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

  

  
  
  

  

  

  
 

  

1. แผงควบคุม

2. พัดลมกระจายความรอน

3. ไฟสองสวางภายในเตาอบ

4. ชั้นปรุงอาหาร ( หมายเลขระบุชั้น
จะกำกับไวที่ผนังดานหนาชั้นปรุงอาหาร )

5. ประตูเตาอบ

6. ขดลวดทำความรอนดานบน

( ไมสามารถมองเห็นได )

7. ขดลวดกระจายความรอนของพัดลม

( ไมสามารถมองเห็นได )

8. ปายแสดงรายละเอียดของสินคา
( ไมควรแกะออก )

9. ขดลวดทำความรอนดานลาง

( ไมสามารถมองเห็นได )

.

1

2

3

4

5

8

9

7

6

1 32 4 5 6

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.

1. ปุมสำหรับเลือกโปรแกรมปรุงอาหาร

สำหรับหมุนเลือกโปรแกรมปรุงอาหาร

เมื่อหมุนไปที่ตำแหนงเลข 0 เครื่องจะหยุด

การทำงาน

3. การตั้งเวลา

กดสำหรับการตั้งเวลาในการปรุงอาหาร,

และกดเพื่อแสดงเวลาปจจุบัน เมื่อเตาอบ

ปดการทำงานอยู

5. ปรับเพิ่ม - ลด

กดเมื่อตองการ +เพิ่ม หรือ - ลด 

การตั้งเวลา หรือระยะเวลาการปรุงอาหาร

2. ไฟสองสวาง

กดสำหรับปด - เปดไฟสองสวางภายใน

เตาอบ

4. จอแสดงผล

แสดงสถานะการทำงาน ทั้งเวลาและ

โปรแกรมปรุงอาหาร

4. ปุมควบคุมอุณหภูมิ

หมุนเพื่อเลือกอุณหภูมิในการปรุงอาหาร

หากตองการใชโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ

ใหหมุนไปที่ตำแหนง  

รายละเอียดสินคา

แผงควบคุมการทำงาน

คูมือแนะน าการใชงานเตาอบรุน FA2 844 H IX A AUS
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อุปกรณ

ตะแกรงปรุงอาหาร ถาดรองน้ำมัน ถาดอบ

ใสตะแกรงปรุงอาหารโดยเอียงเล็กนอยและ 

คอยๆใสใหตรงชั้นปรุงอาหารทั้งฝงซาย - ขวา หลังจากนั้น

เลื่อนตะแกรงไปจนสุดชั้นปรุงอาหาร

การใสตะแกรงปรุงอาหารและอุปรณอื่นๆ การใสอุปกรณอื่นๆ เชนถาดรองน้ำมัน, ถาดอบ

โดยใสในแนวนอนและเลื่อนไปตามชั้นปรุงอาหารจนสุด

สามารถถอดชั้นปรุงอาหารมาทำความสะอาดได

โดยถอดจากผนังเตาอบ

โปรแกรมปรุงอาหาร

โปรแกรมอบดวยขดลวดดานบน - ลาง

เหมาะกับการทำอาหารโดยใชชั้นวางเดียว

 

โปรแกรมหมักแปงโดว

เหมาะกับการทำแปงโดวใหขยายตัวพรอมสำหรับการทำอาหาร

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ไมควรใชงานโปรแกรมนี้ขณะที่เตาอบ

ยังมีความรอนลงเหลืออยู

 

โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ ประเภทขนมปง

สามารเลือกประเภทขนมปงที่ตองการไดโดยเตาอบ

จะตั้งคาอุณหภูมิและเวลาไวใหเหมาะกับขนมปงประเภทนั้นๆ

ไวแลว ควรเลือกใชในเมื่อเตาอบไมมีความรอนคงเหลือ

 
โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ ประเภทเคก

สามารเลือกประเภทเคกที่ตองการไดโดยเตาอบ

จะตั้งคาอุณหภูมิและเวลาไวใหเหมาะกับเคกประเภทนั้นๆ

ไวแลว ควรเลือกใชในเมื่อเตาอบไมมีความรอนคงเหลือ

 
โปรแกรมทำความสะอาด DIAMOND CLEAN

เทน้ำลงดานลางเตาอบ 200 มล. จะทำงานดวยอุณหภูมิ

ที่ต่ำพิเศษโดยการทำใหน้ำระเหยเปนไอน้ำ ทำใหคราบอาหาร

หรือสิ่งสกปรกที่ติดอยูในเตาอบหลุดออกไดงาย หลังจาก

โปรแกรมทำงานเสร็จใหนำผามาแหงมาเช็ดทำความสะอาด 

ควรเลือกใชในเมื่อเตาอบไมมีความรอนคงเหลือ

 

โปรแกรมพัดลมรอนแบบประหยัด

เหมาะสำหรับการปรุงอาหารประเภทเนื้อโดยใชเพียงชั้นเดียว

อาหารจะไมแหงเกินไปเนื่องจากการทำลมรอนไมแรงและ

ไมตอเนื่อง เมื่อโปรแกรมนี้ไฟในเตาอบจะดับเพื่อประหยัด

พลังงาน หากตองการไฟสองสวางใหกดที่

 

โปรแกรมอบดวยพัดลมพรอมขดลวดความรอน 360 องศา

Multi-flow force air

เหมาะสำหรับการทำอาหารพรอมกันหลากหลายชนิด

ทั้ง คาว หวาน สามารถทำอาหารไดสูงสุด 3 ชั้นปรุงอาหาร 

โดยกลิ่นอาหารจะไมปนกันและสุกทั่วกันทุกชั้นวาง

โปรแกรมอบดวยขดลวดดานบน - ลาง พรอมพัดลมรอน

เหมาะสำหรับการปรุงอาหารจากเนื้อสัตวที่มีขนาดใหญ

( หนัก 2.5 กก. ขึ้นไป ) ควรกลับดานเนื้อสัตวระหวาง

การอบเพื่อใหสีของเนื้อเปนสีเดียวกันสุกทั่วถึงกัน 

* จำนวนของอุปกรณมาตรฐานจะตางกันไปในแตละรุน สามารถสั่งซื้ออุปกรณมาตรฐานไดในภายหลัง

โปรแกรมอบดวยขดลวดดานลาง พรอมพัดลมรอน

เหมาะสำหรับการอบพิซซาและขนมปงประเภทตางๆ

แนะนำใหสลับถาดสักครั้งในระหวางการอบ 

โปรแกรมยาง

เหมาะสำหรับการทำสเต็ก, เคบับและไสกรอก หรือจะทำผักยาง

ขนมปงปง ก็ได ถาใชยางเนื้อสัตวแนะนำวาควรใชถาดรองน้ำมัน

รองไวดานลางตะแกรงปรุงอาหาร ( อยูดานลาง 1 ชั้นปรุง ) 

และใสน้ำที่ 200 มล. เพื่อรองน้ำจากเนื้อสัตวที่หยดลงมา

โปรแกรมยางพรอมพัดลม

เหมาะสำหรับอาหารขนาดใหญเชนขาหมู เนื้อยาง ไกเปนตัว

แนะนำวาควรใชถาดรองน้ำมัน รองไวดานลางตะแกรง

ปรุงอาหาร ( อยูดานลาง 1 ชั้นปรุง ) และใสน้ำที่ 200 มล. 

เพื่อรองน้ำจากเนื้อสัตวที่หยดลงมา



การใชงานครั้งแรก

การใชงานทั่วไป
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1. การตั้งเวลา
คุณจำเปนตองตั้งเวลาเมื่อเปดใชงานเตาอบเปนครั้งแรก ใหกดไปที่ 
จนกระทั่งไอคอน     และตัวเลขสองหลักดานหนาสำหรับชั่วโมงกระพริบ

กด      หรือ      เพื่อตั้งเวลาสำหรับชั่วโมงและกด      เพื่อยืนยัน 
หลังจากนั้นตัวเลขสองหลักดานหลังสำหรับนาทีจะกระพริบ กด      หรือ
     เพื่อตั้งคาสำหรับนาทีและกด      เพื่อยืนยัน

โปรดทราบ : เมื่อไอคอน      กระพริบ เชนเกิดไฟดับเปนระยะเวลานาน
จะตองตั้งเวลาใหม      

2. การขจัดกลิ่นภายในเตาอบ กอนใชงาน
เตาอบใหมอาจจะมีกลิ่นจากกระบวนการผลิต ซึ่งถือวาเปนเรื่องปกติ
กอนจะเริ่มปรุงอาหารควรจะทำการรอบเตาอบเปลากอนเพื่อขจัดกลิ่น
ที่ไมพึงประสงค โดยนำอุปกรณเชนตะแกรงและถาดอบที่ถอดแผนฟลม
หรือบรรจุภัณฑออกแลว นำเขาไปอบดวย

ใชโปรแกรม “ไฟบนไฟลางพรอมพัดลมกระจายความรอน” ที่อุณหภูมิ
250 °C สำหรับการอบ ใชระยะเวลา 1 ชั่วโมงในการอบ

โปรดทราบ : ควรใหอากาศภายในหองถายเทสะดวกสำหรับ การใชงาน
ในครั้งแรกเพื่อระบายกลิ่นออกจากหองไดงาย     

1. การเลือกโปรแกรมการปรุงอาหาร
ใหหมุนปุมควบคุมไปยังสัญลักษณโปรแกรมกรุงอาหารที่คุณตองการ 
จอแสดงผลจะทำงาน และมีสัญญาณดังเตือน

การอุนเตาอบ

เมื่อเตาอบเริ่มทำงานจะมีเสียงสัญญาณและไอคอน     กระพริบหนาจอ

แสดงวาเตาอบกำลังทำอุณหภูมิใหไดตามที่เลือกไวอยู

เมื่ออุณหภูมิถึงตามที่เลือกไวจะมีเสียงสัญญาณดังเตือนและไอคอน

จะหยุดกระพริบ สามารถนำอาหารเขาอบไดเลย

โปรดทราบ : หากนำอาหารเขาอบกอนที่จะอุนเตา อาจะทำใหอาหารไมสุก

ตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากเตาอบยังทำอุณหภูมิไมถึง  1. การทำงานของโปรแกรมปรุงอาหาร
เมื่อเลือกโปรแกรมปรุงอาหารที่ตองการแลว ใหหมุนปุมควบคุมอุณภูมิ
ไปยังอุณหภูมิที่ตองการ

โปรดทราบ : สามารถเปลี่ยนโปรแกรมปรุงอาหาร หรือเปลี่ยนอุณหภูมิ
ขณะที่เตาอบกำลังทำงานได
โปรแกรมปรุงอาหารจะทำงานเมื่อเลือกอุณหภูมิเทานั้น
สามารถตั้งเวลาการปรุงอาหาร ตั้งเวลาสิ้นสุดในการปรุงอาหาร ( เฉพาะ
ในเวลาที่คุณปรุงอาหาร ) และจับเวลาได

โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
เมื่อตองการใชงานโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติใหหมุนปุมควบคุมมาที่
       สำหรับฟงกชั่นอัตโนมัติ เมื่อเสร็จแลวใหหมุนกลับมาที่ 0( (

โปรแกรม Rising
เมื่อตองการใชงานโปรแกรม Rising ใหหมุนปุมวบคุมอุณหภูมิ
ไปยังสัญลักษณโปรแกรม Rising ถาเตาอบมีอุณหภูมิไมไดตามที่เตาอบ
ตั้งคาไว โปรแกรมจะไมทำงาน
สามารถตั้งเวลาการปรุงอาหาร ตั้งเวลาสิ้นสุดในการปรุงอาหาร ( เฉพาะ
ในเวลาที่คุณปรุงอาหาร ) และจับเวลาได

1. โปรแกรมปรุงอาหาร
ตองเลือกโปรแกรมปรุงอาหารกอน จึงจะเริ่มตนกระบวนการปรุอาหาร
จากเตาอบ

ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กด      คางไวจนกวาไอคอน      และตัวเลข 00.00 จะกระพริบแสดงผล
ที่หนาจอ

กด      หรือ      สำหรับตั้งเวลาหลังจากนั้นกด       เพื่อยืนยัน
โปรแกรมปรุงอาหารจะเริ่มทำงานเมื่อหมุนปุมควบคุมอุณหภูมิไปยัง
อุณหภูมิที่ตองการ จะมีเสียงสัญญาณดังเตือนและจอแสดงผล ระบุวา
ไดปรุงอาหารเสร็จแลว

หมายเหตุ : หากตองการยกเลิกเวลาในการปรุงอาหารที่คุณตั้งไวใหกด 

จนกวาไอคอน        จะกระพริบจากนั้นกด      ใหเวลาเปน 00.00

เวลาในการปรุงอาหารนี้รวมถึงการอุนเตาอบดวย



4

 

 

การตั้งเวลาสิ้นสุดการปรุงอาหาร  / ตั้งเวลาปรุงอาหารลวงหนา 
หลังจากทีตั้งเวลาการปรุงอาหาและเริ่มทำงาน เมื่อถึงเวลาที่สิ้นสุด 
ไอคอน       และ      กระพริบที่หนาจอแสดงผล     

โปรแกรมทำความสะอาด DIAMOND CLEAN
เมื่อตองการใชโปรแกรมทำความสะอาด DIAMOND CLEAN ใหเทน้ำ 
200 มล. ดานลางเตาอบ จากนั้นหมุนปุมควบคุมอุณหภูมิไปที่ไอคอน
    

จะเริ่มการทำงานอัตโนมัติจอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาที่เหลือในการทำงาน
สลับกับแสดงผล “DC”
    

กด      หรือ      เพื่อตั้งเวลาหลังจากนั้นกด       เพื่อยืนยัน
หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิไปยังอุณหภูมิที่คุณตองการ หลังจากนั้น
โปรแกรมจะหยุดการทำงานชั่วคราวและเริ่มการทำงานอัตโนมัติ
เมื่อเตาอบคำนวณแลววาระยะเวลาการปรุงอาหารจะเริ่มเมื่อใด
ใหเสร็จในเวลาที่ตั้งไว

หมายเหตุ : หากตองการหยุดการทำงานใหหมุนปุมควบคุมอุณหภูมิมาที่ เลข “0”

หมายเหตุ : หากตัวตั้งเวลายังทำงานอยูจอแสดงผลจะแสดง END 

สลับกับเวลาที่เหลืออยู

สิ้นสุดการปรุงอาหาร

เมื่อปรุงอาหารเสร็จสิ้นหนาจอจะแสดงผล End และมีเสียงสัญญาณ

ดังเตือน

หมุนปุมควบคุมไปที่ฟงกชั่นที่ตองการหากตองการปรุงอาหารใน

โปรแกรมอื่นๆ แตถาตองการปดการทำงานใหหมุนไปที่ เลข “0”

การตั้งเวลาการปรุงอาหาร
การตั้งเวลาแบบนี้จะไมเปนการขัดจังหวะการทำอาหารตั้งเพื่อจับเวลา
การทำอาหารได เพื่อเตือนเทานั้น
กด       จนกวาไอคอน      และตัวเลข 00.00 กระพริบที่หนาจอ   
 

กด      หรือ      สำหรับตั้งเวลาหลังจากนั้นกด       เพื่อยืนยัน

เมื่อถึงระยะเวลาที่ตั้งไวจะมีเสียงสัญญาณดังเตือน

หมายเหตุ : หากตองการยกเลิกเวลาในการปรุงอาหารที่คุณตั้งไวใหกด 

จนกวาไอคอน        จะกระพริบจากนั้นกด      ใหเวลาเปน 00.00

หมายเหตุ : ตำแหนงของไอคอนจะไมตรงกับตำแหนงเลือกอุณหภูมิ

หมายเหตุ : โปรแกรมทำความสะอาด DIAMOND CLEAN จะกำหนดเวลาอัตโนมัติไวที่

35 นาที เทานั้น ไมสามารถปรับเวลาได
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COOKING TABLE
   

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

Yes 160-180 30-90 4
        

1

Filled cake  
(cheesecake, strudel, fruit pie)

Yes 160–200 35-90 2

Yes 160–200 40-90 4   
            

2

Biscuits/tartlets

Yes 160-180 20-45 3

Yes 150 – 170 20-45 4 2

Yes 150 - 170 20-45 5
                               

3 1

Choux buns

Yes 180 - 210 30-40 3

Yes 180-200 35-45 4
               

2

Yes 180-200 35-45 5
  

3 1

Meringues

Yes 90 150 - 200 3

Yes 90 140 - 200 4
 

2

Yes 90 140 - 200 5 3 1

Pizza/bread
Yes 190-250 15-50 1 / 2

Yes 190-250 20-50 4 2

Bread - - 60 2

Frozen pizza
Yes 250 10 - 20 3

Yes 230 - 250 10 -25 4 2

Salty cakes  
(vegetable pie, quiche)

Yes 180-200 40-55 3

Yes 180-200 45 - 60 4 2

Yes 180-200 45 - 60 5 3 1

Vols-au-vents/pu  pastry crackers

- 190-200 20-30 3

- 180-190 20-40 4 2

- 180-190 20-40 5 3 1

FUNCTIONS
Conventional Grill Turbo Grill Pizza Forced Air Maxi Cooking Bread Auto Eco Forced Air

ACCESSORIES
Wire shelf

Baking dish or cake tin on 
the wire shelf

Baking tray or cake tin on 
the wire shelf

Baking tray with 200 ml 
of water

Baking tray

สูตรอาหาร                               โปรแกรม    อุนเตาอบกอน   
อุณหภูมิ 

(°C)
ระยะเวลาปรุงอาหาร

(นาที)  
ตำแหนงของชั้นปรุงอาหาร

และอุปกรณที่ใช
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Lasagne/baked pasta/cannelloni/
ans Yes 190-200 45-65 2

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

Roast pork with crackling 2 kg Yes 180-190 110-150 2

Chicken/rabbit/duck 1 kg Yes 200-230 50-100 2

Turkey/goose 3 kg - 190-200 100 - 160 2

Baked sh/en papillote (�llet, whole) Yes 170 - 190 30 - 45 2

Stu ed vegetables  
(tomatoes, courgettes, aubergines) Yes 180-200 50 - 70 2

Toasted bread - 250 2 - 6 5

Fish llets/slices - 230 - 250 20 - 30* 4 3

Sausages/kebabs/spare ribs/
hamburgers - 250 15 - 30* 5 4

Roast chicken 1-1.3 kg Yes 200 - 220 55 - 70** 2 1

Roast beef rare 1 kg Yes 200 - 210 35 - 50** 3

Leg of lamb/knuckle Yes 200 - 210 60 - 90** 3

Roast potatoes Yes 200 - 210 35 - 55** 3

Vegetable gratin - 200 - 210 25 - 55 3

Meat and potatoes Yes 190-200 45 - 100*** 4 1

Fish and vegetables Yes 180 30 - 50*** 4 1

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

Complete meal: fruit tart (level 5)/
lasagne (level 3)/meat (level 1) Yes 180-190 40 - 120*** 5 3 1

Roast meat/stu ed roasting joints - 170 - 180 100 - 150 2

FUNCTIONS
Conventional Grill Turbo Grill Pizza Forced Air Maxi Cooking Bread Auto Eco Forced Air

ACCESSORIES
Wire shelf

Baking dish or cake tin on 
the wire shelf

Baking tray or cake tin on 
the wire shelf

Baking tray with 200 ml 
of water

Baking tray

สูตรอาหาร                               โปรแกรม    อุนเตาอบกอน   
อุณหภูมิ 

(°C)
ระยะเวลาปรุงอาหาร

(นาที)  
ตำแหนงของชั้นปรุงอาหาร

และอุปกรณที่ใช

เวลาที่ระบุไวไมรวมเวลาในการอุนเตาอบใหถึงอุณหภูมิที่ตองการ ( pheheating ) แนะนำวาควรจะอุนเตาอบ ( pheheating ) กอนจึงจะเริ่ม
ปรุงอาหาร

* ควรพลิกอาหารสักครั้งระหวางการปรุงอาหาร
** ควรพลิกอาหารสักสองถึงสามครั้งระหวางการปรุงอาหาร
*** สามารถนำอาหารออกกอนเวลาที่กำหนดไวได (ขึ้นอยูกับความชอบสวนบุคคล)
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~60°

a

b
~15°

  

ภายนอกเตาอบ
  ทำความสะอาดดวยผาไมโครไฟเบอรชุบน้ำหมาดๆ ถาสกปรกมากๆให
ชุุบกับน้ำยาทำความสะอาด สบูเหลวที่มีคา ph เปนกลาง 
เสร็จแลวเช็ดดวยผาแหง
  หามใชผงซักฟอกหรือสารที่มีฤทธิ์กัดกรอนทำความสะอาด แตถาบังเอิญ
มีสารดังกลาวมาโดนเตาอบ ใหทำความสะอาดดวยผาไมโครไฟเบอร
ชุบน้ำหมาดๆ
    ภายในเตาอบ
  หลังจากการใชงานปลอยใหเตาอบมีอุณหภูมิเย็นลง หากเปนไปไดให
ทำความสะอาดขณะที่ภายในเตาอบยังอุนอยู เนื่องจากคราบสกปรก
ที่เกาะตามผิวดานในเตาอบยังไมติดแนน จะทำความสะอาดไดงายกวา
หากคุณปรุงอาหารที่ใชปริมาณน้ำคอนขางเยอะ ใหปลอยเตาอบเย็นตัว
ลงจนไมลงเหลือความรอน แลวเช็ดดวยผาแหงหรือฟองน้ำ

ควรเปดใชงาน DIAMONN CLEAN เพื่ิอประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทำความสะอาดภายใน
ประตูกระจกสามารถถอดไดงายสะดวกในการทำความสะอาดกระจก
ทำความสะอาดกระจกดานในดวยสบูเหลว
สามารถดึงขดลวดทำความรอนดานบนลงมาเลกนอยเพื่อทำความ
สะอาดได เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลวใหใสขดลวดทำความรอน
ดานบนไปอยูในตำแหนงเดิม

      

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

หามใชไอน้ำทำความสะอาด

ควรสวมถุงมือทุกครั้งในการ
ทำความสะอาด

ควรจะทำความสะอาดในขณะที่เตาอบ
มีอุณหภมิปกติ

อยาใชอุปรณทำความสะอาดที่เปนขนสัตว
เนื่องจากจะไปทำใหเตาอบเกิดรอย
ขีดขวนไดถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง

อุปกรณเสริม
  แชอุปกรณที่ใชเสร็จแลวในน้ำที่ผสมกับน้ำยาลางทำความสะอาด
หากอุปกรณยังรอนอยูควรใชถุงมือในการจับ ใชแปรงสีฟนหรือแปรง
ทำความสะอาดที่ถนัดมือขัดทำความสะอาด    

การถอดและใสประตูเตาอบ การทำความสะอาดกระจกดานในประตู
1. การถอดประตูเตาอบ ตองเปดประตูเตาอบจนสุดใหอยูตำแหนง
ที่สามารถปลดลอคได   

1. เมื่อถอดประตูเสร็จเรียบรอย ใหนำไปวางบนพื้นที่มีความนุม
โดยหงายดานในประตูขึ้นและหันดานบนเขาหาตัวเอง ใชมือทั้ง 2 ขาง
จับไปที่คลิ๊ปล็อคใหแนนกดและดึงคลิ๊ปล็อคเขาหาตัว
2. ยกแผนกระจกออกจากประตูจับใหแนนและนำไปวางบนพื้นที่มีความ
ออนนุมกอนทำความสะอาด

3. ตำแหนงที่ถูกตองในการใสกระจก เมื่อทำความสะอาดเรียบรอย
ใหประกอบกระจกเขาไปในประตูโดยใหตำแหนง “R” จะกลับหัว
อยูมุมซายดานบน และเลื่อนกระจกใหเคาไปอยูในตำแหนงที่ถูกตอง 

4.นำคลิ๊ปมาล็อคกระจกดานบนอีกครั้ง ตรวจสอบใหแนใจวากระจก
อยูในตำแหนงที่ถูกตองและพรอมใชงานแลวจึงจะนำประตูไปประกอบ
เขากับตัวเครื่องได

2. ดึงตัวลอคประตูกระจกออก ปดประตูเตาอบใหมากที่สุดเทาที่จะทำได 
หลังจากนั้นใหมือทั้ง 2 ขาง จับประตูกระจกใหแนนแลวยกขึ้นใหหลุด
จากแผงประตู ตามตำแหนง a,b

3. การใสประตูเตาอบ นำประตูวางใหลงลอคประมาณ 15 องศา
ทำการยึดประตูเขากับตำแหนงและลอคใหแนน
4. เมื่อประกอบเสร็จใหลองเปดประตูออกจนสุดเพื่อใหแนใจวา
ประตูไดเขาไปอยูตำแหนงที่ถูกตองแลว

นำประตูไปวาบนพื้น ที่มีความนุม
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การแกไขปญหา

คำแนะนำการใชงาน

ปญหา

วิธีการอานและใชงาน Cooking Table 
เปนตารางที่แนะนำการปรุงอาหารทีดีที่สุดของอาหารประเภทตางๆ
โดยไดเลือกโปรแกรมและอุปกรณเสริมตางๆอยางเหมาะสม เวลาใน
การปรุงอาหารจะเริ่มนับตั้งแตนำอาหารเขาเตาอบ โดยไมรวมขั้นตอน
การอุนเตาอบ ( preheating )  เวลาและอุณหภูมิในการปรุงอาหาร
เปนการประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณและน้ำหนักของอาหารเปนสำคัญ 
โดยแนะนำวาใหใชเวลาและอุณหภูมิในการปรุงอาหารที่ต่ำที่สุดที่ระบุไว
ในตารางกอนหากอาหารยังไมสุกตามตองการใหคอยๆเพิ่มเวลาในการ
ปรุงอาหารไปจนกวาจะเสร็จ ควรใชอุปกรณเสริมที่ระบุไวในตาราง
หากตองการใชอุปกรณอื่นๆเชน ถาดแกว ถาดอบอื่นๆ เวลาและ
อุณหภูมิอาจจะไมตรงตามที่ระบุไวในตาราง

โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ ประเภทขนมปง

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดควรปฏิบัติตามคำแนะนำโดยละเอียด
โดยใชสูตรผสมแปงขนมปง 1,000 กรัม : แปง 600 กรัม, น้ำ 360 กรัม
เกลือ 11 กรัม และยีสตสด 25 กรัม

เวลาที่เหมาะสมสำหรับใหแปงขนมปงขยายตัว อยูที่ 90 นาทีสำหรับ
อุณหภูมิหอง แตถาใชโปรแกรม “Proving” จะใชเวลาเพียง  60 นาที

เมื่อตองการอบขนมปงโดยใชเมนูปรุงอาหารอัตโนมัติ ใหเทน้ำ 100 cc. 
ไวดานลางเตาอบแลคอยเปดใชโปรแกรม หลังจากปรุงอาหารเสร็จแลว
ใหนำขนมปงทิ้งไวที่ตะแกรงจนขนมปงเย็นลงจึงจะนำไปใสภาชนะ

การปรุงอาหารที่แตกตางกันในเวลาเดียวกัน
โปรแกรม “Multi Flow Force Air” ชวยใหสามารถปรงุอาหาร
ที่แตกตางกัน ( เชน ปลา, ผัก ) ในเวลาเดียวกันได โดยใชชั้นวาง
ที่แตกตางกัน ใหนำอาหาร ที่ปรุงเสร็จกอนออกมากอนและทิ้งอาหาร
ที่กำลังปรุงอยูไนเตาอบใหทำตอไปจนเสร็จ โดยกลิ่นของอาหารจะ
ไมปนกันถึงแมจะทำในเวลาเดียวกันก็ตาม
         

สาเหตุที่นาจะเปน การแกปญหา

เตาอบไมทำงาน

จอแสดงผลขึ้น “F” และตามดวยหมายเลข

กระแสไฟฟาถูกตัดจากเบรคเกอร
ควบคุม

เกิดความผิดพลาดของซอฟแวร
เตาอบ

ตรวจสอบที่เบรคเกอรหลักที่ควบคุมกระแสไฟในบาน วา
มีกระแสไฟฟาอยูหรือไม ปดเตาอบและลองเปดใชงานอีกครั้ง
วาสามารถใชงานไดหรือไม

ติดตอฝายบริการใหชางเขาไปตรวจสอบ


