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ค ำแนะน ำ 
1. โปรดอ่ำนค ำแนะน ำเหล่ำน้ีก่อนใชง้ำนและเกบ็ไวเ้พื่อใชอ้ำ้งอิงในอนำคต 

2. เพื่อป้องกนัอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ หำ้มจุ่มส่วนใดส่วนหน่ึงของเคร่ืองหรือสำยไฟลงใน

น ้ำหรือของเหลวอ่ืนๆ 

3. กำรดูแลอยำ่งใกลชิ้ดเป็นส่ิงจ ำเป็นเม่ือใชเ้คร่ืองใกลก้บัเด็ก 

4. อยำ่ปล่อยเคร่ืองท้ิงไวข้ณะไม่ไดใ้ชง้ำน 

5. ใชเ้คร่ืองบนพื้นผวิท่ีแหง้และเรียบเสมอกนั 

6. หำ้มใชเ้คร่ืองน้ีกลำงแจง้ 

7. ถอดปลัก๊ออกจำกเตำ้รับเสมอเม่ือไม่ใชง้ำนและก่อนท ำควำมสะอำด 

8. หำ้มใชง้ำนเคร่ืองเม่ือเคร่ืองไดรั้บควำมเสียหำย หลงัจำกท่ีเคร่ืองท ำงำนผดิพลำดหรือ

ไดรั้บควำมเสียหำยในลกัษณะใดๆ กต็ำม ใหก้ลบัไปท่ีฝ่ำยบริกำรท่ีไดรั้บอนุญำตเพื่อ

ท ำกำรซ่อมแซม 

9. เพื่อควำมปลอดภยั ควรตรวจสอบสำยไฟอยำ่งใกลชิ้ดเป็นระยะเพื่อใหแ้น่ใจวำ่ไม่มี

ควำมเสียหำย หำกมีสัญญำณวำ่สำยไฟไดรั้บควำมเสียหำยเพียงเลก็นอ้ย ควรส่งคืน

อุปกรณ์ทั้งหมดโดยฝ่ำยบริกำรท่ีไดรั้บอนุญำต 

10. อยำ่ใหส้ำยไฟหอ้ยไวท่ี้ขอบโต๊ะหรือเคำนเ์ตอร์ หรือสัมผสัพื้นผวิท่ีร้อน ปล่อยให้

เคร่ืองเยน็ลงก่อนพนัสำยรอบฐำนเพื่อจดัเกบ็ 

11. ระวงัอยำ่ใหโ้ดนพื้นผวิท่ีร้อน หำ้มเกบ็หรือปิดเคร่ืองจนกวำ่จะเยน็สนิท 

12. หำ้มวำงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำน้ีไวบ้นเตำแก๊สหรือใกลแ้หล่งควำมร้อน  

13. หำ้มใชส้ำรกดักร่อนหรือน ้ำยำท ำควำมสะอำดท่ีรุนแรงเม่ือท ำควำมสะอำดเคร่ือง 

14. ควรระวงัขนมปังอำจไหมไ้ด ้เม่ือใชเ้คร่ืองน้ี ใหเ้วน้ช่องอำกำศดำ้นบนและดำ้นทุก

ดำ้นใหเ้พียงพอเพื่อใหอ้ำกำศไหลเวยีน อยำ่ใหเ้คร่ืองน้ีสัมผสัผำ้ม่ำน ผำ้คลุมผนงั 



 

เส้ือผำ้ ผำ้เช็ดจำน หรือวสัดุไวไฟอ่ืน ๆ ระหวำ่งกำรใชง้ำน ตอ้งใชค้วำมระมดัระวงั

บนพื้นผวิท่ีควำมร้อนอำจท ำใหเ้กิดปัญหำ - ขอแนะน ำใหใ้ชแ้ผน่ควำมร้อนหุม้ฉนวน 

15. อุปกรณ์น้ีใชส้ ำหรับใชใ้นครัวเรือนเท่ำนั้น อยำ่ใชอุ้ปกรณ์เพื่อส่ิงอ่ืนในอกเหนือจำก

กำรใชง้ำนท่ีระบุไว ้

16. อยำ่ใชเ้คร่ืองป้ิงขนมปังโดยไม่เล่ือนถำดรองเศษขนมปังเขำ้ท่ี ควรท ำควำมสะอำด

ถำดรองเศษขนมปังเป็นประจ ำ อยำ่ใหเ้ศษสะสมในถำด 

17. หำ้มใชเ้คร่ืองน้ีกบัผลิตภณัฑอ์ำหำรท่ีมีน ้ำตำลหรือผลิตภณัฑท่ี์มีแยม 

18. หำกสำยไฟช ำรุดจะตอ้งเปล่ียนโดยผูผ้ลิตหรือตวัแทนบริกำรหรือบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัใกลเ้คียงกนัเพื่อหลีกเล่ียงอนัตรำย 

19. อุปกรณ์น้ีไม่ไดมี้ไวส้ ำหรับกำรใชง้ำนโดยบุคคล (รวมถึงเดก็) ท่ีมีควำมสำมำรถทำง

ร่ำงกำย ประสำทสัมผสั หรือจิตใจลดลง หรือขำดประสบกำรณ์และควำมรู้ เวน้แต่จะ

เป็นบุคคลท่ีรับผดิชอบดำ้นควำมปลอดภยั 

20. เดก็ควรไดรั้บกำรดูแลไม่ใหเ้ล่นกบัเคร่ือง 

21. อุณหภูมิของพื้นผวิท่ีเขำ้ถึงไดอ้ำจสูงเม่ือเคร่ืองก ำลงัท ำงำน 

22. ขนมปังอำจไหมไ้ด ้ดงันั้นอยำ่ใชเ้คร่ืองป้ิงขนมปังใกลห้รือต ่ำกวำ่วสัดุท่ีติดไฟได ้

เช่น ผำ้ม่ำน 

ค าเตือน! 
อยำ่พยำยำมดึงขนมปังท่ีติด มฟัฟิน โดนทั หรือส่ิงอ่ืนใดดว้ยมีดหรือวตัถุอ่ืนๆ เน่ืองจำก

กำรสัมผสัอำจท ำใหเ้กิดไฟฟ้ำช็อตได ้ ควรปล่อยใหเ้คร่ืองเยน็ลง ถอดปลัก๊ และน ำขนม

ปังออกอยำ่งระมดัระวงั 



 

                   

 

การใช้งาน 

 เสียบเคร่ืองป้ิงขนมปังและปรับใหเ้ขำ้กบัประเภทกำรป้ิงท่ีคุณตอ้งกำรดว้ยปุ่ม

ควบคุม 

 เลือกระดบักำรตั้งค่ำ- เม่ือใชข้นมปังป้ิงเป็นคร้ังแรก เรำขอแนะน ำใหคุ้ณป้ิงระดบัท่ี 

3 หรือสำมำรถปรับระดบัไดต้ำมควำมตอ้งกำร 

 ใส่ขนมปังลงในช่องป้ิงขนมปังท่ีเปิดอยู ่และกดปุ่มควบคุมลง  

 เม่ือป้ิงแลว้ ขนมปังและตวัควบคุมกำรสตำร์ทจะกลบัสู่ต ำแหน่งเดิม โดยอตัโนมติั 

 กดปุ่ม "หยดุ" เคร่ืองจะน ำออกอตัโนมติั หำกคุณตอ้งกำรหยดุเคร่ืองป้ิงขนมปัง 

 ถำ้ขนมปังติดอยูใ่นเคร่ืองป้ิง ถอดปลัก๊รอใหเ้ยน็แลว้เอำขนมปังออกค ำแนะน ำกำร

ดูแลและท ำควำมสะอำด 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดถ้อดปลัก๊เคร่ืองป้ิงขนมปังก่อนท ำควำมสะอำด 

 หำ้มใส่น ้ำหรือของเหลวใดๆ 

 ท ำควำมสะอำดเคร่ืองป้ิงขนมปัง ถอดปลัก๊และปล่อยใหเ้ยน็ 

 อยำ่ใส่ขนมปังลงในเคร่ืองป้ิงขนมปังระหวำ่งท ำควำมสะอำด 

 

 

 

 

 

 

 

A. ปุ่ มควบคุม 

B. ปุ่ มตั้งเวลำ 

C. ปุ่ มหยดุท ำงำน 

A

. 

B 

C 



 

วธีิถอดขนมปัง 
เคร่ืองป้ิงขนมปังของคุณมำพร้อมกบัถำดรองเศษขนมปังท่ีถอดออกได ้วธีิน้ีเป็นวธีิท่ี

สะดวกและรวดเร็วในกำรขจดัเศษขนมปัง ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวำ่ไดถ้อดปลัก๊เคร่ือง

ป้ิงขนมปังและเยน็ลงก่อนท่ีจะถอดถำดรองเศษขนมปัง ท ำควำมสะอำดถำดรองเศษขนม

ปังดว้ยผำ้ชุบน ้ำหมำดๆ และเช็ดถำดใหแ้หง้อยำ่งเหมำะสมก่อนใส่ลงในเคร่ืองป้ิงขนมปัง 
 

การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

1.  ถอดปลัก๊เคร่ืองป้ิงขนมปังออกจำกเตำ้รับไฟฟ้ำเสมอและปล่อยใหเ้ยน็ก่อนท ำควำม

สะอำด 

2. หำ้มใชน้ ้ำยำท ำควำมสะอำดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน เพียงเช็ดภำยนอกดว้ยผำ้ชุบน ้ำหมำดๆ 

แลว้เช็ดใหแ้หง้ ใชส้ำรท ำควำมสะอำดกบัผำ้ ไม่ใช่บนเคร่ืองป้ิงขนมปังโดยตรง 

3. หำกตอ้งกำรเอำเศษขนมปังออก ใหเ้ล่ือนถำดรองเศษขนมปังออกแลว้ท้ิงเศษขนมปัง 

เช็ดท ำควำมสะอำดและเปล่ียน หำ้มใชเ้คร่ืองป้ิงขนมปังโดยไม่มีถำดรองเศษขนมปัง 

4. หำกตอ้งกำรเอำเศษขนมปังท่ีเหลืออยูใ่นเคร่ืองป้ิงขนมปังออก ใหพ้ลิกเคร่ืองป้ิงขนม

ปังคว  ำ่และเขยำ่เบำๆ หำ้มใส่อุปกรณ์ท่ีแขง็หรือมีคมเขำ้ไปในช่องเพรำะอำจท ำให้

เคร่ืองป้ิงขนมปังเสียหำยและก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อควำมปลอดภยัได ้

5. หำ้มพนัสำยไฟรอบดำ้นนอกของเคร่ืองป้ิงขนมปัง ใหใ้ชท่ี้เกบ็สำยไฟท่ีดำ้นล่ำงของ

เคร่ืองป้ิงขนมปัง 

 

 

 
 



 

ค าเตือน 

เพื่อป้องกนัไฟฟ้ำช็อต ใหถ้อดสำยไฟก่อนถอดฝำครอบ 

ไม่มีช้ินส่วนภำยในท่ีผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถซ่อมแซมได ้

อำ้งถึงกำรบริกำรกบัช่ำงบริกำรท่ีผำ่นกำรรับรอง 
Correct Disposal of this product 

 

This marking indicates that this product should not be disposed with 

other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to 

the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 

recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 

resources. To return your used device, please use the return and 

collection systems or contact the retailer where the product was 

purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 

 

Power supply :220V~ 50Hz  600W 

 

 


