฟหลกัเสมอ

การทาํความสะอาด
ถา้จาํเป็น ใหเ้ชด็เตาอบดว้ยผา้ชุบนาํหมาด ฟองนาํ หรือไนลอนดว้ยนาํยาชนิดอ่อนๆ� � �
หา้มใชแ้ผน่ขดัขนเหลก็ นาํยาทาํความสะอาดที�มีฤทธ� ิกดักร่อน หรือขดูผนงัดว้ยภาชนะโลหะ�
ทาํความสะอาดดา้นนอกของเครื�องเป็นประจาํดว้ยผา้ชุบนาํหมาด ๆ และเชด็ ใหแ้หง้ดว้ยผา้แหง้ หา้มจุ่มลงในนาํ� �
อยา่ใชต้วัทาํละลายที�รุนแรงในการทาํความสะอาดพ�ืนผวิ
ถอดอุปกรณ์และชินส่วนที�ใชแ้ลว้ ทาํความสะอาดในเครื�องลา้งจานหรือในนาํอุ่นดว้ยนาํยาลา้งจาน� � �

หลงัจากทาํความสะอาดแลว้ ปล่อยใหแ้หง้โดยทางอากาศ แลว้จดัเกบ็ไวอ้ยา่งเหมาะสมเพื�อใชใ้นอนาคต

เกบ็ไวใ้นที�ปลอดภยัเมื�อไม่ไดใ้ชง้าน 

ใหเ้กบ็เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมท�งัหมดและคู่มือการใชง้านไวใ้นที�ปลอดภยัและแหง้



ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์: ไฟจะสวา่งข� ึนเมื�อเปิดตวัควบคุมเตาอบ

ไฟแสดงสถานะแผน่ความร้อน : ไฟจะสวา่งข� ึนเมื�อเปิดการควบคุม (ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะดบัลง)

ถาดรองอบ : ใชส้าํหรับยา่งเน�ือ สตัวปี์ก ปลา และอาหารต่างๆ]
หมายเหตุ: ควรใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการจบัยดึอาหาร

วธีิการอบ
-วางช�นัที�ถอดออกไดใ้นตาํแหน่งที�ตอ้งการ
-ใส่ถาดอบและปิดฝาเตาอบ
-เลือกอุณหภูมิที�ตอ้งการ
-หมุนปุ่มไปยงัฟังกช์นั� ที�ตอ้งการ
เมื�ออบเสร็จแลว้ใหห้มุนปุ่มเตาอบไปที�ตาํแหน่ง "ปิด”
วธีิการยา่ง
-วางช�นัที�ถอดออกไดใ้นตาํแหน่งที�ตอ้งการ
-ใส่ถาดอบแลว้ปิดประตูเตาอบ
-เปิดฝาปิดกระจกไวบ้างส่วน
-เลือกอุณหภูมิที�ตอ้งการ
-หมุนตวัควบคุมเตาอบไปยงัฟังกช์นั� ที�ตอ้งการ
เมื�ออบเสร็จแลว้ใหห้มุนปุ่มควบคุมเตาอบไปที�ตาํแหน่งปิด

วธีิการปิง�

-วางช�นัที�ถอดออกไดใ้นตาํแหน่งที�ตอ้งการ

-ใส่ถาดอบ

-วางอาหารที�จะปรุงบนตะแกรง

-หมุนปุ่มควบคุม fuction ไปที�ดา้นบนและดา้นล่าง

-เลือกอุณหภูมิที�ตอ้งการ

-เมื�ออบเสร็จแลว้ใหห้มุนปุ่มเตาอบไปที�ตาํแหน่งปิด

หมายเหตุ: ควรวางตะแกรงไวต้รงกลางเตาอบโดยใหร้อยเวา้ช� ีลง

ขอ้ควรระวงั: เมื�อเลื�อนถาดออกจากเตาอบ ใหร้องรับช�นัวางเสมอ

อยา่ปล่อยจนกวา่คุณจะแน่ใจวา่ช�นัวางเยน็ลงแลว้

ความปลอดภยัทวั� ไปและไฟฟ้า

อยา่ใชอุ้ปกรณ์น� ีเพื�อวตัถุประสงคอื์�น

เมื�อใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้า ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อลดความเสี�ยงในการเกิดไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต 
และการบาดเจบ็ส่วนบุคคลตรวจสอบเสมอวา่แหล่งจ่ายไฟสอดคลอ้งกบัแรงดนัไฟฟ้าบนป้ายบอกพิกดั
ถอดปลกั� เครื�องทุกคร� ังเมื�อไม่ใชง้าน

สายไฟและปลกั�

ถอดปลกั� ไฟจากแหล่งจ่ายไฟเสมอเมื�อไม่ใชง้าน หา้มใชใ้นทางที�ผดิหรือทาํใหส้ายไฟเสียหายหากสายไฟชาํรุดจะตอ้งเปลี�ยน

โดยผผู้ลิตหรือตวัแทนบริการหรือบุคคลที�มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนัเพื�อหลีกเลี�ยงอนัตรายอยา่ใหส้ายไฟสมัผสักบัพ�ืนผวิที�ร้อน

ความปลอดภยัเกี�ยวกบัสายดิน

อุปกรณ์น� ีจะตอ้งต่อสายดินที�เหมาะสม 220-240V 50Hz เท่าน�นั

เดก็และผู้ทุพพลภาพ 

อุปกรณ์น� ีไม่ไดมี้ไวส้าํหรับการใชง้านโดยบุคคล (รวมถึงเดก็) ที�มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสมัผสั หรือจิตใจลดลง 

หรือขาดหรือประสบการณ์และความรู้ เวน้แต่จะไดรั้บการดูแลหรือคาํแนะนาํเกี�ยวกบัการใชเ้ครื�องโดยบุคคลที�รับผดิชอบ 

เพื�อความปลอดภยั เดก็ ๆ ตอ้งไดรั้บการดูแลเพื�อใหแ้น่ใจวา่พวกเขาไม่ไดเ้ล่นกบัเครื�อง ไม่อนุญาตใหเ้ดก็ใชเ้ครื�องโดยไม่มีการดูแล

แหล่งนํา�
หา้มจุ่มเครื�องลงในนาํ หา้มจุ่มส่วนใดส่วนหน� ึงของเครื�องใชน้� ีหรือสายไฟลงในนาํ � �
หา้มใชมื้อเปียกหรือใชใ้นสถานการณ์ที�เปียกช�ืน

การใชง้านและสิ�งแวดลอ้ม

สาํหรับใชใ้นบา้นเท่าน�นั หา้มใชก้ลางแจง้ หา้มใชใ้ตเ้ตา้รับโดยตรงอุปกรณ์น� ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื�อใชง้านโดยใชต้วัจบัเวลา

ภายนอกหรือระบบควบคุมระยะไกลแยกต่างหากอยา่ทิงอุปกรณ์ใด ๆ ไวโ้ดยไม่มีใครดูแลเมื�อใชง้านอยา่ใหส้ายไฟหอ้ยลงมาจาก�

ขอบโตะ๊หรือมา้นงั�  เนื�องจากเดก็เลก็อาจดึงสายไฟได ้ทาํใหเ้กิดความเสี�ยงที�จะเกิดไฟฟ้าชอ็ต แผลไหม ้นาํร้อนลวก การบาดเจบ็�

หรือความเสียหายต่อร่างกาย หา้มใกลแ้ก๊สร้อนหรือเตาไฟฟ้า หรือในเตาอบทหรือในเตาไมโครเวฟ

คาํเตือน! ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งยงิ� ในการเคลื�อนยา้ยเครื�องใชที้�มีนาํมนัร้อนหรือของเหลวร้อน อยา่ปิดส่วนใด ๆ ของเครื�อง�

ดว้ยฟอยลโ์ลหะ อยา่เกบ็สิ�งของในเครื�องเช่นกระดาษแขง็ พลาสติก กระดาษ หรือของที�คลา้ยกนัในเตาอบ

หา้มใชเ้ครื�องเพื�อวตัถุประสงคอื์�นนอกเหนือจากที�ระบุ

การใชง้านคร� ังแรก

เมื�อใชค้ร� ังแรกอาจมีควนัหรือไอระเหยเลก็นอ้ย ซ� ึงถือเป็นเรื�องปกติ ส่วนความร้อนจะเคลือบดว้ยสารเคลือบที�มีการป้องกนั

ระหวา่งการขนส่ง เพื�อป้องกนัการกดักร่อนที�อาจเกิดข� ึน เสียบปลกั� อุปกรณ์ เลือกตวัเลือกการอบ และใชง้านเป็นเวลา � นาที 

ความเสียหายหรือตกหล่น 

ตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณก่อนใชง้านเสมอ ตรวจสอบชินส่วนอยา่งถูกตอ้ง หา้มใชเ้ครื�องน� ีหากไดรั้บความเสียหาย ตกหล่น �

ทิงไวก้ลางแจง้ หรือตกนาํ ใหส่้งเครื�องกลบัไปหาตวัแทนจาํหน่ายที�ไดรั้บอนุญาตเพื�อทาํการตรวจสอบและซ่อมแซม� �

ไฟไหมแ้ละการลุกไหม้

วางเครื�องไวบ้นพ�ืนผวิที�ทนความร้อนเสมอ ปล่อยใหมี้ช่องวา่งรอบๆ เครื�องเสมอและไม่ควรมีวตุถุปิดบงัเครื�อง

คาํเตือน! อุณหภูมิของพ�ืนผวิอาจสูงเมื�อเครื�องกาํลงัทาํงาน อยา่สมัผสัพ�ืนผวิที�ร้อน

ขอ้ควรระวงั: พ�ืนผวิร้อนอาจเกิดความร้อนระหวา่งการใชง้าน

คาํเตือน! ไอนาํร้อนอาจพงุ่ออกมาเมื�อเปิดฝาเตาอบ!�

ส่วนประกอบผลติภณัฑ์

ปุ่มต�งัอุณหภูมิ
ไฟแสดงสถานะ เปิด/ปิด เครื�อง
ปุ่มควบคุมการอบ

ปุ่มต�งัเวลา
ตะแกรง
ที�จบัถาดอบ/ถาดรองเศษขนมปัง
ถาดอบ/ถาดรองเศษขนมปัง

การใช้งาน
ก่อนใชง้านคร� ังแรก
-อ่านคาํแนะนาํท�งัหมดที�รวมอยใู่นคู่มือน� ี
-ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดปลกั� เตาอบแลว้
-ลา้งอุปกรณ์เสริมท�งัหมดในนาํร้อน สบู่ หรือในที�ลา้งจาน�
-เชด็อุปกรณ์ท�งัหมดใหแ้หง้และประกอบกลบัเขา้เตาอบ เสียบปลกั� เตาอบเขา้กบัเตา้รับ
-หลงัจากใชง้านเตาอบอีกคร� ัง เราแนะนาํใหคุ้ณเปิดเตาอบที�อุณหภูมิสูงสุด (250 องศาเซลเซียส) เป็นเวลาประมาณ 15 นาที
เพื�อขจดัเศษต่างๆอาจตกคา้งหลงัการขนส่ง 

โปรดทราบ: เมื�อใชค้ร� ังแรกอาจมีควนัหรือไอระเหยเลก็นอ้ย ซ� ึงถือเป็นเรื�องปกติ องคป์ระกอบความร้อนจะเคลือบดว้ยสารเคลือบ

ที�มีการป้องกนัระหวา่งการขนส่งเพื�อป้องกนัการกดักร่อนที�อาจเกิดข� ึน

คาํแนะนําในการใช้งาน
การใช้งาน
1. วางถาด /ถาดเศษขนมปังบนตวัรองรับดา้นล่าง
2. วางตะแกรงบนตวัคาํยนั (หากจาํเป็นตอ้งต�งัค่าต�าํสุด ใหว้างบนถาดอบและเลื�อนท�งัสองอยา่งเขา้ดว้ยกนั)�
3. วางอาหารบนตะแกรง
4. ปรุงอาหารดว้ยซอสหรือนาํมนัตามชอบ�
5. ควรวางอาหารไวใ้กลก้บัความร้อนดา้นบนใหม้ากที�สุดโดยไม่ตอ้งสมัผสั
6. พลิกอาหารเมื�อเวลาที�ต�งัไวผ้า่นไปคร� ึงนึง เพื�อใหอ้าหารสุกทวั� ถึง 

คาํเตือน: เพื�อหลีกเลี�ยงความเสี�ยงต่อการบาดเจบ็หรือแผลไหม ้หา้มสมัผสัพ�ืนผวิที�ร้อนขณะใชง้านเตาอบ ใชถุ้งมือกนัความร้อนเสมอ

ข้อควรระวงั: ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งยงิ� ในการถอดถาดอบ ตะแกรง หรือภาชนะร้อนใดๆ จากเตาอบร้อน ใชที้�จบัช�นัวางหรือถุงมือ

กนัความร้อนเสมอเมื�อนาํของร้อนออกจากเตาอบ โปรดทาํความคุน้เคยกบัฟังกช์นัและอุปกรณ์เสริมของเตาอบต่อไปน� ี

ก่อนใชง้านคร� ังแรก:

- ควบคุมอุณหภูมิ : เลือกอุณหภูมิที�ตอ้งการไดต้�งัแต่ 100 °C ถึง 250 °C สาํหรับการอบ ยา่ง หรือปิง�

-การควบคุมการทาํงานของเตาอบ : ตวัเลือกสาํหรับการทาํงานของเตาอบคือ; ปิด; อบเฉพาะดา้นบน , อบเฉพาะดา้นล่าง และ 

อบท�งัสองดา้น

- การควบคุมการทาํงาน: ตวัเลือกสาํหรับการทาํงานของ ไดแ้ก่ ปิด ถาดร้อนขนาดเลก็ ถาดร้อนขนาดใหญ่ 

และถาดร้อนท�งัสองแบบ

หมายเหตุ: ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิสาํหรับถาด โดยจะทาํงานในสถานะ "เปิด" หรือ "ปิด"



การบริการลูกค้า

หากคุณมีปัญหาใดๆ โปรดติดต่อทีมฝ่ายบริการลูกคา้ของเราโดยตรงผา่นผขู้าย" หรือส่งอีเมลไป

ที�ฝ่ายบริการลูกคา้ของเรา
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