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ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับผลติภณัฑ ์อปุกรณ์เสรมิ อะไหล ่และบรกิาร
สามารถดไูดจ้ากเว็บไซต ์www.siemens-home.com 
และในรา้นคา้ออนไลนข์องเรา www.siemens-eshop.com

ã=ขอ้มลูสาํคญัดา้นความปลอดภยั

โปรดอา่นคูม่อืการใชง้านอยา่งละเอยีด ซึง่
จะชว่ยใหค้ณุสามารถใชง้านเตาไมโครเวฟ
เครือ่งนีไ้ดอ้ยา่งปลอดภัยและถกูวธิ ีโปรด
เก็บคูม่อืการใชง้านและคูม่อืการตดิตัง้ไวใ้น
ทีท่ีป่ลอดภัยสําหรับการใชง้านในภายหลัง
หรอืหากมกีารเปลีย่นเจา้ของ
อปุกรณ์นีถ้กูออกแบบสําหรับการตดิตัง้ภาย
ในหอ้งครัวเทา่นัน้ โปรดปฏบิตัติามคําแนะนํา
พเิศษเกีย่วกบัการตดิตัง้
หลังจากนําอปุกรณ์ออกจากบรรจภุัณฑแ์ลว้ 
ใหต้รวจสอบอปุกรณ์เพือ่หาการชํารดุเสยีหาย 
ในกรณีทีพ่บความเสยีหายเนือ่งจากการขน-
สง่ หา้มเสยีบปล๊ักของอปุกรณ์เขา้กบัเตา้รับ
การตอ่ระบบไฟฟ้าของอปุกรณโ์ดยไมใ่ชห้วั
ปล๊ักจะตอ้งดําเนนิการโดยชา่งเทคนคิทีม่ใีบ
อนุญาตเทา่นัน้ การรับประกนัสนิคา้ไมค่รอบ
คลมุถงึความเสยีหายทีเ่กดิจากการตอ่ระบบ
ไฟฟ้าผดิวธิี

อปุกรณ์นีถ้กูออกแบบสําหรับการใชง้านภาย
ในครัวเรอืนเทา่นัน้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
ใชใ้นการเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่เทา่นัน้ 
ในระหวา่งการใชง้านจะตอ้งมคีนคอยดอูปุ-
กรณ์ตลอดเวลา อปุกรณ์นีถ้กูออกแบบสําหรับ
การใชง้านภายในอาคารเทา่นัน้

เด็กทีม่อีาย ุ8 ปีขึน้ไป ผูพ้กิาร ผูท้ีม่คีวาม
บกพรอ่งทางประสาทสมัผัส ผูม้อีาการบก-
พรอ่งทางจติ หรอืผูท้ีข่าดประสบการณห์รอื
ความรู ้สามารถใชง้านอปุกรณ์นีไ้ดห้ากอยู่
ภายใตก้ารดแูลของผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบ
ความปลอดภัยของบคุคลดังกลา่ว โดยจะ
ตอ้งไดรั้บการอธบิายวธิกีารใชง้านอปุกรณ์
อยา่งปลอดภยั รวมถงึทําความเขา้ใจเกีย่วกบั
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชง้าน
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หา้มใหเ้ด็กเลน่อปุกรณ์ รวมถงึหา้มใหเ้ด็กทํา
ความสะอาดหรอืบํารงุรักษาอปุกรณ ์ยกเวน้
ในกรณีทีเ่ด็กมอีายเุกนิ 8 ปีขึน้ไป และอยู่
ภายใตก้ารดแูล

สําหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 8 ปี ควรรักษาระยะ
หา่งทีป่ลอดภัยจากอปุกรณ ์รวมถงึสายไฟ
ของอปุกรณ์

ระวงัอนัตราย...จากไฟไหม!้
■ การใสว่ตัถทุีต่ดิไฟไดเ้ขา้ไปภายในเตาอาจ
ทําใหว้ตัถดัุงกลา่วตดิไฟได ้หา้มใสว่ตัถทุี่
ตดิไฟไดเ้ขา้ไปภายในเตาโดยเด็ดขาด 
หา้มเปิดฝาอปุกรณใ์นกรณีทีม่คีวนัเกดิขึน้
ภายในอปุกรณ์ ในกรณดัีงกลา่ว ใหปิ้ด
สวติชอ์ปุกรณ์กอ่น จากนัน้ถอดปล๊ักอปุกรณ์
ออกจากระบบไฟเมน หรอืปิดเบรกเกอร์
ทีตู่ร้ะบบไฟฟ้า

ระวังอันตรายจากไฟไหม!้

■ การใชอ้ปุกรณ์เพือ่จดุประสงคอ์ืน่อาจทําให ้
เกดิอนัตรายและความเสยีหายได ้เชน่ 
การอุน่รองเทา้สําหรับใสใ่นบา้นและหมอน
ธัญพชื ซึง่อาจเกดิไฟลกุไหมข้ึน้ไดถ้งึแม ้
เวลาจะผา่นไปหลายชัว่โมงแลว้ก็ตาม วัตถุ
ประสงคก์ารใชง้านของอปุกรณน์ีค้อื เพือ่
ใชใ้นการเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่เทา่นัน้

ระวังอันตรายจากไฟไหม!้

■ อาหารอาจตดิไฟได ้หา้มอุน่อาหารใน
บรรจภุัณฑก์ักเก็บความรอ้น 
หา้มอุน่อาหารในภาชนะพลาสตกิ กระดาษ 
หรอืวัสดอุืน่ทีต่ดิไฟไดโ้ดยไมม่ผีูด้แูล 
หา้มปรับกําลังเตาไมโครเวฟสงูเกนิไปหรอื
ตัง้เวลานานมากกวา่ทีจํ่าเป็น 
ควรปฏบิัตติามคําแนะนําในคูม่อืการใชง้าน
เลม่นี ้
หา้มใชเ้ตาไมโครเวฟเพือ่อบแหง้อาหาร 
หา้มละลายหรอือุน่อาหารทีม่สีว่นประกอบ
ของน้ํานอ้ย เชน่ ขนมปัง โดยใชกํ้าลังเตา
ไมโครเวฟสงูเกนิไปหรอืใชเ้วลานานเกนิไป

ระวังอันตรายจากไฟไหม!้

■ น้ํามันปรงุอาหารอาจตดิไฟได ้
หา้มใชเ้ตาไมโครเวฟเพือ่อุน่น้ํามันปรงุ
อาหารเพยีงอยา่งเดยีวโดยทีไ่มม่วีตัถดุบิ
อืน่อยูด่ว้ย

ระวงัอนัตรายจากการ...ระเบดิ!
ของเหลวและอาหารอืน่ๆ อาจเกดิการระเบดิ
ไดห้ากบรรจอุยูใ่นภาชนะปิดสนทิ หา้มอุน่
ของเหลวหรอือาหารอืน่ๆ ในภาชนะปิดสนทิ
โดยเด็ดขาด
ระวงัอนัตรายรา้ยแรงตอ่...รา่งกาย!
■ ผวินอกของเตาไมโครเวฟอาจเกดิความ
เสยีหายไดห้ากทําความสะอาดผดิวธิ ีความ
เสยีหายดังกลา่วอาจเป็นสาเหตใุหพ้ลังงาน
จากคลืน่ไมโครเวฟเล็ดลอดออกมา ดังนัน้ 
จงึควรทําความสะอาดเตาไมโครเวฟเป็น
ประจํา และกําจัดเศษอาหารตกคา้งออก
ทันท ีรวมถงึคอยรักษาบรเิวณภายในเตา 
ซลีฝา ฝาเตา และตัวล็อคฝาใหส้ะอาด
อยูเ่สมอ โปรดดรูายละเอยีดในหัวขอ้ 
การดแูลรักษาและทําความสะอาด

ระวังอันตรายรา้ยแรงตอ่ร่างกาย!

■ พลังงานจากคลืน่ไมโครเวฟอาจเล็ดลอด
ออกมาหากฝาเตาหรอืซลีฝาชาํรดุ 
หา้มใชง้านอปุกรณ์โดยเด็ดขาดหากฝาเตา
หรอืซลีฝาชาํรดุ และควรตดิตอ่ฝ่ายบรกิาร
หลังการขาย

ระวังอันตรายรา้ยแรงตอ่ร่างกาย!

■ พลังงานจากคลืน่ไมโครเวฟจะเล็ดลอด
ออกมาจากอปุกรณ์ทีไ่มม่ฝีาครอบตัวเครือ่ง 
หา้มแกะเปิดตัวเครือ่งโดยเด็ดขาด หาก
ตอ้งการทําการบํารงุรักษาหรอืซอ่มแซม 
โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลังการขาย

ระวงัอนัตรายจาก...ไฟฟ้าช็อต!
■ การซอ่มแซมผดิวธิอีาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิ
อนัตรายได ้การซอ่มแซมและเปลีย่นสาย
ไฟทีช่าํรดุจะตอ้งดําเนนิการโดยเจา้หนา้ที่
บรกิารหลังการขายของเราซึง่ผา่นการฝึก
อบรมมาแลว้เทา่นัน้ ในกรณีทีอ่ปุกรณ์เสยี 
ใหถ้อดปล๊ักของอปุกรณอ์อกจากระบบ
ไฟเมน หรอืปิดเบรกเกอรท์ีตู่ร้ะบบไฟฟ้า 
จากนัน้ ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลังการขาย

ระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต!

■ ฉนวนสายไฟของอปุกรณอ์าจละลายได ้
หากสมัผัสโดนชิน้สว่นของอปุกรณท์ีม่ี
ความรอ้นใชค้วามระมัดระวงัอยา่ใหส้ายไฟ
ของอปุกรณ์สมัผัสโดนชิน้สว่นของอปุกรณ์
ทีม่คีวามรอ้น

ระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต!
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■ ความชืน้ทีเ่ขา้ไปภายในอปุกรณ์อาจทําให ้
เกดิอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ตได ้
หา้มทําความสะอาดโดยใชอ้ปุกรณ์ฉีดน้ํา
แรงดันสงูหรอืเครือ่งทําความสะอาดระบบ
ไอน้ํา

ระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต!

■ อปุกรณ์ทีช่าํรดุอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายจาก
ไฟฟ้าชอ็ต หา้มเปิดสวติชอ์ปุกรณ์ทีช่าํรดุ
โดยเด็ดขาด ใหถ้อดปล๊ักของอปุกรณ์ออก
จากระบบไฟเมน หรอืปิดเบรกเกอรท์ีตู่ร้ะบบ
ไฟฟ้า จากนัน้ ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลงัการขาย

ระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต!

■ อปุกรณ์นีใ้ชแ้รงดันไฟฟ้าสงู หา้มแกะเปิด
ตัวเครือ่งโดยเด็ดขาด

ระวงัอนัตรายจากความ...รอ้น!
■ อปุกรณ์เสรมิและภาชนะทีใ่ชอ้บอาหารอาจ
มคีวามรอ้นสงู ควรใสถ่งุมอืจับของรอ้น
ทกุครัง้เมือ่นําอปุกรณเ์สรมิหรอืภาชนะออก
จากเตา

ระวังอันตรายจากความรอ้น!

■ ไอระเหยจากแอลกอฮอลอ์าจตดิไฟได ้
เนือ่งจากความรอ้นภายในเตา หา้มเตรยีม
อาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลส์งูใน
ปรมิาณมาก ใชอ้ปุกรณ์นี้เพือ่เตรยีมเครือ่ง
ดืม่ทีม่แีอลกอฮอลส์งูในปรมิาณนอ้ยเทา่นัน้ 
และควรเปิดฝาอปุกรณ์ดว้ยความระมัดระวงั

ระวังอันตรายจากความรอ้น!

■ อาหารทีม่เีปลอืกหรอืผวินอกอาจระเบดิ
แตกออกไดใ้นระหวา่งการอุน่ หรอืแมแ้ต่
หลังจากทีอุ่น่เสร็จแลว้ หา้มปรงุอาหาร
ประเภทไขท่ียั่งไมไ่ดแ้กะเปลอืกหรอือุน่ไข่
ตม้แข็ง หา้มปรงุอาหารประเภทหอยหรอื
สตัวท์ีม่เีปลอืกแข็ง ควรเจาะรใูนไขแ่ดง
ทกุครัง้เมือ่ทําการอบหรอืลวก อาหารทีม่ี
เปลอืกหรอืผวินอก เชน่ แอปเปิล มะเขอื-
เทศ มันฝร่ัง และไสก้รอกอาจระเบดิแตก
ออกได ้กอ่นทีจ่ะทําการอุน่อาหารประเภท
ดังกลา่ว ควรเจาะรทูีผ่วิหรอืเปลอืกกอ่น

ระวังอันตรายจากความรอ้น!

■ การอุน่อาหารเด็กออ่นอาจมกีารกระจาย
ความรอ้นไมท่ั่วถงึ หา้มอุน่อาหารเด็กออ่น
ในภาชนะปิดฝาโดยเด็ดขาด ควรเปิดฝา
หรอืจกุขวดนมเอาไวท้กุครัง้ จากนัน้ คนให ้
ท่ัวหรอืเขยา่ใหเ้ขา้กนัดหีลังจากทีอุ่น่เสร็จ

แลว้ ควรเชค็อณุหภมูขิองอาหารเสมอกอ่น
ป้อนใหก้บัเด็กออ่น

ระวังอันตรายจากความรอ้น!

■ อาหารทีผ่า่นการอุน่จะมคีวามรอ้น ซึง่จะทํา
ใหภ้าชนะทีใ่ชม้คีวามรอ้นดว้ยเชน่กนั ควร
ใสถ่งุมอืจับของรอ้นทกุครัง้เมือ่นําภาชนะ
หรอือปุกรณ์เสรมิออกจากเตา

ระวังอันตรายจากความรอ้น!

■ บรรจภุณัฑก์นัอากาศอาจระเบดิไดใ้นระ-
หวา่งการอุน่ ควรปฏบิัตติามคําแนะนําบน
บรรจภุณัฑ ์และควรใสถ่งุมอืจับของรอ้น
ทกุครัง้เมือ่นําภาชนะออกจากเตา

ระวงัอนัตรายจากการ...ลวก!
■ เมือ่เปิดฝาอปุกรณ์ ไอน้ําทีม่คีวามรอ้นอาจ
เล็ดลอดออกมา ดงันัน้ จงึควรเปิดฝาอปุกรณ์
ดว้ยความระมัดระวัง คอยดแูลเด็กใหอ้ยู่
หา่งจากอปุกรณใ์นระยะทีป่ลอดภยั

ระวังอันตรายจากการลวก!

■ ความรอ้นภายในเตาอาจทําใหน้ํ้าระเหย
กลายเป็นไอน้ําทีม่คีวามรอ้นได ้
หา้มเทน้ําลงในบรเิวณภายในเตาซึง่มี
ความรอ้น 

ระวังอันตรายจากการลวก!

■ การอุน่ของเหลวอาจทําใหข้องเหลวดัง-
กลา่วมอีณุหภมูสิงูเกนิจดุเดอืดได ้ซึง่หมาย
ถงึการทีข่องเหลวดังกลา่วมอีณุหภมูถิงึจดุ
เดอืดโดยไมเ่กดิฟองอากาศขึน้เหมอืนกบั
การเดอืดของน้ําตามปกต ิหากมกีารสัน่สะ-
เทอืนทีภ่าชนะเพยีงเล็กนอ้ย ของเหลวทีม่ี
ความรอ้นสงูในภาชนะดังกลา่วอาจเดอืด
พลา่นในทันทแีละกระเด็นออกจากภาชนะ
ได ้ดังนัน้ เมือ่ตอ้งการอุน่ของเหลว จงึควร
ใสช่อ้นลงในภาชนะดว้ยทกุครัง้ ซึง่จะชว่ย
ป้องกนัไมใ่หข้องเหลวมอีณุหภมูสิงูเกนิกวา่
จดุเดอืด

ระวงัการ...บาดเจ็บ!
■ หากกระจกของฝาเตาเกดิรอยขดู อาจทํา
ใหเ้กดิการแตกรา้วตามมาได ้
หา้มทําความสะอาดเตาโดยใชท้ีข่ดูกระจก
หรอือปุกรณ์ทีม่คีวามคม หรอืน้ํายาทํา
ความสะอาดผสมสารขัด

ระวังการบาดเจ็บ!
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■ ภาชนะอบอาหารทีไ่มเ่หมาะสมอาจเกดิการ
แตกรา้วได ้ภาชนะกระเบือ้งเคลอืบหรอื
เซรามกิมักจะมรีพูรนุเล็กๆ ทีบ่รเิวณหจัูบ
หรอืฝาปิด ภายใตร้พูรนุเหลา่นีอ้าจมโีพรง
ขนาดใหญซ่อ่นอยูด่า้นใน หากมคีวามชืน้
เล็ดลอดเขา้ไปภายในโพรงดังกลา่ว อาจ
สง่ผลใหภ้าชนะเกดิการแตกรา้วได ้ดังนัน้ 
จงึควรใชเ้ฉพาะภาชนะทีป่ลอดภัยสําหรับ
เตาไมโครเวฟเทา่นัน้

สาเหตขุองการชํารดุเสยีหาย
ระวงั ! 
■ ซลีทีส่กปรกมาก: หากซลีสกปรกมาก จะทําใหปิ้ดฝาเตาไมโครเวฟได ้
ไมส่นทิ และอาจทําใหส้ว่นหนา้ของอปุกรณ์ซึง่อยูต่ดิกับฝาชํารดุ
เสยีหายได ้ดังนัน้ จงึควรหมั่นทําความสะอาดซลีเป็นประจํา

■ การใชง้านเตาไมโครเวฟโดยไมม่อีาหารอยูใ่นเตา: การใชง้านอปุกรณ์
โดยไมม่อีาหารอยูภ่ายในเตาอาจทําใหอ้ปุกรณ์เกดิการโอเวอรโ์หลดได ้
หา้มเปิดสวติชก์ารทํางานของอปุกรณ์โดยไมม่อีาหารอยูภ่ายในเตาโดย
เด็ดขาด ยกเวน้เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการทดสอบภาชนะเคลอืบดนิเผา
เป็นระยะเวลาสัน้ๆ (กรณุาดหัูวขอ้ "เตาไมโครเวฟ, ภาชนะเคลอืบดนิ
เผาทีส่ามารถใชไ้ด"้)

■ ขา้วโพดค่ัวไมโครเวฟ: หา้มปรับกําลังเตาไมโครเวฟสงูเกนิไป โดยควร
ใชกํ้าลังของเตาไมเ่กนิ 600 วัตต ์และควรวางถงุขา้วโพดค่ัวไวบ้นจาน
แกว้เสมอ จานอาจกระดอนขึน้มาไดห้ากรับน้ําหนักมากเกนิไป

อปุกรณ์เครือ่งใหมข่องคณุ
คณุควรศกึษารายละเอยีดในหัวขอ้นีเ้พือ่ทําความคุน้เคยกับอปุกรณ์เครือ่ง
ใหมข่องคณุ โดยในหัวขอ้นีจ้ะอธบิายถงึแผงควบคมุ รวมทัง้หนา้ทีข่องปุ่ ม
ควบคมุแตล่ะปุ่ ม

แผงควบคมุ
ภาพดา้นลา่งแสดงรายละเอยีดโดยรวมของแผงควบคมุ รายละเอยีดของ
อปุกรณ์จรงิอาจแตกตา่งจากในภาพ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัรุน่ของอปุกรณ์

ปุ่ มหมนุ

ปุ่ มหมนุสามารถกดเขา้ออกได ้ใหก้ดทีตั่วปุ่ มเพือ่เลือ่นปุ่ มเขา้หรอืออก
ตามตอ้งการ

ผลติภณัฑจ์ากฝ่ายบรกิารหลงัการขาย

คณุสามารถสัง่ซือ้ผลติภณัฑทํ์าความสะอาดและดแูลรักษาอปุกรณ์ที่
เหมาะสม รวมถงึอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ สําหรับอปุกรณ์ของคณุไดจ้ากฝ่าย
บรกิารหลังการขาย ตัวแทนจําหน่ายอปุกรณ์อาหาร หรอืรา้นคา้ออนไลน ์
e-Shop (ในบางประเทศ) กรณุาระบรุหัสสนิคา้ของผลติภัณฑท์ีค่ณุตอ้ง
การสัง่ซือ้ทกุครัง้
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����ปุ่ มฟังกช์ัน่ตา่งๆปุ่ มหมนุกําลังเตา
ไมโครเวฟปุ่ ม

On/Off
ปุ่ ม

การทํางานตอ่เนือ่ง

จอแสดงผล
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ปุ่ มและจอแสดงผล
คณุสามารถใชปุ้่ มเหลา่นีใ้นการตัง้ฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของอปุกรณ์ โดยสามารถ
ดคูา่ของการปรับไดจ้ากจอแสดงผล

หมายเหตุ
■ ตัวเลอืกการปรับตัง้เวลาทีทํ่างานอยูจ่ะแสดงบนจอแสดงผลโดยเป็น
รปูลูกศร N ชีไ้ปยังสัญลักษณ์ของตัวเลอืกทีทํ่างานอยู่ ขอ้ยกเวน้ : 
สําหรับนาฬกิา สญัลักษณ์0 จะตดิสวา่งขึน้ขณะทีค่ณุกําลังตัง้เวลา

■ เมือ่เปิดสวติชเ์ครือ่ง ไฟภายในเตาจะตดิสวา่งขึน้

ภายในเตา
อปุกรณ์ของคณุมพัีดลมระบายความรอ้น

พดัลมระบายความรอ้น

อปุกรณ์นีม้กีารตดิตัง้พัดลมระบายความรอ้น พัดลมอาจทํางานตอ่ถงึแมว้า่
จะปิดสวติชเ์ครือ่งแลว้ก็ตาม

หมายเหตุ
■ ถงึแมว้า่ภายในเตาจะเย็นในระหวา่งทีเ่ตาไมโครเวฟทํางาน แตพั่ดลม
ระบายความรอ้นจะยังคงทํางาน และพัดลมอาจยังทํางานตอ่ถงึแมว้า่
เตาไมโครเวฟจะหยุดทํางานแลว้ก็ตาม

■ หยดน้ําอาจเกาะตัวทีบ่รเิวณกระจกฝาเตา ผนัง และพืน้เตา ซึง่เป็น
ลักษณะปกต ิและไมส่ง่ผลกระทบตอ่การทํางานของเตาไมโครเวฟ
แต่อยา่งใด ควรเช็ดหยดน้ําออกหลังจากปรงุอาหารเสร็จแลว้

การเปิดและปิดเครือ่ง
ปุ่ ม Ž ทําหนา้ทีเ่ปิดและปิดสวติชเ์ตาไมโครเวฟ

การเปิดเครือ่ง
กดปุ่ มŽ  
เลอืกโหมดการทํางานทีต่อ้งการ

คณุสามารถศกึษาวธิกีารปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ไดจ้ากแตล่ะหัวขอ้

การปิดเครือ่ง
กดปุ่ มŽ  
อปุกรณ์จะหยดุทํางาน และนาฬกิาจะแสดงขึน้บนจอแสดงผล

กอ่นการใชง้านคร ัง้แรก
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายขัน้ตอนทีค่ณุจําเป็นตอ้งทํากอ่นทีจ่ะเริม่ใชเ้ตาไมโครเวฟ
ในการเตรยีมอาหารเป็นครัง้แรก ทัง้นี ้ควรอา่นขอ้มลูในหัวขอ้ขอ้มลูดา้น
ความปลอดภยักอ่น

การต ัง้นาฬกิา
หลังจากเสยีบปล๊ักอปุกรณ์แลว้ เลขศนูยส์ามหลักและสัญลักษณ์ N0 
จะตดิสวา่งขึน้ทีจ่อแสดงผล

การตัง้นาฬกิา

1.บดิปุ่ มหมนุเพือ่ตัง้เวลาปัจจุบัน

2.กดปุ่ ม0

การตัง้นาฬกิาเสร็จสมบูรณ์

การซอ่นนาฬกิา

คณุสามารถซอ่นนาฬกิาได ้ซึง่จะทําใหม้กีารแสดงนาฬกิาเฉพาะในชว่งที่
เตาไมโครเวฟทํางานอยูเ่ทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีหั่วขอ้
การเปลีย่นการตัง้คา่เบือ้งตน้

หมายเหต:ุ คณุสามารถซอ่นนาฬกิาเพือ่ลดความสิน้เปลอืงไฟฟ้า
ในโหมดสแตนดบ์ายของเตาไมโครเวฟได ้โปรดดวูธิกีารซอ่นนาฬกิา
ในหัวขอ้การเปลีย่นการตัง้คา่เบือ้งตน้

ผา้ทําความสะอาด
พืน้ผวิสเตนเลส

รหัสสนิคา้ 
311134

ลดการสะสมของฝุ่ น มสีว่นผสมของ
น้ํามันชนดิพเิศษ เหมาะสําหรับการ
ดแูลรักษาพืน้ผวิสเตนเลสของ
อปุกรณ์ของคณุ

เจลทําความสะอาด
เตาอบ/เตายา่ง

รหัสสนิคา้ 
463582

สําหรับการทําความสะอาดภายใน
เตา เนือ้เจลปราศจากกลิน่

ผา้ไมโครไฟเบอรแ์บบ
โครงสรา้งรวงผึง้

รหัสสนิคา้ 
460770

เหมาะเป็นพเิศษสําหรับการทํา
ความสะอาดพืน้ผวิทีเ่กดิรอยไดง้า่ย 
เชน่ แกว้ แกว้เซรามกิ สเตนเลส 
หรอือะลมูเินยีม ผา้ไมโครไฟเบอร์
สามารถขจัดทัง้ของเหลวและคราบ
มันไดใ้นคราวเดยีวกัน

ปุ่ ม หนา้ที่

Ž เปิดและปิดเครือ่ง

90 ปรับกําลังเตาไมโครเวฟไปที ่90 วัตต์

180 ปรับกําลังเตาไมโครเวฟไปที ่180 วัตต์

360 ปรับกําลังเตาไมโครเวฟไปที ่360 วัตต์

600 ปรับกําลังเตาไมโครเวฟไปที ่600 วัตต์

900 ปรับกําลังเตาไมโครเวฟไปที ่900 วัตต์

2 เลอืกการทํางานตอ่เนือ่ง

3 เปิดฝาอปุกรณ์

0 เปิดและปิดเมนูตัวเลอืกการปรับตัง้เวลา

g เลอืกโปรแกรม

h เลอืกน้ําหนัก

j/k เลอืกหน่วยความจํา

start เริม่การทํางาน

stop หยดุการทํางานชัว่คราว

ปุ่ ม หนา้ที่

ปุ่ ม 90, 180, 360, 600 หรอื 
900 วัตต์

= ปรับกําลังเตาไมโครเวฟ

ปุ่ ม 2 = การทํางานตอ่เนือ่ง

ปุ่ ม g และ h = โปรแกรมอัตโนมัติ

ปุ่ ม j หรอื k = โปรแกรมหน่วยความจํา
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เตาไมโครเวฟ
พลังงานจากคลืน่ไมโครเวฟจะถกูแปลงเป็นความรอ้นใหก้ับอาหาร หัวขอ้
นีจ้ะอธบิายเกีย่วกบัภาชนะทีใ่ชใ้นการอบอาหาร และวธิกีารปรับตัง้เตา
ไมโครเวฟ

หมายเหต:ุ ในหัวขอ้เมนูเดน่จากครัวของเราจะมตีัวอยา่งของการละลาย
อาหารแชแ่ข็ง การอุน่อาหารและการปรงุอาหารดว้ยเตาไมโครเวฟ 

หมายเหตเุกีย่วกบัภาชนะ
ภาชนะทีส่ามารถใชไ้ด้

ภาชนะทีส่ามารถใชไ้ด ้ไดแ้ก ่ภาชนะทนความรอ้นสําหรับเตาอบ ซึง่ผลติ
จากแกว้ แกว้เซรามกิ พอรซ์เลน เซรามกิ หรอืพลาสตกิทนความรอ้น 
เนือ่งจากคลืน่ไมโครเวฟสามารถเดนิทางผา่นวัสดเุหลา่นีไ้ด ้

คณุสามารถใชภ้าชนะสําหรับเสริฟ์อาหารไดเ้ชน่กนั ซึง่จะชว่ยใหค้ณุไม่
ตอ้งยา้ยอาหารจากภาชนะหนึง่ไปยังอกีภาชนะหนึง่ คณุควรใชภ้าชนะ
ขอบทองหรอืขอบเงนิกบัเตาไมโครเวฟเฉพาะในกรณีทีผู่ผ้ลติไดรั้บรอง
วา่ภาชนะดังกลา่วสามารถใชไ้ดก้ับเตาไมโครเวฟเทา่นัน้

ภาชนะทีไ่มส่ามารถใชไ้ด้

ภาชนะทีไ่มเ่หมาะสําหรับใชก้บัเตาไมโครเวฟไดแ้กภ่าชนะทีทํ่าจากโลหะ 
เนือ่งจากคลืน่ไมโครเวฟไมส่ามารถเดนิทางผา่นโลหะเขา้ไปยังอาหารได ้
ดังนัน้ อาหารทีอ่ยู่ในภาชนะโลหะจะไมไ่ดรั้บความรอ้น

ระวงั !
การเกดิประกายไฟ : โลหะ เชน่ ชอ้นทีใ่ชใ้สใ่นแกว้น้ํา จะตอ้งอยู่หา่งจาก
ผนังเตาและฝาเตาดา้นในอยา่งนอ้ย 2 ซม. เนือ่งจากประกายไฟอาจทําให ้
กระจกทีด่า้นในของฝาเตาชํารดุเสยีหายได ้

การทดสอบภาชนะ

หา้มเปิดสวติชเ์ตาไมโครเวฟโดยทีไ่มม่อีาหารอยูภ่ายในเตา ยกเวน้ใน
กรณีทีต่อ้งการทดสอบภาชนะตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้

ถา้คณุไมแ่น่ใจวา่ภาชนะของคณุสามารถใชไ้ดก้ับเตาไมโครเวฟหรอืไม ่
ใหทํ้าการทดสอบดังนี ้: 

1.อุน่ภาชนะเปลา่โดยใชกํ้าลังสงูสดุเป็นเวลาประมาณ ½ ถงึ 1 นาที

2. ในระหว่างนัน้ ใหค้อยตรวจสอบอณุหภมูเิป็นระยะ

ภาชนะควรจะยังคงเย็นอยู่หรอือุน่ขึน้เล็กนอ้ย

หากภาชนะรอ้นมากหรอืมปีระกายไฟเกดิขึน้ แสดงวา่เป็นภาชนะทีไ่ม่
สามารถใชไ้ด ้

การปรบักาํลงัเตาไมโครเวฟ
กดปุ่ มเพือ่ปรับกําลังเตาไมโครเวฟตามทีต่อ้งการ

หมายเหตุ
■ เมือ่กดปุ่ ม ไฟแสดงกําลังทีเ่ลอืกจะตดิสวา่งขึน้

■ คณุสามารถใชกํ้าลังเตาไมโครเวฟที ่900 วัตต ์ไดส้งูสดุ 30 นาท ี
สว่นการปรับกําลังของเตาในระดับอืน่ๆ จะสามารถตัง้เวลาในการ
ปรงุอาหารไดส้งูสดุ 1 ชัว่โมง 30 นาที

การต ัง้คา่เตาไมโครเวฟ
ตัวอยา่ง : กําลังเตาไมโครเวฟ 360 วัตต ์เวลาในการปรงุอาหาร 17 นาที

1.กดปุ่ มŽ
อปุกรณ์พรอ้มสําหรับการใชง้าน

2.กดปุ่ มเพือ่เลอืกกําลังเตาไมโครเวฟทีต่อ้งการ
ไฟทีด่า้นบนของกําลังเตาไมโครเวฟทีเ่ลอืกจะตดิสวา่ง และเวลา
ในการปรงุอาหารทีแ่นะนําจะแสดงขึน้

3. ตัง้เวลาในการปรุงอาหารโดยใชปุ้่ มหมนุ

4.กดปุ่ ม start

อปุกรณ์จะเริม่การทํางาน เวลาในการปรุงอาหารจะเริม่นับถอยหลัง

เมือ่ส ิน้สดุเวลาในการปรงุอาหารทีต่ ัง้ไว้

เสยีงเตอืนจะดังขึน้ และเตาไมโครเวฟจะหยุดการทํางาน ใหก้ดปุ่ มŽ 
เพือ่ปิดสวติชเ์ครือ่ง คณุสามารถปิดเสยีงเตอืนไดโ้ดยการกดปุ่ ม0

การเปิดฝาอปุกรณใ์นระหวา่งการทํางาน

การทํางานจะหยุดชัว่คราว หลังจากปิดฝาแลว้ ใหก้ดปุ่ ม start เพือ่ให ้
อปุกรณ์ทํางานตอ่

การเปลีย่นเวลาในการปรงุอาหาร

การเปลีย่นเวลาในการปรงุอาหารสามารถทําไดต้ลอดเวลา โดยใชปุ้่ มหมนุ
เพือ่เปลีย่นเวลาในการปรุงอาหาร

การเปลีย่นกําลงัเตาไมโครเวฟ

กดปุ่ มเลอืกกําลังเตาไมโครเวฟใหมท่ีต่อ้งการ ใชปุ้่ มหมนุเพือ่ปรับเวลา
ในการปรงุอาหาร แลว้เริม่การทํางานของเตาอกีครัง้

การยกเลกิการทํางาน

กดปุ่ ม stop สองครัง้ จากนัน้กดปุ่ มŽ เพือ่ปิดสวติชอ์ปุกรณ์

หมายเหตุ
■ เมือ่เปิดสวติชอ์ปุกรณ์โดยใชปุ้่ มŽ อปุกรณ์จะแนะนําใหใ้ชกํ้าลัง
เตาไมโครเวฟสงูสดุเสมอโดยแสดงค่าดังกลา่วในจอแสดงผล

■ ถา้คณุเปิดฝาอปุกรณ์ในระหวา่งการปรุงอาหาร พัดลมอาจจะยังคง
ทํางานตอ่ไป

การทาํงานตอ่เนือ่งในรปูแบบ 1, 2, 3
คณุสามารถใชฟั้งกช์ัน่การทํางานแบบตอ่เนือ่งเพือ่ปรับตัง้กําลังเตา
ไมโครเวฟและเวลาทีแ่ตกตา่งกนัไดส้ามชดุ จากนัน้จงึเริม่การทํางาน

ภาชนะ 
ควรใชภ้าชนะทนความรอ้นทีป่ลอดภยัสําหรับเตาไมโครเวฟทกุครัง้

การต ัง้คา่การทํางานตอ่เนือ่ง
1.กดปุ่ มŽ
อปุกรณ์พรอ้มสําหรับการใชง้าน

2.กดปุ่ ม2
สญัลักษณ์ ª ของการทํางานในชว่งทีห่นึง่จะแสดงขึน้ในจอแสดงผล

3.ปรับกําลังเตาไมโครเวฟและเวลาในการปรงุอาหารสําหรับชว่งทีห่นึง่

4.กดปุ่ ม2
สญัลักษณ์ « ของการทํางานในชว่งทีส่องจะแสดงขึน้

5.ปรับกําลังเตาไมโครเวฟและเวลาในการปรงุอาหารสําหรับชว่งทีส่อง

6.กดปุ่ ม2
สญัลักษณ์ ¬ ของการทํางานในชว่งทีส่ามจะแสดงขึน้

90 วัตต์ สําหรับละลายอาหารเนือ้ละเอยีดแชแ่ข็ง

180 วัตต์ สําหรับละลายอาหารแชแ่ข็ง และปรงุอาหารทีไ่มต่อ้ง
การใหส้กุ

360 วัตต์ สําหรบัปรงุอาหารประเภทเนือ้ และอุน่อาหารเนือ้ละเอยีด

600 วัตต์ สําหรับอุน่และประกอบอาหาร

900 วัตต์ สําหรับอุน่ของเหลว
7



7.ปรับกําลังเตาไมโครเวฟและเวลาในการปรงุอาหารสําหรับชว่งทีส่าม

8.กดปุ่ ม start

อปุกรณ์จะเริม่การทํางาน เวลารวมในการปรงุอาหารและสญัลักษณ์ª 
ของการทํางานในชว่งทีห่นึง่จะแสดงขึน้ในจอแสดงผล

เมือ่ส ิน้สดุเวลาในการปรงุอาหารทีต่ ัง้ไว้

เสยีงเตอืนจะดังขึน้ การทํางานแบบตอ่เนือ่งเสร็จสมบรูณ์ คณุสามารถปิด
เสยีงเตอืนไดโ้ดยการกดปุ่ ม0

การเปลีย่นการต ัง้คา่

การเปลีย่นการตัง้คา่ตา่งๆ จะสามารถทําไดก้อ่นทีอ่ปุกรณจ์ะเริม่การทํางาน
ในชว่งดังกลา่วเทา่นัน้ กดปุ่ ม 2 หลายๆ ครัง้ จนกระทั่งเลขของชว่งการ
ทํางานทีต่อ้งการแสดงขึน้ จากนัน้ จงึทําการเปล◌ี่ยนการตัง้คา่

การเปิดฝาอปุกรณใ์นระหวา่งการทํางาน

การทํางานจะหยดุชัว่คราว หลังจากปิดฝาแลว้ ใหก้ดปุ่ ม start เพือ่ให ้
อปุกรณ์ทํางานตอ่

การหยดุการทํางานช ัว่คราว

กดปุ่ ม stop เพือ่หยดุการทํางานชัว่คราว 
กดปุ่ ม start เพือ่ใหอ้ปุกรณ์ทํางานตอ่อกีครัง้

การยกเลกิการทํางาน

กดปุ่ ม stop สองครัง้ จากนัน้กดปุ่ มŽ เพือ่ปิดสวติชอ์ปุกรณ์

หนว่ยความจํา
คณุสามารถใชห้น่วยความจําเพือ่บันทกึการตัง้คา่สว่นตัวของคณุ และ
เรยีกใชก้ารตัง้คา่ดังกลา่วไดท้ันททีีต่อ้งการ คณุสามารถใชห้น่วยความจํา
ไดส้องชดุ : "j" และ "k" ฟังกช์ัน่หน่วยความจําจะมปีระโยชนใ์น
กรณีทีค่ณุมรีายการอาหารจานโปรดทีทํ่าบอ่ยเป็นพเิศษ

การบนัทกึการต ัง้คา่ลงในหนว่ยความจํา
1.กดปุ่ มŽ
อปุกรณ์พรอ้มสําหรับการใชง้าน

2.กดปุ่ มเพือ่เลอืกกําลังเตาไมโครเวฟทีต่อ้งการ
ไฟทีด่า้นบนของกําลังเตาไมโครเวฟทีเ่ลอืกจะตดิสว่าง และเวลา
ในการปรงุอาหารทีแ่นะนําจะแสดงขึน้

3. ตัง้เวลาในการปรงุอาหารโดยใชปุ้่ มหมนุ

4.กดปุ่ มj หรอื k เสยีงเตอืนจะดังขึน้

การตัง้คา่จะถกูบันทกึ และคณุสามารถเรยีกใชก้ารตัง้คา่ดังกลา่วไดท้นัที
ทีต่อ้งการ

การบนัทกึการต ัง้คา่อกีคา่หนึง่

ทําการตัง้คา่และบันทกึการตัง้คา่ใหม ่ระบบจะบันทกึการตัง้คา่ใหมแ่ทนคา่
ทีตั่ง้เอาไวก้อ่นหนา้ 

หมายเหต:ุ โปรแกรมทีตั่ง้ไวจ้ะยังคงบันทกึอยูใ่นหน่วยความจําของ
อปุกรณ์แมจ้ะมกีารถอดปล๊ักหรอืไฟฟ้าดับ

การใชห้นว่ยความจํา
คณุสามารถเริม่ตน้ปรงุอาหารไดท้ันทโีดยใชก้ารตัง้คา่ทีค่ณุบันทกึเอาไว ้

1.กดปุ่ มŽ
อปุกรณ์พรอ้มสําหรับการใชง้าน

2.กดปุ่ ม jหรอื k
การตัง้คา่ทีบั่นทกึไวจ้ะแสดงขึน้

3.กดปุ่ ม start

อปุกรณ์จะเริม่ทํางานโดยใชก้ารตัง้คา่ในหน่วยความจํา สญัลักษณ์เวลา
ในการปรุงอาหาร x ในจอแสดงผลจะเริม่นับถอยหลัง

หมายเหต:ุ เมือ่อปุกรณ์เริม่ทํางานแลว้ คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นตําแหน่ง
ของหน่วยความจําไดอ้กี

เมือ่ส ิน้สดุเวลาในการปรงุอาหารทีต่ ัง้ไว้

เสยีงเตอืนจะดังขึน้ ซึง่แสดงวา่อปุกรณ์ทํางานเสร็จสมบรูณ์ตามการตัง้คา่
ในหน่วยความจํา กดปุ่ มŽ เพือ่ปิดเครือ่ง หรอืทําการตัง้คา่ใหม ่คณุ
สามารถปิดเสยีงเตอืนไดโ้ดยการกดปุ่ ม0

การหยดุช ัว่คราว

กดปุ่ ม stop หรอืเปิดฝาอปุกรณ์เพือ่หยดุการทํางานชัว่คราว หลังจาก
ปิดฝาแลว้ ใหก้ดปุ่ ม start เพือ่ใหอ้ปุกรณ์ทํางานตอ่

การเปลีย่นการต ัง้คา่เบือ้งตน้
อปุกรณ์ของคณุมกีารตัง้คา่เบือ้งตน้ตา่งๆ ซึง่คณุสามารถเปลีย่นแปลงได ้
หากตอ้งการ

การต ัง้คา่เบือ้งตน้
ตารางดา้นลา่งแสดงการตัง้คา่เบือ้งตน้และตวัเลอืกทีส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

สิง่ทีจํ่าเป็น : ตอ้งปิดสวติชอ์ปุกรณ์กอ่น

1.กดปุ่ ม0 คา้งไวป้ระมาณ 2-3 วนิาที
การตัง้คา่เบือ้งตน้ชดุแรกจะแสดงขึน้บนจอแสดงผล

2.คณุสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เบือ้งตน้ไดโ้ดยการบดิปุ่ มหมนุ

การต ัง้คา่เบือ้งตน้ ตวัเลอืก คําอธบิาย

™‚ การแสดงนาฬกิา 
‚ = เปิด

การแสดงนาฬกิา 
ƒ = ปิด

แสดงนาฬกิา

™ƒ ระยะเวลาเสยีงเตอืน 
ƒ= ปานกลาง = 2 นาที

‚ = สัน้ = 10 วนิาท ี
„ = นาน = 5 นาที

ระยะเวลาเสยีงเตอืนหลังจากสิน้สดุเวลาในการปรงุ
อาหารทีตั่ง้ไว ้

™„ เสยีงปุ่ มกด 
‚ = เปิด

เสยีงปุ่ มกด 
ƒ = ปิด

เสยีงยนืยันเมือ่กดปุ่ ม

™… ระยะเวลารอ 
ƒ = ปานกลาง = 5 วนิาที

‚ = สัน้ = 2 วนิาท ี
„ = นาน = 10 วนิาที

ระยะเวลารอระหว่างการทํางานในแตล่ะชว่งหลังจาก
การตัง้คา่
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3.ยนืยันการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม 0
การตัง้คา่เบือ้งตน้ชดุตอ่ไปจะแสดงขึน้ในจอแสดงผล คณุสามารถทํา
การตัง้คา่เบือ้งตน้ทัง้หมดไดโ้ดยการกดปุ่ ม 0 และเปลีย่นแปลงการ
ตัง้คา่โดยใชปุ้่ มหมนุ

4. เมือ่ตัง้คา่เสร็จแลว้ กดปุ่ ม 0 คา้งไวป้ระมาณ 2-3 วนิาที
การตัง้คา่ทัง้หมดเสร็จสมบรูณ์

คณุสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ไดเ้มือ่ตอ้งการ

การดแูลรกัษาและทาํความสะอาด
การดแูลรักษาและทําความสะอาดอย่างถกูตอ้งจะชว่ยใหเ้ตาไมโครเวฟ
ดสูวยงามและทํางานไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ หัวข◌ ้อนีจ้ะอธบิายถงึวธิี
การดแูลรักษาและทําความสะอาดอปุกรณ์ของคณุอยา่งถกูตอ้ง

ã=ระวงัอนัตรายจาก...ไฟฟ้าช็อต!
ความชืน้ทีเ่ขา้ไปภายในอปุกรณ์อาจทําใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าช็อตได ้
หา้มทําความสะอาดโดยใชอ้ปุกรณ์ฉีดน้ําแรงดันสงูหรอืเครือ่งทําความ
สะอาดระบบไอน้ํา

ã=ระวงัอนัตรายจากความ...รอ้น!
หา้มทําความสะอาดอปุกรณ์ทันทหีลังจากปิดเครือ่ง ควรปลอ่ยอปุกรณ์
ทิง้ไวใ้หเ้ย็นลงกอ่น 

ã=ระวงัการบาด...เจ็บ!
หากกระจกของฝาเตาเกดิรอยขดู อาจทําใหเ้กดิการแตกรา้วตามมาได ้
หา้มทําความสะอาดเตาโดยใชท้ีข่ดูกระจกหรอือปุกรณ์ทีม่คีวามคม 
หรอืน้ํายาทําความสะอาดผสมสารขัด

หมายเหตุ
■ สว่นหนา้ของอปุกรณ์อาจมสีแีตกตา่งกันเล็กนอ้ย เนือ่งจากการใชวั้สดุ
ทีแ่ตกตา่งกัน เชน่ แกว้ พลาสตกิ และโลหะ

■ เงาบนฝาเตาซึง่มลัีกษณะเป็นริว้เกดิขึน้เนือ่งจากการสะทอ้นของแสงไฟ
ภายในเตา

■ ชัน้เคลอืบอนีาเมลผา่นการอบดว้ยอณุหภมูสิงูมาก ซึง่อาจทําใหเ้กดิ
การเหลือ่มเล็กนอ้ยของส ีลักษณะดังกลา่วเป็นสิง่ปกต ิและไมส่ง่ผล
ใดๆ ตอ่การทํางานของอปุกรณ์ บรเิวณขอบของถาดไม่สามารถเคลอืบ
ชัน้อนีาเมลไดค้รบทกุสว่น สง่ผลใหบ้รเิวณขอบอาจมลัีกษณะหยาบ 
ซึง่ไมม่ผีลต่อการป้องกนัการเกดิสนมิแตอ่ยา่งใด

■ การกําจัดกลิน่ไมพ่งึประสงค ์เชน่ หลังจากการเตรยีมอาหารประเภท
ปลา สามารถทําไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยการเตมิน้ํามะนาว 2-3 หยดลงใน
ถว้ยทีม่น้ํีาอยู่เต็ม พรอ้มทัง้ใสช่อ้นลงในถว้ยน้ําเพือ่ป้องกนัไมใ่หน้ํ้ามี
อณุหภมูสิงูเกนิจุดเดอืด จากนัน้ อุน่น้ําในถว้ยเป็นเวลา 1 ถงึ 2 นาที
โดยใชกํ้าลังเตาไมโครเวฟสงูสดุ

ผลติภณัฑท์ําความสะอาด
เพือ่ป้องกนัความเสยีหายของพืน้ผวิทีม่คีณุสมบัตแิตกตา่งกนัจากการใช ้
ผลติภัณฑทํ์าความสะอาดผดิประเภท ใหป้ฏบัิตติามขอ้มลูในตาราง และ
หา้มใชอ้ปุกรณ์ตอ่ไปนี้

■ ผลติภัณฑทํ์าความสะอาดทีม่ลัีกษณะคมหรอืมสีว่นผสมของสารขัด

■ ทีข่ดูโลหะหรอืทีข่ดูกระจกในการทําความสะอาดกระจกทีฝ่าของอปุกรณ์

■ ทีข่ดูโลหะหรอืทีข่ดูกระจกในการทําความสะอาดซลีฝา

■ แผน่ขัดหยาบหรอืฟองน้ําทําความสะอาดทกุประเภท

■ ผลติภัณฑทํ์าความสะอาดทีม่ปีรมิาณแอลกอฮอลส์งู

ลา้งผา้ฟองน้ําใหมใ่หส้ะอาดกอ่นนํามาใชง้าน

ตารางอธบิายปญัหาและการแกไ้ข
ปัญหาการทํางานผดิปกตมัิกเกดิจากสาเหตทุีส่ามารถแกไ้ขไดง้่าย โปรด
อา่นขอ้มลูในตารางอธบิายปัญหาและการแกไ้ขกอ่นทีจ่ะตดิตอ่กับฝ่าย
บรกิารหลังการขาย

หากอาหารของคณุไมเ่หมอืนกับทีคุ่ณตัง้ใจไว ้โปรดดหัูวขอ้เมนูเดน่จาก
ครัวของเรา ซึง่จะมเีคล็ดลับและคําแนะนํามากมายเกีย่วกับการปรงุอาหาร

ã=ระวงัอนัตรายจาก...ไฟฟ้าช็อต!
การซอ่มแซมผดิวธิอีาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิอนัตรายได ้การซอ่มแซมจะตอ้ง
ดําเนนิการโดยวศิวกรบรกิารหลังการขายของเราซึง่ผา่นการฝึกอบรมมา
แลว้เทา่นัน้

บรเิวณ ผลติภณัฑท์ําความสะอาด

สว่นหนา้ของอปุกรณ์ น้ําสบูอุ่น่ : 
ทําความสะอาดดว้ยผา้เช็ดจาน จากนัน้เช็ดให ้
แหง้ดว้ยผา้นุ่ม หา้มใชน้ํ้ายาลา้งกระจกหรอืที่
ขดูกระจกหรอืทีข่ดูโลหะในการทําความสะอาด

พืน้ผวิสเตนเลส น้ําสบูอุ่น่ : 
ทําความสะอาดดว้ยผา้เช็ดจาน จากนัน้เช็ดให ้
แหง้ดว้ยผา้นุ่ม ควรเช็ดคราบหนิปูน คราบมนั 
แป้ง และคราบอลับมูนิ (ไขข่าว) ออกทันท ี
เนือ่งจากคราบตา่งๆ ดังกลา่วอาจะทําใหเ้กดิ
สนมิได ้ผลติภณัฑทํ์าความสะอาดสําหรบัสเตน-
เลสโดยเฉพาะสามารถสั่งซือ้ไดจ้ากฝ่ายบรกิาร
หลังการขายหรอืตวัแทนจําหน่ายอปุกรณอ์าหาร

บรเิวณภายในเตาทีทํ่า
จากสเตนเลส

น้ําสบูอุ่น่หรอืน้ําผสมน้ําสม้สายช ู: 
ทําความสะอาดดว้ยผา้เช็ดจาน จากนัน้เช็ดให ้
แหง้ดว้ยผา้นุ่ม  
ในกรณีทีเ่ตาสกปรกมาก : ควรใชผ้ลติภณัฑ์
ทําความสะอาดเตาในขณะทีเ่ตายังเย็นอยู่
เทา่นัน้ และควรใชฟ้องน้ําใยเหล็กขัด 
หา้มใชส้เปรยทํ์าความสะอาดเตาอบ หรอืผลติ-
ภัณฑทํ์าความสะอาดเตาอบทีม่ฤีทธิร์นุแรงหรอื
สารขัด รวมถงึไมค่วรใชแ้ผน่ขัด ฟองน้ําเนือ้
หยาบ และผลติภัณฑทํ์าความสะอาดกระทะ 
เนือ่งจากจะทําใหพ้ืน้ผวิเกดิรอยขดู ปลอ่ยพืน้
ผวิภายในเตาทิง้ไวใ้หแ้หง้สนทิ

ฝาเตา น้ํายาทําความสะอาดกระจก : 
ทําความสะอาดดว้ยผา้เช็ดจาน และหา้มใช ้
ทีข่ดูแกว้

ซลีฝา 
หา้มแกะออก

น้ําสบูอุ่น่ : 
ทําความสะอาดดว้ยผา้เช็ดจาน โดยไมค่วร
ขัดถรูนุแรง หา้มใชท้ีข่ดูโลหะหรอืทีข่ดูกระจก
ในการทําความสะอาด
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ตารางอธบิายปญัหาและการแกไ้ข

รหสัความผดิปกติ
สําหรับรหัสความผดิปกตบิางรหัส คณุสามารถดําเนนิการแกไ้ขไดด้ว้ย
ตนเอง

ฝ่ายบรกิารหลงัการขาย
ฝ่ายบรกิารหลังการขายของเราพรอ้มใหบ้รกิารแกค่ณุในกรณีทีอ่ปุกรณ์
ของคณุจําเป็นตอ้งไดรั้บการซอ่ม เราพรอ้มทีจ่ะชว่ยคณุแกไ้ขปัญหาที่
เกดิขึน้ดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้ง เพือ่ไมใ่หค้ณุตอ้งเสยีเวลากบัการเรยีก
เจา้หนา้ทีบ่รกิารทางเทคนคิโดยไมจํ่าเป็น

รหสั E และรหสั FD
ทกุครัง้ทีต่ดิตอ่เรา โปรดแจง้รหัสผลติภัณฑ ์(รหัส E) และรหัสการผลติ 
(รหัส FD) เพือ่ทีเ่ราจะสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืแกค่ณุไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
รหัสดังกลา่วสามารถดไูดจ้ากป้ายประจําเครือ่งทางดา้นขวาเมือ่เปิดฝา
อปุกรณ์ คณุสามารถจดรหัสดังกลา่วและหมายเลขโทรศัพทข์องฝ่าย
บรกิารหลังการขายไดใ้นชอ่งวา่งดา้นลา่งนี ้เพือ่ใหก้ารประหยัดเวลา
มากขึน้ในกรณีทีจํ่าเป็นตอ้งใช ้

การใหบ้รกิารนอกสถานทีข่องเจา้หนา้ทีบ่รกิารทางเทคนคิในกรณทีีอ่ปุกรณ์
ชํารดุจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยถงึแมว้า่จะอยูใ่นชว่งระยะเวลารับประกนัก็ตาม

ขอ้มลูตดิตอ่สําหรับแตล่ะประเทศสามารถดไูดจ้ากรายชือ่ตัวแทนบรกิาร
ลกูคา้ทีแ่นบมาดว้ย

ปญัหา สาเหตทุีเ่ป็นไปได้ วธิแีกไ้ข/รายละเอยีด

อปุกรณ์ไมทํ่างาน เซอรก์ติเบรกเกอรผ์ดิปกติ ตรวจสอบตูร้ะบบไฟฟ้าวา่ฟิวสใ์นสว่นของอปุกรณ์
อยูใ่นสภาพปกติ

ไมไ่ดเ้สยีบปล๊ัก เสยีบปล๊ักของอปุกรณ์

ไฟฟ้าดับ ตรวจสอบวา่ไฟในหอ้งครัวทํางานหรอืไม่

การทํางานไมถ่กูตอ้ง ปิดเบรกเกอรใ์นตูร้ะบบไฟฟ้า จากนัน้ เปิดเบรกเกอร์
ใหมอ่กีครัง้หลังจากผ่านไปประมาณ 10 วนิาที

อปุกรณ์ไมทํ่างาน แตม่เีวลาในการปรงุ
อาหารแสดงขึน้บนจอแสดงผล

ไมไ่ดก้ดปุ่ ม start หลังจากทีตั่ง้คา่เสร็จแลว้ กดปุ่ ม start หรอืปิดเครือ่ง

เตาไมโครเวฟเปิดไมต่ดิ ปิดฝาเตาไมส่นทิ ตรวจสอบวา่มเีศษอาหารหรอืวัตถแุปลกปลอมอยู่
ทีฝ่าเตาหรอืไม ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผวิของซลีที่
ฝานัน้สะอาด ตรวจสอบวา่ซลีฝามกีารบดิตวัหรอืไม่

ไมไ่ดก้ดปุ่ ม start กดปุ่ ม start

การอุน่อาหารใชเ้วลานานกวา่ปกติ ปรับกําลังเตาไมโครเวฟไวต่ํ้าเกนิไป เลอืกกําลังเตาไมโครเวฟใหส้งูขึน้

อาหารทีใ่สใ่นเตามปีรมิาณมากกวา่ปกติ ปรมิาณอาหารทีเ่พิม่เป็นสองเทา่ = เวลาในการ
ปรงุอาหารเพิม่ขึน้เกอืบสองเทา่

อาหารมอีณุหภมูต่ํิากวา่ปกติ คนหรอืพลกิอาหารในระหว่างการปรงุอาหาร

เสยีงเตอืนดังขึน้ เครือ่งหมายทวภิาค (:) 
กะพรบิบนจอแสดงผล

อปุกรณ์อยู่ในโหมดสาธติการใชง้าน 1.  กดปุ่ ม2
2.  กดปุ่ ม g คา้งไวส้ามวนิาที

โหมดสาธติการใชง้านถกูยกเลกิ

รหสัความผดิปกติ สาเหตทุีเ่ป็นไปได้ วธิแีกไ้ข/หมายเหตุ

อปุกรณ์ปิดตัวเองลงหลังจากเริม่ทํางาน
เป็นระยะเวลาสัน้ๆ รหัสความผดิปกต ิ
"H95" แสดงขึน้บนจอแสดงผล

ปิดฝาเตาไมส่นทิ เปิดฝาเตาอกีครัง้ แลว้ปิดใหส้นทิ หากยังไม่
สามารถแกไ้ขได ้โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลัง
การขาย

รหัสความผดิปกต ิ"E723" แสดงขึน้บนจอ
แสดงผล

ปิดฝาเตาไมส่นทิ เปิดฝาอปุกรณ์โดยกดปุ่ ม 3 จากนัน้ปิดฝาอกีครัง้

รหัสความผดิปกต ิ"Er1" แสดงขึน้บนจอ
แสดงผล

เซ็นเซอรอ์ณุหภมูผิดิปกติ ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลังการขาย

รหัสความผดิปกต ิ"Er11" แสดงขึน้บนจอ
แสดงผล "ปุ่ มคา้ง"

ปุ่ มมคีราบสกปรก หรอืกลไกของปุ่ มมกีารตดิขัด กดปุ่ มทกุปุ่ มหลายๆ ครัง้ ทําความสะอาดปุ่ มดว้ย
ผา้แหง้ จากนัน้ เปิดแลว้ปิดฝาอปุกรณ์ หากยังไม่
สามารถแกไ้ขได ้โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลัง
การขาย

รหัสความผดิปกต ิ"Er4" แสดงขึน้บนจอ
แสดงผล

ความรอ้นสงูผดิปกต ิ(อาจมไีฟไหมภ้ายในเตา) 
ปรับกําลังเตาไมโครเวฟไวส้งูเกนิไป

หา้มเปิดฝาเตา ถอดปล๊ักอปุกรณ์ออกจากระบบ
ไฟเมน หรอืปิดเบรกเกอรท์ีตู่ร้ะบบไฟฟ้า แลว้
ปลอ่ยใหเ้ตาเย็นลง

รหัสความผดิปกต ิ"Er18" แสดงขึน้บนจอ
แสดงผล

ความผดิปกตทิางเทคนคิ ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลังการขาย

รหสั E
 

รหสั FD
 

ฝ่ายบรกิารหลงัการขายO  
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การขอรบัคําแนะนําเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารนอกสถานทีจ่าก
วศิวกร

คณุสามารถเชือ่ใจไดใ้นความเชีย่วชาญของเรา และสามารถวางใจไดว้า่
งานซอ่มทัง้หมดจะดําเนนิการโดยเจา้หนา้ทีบ่รกิารทางเทคนคิทีไ่ดรั้บ
การฝึกอบรมมาเป็นอยา่งด ีพรอ้มทัง้บรกิารอะไหลแ่ทท้ีม่คีณุภาพสําหรับ
อปุกรณ์ของคณุ

อปุกรณ์นีม้คีณุสมบัตติรงตามมาตรฐาน EN 55011 และ CISPR 11 
ผลติภัณฑน์ีเ้ป็นผลติภณัฑ ์Group 2, Class B

Group 2 หมายถงึเตาไมโครเวฟไดร้บัการออกแบบเพือ่ใชใ้นการอุน่อาหาร 
Class B หมายถงึอปุกรณ์นีม้คีุณสมบัตเิหมาะสมสําหรับการใชง้านภายใน
ครัวเรอืน

ขอ้มลูทางเทคนคิ

การกาํจดัทิง้ดว้ยวธิที ีเ่ป็นมติรตอ่ส ิง่แวดลอ้ม
กําจัดทิง้บรรจุภณัฑด์ว้ยวธิทีีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

โปรแกรมอตัโนมตั ิ
คณุสามารถใชโ้ปรแกรมอตัโนมัตเิพือ่ละลายอาหารแชแ่ข็งไดอ้ยา่งสะดวก 
และเตรยีมอาหารไดอ้ยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย โดยคณุเพยีงเลอืกโปรแกรม
และน้ําหนักของอาหาร โปรแกรมอตัโนมตัจิะตัง้คา่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุใหท้นัท ี
โปรแกรมอตัโนมัตมิใีหเ้ลอืกทัง้หมด 7 โปรแกรม

การต ัง้คา่โปรแกรม
หลังจากเลอืกโปรแกรมแลว้ ใหตั้ง้คา่เตาไมโครเวฟดังนี้

ตัวอยา่งในภาพ : โปรแกรม 2 น้ําหนักอาหาร 1 กโิลกรัม

1.กดปุ่ มŽ
อปุกรณ์พรอ้มสําหรับการใชง้าน

2.กดปุ่ ม g
เลขโปรแกรมทีห่นึง่จะแสดงขึน้บนจอแสดงผล

3. ใชปุ้่ มหมนุเพือ่เลอืกเลขโปรแกรมทีต่อ้งการ

4.กดปุ่ ม h
จอแสดงผลจะแสดงตัวเลข 0.50 กโิลกรัม ซึง่เป็นน้ําหนักทีแ่นะนํา

5. ใชปุ้่ มหมนุเพือ่เลอืกน้ําหนักของอาหาร

6.กดปุ่ ม start

โปรแกรมจะเริม่ทํางาน สัญลักษณ์เวลาในการปรงุอาหารx ในจอแสดง
ผลจะเริม่นับถอยหลัง

เมือ่โปรแกรมสิน้สดุการทํางาน

เสยีงเตอืนจะดังขึน้ ซึง่แสดงว่าโปรแกรมทํางานเสร็จสมบูรณ์แลว้ อปุกรณ์
จะหยุดการอุน่อาหาร กดปุ่ มŽ เพือ่ปิดเครือ่ง หรอืทําการตัง้คา่ใหม่

การยกเลกิโปรแกรม

กดปุ่ ม stop สองครัง้ หรอืกดปุ่ มŽ เพือ่ปิดสวติชอ์ปุกรณ์

GB 0844 8928999 
การโทรจากโทรศัพทพ์ืน้ฐาน BT จะมคีา่ใชจ้่ายไมเ่กนินาทลีะ 3 
เพนซ ์โดยอาจมคีา่โทรขัน้ต่ําไมเ่กนิ 6 เพนซ์

IE 01450 2655

แหลง่จ่ายไฟฟ้า 230 โวลท,์ 50 เฮริตซ์

กําลังไฟฟ้ารวมสงูสดุทีใ่ช ้ 1220 วัตต์

กําลังเตาไมโครเวฟ 900 วัตต ์(IEC 60705)

ความถีค่ลืน่ไมโครเวฟ 2,450 เมกะเฮริตซ์

ฟิวส์ ต่ําสดุ 10 แอมแปร์

ขนาด (สงูxกวา้งxลกึ)

- อปุกรณ์ 382 มม. x 595 มม. x 320 มม.

- ภายในเตา 220 x 350 x 270 มม.

ไดรั้บการรับรองโดย VDE ใช่

เครือ่งหมาย CE ใช่

อปุกรณ์นีม้คีณุสมบัตติรงตามขอ้กําหนดของสหภาพยโุรป 
2002/96/EC เกีย่วกับเศษเหลอืทิง้ของผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์(WEEE) ขอ้กําหนดดังกล่าวเป็นการกําหนดวธิี
ปฏบัิตใินการเก็บรวบรวมและการรไีซเคลิอปุกรณ์เกา่ ซึง่มผีล
บังคับใชใ้นกลุม่ประเทศสหภาพยุโรป
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	�
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	�
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การเปลีย่นโปรแกรม

หลังจากทีโ่ปรแกรมเริม่ทํางานแลว้ คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นเลขโปรแกรม
และน้ําหนักได ้

การเปลีย่นเวลาในการปรงุอาหาร

สําหรับการใชโ้ปรแกรมอตัโนมัต ิคณุจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเวลาใน
การปรุงอาหารได ้

หมายเหตเุกีย่วกบัโปรแกรมอตัโนมตั ิ
หมายเหตุ
■ นําอาหารออกจากบรรจุภัณฑแ์ละชัง่น้ําหนัก หากไมส่ามารถชัง่น้ําหนัก
ไดห้รอืไมท่ราบน้ําหนักทีแ่น่นอนของอาหาร ใหก้ะประมาณน้ําหนัก
ครา่วๆ

■ สําหรับการปรงุอาหารดว้ยโปรแกรมตา่งๆ ควรใชภ้าชนะทีป่ลอดภัย
สําหรับเตาไมโครเวฟทกุครัง้ เชน่ ภาชนะทีทํ่าจากแกว้หรอืเซรามกิ 
โปรดศกึษาเคล็ดลับเกีย่วกบัการเลอืกภาชนะจากตารางโปรแกรม

■ ใสอ่าหารในอปุกรณ์ทียั่งไมร่อ้น

■ ไมส่ามารถตัง้คา่น้ําหนักอาหารนอกเหนอืจากคา่ทีกํ่าหนดไวไ้ด ้

■ สําหรับการปรงุอาหารหลายๆ ประเภท เสยีงเตอืนจะดงัขึน้เมือ่ผา่นไป
ระยะเวลาหนึง่ เพือ่ใหพ้ลกิหรอืคนอาหาร

■ รายการอาหารทีเ่หมาะสําหรับใชก้ับโปรแกรมอัตโนมัต ิรวมทัง้น้ําหนัก
ของอาหารและภาชนะทีจํ่าเป็นตอ้งใช ้สามารถดไูดจ้ากตารางโปรแกรม
ในหัวขอ้ถัดไป

การละลายอาหารแชแ่ข็ง

หมายเหตุ
■ ถา้สามารถทําได ้ควรแชแ่ข็งอาหารโดยเตรยีมอาหารใหม้ลัีกษณะแบน
ราบ รวมทัง้แบ่งออกเป็นสว่นๆ ใหเ้หมาะสําหรับการใชง้านในแตล่ะครัง้ 
และแชแ่ข็งไวท้ีอ่ณุหภมู ิ-18°C

■ วางอาหารแชแ่ข็งบนจานแบน เชน่ จานแกว้หรอืจานพอรซ์เลน

■ หลังจากละลายอาหารแชแ่ข็งแลว้ ใหพั้กอาหารไวเ้พือ่ใหล้ะลายตอ่อกี
ประมาณ 10 ถงึ 30 นาท ีจนกระทั่งอาหารมอีณุหภมูเิทา่กนัทัง้ชิน้

■ การละลายอาหารแชแ่ข็งประเภทเนือ้ สัตวปี์ก หรอืปลา จะทําใหม้ี
น้ําไหลออกมา ใหเ้ทน้ําดังกลา่วทิง้เมือ่พลกิอาหารประเภทเนือ้ สตัวปี์ก 
หรอืปลา และหา้มนําน้ําดังกลา่วไปใชทํ้าอยา่งอืน่หรอืปลอ่ยใหส้ัมผัส
กับอาหารอืน่ๆ โดยเด็ดขาด

■ วางเนือ้วัว เนือ้แกะ และเนือ้หมลูงบนภาชนะ โดยหันสว่นทีเ่ป็นไขมัน
ลงดา้นลา่ง

■ ควรละลายขนมปังแชแ่ข็งในปรมิาณทีต่อ้งการใชเ้ทา่นัน้ เนือ่งจากขนม
ปังจะแหง้และแข็งอย่างรวดเร็ว 

■ สําหรับการละลายเนือ้บด หลังจากทีก่ลับดา้นแลว้ ใหนํ้าเนือ้บดสว่นที่
ละลายแลว้ออก

■ สําหรับการละลายสัตวปี์กแชแ่ข็งทัง้ตัว ใหว้างบนภาชนะโดยหันเนือ้
สว่นอกลงดา้นลา่ง สว่นสําหรับการละลายเนือ้สตัว◌์ปีกแชแ่ข็ง ใหหั้น
สว่นทีเ่ป็นหนังลงดา้นล่าง

มนัฝร ัง่

หมายเหตุ
■ มันฝร่ังตม้ : ห่ันเป็นชิน้ขนาดเทา่ๆ กัน เตมิเกลอืเล็กนอ้ยและน้ําเปลา่ 

2 ชอ้นโตะ๊ตอ่มันฝร่ัง 100 กรัม

■ มันฝร่ังตม้ทัง้เปลอืก : เลอืกมันฝร่ังทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกัน ลา้งมันฝร่ัง
ใหส้ะอาด และเจาะผวิมันฝร่ังหลายๆ ครัง้ วางมันฝร่ังทียั่งเปียกอยู่ลง
บนจาน โดยไมต่อ้งเตมิน้ํา

ขา้ว

หมายเหตุ
■ การหงุขา้วจะทําใหเ้กดิฟองมาก ดังนัน้ จงึควรใช◌ ้จานขอบสงูทีม่ฝีาปิด 
เลอืกน้ําหนักของขา้วสาร (ขณะทีย่ังไมไ่ดเ้ตมิน้ํา) จากนัน้ เตมิน้ําใน
ปรมิาณสองเทา่ถงึสองเทา่ครึง่ลงในขา้ว

■ หา้มใชข้า้วกึง่สําเร็จรปูแบบบรรจซุอง

ผกั

หมายเหตุ
■ ผักสด : ห่ันเป็นชิน้ขนาดเทา่ๆ กนั เตมิน้ําเปล่า 2 ชอ้นโตะ๊ต่อผัก 100 
กรัม

■ ผักแชแ่ข็ง : 
โปรแกรมนีเ้หมาะสําหรับผักลวกทีไ่มใ่ชแ่บบกึง่สําเร็จรปูเทา่นัน้ 
รวมถงึไมเ่หมาะสําหรับผักแชแ่ข็งในครมีซอส เตมิน้ําเปลา่ 1 ถงึ 2 
ชอ้นโตะ๊ตอ่ผัก 100 กรัม หา้มเตมิน้ําในผักขมหรอืกะหล่ําปลมีว่ง

การพกัอาหาร

อาหารบางประเภทจําเป็นตอ้งพักไวใ้นเตาหลังจากโปรแกรมทํางานเสร็จ
แลว้

ตารางโปรแกรม

อาหาร ระยะเวลาในการพกั

ผัก ประมาณ 5 นาที

มันฝร่ัง ประมาณ 5 นาท ีโดยตอ้งเทน้ําทีเ่หลอืออกกอ่น

ขา้ว 5 ถงึ 10 นาที

เลขโปรแกรม อาหารทีเ่หมาะสม นํา้หนกัโดยประมาณ (กก.) ภาชนะ

การละลายนํา้แข็ง

P1
เนือ้และสัตวปี์ก - ขอ้ - เนือ้แล ่- เนือ้บด - เนือ้ไก ่ไกต่อน 
เป็ด

0.2 - 2.0 กก. ภาชนะกน้ตืน้ไมม่ฝีาปิด

P2 เนือ้ปลา : ปลาทัง้ตัว เนือ้ปลาแล ่เนือ้ปลาห่ันชิน้ 0.1 - 1.0 กก. ภาชนะกน้ตืน้ไมม่ฝีาปิด

P3
ขนมปังและเคก้* 
ขนมปังทัง้กอ้นทรงกลมหรอืทรงยาว ขนมปังแผน่ เคก้สปันจ ์
เคก้ยสีต ์ฟรตุทารต์

0.2 - 1.5 กก. ภาชนะกน้ตืน้ไมม่ฝีาปิด

การปรงุอาหาร

P4
มันฝร่ัง 
มันฝร่ังตม้ มันฝร่ังตม้ทัง้เปลอืก

0.2 - 1.0 กก. จานมฝีาปิด

P5 ขา้ว 0.05 - 0.3 กก. จานขอบสงูมฝีาปิด

P6
ผักสด 
กะหล่ําดอก บร็อคโคล ีแครอท กะหล่ําปม ตน้กระเทยีม 
พรกิหยวก ซกูนิี

0.15 - 1.0 กก. จานมฝีาปิด

P7
ผักแชแ่ข็ง 
กะหล่ําดอก บร็อคโคล ีแครอท กะหล่ําปม กะหล่ําปลมีว่ง 
ผักโขม

0.15 - 1.0 กก. จานมฝีาปิด

คอยสงัเกตเสยีงเตอืนใหค้นหรอืพลกิอาหาร

* โปรแกรมอตัโนมัตไิมเ่หมาะสําหรับเคก้ครมี เคก้บตัเตอรค์รมี เคก้โรยหรอืเคลอืบหนา้ดว้ยน้ําตาลไอซิง่ หรอืแตง่หนา้ดว้ยวุน้เยลลี่
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เมนูเดน่จากครวัของเรา
หัวขอ้นีจ้ะรวบรวมสตูรอาหารเมนูตา่งๆ ทีคั่ดสรรแลว้ รวมถงึการตัง้คา่ที่
เหมาะสมสําหรับเมนูดังกลา่ว โดยจะมรีายละเอยีดเกีย่วกับการปรับกําลัง
เตาไมโครเวฟทีเ่หมาะทีส่ดุสําหรับเมนูอาหารทีค่ณุตอ้งการ พรอ้มทัง้
คําแนะนําเกีย่วกับภาชนะและขัน้ตอนการเตรยีมอกีดว้ย

หมายเหตุ
■ คา่ในตารางเป็นคา่ทีใ่ชสํ้าหรับเตาทียั่งไมร่อ้นและไมม่อีาหารอืน่ๆ 
อยู่ดว้ย ใหอุ้น่เตาเฉพาะในกรณีทีข่อ้มลูในตารางแนะนําใหค้ณุทํา
การอุน่เตาเทา่นัน้

■ เวลาทีร่ะบใุนตารางเป็นเพยีงคําแนะนําเทา่นัน้ เวลาทีใ่ชจ้รงิขึน้อยูก่ับ
คณุภาพและลักษณะของอาหาร

■ อปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ สามารถหาซือ้ไดจ้ากตัวแทนจําหน่ายอปุกรณ์อาหาร
หรอืสั่งซือ้จากฝ่ายบรกิารหลังการขาย

■ ควรใชผ้า้หรอืใสถ่งุมอืจับของรอ้นทกุครัง้เมือ่นําภาชนะหรอือปุกรณ์
เสรมิออกจากเตา

การละลายอาหารแชแ่ข็ง การอุน่อาหาร 
และการปรงุอาหารดว้ยเตาไมโครเวฟ
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงตัวเลอืกและการตัง้คา่ตา่งๆ สําหรับเตาไมโครเวฟ

เวลาทีร่ะบใุนตารางเป็นเพยีงคําแนะนําเทา่นัน้ เวลาทีใ่ชจ้รงิอาจตา่งจาก
ทีร่ะบ ุทัง้นี ้ขึน้อยูก่ับภาชนะทีใ่ช ้รวมทัง้คณุภาพ อณุหภมู ิและลักษณะ
ของอาหาร

เวลาทีแ่สดงในตารางจะมกีารระบเุป็นชว่ง ใหตั้ง้เวลาทีส่ัน้ทีส่ดุกอ่น 
แลว้จงึเพิม่เวลาในภายหลังถา้จําเป็น

ปรมิาณอาหารของคณุอาจไมต่รงกบัทีร่ะบใุนตาราง การคํานวณระยะเวลา
สามารถทําไดโ้ดยใชห้ลักการดังนี ้: 
ปรมิาณอาหารสองเทา่ - ใชเ้วลาในการปรุงอาหารเกอืบสองเทา่ 
ปรมิาณอาหารครึง่หนึง่ - ใชเ้วลาในการปรงุอาหารครึง่หนึง่

คนหรอืพลกิอาหารกลับไปมาหลายๆ ครัง้ในระหวา่งการอุน่อาหาร 
พรอ้มทัง้ตรวจสอบอณุหภมูิ

การละลายอาหารแชแ่ข็ง

หมายเหตุ
■ ใสอ่าหารแชแ่ข็งในภาชนะเปิด แลว้วางภาชนะลงบนพืน้ของเตา

■ พลกิหรอืคนอาหารหนึง่หรอืสองครัง้ในระหว่างการละลาย ถา้เป็น
อาหารชิน้ใหญ่ ควรพลกิอาหารกลับไปมาหลายๆ ครัง้

■ การละลายอาหารแชแ่ข็งประเภทเนือ้ สตัวปี์ก หรอืปลา จะทําใหม้ี
น้ําไหลออกมา ใหเ้ทน้ําดังกลา่วทิง้เมือ่พลกิอาหารประเภทเนือ้ สตัวปี์ก 
หรอืปลา และหา้มนําน้ําดังกลา่วไปใชทํ้าอยา่งอืน่หรอืปลอ่ยใหส้ัมผัส
กบัอาหารอืน่ๆ โดยเด็ดขาด

■ พักอาหารทีผ่่านการละลายแลว้ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งอกีประมาณ 10 ถงึ 30 
นาท ีเพือ่ใหอ้าหารมอีณุหภมูเิทา่กนัทัง้ชิน้ ในระหวา่งนี ้สามารถผา่เอา
เครือ่งในสัตวปี์กออกได ้

การละลาย การอุน่ หรอืการปรงุอาหารแชแ่ข็ง

หมายเหตุ
■ นําอาหารสําเร็จรปูพรอ้มรับประทานออกจากบรรจุภัณฑ ์การอุน่อาหาร

ในภาชนะสําหรับเตาไมโครเวฟจะทําใหอ้าหารรอ้นเร็วขึน้และไดรั้บ
ความรอ้นอย่างทั่วถงึ สว่นประกอบตา่งๆ ของอาหารอาจจะใชเ้วลา
ในการอุน่ไมเ่ทา่กัน

การละลายอาหารแชแ่ข็ง นํา้หนกั กําลงัเตาไมโครเวฟ (วตัต)์, 
เวลาในการปรงุอาหาร (นาท)ี

หมายเหตุ

เนือ้สตัว ์เนือ้วัวทัง้ชิน้ เนือ้ลกูวัวทัง้ช ิน้ 
หรอืเนือ้หมทูัง้ช ิน้ (ตดิกระดกูหรอืเลาะ
กระดกูออกแลว้)

800 ก. 180 วัตต,์ 15 นาท ี+ 90 วัตต,์ 15 - 25 นาที พลกิกลับไปมาหลายๆ ครัง้

1 กก. 180 วัตต,์ 20 นาท ี+ 90 วัตต,์ 20 - 30 นาที

1.5 กก. 180 วัตต,์ 25 นาท ี+ 90 วัตต,์ 25 - 30 นาที

เนือ้สตัวห่ั์นชิน้ หรอืเนือ้วัวแล ่
เนือ้ลกูวัวแล ่หรอืเนือ้หมแูล่

200 ก. 180 วัตต,์ 5 - 8 นาท ี+ 90 วัตต,์ 5 - 10 นาที แยกชิน้เนือ้ทีล่ะลายแลว้ออกจากกนั
เมือ่ทําการพลกิกลับ500 ก. 180 วัตต,์ 8 - 11 นาท ี+ 90 วัตต,์ 10 - 15 

นาที

800 ก. 180 วัตต,์ 12 - 15 นาท ี+ 90 วัตต,์ 15 - 20 
นาที

เนือ้บดผสม 200 ก. 90 วัตต,์ 10 - 15 นาที พลกิกลับไปมาหลายๆ ครัง้, นําเนือ้ทีล่ะลาย
แลว้ออก500 ก. 180 วัตต,์ 5 นาท ี+ 90 วัตต,์ 10 - 15 นาที

800 ก. 180 วัตต,์ 10 นาท ี+ 90 วัตต,์ 15 - 20 นาที

สัตวปี์กทัง้ตัวหรอืเนือ้สัตวปี์ก 600 ก. 180 วัตต,์ 8 นาท ี+ 90 วัตต,์ 10 - 15 นาที พลกิกลับไปมาหลายๆ ครัง้

1.2 กก. 180 วัตต,์ 15 นาท ี+ 90 วัตต,์ 20 - 25 นาที

เนือ้ปลาเลาะกา้ง เนือ้ปลาทําสเต็ก หรอื
เนือ้ปลาแล่

400 ก. 180 วัตต,์ 5 นาท ี+ 90 วัตต,์ 10 - 15 นาที แยกชิน้ทีล่ะลายแลว้ออกจากกนั

ปลาทัง้ตัว 300 ก. 180 วัตต,์ 3 นาท ี+ 90 วัตต,์ 10 - 15 นาที พลกิกลับดา้นในระหวา่งละลาย

600 ก. 180 วัตต,์ 8 นาท ี+ 90 วัตต,์ 15 - 20 นาที

ผัก เชน่ ถั่วฝักเมล็ดกลม 300 ก. 180 วัตต,์ 10 - 15 นาที

ผลไม ้เชน่ ราสเบอรร์ี่ 300 ก. 180 วัตต,์ 6 - 9 นาที คอ่ยๆ คนในระหวา่งการละลาย และแยกสว่น
ทีล่ะลายแลว้ออกจากกัน500 ก. 180 วัตต,์ 8 นาท ี+ 90 วัตต,์ 5 - 10 นาที

เนย, การละลายน้ําแข็ง 125 ก. 180 วัตต,์ 1 นาท ี+ 90 วัตต,์ 1 - 2 นาที แกะบรรจุภณัฑอ์อกใหห้มด

250 ก. 180 วัตต,์ 1 นาท ี+ 90 วัตต,์ 2 - 4 นาที

ขนมปังแถว 500 ก. 180 วัตต,์ 8 นาท ี+ 90 วัตต,์ 5 - 10 นาที พลกิกลับดา้นในระหวา่งละลาย

1 กก. 180 วัตต,์ 12 นาท ี+ 90 วัตต,์ 10 - 20 นาที

เคก้เนือ้แหง้ เชน่ เคก้สปันจ์ 500 ก. 90 วัตต,์ 10 - 15 นาที เฉพาะเคก้ทีไ่มม่น้ํีาตาลไอซิง่ ครมี หรอื 
เครมพาทสิซแิยร,์ แยกชิน้เคก้ออกจากกัน750 ก. 180 วัตต,์ 5 นาท ี+ 90 วัตต,์ 10 - 15 นาที

เคก้หนา้นิม่ เชน่ ฟรตุทารต์ ชสีเคก้ 500 ก. 180 วัตต,์ 5 นาท ี+ 90 วัตต,์ 15 - 20 นาที เฉพาะเคก้ทีไ่มม่น้ํีาตาลไอซิง่ ครมี หรอื
เจลาตนิ750 ก. 180 วัตต,์ 7 นาท ี+ 90 วัตต,์ 15 - 20 นาที
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■ การจัดเรยีงอาหารโดยไมซ่อ้นกนัจะทําใหอ้าหารรอ้นเร็วขึน้ ดังนัน้ จงึ
ควรจัดวางอาหารใหก้ระจายทั่วภาชนะใหม้ากทีส่ดุ ไมค่วรวางอาหาร
คนละประเภทกนัซอ้นกนั

■ ปิดครอบอาหารทกุครัง้ ถา้ภาชนะทีคุ่ณใชไ้มม่ฝีาครอบ ใหใ้ชจ้านอกีใบ
หรอืแผ่นฟอยลสํ์าหรับเตาไมโครเวฟโดยเฉพาะแทน

■ คนหรอืพลกิอาหาร 2 หรอื 3 ครัง้ในระหว่างการปรงุอาหาร

■ หลังจากอุน่อาหารเสร็จแลว้ ใหพั้กอาหารไวอ้กี 2 ถงึ 5 นาท ีเพือ่ให ้
อาหารรอ้นทั่วถงึ

■ ควรใชผ้า้หรอืใสถ่งุมอืจับของรอ้นทกุครัง้เมือ่นําจานออกจากเตา

■ วธินีีจ้ะชว่ยใหอ้าหารคงรสชาตไิวไ้ดด้ ีซึง่จะชว่ยใหเ้ตมิเครือ่งปรงุรส
นอ้ยลง

หมายเหต:ุ ควรวางภาชนะไวบ้นพืน้ของเตา

การอุน่อาหาร

ã=ระวงัอนัตรายจากการ...ลวก!
การอุน่ของเหลวอาจทําใหข้องเหลวดังกลา่วมอีณุหภมูสิงูเกนิจุดเดอืดได ้
ซึง่หมายถงึการทีข่องเหลวดังกลา่วมอีณุหภมูถิงึจดุเดอืดโดยไมเ่กดิฟอง
อากาศขึน้เหมอืนกับการเดอืดของน้ําตามปกต ิหากภาชนะมกีารขยับเพยีง
เล็กนอ้ย ของเหลวทีม่คีวามรอ้นสงูในภาชนะดังกลา่วอาจเดอืดพลา่นใน
ทันทแีละกระเด็นออกจากภาชนะได ้ดังนัน้ เมือ่ตอ้งการอุน่ของเหลว จงึ
ควรใสช่อ้นลงในภาชนะดว้ยทกุครัง้ ซึง่จะชว่ยป้องกันไมใ่หข้องเหลวมี
อณุหภมูสิงูเกนิกว่าจุดเดอืด

ระวงั !
โลหะ - เชน่ ชอ้นทีใ่ชใ้สใ่นแกว้น้ํา - จะตอ้งอยูห่่างจากผนังเตาและฝาเตา
ดา้นในอยา่งนอ้ย 2 ซม. เนือ่งจากประกายไฟอาจทําใหก้ระจกทีด่า้นใน
ของฝาเตาชํารดุเสยีหายจนไมส่ามารถซอ่มแซมได ้

หมายเหตุ
■ นําอาหารสําเร็จรปูพรอ้มรับประทานออกจากบรรจุภณัฑ ์การอุน่อาหาร
ในภาชนะสําหรับเตาไมโครเวฟจะทําใหอ้าหารรอ้นเร็วขึน้และไดรั้บ
ความรอ้นอยา่งทั่วถงึ สว่นประกอบตา่งๆ ของอาหารอาจจะใชเ้วลา
ในการอุน่ไมเ่ทา่กัน

■ ปิดครอบอาหารทกุครัง้ ถา้ภาชนะทีค่ณุใชไ้มม่ฝีาครอบ ใหใ้ชจ้านอกีใบ
หรอืแผ่นฟอยลสํ์าหรับเตาไมโครเวฟโดยเฉพาะแทน

■ คนหรอืพลกิอาหารกลับไปมาหลายๆ ครัง้ในระหว่างการอุน่อาหาร 
พรอ้มทัง้ตรวจสอบอณุหภมูิ

■ หลังจากอุน่อาหารเสร็จแลว้ ใหพั้กอาหารไวอ้กี 2 ถงึ 5 นาท ีเพือ่ให ้
อาหารรอ้นทั่วถงึ

■ ควรใชผ้า้หรอืใสถ่งุมอืจับของรอ้นทกุครัง้เมือ่นําจานออกจากเตา

หมายเหต:ุ ควรวางภาชนะไวบ้นพืน้ของเตา

การละลาย การอุน่ หรอืการปรงุอาหาร
แชแ่ข็ง

นํา้หนกั กําลงัเตาไมโครเวฟ (วตัต)์, 
เวลาในการปรงุอาหาร (นาท)ี

หมายเหตุ

อาหารจานเดยีว อาหารปรงุสําเร็จ 
(สว่นผสม 2-3 อย่าง)

300-400 ก. 600 วัตต,์ 8 - 13 นาที

ซปุ 400 ก. 600 วัตต,์ 8 - 12 นาที

สตู 500 ก. 600 วัตต,์ 10 - 15 นาที

เนือ้ชิน้หรอืเนือ้แล่ตุน๋ซอส เชน่ กลูาช 500 ก. 600 วัตต,์ 10 - 15 นาที แยกชิน้เนือ้แตล่ะชิน้ออกจากกนัเมือ่ทําการคน

เนือ้ปลา เชน่ เนือ้ปลาเลาะกา้ง 400 ก. 600 วัตต,์ 10 - 15 นาที อาจเตมิน้ําเปลา่ น้ํามะนาว หรอืไวนเ์พิม่

อาหารอบ เชน่ ลาซานญา่ คันเนลโลนี 450 ก. 600 วัตต,์ 10 - 15 นาที วางภาชนะบนตะแกรงลวด

เครือ่งเคยีง เชน่ ขา้ว พาสตา้ 250 ก. 600 วัตต,์ 3 - 7 นาที เตมิน้ําเปลา่เล็กนอ้ย

500 ก. 600 วัตต,์ 8 - 12 นาที

ผัก เชน่ ถั่วฝักเมล็ดกลม บร็อคโคลี ่แครอท 300 ก. 600 วัตต,์ 7 - 11 นาที เตมิน้ําเปลา่ใหท้ว่มกน้ภาชนะ

600 ก. 600 วัตต,์ 14 - 17 นาที

ผักโขมอบครมี 450 ก. 600 วัตต,์ 10 - 15 นาที อบโดยไมต่อ้งเตมิน้ําเปลา่เพิม่

การอุน่อาหาร นํา้หนกั กําลงัเตาไมโครเวฟ (วตัต)์, 
เวลาในการปรงุอาหาร (นาท)ี

หมายเหตุ

อาหารจานเดยีว อาหารปรงุสําเร็จ 
(สว่นผสม 2-3 อย่าง)

600 วัตต,์ 5 - 8 นาที -

เครือ่งดืม่ 125 มล. 900 วัตต,์ ½ - 1 นาที ใสช่อ้นลงในแกว้ หา้มอุน่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลด์ว้ย
ความรอ้นสงูเกนิไป คอยตรวจดเูป็นระยะๆ ในระหว่าง
การอุน่

200 มล. 900 วัตต,์ 1 - 2 นาที

500 มล. 900 วัตต,์ 3 - 4 นาที

อาหารเด็กออ่น เชน่ นมในขวดนม 50 มล. 360 วัตต,์ ประมาณ ½ นาที ไมต่อ้งปิดฝาหรอืจุกนม เขย่าหรอืคนใหค้วามรอ้น
กระจายทั่วถงึหลังจากการอุน่ พรอ้มทัง้ตอ้งตรวจสอบ
อณุหภมูิ

100 มล. 360 วัตต,์ ½ - 1 นาที

200 มล. 360 วัตต,์ 1 - 2 นาที

ซปุ 1 ถว้ย ถว้ยละ 175 ก. 600 วัตต,์ 1 - 2 นาที -

ซปุ 2 ถว้ย ถว้ยละ 350 ก. 600 วัตต,์ 2 - 3 นาที -

เนือ้ตุน๋ซอส 500 ก. 600 วัตต,์ 7 - 10 นาที แยกชิน้เนือ้แตล่ะชิน้ออกจากกัน

สตู 400 ก. 600 วัตต,์ 5 - 7 นาที -

800 ก. 600 วัตต,์ 7 - 8 นาที -

ผัก 1 สว่น 150 ก. 600 วัตต,์ 2 - 3 นาที -

ผัก 2 สว่น 300 ก. 600 วัตต,์ 3 - 5 นาที -
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การปรงุอาหาร

หมายเหตุ
■ การจัดเรยีงอาหารโดยไมซ่อ้นกันจะทําใหอ้าหารสกุเร็วขึน้ ดังนัน้ 
จงึควรจัดวางอาหารใหก้ระจายทั่วภาชนะใหม้ากทีส่ดุ ไมค่วรวาง
อาหารคนละประเภทกนัซอ้นกนั

■ ปรุงอาหารในภาชนะทีม่ฝีาปิด ถา้ภาชนะทีค่ณุใชไ้มม่ฝีาปิด ใหใ้ชจ้าน
อกีใบหรอืแผ่นฟอยลสํ์าหรับเตาไมโครเวฟโดยเฉพาะแทน

■ วธินีีจ้ะชว่ยใหอ้าหารคงรสชาตไิวไ้ดด้ ีซึง่จะชว่ยใหเ้ตมิเครือ่งปรงุรส
นอ้ยลง

■ หลังจากปรงุอาหารเสร็จแลว้ ใหพั้กอาหารไวอ้กี 2 ถงึ 5 นาท ีเพือ่ให ้
อาหารรอ้นทัว่ถงึ

■ ควรใชผ้า้หรอืใสถ่งุมอืจับของรอ้นทกุครัง้เมือ่นําจานออกจากเตา

เคล็ดลบัการใชง้านเตาไมโครเวฟ

การปรงุอาหาร นํา้หนกั กําลงัเตาไมโครเวฟ (วตัต)์, 
เวลาในการปรงุอาหาร (นาท)ี

หมายเหตุ

ไกส่ดทัง้ตัว ไมม่เีครือ่งใน 1.2 กก. 600 วัตต,์ 25 - 30 นาที พลกิกลับดา้นหลังจากเวลาผา่นไปครึง่หนึง่

เนือ้ปลาสดเลาะกา้ง 400 ก. 600 วัตต,์ 7 - 12 นาที -

มทีโลฟ 750 ก. 600 วัตต,์ 25 - 30 นาที เตมิน้ําเปลา่ 6 ชอ้นโตะ๊

ผักสด 250 ก. 600 วัตต,์ 5 - 10 นาที ห่ันผักเป็นชิน้ขนาดเทา่ๆ กนั 
เตมิน้ําเปลา่ 1 ถงึ 2 ชอ้นโตะ๊ตอ่ผัก 100 กรัม 
คอยคนในระหว่างการปรงุ

500 ก. 600 วัตต,์ 10 - 15 นาที

มันฝร่ัง 250 ก. 600 วัตต,์ 8 - 10 นาที ห่ันมันฝร่ังเป็นชิน้ขนาดเทา่ๆ กัน 
เตมิน้ําเปลา่ 1 ถงึ 2 ชอ้นโตะ๊ตอ่ 100 กรัม 
คอยคนในระหว่างการปรงุ

500 ก. 600 วัตต,์ 10 - 15 นาที

750 ก. 600 วัตต,์ 15 - 22 นาที

ขา้ว 125 ก. 600 วัตต,์ 4 - 6 นาท ี+ 
180 วัตต,์ 14 - 16 นาที

เตมิน้ําเปลา่ในปรมิาณสองเทา่

250 ก. 600 วัตต,์ 6 - 8 นาท ี+ 
180 วัตต,์ 14 - 16 นาที

อาหารหวาน เชน่ บลามอนจ ์(สําเร็จรปู) 500 มล. 600 วัตต,์ 5 - 7 นาที ใชไ้มต้ไีขค่นสว่นผสมของบลามอนจใ์หท้ั่ว 2 ถงึ 
3 ครัง้ในระหวา่งการปรุง

ผลไมเ้ชือ่ม 500 ก. 600 วัตต,์ 9 - 12 นาที -

คณุไมส่ามารถหาขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่สําหรับปรมิาณอาหาร
ทีค่ณุตอ้งการเตรยีมได ้

เพิม่หรอืลดเวลาในการปรงุอาหารโดยใชห้ลักการดงันี ้:

ปรมิาณอาหารสองเทา่ = ใชเ้วลาในการปรุงอาหารเกอืบสองเทา่

ปรมิาณอาหารครึง่หนึง่ = ใชเ้วลาในการปรงุอาหารครึง่หนึง่

อาหารแหง้เกนิไป ตัง้เวลาในการปรงุอาหารใหส้ัน้ลง หรอืเลอืกกําลังเตาไมโครเวฟต่ําลง 
ใชฝ้าครอบอาหาร และเตมิน้ําเปลา่มากขึน้

เมือ่สิน้สดุเวลาในการปรุงอาหารทีตั่ง้ไว ้น้ําแข็งยังละลายไมห่มด 
อาหารไมร่อ้น หรอืไมส่กุ

ตัง้เวลาใหน้านขึน้ หากอาหารมปีรมิาณมากหรอืมกีารวางอาหารซอ้นกนั
หลายชัน้ จะทําใหใ้ชเ้วลานานขึน้

เมือ่สิน้สดุเวลาในการปรุงอาหารทีตั่ง้ไว ้อาหารไหมท้ีบ่รเิวณขอบ 
แตต่รงกลางไมส่กุ

คนอาหารในระหวา่งการปรุง และเลอืกใชกํ้าลังเตาไมโครเวฟใหต่ํ้าลง
และตัง้ระยะเวลาใหน้านขึน้

หลังการละลายน้ําแข็ง น้ําแข็งละลายทีด่า้นนอกของเนือ้สัตว์
หรอืสัตวปี์ก แตด่า้นในยังคงเป็นน้ําแข็ง

เลอืกกําลังเตาไมโครเวฟใหต่ํ้าลง หากอาหารทีต่อ้งการละลายน้ําแข็งมี
ขนาดใหญ ่ใหพ้ลกิอาหารกลับดา้นหลายๆ ครัง้
15



อาหารทีใ่ชใ้นการทดสอบตามมาตรฐาน EN 60705
คณุภาพและการทํางานทีถ่กูตอ้งของเตาไมโครเวฟผา่นการทดสอบ
จากสถาบันทดสอบโดยใชร้ายการอาหารดังตอ่ไปนี้

ทดสอบตามมาตรฐาน EN 60705, IEC 60705, DIN 44547 และ 
EN 60350 (2009)

การปรงุอาหารดว้ยเตาไมโครเวฟเพยีงอยา่งเดยีว

การละลายอาหารแชแ่ข็งดว้ยเตาไมโครเวฟเพยีง
อยา่งเดยีว

อาหาร กําลงัเตาไมโครเวฟ (วตัต)์, เวลาในการปรงุอาหาร (นาท)ี หมายเหตุ

คัสตารด์, 1,000 ก. 600 วัตต,์ 11 - 12 นาท ี+ 180 วัตต,์ 8 - 10 นาที จานแกว้ Pyrex

เคก้สปันจ,์ 475 ก. 600 วัตต,์ 7 - 9 นาที จานแกว้ Pyrex, เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 22 ซม.

มทีโลฟ, 900 ก. 600 วัตต,์ 25 - 30 นาที ถาดอบแกว้ Pyrex* ยาว 28 ซม.

* วางภาชนะบนตะแกรงลวด

อาหาร กําลงัเตาไมโครเวฟ (วตัต)์, เวลาในการปรงุอาหาร (นาท)ี หมายเหตุ

เนือ้สัตว,์ 500 ก. โปรแกรม 1, 500 ก. 
หรอื 
180 วัตต,์ 8 นาท ี+ 90 วัตต,์ 7 - 10 นาที

จานแกว้ Pyrex, เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
24 ซม.
16
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Produktinfo

Additional information on products, accessories, replacement 
parts and services can be found at www.siemens-home.com 
and in the online shop www.siemens-eshop.com

m Important safety information

Read these instructions carefully. 
Only then will you be able to 
operate your appliance safely and 
correctly. Retain the instruction 
manual and installation instructions 
for future use or for subsequent 
owners.
This appliance is only intended to 
be fully fitted in a kitchen. Observe 
the special installation instructions.
Check the appliance for damage 
after unpacking it. Do not connect 
the appliance if it has been 
damaged in transport.
Only a licensed professional may 
connect appliances without plugs. 
Damage caused by incorrect 
connection is not covered under 
warranty.

This appliance is intended for 
domestic use only. The appliance 
must only be used for the 
preparation of food and drink. The 
appliance must be supervised 
during operation. Only use this 
appliance indoors.
This appliance may be used by 
children over the age of 8 years old 
and by persons with reduced 
physical, sensory or mental 
capacity or by persons with a lack 
of experience or knowledge if they 
are supervised or are instructed by 
a person responsible for their 
safety how to use the appliance 
safely and have understood the 
associated hazards.
Children must not play with the 
appliance. Children must not clean 
the appliance or carry out general 
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maintenance unless they are at 
least 8 years old and are being 
supervised.
Keep children below the age of 
8 years old at a safe distance from 
the appliance and power cable.

Risk of fire!
■ Combustible items stored in the 
cooking compartment may catch 
fire. Never store combustible 
items in the cooking compartment. 
Never open the appliance door if 
there is smoke inside. Switch off 
the appliance and unplug it from 
the mains or switch off the circuit 
breaker in the fuse box.

Risk of fire!

■ Using the appliance for anything 
other than its intended purpose is 
dangerous and may cause 
damage, e.g. heated slippers and 
grain or cereal pillows may catch 
fire, even several hours later. The 
appliance must only be used for 
the preparation of food and drink.

Risk of fire!

■ Food may catch fire. Never heat 
food in heat-retaining packages. 
Do not leave food heating 
unattended in containers made of 
plastic, paper or other 
combustible materials. 
Do not select a microwave power 
or time setting that is higher than 
necessary. Follow the information 
provided in this instruction 
manual. 
Never use the microwave to dry 
food. 
Never defrost or heat food with a 
low water content, e.g. bread, at 

too high a microwave power or for 
too long.

Risk of fire!

■ Cooking oil may catch fire. Never 
use the microwave to heat 
cooking oil on its own.

Risk of explosion!
Liquids and other food may 
explode when in containers that 
have been tightly sealed. Never 
heat liquids or other food in 
containers that have been tightly 
sealed.

Risk of serious damage to health!
■ The surface of the appliance may 
become damaged if it is not 
cleaned properly. Microwave 
energy may escape. Clean the 
appliance on a regular basis, and 
remove any food residue 
immediately. Always keep the 
cooking compartment, door seal, 
door and door stop clean; see 
also section Care and cleaning.

Risk of serious damage to health!

■ Microwave energy may escape if 
the cooking compartment door or 
the door seal is damaged. Never 
use the appliance if the cooking 
compartment door or the door 
seal is damaged. Contact the 
after-sales service.

Risk of serious damage to health!

■ Microwave energy will escape 
from appliances that do not have 
any casing. Never remove the 
casing. For any maintenance or 
repair work, contact the after-sales 
service.

Risk of electric shock!
■ Incorrect repairs are dangerous. 
Repairs may only be carried out 
and damaged power cables 
replaced by one of our trained 
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after-sales technicians. If the 
appliance is defective, unplug the 
appliance from the mains or 
switch off the circuit breaker in the 
fuse box. Contact the after-sales 
service.

Risk of electric shock!

■ The cable insulation on electrical 
appliances may melt when 
touching hot parts of the 
appliance. Never bring electrical 
appliance cables into contact with 
hot parts of the appliance.

Risk of electric shock.!

■ Penetrating moisture may cause 
an electric shock. Do not use any 
high-pressure cleaners or steam 
cleaners.

Risk of electric shock!

■ A defective appliance may cause 
electric shock. Never switch on a 
defective appliance. Unplug the 
appliance from the mains or 
switch off the circuit breaker in the 
fuse box. Contact the after-sales 
service.

Risk of electric shock!

■ The appliance is a high-voltage 
appliance. Never remove the 
casing.

Risk of burns!
■ Accessories and ovenware 
become very hot. Always use 
oven gloves to remove 
accessories or ovenware from the 
cooking compartment.

Risk of burns!

■ Alcoholic vapours may catch fire 
in the hot cooking compartment. 
Never prepare food containing 
large quantities of drinks with a 
high alcohol content. Only use 
small quantities of drinks with a 

high alcohol content. Open the 
appliance door with care.

Risk of burns!

■ Foods with peel or skin may burst 
or explode during, or even after, 
heating. Never cook eggs in their 
shells or reheat hard-boiled eggs. 
Never cook shellfish or 
crustaceans. Always prick the 
yoke when baking or poaching 
eggs. The skin of foods that have 
a peel or skin, such as apples, 
tomatoes, potatoes and sausages, 
may burst. Before heating, prick 
the peel or skin.

Risk of burns!

■ Heat is not distributed evenly 
through baby food. Never heat 
baby food in closed containers. 
Always remove the lid or teat. Stir 
or shake well after the food has 
been heated. Check the 
temperature of the food before it is 
given to the child.

Risk of burns!

■ Heated food gives off heat. The 
ovenware may become hot. 
Always use oven gloves to remove 
ovenware or accessories from the 
cooking compartment.

Risk of burns!

■ Airtight packaging may burst 
when food is heated. Always 
observe the instructions on the 
packaging. Always use oven 
gloves to remove dishes from the 
cooking compartment.

Risk of scalding!
■ When you open the appliance 
door, hot steam may escape. 
Open the appliance door with 
care. Keep children at a safe 
distance.

Risk of scalding!

■ Water in a hot cooking 
compartment may create hot 
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steam. Never pour water into the 
hot cooking compartment. 

Risk of scalding!

■ There is a possibility of delayed 
boiling when a liquid is heated. 
This means that the liquid reaches 
boiling temperature without the 
usual steam bubbles rising to the 
surface. Even if the container only 
vibrates a little, the hot liquid may 
suddenly boil over and spatter. 
When heating, always place a 
spoon in the container. This will 
prevent delayed boiling.

Risk of injury!
■ Scratched glass in the appliance 
door may develop into a crack. Do 
not use a glass scraper, or sharp 

or abrasive cleaning aids or 
detergents.

Risk of injury!

■ Unsuitable ovenware may crack. 
Porcelain or ceramic ovenware 
can have small perforations in the 
handles or lids. These perforations 
conceal a cavity below. Any 
moisture that penetrates this 
cavity could cause the ovenware 
to crack. Only use microwave-safe 
ovenware.

Causes of damage
Caution!
■ Heavily soiled seal: If the seal is very dirty, the appliance door 

will no longer close properly during operation. The fronts of 
adjacent units could be damaged. Always keep the seal 
clean.

■ Operating the microwave without food: Operating the 
appliance without food in the cooking compartment may lead 
to overloading. Never switch on the appliance unless there is 
food in the cooking compartment. An exception to this rule is 
a short crockery test (see the section "Microwave, suitable 
crockery").

■ Microwave popcorn: Never set the microwave power too 
high. Use a power setting no higher than 600 watts. Always 
place the popcorn bag on a glass plate. The disc may jump if 
overloaded.

Your new appliance
Use this section to familiarise yourself with your new appliance. 
The control panel and the individual operating controls are 
explained.

Control panel
Here is an overview of the control panel. Depending on the 
appliance model, some details may differ.

Rotary selector
The rotary selector is retractable. Press on the rotary selector to 
pop it in or out.

After-sales service products
You can obtain suitable care and cleaning agents and other 
accessories for your domestic appliances from the after-sales 
service, specialist retailers or (in some countries) online via the 
eShop. Please specify the relevant product number.
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Buttons and display
Using the buttons, you can set various functions. You can 
check the values that you have set in the display.

Notes
■ The time-setting option that is active on the display is 

indicated by the N arrow pointing to the appropriate symbol. 
Exception: for the clock, the 0 symbol only lights up when 
you are making changes.

■ When you switch on the oven, the lamp in the cooking 
compartment comes on.

Cooking compartment
Your appliance has a cooling fan.

Cooling fan
The appliance is equipped with a cooling fan. The fan may run 
on even if the oven has been switched off.

Notes
■ The cooking compartment remains cold during microwave 

operation. The cooling fan will still switch on. The fan may run 
on even when microwave operation has ended.

■ Condensation may appear on the door window, interior walls 
and floor. This is normal and does not adversely affect 
microwave operation. Wipe away the condensation after 
cooking.

Switches the appliance on and off
The Ž button allows you to switch the microwave oven on 
and off.

Switching on
Press the Ž button. 
Select the required operating mode.

You can read how to make settings in the individual sections.

Switching off
Press the Ž button. 
The appliance switches off and the clock appears in the 
display.

Before using the appliance for the first time
Here you will find everything you need to do before using the 
microwave to prepare food for the first time. First read the 
section on Safety information.

Setting the clock
Once the appliance is connected, three zeros and the N0 
symbols light up in the display.

Set the clock.

1. Turn the rotary selector to set the current time.

2. Press the 0 button.

The time is set.

Hiding the clock
You can hide the clock. You can then only see the clock when 
the oven is in operation. For more information, please refer to 
the section Changing the basic settings.

Note: In order to reduce the standby energy consumption of 
your appliance, you can hide the clock. Read about this in the 
Changing basic settings section.

Cleaning cloths for stainless steel sur-
faces

Article no. 311134 Reduces the build-up of dirt. Impregnated with a special oil for 
perfect maintenance of your appliance's stainless-steel sur-
faces.

Oven/grill cleaning gel Article no. 463582 For cleaning the cooking compartment. The gel is odourless.

Microfibre cloth with honeycomb structure Article no. 460770 Especially suitable for cleaning delicate surfaces, such as 
glass, glass ceramic, stainless steel or aluminium. The microfi-
bre cloth removes liquid and grease deposits in one go.

Button Use

Ž Switches the appliance on and off

90 Selects 90 watt microwave power

180 Selects 180 watt microwave power

360 Selects 360 watt microwave power

600 Selects 600 watt microwave power

900 Selects 900 watt microwave power

2 Selects a series of operations

3 Opens the appliance door

0 Opens and closes the Time-setting options 
menu

g Selects a programme

h Selects the weight

j/k Selects the memory

start Starts operation

stop Pausing operation

90, 180, 360, 600 or 
900 W button

= For a microwave power setting

2 button = Series of operations

g and h buttons = Automatic programmes

j or k button = Memory programme



22

The microwave
Microwaves are converted to heat in foodstuffs. You will find 
information about ovenware and how to set the microwave.

Note: In the Tested for you in our cooking studio section, you 
will find examples for defrosting, heating and cooking with the 
microwave oven.

Notes regarding ovenware
Suitable ovenware
Suitable dishes are heat-resistant ovenware made of glass, 
glass ceramic, porcelain, ceramic or heat-resistant plastic. 
These materials allow microwaves to pass through.

You can also use serving dishes. This saves you having to 
transfer food from one dish to another. You should only use 
ovenware with decorative gold or silver trim if the manufacturer 
guarantees that they are suitable for use in microwaves.

Unsuitable ovenware
Metal ovenware is unsuitable. Metal does not allow microwaves 
to pass through. Food in covered metal containers will remain 
cold.

Caution!
 Creation of sparks: metal – e.g. a spoon in a glass – must be 
kept at least 2 cm from the oven walls and the inside of the 
door. Sparks could destroy the glass on the inside of the door.

Ovenware test
Do not switch on the microwave unless there is food inside. The 
following ovenware test is the only exception to this rule.

Perform the following test if you are unsure whether your 
ovenware is suitable for use in the microwave: 

1. Heat the empty ovenware at maximum power for ½ to 
1 minute.

2. Check the temperature occasionally during that time.

The ovenware should still be cold or warm to the touch.

The ovenware is unsuitable if it becomes hot or sparks are 
generated.

Microwave power settings
Use the button to set the desired microwave power.

Notes
■ When you press a button, the selected power lights up.

■ The microwave power can be set to 900 watts for a 
maximum of 30 minutes. With all other power settings a 
maximum cooking time of 1 hour 30 minutes is possible.

Setting the microwave
Example: microwave power 360 W, cooking time 17 minutes

1. Press the Ž button.
Your appliance is ready for use.

2. Press the button for the microwave power setting you require.
The display above the power lights up and a suggested 
cooking time is displayed.

3. Set the cooking time using the rotary selector.

4. Press the start button.

Appliance operation begins. The cooking time starts counting 
down.

The cooking time has elapsed.
A signal sounds. Microwave operation has finished. Use 
the Ž button to switch off the appliance. You can stop the 
audible signal by pressing the 0 button.

Opening the appliance door during operation 
Operation is suspended. After closing the door, press the start 
button. Operation will then continue.

Changing the cooking time
This can be done at any time. Change the cooking time using 
the rotary selector.

Changing the microwave power setting
Press the button for the new microwave power setting. Use the 
rotary selector to set the cooking time and restart.

Pausing operation
Press the stop button to pause operation. 
Press the start button to continue operation.

Cancelling operation
Press the stop button twice and use the Ž button to switch 
off the appliance.

Notes
■ When you switch on the appliance with the Ž button, the 

highest microwave power always appears in the display as a 
suggestion.

■ If you open the appliance door during cooking, the fan may 
continue running.

1, 2, 3 series of operations
You can use the SeriesOperations function to set up to three 
different microwave power settings and times and then start.

Ovenware 
Always use microwave-safe, heat-resistant ovenware.

Setting a series of operations
1. Press the Ž button.

Your appliance is ready for use.

2. Press the 2 button.
The ª for the first operation in the series appears on the 
display.

3. Set the first microwave power setting and cooking time.

4. Press the 2 button.
The « for the second operation in the series appears.

5. Set the second microwave power setting and cooking time.

6. Press the 2 button.
The ¬ for the third operation in the series appears.

90 W for defrosting delicate foods

180 W for defrosting and continued cooking

360 W for cooking meat and heating delicate foods

600 W for heating and cooking food

900 watts for heating liquids
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7. Set the third microwave power setting and cooking time.

8. Press the start button.

Appliance operation begins. The total cooking time and ª 
symbol for the first operation in the series appear in the display.

The cooking time has elapsed
A signal sounds. The series of operations is finished. You can 
stop the audible signal by pressing the 0 button.

Changing the setting
Changes can only be made before operation begins. Press the 
2 button repeatedly until the number for the series of 
operations appears. Change the setting.

Opening the appliance door during operation 
Operation is suspended. After closing the door, press the start 
button. Operation will then continue.

Pausing operation
Press the stop button to pause operation. 
Press the start button to continue operation.

Cancelling operation
Press the stop button twice and use the Ž button to switch 
off the appliance.

Memory
The memory gives you the option to store your own settings 
and call them up again at any time. You have two memories 
available: "j" and "k". The memory is useful if you prepare 
one dish particularly frequently.

Einstellungen in Memory speichern
1. Taste Ž drücken.

Ihr Gerät ist betriebsbereit.

2. Taste für die gewünschte Mikrowellen-Leistung drücken.
Die Anzeige über der Leistung leuchtet und eine 
Vorschlagsdauer wird angezeigt.

3. Mit dem Drehwähler die Dauer einstellen.

4. Taste j oder k einige Sekunden lang gedrückt halten, bis 
ein Signal ertönt.

Die Einstellung ist gespeichert und kann jederzeit gestartet 
werden.

Saving another setting
Enter and save the new setting. The old settings are 
overwritten. 

Note: The programmes which have been set remain stored 
even if there is a power cut.

Starting the memory
You can start cooking at any time using the settings saved for 
your meal.

1. Press the Ž button.
Your appliance is ready for use.

2.jor ( button.k
The stored settings are displayed.

3. Press the start button.

The memory setting starts. The x cooking time counts down 
in the display.

Note: Once operation has started, you can no longer change 
the memory location.

The cooking time has elapsed.
A signal sounds. The memory function has finished. Use 
the Ž button to switch off the appliance or make new 
settings. You can stop the audible signal by pressing the 0 
button.

Pausing
Press the STOP button or open the appliance door. Operation 
is suspended. After closing, press the start button. Operation 
will then continue.

Changing the basic settings
Your appliance has various basic settings which you can 
change at any time.

Basic settings
In the table, you will find all the basic settings and options for 
changing them.

Basic setting Options Explanation

™‚ Clock display 
‚ = on

Clock display 
ƒ = off

Displays the clock

™ƒ Signal duration 
ƒ= medium = 2 minutes

‚ = short = 10 seconds 
„ = long = 5 minutes

Audible signal after the cooking time has 
elapsed

™„ Button tone 
‚ = on

Button tone 
ƒ = off

Confirmation tone when a button is pressed

™… Waiting time 
ƒ = medium = 5 seconds

‚ = short = 2 seconds 
„ = long = 10 seconds

Waiting time between two separate steps, 
after setting
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Prerequisite: your appliance is switched off.

1. Press and hold the 0 button for a few seconds.
The first basic setting appears in the display.

2. You can change the basic setting by turning the rotary 
selector.

3. Confirm by pressing the 0 button.
The next basic setting appears in the display. You can go 
through all of the basic settings with the 0 button and make 
changes with the rotary selector.

4. To finish, press and hold the 0 button for a few seconds.
All settings are applied.

You can change the settings at any time.

Care and cleaning
With careful care and cleaning your microwave oven will retain 
its looks and remain good order. We will explain here how you 
should care for and clean your appliance correctly.

m Risk of electric shock.!
Penetrating moisture may cause an electric shock. Do not use 
any high-pressure cleaners or steam cleaners.

m Risk of burns!
Never clean the appliance immediately after switching off. Let 
the appliance cool down. 

m Risk of injury!
Scratched glass in the appliance door may develop into a 
crack. Do not use a glass scraper, or sharp or abrasive 
cleaning aids or detergents.

Notes
■ Slight differences in colour on the front of the appliance are 

caused by the use of different materials, such as glass, 
plastic and metal.

■ Shadows on the door panel which look like streaks, are 
caused by reflections made by the oven light.

■ Enamel is baked on at very high temperatures. This can 
cause some slight colour variations. This is normal and does 
not affect their function. The edges of thin trays cannot be 
completely enamelled. As a result, these edges can be 
rough. This will not impair the anti-corrosion protection.

■ Unpleasant odours, e.g. after fish has been prepared, can be 
removed very easily. Add a few drops of lemon juice to a cup 
of water. Place a spoon into the container as well, to prevent 
delayed boiling. Heat the water for 1 to 2 minutes at 
maximum microwave power.

Cleaning agents
To ensure that the different surfaces are not damaged by using 
the wrong cleaning agent, observe the information in the table. 
Do not use

■ sharp or abrasive cleaning agents,

■ metal or glass scrapers to clean the glass in the appliance 
door,

■ metal or glass scrapers to clean the door seal,

■ any coarse scouring pads or cleaning sponges,

■ cleaning agents with high concentrations of alcohol.

Wash new sponge cloths thoroughly before use.

Malfunction table
Malfunctions often have simple explanations. Please refer to the 
malfunction table before calling the after-sales service.

If a meal does not turn out exactly as you wanted, refer to the 
Tested for you in our cooking studio section, where you will 
find plenty of cooking tips and tricks.

m Risk of electric shock!
Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried 
out by one of our trained after-sales engineers.

Area Cleaning agents

Appliance front Hot soapy water: 
Clean using a dish cloth and then dry 
with a soft cloth. Do not use glass clean-
ers or metal or glass scrapers for clean-
ing.

Stainless steel Hot soapy water: 
Clean using a dish cloth and then dry 
with a soft cloth. Remove flecks of 
limescale, grease, starch and albumin 
(e.g. egg white) immediately. Corrosion 
can form under such residues. Special 
stainless steel cleaning agents can be 
obtained from the after-sales service or 
from specialist retailers.

Cooking compart-
ment made of stain-
less steel

Hot soapy water or a vinegar solution: 
Clean using a dish cloth and then dry 
with a soft cloth. 
If the oven is very dirty: use oven 
cleaner, but only when cooking com-
partment is cold. It is best to use a stain-
less-steel sponge. Do not use oven 
spray or other aggressive oven cleaners 
or abrasive materials. Scouring pads, 
rough sponges and pan cleaners are 
also unsuitable. These scratch the sur-
face. Allow the interior surfaces to dry 
thoroughly.

Door panels Glass cleaner: 
Clean with a dish cloth. Do not use a 
glass scraper.

Door seal 
Do not remove.

Hot soapy water: 
Clean with a dish cloth; do not scrub. Do 
not use a metal or glass scraper for 
cleaning.
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Malfunction table

Error messages
You can take remedial action yourself for some error 
messages.

After-sales service
Our after-sales service is there for you if your appliance needs 
to be repaired. We will always find the right solution in order to 
avoid unnecessary visits from a service technician.

E number and FD number
When calling us, please give the product number (E no.) and 
the production number (FD no.) so that we can provide you with 
the correct advice. The rating plate bearing these numbers can 
be found on the right-hand side when you open the appliance 
door. To save time, you can make a note of the number of your 
appliance and the telephone number of the after-sales service 
in the space below, should it be required.

Please note that there will be a fee for a visit by a service 
technician in the event of a malfunction, even during the 
warranty period.

Please find the contact data of all countries in the enclosed 
customer service list.

Problem Possible cause Remedy/information

The appliance does not work Faulty circuit breaker Look in the fuse box to make sure that the 
fuse for the appliance is OK.

Plug not plugged in Plug in the plug

Power cut Check whether the kitchen light is working.

Incorrect operation Switch off the circuit breaker in the fuse box. 
Reconnect the circuit breaker after approx. 
10 seconds.

The appliance is not in operation. A 
cooking time appears in the display.

The start button was not pressed after the set-
ting had been made.

Press the start button or switch off the appli-
ance.

The microwave does not switch on. The door was not fully closed. Check whether food remains or foreign 
material is trapped in the door. Make sure 
that the sealing surfaces are clean. Check 
whether the door seal is twisted.

The start button was not pressed. Press the start button.

It takes longer than before for the 
food to heat up.

The microwave power setting is too low. Select a higher power setting.

A larger amount than usual has been placed 
in the appliance.

Double the amount = almost double the time

The food was colder than usual. Stir or turn the food during cooking

A signal sounds. The colon in the 
display flashes.

The appliance is in demonstration mode. 1.  Press the 2 button.
2.  Press and hold the g button for three sec-

onds.

Demo mode is deactivated.

Error message Possible cause Remedy/Note

The appliance switches off shortly 
after starting. Error message "H95" 
appears in the display.

The door is not properly closed. Open the door again and close it properly, 
if this does not help, contact the after-sales 
service.

Error message "E723" appears in the 
display.

The door is not properly closed. Open the appliance with the 3 button and 
close it again.

Error message "Er1" appears in the 
display.

The temperature sensor is faulty. Call the aftersales service.

Error message "Er11" appears in the 
display. "Button jammed"

The buttons are dirty or the mechanism has 
jammed.

Press all the buttons several times. Clean 
the buttons with a dry cloth. Open and 
close the appliance door. If this does not 
help, consult the after-sales service.

Error message "Er4" appears in the 
display.

There is extreme overheating (possibly a fire 
inside). Microwave power setting too high.

Do not open the door. Disconnect the 
mains plug or switch off the circuit breaker 
in the fuse box and allow to cool down.

Error message "Er18" appears in the 
display.

Technical malfunction. Call the aftersales service.

E no.
 

FD no.
 

After-sales service O  
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To book an engineer visit and product advice

Trust the expertise of the manufacturer, and rest assured that 
the repair will be carried out by trained service technicians 
using original spare parts for your domestic appliance.

This appliance corresponds to the standards EN 55011 and 
CISPR 11. It is a Group 2, Class B product.

Group 2 means that microwaves are produced for the purpose 
of heating food. Class B states that the appliance is suitable for 
private households.

Technical data

Environmentally-friendly disposal
Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.

Automatic programmes
You can use the automatic programmes to defrost food with 
the greatest of ease and prepare dishes quickly and easily. You 
select the programme and enter the weight of your food. The 
automatic programme makes the optimum setting. You can 
select from 7 programmes.

Setting a programme
Once you have selected a programme, set the oven as follows.

Example in the picture: programme 2 with a weight of 
1 kilogramme.

1. Press the Ž button.
Your appliance is ready for use.

2. Press the g button.
The first programme number appears in the display.

3. Select the programme number with the rotary selector.

4. Press the h button.
The display shows 0.50 kilogrammes as the suggested 
weight.

5. Turn the rotary selector to set the weight.

6. Press the start button.

The programme starts. The x cooking time counts down in 
the display.

The programme has ended
A signal sounds. The programme has finished, the appliance 
stops heating. Use the Ž button to switch off the appliance 
or make new settings.

Cancelling the programme
Press the stop button twice or use the Ž button to switch off 
the appliance.

GB 0844 8928999 
Calls from a BT landline will be charged at up to 
3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence 
may apply.

IE 01450 2655

Power supply 230 V, 50 Hz

Maximum total connected load 1220 W

Microwave power setting 900 W (IEC 60705)

Microwave frequency 2,450 MHz

Fuse min. 10 A

Dimensions (HxWxD)

 appliance 382 mm x 595 mmx 320 mm

 cooking compartment 220 x 350 x 270 mm

VDE approved yes

CE mark yes

This appliance complies with European Directive 
2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE). The directive gives a framework for 
the collection and recycling of old appliances, which is 
valid across the EU.
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Changing the programme
Once you have started the programme, the programme number 
and weight cannot be changed.

Changing the cooking time
With automatic programmes, you cannot change the cooking 
time.

Notes on the automatic programmes
Notes
■ Take the food out of its packaging and weigh it. If it is not 

possible to enter the exact weight, you should round it up or 
down.

■ For the programmes, always use microwave-proof cookware, 
e.g. made of glass or ceramic. Observe the accessories tips 
in the programme table.

■ Place the food in the cold appliance.

■ It is not possible to set a weight outside the weight range.

■ With many dishes, a signal sounds after a certain time. Turn 
or stir the food.

■ A table of suitable types of food with appropriate weight 
ranges and the accessories required can be found in the 
section after the notes.

Defrosting

Notes
■ As far as possible, freeze and store food flat and in portion-

sized quantities at -18 °C.

■ Place the frozen food on a flat dish, e.g. a glass or porcelain 
plate.

■ After defrosting in the appliance, leave the food to continue 
defrosting for a further 10 to 30 minutes until it reaches an 
even temperature.

■ Liquid will be produced when meat, poultry or fish is 
defrosted. Drain off this liquid when turning meat and poultry 
and under no circumstances use it for other purposes or 
allow it to come into contact with other foods.

■ Place beef, lamb and pork on the cookware fatty-side down 
first.

■ Bread should only be defrosted in the required amounts, as it 
quickly becomes stale. 

■ After turning, remove any minced meat that has already 
defrosted.

■ Whole poultry should be placed in the cookware breast-side 
down and poultry portions skin-side down.

Potatoes

Notes
■ Boiled potatoes: cut into equal sized pieces. Add a little salt 

and 2 tablespoons of water for every 100 g of potatoes.

■ Potatoes boiled in their skins: use potatoes of equal size. 
Wash the potatoes and prick the skin several times. Place the 
wet potatoes in a dish. Do not add water.

Rice

Notes
■ Rice foams a lot during cooking. Therefore, use a high-sided 

dish with a lid. Enter the uncooked weight (without liquid). 
Add two to two and a half times the amount of liquid to the 
rice.

■ Do not use boil-in-the-bag rice.

Vegetables

Notes
■ Fresh vegetables: cut into pieces of equal size. Add 

2 tablespoons of water for every 100 g vegetables.

■ Frozen vegetables: this programme is only suitable for 
blanched, not pre-cooked vegetables. It is not suitable for 
frozen vegetables in cream sauce. Add 1 to 2 tablespoons of 
water per 100 g. Do not add water to spinach or red 
cabbage.

Resting times
Some dishes need to rest in the oven after the programme has 
ended.

Programme table

Dish Resting time

Vegetables approx. 5 minutes

Potatoes approx. 5 minutes. First pour off the 
remaining water.

Rice 5 to 10 minutes

Progr. no. Suitable food Weight range in kg Cookware

Defrost

P1 Meat and poultry  Joints  Flat pieces of meat  
Mince  Chicken, poulard, duck

0.2 - 2.0 kg Shallow cookware without lid

P2 Fish: whole fish, fish fillet, fish cutlet 0.1 - 1.0 kg Shallow cookware without lid

P3
Bread and cake* 
Bread, whole, round or long, bread in slices, 
sponge cake, yeast cake, fruit flan

0.2 - 1.5 kg Shallow cookware without lid

Cooking

P4 Potatoes 
Boiled potatoes, potatoes boiled in their skins

0.2  1.0 kg Dish with lid

P5 Rice 0.05  0.3 kg High-sided dish with lid

P6
Fresh vegetables 
Cauliflower, broccoli, carrots, kohlrabi, leeks, pep-
pers, courgettes

0.15  1.0 kg Dish with lid

P7
Frozen vegetables 
Cauliflower, broccoli, carrots, kohlrabi, red cab-
bage, spinach

0.15  1.0 kg Dish with lid

Observe the signals for stirring and turning.

* Cream cakes, buttercream cakes, cakes with frosting, icing or gelatine are unsuitable.
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Tested for you in our cooking studio.
Here you will find a selection of recipes and the ideal settings 
for them. We show you which microwave power setting is best 
for your dish and there are tips about cookware and 
preparation.

Notes
■ The values in the table always apply to food placed into the 

cooking compartment when it is cold and empty. Only 
preheat the appliance if the table specifies that you should do 
so.

■ The times specified in the tables are only guidelines. They 
depend on the quality and consistency of the food.

■ Additional accessories may be obtained from specialist 
retailers or from the after-sales service.

■ Always use an oven cloth or oven gloves when taking 
accessories or cookware out of the cooking compartment.

Defrosting, heating up and cooking with the 
microwave
The following tables provide you with numerous options and 
settings for the microwave.

The times specified in the tables are only guidelines. They may 
vary according to the ovenware used, the quality, temperature 
and consistency of the food.

Time ranges are often specified in the tables. Set the shortest 
time first and then extend the time if necessary.

It may be that you have different quantities from those specified 
in the tables. A rule of thumb can be applied: 
Double the amount - almost twice the cooking time, 
Half the amount - half the cooking time.

Stir or turn the food several times during the heating time. 
Check the temperature.

Defrosting

Notes
■ Place the frozen food in an open container on the cooking 

compartment floor.

■ Turn or stir the food once or twice during the defrosting time. 
Large pieces of food should be turned several times.

■ Liquid will be produced when meat, poultry or fish is 
defrosted. Drain off this liquid when turning meat and poultry 
and under no circumstances use it for other purposes or 
allow it to come into contact with other foods.

■ Leave defrosted items to stand at room temperature for a 
further 10 to 30 minutes so that the temperature can even 
out. The giblets can be removed from poultry at this point.

Defrosting, heating up or cooking frozen food

Notes
■ Take ready meals out of the packaging. They will heat up 

more quickly and evenly in microwaveable ovenware. The 

different components of the meal may not require the same 
amount of time to heat up .

■ Food which lies flat will cook more quickly than food which is 
piled high. You should therefore distribute the food so that it 

Defrosting Weight Microwave power setting in watts, 
cooking time in minutes

Notes

Meat, whole pieces of beef, veal or 
pork (on the bone or boned)

800 g 180 W, 15 mins + 90 W, 1525 mins Turn several times

1 kg 180 W, 20 mins + 90 W, 20-30 mins

1.5 kg 180 W, 25 mins + 90 W, 25-30 mins

Meat in pieces or slices of beef, 
veal or pork

200 g 180 W, 5-8 mins + 90 W, 5-10 mins Separate the defrosted parts when 
turning500 g 180 W, 8-11 mins + 90 W, 10-15 mins

800 g 180 W, 12-15 mins + 90 W, 15-20 mins

Minced meat, mixed 200 g 90 W, 10-15 mins Turn several times, remove meat 
which has already defrosted500 g 180 W, 5 mins + 90 W, 10-15 mins

800 g 180 W, 10 mins + 90 W, 15-20 mins

Poultry or poultry portions 600 g 180 W, 8 mins + 90 W, 10-15 mins Turn several times

1.2 kg 180 W, 15 mins + 90 W, 20-25 mins

Fish fillet, fish steak or slices 400 g 180 W, 5 mins + 90 W, 10-15 mins Separate defrosted parts.

Whole fish 300 g 180 W, 3 mins + 90 W, 10-15 mins Turn during defrosting.

600 g 180 W, 8 mins + 90 W, 15-20 mins

Vegetables, e.g. peas 300 g 180 W, 10-15 mins

Fruit, e.g. raspberries 300 g 180 W, 6-9 mins Stir carefully during defrosting and 
separate any defrosted parts.500 g 180 W, 8 mins + 90 W, 5-10 mins

Butter, defrosting 125 g 180 W, 1 min + 90 W, 1-2 mins Remove all packaging.

250 g 180 W, 1 min + 90 W, 2-4 mins

Loaf of bread 500 g 180 W, 8 mins + 90 W, 5-10 mins Turn during defrosting.

1 kg 180 W, 12 mins + 90 W, 10-20 mins

Cakes, dry, e.g. sponge cake 500 g 90 W, 10-15 mins Only for cakes without icing, cream or 
crème pâtissière, separate the pieces 
of cake.

750 g 180 W, 5 mins + 90 W, 10-15 mins

Cakes, moist, e.g. fruit flan, cheese-
cake

500 g 180 W, 5 mins + 90 W, 15-20 mins Only for cakes without icing, cream or 
gelatine750 g 180 W, 7 mins + 90 W, 15-20 mins
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Cooking food

Notes
■ Food which lies flat will cook more quickly than food which is 

piled high. You should therefore distribute the food so that it 
is as flat as possible in the ovenware. Different foodstuffs 
should not be placed in layers on top of one another.

■ Cook the food in ovenware with a lid. If you do not have a 
suitable lid for your ovenware, use a plate or special 
microwave foil.

■ This will help the food retain its own distinct taste, so it will 
require less seasoning.

■ After cooking, allow the food to stand for a further 2 to 
5 minutes so that it can achieve an even temperature.

■ Always use an oven cloth or oven gloves when removing 
plates from the oven.

Microwave tips

Vegetables, 1 portion 150 g 600 W, 2-3 mins -

Vegetables, 2 portions 300 g 600 W, 3-5 mins -

Heating food Weight Microwave power setting in 
watts, cooking time in minutes

Notes

Cooking food Weight Microwave power setting in 
watts, cooking time in minutes

Notes

Whole chicken, fresh, no giblets 1.2 kg 600 W, 25-30 mins Turn halfway through the cooking time

Fish fillet, fresh 400 g 600 W, 7-12 mins -

Meat loaf 750 g 600 W, 25-30 mins Add 6 tbsp water.

Fresh vegetables 250 g 600 W, 5-10 mins Cut vegetables into pieces of equal size; 
Add 1 to 2 tbsp water per 100 g of vegetables; 
Stir during cooking

500 g 600 W, 10-15 mins

Potatoes 250 g 600 W, 8-10 mins Cut the potatoes into pieces of equal size; 
Add 1 to 2 tbsp water for every 100 g; 
Stir during cooking

500 g 600 W, 10-15 mins

750 g 600 W, 15-22 mins

Rice 125 g 600 W, 4-6 mins + 
180 W, 14-16 mins

Add double the amount of liquid

250 g 600 W, 6-8 mins + 
180 W, 14-16 mins

Sweet foods, e.g. blancmange 
(instant)

500 ml 600 W, 5-7 mins Stir the blancmange thoroughly 2 to 3 times 
during cooking using an egg whisk.

Fruit, compote 500 g 600 W, 9-12 mins -

You cannot find any information about the settings for the 
quantity of food you have prepared.

Increase or reduce the cooking times using the following rule of 
thumb:

Double the amount = almost double the cooking time

Half the amount = half the cooking time

The food has become too dry. Next time, set a shorter cooking time or select a lower microwave 
power setting. Cover the food and add more liquid.

When the time has elapsed, the food is not defrosted, hot or 
cooked.

Set a longer time. Large quantities and food which is piled high 
require longer times.

When the time has elapsed, the food is overheated at the 
edge but not done in the middle.

Stir it during the cooking time and next time, select a lower micro-
wave power setting and a longer cooking time.

After defrosting, the poultry or meat is defrosted on the out-
side but not defrosted in the middle.

Next time, select a lower microwave power setting. If you are 
defrosting a large quantity, turn it several times.
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is as flat as possible in the ovenware. Different foodstuffs 
should not be placed in layers on top of one another.

■ Always cover the food. If you do not have a suitable cover for 
your ovenware, use a plate or special microwave foil.

■ Stir or turn the food 2 or 3 times during cooking.

■ After heating, allow the food to stand for a further 2 to 
5 minutes so that it can achieve an even temperature.

■ Always use an oven cloth or oven gloves when removing 
plates from the oven.

■ This will help the food retain its own distinct taste, so it will 
require less seasoning.

Note: Place the ovenware on the cooking compartment floor.

Heating food

m Risk of scalding!
There is a possibility of delayed boiling when a liquid is heated. 
This means that the liquid reaches boiling temperature without 
the usual steam bubbles rising to the surface. Even if the 
container only moves a little, the hot liquid can suddenly boil 
over and spatter. When heating liquids, always place a spoon in 
the container. This will prevent delayed boiling.

Caution!
Metal  e.g. a spoon in a glass  must be kept at least 2 cm 
from the oven walls and the inside of the door. Sparks could 
irreparably damage the glass on the inside of the door.

Notes
■ Take ready meals out of the packaging. They will heat up 

more quickly and evenly in microwaveable ovenware. The 
different components of the meal may not require the same 
amount of time to heat up .

■ Always cover the food. If you do not have a suitable cover for 
your container, use a plate or special microwave foil.

■ Stir or turn the food several times during the heating time. 
Check the temperature.

■ After heating, allow the food to stand for a further 2 to 
5 minutes so that it can achieve an even temperature.

■ Always use an oven cloth or oven gloves when removing 
plates from the oven.

Note: Place the ovenware on the cooking compartment floor.

Defrosting, heating up or cooking fro-
zen food

Weight Microwave power setting in 
watts, cooking time in minutes

Notes

Menu, plated meal, ready meal 
(2-3 items)

300-400 g 600 W, 8-13 mins

Soup 400 g 600 W, 8-12 mins

Stew 500 g 600 W, 10-15 mins

Slices or pieces of meat in sauce, e.g. 
goulash

500 g 600 W, 10-15 mins Separate the pieces of meat when stir-
ring

Fish, e.g. fillets 400 g 600 W, 10-15 mins possibly add water, lemon juice or wine

Bakes, e.g. lasagne, cannelloni 450 g 600 W, 1015 mins Use the wire rack to place the cook-
ware on.

Side dishes, e.g. rice, pasta 250 g 600 W, 3-7 mins Add a little liquid

500 g 600 W, 8-12 mins

Vegetables, e.g. peas, broccoli, carrots 300 g 600 W, 7-11 mins Add sufficient water to cover base of 
ovenware600 g 600 W, 14-17 mins

Creamed spinach 450 g 600 W, 10-15 mins Cook without additional water

Heating food Weight Microwave power setting in 
watts, cooking time in minutes

Notes

Menu, plated meal, ready meal 
(2-3 components)

600 W, 5-8 mins -

Drinks 125 ml 900 W, ½-1 mins Place a spoon in the glass; do not overheat 
alcoholic drinks; check occasionally while 
heating

200 ml 900 W, 1-2 mins

500 ml 900 W, 3-4 mins

Baby food, e.g. baby bottle 50 ml 360 W, approx. ½ min Bottles without teat or lid; shake or stir well 
after heating and ensure that you check the 
temperature

100 ml 360 W, ½-1 mins

200 ml 360 W, 1-2 mins

Soup 1 cup 175 g 
each

600 W, 1-2 mins -

Soup, 2 cups 350 g 
each

600 W, 2-3 mins -

Meat in sauce 500 g 600 W, 7-10 mins Separate the slices of meat

Stew 400 g 600 W, 5-7 mins -

800 g 600 W, 7-8 mins -
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Test dishes in accordance with EN 60705
The quality and correct operation of microwave appliances are 
tested by testing institutes using these dishes.

In accordance with EN 60705, IEC 60705, DIN 44547 and 
EN 60350 (2009)

Solo microwave cooking

Solo microwave defrosting

Dish Microwave power setting in watts, cooking time in 
minutes

Note

Custard, 1,000 g 600 W, 11-12 mins + 180 W, 8-10 mins Pyrex dish

Sponge, 475 g 600 W, 7-9 mins Pyrex dish, dia. 22 cm.

Meat loaf, 900 g 600 W, 25-30 mins Pyrex loaf dish*, 28 cm long

* Use the wire rack to place the cookware on.

Dish Microwave power setting in watts, cooking time in minutes Note

Meat, 500 g Programme 1, 500 g 
or 
180 W, 8 mins + 90 W, 7-10 mins

Pyrex dish, dia. 24 cm
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	Ú สารบัญ[th] คู่มือการใช้งาน
	m ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย
	โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด ซึ่ง จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานเตาไมโครเวฟ เครื่องน...
	อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งภาย ในห้องครัวเท่านั้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ พิเศษ...
	หลังจากนำอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาการชำรุดเสียหาย ในกรณีท...
	การต่อระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์โดยไม่ใช้หัว ปลั๊กจะต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีใบ อนุญา...
	อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานภาย ในครัวเรือนเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ใ...
	เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ที่มีความ บกพร่องทางประสาทสัมผัส ผู้มีอาการบก- พร่อง...
	ห้ามให้เด็กเล่นอุปกรณ์ รวมถึงห้ามให้เด็กทำ ความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ ยกเว้น ในกรณ...
	สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ควรรักษาระยะ ห่างที่ปลอดภัยจากอุปกรณ์ รวมถึงสายไฟ ของอุปกรณ์


	ระวังอันตราย...จากไฟไหม้!
	■ การใส่วัตถุที่ติดไฟได้เข้าไปภายในเตาอาจ ทำให้วัตถุดังกล่าวติดไฟได้ ห้ามใส่วัตถุที่ ต...
	ระวังอันตรายจากไฟไหม้!
	■ การใช้อุปกรณ์เพื่อจุดประสงค์อื่นอาจทำให้ เกิดอันตรายและความเสียหายได้ เช่น การอุ่นรอ...

	ระวังอันตรายจากไฟไหม้!
	■ อาหารอาจติดไฟได้ ห้ามอุ่นอาหารใน บรรจุภัณฑ์กักเก็บความร้อน ห้ามอุ่นอาหารในภาชนะพลาสต...

	ระวังอันตรายจากไฟไหม้!
	■ น้ำมันปรุงอาหารอาจติดไฟได้ ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่ออุ่นน้ำมันปรุง อาหารเพียงอย่างเดี...


	ระวังอันตรายจากการ...ระเบิด!
	ของเหลวและอาหารอื่นๆ อาจเกิดการระเบิด ได้หากบรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิท ห้ามอุ่น ของเหลวหร...

	ระวังอันตรายร้ายแรงต่อ...ร่างกาย!
	■ ผิวนอกของเตาไมโครเวฟอาจเกิดความ เสียหายได้หากทำความสะอาดผิดวิธี ความ เสียหายดังกล่าว...
	ระวังอันตรายร้ายแรงต่อร่างกาย!
	■ พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟอาจเล็ดลอด ออกมาหากฝาเตาหรือซีลฝาชำรุด ห้ามใช้งานอุปกรณ์โดยเ...

	ระวังอันตรายร้ายแรงต่อร่างกาย!
	■ พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟจะเล็ดลอด ออกมาจากอุปกรณ์ที่ไม่มีฝาครอบตัวเครื่อง ห้ามแกะเปิ...


	ระวังอันตรายจาก...ไฟฟ้าช็อต!
	■ การซ่อมแซมผิดวิธีอาจเป็นสาเหตุให้เกิด อันตรายได้ การซ่อมแซมและเปลี่ยนสาย ไฟที่ชำรุดจ...
	ระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต!
	■ ฉนวนสายไฟของอุปกรณ์อาจละลายได้ หากสัมผัสโดนชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่มี ความร้อนใช้ความร...

	ระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต!
	■ ความชื้นที่เข้าไปภายในอุปกรณ์อาจทำให้ เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้ ห้ามทำความสะอาดโดย...

	ระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต!
	■ อุปกรณ์ที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดอันตรายจาก ไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดสวิตช์อุปกรณ์ที่ชำรุด โดยเด...

	ระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต!
	■ อุปกรณ์นี้ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง ห้ามแกะเปิด ตัวเครื่องโดยเด็ดขาด


	ระวังอันตรายจากความ...ร้อน!
	■ อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่ใช้อบอาหารอาจ มีความร้อนสูง ควรใส่ถุงมือจับของร้อน ทุกครั้งเม...
	ระวังอันตรายจากความร้อน!
	■ ไอระเหยจากแอลกอฮอล์อาจติดไฟได้ เนื่องจากความร้อนภายในเตา ห้ามเตรียม อาหารหรือเครื่อง...

	ระวังอันตรายจากความร้อน!
	■ อาหารที่มีเปลือกหรือผิวนอกอาจระเบิด แตกออกได้ในระหว่างการอุ่น หรือแม้แต่ หลังจากที่อ...

	ระวังอันตรายจากความร้อน!
	■ การอุ่นอาหารเด็กอ่อนอาจมีการกระจาย ความร้อนไม่ทั่วถึง ห้ามอุ่นอาหารเด็กอ่อน ในภาชนะป...

	ระวังอันตรายจากความร้อน!
	■ อาหารที่ผ่านการอุ่นจะมีความร้อน ซึ่งจะทำ ให้ภาชนะที่ใช้มีความร้อนด้วยเช่นกัน ควร ใส่...

	ระวังอันตรายจากความร้อน!
	■ บรรจุภัณฑ์กันอากาศอาจระเบิดได้ในระ- หว่างการอุ่น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบน บรรจุภัณฑ์ แล...


	ระวังอันตรายจากการ...ลวก!
	■ เมื่อเปิดฝาอุปกรณ์ ไอน้ำที่มีความร้อนอาจ เล็ดลอดออกมา ดังนั้น จึงควรเปิดฝาอุปกรณ์ ด้ว...
	ระวังอันตรายจากการลวก!
	■ ความร้อนภายในเตาอาจทำให้น้ำระเหย กลายเป็นไอน้ำที่มีความร้อนได้ ห้ามเทน้ำลงในบริเวณภ...

	ระวังอันตรายจากการลวก!
	■ การอุ่นของเหลวอาจทำให้ของเหลวดัง- กล่าวมีอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือดได้ ซึ่งหมาย ถึงการท...


	ระวังการ...บาดเจ็บ!
	■ หากกระจกของฝาเตาเกิดรอยขูด อาจทำ ให้เกิดการแตกร้าวตามมาได้ ห้ามทำความสะอาดเตาโดยใช้ท...
	ระวังการบาดเจ็บ!
	■ ภาชนะอบอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดการ แตกร้าวได้ ภาชนะกระเบื้องเคลือบหรือ เซรามิกมักจะ...

	สาเหตุของการชำรุดเสียหาย
	ระวัง !
	■ ซีลที่สกปรกมาก
	■ การใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารอยู่ในเตา
	■ ข้าวโพดคั่วไมโครเวฟ




	อุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ
	แผงควบคุม
	ปุ่มหมุน
	ผลิตภัณฑ์จากฝ่ายบริการหลังการขาย
	ปุ่มและจอแสดงผล
	หมายเหตุ

	ภายในเตา
	พัดลมระบายความร้อน
	หมายเหตุ




	การเปิดและปิดเครื่อง
	การเปิดเครื่อง
	การปิดเครื่อง

	ก่อนการใช้งานครั้งแรก
	การตั้งนาฬิกา
	1. บิดปุ่มหมุนเพื่อตั้งเวลาปัจจุบัน
	2. กดปุ่ม 0
	การซ่อนนาฬิกา
	หมายเหตุ


	เตาไมโครเวฟ
	หมายเหตุ
	ในหัวข้อเมนูเด่นจากครัวของเราจะมีตัวอย่างของการละลาย อาหารแช่แข็ง การอุ่นอาหารและการ...
	หมายเหตุเกี่ยวกับภาชนะ
	ภาชนะที่สามารถใช้ได้
	ภาชนะที่ไม่สามารถใช้ได้
	ระวัง !

	การทดสอบภาชนะ
	1. อุ่นภาชนะเปล่าโดยใช้กำลังสูงสุดเป็นเวลาประมาณ ½ ถึง 1 นาที
	2. ในระหว่างนั้น ให้คอยตรวจสอบอุณหภูมิเป็นระยะ


	การปรับกำลังเตาไมโครเวฟ
	หมายเหตุ

	การตั้งค่าเตาไมโครเวฟ
	1. กดปุ่ม Ž


	2. กดปุ่มเพื่อเลือกกำลังเตาไมโครเวฟที่ต้องการ
	3. ตั้งเวลาในการปรุงอาหารโดยใช้ปุ่มหมุน
	4. กดปุ่ม start
	เมื่อสิ้นสุดเวลาในการปรุงอาหารที่ตั้งไว้
	การเปิดฝาอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน
	การเปลี่ยนเวลาในการปรุงอาหาร
	การเปลี่ยนกำลังเตาไมโครเวฟ
	การยกเลิกการทำงาน
	หมายเหตุ

	การทำงานต่อเนื่องในรูปแบบ 1, 2, 3
	การตั้งค่าการทำงานต่อเนื่อง
	1. กดปุ่ม Ž



	2. กดปุ่ม 2
	3. ปรับกำลังเตาไมโครเวฟและเวลาในการปรุงอาหารสำหรับช่วงที่หนึ่ง

	4. กดปุ่ม 2
	5. ปรับกำลังเตาไมโครเวฟและเวลาในการปรุงอาหารสำหรับช่วงที่สอง

	6. กดปุ่ม 2
	7. ปรับกำลังเตาไมโครเวฟและเวลาในการปรุงอาหารสำหรับช่วงที่สาม
	8. กดปุ่ม start
	เมื่อสิ้นสุดเวลาในการปรุงอาหารที่ตั้งไว้
	การเปลี่ยนการตั้งค่า
	การเปิดฝาอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน
	การหยุดการทำงานชั่วคราว
	การยกเลิกการทำงาน
	หน่วยความจำ
	การบันทึกการตั้งค่าลงในหน่วยความจำ
	1. กดปุ่ม Ž



	2. กดปุ่มเพื่อเลือกกำลังเตาไมโครเวฟที่ต้องการ
	3. ตั้งเวลาในการปรุงอาหารโดยใช้ปุ่มหมุน
	4. กดปุ่ม j หรือ k เสียงเตือนจะดังขึ้น
	การบันทึกการตั้งค่าอีกค่าหนึ่ง
	หมายเหตุ
	การใช้หน่วยความจำ
	1. กดปุ่ม Ž


	2. กดปุ่ม jหรือ k
	3. กดปุ่ม start
	หมายเหตุ
	เมื่อสิ้นสุดเวลาในการปรุงอาหารที่ตั้งไว้
	การหยุดชั่วคราว
	การเปลี่ยนการตั้งค่าเบื้องต้น
	การตั้งค่าเบื้องต้น
	1. กดปุ่ม 0 ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที
	2. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบื้องต้นได้โดยการบิดปุ่มหมุน




	3. ยืนยันการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม 0
	4. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว กดปุ่ม 0 ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที
	การดูแลรักษาและทำความสะอาด
	m ระวังอันตรายจาก...ไฟฟ้าช็อต!
	m ระวังอันตรายจากความ...ร้อน!
	m ระวังการบาด...เจ็บ!
	หมายเหตุ
	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

	ตารางอธิบายปัญหาและการแก้ไข
	m ระวังอันตรายจาก...ไฟฟ้าช็อต!
	ตารางอธิบายปัญหาและการแก้ไข
	1. กดปุ่ม 2
	2. กดปุ่ม g ค้างไว้สามวินาที
	รหัสความผิดปกติ


	ฝ่ายบริการหลังการขาย
	รหัส E และรหัส FD
	การขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการนอกสถานที่จาก วิศวกร

	ข้อมูลทางเทคนิค
	การกำจัดทิ้งด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	โปรแกรมอัตโนมัติ
	การตั้งค่าโปรแกรม
	1. กดปุ่ม Ž



	2. กดปุ่ม g
	เลขโปรแกรมที่หนึ่งจะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล

	3. ใช้ปุ่มหมุนเพื่อเลือกเลขโปรแกรมที่ต้องการ
	4. กดปุ่ม h
	จอแสดงผลจะแสดงตัวเลข 0.50 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำหนักที่แนะนำ

	5. ใช้ปุ่มหมุนเพื่อเลือกน้ำหนักของอาหาร
	6. กดปุ่ม start
	เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน
	การยกเลิกโปรแกรม
	การเปลี่ยนโปรแกรม
	การเปลี่ยนเวลาในการปรุงอาหาร
	หมายเหตุเกี่ยวกับโปรแกรมอัตโนมัติ
	หมายเหตุ
	การละลายอาหารแช่แข็ง
	หมายเหตุ
	มันฝรั่ง
	หมายเหตุ
	ข้าว
	หมายเหตุ
	ผัก
	หมายเหตุ

	การพักอาหาร

	เมนูเด่นจากครัวของเรา
	หมายเหตุ
	การละลายอาหารแช่แข็ง การอุ่นอาหาร และการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ
	การละลายอาหารแช่แข็ง
	หมายเหตุ

	การละลาย การอุ่น หรือการปรุงอาหารแช่แข็ง
	หมายเหตุ

	หมายเหตุ
	การอุ่นอาหาร
	m ระวังอันตรายจากการ...ลวก!
	ระวัง !
	หมายเหตุ

	หมายเหตุ
	การปรุงอาหาร
	หมายเหตุ


	เคล็ดลับการใช้งานเตาไมโครเวฟ

	อาหารที่ใช้ในการทดสอบตามมาตรฐาน EN 60705
	การปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟเพียงอย่างเดียว
	การละลายอาหารแช่แข็งด้วยเตาไมโครเวฟเพียง อย่างเดียว
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