
แผงควบคุม

คูมือการใชงานรุน :

ชั้นวางตะแกรงและถาด โดยจะแบงเปน 5 ชั้น
ประตูกระจก 4 ชั้น
ตะแกรงและขดลวดกระจายความรอนของ

ฮิตเตอรสวนบน

รายละเอียดของรุนเครื่อง

ปุมเปด-ปดเตาอบ และการหยุดทำงาน
ของเครื่อง

เมนูและฟงกชั่นตางๆภายในเครื่อง

บันทึกเมนูที่ชื่นชอบไดมาถึง 10 รายการ
ในโหมดรูปดาว

ถอยกลับไปยังเมนูกอนหนาเพื่อทำการ
ตั้งคาการใชงานตางๆของเตาอบ

ปุมยืนยันเพื่อทำการตกลงในฟงกชั่นตางๆ
ที่เลือกหรือตั้งคาไว เพื่อดำเนินการตอไป

ปุมเริ่มการทำงานของเครื่อง เมื่อทำการเลือก
เมนูหรือฟงกชั่นที่ตั้งคาไวพรอมที่จะเริ่มทำการ
อบอาหาร

หนาจอแสดงผลการทำงานของเครื่อง

ปุม Control ขึ้น-ลง สำหรับเลือกเมนูและ
บังคับตำแหนงของฟงกชั่น เพื่อตั้งคาตางๆ
ภายในเครื่อง

ขดลวดกระจายความรอนของฮิตเตอรสวนกลาง

ไฟสองสวางภายในเตาอบ

ชองเสียบแกนยางเนื้อสัตว

พัดลมกระจายความรอน

ขดลวดทำความรอนของฮิตเตอรสวนกลาง
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PRODUCT DESCRIPTION

FI7-891-SP-IX-A-AUS

Before using the appliance carefully read the Health and Safety guide.

THANK YOU FOR PURCHASING AN 
ARISTON PRODUCT
To receive more comprehensive help and 
support, please register your product at 
www.aristonchannel.com

WWW

You can download the Safety Instructions 
and the Use and Care Guide by visiting our 
website www.aristonchannel.com and 
following the instructions on the back of 
this booklet.

CONTROL PANEL

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

1. ON/OFF

2. MENU

3. FAVOURITES

4. BACK

5. DISPLAY

6. NAVIGATION BUTTONS

7. OK / SELECT

8. START



ตะแกรง ถาดรองน้ำมัน ถาดอบอาหาร รางเลื่อนสำหรับใสถาด

เข็มวัดอุณหภูมิในอาหาร

ใสตะแกรง Wire Shelf ใหอยูในลักษณะแนวนอน และสังเกตุขอบของ
ตะแกรงวาขอบเหล็กที่มีรูปทรงยกขึ้นใสเและเลื่อนขอบไปใหตรงชองของ
เตาอบที่อยูดานขาง

อุปกรณเสริมอื่นๆ เชน ถาดรองน้ำมันและถาดอบก็ทำเแบบเดียวกัน

แกะซองถุงออกจากอุปกรณรางเลื่อนและคูมือตางๆที่อยูในเตาอบออก
กอนทำการติดตั้ง

ดันที่เสียบเขาไปในเนื้อสัตวใหแนน
แลวใชสกรูยึดเขาที่ดามเสียบเพื่อไม
ใหเนื้อสัตวขยับปองกันการหลุด

แลวนำที่เสียบแกนยางเนื้อสัตว
เขากับชองดานขางของเตาอบ
ใหตำแหนงที่ตรงกันทั้ง 2 ฝง
ใหสังเกตุเหล็กตะแกรงหมุน
ใหอยูในลักษณะคล่ำลงและนำ
แกนยางที่เสียบกับเนื้อสัตว
เสียบเขากับรูดานขางของเตาอบ
แลววางบนตะแกรงยาง

ยึดกิ๊บหนีบของรางเลื่อนเขากับชองราง
ทั้งสองดานของเตาอบและปรับตำแหนง
ใหเทากันทั้ง 2 ฝง ดั่งตัวอยางรูป

เมื่อทำการยึดกิ๊บหนีบแลวใหกดตัว
ยึดใหแนนหนาเพื่อปองกันการหลุด
แลวทดลองเลื่อนวารางเลื่อนนั้น
สามารถขยับไดอยางอิสระและทำ
แบบนี้อีกฝงเหมือนกัน

การติดตั้งชั้นวางและอุปกรณตางๆ

การติดตั้งรางเลื่อน

วิธีการใชที่เสียบแกนยางเนื้อสัตว

ที่เสียบแกนยาง    ตะแกรงยาง
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ACCESSORIES Download the Use and Care Guide from  
www.aristonchannel.com for more informationWWW

WIRE SHELF DRIP TRAY BAKING TRAY SLIDING RUNNERS

MEAT PROBE TURNSPIT  GRILL PAN SET The number of accessories 
may vary depending on 
which model is purchased.
Other accessories can be 
purchased separately from 
the After-sales Service.

REMOVING AND REFITTING THE SHELF GUIDES
• To remove the shelf guides, lift them up and pull the 
lower parts out of their lodgings: The shelf guides can 
now be removed.
• To re�t the shelf guides, �rst �t them back into their 
upper seating. Keeping them held up, slide them 
into the cooking compartment, then lower them into 
position in the lower seating.

การถอดและใสถาดตามชองของแตละชั้นวาง เมื่อตองการปรับชั้นวางให
พอดี ใหสไลดลงในชองใสอาหารจากนั้นใหลดลงในตำแหนงที่ต่ำกวา

หมายเหตุ : รางเลื่อนสามารถติดตั้งไดทุกชั้นวาง



(โปรแกรมมาตรฐาน) (ฟงกชั่นพิเศษ)

TH

3

 TRADITIONAL

 FAST PREHEATING
โปรแกรมอุนเตาอบอยางรวดเร็ว อุนเตาอบกอนที่จะอบอาหาร

 CONVENTIONAL
โปรแกรมอบความรอนดานบน-ลาง สำหรับทำอาหารประเภทใด
ก็ไดบนชั้นวางเดียว
 GRILL

 TURBO GRILL

 FORCED AIR

 CONVECTION BAKE   
โปรแกรมสำหรับขนมเคก ที่มีการใสไสผักบนเนื้อเคกฟงกชั่นนี้จะใช
การไหลเวียนของอากาศที่ออนโยนและไมตอเนื่อง เพื่อปองกันไมให
อาหารนั้นแหงจนเกินไป  

FUNCTIONS Download the Use and Care Guide from  
www.aristonchannel.com for more informationWWW

 SPECIAL FUNCTIONS

 DEFROST

 KEEP WARM

 RISING  

 CONVENIENCE

 MAXI COOKING

 FROZEN FOOD

 SLOW COOKING

 ECO FORCED AIR

โปรแกรมสำหรับยาง เชน สเตก เคบับ ไสกรอก ในขณะที่ยางให
นำถาดรองน้ำมัน เพื่อเก็บน้ำมันจากอาหารที่ยางและสามารถใสน้ำ
ไดถึง 500 Ml 

โปรแกรมยางแบบรวดเร็ว เหมาะสำหรับยางอาหารชิ้นใหญ เชน 
ขาหมู เนื้อยาง ไกเปนตัว แนะนำใหใชถาดอบเพื่อรองน้ำมันที่หยด
ออกมาจากอาหาร โดยวางถาดใหตำแหนงชั้นลางของตะแกรงอบ
อาหาร เติมน้ำสะอาดลงในถาด 500 ml  
*แกนหมุนไกจะทำงานเมื่อใชงานฟงกชั่นนี้

โปรแกรมปรับอากาศ ในการปรุงอาหารสามารถปรุงอาหารในเวลา
เดียวที่แตกตางกัน ไดสูงสุดถึง 3 ครั้งโดยไมตองทำความสะอาดเตา
อบ ฟงกชั่นนี้สามารถปรุงอาหารตางๆ ไดโดยไมมีกลิ่นที่ไมพึง
ประสงคจากกลิ่นอาหารรอบที่ผานมา อุณหภูมิที่ 180 - 250 *C

โปรแกรมละลายน้ำแข็งไดรวดเร็วขึ้น

โปรแกรมสำหรับการวอรมอาหาร วอรมอาหารที่พึ่งปรุงเสร็จใหคง
ความรอนหรือกรอบอยูตลอด  

โปรแกรมสำหรับการหมักแปง ชวยในการหมักแปงกับยีสต ใหการ
หมักแปงเกิดขึ้นอยางสมบูรณ เหมาะกับการหมักแปงทำขนมปง 
ฯลฯ  ไมควรเปดใชงานฟงกชั่นนี้หากเตาอบยังคงมีความรอนอยู

ฟงกชั่นนี้จะเลือกโปรแกรมและอุณหภูมิที่เหมาะที่สุดกับการอบ
อาหารชิ้นใหญ(2.5 กก. ขึ้นไป) ควรกลับดานอาหารในระหวางอบ
เพื่อใหอาหารสุกทั้งสองดาน และเผื่อผลลัพธที่ดีที่สุด ควรทาน้ำมัน
ในระหวางอบเพื่อชวยใหเนื้อมีความฉ่ำนุมไมแหงจนเกินไป

โปรแกรมอบประหยัดพลังงาน สำหรับการปรุบอาหารยัดไสหรือ
ยางเนื้อสัตวบนชั้นวางเดียว อาหารจะถูกปองกันไมใหแหงเกินไป
โดยการไหลเวียนของอากาศที่ออนโยนเมื่อเปดฟงกชั่น ECO ไฟจะ
ดับลงระหวางการอบอาหาร หากตองการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงาน อยาเปดประตูเตาอบจนกวาอาหารจะสุกเต็มที 

ฟงกชั่นนี้ทำอาหารทุกจานไดอยางรวดเร็วและเรียบงาย นอกจากนี้
ยังสามารถใชเพื่ออุนอาหารที่สุกแลว อาหารที่เก็บไวในอุณหภูมิ
หองหรือในตูเย็น

ลาซานญา พิซซา พายไสตางๆ เฟรนชฟรายส ขนมปง ฟงกชั่นนี้
จะเลือกการปรุงอาหารที่เหมาะสมและโหมดการทำอาหารสำหรับ
อาหารที่มีความแข็ง 5 ชนิด โดยสามารถ " กำหนดเองได " เพื่อ
กำหนดอุณหภูมิสำหรับอาหารประเภทนั้นๆ

สำหรับการปรุงอาหารเนื้อสัตวและปลาดวยไฟออนมากใหยังคง
ความนุมและฉ่ำ เราแนะนำให seal ในกระทะใหเนื้อเปนสีน้ำตาล
เวลาที่แนะนำในการอบสำหรับปลาน้ำหนัก 300 กรัม  ใชเวลาอบ 
2 ชั่วโมง สำหรับปลาน้ำหนัก 3 กิโลกรัม  ใชเวลาอบ 4-5 ชั่วโมง 
สำหรับเนื้อสัตวน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ใชเวลาอบ 4 ชั่วโมง
สำหรับเนื้อสัตวน้ำหนัก 3 กิโลกรัม ใชเวลาอบ 6-7 ชั่วโมง
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 SETTINGS

 FULLY AUTOMATIC RECIPES

 MEAT PROBE RECIPES

USING THE APPLIANCE  FOR THE FIRST TIME

1. PLEASE SELECT LANGUAGE

Please select language 

Italiano

Português do Brasil

English

2. SET THE TIME

Premere     per impostare il tempo, OK per terminare

     HH          MM

12:00
Press  to set time, OK when done

HH MM

3. HEAT THE OVEN

เข็มวัดอุณหภูมิในอาหาร

 ฟงกชั่นนี้จะทำโหมดอาหารสำหรับประเภทตางๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 โดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะแนะนำอุณหภูมิภายในเตาอบและอุณหภูมิภาย
 ในอาหารขึ้นอยูกับชนิดของเนื้ออาหารภายใน เพื่อใหแนใจวาคุณใสและใช
 เข็มวัดอยางถูกตอง ใหทำตามคำแนะนำที่ระบุในยอหนาที่เกี่ยวของ

สูตรอัตโนมัติ

เพื่อใหแนใจวาคุณใชฟงกชั่นนี้อยางถูกตอง สามารถอานและดาวนโหลด
หนังสือสูตรของเราจาก www aristonchannel.com สำหรับเลือกหนึ่ง
ใน 28 สูตรที่กำหนดไวลวงหนาที่แตกตางกัน เตาอบจะตั้งอุณหภูมิ ฟงกชั่น
และเวลาการปรุงอาหารที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

การตั้งคา

การทำความสะอาดอัตโนมัติ PYRO

(ตั้งเวลาเมื่อเปดเตาอบเปนครั้งแรก)

การใชเครื่องใชไฟฟาเปนครั้งแรก

(เลือกภาษา)
คุณจะตองตั้งคาภาษาและเวลาเมื่อคุณเปดเครื่องครั้งแรก : จอแสดงผลจะ
แสดงรายการของภาษาที่มี

กด หรือ เพื่อแสดงภาษาที่คุณตองการและยืนยันโดยการกด

หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนภาษาไดในภายหลังจากเมนู "Settings"

หลังจากเลือกภาษาแลว คุณจะตองตั้งคาเวลาปจจุบัน 12:00 จะกะพริบบน
จอแสดงผล

ใช หรือ เพื่อตั้งเวลาและยืนยันโดยการกด

หมายเหตุ : เวลาจะตองถูกรีเซ็ตหลังจากไฟฟาดับ

(การอุนเตา)

สำหรับการเปลี่ยนการตั้งคาเตา (ภาษา เวลา เสียงสัญญาณ ความสวาง 
โหมด Eco) 

หมายเหตุ : เมื่อปดเตาอบโหมด Eco จะลดความสวางของจอแสดงผลเพื่อ
               ประหยัดพลังงาน

ในการใชเตาอบครั้งแรกจะมีกลิ่นอันไมพึงประสงคอยู เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตนั่น เพื่อใหขจัดคราบน้ำมันและน้ำยาเคลือบหลุดออกไปจากฮีตเตอร 
ซึ่งเปนเรื่องปกติของเตาอบทั่วไป

ดังนั้นกอนที่จะมีการอบอาหารจริง จึงจำเปนตองทำความรอนเพื่ออบสารเคมี
ตกคางที่จะคงอยูภายในเตาอบ แกะพลาสติกตางๆที่หอหุมภายในตัวเครื่อง
เตาอบและนำอุปกรณภายในเตาอบออกใหหมด หลังจากนั้นตั้งอบความรอน
ดวยโปรแกรม "Forced Air" หรือ "Convection Bake" 
ที่อุณหภูมิ 200 C เปนเวลา 1 ชม.

โปรแกรมทำความสะอาดอัตโนมัติของเตาอบจะใชอุณหภูมิสูงถึง 500 C
มี 2 โปรแกรมใหเลือกใช Pyro เปนการทำความสะอาดแบบเต็มรูปแบบ
และ Pyro Express เปนการทำความสะอาดโดยใชระยะเวลาสั้นกวา แนะ
นำใหใช Pyro Express หากเตาอบไมไดสกปรกมาก เนื่องจากจะชวยลด
ระยะวลาและประหยัดพลังงานได แตถาเตาอบสกปรกมากควรใช Pyro
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3. PREHEATING  (อุณหภูมิการอุนเตากอนอบอาหาร)
เตาอบรุนนี้สามารถทำงานไดโดยไมตองอุนเตากอนอบ(preheating) 
ถาเลือก"ไม"จะชวยลดระยะเวลาการปรุงอาหารและยังชวยประหยัดพลังงาน
มากกวาถึง 25% การอุนเตากอนอบสามารถใชกับโปรแกรมปรุงอาหารสวน
ใหญของเตาอบได
เมื่ออุนเครื่อง(preheating) เสร็จสิ้นเสียงสัญญาณจะดังขึ้นเพื่อแสดงวาเตา
อบไดถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว จากนั้นวางอาหารไวภายในเตาอบและดำเนินการ
อบอาหารได

หมายเหตุ : การวางอาหารในเตาอบกอนการอุนเครื่อง(preheating) จะรอน
อาจสงผลเสียตออาหารในเตาอบได

4. การตั้งเวลาสิ้นสุดการทำอาหาร (ตั้งเวลาลวงหนา)
 SETTING THE END COOKING TIME  

หลายฟงกชั่นชวยใหคุณสามารถเลื่อนการเริ่มตนการทำอาหารโดยกำหนด
เวลาสิ้นสุดได เมื่อตั้งระยะเวลาสำหรับฟงกชั่นการทำงานจอแสดงผลจะแสดง
เวลาในการปรุงอาหารที่คาดวาจะเสร็จสมบูรณ 
 ใช      หรือ      เพื่อเลื่อนแถบไฮไลทไปที่ END TIME และกด          เวลา
 จะกะพริบ   

PRERISC.
No

TEMPERATURA
200°C

TEMPO COTTURA

TEMPO FINE

Statico
19:20

     02:00

Conventional

TEMPERATURE

PREHEAT.

COOK TIME

END TIME
No

ใช      หรือ      เพื่อเลือกเวลาที่คุณตองการใหการอบอาหารสิ้นสุดกด       

กดปุม      และวางอาหารในเตาอบ จากนั้นกดปุม     อีกครั้งเพื่อเปดใชฟงกชั่น 

APPLY SETTINGS  (ตั้งคาการใชงาน)
กด  หรือ  เพื่อเลื่อนแถบไฮไลทไปยังการตั้งคาที่คุณตองการปรับเปลี่ยน 
เมื่อแถบไฮไลทอยูในตำแหนงที่ตองการแลว ใหเปลี่ยนการตั้งคาโดยกดปุม 
การตั้งคาที่คุณเลือกจะเริ่มกะพริบ
ใช หรือ  เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาและกด  เพื่อยืนยัน

ACTIVATE THE FUNCTION  (เปดใชงานฟงกชั่น)
เมื่อการตั้งคาแสดงฟงกชั่นที่คุณตองการใหกด     เพื่อเปดใชงานฟงกชั่น 
วางอาหารในเตาอบและจากนั้นกดปุม     อีกครั้งเพื่อเปดใชงานฟงกชั่น 

หมายเหตุ : การตั้งคาบางอยางยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดในระหวาง
              การทำอาหาร

DAILY USE  การใชงานเบื้องตน

1. SELECT A FUNCTION   (เลือกฟงกชั่น)

Funzioni di cottura tradizionali manuali

Funzioni Speciali 

Impostazioni

Tradizionali1

4 

2

3

Traditional

Traditional manual cooking functions

Settings

Special Functions

1.  สัญลักษณสำหรับฟงกช่ันท่ีเลือก
2.  ฟงกช่ันท่ีเลือก
3.  ฟงกชั่นอื่นๆ
4.  รายละเอียดของฟงกชั่นที่เลือก

SWITCH ON THE OVEN  (เปดเตาอบ)
กดปุม  คางไวจอแสดงผลจะแสดงเมนูหลัก

NAVIGATE THE MENU  (ไปที่เมนู)
กด  หรือ  เพื่อเลื่อนไปยังเมนูหลักและไฮไลทรายการที่คุณ

SELECT AN ITEM FROM THE MENU  (เลือกรายการจากเมนู)
เมื่อรายการที่คุณตองการเลือกจะถูกเนนที่จอแสดงผลใหกด                    
เพื่อยืนยันการเลือกและไปที่เมนูการตั้งคา(ดูดานลาง) หรือไปที่รายการของฟงกชั่น  

SELECT A FUNCTION  (เลือกฟงกชั่น)
กด      หรือ      เพื่อเลื่อนดูรายการบนหนาจอ
กด         เพื่อยืนยันและไปที่เมนูการตั้งคา  

 

2. SETTING AND ACTIVATING A FUNCTION  (การตั้งคาและการเปดใชงานฟงกชั่น)

Statico

PRERISC.
No

TEMPERATURA
200°C

TEMPO COTTURA

TEMPO FINE
19:20

     02:00
2

3

6

1

4

5
Conventional

TEMPERATURE

PREHEAT.

COOK TIME

END TIME
No

1. แถบไฮไลท Cursor
(highlights the setting selected)

2. อุณหภูมิ / กำลังไฟในการยาง
3.  อุณหภูมิการอุนเตากอนอบอาหาร Preheating
4.  ระยะเวลา
5. เวลาที่การทำงานจะเสร็จสิ้น
6.  ชื่อของฟงกชั่น

ตองการเลือก

Press 
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เตาอบจะเปดโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่ไดกำหนดไวลวงหนามาถึง 
เพื่อประกอบอาหารและเตาอบจะสิ้นสุดการทำงานในเวลาที่คุณไดตั้งคาไว

Partenza ritardata

TEMPERATURA
200°C

AVVIO IN

TEMPO FINE
20:20

     -07:10

Start Delayed

TEMPERATURE START IN

END TIME

หมายเหตุ : คุณสามารถเปดใชงานฟงกชั่นนี้ไดทันทีและยกเลิกการตั้งเวลา
ลวงหนาไดโดยการกด       การตั้งคานี้สามารถใชไดเฉพาะเมื่อเครื่องไมไดมี
การอุนเตา(Preheating) กอนอบ

. BROWNING
ฟงกชั่นนี้ของเตาอบชวยใหคุณสามารถทำใหสีของอาหารเปนสีน้ำตาล
นารับประทานไดโดยการเปดใชงานเตายางเมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น 

     per prolungare, OK per dorare 
Cottura terminata alle 20:00 Cooking nished at 20:00  
 to prolong, OK to brown

 ถาตองการกด         เพื่อเปดใชงาน browning 5 นาที การทำอาหารโดย
 ใชฟงกชั่นที่เลือกไวในปจจุบันสามารถขยายเวลาในการทำไดโดยการกด

 หากตองการหยุดการทำงานของฟงกชั่น brownin ใหกด      เพื่อปดเตาอบ
 หรือกด         เพื่อเขาสูเมนูหลัก

. FULLY AUTOMATIC RECIPES            สูตรอัตโนมัติ 
 เตาอบมีสูตรอัตโนมัติครบถวน 28 สูตร ซึ่งจะมีฟงกชั่นที่เหมาะสมและ
 อุณหภูมิในการปรุงอาหารไวลวงหนา เมื่อตองการใชประโยชนสูงสุดจาก
 ฟงกชั่นนี้และบรรลุผลการปรุงอาหารที่เหมาะสมใหอานและดาวนโหลด
 หนังสือสูตรของเราจาก                                                
 เลือก "สูตรอาหาร" จากเมนูหลักโดยใช      หรือ            
 กด         เพื่อยืนยันและเขาถึงรายการอาหารที่มีอยู 
 ใช      หรือ      เพื่อเลื่อนดูรายการจากนั้นกด         เพื่อยืนยันการเลือก         

www.aristonchannel.com

 

Pollo arrosto

CONTROLLO
Automatico

TEMPO COTTURA

TEMPO FINE
19:20

     -00:32

Roast chicken

CONTROL
Automatic

COOK TIME

END TIME

 กด     และวางอาหารไวในเตาอบกด     อีกครั้งเพื่อเปดใชงานฟงกชั่นสูตร 
 เหลานี้ชวยใหคุณสามารถตั้งเวลาในการอบอาหารได

 

 หมายเหตุ : สัญญาณเสียงจะดังขึ้นและจอแสดงผลจะแสดงการทำงานของ
 ฟงกชั่นที่คุณตองการและเมื่อใดที่มีการเปดประตูเตาอบ เพื่อเปลี่ยนอาหาร
 หรือตรวจสอบความคืบหนาในการอบอาหาร

. MEAT PROBE RECIPES            เข็มวัดอุณหภูมิในอาหาร 
การใชเข็มวัดอุณหภูมิในเนื้อสัตวชวยใหคุณสามารถวัดอุณหภูมิหลักของอาหาร
ระหวางการทำอาหารไดเปนอยางดี
ใช      หรือ      เพื่อเลือก“Meat Probe Recipes”จากเมนูหลักและกด
เลือกเมนูที่คุณตองการจากรายการที่มีอยูและกดปุม         เพื่อยืนยัน

ใสเข็มวัดอุณหภูมิเขาไปในเนื้อสัตวโดยหลีกเลี่ยง
กระดูกหรือบริเวณที่เปนไขมัน สำหรับสัตวปกให
ใสความยาวของเข็มวัดอุณหภูมิลงไปตรงกลางของ
เตานมเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีโพรง วางอาหารไว
ในเตาอบและเชื่อตอปลั๊กโดยการเสียบลงในชอง
ตอที่ดานขวาของชองใสอาหารในเตาอบ

COTTURA

TEMPERATURA
150°C

SONDA CARNE

ATTUALE
79°

100°

Cooking

TEMPERATURE MEAT PROBE

CURRENT

เปลี่ยนการตั้งคาที่ตั้งไวลวงหนาตามความจำเปนหรือกด     เสียงสัญญาณจะ
ดังขึ้นและหนาจอจะแสดงเมื่อเข็ดวัดอุณหภูมิอาหารถึงอุณหภูมิที่ตองการ
เมื่ออบอาหารเสร็จสมบูรณแลว ผลที่ไดยังไมสมบูรณแบบโดยคุณสามารถขยาย
เวลาการอบอาหารได
กด      หรือ      ตั้งระยะเวลา : เตาอบจะใชฟงกชั่น "Conventional" 
โดยอัตโนมัติ        

หมายเหตุ : สัญญาณเสียงจะดังขึ้นและขอความจะปรากฏขึ้นหากไมไดเชื่อมตอ
               เข็มวัดอุณหภูมิอยางถูกตอง

USING THE MEAT PROBE WITH MANUAL FUNCTIONS
การใชเนื้อสัตวที่มีฟงกชั่นดวยระบบจัดการเอง เข็มวัดอุณหภูมิจะวิเคราะหเนื้อ
เพื่อที่ใชกับฟงกชั่นใหเหมาะสมและใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดเมื่ออบอาหาร เลือก
ฟงกชั่นดวยตนเองและเชื่อมตอเข็มวัดอุณหภูมิ  ดานมุมบนซายของจอแสดงผล
ตัวเครื่องจะแสดงอุณหภูมิสำหรับเข็มวัดอุณหภูมิที่ใชงานอยู

Statico

TEMPERATURA
180°C

SONDA CARNE
     100°

Conventional

TEMPERATURE MEAT PROBE

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคานี้ใหใช      หรือ       เพื่อเลื่อนแถบไฮไลทไปที่
การตั้งคานั้นและกด         เมื่อการตั้งคาเริ่มกระพริบบนจอแสดงผลใหตั้งคาที่
คุณตองการโดยใช      หรือ       แลวกด          เพื่อยืนยัน

เพื่อดูตารางแสดงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับเนื้อสัตวแตละประเภทใหอานและ
ดาวนโหลดคูมือการใชและการดูแลที่ moc.lennahcnotsira .www

หมายเหตุ : การเลือก"กำหนดเนื้อเอง"ชวยใหคุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคา
(อุณหภูมิของเตาอบและอุณหภูมิของเข็มวัดอุณหภูมิในอาหารได) แตสูตรอื่นๆ
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไดแคบางสวนของการตั้งคาเทานั้น
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ดรปโดุสราหาองุรปมรกแรปโกอืลเราก
ราหาองุรปมรกแรปโกึทนับถรามาส ยาบสกวดะสะลแยางีทนางชใรากอืพเ

มรกแรปโ 01 งึถดไำจะรปนปเนางชใีทดรปโดุส
งัทะลแราหาองุรปมรกแรปโาคงัตหใ มรกแรปโกึทนับรากงอตาถ

กึทนับอืพเ     ดกหใจ็รสเอืมเาลวเะลแิมูภหณุอ
ราหาองุรปมรกแรปโงดสแะจลผงดสแอจนันกาจงัลห นัยนืยอืพเ        ดก

 01-1 บัดำลตแงัตวไกึทนับีท

อืพเ       ดกกึทนับรากงอตีทบัดำลกอืลเอืพเ      อืรห      ดก นัยนืย

แรปโ 01 งัทม็ตเนจกึทนับกาห กิลเกยรากงอตกาห      ดก : บารทดรปโ วลแมรก
มิดเลูมอขบัทกึทนับะจปไนกิเกึทนับกูถทีมรกแรปโ

มรกแรปโงดสแะจอจานห     ดกหใวไกึทนับีทลูมอขูดรากงอตกาห
 ามนึขมรกแรปโ 01 งัทดรปโดุส

อืพเ     ดกนางชใรากงอตีทมรกแรปโกอืลเอืพเ      อืรห      ดก นัยนืย
นางำทมิรเะจมรกแรปโ

 

จวรตรวค ดไาลวเบัจากิานนปเชใถรามาสตแ นางชใดไมไบอาตเอืมเ สอบ
ทบิรพะรกะจากิาน        ดกนันกาจ วลแดปกถูดไบอาตเาวจในแหใ ี่

จอแสดงผล 

นืยอืพเ        ดกะลแรากงอตมาตาลวเงัตอืพเ      อืรห      ดก นางชในัย
   นอืตเงัดงยีสเีมะจนิสจ็รสเาลวเงัตรากอืมเ

  
ดกหใูยอนางำทีทะณขาลวเงัตรากกิลเกยรากงอตณุคกาห : บารทดรปโ   

  

Premere OK per salvare << per annullare 

Termoventilato1

Press OK to save or  to cancel

Forced Air

La selezione delle tue ricette preferite

Termoventilato

Statico

Pizza

Your selection of favourite recipes

Conventional
Forced Air

Pizza

Premere      per impostare il timer, OK per avviare

00 : 00 : 00
(HH)       (MM)       (SS)

Press  to set timer, OK to start

MM SSHH

 PYRO 

Pulizia di 2 ore ad alta temperatura

Pirolisi express

Pirolisi

2 hour high temperature cleaning

Pyro Express

Pyro

2/3
Rimuovere tutti gli accessori 

dal forno e premere OK 
Please remove all accessories from the 

oven and press OK

 

La porta verrà bloccata
durante la pulizia

Door will be locked during  
cleaning

TEMPO

TEMPO FINE
15:00

     -00:59

PuliziaCleaning
TIME

END TIME

าลวเงัตราก

มุคบวคงผแคอ็ลราก
ณามะรปนักมอรพ        ะลแ       ดกหใมุคบวคงผแคอ็ลรากงอตกาห
ำทหใคอ็ลดลปรากงอตาถะลแ นางำทรากคอ็ละจมุคบวคงผแ ีทานิว 5

นักวยีดเบบแ

ไราหาองุรปงัลำกีทะณขชใถรามาสมุคบวคงผแคอ็ลนัชกงฟ : บารทดรปโ ด
 ดกงยีพเาลวเดอลตดไบอาตเดปถรามาสยัภดอลปมาวคอืพเ

 

ิตัมนโตัอดาอะสมาวคำทราก
อืพเ        ดก กัลหูนมเกาจ ”gninaelC“ กอืลเ      อืรห      ดก  นัยนืย  

ะจีทาลวเะยะรงดสแะจอจานห ”sserpxE oryP“ อืรห ”oryP“ กอืลเ
รากนใำนะนแำคงดสแะจลผงดสแอจ       มุปดกจ็รสเดาอะสมาวคำท

 ดาอะสมาวคำทมิรเะลแ ดาอะสมาวคำท

อะสมาวคำทนอก ราหาองุรปนัชงัทมวรบอาตเกาจกอองายอกุทณรกปุอดอถ าด

ตนัขนใรากนินเำดอืพเ        ดกหใยอรบยีรเนอตนัขมาตำทณุคอืมเ ปไดัถนอ
ละจูตะรปะลแดาอะสมาวคำทมิรเะจบอาตเยาทดุสนอตนัขงึถนัยนืยอืมเ คอ็

ีทนัทิตัมนโตัอ

รสเดาอะสมาวคำทอืมเ ูยอดาอะสมาวคำทงัลำกบอาตเาวนึขะจลผงดสแอจ ็จ
าตเนใยาภอืลหเงคิมูภหณุองดสแะจลผงดสแอจะลแูยอคอ็ลงัยูตะรป
ลผงดสแอจนันกาจงัลห ดไูตะรปดปเถรามาสัภดอลปีทิมูภหณุอึถนจ

นับุจจปาลวเงดสแะจ
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(°C) (Min.)

Leavened cakes
- 160-180 30-90 2/3 

- 160-180 30-90 4
        

1

Filled cake  
(cheesecake, strudel, fruit tart)

- 160-200 35-90 3

- 160–200 40-90 4   
            

1

Biscuits/tartlets

- 160-180 20-45 3

- 160–170 20-45 4
               

1

- 160-170 20-45 *** 5
                               

3 1

Choux buns

- 180-200 30-40 3

- 180-190 35-45 4
               

1

- 180-190 35-45 *** 5
  

3 1

Meringues

- 90 110-150 3

- 90 140-160 4
 

1

- 90 140-160 *** 5 3 1

Bread/pizza/focaccia

- 190-250 15-50 1 / 2

- 190-250 20-50 4 1

- 190-250 25-50 *** 5
 

3 1

Salty cakes  
(vegetable pie, quiche)

- 180-190 40-55 2 / 3

- 180-190 45-70 4 1

- 180-190 45-70 *** 5 3 1

- 190-200 20-30 3

- 180-190 20-40 4 1

- 180-190 20-40 *** 5 3 1

Lasagne/baked pasta/cannelloni/ - 190-200 45-65 3

Lamb/veal/beef/pork 1 kg - 190-200 80-110 3

Chicken/rabbit/duck 1 kg - 200-230 50-100 3

Turkey/goose 3 kg - 190-200 80-130 2

- 180-200 50-60 3

(tomatoes, courgettes, aubergines) - 180-200 40-60 2

Toasted bread - High 3-6 5

COOKING TABLE

สูตรอาหาร ฟงกชั่น ทำใหรอนกอน อุณหภูมิ เวลาการทำอาหาร ระดับ-อุปกรณตางๆ
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- Medium 20-30 * 4 3

Sausages/kebabs/ 
spare ribs/hamburgers - Medium - High 15-30 * 5 4

Roast chicken 1-1.3 kg - Medium 55-70 ** 2 1

Roast chicken 1-1.3 kg - High 60-80 2 1

Roast beef rare 1 kg - Medium 35-50 ** 3

Leg of lamb/knuckle - Medium 60-90 ** 3

Roast potatoes - Medium 35-55 ** 3

Vegetable gratin - High 10-25 3

Lasagne and meat - 200 50-100 *** 4 1

Meat and potatoes - 180 45-100 *** 4 1

Fish and vegetables - 190 30-50 *** 4 1

Complete meal: Fruit tart (level 5)/
lasagne (level 3)/meat (level 1) - 190 40-120 *** 5 3 1

Frozen pizza

- Auto 10-15 3

- Auto 15-20 4 1

- Auto 20-30 4 2 1

- Auto 20-30 4 3-2 1

- 200 80-120 *** 3

Cuts of meat (rabbit, chicken, lamb) - 200 50-100 *** 3

*      Turn food halfway through cooking.
**    Turn food two thirds of the way through cooking (if 
necessary).
***  Estimated length of time: Dishes can be removed 

preference.

WWW Download the Use and Care Guide from 
moc.lennahcnotsira .www  for the table of tested recipes, 

the standard IEC 60350-1.

WWW  Download the Use and Care Guide from www.aristonchannel.com for the table of recipes requiring use of the meat 
probe.

FUNCTIONS
Conventional Grill Turbo Grill Forced Air Convection Bake Defrost Eco Forced Air

ACCESSORIES
Wire shelf

Ovenware or 
baking pan on 
the wire shelf

Drip tray / 
baking tray

Drip tray
Drip tray with 

Baking tray Turnspit
Meat probe 
(optional)

(°C) (Min.)สูตรอาหาร ฟงกชั่น ทำใหรอนกอน อุณหภูมิ เวลาการทำอาหาร ระดับ-อุปกรณตางๆ
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EXTERIOR SURFACES  พื้นผิวภายนอก
• ทำความสะอาดพื้นผิวดวยผาไมโครไฟเบอรชุบน้ำหมาดๆ ถาสกปรกมาก 
เพิ่มหยดน้ำยาวัดคา pH เปนกลาง เช็ดออกดวยผาแหง

• อยาใชผงซักฟอกที่มีฤทธิ์กัดกรอน หากผลิตภัณฑเหลานี้สัมผัสกับพื้นผิว
ของเครื่องโดยไมไดตั้งใจใหทำความสะอาดทันทีดวยผาไมโครไฟเบอรที่มี
ความชื้นหรือหมาดๆ

INTERIOR SURFACES  พื้นผิวภายใน
• หลังจากใชเตาอบทุกครั้งควรปลอยใหเตาอบเย็นลงสักพักและทำความ
สะอาดในขณะที่เตาอบยังอุนๆอยู เพื่อขจัดคราบสกปรกหรือคราบสกปรกที่
เกิดจากเศษอาหาร

ถาภายในเตาเกิดไอน้ำจากการปรุงอาหาร ปลอยเตาอบใหอุณหภูมิเย็นลง 
หลังจากนั้นคอยเช็ดออกดวยผาหรือฟองน้ำ

• ทำความสะอาดประตูกระจกดวยน้ำยาลางจานที่เหมาะสม

• สามารถถอดประตูเตาอบออกเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด

ACCESSORIES  อุปกรณเสริม 
แชอุปกรณเสริมในน้ำยาลางจานหลังจากใชงาน ใสถุงมือกันความรอน 
หากเตาอบยังรอนอยู เศษอาหารที่ตกคางสามารถถูกเอาออกไดโดยใชฟองน้ำ
หรือแปรงลางจาน

CLEANING THE COOKING COMPARTMENT WITH THE PYRO CYCLE  ทำความสะอาดเตาอบอาหารดวย PYRO CYCLE

หามใชน้ำยาทำความสะอาดไอน้ำ

อยาใชผาขนสัตว เสนใย ลวดและสารทำ
ความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอนเพราะอาจเกิด
ความเสียหายตอพื้นผิวของเครื่อง

สวมถุงมือปองกัน

ตองตัดไฟออกกอนที่จะทำการบำรุงรักษา
เตาอบ

REPLACING THE LIGHT  การเปลี่ยนแสง
1. ตัดการเชื่อมตอเตาอบจากแหลงจายไฟ

2. คลายเกลียวฝาครอบออกจากหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟและขันฝาครอบ
กลับคืนที่เดิม

3. เชื่อมตอเตาอบกับแหลงจายไฟใหม

หมายเหตุ : ใชหลอดไฟไสธรรมดาขนาด 25-40 W / 230 V, T300 ° C 
หรือ 20-40 W / 230 V ประเภท G9, T300 ° C
หลอดฮาโลเจน หลอดไฟที่ใชในผลิตเปนพิเศษออกแบบมา เพื่อใชในครัวเรือน
และไมเหมาะสำหรับหองทั่วไปภายในหองพัก (EC Regulation 244/2009) 
ถาหลอดไฟเกิดการชำรุดคุณสามารถหาซื้อไดจากบริการหลังการขายของเรา
- หากใชหลอดฮาโลเจนไมควรใชแบบเปลือยเปลา มือของคุณอาจทำใหเกิด
ความเสียหาย หามใชเตาอบจนกวาจะมีการติดตั้งฝาครอบไฟใหม 

MAINTENANCE AND  
CLEANING  การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

Download the Use and Care Guide from  
www.aristonchannel.com for more informationWWW

ฟงกชั่นนี้ชวยใหคุณสามารถกำจัดเศษอาหารโดยใชอุณหภูมิประมาณ 500 C 
อุณหภูมินี้จะทำใหเศษอาหารที่ติดอยูในเตาอบกลายเปนเถาฝุน ที่สามารถ
เช็ดออกไดงายดวยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ เมื่อเตาอบเย็นลง หากติดตั้งเตาอบ
ไวดานลางเตาควรตรวจสอบใหแนใจวาเตาแกสหรือเตาไฟฟาทั้งหมดถูกปด
ในขณะที่ใชฟงกชั่นการทำความสะอาดตัวเอง ถอดอุปกรณเสริมทั้งหมดออก
จากเตาอบกอนใชงานฟงกชั่น Pyro(รวมถึงคูมือการเก็บรักษา) ไมควรทำ
ความสะอาดคราบสกปรกดวยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ กอนใชฟงกชัน Pyro

เตาอบมีฟงกชั่นการทำความสะอาดแบบ pyrolytic 2 แบบ : PYRO ชวยทำ
ความสะอาดอยางทั่วถึงหากเตาอบสกปรกมาก PYRO EXPRESS เปนการทำ
ความสะอาดโดยใชระยะเวลาสั้นลงและใชพลังงานนอยกวาซึ่งเหมาะสำหรับ
การใชงานในชวงเวลาปกติ หากเครื่องมีคราบสกปรกมากหรือทำใหกลิ่นเหม็น
ไมดีในระหวางการอบอาหารใหใชเฉพาะฟงกชั่น Pyro เทานั้น

หมายเหตุ : ไมสามารถเปดประตูเตาอบขณะกำลังทำความสะอาด pyrolytic 
เตาอบจะล็อคจนกวาอุณหภูมิจะกลับสูระดับที่ปกติของอากาศในเตาอบ
ทั้งระหวางขณะทำงานและหลังการทำงานฟงกชั่น Pyro

อยาสัมผัสเตาอบในระหวางการทำความสะอาดโดย Pyro             เด็กและสัตวควรอยูหางจากเตาอบในระหวางการทำความสะอาด
                                                                                 และหลัง (จนกวาเตาจะเสร็จสิ้นการทำความสะอาด) 
                                                                                 การทำงานของ Pyro

ตรวจสอบใหแนใจวาเตาอบไดเย็นตัวลงกอนที่
จะดำเนินการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาด
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บอาตเูตะรปสใะลแดอถราก

าหญปขไกแราก

1. บอาตเูตะรปดอถราก งนหแำตูยอหใดุสนจบอาตเูตะรปดปเงอต 
ดไคอลดลปถรามาสีท

งนหแำตนใูยอูตะรปาวจในแหใบอสจวรตอืพเ ูตะรปดป - ดปเงอล .5
วลแงอตกูถีท

3. บอาตเูตะรปสใราก คอ็ลาขดึยรากำท คอลงลหใงาวูตะรปำน 
นนแหใคอละลแงนหแำตบักาขเูตะรปาขเ

าวจในแหใอืพเดุสนจกออูตะรปดปเงอลหใจ็รสเบอกะรปอืมเ .4
วลแงอตกูถีทงนหแำตูยอปไาขเดไูตะรป

ำทะจีทาทเดุสีทกามหใบอาตเูตะรปดป กออกจะรกูตะรปคอลวัตงึด .2 ได
หหในึขกยวลแนนแหใกจะรกูตะรปบัจ งาข 2 งัทอืมหในันกาจงัลห ดุล

จากแผงประตู

มุนมาวคีมีทนืพนบงาวปไูตะรปำน

าหญป นปเะจานีทุตหเาส าหญปขไกแราก

นางำทมไบอาตเ

ดไมไบอาตเูตะรปดปเ

ขลเยามหยวดมาตะลแ ”F“ นึขลผงดสแอจ รวแฟอซงอขดาลพดิผมาวคดิกเ
เตาอบ

บอสจวรตปไาขเงาชหใรากิรบยาฝอตดิต

ูตะรปคอ็ล็ีทงอขดาลพดิผมาวคดิกเ
ดาอะสมาวคำทงัลำกบอาตเ

บักานหูตะรปาวงัรคกีอบอสจวรตบอาตเนางำทรากดป
รากนวบะรกหใอร มไอืรหดาลพดิผมาวคีมคอ็ลีทงนหแำต

นิสจ็รสเดาอะสมาวคำท

รอกเครบเกาจดัตกูถาฟฟไสแะรก
มุคบวค

าว นาบนใฟไสแะรกมุคบวคีทกัลหรอกเครบเีทบอสจวรต
งัรคกีอนางชใดปเงอละลแบอาตเดป มไอืรหูยอาฟฟไสแะรกีม

มไอืรหดไนางชใถรามาสาว
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elbaT gnikooC นางชใะลแนาอรากีธิว
ๆงาตทภเะรปราหาองอขดุสีทีดีทราหาองุรปรากำนะนแีทงาราตนปเ
นใาลวเ มสะามหเงายอๆงาตมิรสเณรกปุอะลแมรกแรปโกอืลเดไยดโ

นอตนัขมวรมไยดโ บอาตเาขเราหาอำนตแงัตบันมิรเะจราหาองุรปราก
ราหาองุรปรากนใิมูภหณุอะลแาลวเ ) gnitaeherp ( บอาตเนุอราก

คำสนปเราหาองอขกันหำนะลแณามิรปบักูยอนึขีนงัท ณามะรปรากนปเ ัญ
วไุบะรีทดุสีทำตีทราหาองุรปรากนใิมูภหณุอะลแาลวเชใหใาวำนะนแยดโ

รากนใาลวเมิพเๆยอคหใรากงอตมาตกุสมไงัยราหาอกาหนอกงาราตนใ
งาราตนใวไุบะรีทมิรสเณรกปุอชใรวค จ็รสเะจาวกนจปไราหาองุรป

ะลแาลวเ ๆนือบอดาถ วกแดาถ นชเๆนือณรกปุอชใรากงอตกาห
งาราตนใวไุบะรีทมาตงรตมไะจจาอิมูภหณุอ

นักวยีดเาลวเนในักงาตกตแีทราหาองุรปราก
ราหาอุงรปถรามาสหใยวช ”riA ecroF wolF itluM“ มรกแรปโ
งาวนัชชใยดโ ดไนักวยีดเาลวเนใ ) กัผ ,าลป นชเ ( นักงาตกตแีท

ราหาองิทะลแนอกามกออนอกจ็รสเงุรปีท ราหาอำนหใ นักงาตกตแีท
ะจราหาองอขนิลกยดโ จ็รสเนจปไอตำทหใบอาตเนไูยองุรปงัลำกีท

มาต็กนักวยีดเาลวเนใำทะจมแงึถนักนปมไ


