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CHÚNG TÔI LUÔN NGHĨ VỀ KHÁCH HÀNG
Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã chọn mua sản phẩm của Electrolux. Quý khách 
đã lựa chọn một sản phẩm là kết tinh của nhiều thập kỷ không ngừng sáng tạo và đúc kết 
kinh nghiệm của chúng tôi. Một cách tinh tế và thời trang, thiết kế của sản phẩm này luôn 
hướng tới sự hài lòng của quý khách. Vì thế, mỗi khi sử dụng sản phẩm, quý khách có thể 
yên tâm rằng sản phẩm mà quý khách đang sử dụng luôn mang lại hiệu quả cao nhất tại 
bất kỳ thời điểm nào.
Chào mừng quý khách đến với Electrolux.
Xin vui lòng ghé thăm chúng tôi tại các địa chỉ sau để:

Tìm hiểu các Ghi chú về cách sử dụng sản phẩm, các thông tin tham khảo 
hữu ích, các mẹo khắc phục sự cố đơn giản và thông tin dịch vụ:
www.electrolux.com/webselfservice

Đăng ký bảo hành sản phẩm:
www.registerelectrolux.com

Mua phụ kiện hoặc phụ tùng thay thế chính hãng của sản phẩm: 
www.electrolux.com/shop

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ BẢO HÀNH
Chúng tôi khuyến cáo quý khách nên sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng.
Khi liên hệ với trung tâm Bảo hành, vui lòng chuẩn bị các thông tin sau của sản phẩm.
Thông tin có thể được tìm thấy ở bảng ghi thông số kỹ thuật: Số mẫu máy, PNC, Số 
xê-ri.

 Cảnh báo/Thông tin an toàn – Lưu ý thận trọng 
Thông tin chung và mẹo vặt  
Thông tin về môi trường

Nội dung có thể được thay đổi mà không cần báo trước.
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1. THÔNG TIN AN TOÀN
Trước khi lắp đặt sản phẩm và sử dụng lần đầu tiên, xin
vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn trong sách này. Nhà sản
xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thương tổn hoặc
thiệt hại gây ra bởi việc lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm
không đúng cách. Vui lòng luôn giữ sách hướng dẫn sử
dụng này kèm với sản phẩm để tiện tham khảo về sau.
1.1 An toàn cho trẻ nhỏ và người khuyết tật
• Thiết bị này chỉ được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở

lên và những người bị hạn chế về khả năng thể chất,
cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và kiến thức,
nếu họ được trông nom bởi người lớn hoặc người chịu
trách nhiệm cho sự an toàn của họ và hiểu được các
nguy hiểm tiềm tàng.

• Không để trẻ nhỏ đùa nghịch với thiết bị.
• Giữ tất cả các bao bì của thiết bị ở ngoài tầm với của

trẻ em.
• Giữ trẻ nhỏ và thú nuôi tránh xa thiết bị khi thiết bị

đang vận hành hoặc đang nguội. Lò nướng và các bề
mặt ngoài của lò sẽ bị nóng lên trong quá trình sử
dụng.

• Nếu thiết bị có chức năng khóa an toàn trẻ em, chúng
tôi khuyến khích quý khách kích hoạt chúng.

• Không để trẻ nhỏ vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không
có sự giám sát của người lớn.

• Không để trẻ nhỏ dưới 3 tuổi lại gần thiết bị mà không
có sự giám sát liên tục của người lớn.

1.2 Thông tin an toàn chung
• Việc lắp đặt và thay dây điện chỉ được thực hiện bởi

người có trình độ chuyên môn kỹ thuật.
• CẢNH BÁO: Trong quá trình sử dụng, thiết bị sẽ nóng

lên. Hãy cẩn thận không chạm vào các bộ phận làm
nóng bên trong lò. Không để trẻ nhỏ dưới 8 tuổi lại gần
thiết bị, hoặc cần trông chừng trẻ nhỏ thường xuyên
khi thiết bị đang hoạt động.
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• Luôn sử dụng găng tay để cho vào hoặc lấy ra các
phụ kiện hoặc khay đựng.

• Lưu ý ngắt điện trước khi tiến hành bảo trì thiết bị.
• Lưu ý ngắt điện trước khi tiến hành thay bóng đèn để

tránh nguy cơ bị giật.
• Không sử dụng dụng cụ vệ sinh bằng hơi nước để vệ

sinh thiết bị.
• Không sử dụng chất tẩy rửa có tính bào mòn cao

hoặc miếng chùi bằng kim loại để vệ sinh cửa kính
bởi chúng có thể làm xước bề mặt kính, gây ra vỡ
kính.

• Nếu dây điện bị hư hại, dây điện cần được thay thế
bởi trung tâm dịch vụ được ủy quyền hoặc kỹ sư điện
có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương đương để
tránh các nguy hiểm tiềm tàng.

• Cần lau bớt các vụn thực phẩm trong lò trước khi sử
dụng chức năng tự làm sạch bằng nhiệt phân
pyrolytic. Lưu ý tháo tất cả các bộ phận của lò nướng.

• Để tháo giá đỡ ra khỏi lò nướng, đầu tiên kéo phần
phía trước, sau đó kéo phần phía sau của giá đỡ ra
khỏi thành lò nướng. Lắp lại giá đỡ bằng cách thực
hiện các bước trên theo trình tự ngược lại.

2. NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN
2.1 Lắp đặt sản phẩm

CẢNH BÁO!
Việc lắp đặt sản phẩm phải được 
thực hiện bởi người có chuyên 
môn kỹ thuật.

• Tháo tất cả bao bì đóng gói của thiết
bị ra.

• Không lắp đặt hoặc sử dụng lò
nướng đã bị hư hỏng.

• Tuân thủ hướng dẫn lắp đặt đi kèm
với thiết bị.

• Cần cẩn trọng khi di chuyển thiết bị
vì thiết bị rất nặng. Luôn luôn đeo
găng tay bảo hộ khi di chuyển thiết
bị.

• Không kéo thiết bị bằng cách nắm
lấy tay cầm của thiết bị.

• Giữ khoảng cách tối thiểu giữa lò
nướng và các thiết bị khác.

• Đảm bảo rằng thiết bị được lắp đặt
bên dưới và gần với các cấu trúc an
toàn.

• Hai mặt bên của thiết bị phải được đặt
cạnh các thiết bị khác có chiều cao
tương đương.

• Thiết bị được trang bị một hệ thống
làm mát sử dụng điện.

2.2 Nối điện
CẢNH BÁO!
Nguy cơ xảy ra cháy 
hoặc chập điện

• Việc nối điện cần được thực hiện bởi
người có trình độ chuyên môn kỹ
thuật.

• Thiết bị phải được nối đất.
• Đảm bảo rằng các thông tin về điện

trên bảng ghi thông số kỹ thuật phù
hợp với nguồn điện. Nếu không, cần
liên hệ với kỹ sư điện.
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• Luôn sử dụng ổ điện chống sốc được
lắp đặt đúng cách.

• Không sử dụng ổ cắm nhiều chấu và
dây nối dài.

• Đảm bảo rằng phích cắm điện và dây
điện không bị hư hại. Hãy liên hệ với
trung tâm dịch vụ được ủy quyền hoặc
kỹ sư điện để được thay dây điện mới.

• Không để dây điện chạm vào cửa lò
nướng, đặc biệt khi cửa lò đang nóng.

• Phần chống sốc của các bộ phận dẫn
điện và cách điện phải được siết chặt
để đảm bảo không thể tháo ra nếu
không có dụng cụ chuyên dụng.

• Chỉ cắm dây điện vào nguồn chính
sau khi đã hoàn tất quá trình lắp đặt
sản phẩm. Đảm bảo rằng có kết nối
điện tới phích cắm sau khi lắp đặt.

• Nếu ổ cắm bị lỏng, không cắm phích
cắm của lò nướng vào ổ.

• Không kéo dây điện để ngắt điện thiết
bị. Luôn luôn cầm vào phích cắm điện
để rút dây.

• Sử dụng các thiết bị bảo vệ dòng điện
phù hợp: cầu chì bảo vệ dòng điện,
cầu chì (loại có thể tháo ra khỏi ổ cầu
chì, cầu dao chống rò điện xuống đất,
rơ le điện)

• Khi lắp đặt điện, cần lắp đặt một thiết
bị bảo vệ dòng điện giúp ngắt điện
thiết bị với nguồn điện chính. Thiết bị
bảo vệ dòng điện này phải có bề rộng
tiếp xúc tối thiểu 3 mm.

• Đóng chặt cửa lò trước khi cắm phích
cắm vào ổ điện.

• Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn
châu Âu (EEC Directives).

2.3 Sử dụng
CẢNH BÁO!
Nguy cơ xảy ra thương tích, 
phỏng, chập điện hoặc cháy nổ.

• Sử dụng thiết bị trong môi trường gia
đình.

• Không được thay đổi các thông số kỹ
thuật của thiết bị.

• Đảm bảo rằng các ô thông gió không
bị chặn.

• Luôn trông chừng thiết bị khi thiết bị
đang vận hành.

• Tắt thiết bị sau mỗi lần sử dụng.
• Cần hết sức cẩn trọng khi mở cửa lò

khi lò nướng đang hoạt động vì khí
nóng có thể thoát ra ngoài.

• Không vận hành thiết bị khi tay ướt
hoặc khi thiết bị bị dính nước.

• Không đè nặng lên cánh cửa đang
mở.

• Không sử dụng thiết bị như nơi sơ chế
thực phẩm và không dùng khoang lò
vào mục đích cất trữ thức ăn.

• Mở cửa lò cẩn thận. Việc sử dụng các
thành phần có chứa cồn có thể tạo ra
hỗn hợp khí và cồn.

• Khi mở cửa lò, không để tia lửa hoặc
ngọn lửa tiếp xúc với thiết bị.

• Không đặt các sản phẩm hoặc đồ vật
dễ bắt lửa ở gần hoặc bên trong thiết
bị.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ hỏng hóc 
thiết bị.

• Để tránh gây hư hại hoặc ố màu bề
mặt tráng men của thiết bị:
– Không đặt trực tiếp khay nướng

hoặc các vật dụng khác trực tiếp
xuống đáy lò nướng.

– Không đặt trực tiếp giấy bạc xuống
đáy lò nướng.

– Không đổ nước trực tiếp vào thiết bị
đang nóng.

– Không để các đồ ăn và thực phẩm
có độ ẩm cao trong lò sau khi đã
nấu xong.

– Cần hết sức cẩn trọng khi tháo ra
hoặc lắp lại các phụ kiện của lò
nướng.

• Việc ố màu bề mặt tráng men không
ảnh hưởng tới hoạt động của lò
nướng.

• Sử dụng chảo sâu để nướng các bánh
ngọt có độ ẩm cao. Nước trái cây có
thể gây ra các vết ố vĩnh viễn cho lò
nướng.

• Chỉ được sử dụng thiết bị để nấu
nướng. Không được sử dụng thiết bị
với các mục đích khác, ví dụ như để
sưởi ấm phòng.

• Luôn luôn đóng cửa lò trước khi bắt
đầu nấu.
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• Nếu thiết bị được lắp đặt phía sau một
tấm chắn (ví dụ như cửa ra vào), cần
lưu ý không đóng tấm chắn đó khi
thiết bị đang hoạt động, vì hơi nóng
có thể tích tụ lại phía sau tấm chắn
kín đó, gây hư hại cho thiết bị, đồ đạc
hoặc sàn nhà. Không đóng tấm chắn
lại cho tới khi thiết bị đã nguội hoàn
toàn sau quá trình sử dụng.

2.4 Vệ sinh và bảo trì

CẢNH BÁO!
Nguy cơ xảy ra thương tích, 
cháy nổ hoặc hỏng hóc thiết bị.

• Trước khi tiến hành bảo trì, vui lòng
tắt thiết bị và ngắt nguồn điện từ ổ
cắm điện.

• Đảm bảo rằng lò nướng đã nguội
trước khi vệ sinh để tránh nguy cơ các
tấm kính bị vỡ.

• Thay cửa kính ngay lập tức khi các
tấm kính bị hư hại. Liên hệ với trung
tâm dịch vụ được ủy quyền.

• Cần hết sức cẩn trọng khi tháo cửa lò
ra khỏi lò nướng vì cửa lò rất nặng.

• Vệ sinh thiết bị thường xuyên để tránh
như hỏng cho bề mặt lò.

• Vệ sinh thiết bị bằng một tấm vải mềm
ẩm. Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa
trung tính. Không dùng các sản phẩm
có tính bào mòn, tấm chùi rửa thô ráp,
dung môi hoặc các vật bằng kim loại.

• Nếu sử dụng bình xịt, cần tuân thủ
theo các chỉ dẫn an toàn ở bao bì sản
phẩm.

• Không lau chùi phần bề mặt tráng
men (nếu có) bằng bất cứ loại dung
dịch tẩy rửa nào.

2.5 Chức năng tự làm sạch 
bằng nhiệt phân pyrolytic

Nguy cơ xảy ra thương tích/
cháy nổ/rò rỉ hóa chất khi chức 
năng Pyrolytic đang hoạt động.

• Trước khi kích hoạt chức năng tự
làm sạch bằng nhiệt phân pyrolytic,
hoặc trước khi sử dụng lò nướng lần
đầu tiên, vui lòng:
– Lau sạch các vụn thức ăn và các

vết dầu mỡ còn sót lại trong lò.

– Tháo tất cả các phụ kiện có thể
tháo rời được (bao gồm kệ, rãnh
trượt… đi kèm với thiết bị), đặc biệt
là các dụng cụ nấu nướng chống
dính như khay, chảo…

• Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn sử dụng
chức năng tự làm sạch bằng nhiệt
phân pyrolytic.

• Không để trẻ nhỏ lại gần thiết bị khi
chức năng pyrolytic đang hoạt động.

• Thiết bị sẽ trở nên rất nóng và luồng
khí nóng có thể thoát ra từ các lỗ thoát
khí phía trước.

• Chức năng pyrolytic sử dụng nhiệt độ
cao để đốt cháy các vụn thức ăn còn
sót lại trong lò nướng và gây ra khói.
Chính vì vậy, quý khách nên:
– Thực hiện thông khí đầy đủ khi

quá trình làm sạch đang diễn ra,
và ngay cả sau khi quá trình đã
kết thúc.

– Thực hiện thông khí đầy đủ trong
lần sử dụng thiết bị đầu tiên ở mức
nhiệt độ tối đa, và nay cả sau khi
quá trình đã kết thúc.

• Không giống như con người, một số
loài chim và loài bò sát có thể rất nhạy
cảm với các mùi khói thoát ra trong
quá trình tự làm sạch này. Chính vì
vậy, quý khách nên:
– Đưa thú cưng của mình (đặc biệt

là chim) tránh xa khỏi vị trí đặt lò
nướng khi quá trình làm sạch
đang diễn ra, và ngay cả sau khi
quá trình đã kết thúc, hoặc trong
lần sử dụng thiết bị đầu tiên ở mức
nhiệt độ tối đa.

• Các thú nuôi nhỏ cũng có thể rất nhạy
cảm với sự thay đổi nhiệt độ trong khu
vực đặt lò nướng khi quá trình làm
sạch pyrolytic đang diễn ra.

• Các bề mặt chống dính của chảo, nồi,
khay nướng và các dụng cụ làm bếp
khác có thể bị hư hại bởi nhiệt độ cao
trong quá trình tự làm sạch pyrolytic.
Đồng thời, khói phát sinh từ các bề
mặt này cũng là các khói độc ở dạng
nhẹ.

• Khói từ các vụn thức ăn thoát ra trong
quá trình tự làm sạch pyrolytic không
gây hại tới con người, bao gồm cả trẻ
sơ sinh hoặc người đang điều trị bệnh.
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2.6 Đèn bên trong lò nướng
• Loại đèn bóng halogen dùng cho lò

nướng này chỉ được sử dụng cho các
thiết bị gia dụng. Không sử dụng đèn
để thắp sáng trong nhà.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ xảy ra chập điện

• Ngắt điện thiết bị trước khi thay bóng
đèn.

• Chỉ sử dụng loại bóng đèn có cùng
thông số kỹ thuật.

2.7 Thải loại sản phẩm
CẢNH BÁO!
Nguy cơ bị thương hoặc ngạt thở

• Ngắt điện thiết bị với nguồn chính.

•

•

Cắt các dây điện và loại bỏ chúng.

Tháo khóa cửa để tránh việc trẻ nhỏ
hoặc thú nuôi bị mắc kẹt trong thiết
bị.

2.8 Sửa chữa và bảo trì sản phẩm
• Để sửa chữa và bảo trì sản phẩm,

vui lòng liên hệ với trung tâm dịch
vụ được ủy quyền.

• Chỉ sử dụng các bộ phận thay thế
chính hãng.

3. MÔ TẢ SẢN PHẨM
3.1 Các bộ phận của sản phẩm

6

5

9 7

8

5

4

1

2

3

31 42
1  Bảng điều khiển
2  Núm lựa chọn chức năng
3  Bảng hiển thị điện tử
4  Núm điều chỉnh nhiệt độ
5  Thanh nhiệt
6  Đèn
7  Quạt gió
8  Giá đỡ có thể tháo rời được
9  Vị trí đặt giá đỡ

3.2 Phụ kiện
• Vỉ nướng

Để đựng các nồi nấu thông
thường, khuôn bánh, đồ nướng.

• Khay nướng bánh

Để làm bánh ngọt và bánh quy.
• Chảo sâu

Để nướng bánh và nướng thịt, hoặc
để đựng dầu mỡ.

4. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ LẦN ĐẦU
CẢNH BÁO!
Tham khảo mục “Thông tin 
an toàn”
Để cài đặt thời gian, vui 
lòng tham khảo mục “Chức 
năng hẹn giờ” có trong sách 
hướng dẫn sử dụng này.

4.1 Vệ sinh lần đầu
Tháo rời tất cả các phụ kiện và giá đỡ 
ra khỏi thiết bị.
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Tham khảo mục “Vệ sinh và 
bảo trì”.

Vệ sinh thiết bị trước khi sử dụng lần 
đầu.

Lắp lại các phụ kiện và giá đỡ về vệ trí 
cũ.

4.2 Làm nóng lò trước
Làm nóng lò trống để đốt cháy lượng dầu 
mỡ còn sót lại ở trong khoang lò.

1. Lựa chọn chương trình       và thiết lập
mức nhiệt độ tối đa.

2. Để thiết bị hoạt động trong vòng 1 giờ.
3. Lựa chọn chương trình       và thiết lập

mức nhiệt độ tối đa.
4. Để thiết bị hoạt động trong vòng 15

phút.
Các phụ kiện có thể trở nên nóng hơn 
mức thông thường. Thiết bị có thể tỏa 
ra khói và mùi khó chịu. Những hiện 
tượng này là hoàn toàn bình thường. 
Khi làm nóng lò, cần chú ý để trong 
phòng được thông khí đầy đủ.

5. SỬ DỤNG THIẾT BỊ HẰNG NGÀY
CẢNH BÁO!
Vui lòng tham khảo mục 
“Thông tin an toàn”.

5.1 Bật và tắt thiết bị
Tùy thuộc vào từng mẫu 
máy, thiết bị của quý khách 
sẽ có biểu tượng đèn, núm 
điều khiển hoặc đèn báo với 
các ý nghĩa như sau:
• Đèn sáng khi lò nướng

hoạt động.
• Biểu tượng núm điều

khiển cho biết núm điều
khiển đang điều chỉnh khu
vực nướng, chức năng
của lò hay nhiệt độ.

• Đèn báo sáng lên khi lò
nướng tăng nhiệt.

1. Xoay núm lựa chọn chức năng để
lựa chọn chức năng nướng mong
muốn.

2. Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ để lựa
chọn mức nhiệt độ mong muốn.

3. Để tắt thiết bị, xoay các núm điều
khiển về vị trí tắt.

5.2 Các chức năng của lò nướng

Chức năng của lò Ứng dụng

Tắt lò Lò nướng đang tắt.

Nướng đa tầng Để nướng ở mức nhiệt độ tối đa ở cả 3 tầng lò cùng lúc.
Khi sử dụng chức năng này, hãy giảm nhiệt độ lò xuống 
20 – 40oC từ mức nhiệt độ chuẩn ở chương trình nướng 
mặt trên và mặt dưới.

Nướng mặt trên Để nướng và quay thực phẩm ở một tầng của lò.
và mặt dưới
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Chức năng của lò Ứng dụng

Nướng quạt ẩm Để nướng các thực phẩm trong khuôn bánh ở 1 tầng lò. 
Để tiết kiệm điện năng khi nướng, vui lòng sử dụng 
chức năng này cùng với các gợi ý thiết lập trong bảng 
gợi ý phía dưới để đạt được kết quả nấu ăn như ý. Để 
biết thêm thông tin chi tiết về các gợi ý thiết lập, vui lòng 
tham khảo bảng gợi ý phía dưới. Chức năng này được 
sử dụng để phân loại các cấp độ hiệu quả sử dụng điện 
tuân theo tiêu chuẩn EN 60350-1.

Nướng nhanh Để nướng thực phẩm có mặt phẳng với số 
lượng lớn, hoặc nướng bánh mì.

Nướng siêu tốc Để nướng tảng thịt lớn hay thịt gia cầm ở một tầng 
của lò. Chức năng này cũng giúp nấu các món bỏ 
lò và nướng vàng thực phẩm.

Nướng pizza Để nướng ở một tầng của lò để có đế bánh giòn rụm, 
cháy cạnh. Khi sử dụng chức năng này, hãy giảm nhiệt 
độ lò xuống 20 – 40oC từ mức nhiệt độ chuẩn ở 
chương trình Nướng thông thường.

Nướng thịt Để nướng thịt mềm và mọng nước.

Giữ ấm Để giữ ấm thức ăn.

Rã đông Để rã đông các thực phẩm đông lạnh, như rau củ và 
trái cây. Thời gian rã đông tùy thuộc vào khối lượng 
và kích thước của thực phẩm cần rã đông.

Pyrolysis Để kích hoạt chức năng tự làm sạch bằng nhiệt 
phân pyrolytic. Chức năng này giúp đốt cháy các 
vết bẩn còn sót lại trong lò sau khi nướng.

5.3 Màn hình hiển thị

A B C

DEFG

A. Thời gian
B. Đèn báo mức nhiệt và lượng nhiệt

còn dư
C. Đèn báo ngăn chứa nước (chỉ có ở

một số mẫu máy)
D. Cảm biến nhiệt độ (chỉ có ở một số

mẫu máy)
E. Khóa cửa (chỉ có ở một số mẫu

máy)
F. Giờ/phút
G. Chức năng hẹn giờ
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5.4 Các nút bấm

Nút bấm Tên gọi Mô tả chức năng

Nút giảm Để thiết lập thời gian.

Đồng hồ Để thiết lập chức năng hẹn giờ.

Nút tăng Để thiết lập thời gian.

5.5 Đèn báo mức nhiệt
Khi quý khách khởi động một chức năng 
của lò nướng, thanh nhiệt độ trên màn 
hình sẽ lần lượt hiển thị  . 

Thanh nhiệt độ sẽ cho biết mức 
nhiệt độ đang tăng hay đang giảm.

6. CHỨC NĂNG HẸN GIỜ
6.1 Bảng chức năng hẹn giờ

Chức năng hẹn giờ Ứng dụng

Thời gian 
trong ngày

Để hiển thị hoặc thay đổi thời gian. Quý khách chỉ có 
thể thay đổi thời gian trong ngày khi thiết bị đã được tắt.

Thời gian nướng Để thiết lập thời gian nướng của lò. Chỉ sử dụng chức 
năng này sau khi đã lựa chọn chương trình nướng.

Thời gian kết thúc Để thiết lập thời gian tắt lò nướng. Chỉ sử dụng chức 
năng này sau khi đã lựa chọn chương trình nướng.

Hẹn giờ kết thúc Để kết hợp chức năng thời gian nướng và thời gian 
kết thúc

Hẹn giờ đếm 
ngược

Để thiết lập thời gian đếm ngược. Chức năng này 
không làm ảnh hưởng tới hoạt động của lò nướng. 
Quý khách có thể thiết lập chức năng này bất cứ lúc 
nào, ngay cả khi lò đang tắt.

00:00 Hẹn giờ đếm tiến Nếu quý khách chưa thiết lập bất cứ chức năng hẹn giờ 
nào, chức năng hẹn giờ đếm tiến sẽ tự động đo lường 
thời gian hoạt động của lò nướng. Chức năng này sẽ tự 
động được kích hoạt khi lò nướng bắt đầu hoạt động.
Quý khách không thể sử dụng chức năng hẹn giờ đếm 
tiến cùng với chức năng thời gian nướng và thời gian kết 
thúc.

6.2 Thiết lập và điều chỉnh thời 
gian
Sau khi cắm phích cắm của lò nướng 
vào ổ điện, chờ cho tới khi màn hình 
hiển thị     và        .   nhấp nháy.

mong muốn.
2. Ấn nút       để xác nhận và chuyển

sang thiết lập số phút.

"00"

3. Ấn nút      hoặc      để thiết lập số
phút mong muốn.

4. Ấn nút        để xác nhận, hoặc chờ
cho thiết bị tự động lưu lại thời gian
sau 5 giây.

Màn hình sẽ hiển thị thời gian mới 
được thiết lập.
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1. Ấn nút      hoặc      để thiết lập số giờ



Để thay đổi thời gian trong ngày, ấn nút 
liên tiếp cho tới khi đèn báo thời gian 
trong ngày        nhấp nháy trên bảng 
điều khiển.

6.3 Thiết lập thời gian nướng
1. Lựa chọn 1 chương trình nướng.
2. Ấn nút       liên tiếp cho tới khi biểu
tượng          nhấp nháy trên bảng điều
khiển.
3. Ấn nút       hoặc       để thiết lập số
giờ và số phút của thời gian nướng.
4. Ấn nút        để xác nhận.
Khi thời gian kết thúc, thiết bị sẽ phát ra 
chuông báo trong vòng 2 phút. Biểu 
tượng         và thiết lập thời gian sẽ nhấp 
nháy trên bảng điều khiển. Thiết bị sẽ 
tự động tắt. 
5. Ấn bất cứ nút nào để tắt chuông báo.
6. Xoay núm lựa chọn chức năng về vị

trí tắt.

6.4 Thiết lập thời gian kết thúc
1. Lựa chọn 1 chương trình nướng.
2. Ấn nút       liên tiếp cho tới khi biểu
tượng       nhấp nháy trên bảng điều khiển.
3. Ấn nút       hoặc       để thiết lập số giờ
và số phút của thời gian kết thúc.
4. Ấn nút       để xác nhận.
Khi thời gian kết thúc, thiết bị sẽ phát ra
chuông báo trong vòng 2 phút. Biểu tượng
và thiết lập thời gian sẽ nhấp nháy trên bảng
điều khiển. Thiết bị sẽ tự động tắt.
5. Ấn bất cứ nút nào để tắt chuông báo.
6. Xoay núm lựa chọn chức năng về vị

trí tắt.

6.5 Thiết lập chức năng hẹn 
giờ kết thúc
1. Lựa chọn 1 chương trình nướng.
2. Ấn nút      liên tiếp cho tới khi biểu

tượng         nhấp nháy trên bảng điều 
khiển. 

3. Ấn nút       hoặc      để thiết lập số giờ 
và số phút của thời gian nướng.
4. Ấn nút  để xác nhận. Biểu tượng 
(Hình) nhấp nháy trên màn hình.
5. Ấn nút  hoặc      để thiết lập số 
giờ và số phút của thời gian kết thúc.
6. Ấn nút  để xác nhận.
Thiết bị sẽ tự động bật và hoạt động 
trong khoảng thời gian nướng đã được 
thiết lập. Khi thời gian nướng kết thúc, 
thiết bị sẽ phát ra chuông báo trong vòng 
2 phút, và thiết lập thời gian sẽ nhấp nháy 
trên bảng điều khiển. Thiết bị sẽ tự động 
tắt. 
7. Ấn bất cứ nút nào để tắt chuông báo.
8. Xoay núm lựa chọn chức năng về vị

trí tắt.

6.6 Hẹn giờ đếm ngược
1.

2.

Ấn nút  liên tiếp cho tới khi biểu 
tượng         nhấp nháy trên bảng điều 
khiển.
Ấn nút        hoặc  để thiết lập thời 
gian đếm ngược.
Đầu tiên, thiết lập số giây, sau đó, 
thiết lập số phút.
Khi thời gian đếm ngược lớn hơn 60 
phút, biểu tượng  sẽ nhấp nháy 
trên bảng điều khiển.

3. Thiết lập số giờ.
4.

5.

Chức năng hẹn giờ đếm ngược sẽ tự 
động được kích hoạt sau 5 giây. 
Khi 90% thời gian đã trôi qua, thiết bị 
sẽ phát ra chuông báo.
Khi thời gian đếm ngược đã hết, thiết 
bị sẽ phát ra chuông báo trong vòng 
2 phút, biểu tượng "00:00" và       sẽ 
xuất hiện trên bảng điều khiển. Ấn 
bất cứ nút nào để tắt chuông báo.

7. SỬ DỤNG CÁC PHỤ KIỆN ĐI KÈM
CẢNH BÁO!
Tham khảo mục “Thông 
tin an toàn”.

6.7 Hẹn giờ đếm tiến
Để thiết lập lại chức năng hẹn giờ đếm 
tiến, ấn đồng thời 2 nút        và        . 
Đồng hồ sẽ bắt đầu đếm tiến lại từ đầu.

7.1 Lắp các phụ kiện vào lò 
nướng
Lắp vỉ nướng vào lò:
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Ấn vỉ nướng vào ray trượt của giá đỡ. 
Đảm bảo rằng quý khách đã ấn hết vỉ 
nướng vào phía trong ray trượt.

Lắp chảo sâu vào lò:

Ấn chảo sâu vào ray trượt của giá đỡ.

Lắp đồng thời cả vỉ nướng và chảo sâu 
vào lò:
Ấn chảo sâu vào ray trượt của giá đỡ và 
lắp vỉ nướng và ray trượt phía trên. Đảm 
bảo rằng quý khách đã ấn hết vỉ nướng 
vào phía trong ray trượt.

Lò nướng được thiết kế để 
luôn an toàn cho người sử 
dụng khi lắp và tháo các phụ 
kiện. Gờ nhỏ giúp tránh cho 
các phụ kiện bị rơi ra ngoài. 
Vành đai cao bao quanh kệ 
giúp các đồ nấu không bị 
trượt trên kệ.

8. CÁC CHỨC NĂNG PHỤ TRỢ
8.1 Chức năng khóa trẻ em
Khi chức năng khóa trẻ em đang được sử 
dụng, thiết bị không thể được kích hoạt 
một cách ngẫu nhiên.

Khi cửa bị khóa, hoặc khi chức 
năng Pyrolysis đang hoạt động, 
biểu tượng SAFE và       xuất 
hiện trên bảng điều khiển. Quý 
khách có thể kiểm tra bằng cách 
thử vặn núm xoay.

1. Đảm bảo rằng núm điều khiển
đã được xoay về vị trí tắt.

2. Ấn và giữ đồng thời 2 nút      và
trong vòng 2 giây.

Thiết bị phát ra chuông báo. Biểu tượng 
SAFE và       xuất hiện trên bảng điều 
khiển.
Để tắt chức năng khóa trẻ em, lặp lại 
bước 2.

8.2 Biểu tượng lượng nhiệt còn dư
Khi thiết bị đã được tắt, màn hình sẽ hiển thị 
lượng nhiệt còn dư    nếu nhiệt độ trong lò 
nướng lớn hơn 40oC. Xoay núm điều chỉnh 
nhiệt độ sang bên trái hoặc bên phải để xem 
nhiệt độ trong lò.

8.3 Chức năng tự động tắt lò
Vì lý do an toàn, thiết bị sẽ tự động tắt sau 
một thời gian nếu quý khách đã lựa chọn 
chương trình nướng nhưng không thay đổi 
bất cứ thiết lập nào.

Nhiệt độ  (°C) Thời gian trước khi lò 
nướng tự động tắt
(giờ)

30 - 115 12.5

120 - 195 8.5
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Nhiệt độ  (°C) Thời gian trước khi 
lò nướng tự động tắt
(giờ)

200 - 245 5.5

250 - nhiệt độ tối đa 1.5

Sau khi lò nướng tự động tắt, quý khách 
có thể bật lò lại bằng cách ấn vào bất 
cứ nút nào.

Chức năng tự động tắt lò 
sẽ không áp dụng với các 
chức năng sau: đèn, thời 
gian nướng và thời gian 
kết thúc.

8.4 Quạt làm mát
Khi lò nướng đang vận hành, quạt 
làm mát sẽ tự 

động hoạt động để giữ mát cho bề mặt 
của thiết bị. Nếu quý khách tắt thiết bị, 
quạt làm mát có thể tiếp tục hoạt động 
tới khi thiết bị nguội hẳn.

8.5 Thiết bị an toàn nhiệt
Việc vận hành thiết bị không đúng cách 
hoặc việc các bộ phận của thiết bị bị hư 
hại có thể gây quá nhiệt cho thiết bị, gây 
nguy hiểm cho người sử dụng. Để 
phòng tránh nguy cơ đó, lò nướng này 
được trang bị một thiết bị an toàn nhiệt 
giúp ngắt điện khi hiện tượng quá nhiệt 
xảy ra. Lò nướng sẽ tự động được bật 
trở lại khi mức nhiệt độ đã giảm xuống.

9. CÁC MẸO VÀ GỢI Ý HỮU ÍCH
CẢNH BÁO!
Tham khảo mục “Thông tin an 
toàn”.

Mức nhiệt độ và thời gian nướng 
trên bảng ghi chỉ là thông tin 
tham khảo. Mức nhiệt độ và thời 
gian nướng thực phụ thuộc vào 
công thức nấu ăn và chất lượng 
cũng như khối lượng các nguyên 
liệu được sử dụng.

9.1 Thông tin chung
• Thiết bị có 5 vị trí đặt kệ. Các vị trí đặt

kệ được đặt tên từ phía dưới mặt sàn
của khoang lò lên dần phía trên.

• Thiết bị được trang bị một hệ thống
giúp lưu thông không khí và liên tục tái
chế hơi nước. Nhờ hệ thống này, quý
khách có thể nấu thực phẩm trong môi
trường ẩm, khiến cho các món ăn
mềm bên trong và giòn rụm bên ngoài.
Hệ thống cũng giúp làm giảm thời gian
nướng và lượng điện năng tiêu thụ
xuống mức tối thiểu.

• Hơi nước có thể ngưng tụ lại trong
khoang lò hoặc trên cửa kính. Hiện
tượng này là hoàn toàn bình thường.
Chú ý luôn đứng tránh xa lò khi mở
cửa lò khi lò đang hoạt động. Để làm
giảm hiện tượng hơi nước ngưng tụ,
hãy vận hành lò trong vòng 10 phút
trước khi nấu.

• Lau sạch hơi nước bám trong
khoang lò sau mỗi lần sử dụng

• Không đặt các đồ vật trực tiếp xuống
sàn của khoang lò. Không đặt giấy 
bạc trực tiếp lên trên các bộ phận 
của lò khi nấu. Điều này có thể thay 
đổi kết quả nướng bánh, và gây hư 
hại cho lớp tráng men.  

9.2 Nướng bánh
• Không được mở cửa lò trước khi lò

hoạt động được ¾ thời gian nướng.
• Nếu quý khách sử dụng 2 khay

nướng bánh cùng thời điểm, lưu ý đặt
2 khay nướng tại 2 tầng lò cách nhau
1 tầng trống.

9.3 Nướng thịt và cá
• Sử dụng chảo nướng sâu lòng để

nướng các loại thực phẩm chứa nhiều
mỡ để tránh gây các vết ố không tẩy
rửa được cho lò nướng.

• Sau khi nướng, chờ khoảng 15 phút
trước khi thái thịt để nước thịt không bị
chảy ra ngoài.

• Để tránh bị khói trong quá trình nướng
thịt, hãy đổ một chút nước vào chảo
nướng sâu lòng và cho thêm nước
mỗi khi nước đã bốc hơi hết.
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phù hợp nhất (nhiệt độ, thời gian 
nấu…) cho nồi nấu, công thức và khối 
lượng thực phẩm nấu.

9.4 Thời gian nướng
Thời gian nướng phụ thuộc vào loại 
thực phẩm, kết cấu và khối lượng thực 
phẩm cần nấu.

Đầu tiên, hãy theo dõi kết quả nấu 
nướng. Sau đó tìm mức thiết lập 

Loại bánh Chế độ nướng mặt trên và 
mặt dưới Chế độ nướng đa tầng Thời gian 

(phút)
Ghi chú

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

80 - 100 Sử dụng 2 
khuôn 
nướng bánh 
20cm trên vỉ 
nướng.

60 - 8021503175Bánh 
strudel

Sử dụng 
khay nướng 
bánh.

1652170Bánh 
tart mứt

2 (trái và 
phải)

30 - 40 Sử dụng 
khuôn 
nướng bánh 
26cm.

Bánh 
bông 
lan

40 - 5021502170 Sử dụng 
khuôn 
nướng bánh 
26cm.

Bánh 
Giáng 
sinh/Bánh 
hoa quả1)

90 - 12021502160 Sử dụng 
khuôn 
nướng bánh 
20cm.

Bánh 
mận1)

50 - 6021601175 Sử dụng 
khuôn bánh 
mì

Bánh 
nhỏ – 1 
tầng1)

20 - 303150 - 1603170 Sử dụng 
khay 
nướng 
bánh.
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9.5 Bảng hướng dẫn nướng bánh và nướng thịt
Các loại bánh ngọt

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Các loại bánh
có đánh trứng

Bánh
quy
bơ

Bánh phô
mai

Bánh
táo1)

3 (21602170 và
4)

3 (21602170 và
4)

21602170 (trái và 
phải)

45 - 60 Sử dụng 
khuôn nướng
bánh.

20 - 30

bánh.

Sử dụng 
khuôn nướng

80 - 10021651170 Sử dụng 

bánh 26cm.
khuôn nướng
 



Chế độ nướng đa tầngChế độ nướng mặt trên và
mặt dưới

Loại bánh Thời 
gian 
(phút)

Ghi chú

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Nhiệt độ
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Bánh
nhỏ – 2
tầng1)

- - 25 - 352 và 4140 - 150 Sử dụng 
khay 
nướng 
bánh.

Bánh nhỏ -
– 3
tầng1)

- 1, 3 và  5 30 - 45140 - 150 Sử dụng 
khay 
nướng 
bánh.

Bánh quy/
bánh quy
pastry stripe
– 1 tầng

25 - 453140 - 1503140 Sử dụng 
khay 
nướng 
bánh.

Bánh quy/
bánh quy
pastry stripe
– 2 tầng

- - 35 - 402 và 4140 - 150 Sử dụng 
khay 
nướng 
bánh.

Bánh quy/
bánh quy
pastry
stripe – 3
tầng

- - 1, 3 và 35 - 455140 - 150 Sử dụng 
khay 
nướng 
bánh.

Bánh meringue
– 1 tầng

Bánh
meringue –
2 tầng1)

80 - 10031203120 Sử dụng 
khay nướng 
bánh.

80 - 1002 và 4120-- Sử dụng 
khay nướng 
bánh.

Bánh bao1) 12 - 2031903190 Sử dụng 
khay nướng 
bánh.

Bánh su 
dài – 1 
tầng

25 - 3531703190 Sử dụng 
khay nướng 
bánh.

Bánh su 
dài – 2 tầng

- - 35 - 452 và 4170 Sử dụng 
khay nướng 
bánh.

45 - 7021702Bá 180nh tart Sử dụng 
khuôn 
nướng bánh 
20cm.

Bánh 
hoa quả

110 - 12021501160 Sử dụng 
khuôn 
nướng bánh 
24cm.
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Bánh bông 
lan 
Victoria1)

170 1 160 2 (trái và 
phải)

30 - 50 Sử dụng 
khuôn 
nướng bánh 
20cm.

1) Làm nóng lò trước trong vòng 10 phút.

Bánh mì và pizza

Bánh 
mì 
trắng1)

190 1 190 1 60 - 70 1 – 2 miếng, 
500g cho 
mỗi miếng.

Bánh mì       190
lúa mạch

1 180 1 30 - 45 Sử dụng 
khuôn bánh 
mì.

Bánh mì 
chuột1)

190 2 180 2 (2 và 
4)

25 - 40 6 – 8 bánh 
trong một 
khay nướng 
bánh.

Pizza1) 230 - 250 1 230 - 250 1 10 - 20 Sử dụng 
khay nướng 
bánh hoặc 
chảo sâu.

Bánh  
Scones1)

200 3 190 3 10 - 20 Sử dụng 
khay nướng 
bánh.

1) Làm nóng lò trước trong vòng 10 phút.

Pudding

Pudding mì Ý 200 2 180 2 40 - 50 Sử dụng khuôn 
nướng bánh.

Pudding 
flan rau củ

  200 2 175 2 45 - 60 Sử dụng khuôn 
nướng bánh.

Bánh Quiches1)  180 1 180 1 50 - 60 Sử dụng khuôn 
nướng bánh.

Lasagne1) 180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 Sử dụng khuôn 
nướng bánh.
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Loại bánh mặt dưới
Chế độ nướng mặt trên và Chế độ nướng đa tầng Thời gian 

(phút)
Ghi chú

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Loại bánh mặt dưới
Chế độ nướng mặt trên và Chế độ nướng đa tầng Thời gian 

(phút)
Ghi chú

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Loại bánh mặt dưới
Chế độ nướng mặt trên và Chế độ nướng đa tầng Thời gian 

(phút)
Ghi chú

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ



Cannello‐
ni1)

180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 Sử dụng 
khuôn nướng 
bánh.

1) Làm nóng lò trước trong vòng 10 phút.

Thịt

Thịt bò 200 2 190 2 50 - 70 Sử dụng 
vỉ nướng.

Thịt lợn 180 2 180 2 90 - 120 Sử dụng 
vỉ nướng.

Thịt bê 190 2 175 2 90 - 120 Sử dụng 
vỉ nướng.

Thịt bò 
nướng tái 
kiểu Anh

210 2 200 2 50 - 60 Sử dụng 
vỉ nướng.

Thịt bò 
nướng chín 
tái kiểu Anh

210 2 200 2 60 - 70 Sử dụng 
vỉ nướng.

Thịt bò 
nướng chín 
kiểu Anh

210 2 200 2 70 - 75 Sử dụng 
vỉ nướng.

Vai lợn 180 2 170 2 120 - 150 Gồm cả da

Chân 
giò lợn

180 2 160 2 100 - 120 2 miếng

Thịt cừu 190 2 175 2 110 - 130 Đùi

Thịt gà 220 2 200 2 70 - 85 Nguyên con

Thịt gà tây 180 2 160 2 210 - 240 Nguyên con

Thịt vịt 175 2 220 2 120 - 150 Nguyên con

Thịt ngỗng 175 2 160 1 150 - 200 Nguyên con

Thịt thỏ 190 2 175 2 60 - 80 Chặt 
miếng

Thịt thỏ 
rừng

190 2 175 2 150 - 200 Chặt 
miếng
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Loại bánh mặt dưới
Chế độ nướng mặt trên và Chế độ nướng đa tầng Thời gian 

(phút)
Ghi chú

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Loại thịt       mặt dưới
Chế độ nướng mặt trên và Chế độ nướng đa tầng Thời gian 

(phút)
Ghi chú

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ



Thịt gà lôi 190 2 175 2 90 - 120 Nguyên con

Cá

Cá 
hương/cá 
tráp

190 2 175 2 40 - 55 3 - 4 con

Cá ngừ/cá 
hồi

190 2 175 2 35 - 60 4 - 6 miếng

9.6 Nướng thịt
Làm nóng lò trước trong 
vòng 3 phút.

Loại thịt Khối lượng    Nhiệt độ (oC)    Thời gian (phút)    Vị trí
Số miếng       (g)   Mặt trước        Mặt sau       đặt kệ

Bít tết 
phi lê

4 800 Tối đa 12 - 15 12 - 14 4

Bít tết 
bò

4 600 Tối đa 10 - 12 6 - 8 4

Xúc xích  8 - Tối đa 12 - 15 10 - 12 4

Sườn 
lợn

4 600 Tối đa 12 - 16 12 - 14 4

Thịt gà (chặt 
làm đôi)

2 1000 Tối đa 30 - 35 25 - 30 4

Món Kebabs 4 - Tối đa 10 - 15 10 - 12 4

Ức gà 4 400 Tối đa 12 - 15 12 - 14 4

Hambur‐
ger

6 600 Tối đa 20 - 30 - 4

Phi lê cá 4 400 Tối đa 12 - 14 10 - 12 4

Sandwich 
nướng

4 - 6 - Tối đa 5 - 7 - 4
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Loại thịt      mặt dưới
Chế độ nướng mặt trên và Chế độ nướng đa tầng Thời gian 

(phút)
Ghi chú

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Loại cá       mặt dưới
Chế độ nướng mặt trên và Chế độ nướng đa tầng Thời gian 

(phút)
Ghi chú

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ

Nhiệt độ 
(oC)

Vị trí đặt 
kệ



Bánh mì lát 4 - 6 - Tối đa 2 - 4 2 - 3 4

9.7 Nướng siêu tốc
Thịt bò

Loại thịt Khối lượng Nhiệt độ 
(°C)

Thời gian 
(phút)

Vị trí đặt kệ

Thịt bò nướng: 
tái1)

Trên 1 cm 
độ dày

190 - 200 5 - 6 1 hoặc  2

Thịt bò nướng: 
chín tái1)

Trên 1 cm 
độ dày

180 - 190 6 - 8 1 hoặc  2

Thịt bò nướng: 
chín1)

Trên 1 cm 
độ dày

170 - 180 8 - 10 1 hoặc  2

1) Làm nóng lò trước. 

Thịt lợn
Loại thịt Khối lượng

(kg)
Nhiệt độ 
(°C)

Thời gian 
(phút)

Vị trí đặt 
kệ

Thịt 
vai/cổ/mông

1 - 1.5 160 - 180 90 - 120 1 hoặc  2

Sườn 1 - 1.5 170 - 180 60 - 90 1 hoặc  2

Ổ thịt xay 0.75 - 1 160 - 170 50 - 60 1 hoặc  2

Chân giò (đã 
được nấu trước)

0.75 - 1 150 - 170 90 - 120 1 hoặc  2

Thịt bê

Loại thịt Khối lượng
(kg)

Nhiệt độ 
(°C)

Thời gian 
(phút)

Vị trí đặt kệ

Thịt bê nướng 1 160 - 180 90 - 120 1 hoặc  2

Chân giò bê     1.5 - 2 160 - 180 120 - 150 1 hoặc  2

Thịt cừu

Loại thịt Khối lượng 
(kg)

Nhiệt độ 
(°C)

Thời gian 
(phút)

Vị trí đặt kệ

Chân cừu/ Thịt 
cừu nướng

1 - 1.5 150 - 170 100 - 120 1 hoặc  2

Thịt lưng cừu   1 - 1.5 160 - 180 40 - 60 1 hoặc  2
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Loại thịt Khối lượng    Nhiệt độ (oC)    Thời gian (phút)    Vị trí
Số miếng       (g)   Mặt trước        Mặt sau       đặt kệ



Loi tht

Thịt gia cầm

Loại thịt Khối lượng
(kg)

Nhiệt độ 
(°C)

Thời gian 
(phút)

Vị trí đặt kệ

Thịt gia cầm chặt 
thành từng miếng

0.2 - 0.25 
mỗi miếng 200 - 220 30 - 50 1 hoặc  2

Gà chặt nửa 0.4 - 0.5 each 190 - 210 35 - 50 1 hoặc  2

Gà, gà công 
nghiệp

1 - 1.5 190 - 210 50 - 70 1 hoặc  2

Vịt 1.5 - 2 180 - 200 80 - 100 1 hoặc  2

Ngỗng 3.5 - 5 160 - 180 120 - 180 1 hoặc  2

Gà tây 2.5 - 3.5 160 - 180 120 - 150 1 hoặc  2

Gà tây 4 - 6 140 - 160 150 - 240 1 hoặc  2

Cá (hấp)

Loại cá Khối lượng 
(kg)

Nhiệt độ 
(°C)

Thời gian 
(phút)

Vị trí đặt kệ

Cá nguyên con 1 - 1.5 210 - 220 40 - 60 1 hoặc  2

9.8 Nướng quạt ẩm
Trong quá trình lò hoạt 
động, chỉ mở cửa lò khi 
cần thiết.

Loại thực phẩm Nhiệt độ 
(°C)

Thời gian 
(phút)

Vị trí đặt 
kệ

Pasta bỏ lò 190 - 200 45 - 55 2

Khoai tây bỏ lò 160 - 170 60 - 75 2

Moussaka 180 - 200 75 - 90 2

Lasagne 160 - 170 55 - 70 2

Cannelloni 170 - 190 65 - 75 2

Bread pudding 150 - 160 75 - 90 2

Rice pudding 170 - 190 45 - 60 2

Bánh táo 150 - 160 75 - 85 2

Bánh mì trắng 180 - 190 50 - 60 2
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Loại 
thực phẩm

Khối 
lượng (g)

Thời gian rã 
đông (phút)

Thời gian rã 
đông thêm (phút)

Ghi chú

Gà 20 - 30100 - 1401000 Đặt miếng gà lên một cái đĩa 
úp ngược bên trên 1 cái đĩa 
lớn hơn. Lật gà khi rã đông 
được nửa thời gian.

Thịt 20 - 30100 - 1401000  Lật miếng thịt khi rã đông 

 
được nửa thời gian.
Lật miếng thịt khi rã đôngThịt 500 90 - 120 20 - 30 được nửa thời gian.

Cá hương 150 25 - 35 10 - 15 -
Dâu tây 10 - 2030 - 40300 -

Bơ 10 - 1530 - 40250 -

Kem 10 - 1580 - 1002 x 200 Quý khách có thể đánh 
kem khi kem còn đông 
đá một chút.

Bánh gato 601400 60 -

9.10 Sấy khô – Chế độ nướng đa tầng
• Dùng giấy nến hoặc giấy không thấm mỡ để
bọc các khay nướng lại.
• Để có kết quả tốt nhất, hãy tắt lò khi lò đang
sấy được một nửa thời gian. Mở cửa lò và đợi

lò nướng nguội lại trong vòng 
một đêm trước để hoàn tất quá 
trình sấy.

Rau củ
Loại rau 
củ

Nhiệt độ 
(°C)

Thời gian 
(giờ)

Vị trí đặt kệ
1 kệ 2 kệ

Hạt đậu 6 - 860 - 70 3 1 / 4

Hạt tiêu 5 - 660 - 70 3 1 / 4

Dưa rau củ 5 - 660 - 70 3 1 / 4

Nấm 6 - 850 - 60 3 1 / 4

Thảo mộc 2 - 340 - 50 3 1 / 4

Trái cây
Loại 
trái cây

Nhiệt độ 
(°C)

Thời gian 
(giờ)

Vị trí đặt kệ
1 kệ 2 kệ

Mận 8 - 1060 - 70 3 1 / 4

Mơ 8 - 1060 - 70 3 1 / 4
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Loại trái cây Nhiệt độ 
(°C)

Thời gian 
(giờ)

Vị trí đặt kệ
1 kệ 2 kệ

Táo cắt miếng 60 - 70 6 - 8 3 1 / 4

Lê 60 - 70 6 - 9 3 1 / 4

10. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

CẢNH BÁO!
Vui lòng tham khảo mục 
“Thông tin an toàn”.

10.1 Lưu ý khi vệ sinh:
• Lau sạch mặt trước của thiết bị bằng 

một mảnh vải mềm với nước ấm và 
chất tẩy rửa.

• Để vệ sinh bề mặt kim loại, sử dụng 
chất tẩy rửa thông dụng.

• Vệ sinh bên trong lò nướng sau mỗi 
lần sử dụng. Các vụn thức ăn hoặc vết 
dầu mỡ tích tụ trong lò có thể gây 
cháy, đặc biệt nguy cơ cháy cao hơn 
đối với chảo nướng. 

•

•

Làm sạch các vết bẩn cứng đầu bằng 
chất tẩy rửa lò nướng chuyên dụng.
Rửa sạch và để khô các phụ kiện sau 
mỗi lần sử dụng bằng một mảnh vải 
mềm với nước ấm có pha chất tẩy rửa.

• Nếu quý khách có phụ kiện chống dính, 
không được sử dụng các chất tẩy rửa 
có tính bào mòn cao, các vật dụng sắc 
nhọn hoặc rửa phụ kiện trong máy rửa 
chén đĩa. Điều này có thể làm hư hại 
đến lớp chống dính của phụ kiện. 

10.2 Vệ sinh các bộ phận làm 
từ thép không gỉ hoặc nhôm

Để vệ sinh cửa lò, vui lòng chỉ sử 
dụng một miếng bọt biển ẩm, sau 
đó lau khô lại bằng một miếng vải 
mềm.
Không được sử dụng các chất tẩy 
rửa có tính bào mòn, axit, các 
dụng cụ vệ sinh làm từ gỗ hay 
thép để vệ sinh thiết bị vì chúng có 
thể gây hư hại cho bề mặt của 
thiết bị. Lưu ý tương tự khi vệ sinh 
bảng điều khiển lò nướng.

10.3 Tháo các giá đỡ
Để vệ sinh lò nướng, quý khách cần 
tháo các giá đỡ ra khỏi khoang lò.

1. Kéo phần đằng trước của giá đỡ ra khỏi 
thành lò.

2. Kéo phần đằng sau của giá đỡ khỏi thành 
lò và tháo rời hẳn giá đỡ.

2
1

Lắp lại các giá đỡ theo trình tự ngược 
lại.

10.4 Chức năng tự làm sạch 
bằng nhiệt phân Pyrolysis

CHÚ Ý!
Tháo tất cả các phụ kiện và 
các giá đỡ có thể tháo rời ra 
khỏi lò nướng.

Không được kích hoạt chức 
năng Pyrolysis nếu quý 
khách chứa đóng chặt cửa 
lò. Ở một số mẫu máy, màn 
hình sẽ hiển thị “C3” khi lỗi 
này xảy ra.

CẢNH BÁO!
Thiết bị sẽ trở nên rất nóng. 
Cần đề phòng nguy cơ bị 
bỏng.
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CHÚ Ý!
Nếu lò nướng được lắp đặt âm tủ 
ngay cạnh một thiết bị khác, lưu ý 
không sử dụng thiết bị đó trong khi 
chức năng Pyrolysis đang hoạt 
động.
Các bước thiết lập chức năng tự 
làm sạch bằng nhiệt phân pyrolic:

1. Lau sạch các vụn thức ăn còn sót lại 
trong lò nướng.

2. Dùng một miếng vải sạch và nước nóng 
lau sạch mặt phía trong cánh cửa để các 
vụn thức ăn không bị cháy dính vào cánh 
cửa.

3. Lựa chọn chức năng Pyrolysis. Tham 
khảo mục “Các chức năng của lò nướng”. 

4. Khi biểu tượng           nhấp nháy, ấn nút 

+ hoặc – để thiết lập chu trình làm 
sạch cần thiết:

Lựa chọn Mô tả

P1 Nếu lò nướng 
không quá bẩn. 
Thời gian làm 
sạch lò: 1 tiếng.

P2 Nếu quý khách 
không thể lau sạch 
các vụn thức ăn và 
vết dầu mỡ một 
cách dễ dàng. Thời 
gian làm sạch lò: 1 
tiếng 30 phút.

Ấn nút       hoặc xoay núm điều chỉnh nhiệt 
độ để bắt đầu chu trình. Quý khách có thể 
sử dụng chức năng hẹn giờ kết thúc để 
hoãn việc khởi động của chu trình làm 
sạch. Trong quá trình lò nướng tự làm sạch 
bằng nhiệt phân, đèn lò nướng sẽ tắt.
5. Khi lò nướng đã đạt tới mức nhiệt độ 

được thiết lập, cửa lò nướng sẽ bị 
khóa. Màn hình hiển thị biểu tượng  
và thanh nhiệt cho tới khi cửa lò 
nướng được mở khóa.
Để ngưng chu trình Pyrolysis trước 
khi chu trình hoàn tất, xoay núm lựa 
chọn chức năng về vị trí tắt.

6. Khi chu trình Pyrolysis hoàn tất, màn 
hình sẽ hiển thị thời gian trong ngày. 
Cửa lò nướng vẫn sẽ bị khóa.

7. Khi thiết bị nguội lại, thiết bị sẽ phát 
ra chuông báo và cửa lò được mở 
khóa. 

10.5 Chức năng nhắc nhở 
Pyrolysis
Để nhắc quý khách tiến hành kích hoạt 
chức năng làm sạch bằng nhiệt phân 
Pyrolysis, biểu tượng PYR sẽ nhấp nháy 
trên màn hình trong vòng 10 giây sau 
mỗi lần bật và tắt thiết bị.

Biểu tượng nhắc kích hoạt 
chức năng Pyrolysis sẽ tắt khi:
• Sau mỗi lần chức năng 

Pyrolysis hoạt động.
• Nếu quý khách ấn đồng thời 

nút + và – khi biểu tượng 
PYR đang nhấp nháy trên 
bảng điều khiển. 

10.6 Vệ sinh cửa lò nướng
Cửa lò nướng có 4 tấm kính. Quý 
khách có thể tháo rời cánh cửa và các 
tấm kính bên trong để lau chùi.

Cửa lò có thể đóng lại nếu 
quý khách cố gắng tháo các 
tấm kính trước khi tháo cửa lò.

CHÚ Ý!
Không được sử dụng thiết bị 
mà không có các tấm kính.

1. Mở cửa hết cỡ và giữ 2 bản lề cửa.

2. Nhấc và xoay 2 chốt khóa gạt ở 2 bản lề 
cửa.
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3. Đóng cửa lò vào một nửa so với vị 
trí mở ban đầu. Sau đó kéo cửa lò ra 
phía trước và nhấc ra.

4. Đặt cánh cửa lên trên một miếng vải 
mềm, đặt trên bề mặt vững chắc.

5. Giữ 2 đầu viền cửa (B) ở cạnh phía 
trên của cửa và ấn vào bên trong để 
tháo chốt khóa. 

1

2

B

6. Kéo viền cửa ra phía trước để tháo 
viền cửa ra khỏi cánh cửa

7. Giữ các tấm kính cửa ở 2 cạnh trên 
cùng và nhẹ nhàng kéo từng tấm 
kính lên,  

bắt đầu từ tấm kính ở phía trên.

8. Rửa sạch các tấm kính bằng nước và 
xà phòng. Lau khô các tấm kính trước 
khi lắp lại.
Khi các tấm kính đã khô hoàn toàn, lắp 
lại các tấm kính và cửa lò vào lò nướng 
bằng cách lặp lại các bước trên theo trình 
tự ngược lại.
Đảm bảo rằng quý khách lắp lại các tấm 
kính (A, B và C) theo đúng thứ tự. Tấm 
kính ở giữa (B) có viền trang trí. Mặt in 
màn hình phải được đặt vào phía trong 
cánh cửa. Lưu ý sau khi lắp đặt, bề mặt 
của khung tấm kính (B) ở vùng in màn 
hình không sần khi chạm vào.

A B C

Đảm bảo rằng quý khách lắp đặt tấm 
kính ở giữa vào đúng vị trí.

A

B

C
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10.7 Thay đèn mới
Đặt một mảnh vải xuống đáy bên trong 
lò nướng để tránh gây hư hại đến chụp 
đèn bằng kính và khoang lò.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ điện giật!
Lưu ý ngắt cầu chì trước khi 
thay đèn.
Đèn và chụp đèn có thể nóng 
lên.
CHÚ Ý!
Luôn lót một miếng vải trước 
khi cầm vào đèn halogen để 
tránh vết dầu dính lại cháy 
trên đèn.

1. Tắt lò nướng.
2. Tháo cầu chì ra khỏi ổ cầu chì hoặc 

ngắt thiết bị ngắt mạch của lò 
nướng. 

Đèn phía sau
1. Xoay chụp đèn ngược chiều kim 

đồng hồ để tháo chụp đèn ra.
2. Lau sạch chụp đèn.
3. Thay đèn mới, loại chịu nhiệt 300oC.
4. Lắp lại chụp đèn. 

11. KHẮC PHỤC SỰ CỐ
CẢNH BÁO!
Tham khảo mục “Thông 
tin an toàn”.

11.1 Khắc phục sự cố

Vấn đề Nguyên nhân có thể xảy ra Cách khắc phục

Quý khách không thể bật 
hoặc vận hành lò nướng.

Lò nướng chưa được nối 
điện, hoặc chưa được nối 
điện đúng cách.

Kiểm tra xem lò nướng 
đã được nối điện đúng 
cách chưa (tham khảo sơ 
đồ đi dây nếu có).

Thiết bị không nóng lên. Chưa bật thiết bị. Bật thiết bị.

Thiết bị không nóng lên. Chưa thiết lập thời gian. Thiết lập thời gian.

Thiết bị không nóng lên. Chưa cài đặt những thiết 
lập cần thiết.

Điều chỉnh lại các thiết lập.

Thiết bị không nóng lên. Chức năng tự động tắt lò 
hoạt động.

Tham khảo mục “Chức 
năng tự động tắt lò.”

Thiết bị không nóng lên. Cầu chì bị đứt Đảm bảo rằng cầu chì là 
nguyên nhân khiến lò nướng 
không hoạt động. Nếu cầu 
chì tiếp tục bị đứt, vui lòng 
liên hệ kỹ sư điện có trình độ.
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Vấn đề Nguyên nhân có thể xảy ra Cách khắc phục

Đèn không hoạt động. Đèn bị hỏng. Thay đèn mới.

Lò nướng nướng thức ăn 
quá nhanh hoặc quá chậm.

Nhiệt độ quá cao hoặc quá 
thấp.

Điều chỉnh nhiệt độ nếu cần 
thiết. Tuân thủ theo các chỉ 
dẫn trong sách hướng dẫn sử 
dụng.

Hơi nước tích tụ trên thực 
phẩm và trong khoang lò.

Quý khách đặt thực 
phẩm trong lò quá lâu.

Không được để thực phẩm 
trong lò quá 15 – 20 phút 
sau khi quá trình nướng kết 
thúc.

Màn hình hiển thị “C3”. Chức năng làm sạch không 
hoạt động. Quý khách 
chưa đóng chặt cửa, hoặc 
khóa cửa bị hỏng.

Đóng chặt cửa lại.

Màn hình hiển thị “F102”.      • Quý khách chưa đóng 
   chặt cửa.

• Khóa cửa bị hỏng. 

• Đóng chặt cửa lại.
• Tắt lò nướng bằng cách 

sử dụng cầu chì tổng 
hoặc công tắc an toàn 
trong hộp cầu chì, sau 
đó bật lò nướng lại.

• Nếu màn hình vẫn tiếp 
tục hiển thị “F102”, vui 
lòng liên hệ với Trung 
tâm Dịch vụ Khách hàng 
để được hỗ trợ. 

                            Màn hình hiển thị lỗi             Lỗi về điện. •   Tắt lò nướng bằng
không có trong bảng.                                                               cách sử dụng cầu chì

tổng hoặc công tắc an
toàn trong hộp cầu chì,
sau đó bật lò nướng lại.

• Nếu màn hình vẫn tiếp
tục hiển thị lỗi, vui lòng
liên hệ với Trung tâm
Dịch vụ Khách hàng để
được hỗ trợ. 
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Vấn đề Nguyên nhân có thể xảy ra Cách khắc phục

Quý khách có thể khởi 
động lò nướng nhưng lò 
nướng không nóng lên. 
Quạt không hoạt động. 
Màn hình hiển thị “Demo”

Chế độ chạy thử đang 
được kích hoạt.

1. Tắt lò.

2. Ấn và giữ nút +.
3. Chữ số đầu trên màn 

hình hiển thị và biểu 
tượng Demo bắt đầu 
nhấp nháy.

4. Nhập mã 2468 bằng 
cách ấn nút + hoặc – 
để thay đổi giá trị, và ấn 
nút       để xác nhận.

5. Chữ số tiếp theo bắt 
đầu nhấp nháy.

6. Chế độ Demo sẽ được 
tắt khi quý khách xác 
nhận chữ số cuối cùng 
và mã số chính xác. 

11.2 Thông tin dịch vụ khách 
hàng
Nếu quý khách không thể tự tìm được 
cách khắc phục vấn đề, vui lòng liên hệ 
với đại lý hoặc trung tâm dịch vụ khách 
hàng được ủy quyền.
Các thông tin cần cung cấp cho trung 
tâm dịch vụ khách hàng được ghi trên

bảng ghi thông số kỹ thuật. Bảng ghi 
thông số kỹ thuật nằm trên cánh cửa 
phía trước của khoang lò thiết bị. Vui 
lòng không tháo bảng ghi thông số 
kỹ thuật ra khỏi thiết bị.

Chúng tôi khuyến khích quý khách ghi các thông tin xuống phần dưới đây:

Mẫu máy  (MOD.) .........................................

Số sản phẩm (PNC) .........................................

Số xê-ri  (S.N.) .........................................

12. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
CẢNH BÁO!
Tham khảo mục “Thông 
tin an toàn”.
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12.1 Đặt âm tủ
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21548
khoảng cách 
tối thiểu 550

20600

khoảng cách 
tối thiểu. 560
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589
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573
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khoảng cách 
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594

3
5

1
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+-

12.2 Cố định thiết bị vào tủ 
bếp

A
B

12.3 Lắp đặt điện
Nhà sản xuất sẽ không chịu 
trách nhiệm đối với các hư hại 
gây ra bởi việc không tuân thủ 
các chỉ dẫn an toàn trong mục 
“Thông tin an toàn”.

Thiết bị này được trang bị một phích 
cắm và dây điện.

12.4 Dây điện
Quý khách có thể sử dụng các loại dây 
điện sau để lắp đặt thiết bị hoặc thay 
mới dây điện:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Để biết thêm thông tin về dây điện, vui 
lòng tham khảo bảng ghi thông số kỹ 
thuật. Ngoài ra quý khách có thể tham 
khảo bảng sau:
Công suất (W) Kích thước dây 

điện (mm²)
Tối đa  1380 3 x 0.75

Tối đa  2300 3 x 1

Tối đa  3680 3 x 1.5

Dây nối đất (dây xanh lá cây/vàng) 
phải dài hơn 2cm so với dây nóng và 
dây mát (dây màu xanh da trời và màu 
nâu).

13. THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG
Tái chế các vật liệu có biểu tượng       . 
Bỏ bao gói vào các thùng chứa thích 
hợp để tái chế chúng. Hãy bảo vệ 

môi trường và sức khỏe của chúng ta 
bằng cách tái chế các thiết bị điện và 
điện tử không còn sử dụng.

www.electrolux.com28



Không thải loại các thiết bị có biểu 
tượng       chung với rác thải sinh hoạt. 

. Hãy chuyển thiết bị không còn sử 
dụng tới cơ sở tái chế tại địa phương 
hoặc liên hệ với cơ quan chức năng.
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รับคำแนะนำในการใชงาน เอกสารแผนพับ ขอมูลการแกไขปญหาและขอมูลการให
บริการไดที่
www.electrolux.com/webselfservice
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการรับบริการที่
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เลือกซื้ออุปกรณเสริม วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหลแทสำหรับเครื่องใชไฟฟาของคุณไดที่:
www.electrolux.com/shop

ฝายใหบริการและดูแลลูกคา
ใชอะไหลแททุกครั้ง
ขณะติดตอศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของเรา กรุณาเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม รุน
PNC ซีเรียลนัมเบอร
ตรวจสอบขอมูลไดจากแผนขอมูลสินคา

 คำเตือน / ขอควรระวัง-ขอมูลดานความปลอดภัย
 ขอมูลและคำแนะนำทั่วไป
 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ
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1.  ขอมูลดานความปลอดภัย
กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง กรุณาอานคำแนะนำที่จัดมาใหโดย
ละเอียดกอนในเบื้องตน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการบาด
เจ็บหรือความเสียหายที่เปนผลมาจากการติดตั้งหรือใชงานที่ไม
ถูกตอง เก็บชุดคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไวในที่ที่เรียกคน
เพื่ออางอิงไดอยางสะดวก

1.1 ความปลอดภัยตอเด็กและกลุมเสี่ยง
• เครื่องสามารถใชงานไดโดยเด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มี

ขอจำกัดทางรางกาย ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาด
ประสบการณหากมีผูคอยกำกับดูแลหรือใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใชเครื่องอยางปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น

• อยาใหเด็กเลนเครื่อง
• แยกบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็กและทิ้งอยางเหมาะสม
• อยาใหเด็กและสัตวเลี้ยงอยูใกลเครื่องขณะทำงานหรือขณะ

กำลังรอใหเย็นลง ชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดอาจรอนมาก
• หากเครื่องมีอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ใหเปดใชงานอุปกรณ

เหลานี้ไว
• เด็ก ๆ จะตองไมทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัว

เองโดยไมมีผูดูแล
• เด็กอายุไมเกิน 3 ปจะตองไมเขาใกลเครื่องขณะทำงานตลอด

เวลา

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
• ติดตั้งเครื่องและเปลี่ยนสายไฟโดยชางผูเชี่ยวชาญเทานั้น
• คำเตือน: เครื่องและชิ้นสวนที่เขาถึงไดอาจมีความรอน

ระหวางการใชงาน ใชความระมัดระวังหลีกเลียงการสัมผัส
สวนประกอบที่ใหความรอน กันเด็กที่มีอายุต่ำกวา 8 ปออก
นอกบริเวณยกเวนมีคนคอยกำกับดูแลอยูตลอดเวลา

• ใชถุงมือกันความรอนเพื่อนำสิ่งของออกหรือเขาในเครื่อง
• กอนซอมบำรุง ใหถอดสายจายไฟ
• ปดเครื่องกอนเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อปองกันไฟฟาช็อต
• อยาใชเครื่องพนไอน้ำรอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
• อยาใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือวัสดุแหลมคมเพื่อทำความ

สะอาดชองกระจก เนื่องจากอาจทำใหพื้นผิวเกิดรอยและ
ทำใหกระจกแตกเสียหายได
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• หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกัน
อันตรายจากไฟฟาที่อาจเกิดขึ้น

• สวนประกอบสวนเกินที่ไหลลนออกมาใหแยกออกดวยระบบ
ทำความสะอาด pyrolytic นำสวนประกอบทั้งหมดออกจาก
เตา

• นำฐานรองชั้นวางออกกอนโดยดึงดานหนาของฐานรองชั้น
วาง จากนั้นดึงปลายดานหลังออกจากผนังดานขาง ใสฐาน
รองชั้นวางโดยยอนลำดับขางตน

2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง

คำเตือน
ติดตั้งเครื่องโดยชางผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น

• นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา

ใหพรอมกับเครื่อง
• ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจาก

เครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและ
รองเทาที่มิดชิดทุกครั้ง

• อยาดึงเครื่องจากมือจับ
• เวนระยะขั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณอื่น
• เครื่องจะตองติดตั้งอยูดานลางหรือใกลกับ

โครงสรางที่ปลอดภัย
• ดานขางของเครื่องจะตองอยูในแนวเดียว

กับเครื่องใชอื่น ๆ ที่มีความสูงใกลเคียงกัน
• เครื่องมีระบบทำความเย็นแบบไฟฟา โดย

จะตองทำงานโดยมีไฟเลี้ยง

2.2 การตอระบบไฟ
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได

• ตอระบบไฟโดยชางไฟฟาที่มีความ
เชี่ยวชาญเทานั้น

• เครื่องจะตองตอสายดิน
• ขอมูลทางไฟฟาที่แผนพิกัดจะตองตรงกับ

แหลงจายไฟที่ใช หากไมเปนตามนี้ กรุณา
ติดตอชางไฟ

• ใชเตารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได
อยางถูกตอง

• อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง

• อยาทำใหปลั๊กไฟและสายไฟเสียหาย ใน
กรณีที่ตองเปลี่ยนสายไฟ ควรใหศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตเปนผูดำเนินการ

• อยาใหสายไฟสัมผัสโดนประตูครื่อง โดย
เฉพาะในกรณีที่ประตูรอนอยู

• ระบบปองกันการกระแทกของชิ้นสวนที่มี
กระแสหรือชิ้นสวนหุมฉนวนจะตองยึดแนน
โดยไมสามารถนำออกโดยไมใชเครื่องมือ
พิเศษได

• ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการ
ติดตั้งเสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชอง
สำหรับเสียบปลั๊กไดสะดวกหลังการติดตั้ง

• หากเตารับไฟฟาหลวมคลอน อยาตอปลั๊ก
ไฟเขาไป

• อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊ก
ไฟทุกครั้ง

• ใชเฉพาะอุปกรณแยกสวนที่เหมาะสม
เทานั้น เชน ระบบตัดนิรภัย ฟวส (ฟวสแบบ
สกรูยึดกับฐาน) ตัวตัดไฟรั่วและคอนแทค
เตอร

• การติดตั้งทางไฟฟาจะตองติดตั้งรวมกับ
อุปกรณแยกสวนเพื่อใหสามารถตัดการ
เชื่อมตอเครื่องจากแหลงจายไฟไดทุกขา
อุปกรณแยกสวนจะตองมีความกวางชอง
เปดหนาสัมผัสอยางนอย 3 มม.

• ปดประตูเครื่องใหสนิท กอนเสียบปลั๊กเขา
กับเตารับไฟฟา

• เครื่องไดมาตรฐานตามหลักเกณฑ E.E.C.
Directives

2.3 การใชงาน
คำเตือน
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ ไหม
ไฟฟาช็อตหรือการระเบิดได

• นี่เปนเครื่องใชสำหรับใชงานในครัวเรือน
เทานั้น
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• หามแกไขสวนประกอบทางเทคนิคของ
เครื่องนี้

• ชองเปดระบายอากาศจะตองไมถูกกีดขวาง
• อยาเปดเครื่องใชงานทิ้งไวโดยไมมีคนดูแล
• ปดเครื่องหลังการใชงานทุกครั้ง
• ใชความระมัดระวังขณะเปดประตูเครื่องใน

กรณีที่เครื่องทำงานอยู อากาศรอนอาจ
ระบายออกมา

• อยาเปดเครื่องขณะมือเปยกหรือในกรณีที่
เปยกน้ำ

• อยาใชแรงดันประตูที่เปดอยู
• อยาใชเครื่องเปนพื้นผิวสำหรับทำงานหรือ

พื้นผิวสำหรับวางของ
• เปดประตูเครื่องดวยความระมัดระวัง การ

ใชแอลกอฮอลกับเครื่องอาจทำให
แอลกอฮอลผสมกับอากาศ

• อยาใหมีประกายไฟหรือเปลวไฟใกลกับ
เครื่องขณะเปดประตู

• อยาใสของไวไฟที่เปยกสารไวไฟภายใน
ใกลหรือบนตัวเครื่อง

คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง

• เพื่อปองกันความเสียหายหรือการเปลี่ยนสี
ของอีนาเมล:
– อยาวางภาชนะหรือวัตถุอื่น ๆ ใน

เครื่องที่ดานลางโดยตรง
– อยาวางฟอยลอะลูมิเนียมที่ดานลาง

ของเครื่องโดยตรง
– อยาใสน้ำโดยตรงในเครื่องที่กำลัง

รอน
– อยาเก็บจานชื้นและอาหารไวในเครื่อง

หลังปรุงอาหารเสร็จสิ้น
– ใชความระมัดระวังขณะถอดหรือติดตั้ง

อุปกรณตาง ๆ
• การเปลี่ยนสีของอีนาเมลหรือสแตนเลสสตี

ลไมสงผลตอประสิทธิภาพของเครื่องแต
อยางใด

• ใชกะทะกนลึกเพื่อใหความชื้นแกเคก น้ำ
ผลไมอาจทำใหเกิดคราบติดฝงถาวรได

• เครื่องใชสำหรับปรุงอาหารเทานั้น หามใช
เพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน ทำความรอนใน
หอง

• ปรุงสุกโดยปดประตูเตาอบทุกครั้ง
• หากเครื่องติดตั้งดานหลังเครื่องเรือน (เชน

ประตู) ประตูจะตองไมปดอยูขณะเครื่อง
ทำงาน ความรอนและความชื้นอาจสะสม
ดานหลังเครื่องเรือนที่ปดทึบทำใหเกิด
ความเสียหายกับเครื่อง ตัวเรือนหรือพื้นได
อยาปดแผงเครื่องเรือนจนกวาเครื่องจะเย็น
ลงหลังใชงาน

2.4 การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพลิง
ไหมหรือความเสียหายตอเครื่อง

• กอนทำการซอมบำรุง ใหปดเครื่องและปลด
สายไฟออกจากเตารับไฟฟา

• เครื่องจะตองเย็นลงแลว แผงกระจกอาจ
แตกเสียหายได

• เปลี่ยนแผงกระจกทันทีหากมีการแตกเสีย
หาย ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

• ใชความระมัดระวังขณะนำประตูออกจาก
ตัวเครื่อง ประตูมีน้ำหนักมาก!

• ทำความสะอาดเครื่องเปนประจำเพื่อ
ปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุบริเวณพื้น
ผิว

• ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ
น้ำบิดหมาด ใชเฉพาะน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง อยาใชผลิตภัณฑที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน แผนขัดที่หยาบ สารละลาย
หรือวัตถุโลหะที่อาจทำใหเกิดความเสีย
หาย

• หากใชสเปรยสำหรับฉีดเตา ใหปฏิบัติตาม
คำแนะนำดานความปลอดภัยบนบรรจุ
ภัณฑ

• อยาทำความสะอาดชั้นอีนาเมลแคทาลิติค
(ถามี) โดยใชน้ำยาทำความสะอาด

2.5 การทำความสะอาดระบบ
Pyrolytic

อาจเกิดการบาดเจ็บ/เพลิงไหม/
ไอเคมี (ควัน) ในโหมด Pyrolitic

• กอนทำความสะอาดระบบ Pyrolitic หรือ
เดินฟงกชั่นการทำงานครั้งแรก กรุณานำ
สิ่งตอไปนี้ออกจากชองที่เตา:
– เศษอาหารตกคางสวนเกิน น้ำมันหรือ

คราบไขมัน/คราบสะสม
– วัตถุที่สามารถแยกออกได (เชน ชั้น

วาง รางดานขาง ฯลฯ ที่จัดมาใหพรอม
กับผลิตภัณฑ) โดยเฉพาะกะทะเคลือบ
กันติด หมอ ถาด เครื่องใช ฯลฯ

• อานคำแนะนำในการทำความสะอาดระบบ
Pyrolytic อยางละเอียด

• อยาใหเด็กเขาใกลเครื่องขณะกำลัง
ทำความสะอาดระบบ Pyrolytic
เครื่องจะรอนมากและมีลมรอนออกจากชอง
ระบายอากาศดานหนา

• การทำความสะอาดระบบ Pyrolytic
เปนการทำงานที่อุณหภูมิสูงซึ่งอาจทำให
เกิดควันเนื่องจากสิ่งตกคางจากการปรุงสุก
หรือจากโครงสรางของตัวเครื่อง จึงแนะนำ
ให:
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– ดูแลใหมีการถายเทอากาศอยางเพียง
พอระหวางและหลังการทำความ
สะอาดระบบ Pyrolytic

– จัดหาพื้นที่การระบายอากาศที่ดี
ระหวางและหลังจากการใชงานครั้ง
แรกที่อุณหภูมิสูงสุด

• นกและสัตวเลื้อยคลานอาจไหวตอไอที่ออก
มาระหวางการทำความสะอาดของเตา
Pyrolytic ไดมากกวามนุษย
– นำสัตวเลี้ยง (โดยเฉพาะนก) ออกจาก

พื้นที่ตั้งเครื่องระหวางและหลัง
ทำความสะอาดระบบ Pyrolytic และ
การใชงานครั้งแรกที่อุณหภูมิสูงสุด
โดยพื้นที่จะตองมีการถายเทอากาศดี
พอ

• สัตวเลี้ยงขนาดเล็กอาจไวตอการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉพาะที่ในพื้นที่ที่ติด
ตั้งเตา Pyrolytic ขณะทำความสะอาดดวย
ระบบ Pyrolytic

• พื้นผิวเคลือบกันติดของกระทะ หมอ ถาด
เครื่องใช ฯลฯ อาจไดรับความเสียหาย
เนื่องจากการทำความสะอาดระบบ
Pyrolytic ที่อุณหภูมิสูงของเตา Pyrolytic
และยังอาจทำใหเกิดไอหรือควันที่เปน
อันตรายในระดับต่ำ

• ไอหรือควันที่เกิดขึ้นจากเตา / สิ่งตกคาง
จากการปรุงอาหารที่กลาวถึงนี้ไมเปน
อันตรายตอมนุษย รวมทั้งเด็กทารกและ
บุคคลที่มีปญหาดานสุขภาพ

2.6 ไฟดานใน
• หลอดไฟหรือหลอดฮาโลเจนที่ใชกับเครื่อง

นี้ มีไวใชสำหรับเครื่องใชในครัวเรือน
เทานั้น หามใชเปนไฟสองสวางในบาน

คำเตือน
อาจเกิดไฟฟาช็อตได!

• กอนเปลี่ยนหลอดไฟ ใหปลดสายไฟเครื่อง
จากแหลงจายไฟกอน

• ใชเฉพาะหลอดไฟที่มีพิกัดทางไฟฟา
เหมือนกัน

2.7 การทิ้ง
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
• ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยก

ทิ้ง
• ถอดตัวล็อคประตูเพื่อปองกันเด็กหรือสัตว

เลี้ยงติดคางในเครื่อง

2.8 การใหบริการ
• ซอมเครื่องโดยติดตอศูนยบริการที่ไดรับ

อนุญาต
• ใชชิ้นสวนแทเทานั้น
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3. รายละเอียดผลิตภัณฑ
3.1 ภาพรวมเบื้องตน

6

5

9 7

8

5

4

1

2

3

31 42
1 แผงควบคุม
2 แปนฟงกชั่นของเตาอบ
3 โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส
4 แปนปรับอุณหภูมิ
5 สวนทำความรอน
6 หลอดไฟ
7 พัดลม
8 ฐานรองชั้นวางถอดได
9 ตำแหนงชั้นวาง

3.2 อุปกรณเสริม
• ตะแกรงชั้นวาง

สำหรับภาชนะ ถาดเคกและอุปกรณปงยาง
• ถาดอบ

สำหรับเคกและบิสกิต
• ถาดปง/ยาง

สำหรับอบและยางหรือใชเปนอางรองไข
มัน

4. กอนการใชงานครั้งแรก
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

ตั้งคาเวลาตามคำแนะนำใน
หัวขอ “ฟงกชั่นนาฬิกา”

4.1 การทำความสะอาดเบื้องตน
นำอุปกรณทั้งหมดและฐานรองชั้นวางที่ถอด
ไดออกจากเครื่อง

ดูในหัวขอ "การดูแลและ
ทำความสะอาด"

ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณตาง ๆ กอน
ใชงานเปนครั้งแรก

ติดตั้งสวนประกอบตาง ๆ และฐานรองชั้นวาง
แบบถอดไดกลับเขาไปที่ตำแหนงเดิม

4.2 การอุนรอน
อุนรอนเครื่องเปลาเพื่อไลไขมันที่ตกคาง

1. ตั้งคาฟงกชั่น  และอุณหภูมิสูงสุด
2. ปลอยใหเครื่องทำงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง
3. ตั้งคาฟงกชั่น  จากนั้นตั้งอุณหภูมิสูงสุด
4. ปลอยใหเครื่องทำงานเปนเวลา 15 นาที
อุปกรณเสริมอาจรอนกวาปกติ เครื่องอาจสง
กลิ่นและมีควัน ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ อากาศใน
หองจะตองถายเทไดสะดวก

5. การใชงานประจำวัน
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
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5.1 การเปดและปดเครื่อง
เครื่องแตละรุนจะมีหลอดไฟ
สัญลักษณหัวเตาและไฟ
สถานะแตกตางกันไป:
• ไฟจะติดสวางเมื่อเครื่อง

ทำงาน
• สัญลักษณใชระบุวาลูกบิด

ปรับควบคุมฟงกชั่นของเตา
อบหรืออุณหภูมิ

• ไฟจะติดสวางเมื่อเตา
ทำความรอนไดแลว

1. หมุนลูกบิดฟงกชั่นของเตาไปยังฟงกชั่นที่
ตองการ

2. หมุนลูกบิดควบคุมคุณหภูมิเพื่อเลือก
อุณหภูมิที่ตองการ

3. ปดเครื่องโดยหมุนลูกบิดปรับฟงลูกบิดชั่น
เตาอบและลูกบิดควบคุมอุณหภูมิไปที่
ตำแหนงปด

5.2 ฟงกชั่นเตาอบ

ฟงกชั่นเตาอบ การใช
ปดทำงาน เครื่องปดทำงาน

ใชพัดลมปรุงสุก อบสุกในตำแหนงสามชั้นพรอม ๆ กันและอบแหงอาหาร
กำหนดอุณหภูมิที่ 20 - 40 °C ต่ำกวาความรอนดานบน/
ดานลาง

ความรอนดานบน/
ดานลาง

สำหรับอบและยางอาหารบนชั้นที่หนึ่ง

อบพัดลมแบบมี‐
ความชื้น

เพื่อเตรียมผลิตภัณฑอบแหงในถาดบนชั้นที่หนึ่ง เพื่อ‐
ประหยัดพลังงานระหวางปรุงสุก จะตองใชฟงกชั่นนี้ตาม‐
ตารางการปรุงสุกเพื่อใหไดผลในการปรุงสุกตามที่คาดหวัง
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาที่แนะนำไดจาก‐
ตารางการปรุงสุก ฟงกชั่นนี้ใชเพื่อกำหนดคา‐
ประสิทธิภาพพลังงานตามมาตรฐาน EN 60350-1

ปงยางดวน ใชสำหรับยางวัตถุดิบอาหารแบบเรียบเปนจำนวนมากและ‐
สำหรับงานปงขนมปง

ปงยางเทอรโบ สำหรับยางเนื้อบริเวณขอชิ้นใหญหรือเนื้อสัตวปกที่มี‐
กระดูกบนชั้นที่หนึ่ง และใชเพื่อทำกราแตงและเพื่อทำให‐
เกรียม

อบพิซซา ใชอบอาหารชั้นที่หนึ่งเพื่อใหเขมและกรอบดานลาง
กำหนดอุณหภูมิ 20 - 40 °C ต่ำกวาความรอนดานบน/
ดานลาง

เนื้อ สำหรับเตรียมเนื้อยางเนื้อนุมมากที่ฉ่ำน้ำ

รักษาอุณหภูมิ เพื่อใหอาหารรอนอยูเสมอ

ละลายน้ำแข็ง ฟงกชั่นนี้สามารถใชเพื่อละลายน้ำแข็ง เชน ผักและผลไม
เวลาในการละลายน้ำแข็งจะขึ้นอยูกับปริมาณและขนาด‐
ของอาหารแชแข็ง
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ฟงกชั่นเตาอบ การใช
Pyrolysis เพื่อเปดใชฟงกชั่นทำความสะอาด Pyrolytic อัตโนมัติ‐

ของเตา ฟงกชั่นนี้จะเผาคราบสกปรกที่เหลือในเตา

5.3 จอแสดงผล

A B C

DEFG

A. ระบบตั้งเวลา
B. ระบบแจงการทำความรอนและความรอน

หลงเหลือ
C. ถาดน้ำ (เฉพาะบางรุน)
D. เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลาง (เฉพาะบาง

รุน)
E. ล็อคประต ู(เฉพาะบางรุน)
F. ชั่วโมง / นาที
G. นาฬิกา

5.4 ปุมสั่งการ

ปุมสั่งการ ฟงกชั่น รายละเอียด
MINUS (ลบ) ตั้งเวลา

CLOCK (นาฬิกา) ตั้งคานาฬิกา

PLUS (บวก) ตั้งเวลา

5.5 ไฟสถานะการทำความรอน
ขณะเปดใชงานฟงกชั่นเตาอบ แถบสถานะที่
จอแสดงผล  จะติดสวางทีละแถบ แถบ

สถานะแสดงอุณหภูมิของเตาอบที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง

6. ฟงกชั่นนาฬิกา
6.1 ตารางฟงกชั่นนาฬิกา

นาฬิกา การใช
นาฬิกา การแสดงหรือแกไขนาฬิกา คุณสามารถแกไขนาฬิกาได‐

ขณะเครื่องปดทำงาน

ระยะเวลา กำหนดระยะเวลาที่เครื่องทำงาน ใชเฉพาะในกรณีที่ตั้งคา‐
ฟงกชั่นเตาอบไว

สิ้นสุดโปรแกรม ตั้งเวลาที่เครื่องปดทำงาน ใชเฉพาะในกรณีที่ตั้งคาฟง‐
กชั่นเตาอบไว

 การหนวงเวลา รวมฟงกชั่นระยะเวลาและสิ้นสุดโปรแกรมเขาดวยกัน

37



นาฬิกา การใช
MINUTE MINDER ใชเพื่อตั้งคาเวลานับถอยหลัง ฟงกชั่นนี้ไมมีผลตอการ‐

ทำงานของเครื่อง คุณสามารถตั้งคา MINUTE MINDER
ไดทุกเมื่อ และขณะที่เครื่องปดทำงาน

00:00 ตัวนับเวลา หากคุณไมไดตั้งฟงกชั่นนาฬิกาอื่น ๆ ไว ตัวตั้งเวลานับ‐
ถอยหลัง จะตรวจสอบวาเครื่องทำงานมานานเทาใดแลว‐
อัตโนมัติ ระบบจะเปดทำงานทันทีเมื่อเตาอบเริ่มทำความ‐
รอน
ตัวนับเวลาไมสามารถใชไดกับฟงกชั่นตอไปนี้ ระยะเวลา
สสิ้นสุดดโปรแกรม

6.2 การตั้งคาและปรับเวลา
หลังจากการเชื่อมตอกับระบบจายไฟหลักเปน
ครั้งแรก ใหรอจนกวาจอแสดงผลจะแสดง
ขอความ  และ "12:00" “12" ติดกะพริบ

1. กด  หรือ  เพื่อตั้งคาชั่วโมง
2. กด  เพื่อยืนยัน จากนั้นปรับไปตั้งคา

นาที
จอแสดงผลจะแจงเปน  และชั่วโมงที่ตั้ง
คาไว “00" ติดกะพริบ
3. กด  หรือ  เพื่อตั้งคานาทีในปจจุบัน
4. กด  เพื่อยืนยัน ไมเชนนั้นนาฬิกาที่ตั้ง

ไวจะถูกบันทึกอัตโนมัติหลังผานไป 5
วินาที

จอแสดงผลจะแสดงเวลาใหม

ปรับนาฬิกาโดยกด  ซ้ำ ๆ จนกวาสวนแสดง
นาฬิกา  จะติดกะพริบที่จอแสดงผล

6.3 การตั้งคา ระยะเวลา
1. ตั้งคาฟงกชั่นเตาอบ
2. กด  ซ้ำ ๆ จนกวา  จะเริ่มกะพริบ
3. กด  หรือ  เพื่อตั้งนาทีและชั่วโมง

สำหรับ ระยะเวลา
4. กด  เพื่อยืนยัน
เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว เสียงสัญญาณจะดังเปน
เวลา 2 นาท ี  และคาเวลาจะติดกะพริบที่
จอแสดงผล เครื่องหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติ
5. กดปุมใด ๆ เพื่อหยุดเสียงเตือน
6. หมุนลูกบิดฟงกชั่นของเตาไปยังตำแหนง

ปดทำงาน

6.4 การตั้งคา สิ้นสุดโปรแกรม
1. ตั้งคาฟงกชั่นเตาอบ
2. กด  ซ้ำ ๆ จนกวา  จะเริ่มกะพริบ

3. กด  หรือ  เพื่อตั้งชั่วโมงและนาที
สำหรับเวลา สิ้นสุด

4. กด  เพื่อยืนยัน
เสียงสัญญาณจะดังเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวเปนเวลา
2 นาที  และคาเวลาจะติดกะพริบที่จอแสดง
ผล เครื่องหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติ
5. กดปุมใด ๆ เพื่อหยุดเสียงเตือน
6. หมุนลูกบิดฟงกชั่นของเตาไปยังตำแหนง

ปดทำงาน

6.5 การตั้งคา หนวงเวลา
1. ตั้งคาฟงกชั่นเตาอบ
2. กด  ซ้ำ ๆ จนกวา  จะเริ่มกะพริบ
3. กด  หรือ  เพื่อตั้งนาทีและชั่วโมง

สำหรับ ระยะเวลา
4. กด  เพื่อยืนยัน จอแสดงผลจะแสดง 

ติดกะพริบอยู
5. กด  หรือ  เพื่อตั้งชั่วโมงและนาที

สำหรับเวลา สิ้นสุด
6. กด  เพื่อยืนยัน
เครื่องจะเปดทำงานอัตโนมัติในภายหลัง
ใชไดเฉพาะสำหรับระยะเวลาที่กำหนด และจุ
หยุดลงเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่กำหนด
เสียงสัญญาณจะดังเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวเปนเวลา
2 นาที  และคาเวลาจะติดกะพริบที่จอแสดง
ผล เครื่องจะปดทำงาน
7. กดปุมใด ๆ เพื่อหยุดเสียงเตือน
8. หมุนลูกบิดฟงกชั่นของเตาไปยังตำแหนง

ปดทำงาน

6.6 การตั้งคา MINUTE MINDER
1. กด  ซ้ำ ๆ กันจนกวา  และ "00" ติด

กะพริบที่จอแสดงผล
2. กด  หรือ  เพื่อตั้งคา MINUTE

MINDER
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เริ่มจากตั้งคาวินาที จากนั้นเปนนาที
หากเวลาที่ตั้งไวนานกวา 60 นาที  จะ
ติดกะพริบที่จอแสดงผล

3. ตั้งคาชั่วโมง
4. Minute Minder จะเริ่มทำงานอัตโนมัติ

หลังผานไป 5 วินาที
หลังผานเวลาที่ตั้งไว 90% สัญญาณเสียง
จะดังขึ้น

5. เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว เสียงสัญญาณจะดัง
เปนเวลา 2 นาที “00:00" และ  จะติด
กะพริบที่จอแสดงผล กดปุมใด ๆ เพื่อหยุด
เสียงเตือน

6.7 ตัวนับเวลา
รีเซ็ตตัวนับเวลาโดยกดคางที่  และ 
ระบบตั้งเวลาจะเริ่มนับเวลาอีกครั้ง

7. การใชอุปกรณเสริม
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

7.1 การสอดอุปกรณเสริมตาง ๆ
ตะแกรงชั้นวาง:
ดันชั้นวางระหวางแกนกำหนดแนวของฐาน
รองชั้นวาง และตรวจสอบวาขาชี้ลง

กระทะกนลึก:
ดันกระทะกนลึกไประหวางแนวนำที่ฐานรอง
ชั้นวาง

ชั้นวางตะแกรงและกระทะกนลึกพรอมกัน:
ดันกระทะกนลึกระหวางแนวนำที่ฐานชั้นวาง
และชั้นวางตะแกรงที่แนวนำดานบนโดยฐาน
จะตองชี้ลง

แนวเวาดานบนชวยเพิ่มความ
ปลอดภัย แนวเยื้องนี้ยังใชเพื่อ
ปองกันการพลิกดวย ของดานสูง
รอบ ๆ ชั้นวางใชเพื่อปองกัน
ภาชนะเลื่อนหลนจากชั้นวาง
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8. ฟงกชั่นเพิ่มเติม
8.1 การใชล็อคปองกันเด็ก
ขณะเปดใชล็อคปองกันเด็ก เครื่องจะไม
สามารถเปดทำงานโดยไมไดตั้งใจ

ประตูจะถูกล็อคไว และ
สัญลักษณ SAFE และ  จะติด
สวางที่จอแสดงผล รวมทั้งขณะ
ใชฟงกชั่น Pyrolysis สามารถ
ตรวจสอบไดจากลูกบิด

1. ลูกบิดฟงกชั่นของเตาไปยังจะตองอยูที่
ตำแหนงปดทำงาน

2. กดคางที่  และ  พรอม ๆ กัน 2 วินาที
สัญญาณเสียงจะดังขึ้น SAFE และ  จะติด
สวางที่จอแสดงผล
ปดใชงานระบบล็อคปองกันเด็กโดยทวนซ้ำขั้น
ตอนที่ 2

8.2 สัญลักษณแจงความรอนตกคาง
ขณะปดเครื่อง จอแสดงผลจะแจงความรอน
หลงเหลือ  หากอุณหภูมิเตาอบสูงกวา 40
°C บิดลูกบิดปรับอุณหภูมิไปทางซายหรือขวา
เพื่อแสดงอุณหภูมิเตาอบ

8.3 ปดการทำงานอัตโนมัติ
เพื่อความปลอดภัย เครื่องจะปดทำงาน
อัตโนมัติหลังผานไประยะหนึ่ง หากเตาอบมี
การทำงานและคุณไมไดปรับคาใด ๆ

อุณหภูมิ (°C) เวลาปดทำงาน
(ชม.)

30 - 115 12.5

120 - 195 8.5

200 - 245 5.5

250 - สูงสุด 1.5

หลังจากการปดการทำงานอัตโนมัติ ใหกดปุม
ใด ๆ เพื่อเปดเครื่องอีกครั้ง

ระบบปดการทำงานอัตโนมัติไม
สามารถใชไดกับฟงกชั่นตอไปนี้
ไฟ ระยะเวลา สิ้นสุดโปรแกรม

8.4 พัดลมระบายความรอน
ขณะเครื่องทำงาน พัดลมระบายความรอนจะ
ทำงานอัตโนมัติเพื่อใหพื้นผิวของเครื่องเย็น
หากปดเครื่อง พัดลมระบายความรอนสามารถ
ทำงานตอเนื่องจนกวาเครื่องจะเย็นลง

8.5 เทอรโมสตัทนิรภัย
การใชงานเครื่องอยางไมถูกตองหรือสวน
ประกอบที่มีปญหาอาจทำใหความรอนสูงเกิน
ไป เพื่อปองกันปญหานี้ เตาจึงมีเทอรโมสตัท
เพื่อตัดกระแสไฟ เตาอบจะทำงานอีกครั้ง
อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลง

9. คำแนะนำและเคล็ดลับ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

อุณหภูมิและเวลาในการอบใน
ตารางใชเปนขอมูลเบื้องตน
เทานั้น โดยขึ้นอยูกับสูตรอาหาร
คุณภาพและจำนวนสวนประกอบ
ที่ใช

9.1 ขอมูลทั่วไป
• เครื่องมีชั้นวางหาชั้น นับชั้นเครื่องจาก

ดานลางของพื้นเครื่อง
• เครื่องมีระบบพิเศษสำหรับหมุนเวียนอากาศ

และรีไซเคิลไอรอนอยางตอเนื่อง ระบบนี้
ทำใหคุณสามารถปรุงอากาศในสภาพที่มี

ไอรอน ทำใหอากาศดานในออนนุมและ
ดานนอกกรอบ อีกทั้งยังลดเวลาในการปรุง
และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานใหนอย
ที่สุด

• ความชื้นอาจควบแนนในเครื่องหรือที่แผง
ประตูปด ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ ยืนหางจาก
เครื่องขณะเปดประตูหลังปรุงอาหาร เพื่อ
ลดปญหาไอน้ำ ใหเดินเครื่อง 10 นาทีกอน
ปรุงอาหาร

• ทำความสะอาดคราบความชื้นหลังจากใช
งานเครื่อง

• อยาใสวัตถุใด ๆ เขาไปที่พื้นเครื่องโดยตรง
และอยาใสฟอยลอะลูมิเนียมบนสวน
ประกอบดังกลาวขณะปรุงอาหาร เนื่องจาก
จะทำใหประสิทธิภาพในการอบเปลี่ยนไป
และอาจทำใหอีนาเมลเคลือบผิวเสียหาย
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9.2 การอบเคก
• อยาเปดประตูเตาอบกอนพนกำหนดเวลา

3/4 ของโปรแกรมที่ตั้งไว
• หากใชถาดอบสองถาดพรอมกัน ใหใสถาด

เปลาคั่นกลางไว

9.3 การปรุงสุกเนื้อและปลา
• ใชถาดกนลึกสำหรับอาหารที่มีไขมันมาก

เพื่อปองกันไมใหเกิดคราบถาวรที่เตา
• วางเนื้อทิ้งไวประมาณ 15 นาทีกอนตัดเพื่อ

ไมใหน้ำเนื้อเล็ดรอดออกมา
• เติมน้ำในถาดกนลึกเพื่อปองกันไมใหมี

ควันมากเกินไประหวางการยาง เติมน้ำทุก

ครั้งที่น้ำแหงเพื่อปองกันการเกิดไอน้ำ
เนื่องจากควัน

9.4 เวลาปรุงสุก
เวลาในการปรุงสุกจะขึ้นอยูกับประเภทของ
วัตถุดิบ โครงสรางและปริมาณ
ใหคอยตรวจสอบขณะปรุงสุก พิจารณาคาที่ดี
ที่สุด (ความรอน เวลาปรุง ฯลฯ) สำหรับภาชนะ
สูตรอาหารและปริมาณของผลิตภัณฑอาหาร
ของคุณขณะใชเครื่อง

9.5 ตารางการอบและยาง
เคก
อาหาร ความรอนดานบน/ดาน‐

ลาง
ใชพัดลมปรุงสุก เวลา

(นาที)
ความเห็น

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

สูตรอาหาร‐
ที่ตองตี‐
สวนผสม

170 2 160 3 (2 และ 4) 45 - 60 ในแมพิมพ‐
เคก

โดขนมปง‐
สั้น

170 2 160 3 (2 และ 4) 20 - 30 ในแมพิมพ‐
เคก

ชีสเคกบัต‐
เตอรมิลค

170 1 165 2 80 - 100 ในแมพิมพ‐
เคกขนาด
26 ซม.

เคกแอปเปล
(
พายแอป‐
เปล)1)

170 2 160 2 (ซาย‐
และขวา)

80 - 100 ในแมพิมพ‐
เคกสองอัน‐
ขนาด 20
ซม. บน‐
ตะแกรงวาง

สทรูเดิล 175 3 150 2 60 - 80 ในถาดอบ

ทารตแยม 170 2 165 2 (ซาย‐
และขวา)

30 - 40 ในแมพิมพ‐
เคกขนาด
26 ซม.

สปอนจเคก 170 2 150 2 40 - 50 ในแมพิมพ‐
เคกขนาด
26 ซม.

คริสตมาส‐
เคก / ริช‐
ฟรุตเคก1)

160 2 150 2 90 - 120 ในแมพิมพ‐
เคกขนาด
20 ซม.
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อาหาร ความรอนดานบน/ดาน‐
ลาง

ใชพัดลมปรุงสุก เวลา
(นาที)

ความเห็น

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

เคกพลัม1) 175 1 160 2 50 - 60 ในถาด‐
ขนมปง

เคกขนาด‐
เล็ก - ชั้น‐
เดียว1)

170 3 150 - 160 3 20 - 30 ในถาดอบ

เคกขนาด‐
เล็ก - สอง‐
ชั้น1)

- - 140 - 150 2 และ 4 25 - 35 ในถาดอบ

เคกขนาด‐
เล็ก - สาม‐
ชั้น1)

- - 140 - 150 1, 3 และ 5 30 - 45 ในถาดอบ

บิสกิต /
แผนแปง -
ชั้นเดียว

140 3 140 - 150 3 25 - 45 ในถาดอบ

บิสกิต /
แผนแปง -
สองชั้น

- - 140 - 150 2 และ 4 35 - 40 ในถาดอบ

บิสกิต /
แผนแปง -
สามชั้น

- - 140 - 150 1, 3 และ 5 35 - 45 ในถาดอบ

เมอแรง -
ชั้นเดียว

120 3 120 3 80 - 100 ในถาดอบ

เมอแรง -
สองชั้น1)

- - 120 2 และ 4 80 - 100 ในถาดอบ

บัน1) 190 3 190 3 12 - 20 ในถาดอบ

เอแคลร -
ชั้นเดียว

190 3 170 3 25 - 35 ในถาดอบ

เอแคลร -
สองชั้น

- - 170 2 และ 4 35 - 45 ในถาดอบ

เพลททารต 180 2 170 2 45 - 70 ในแมพิมพ‐
เคกขนาด
20 ซม.

ฟรุตเคก‐
เนื้อเขมขน

160 1 150 2 110 - 120 ในแมพิมพ‐
เคกขนาด
24 ซม.
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อาหาร ความรอนดานบน/ดาน‐
ลาง

ใชพัดลมปรุงสุก เวลา
(นาที)

ความเห็น

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

วิคตอเรีย‐
แซนดวิช1)

170 1 160 2 (ซาย‐
และขวา)

30 - 50 ในแมพิมพ‐
เคกขนาด
20 ซม.

1) อุนลวงหนาในเตา 10 นาที

ขนมปงและพิซซา
อาหาร ความรอนดานบน/ดาน‐

ลาง
ใชพัดลมปรุงสุก เวลา

(นาที)
ความเห็น

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

ขนมปง‐
ขาว1)

190 1 190 1 60 - 70 1 - 2 ชิ้น
500 ก. ตอ‐
ชิ้น

ขนมปง‐
ขาวไรล

190 1 180 1 30 - 45 ในถาด‐
ขนมปง

โรลล‐
ขนมปง1)

190 2 180 2 (2 และ 4) 25 - 40 6 - 8 โรลล‐
ในถาดอบ

พิซซา1) 230 - 250 1 230 - 250 1 10 - 20 ในถาดอบ‐
หรือถาด‐
กนลึก

สโคน1) 200 3 190 3 10 - 20 ในถาดอบ

1) อุนลวงหนาในเตา 10 นาที

แฟลน
อาหาร ความรอนดานบน/ดาน‐

ลาง
ใชพัดลมปรุงสุก เวลา

(นาที)
ความเห็น

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

พาสตาแฟ‐
ลน

200 2 180 2 40 - 50 ในแมพิมพ

แฟลนผัก 200 2 175 2 45 - 60 ในแมพิมพ

คีช1) 180 1 180 1 50 - 60 ในแมพิมพ

ลาซา‐
นญา1)

180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 ในแมพิมพ
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อาหาร ความรอนดานบน/ดาน‐
ลาง

ใชพัดลมปรุงสุก เวลา
(นาที)

ความเห็น

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

แคนเนล‐
โลน1ี)

180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 ในแมพิมพ

1) อุนลวงหนาในเตา 10 นาที

เนื้อ
อาหาร ความรอนดานบน/ดาน‐

ลาง
ใชพัดลมปรุงสุก เวลา

(นาที)
ความเห็น

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

เนื้อวัว 200 2 190 2 50 - 70 บนตะแกรง‐
ลวด

เนื้อหมู 180 2 180 2 90 - 120 บนตะแกรง‐
ลวด

เนื้อลูกวัว 190 2 175 2 90 - 120 บนตะแกรง‐
ลวด

เนื้อยาง‐
แบบ‐
อังกฤษดิบ

210 2 200 2 50 - 60 บนตะแกรง‐
ลวด

เนื้อยาง‐
แบบ‐
อังกฤษ‐
มีเดียม

210 2 200 2 60 - 70 บนตะแกรง‐
ลวด

เนื้อยาง‐
แบบ‐
อังกฤษสุก

210 2 200 2 70 - 75 บนตะแกรง‐
ลวด

เนื้อหมู‐
บริเวณไหล

180 2 170 2 120 - 150 พรอม‐
เปลือก

เนื้อแขงหมู 180 2 160 2 100 - 120 2 ชิ้น

เนื้อแกะ 190 2 175 2 110 - 130 ขา

ไก 220 2 200 2 70 - 85 ทั้งตัว

ไกงวง 180 2 160 2 210 - 240 ทั้งตัว

เปด 175 2 220 2 120 - 150 ทั้งตัว

เนื้อหาน 175 2 160 1 150 - 200 ทั้งตัว

เนื้อกระตาย 190 2 175 2 60 - 80 ตัดเปนชิ้น
ๆ
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อาหาร ความรอนดานบน/ดาน‐
ลาง

ใชพัดลมปรุงสุก เวลา
(นาที)

ความเห็น

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

เนื้อ‐
กระตายปา

190 2 175 2 150 - 200 ตัดเปนชิ้น
ๆ

เนื้อไกฟา 190 2 175 2 90 - 120 ทั้งตัว

ปลา
อาหาร ความรอนดานบน/ดาน‐

ลาง
ใชพัดลมปรุงสุก เวลา

(นาที)
ความเห็น

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

ตำแหนง‐
ชั้นวาง

ปลาเทราท/
ซีบรีม

190 2 175 2 40 - 55 ปลา 3 - 4
ตัว

ปลาทูนา /
ซาลมอน

190 2 175 2 35 - 60 เนื้อไมติด‐
กระดูก 4 -
6 ชิ้น

9.6 ปงยาง
อุนรอนเตาเปลาเปนเวลา 3 นาที
กอนการปรุงสุก

อาหาร ปริมาณ อุณหภูมิ
(°C)

เวลา (นาที) ตำแหนง‐
ชั้นวางชิ้น (ก.) ดานที่ 1 ดานที่ 2

สเต็กไมติด‐
กระดูก

4 800 สูงสุด 12 - 15 12 - 14 4

สเต็กเนื้อวัว 4 600 สูงสุด 10 - 12 6 - 8 4

ไสกรอก 8 - สูงสุด 12 - 15 10 - 12 4

พอรคชอป 4 600 สูงสุด 12 - 16 12 - 14 4

ไก (ตัดเปน
2 ชิ้น)

2 1000 สูงสุด 30 - 35 25 - 30 4

เคบับ 4 - สูงสุด 10 - 15 10 - 12 4

อกไก 4 400 สูงสุด 12 - 15 12 - 14 4

แฮมเบอร‐
เกอร

6 600 สูงสุด 20 - 30 - 4

เนื้อปลา‐
ไมมีกระดูก

4 400 สูงสุด 12 - 14 10 - 12 4
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อาหาร ปริมาณ อุณหภูมิ
(°C)

เวลา (นาที) ตำแหนง‐
ชั้นวางชิ้น (ก.) ดานที่ 1 ดานที่ 2

แซนดวิชปง 4 - 6 - สูงสุด 5 - 7 - 4

ขนมปงปง 4 - 6 - สูงสุด 2 - 4 2 - 3 4

9.7 ปงยางเทอรโบ
เนื้อวัว
อาหาร ปริมาณ อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที) ตำแหนงชั้น‐

วาง
ยางเนื้อวัวหรือเนื้อ‐
เลาะกระดูก แรร1)

ตอความหนาทุก
ซม.

190 - 200 5 - 6 1 หรือ 2

ยางเนื้อวัวหรือเนื้อ‐
เลาะกระดูก มีเดียม1)

ตอความหนาทุก
ซม

180 - 190 6 - 8 1 หรือ 2

ยางเนื้อวัวหรือเนื้อ‐
เลาะกระดูก เวลดัน1)

ตอความหนาทุก
ซม

170 - 180 8 - 10 1 หรือ 2

1) อุนรอนเตาอบ

เนื้อหมู
อาหาร ปริมาณ (กก.) อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที) ตำแหนงชั้น‐

วาง
ไหล คอ ขอตอแฮม 1 - 1.5 160 - 180 90 - 120 1 หรือ 2

ชอป สแปรริบ 1 - 1.5 170 - 180 60 - 90 1 หรือ 2

มีทโลฟ 0.75 - 1 160 - 170 50 - 60 1 หรือ 2

ขาหมู (ปรุงสุกมา‐
กอน)

0.75 - 1 150 - 170 90 - 120 1 หรือ 2

เนื้อลูกวัว
อาหาร ปริมาณ (กก.) อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที) ตำแหนงชั้นวาง
เนื้อลูกวัวยาง 1 160 - 180 90 - 120 1 หรือ 2

ขาลูกวัว 1.5 - 2 160 - 180 120 - 150 1 หรือ 2

เนื้อแกะ
อาหาร ปริมาณ (กก.) อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที) ตำแหนงชั้นวาง
ขาแกะ แกะยาง 1 - 1.5 150 - 170 100 - 120 1 หรือ 2

สันหลังแกะ 1 - 1.5 160 - 180 40 - 60 1 หรือ 2
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สัตวปก
อาหาร ปริมาณ (กก.) อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที) ตำแหนงชั้นวาง
เนื้อสัตวปก 0.2 - 0.25 ตอชิ้น 200 - 220 30 - 50 1 หรือ 2

ไก ครึ่งตัว 0.4 - 0.5 ตอชิ้น 190 - 210 35 - 50 1 หรือ 2

ไก ไกตัวเมีย 1 - 1.5 190 - 210 50 - 70 1 หรือ 2

เปด 1.5 - 2 180 - 200 80 - 100 1 หรือ 2

เนื้อหาน 3.5 - 5 160 - 180 120 - 180 1 หรือ 2

ไกงวง 2.5 - 3.5 160 - 180 120 - 150 1 หรือ 2

ไกงวง 4 - 6 140 - 160 150 - 240 1 หรือ 2

ปลา (นึ่ง)
อาหาร ปริมาณ (กก.) อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที) ตำแหนงชั้นวาง
ปลาทั้งตัว 1 - 1.5 210 - 220 40 - 60 1 หรือ 2

9.8 อบพัดลมแบบมีความชื้น
ระหวางปรุงสุก ใหเปดประตู
เครื่องเมื่อจำเปนเทานั้น

อาหาร อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที) ตำแหนงชั้น‐
วาง

พาสตากราแตง 190 - 200 45 - 55 2

กราแตงมันฝรั่ง 160 - 170 60 - 75 2

มุสซากา 180 - 200 75 - 90 2

ลาซานญา 160 - 170 55 - 70 2

แคนเนลโลนี 170 - 190 65 - 75 2

พุดดิ้งขนมปง 150 - 160 75 - 90 2

พุดดิ้งขาว 170 - 190 45 - 60 2

เคกแอปเปล 150 - 160 75 - 85 2

ขนมปงขาว 180 - 190 50 - 60 2
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9.9 ละลายน้ำแข็ง

อาหาร ปริมาณ
(ก.)

เวลาละลาย‐
น้ำแข็ง
(นาที)

เวลาละลายน้ำ‐
แข็งเพิ่มเติม
(นาที)

ความเห็น

ไก 1000 100 - 140 20 - 30 วางเนื้อไกไวบนจานที่วาง‐
คว่ำบนจานขนาดใหญกวา
พลิกกลับดานเมื่อผานไป‐
ครึ่งหนึ่ง

เนื้อ 1000 100 - 140 20 - 30 พลิกกลับดานเมื่อผานไป‐
ครึ่งหนึ่ง

เนื้อ 500 90 - 120 20 - 30 พลิกกลับดานเมื่อผานไป‐
ครึ่งหนึ่ง

เทราท 150 25 - 35 10 - 15 -

สตรอเบอรี่ 300 30 - 40 10 - 20 -

เนย 250 30 - 40 10 - 15 -

ครีม 2 x 200 80 - 100 10 - 15 สามารถตีครีมขณะที่แข็ง‐
เล็กนอย

ขนมอบ 1400 60 60 -

9.10 การอบแหง - ใชพัดลมปรุงสุก
สนิท
• ปดถาดดวยกระดาษกันไขหรือกระดาษรอง

อบ

• เพื่อใหไดผลด ีใหหยุดเตาเมื่อพนเวลาอบ
แหงไปครึ่งหนึ่ง เปดประตูและปลอยใหเย็น
หนึ่งคืนเพื่อใหแหงจนสนิท

ผัก
อาหาร อุณหภูมิ (°C) เวลา (ชม.) ตำแหนงชั้นวาง

ตำแหนงที่ 1 ตำแหนงที่ 2
ถั่ว 60 - 70 6 - 8 3 1 / 4

พริกหยวก 60 - 70 5 - 6 3 1 / 4

ผักเปรี้ยว 60 - 70 5 - 6 3 1 / 4

เห็ด 50 - 60 6 - 8 3 1 / 4

สมุนไพร 40 - 50 2 - 3 3 1 / 4

ผลไม
อาหาร อุณหภูมิ (°C) เวลา (ชม.) ตำแหนงชั้นวาง

ตำแหนงที่ 1 ตำแหนงที่ 2
พลัม 60 - 70 8 - 10 3 1 / 4

แอปริคอท 60 - 70 8 - 10 3 1 / 4
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อาหาร อุณหภูมิ (°C) เวลา (ชม.) ตำแหนงชั้นวาง
ตำแหนงที่ 1 ตำแหนงที่ 2

แอปเปลหั่น 60 - 70 6 - 8 3 1 / 4

แพร 60 - 70 6 - 9 3 1 / 4

10. การดูแลรักษาและทำความสะอาด
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

10.1 หมายเหตุเกี่ยวกับการ
ทำความสะอาด
• ทำความสะอาดดานหนาของเครื่องโดยใช

ผานุมชุบน้ำอุนและน้ำยาทำความสะอาด
• ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะโดยใชน้ำยา

ทำความสะอาดโดยเฉพาะ
• ทำความสะอาดดานในเครื่องหลังการใช

งานทุกครั้ง คราบไขมันหรือคราบอาหาร
อื่น ๆ อาจทำใหเกิดเพลิงไหมได ปจจัย
เสี่ยงนี้จะสูงมากขึ้นสำหรับกระทะยาง

• ทำความสะอาดคราบฝงลึกโดยใชน้ำยา
สำหรับทำความสะอาดเตาอบ

• ทำความสะอาดสวนประกอบทั้งหมดหลัง
การใชงานและปลอยไวใหแหง ใชผานุม
ชุบน้ำอุนและน้ำยาทำความสะอาด

• หากมีอุปกรณใชงานแบบไมติดผิว อยาใช
น้ำยาที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือวัถตุแหลมคม
ทำความสะอาด หรือใชเครื่องลางจาน
เนื่องจากพื้นผิวเคลือบกันติดอาจเสียหาย
ได

10.2 เครื่องใชสแตนเลสสตีลหรือ
อะลูมิเนียม

ทำความสะอาดประตูเตาอบโดย
ใชผาชุบหมาดหรือฟองน้ำชุบ
น้ำเทานั้น เช็ดใหแหงโดยใชผา
แหง
อยาใชใยเหล็ก กรดหรือวัสดุที่
ทำใหเกิดรอยได เนื่องจากจะ
ทำใหพื้นผิวของเตาเสียหาย
ทำความสะอาดแผงควบคุมเตา
อบโดยใชแนวทางเดียวกันดวย
ความระมัดระวัง

10.3 การถอดฐานรองชั้นวาง
ทำความสะอาดเตาอบโดยนำฐานรองชั้นวาง
ออก
1. ดึงดานหนาของฐานรองชั้นวางออกจาก

ผนังดานขาง

2. ดึงดานหลังของฐานรองชั้นวางออกจาก
ผนังดานขาง จากนั้นนำออก

2
1

ใสฐานรองชั้นวางโดยยอนลำดับขางตน

10.4 Pyrolysis
ขอควรระวัง
นำอุปกรณทั้งหมดและฐานรอง
ชั้นวางที่ถอดไดออก

อยาเริ่มกระบวนการ Pyrolysis
หากไมไดปดประตูเตาอบสนิท
ในบางรุน จอแสดงผลจะแจง
ขอความ “C3” เมื่อเกิดขอผิด
พลาดนี้ขึ้น

คำเตือน
เครื่องจะรอนมาก เนื่องจากอาจ
ทำใหผิวไหมได
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ขอควรระวัง
หากมีเครื่องใชอื่น ๆ ติดตั้งในตู
เดียวกัน อยาใชงานขณะที่
Pyrolysis กำลังทำงาน
เนื่องจากเครื่องอาจเสียหายได

1. นำคราบสกปรกติดแนนออกดวยตัวเอง
2. ทำความสะอาดดานในของประตูโดยใช

น้ำรอน เพื่อใหคราบตกคางไมไหม
เนื่องจากลมรอน

3. ตั้งคาฟงกชั่น Pyrolysis ดูคำแนะนำจาก
“ฟงกชั่นการทำงานของเตาอบ”

4. เมื่อ  ติดกะพริบ กดที่  หรือ  เพื่อ
ดำเนินการตามที่จำเปน:

ตัวเลือก รายละเอียด
P1 หากเตาอบไม‐

สกปรกมาก
เวลาในการ‐
ดำเนินการ: 1
ชม.

P2 หากคุณไม‐
สามารถขจัด‐
คราบไดโดย‐
งาย เวลาใน‐
การดำเนิน‐
การ: 1 ชม. 30
นาที

กด  หรือปรับแปนปรับอุณหภูมิเพื่อเริ่ม
กระบวนการ
คุณสามารถใชฟงกชั่น สิ้นสุด เพื่อหนวงการ
เริ่มการทำความสะอาด
ระหวางกระบวนการ Pyrolysis เตาจะปด
ทำงาน
5. ขณะเตาอบไดอุณหภูมิตามที่กำหนด

ประตูจะล็อคอยู จอแสดงผลจะแสดง
สัญลักษณ  และแถบแสดงความรอนจะ
ปรากฏขึ้นจนกวาประตูจะปลดล็อค
หยุดกระบวนการ Pyrolysis กอนเสร็จสิ้น
โดยหมุนลูกบิดฟงกชั่นของเตาไปยัง
ตำแหนงปดทำงาน

6. หลังจาก Pyrolysis ทำงานเสร็จสิ้น จอแส
ดงผลจะแสดงเวลา ประตูเตาอบจะยังคง
ล็อคอยู

7. ขณะเครื่องเย็นลงอีกครั้ง สัญญาณเสียงจะ
ดังขึ้น และประตูจะปลดล็อค

10.5 การแจงเตือนการทำความ
สะอาด
เพื่อแจงเตือนวาตองเปดการทำงานของ
Pyrolysis PYR จะติดกะพริบเปนเวลา 10
วินาทีหลังจากการเปดและปดใชงานเครื่องทุก
ครั้ง

การแจงเตือนการทำความ
สะอาดจะหายไปเมื่อ:
• สิ้นสุดการทำงานของระบบ

Pyrolysis
• หากคุณกด  และ 

พรอม ๆ กันขณะ PYR ติด
กะพริบที่หนาจอ

10.6 ทำความสะอาดประตูปดเตา
อบ
ประตูเตาอบจะมีแผงกระจกสี่ชิ้นคุณสามารถ
นำประตูเตาอบและแผงกระจกดานในออกมา
เพื่อทำความสะอาด

ประตูปดเตาอบสามารถปดได
หากคุณนำแผงกระจกออกกอน
ถอดประตูปดเตาอบ

ขอควรระวัง
อยาใชเครื่องโดยไมมีแผง
กระจก

1. เปดประตูปดใหสุดและจับที่บานพับทั้งสอง
ดาน

2. ยกและหมุนแปานที่บานพับทั้งสอง
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3. ปดประตูปดเตาอบครึ่งหนึ่งของที่เปดไว
จากนั้นดึงไปดานหนาแลวนำประตูปดออก
จากฐานรอง

4. วางประตูปดไวบนผานุมบนพื้นผิวที่มั่นคง
5. จับที่ขอบประตูปด (B) ที่ขอบดานบนของ

ประตูทั้งสองดาน จากนั้นดันเขาเพื่อคลาย
คลิปซีลออก

1

2

B

6. ดึงขอบประตูปดไปทางดานหนาเพื่อนำ
ออก

7. จับแผงกระจกประตูใหนิ่งจากขอบดานบน
แลวคอย ๆ ดึงออกทีละชิ้น เริ่มจากแผง
ดานบน แผงกระจกจะตองเลื่อนออกจาก
ฐานรองรับทั้งชิ้น

8. ทำความสะอาดแผงกระจกดวยน้ำและสบู
เช็ดแหงแผงกระจกดวยความระมัดระวัง

หลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น ใหติดตั้งแผง
กระจกและประตูปดเตาอบ ทำตามขั้นตอนขาง
ตนโดยยอนลำดับ
ติดตั้งแผงกระจก (A, B และ C) กลับเขาตาม
ลำดับที่ถูกตอง แผงกระจกตัวกลาง (B) จะมี
ลายขอบ สวนพิมพสกรีนจะตองหันเขาดานใน
ของประตูปด หลังจากติดตั้งพื้นผิวกรอบแผง
กระจก (B) ที่สวนพิมพสกรีนจะตองรูสึกเรียบ
เนียนเมื่อสัมผัสดู

A B C

ติดตั้งแผงกระจกตัวกลางเขาที่ฐานรองใหถูก
ตอง

A

B

C

10.7 การเปลี่ยนหลอดไฟ
วางผาไวดานลางภายในเครื่อง ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันความเสียหายตอฝากระจกครอบหลอด
ไฟและชองเปด
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คำเตือน
อันตรายจากไฟฟาช็อต! ถอด
ฟวสกอนเปลี่ยนหลอดไฟ
หลอดไฟและฝาครอบกระจก
หลอดไฟอาจรอนจัด

ขอควรระวัง
ใชผาจับหลอดไฟฮาโลเจนเพื่อ
ปองกันคราบมันตกคางไหมบน
หลอดไฟ

1. ปดเครื่อง

2. ถอดฟวสออกจากกลองฟวส หรือปดตัวตัด
วงจร

หลอดไฟดานหลัง
1. เปดฝากระจกครอบหลอดไฟทวนเข็ม

นาฬิกาเพื่อนำออก
2. ทำความสะอาดฝากระจกครอบ
3. เปลี่ยนหลอดไฟโดยใชหลอดไฟที่ทน

ความรอน 300 °C
4. ใสฝากระจกครอบ

11. การแกไขปญหา
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

11.1 จะทำอยางไรถา...

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข
คุณไมสามารถเปดใชงานเตา‐
อบได

เตาอบไมไดตออยูกับแหลง‐
จายไฟหรือตอไมถูกตอง

ตรวจสอบวาตอเตาอบอยาง‐
ถูกตองกับระบบจายไฟ (ดูใน‐
แผนผังการเชื่อมตอที่ม)ี

เตาไมทำความรอน เตาปดอยู เปดเตา

เตาไมทำความรอน ไมไดตั้งเวลา ตั้งเวลา

เตาไมทำความรอน ไมไดตั้งคาที่จำเปน คาจะตองปรับตั้งใหถูกตอง

เตาไมทำความรอน ระบบปดการทำงานอัตโนมัติ‐
ทำงาน 

ดูรายละเอียดในหัวขอ "ระบบ‐
ปดการทำงานอัตโนมัติ" 

เตาไมทำความรอน ฟงกชั่นล็อคปองกันเด็กทำงาน ดูรายละเอียดในหัวขอ "การ‐
ใชฟงกชั่นล็อคปองกันเด็ก"

เตาไมทำความรอน ฟวสขาด ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสเปน‐
สาเหตุของปญหาในการ‐
ทำงานหรือไม หากฟวสขาด
ใหติดตอชางไฟฟา

ไฟไมทำงาน ไฟมีปญหา เปลี่ยนหลอดไฟ

ใชเวลานานเกินไปในการ‐
ปรุงสุกหรือปรุงสุกเร็วเกินไป

อุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป ปรับอุณหภูมิตามความเหมาะ‐
สม ทำตามคำแนะนำในคูมือ‐
ผูใช

มีไอน้ำหรือหยดน้ำที่‐
ผลิตภัณฑอาหารและที่ชอง‐
เปดตาง ๆ ของเตา

ทิ้งอาหารไวในเตานานเกินไป อยาทิ้งอาหารไวในเตาอบ‐
นานเกินกวา 15 - 20 นาที‐
หลังจากผานขั้นตอนการปรุง‐
สุกแลว
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข
จอแสดงผลระบุเปน “C3” ฟงกชั่นการทำความสะอาด‐

ไมยอมทำงาน คุณไมไดปด‐
ประตูใหสนิท หรือล็อคประตูมี‐
ปญหา

ปดประตูใหสนิท

จอแสดงผลระบุเปน “F102” • คุณไมไดปดประตูใหสนิท
• ล็อคประตูมีปญหา

• ปดประตูใหสนิท
• ปดใชงานเตาโดยใชฟวส‐

ตัดในบานหรือสวิตช‐
นิรภัยในกลองฟวสและ‐
เปดใชงานอีกครั้ง

• หากจอแสดง "F102" อีก
ใหติดตอฝายบริการลูกคา

จอแสดงผลแสดงรหัสขอผิด‐
พลาดซึ่งไมมีอยูในตาราง 

มีขอผิดพลาดของระบบไฟฟา • ปดใชงานเตาโดยใชฟวส‐
ตัดในบานหรือสวิตช‐
นิรภัยในกลองฟวสและ‐
เปดใชงานอีกครั้ง

• หากจอแสดงผลแสดงรหัส‐
ขอผิดพลาดอีก ใหติดตอ‐
ฝายบริการลูกคา

เครื่องทำงานแตไมเกิดความ‐
รอน พัดลมไมทำงาน จอแส‐
ดงผลแสดงขอความ 
"Demo".

โหมดสาธิตเปดทำงาน 1. ปดเตาอบ
2. กดคางที่ปุม 
3. ตัวเลขตัวแรกที่จอแสดง‐

ผลและไฟสถานะ Demo
จะเริ่มติดกะพริบ

4. กรอกรหัส 2468 โดยกด‐
ปุม  หรือ  เพื่อ‐
ปรับคา จากนั้นกด 
เพื่อยืนยัน

5. ตัวเลขถัดไปจะเริ่มติด‐
กะพริบ

6. โหมด Demo จะปด‐
ทำงานเมื่อคุณยืนยัน‐
ตัวเลขตัวสุดทายและรหัส‐
ถูกตอง

11.2 ขอมูลการใหบริการ
หากไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ใหติดตอ
ตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต

ขอมูลที่จำเปนสำหรับศูนยบริการมีแจงไวที่
แผนพิกัด แผนพิกัดอยูที่โครงดานหนาของ
ชองเปดของเครื่อง อยานำแผนพิกัดทาง
เทคนิคออกจากชองวางของเครื่อง

แนะนำใหเขียนขอมูลไวที่นี่
รุน (MOD.) .........................................

หมายเลขผลิตภัณฑ (PNC) .........................................

ซีเรียลนัมเบอร (S.N.) .........................................
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12. การติดตั้ง
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

12.1 การติดตั้งแบบบิลทอิน

16
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khoảng cách 
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20600
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21548khoảng cách 
tối thiểu. 550

20

589

11416

573

590
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3
5

1
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+-

12.2 การยึดเครื่องเขากับตู

A
B

12.3 การติดตั้งทางไฟฟา
ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ หาก
ไมปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อ
ความปลอดภัยในหัวขอ ความ
ปลอดภัย

เครื่องจายไฟผานสายไฟหลักเทานั้น

12.4 สายตอ
ประเภทสายสำหรับติดตั้งหรือเปลี่ยนใหม:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
ดูรายละเอียดสายตอไดจากพิกัดทางไฟฟาที่
แผนพิกัด นอกจากนี้คุณยังสามารถดูราย
ละเอียดไดจากตารางตอไปนี้

กำลังไฟทั้งหมด
(W)

หนาตัดสาย
(ตร.มม.)

สูงสุด 1380 3 x 0.75

สูงสุด 2300 3 x 1

สูงสุด 3680 3 x 1.5

สายดิน (เขียว/เหลือง) จะตองยาวกวาสายเฟส
และสายนิวทรัล 2 ซม. (สายสีน้ำเงินและ
น้ำตาล)
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13. ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ  ใสบรรจุภัณฑ
ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไป
รีไซเคิล ชวยปกปองสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษย และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อยาทิ้งอุปกรณที่มี

เครื่องหมายสัญลักษณ  รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ

*
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