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Tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

 Maklumat keselamatan

Sebelum pemasangan dan penggunaan perkakas ini, baca
arahan yang diberikan dengan teliti. Pengilang tidak
bertanggungjawab sekiranya pemasangan dan penggunaan
yang salah menyebabkan kecederaan serta kerosakan.
Sentiasa simpan arahan dengan perkakas untuk rujukan di
masa hadapan.

Keselamatan kanak-kanak dan orang yang mudah
terjejas
• Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak yang

berumur dari 8 tahun dan ke atas serta orang yang
mempunyai kurang keupayaan fizikal, deria atau mental
atau kurang berpengalaman serta berpengetahuan
sekiranya mereka telah diberi penyeliaan atau arahan
berkenaan penggunaan perkakas dengan cara yang selamat
dan memahami bahaya yang terlibat. Kanak-kanak yang
berumur antara 3 dan 8 tahun serta orang yang mempunyai
kekurangan upaya yang sangat menyeluruh dan kompleks
perlu dijauhkan dari perkakas melainkan diawasi sepanjang
masa.

• Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan mereka
tidak bermain-main dengan perkakas.
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• Simpan semua bungkusan jauh daripada kanak-kanak dan
lupuskannya dengan sewajarnya.

• AMARAN: Jauhkan kanak-kanak dan binatang peliharaan
dari perkakas semasa beroperasi atau ketika proses
penyejukan. Bahagian yang boleh dicapai boleh menjadi
panas semasa digunakan.

• Jika perkakas mempunyai alat keselamatan kanak-kanak,
alat itu hendaklah diaktifkan.

• Kanak-kanak seharusnya tidak menjalankan pembersihan
dan penyelenggaraan perkakas tanpa penyeliaan.

Keselamatan Am
• Hanya orang yang layak boleh memasang perkakas ini dan

menggantikan kabel.
• AMARAN: Perkakas dan bahagiannya yang boleh diakses

menjadi panas semasa penggunaan. Penjagaan hendaklah
dilakukan untuk mengelakkan menyentuh unsur memanas.

• Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar untuk
mengeluarkan atau meletakkan aksesori atau barangan
ketuhar.

• Sebelum sebarang kerja penyelenggaraan, cabutkan
bekalan kuasa.

• AMARAN: Pastikan bahawa perkakas dimatikan sebelum
menggantikan lampu bagi mengelakkan kemungkinan
kejutan elektrik.

• Jangan gunakan perkakas sebelum memasanganya di
dalam struktur terbina dalam.

• Jangan gunakan pembersih wap untuk membersihkan
perkakas.

• Jangan gunakan pembersih pelelas yang kasar atau
pengikis logam yang tajam untuk membersihkan pintu kaca
kerana ia boleh mencalarkan permukaan yang mungkin
mengakibatkan kaca pecah.
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• Jika kabel bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang,
Pusat Servis Sah atau individu dengan kelayakan yang
serupa bagi mengelakkan bahaya elektrik.

• Untuk mengeluarkan sokongan rak, mula-mula tarik
sokongan rak bahagian depan dan kemudian bahagian
belakang jauh daripada dinding sisi. Pasang sokongan rak
dalam aturan yang bertentangan.

• Cara memutuskan sambungan mesti digabungkan dengan
pendawaian tetap selaras dengan peraturan pendawaian.

Arahan Keselamatan

Pemasangan

Amaran! Hanya orang yang layak
boleh memasang perkakas ini.

• Tanggalkan semua bungkusan.
• Jangan pasang atau gunakan alat yang

rosak.
• Ikuti arahan pemasangan yang diberikan

dengan perkakas.
• Sentiasa berhati-hati ketika

memindahkan perkakas kerana perkakas
ini berat. Sentiasa gunakan sarung
tangan keselamatan dan kasut yang
bertutup.

• Jangan tarik alat dengan pemegang.
• Pasang perkakas di dalam tempat yang

selamat dan sesuai yang memenuhi
keperluan pemasangan.

• Pastikan jarak minimum dari perkakas
dan unit lain.

• Sebelum memasang perkakas, periksa
jika pintu ketuhar boleh terbuka tanpa
sekatan.

Ketinggian minimum
kabinet (Kabinet di
bawah ketinggian mi‐
nimum meja kerja)

580 (600) mm

Kelebaran kabinet 560 mm

Kedalaman kabinet 550 (550) mm

Ketinggian bahagian
depan perkakas

589 mm

Ketinggian bahagian
belakang perkakas

571 mm

Kelebaran bahagian
depan perkakas

595 mm

Kelebaran bahagian
belakang perkakas

559 mm

Kedalaman perkakas 569 mm

Kedalaman terbina
dalam perkakas

548 mm

Kedalaman dengan
pintu terbuka

1022 mm

Saiz minimum bukaan
sistem pengudaraan.
Bukaan pada sisi bela‐
kang bawah

560x20 mm

Skru memasang 2x25 mm

Sambungan elektrik

Amaran! Risiko berhadapan
kebakaran dan mengalami
kejutan elektrik.
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• Semua penyambungan eletrik harus
dilakukan oleh juruelektrik yang
berkelayakan.

• Alat mesti dibumikan.
• Pastikan bahawa parameter pada plat

pengadaran adalah serasi dengan
kadaran elektrik bekalan kuasa utama.

• Sentiasa gunakan soket kalis kejut yang
dipasang dengan betul.

• Jangan gunakan penyesuai dan kabel
sambungan berbilang palam.

• Pastikan agar tidak menyebabkan
kerosakan pada palam utama dan kabel
utama. Sekiranya kabel utama perlu
diganti, ini mesti dilakukan oleh Pusat
Servis Sah.

• Jangan biarkan kabel utama bersentuhan
atau berdekatan dengan pintu atau ceruk
di bawah perkakas, terutama sekali
apabila ia beroperasi atau pintunya
panas.

• Perlindungan kejutan pada bahagian
hidup dan bertebat mesti diikat dengan
cara ia tidak dapat dibuka tanpa alat.

• Sambungkan palam utama pada soket
utama hanya pada penghujung proses
pemasangan. Pastikan palam utama
boleh diakses selepas pemasangan.

• Sekiranya soket utama longgar, jangan
sambungkan palam utama.

• Jangan tarik kabel utama untuk
mencabut perkakas. Sentiasa tarik palam
utama.

• Hanya gunakan peranti pengasingan
yang betul: pemotong perlindungan
talian, fius (fius jenis skru dikeluarkan
daripada pemegang), belantik dan
sesentuh kebocoran bumi.

• Pemasangan elektrik mesti mempunyai
alat pengasingan yang membolehkan
anda memutuskan perkakas dari sumber
elektrik di semua tiang. Peranti
pengasingan mesti mempunyai lebar
bukaan minimum 3 mm.

Gunakan

Amaran! Risiko mendapat
kecederaan, mengalami lecur dan
kejutan elektrik atau letupan.

• Perkakas ini ialah adalah untuk kegunaan
di rumah (luar) sahaja.

• Jangan ubah spesifikasi perkakas ini.
• Pastikan bukaan pengudaraan tidak

tersekat.
• Jangan biarkan alat tidak diawasi semasa

operasi.
• Nyahaktifkan alat selepas setiap

penggunaan.
• Berhati-hati ketika anda membuka pintu

perkakas semasa alat sedang beroperasi.
Udara panas boleh dibebaskan.

• Jangan kendalikan alat ini dengan tangan
yang basah atau apabila ia bersentuhan
dengan air.

• Jangan berikan tekanan pada pintu
terbuka.

• Jangan gunakan alat ini sebagai
permukaan kerja atau sebagai
permukaan penyimpanan.

• Buka pintu perkakas dengan berhati-hati.
Penggunaan bahan dengan alkohol boleh
menyebabkan campuran alkohol dan
udara.

• Jangan biarkan percikan api atau api
terbuka bersentuhan dengan perkakas
semasa anda membuka pintu.

• Jangan letakkan produk mudah terbakar
atau barang yang basah dengan produk
mudah terbakar di, berhampiran atau di
atas perkakas.

Amaran! Risiko berlaku
kerosakan pada pada perkakas.

• Untuk mengelakkan kerosakan atau
perubahan warna pada enamel:
– jangan meletakkan peralatan ketuhar

atau benda lain ke dalam perkakas
terus di bahagian bawah.

– jangan letakkan kerajang aluminium
betul-betul di bahagian bawah
rongga perkakas.

– jangan masukkan air terus ke dalam
perkakas panas.

– jangan simpan pinggan mangkuk dan
makanan yang lembap di dalam
perkakas setelah anda selesai
memasak.
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– berhati-hati semasa anda
menanggalkan atau memasang
aksesori.

• Perubahan warna enamel atau keluli
tahan karat tidak memberi kesan
terhadap prestasi perkakas.

• Gunakan kuali dalam untuk kuih lembap.
Jus buah boleh menyebabkan kotoran
yang boleh kekal.

• Perkakas ini hanya untuk tujuan
memasak. Ia tidak boleh digunakan untuk
tujuan lain seperti pemanasan bilik.

• Sentiasa memasak dengan pintu ketuhar
ditutup.

• Sekiranya perkakas dipasang di belakang
panel perabot (mis. pintu) pastikan pintu
tidak ditutup ketika perkakas sedang
beroperasi. Haba dan kelembapan
mungkin terkumpul di belakang panel
perabot tertutup dan menyebabkan
kerosakan kepada perkakas, unit
perumahan atau lantai. Jangan tutup
panel perabot sehingga peralatan sejuk
sepenuhnya setelah digunakan.

Penjagaan dan Pembersihan

Amaran! Risiko mendapat
kecederaan, berhadapan dengan
kebakaran atau berlaku
kerosakan pada perkakas.

• Sebelum penyelenggaraan, nyahaktifkan
perkakas dan cabut keluar palam utama
dari soket utama.

• Pastikan perkakas sudah sejuk. Terdapat
risiko panel kaca akan pecah.

• Gantikan panel kaca pintu serta-merta
apabila ia rosak. Hubungi Pusat Servis
Sah.

• Berhati-hati apabila anda mengalihkan
pintu daripada perkakas. Pintu itu berat!

• Bersihkan perkakas secara kerap untuk
mengelakkan penyusutan bahan
permukaan.

• Sisa lemak atau makanan di dalam
perkakas boleh menyebabkan kebakaran.

• Jika anda menggunakan penyembur
ketuhar, patuhi arahan keselamatan pada
pembalutnya.

• Jangan alihkan tombol daripada
perkakas.

Pencahayaan dalaman

Amaran! Risiko mendapat
kejutan elektrik.

• Mengenai lampu di dalam produk ini dan
lampu alat ganti dijual secara berasingan:
Lampu ini digunakan untuk menahan
keadaan fizikal yang melampau dalam
peralatan rumah seperti suhu, getaran,
kelembapan atau dicipta untuk memberi
isyarat maklumat mengenai status
operasi perkakas. Mereka tidak dicipta
untuk digunakan dalam aplikasi lain dan
tidak sesuai untuk penerangan ruangan
rumah.

• Hanya gunakan lampu yang mempunyai
spesifikasi yang sama .

Servis
• Untuk membaiki perkakas, hubungi Pusat

Servis Sah.
• Gunakan bahagian ganti asal sahaja.

Pelupusan

Amaran! Risiko mendapat
kecederaan atau lemas.

• Putuskan sambungan perkakas daripada
bekalan sesalur.

• Putuskan kabel elektrik sesalur yang
berdekatan dengan perkakas dan
buangkannya.

• Alihkan pintu untuk mengelakkan kanak-
kanak dan haiwan peliharaan daripada
terperangkap dalam perkakas.

• Bahan pembungkusan:
Bahan pembungkusan boleh dikitar
semula. Bahagian plastik ditandakan
dengan singkatan antarabangsa seperti
PE, PS, dsb. Buang bahan pembungkusan
dalam bekas yang disediakan untuk
tujuan ini di fasiliti pengurusan sisa
tempatan anda.
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Pemasangan

Amaran! Rujuk bab Keselamatan.

Pemasangan

Rujuk pada Arahan Pemasangan
untuk memasang.

Pemasangan elektrikal

Amaran! Hanya orang yang
berkelayakan patut membuat
kerja pemasangan alat elektrik.

Pengilang tidak
bertanggungjawab jika anda
tidak mengikuti langkah
keselamatan yang tertulis di bab
Keselamatan.

Ketuhar ini dibekalkan tanpa palam utama
dan kabel utama.

Kabel
Jenis kabel yang dipakai untuk pemasangan
atau penggantian:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F

Untuk bahagian kabel, rujuk pada kuasa
penuh di plat perkadaran. Anda juga boleh
rujuk pada jadual:

Kuasa penuh (W) Bahagian kabel
(mm²)

maksimum 1380 3 x 0.75

maksimum 2300 3 x 1

maksimum 3680 3 x 1.5

Kord bumi (kabel hijau / kuning) mesti 2 sm
lebih panjang daripada kabel fasa dan
neutral (kabel biru dan perang).

Perihalan produk

Ringkasan

6

5

11

10

7

8

9

5

4

1

2

3

31 42
1 Panel kawalan

2 Tombol untuk fungsi pemanasan

3 Paparan

4 Tombol kawalan

5 Elemen pemanas

6 Lampu

7 Kipas

8 Teraan timbul rongga

9 Sokongan rak, boleh tanggal

10 Plat berkadaran

11 Kedudukan rak

Aksesori
• Rak dawai x 1

Untuk perkakas memasak, tin kek, alat
memanggang.

• Dulang membakar x 1
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Untuk kek dan biskut.
• Gril- / Kuali memanggang x 1

Untuk membakar dan memanggang atau
sebagai kuali untuk mengumpul minyak.

• Pelari teleskopik x 1 set
Untuk rak dan dulang.

Panel kawalan

Butang

Butang / Medan sensor Fungsi Penerangan
PILIHAN Untuk menetapkan fungsi jam. Untuk me‐

meriksa suhu ketuhar. Hanya gunakan ke‐
tika fungsi pemanasan sedang beroperasi.

MULA Untuk memulakan fungsi pemanasan.

OK Untuk mengesahkan.

Paparan

A B

DG EF C

A. Pemasa / Suhu
B. Penunjuk pemanasan dan haba baki
C. Sensor suhu teras (model tertentu

sahaja)
D. Kunci pintu (model tertentu sahaja)
E. Jam / minit
F. Mod demo (model tertentu sahaja)
G. Fungsi jam

Sebelum penggunaan pertama

Amaran! Rujuk bab Keselamatan.

Untuk menetapkan Waktu, rujuk
pada bab “Fungsi jam”.

Pembersihan pertama
Alihkan semua aksesori dan sokongan rak
boleh tanggal daripada ketuhar.

Rujuk bab “Penjagaan dan pembersihan”.

Bersihkan ketuhar dan aksesori sebelum
penggunaan pertama.

Letakkan aksesori dan sokongan rak boleh
tanggal kembali ke kedudukan asalnya.

Prapemanasan
Panaskan dahulu ketuhar kosong sebelum
penggunaan pertama.

Untuk fungsi: Stim Langsung
rujuk bab "Penggunaan harian",
Menetapkan fungsi: Stim
Langsung".

1. Tetapkan fungsi . Tetapkan suhu
maksimum.
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2. Biarkan ketuhar beroperasi selama 1 jam.
3. Tetapkan fungsi . Tetapkan suhu

maksimum.
4. Biarkan ketuhar beroperasi selama 15

minit.
5. Matikan ketuhar dan biarkan ia sejuk.
Aksesori boleh jadi lebih panas daripada
biasa. Ketuhar boleh mengeluarkan bau dan
asap. Pastikan aliran udara dalam bilik
mencukupi.

Menggunakan kunci kanak-kanak
Mekanikal
Ketuhar ini dipasangkan dengan kunci
kanak-kanak. Ia terletak di sisi kanan
ketuhar, di bawah panel kawalan.

Untuk membuka pintu ketuhar dengan kunci
kanak-kanak:

1. Tarik dan tahan pemegang kunci kanak-
kanak ke atas seperti yang ditunjukkan
dalam gambar.

2. Buka pintu.
Tutup pintu ketuhar tanpa menarik kunci
kanak-kanak.
Untuk menanggalkan kunci kanak-kanak,
buka pintu ketuhar dan alihkan kunci kanak-
kanak menggunakan kekunci torx. Kekunci
torx terdapat dalam beg aksesori ketuhar.

Pasangkan skru kembali ke dalam lubang
selepas menanggalkan kunci kanak-kanak.

Amaran! Berhati-hati agar tidak
mencalarkan panel kawalan.

Penggunaan harian

Amaran! Rujuk bab Keselamatan.

Fungsi pemanas

Fungsi pe‐
manasan

Penggunaan

Kedudu‐
kan “dima‐

tikan”

Ketuhar dipadamkan.

Fungsi pe‐
manasan

Penggunaan

Memasak
Dengan
Gesaan
Udara

Untuk membakar sehingga ti‐
ga kedudukan rak sekali gus
dan untuk mengeringkan ma‐
kanan.
Tetapkan suhu 20 - 40 °C lebih
rendah untuk Konvensional
(Haba Atas dan Bawah).
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Fungsi pe‐
manasan

Penggunaan

Konvensio‐
nal (Haba
Atas dan
Bawah)

Untuk membakar dan me‐
manggang makanan pada sa‐
tu kedudukan rak.

Menggril
Pantas

Untuk mengril makanan rata
dalam kuantiti besar dan un‐
tuk membakar roti.

Haba Ba‐
wah

Untuk membakar kek dengan
bahagian bawah berkerak dan
untuk mengawet/menjeruk
makanan.

Menggril
dengan Ki‐

pas

Untuk memanggang daging
atau ayam bertulang bersaiz
lebih besar pada satu kedu‐
dukan rak. Untuk membuat
gratin dan memerangkan ma‐
kanan.

Membakar
Roti dan Pi‐

za

Untuk membakar piza. Untuk
memerangkan makanan seca‐
ra intensif dan bahagian ba‐
wah yang rangup.

Mencair
beku

Untuk mencair beku makanan
(sayuran dan buah-buahan).
Masa mencair beku bergan‐
tung pada jumlah dan saiz
makanan beku. Apabila anda
menggunakan fungsi ini, lam‐
pu akan hidup secara auto‐
matik selepas 30 saat.

Stim Lang‐
sung

Untuk menambah kelemba‐
pan semasa memasak. Untuk
mendapatkan warna dan ke‐
rangupan kerak yang tepat
semasa membakar. Untuk
memberikan lebih jus semasa
pemanasan semula.

Fungsi pe‐
manasan

Penggunaan

Pemasa‐
kan Kipas

Eko

Fungsi ini direka untuk menji‐
matkan tenaga semasa me‐
masak. Untuk arahan mema‐
sak, rujuk bab "Petua dan tip",
Pemasakan Kipas Eko. Pintu
ketuhar perlu ditutup semasa
memasak supaya fungsinya
tidak diganggu dan untuk
memastikan ketuhar berope‐
rasi dengan kecekapan tena‐
ga tertinggi. Apabila anda
menggunakan fungsi ini, su‐
hu dalam rongga mungkin
berbeza daripada suhu yang
ditetapkan. Sisa haba diguna‐
kan.Kuasa memanas mungkin
berkurang. Untuk saranan
penjimatan tenaga, rujuk bab
"Kecekapan Tenaga", Penji‐
matan Tenaga.Fungsi ini digu‐
nakan untuk mematuhi kelas
kecekapan tenaga menurut
EN 60350-1. Apabila anda
menggunakan fungsi ini, lam‐
pu akan padam secara auto‐
matik selepas 30 saat.

Lampu

Untuk menghidupkan lampu
tanpa fungsi memasak. Ia bo‐
leh digunakan dengan sisa
haba dalam fasa akhir mema‐
sak untuk menjimatkan tena‐
ga.

Mengeset fungsi pemanasan
1. Pusingkan tombol fungsi pemanasan

untuk memilih fungsi pemanasan.
2. Pusingkan tombol kawalan untuk

memilih suhu. Tekan  untuk
mengesahkan.

Lampu akan dihidupkan apabila ketuhar
beroperasi.
3. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke

kedudukan “mati” untuk mematikan
ketuhar.
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Pusingkan tombol kawalan untuk mengubah
suhu semasa memasak. Pusingkan tombol
fungsi pemanasan untuk mengubah fungsi
pemanasan semasa memasak dan tekan

 untuk mengesahkan.

Menetapkan fungsi: Stim Langsung
Fungsi ini meningkatkan kelembapan
semasa memasak.

Amaran! Risiko mengalami lecur
dan berlaku kerosakan pada
perkakas.

Kelembapan yang dihasilkan boleh
menyebabkan melecur. Jangan buka pintu
ketuhar apabila fungsi ini sedang berfungsi.
Selepas fungsi berhenti, buka pintu dengan
berhati-hati.

1. Isi teraan timbul rongga dengan air dari
pili.

Kapisiti maksimum teraan timbul rongga
adalah 250 ml.

Isikan teraan timbul rongga dengan air
hanya apabila ketuhar sejuk.

Waspada! Jangan isi semula
teraan timbul rongga semasa
memasak atau apabila
ketuhar panas.

2. Letakkan makan dalam ketuhar dan
tutup pintu ketuhar.

Rujuk bab "Petunjuk dan petua".
3. Tetapkan fungsi: Stim Langsung .
4. Pusing tombol kawalan untuk

menetapkan suhu. Tekan  untuk
mengesahkan.

5. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke
kedudukan “mati” untuk mematikan
ketuhar.

6. Keluarkan air daripada teraan timbul
rongga. 

Amaran! Pastikan ketuhar
adalah sejuk sebelum anda
mengeluarkan baki air
daripada teraan timbul
rongga.

Penunjuk pemanasan
Apabila fungsi ketuhar beroperasi, bar pada
paparan  akan kelihatan satu demi satu
apabila suhu dalam ketuhar meningkat dan
akan hilang apabila suhu menurun.

Fungsi jam

Jadual fungsi jam

Fungsi jam Penggunaan
WAKTU Untuk menunjukkan atau mengubah waktu. Anda boleh

mengubah waktu hanya ketika ketuhar dimatikan.

TEMPOH Untuk menetapkan tempoh ketuhar beroperasi. Guna‐
kan hanya apabila fungsi ketuhar ditetapkan.

TAMAT Untuk menetapkan masa ketuhar dimatikan. Gunakan
hanya apabila fungsi ketuhar ditetapkan.
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Fungsi jam Penggunaan

 PENANGGUHAN
MASA

Kombinasi antara fungsi TEMPOH dan fungsi TAMAT.

PENJAGA MINIT Digunakan untuk menetapkan masa kira detik. Fungsi ini
tidak mempunyai kesan terhadap pengendalian ketuhar.
Anda boleh menetapkan PENJAGA MASA pada bila-bila
masa, juga ketika perkakas dimatikan.

Menetapkan dan mengubah masa
Selepas sambungan pertama kepada
bekalan kuasa, tunggu sehingga paparan
menunjukkan  dan "12:00". "12" menyala.

1. Pusing tombol kawalan untuk
menetapkan jam.

2. Tekan  untuk mengesah dan
menetapkan minit.

Paparan menunjukkan  dan jam yang
ditetapkan. "00" menyala.
3. Pusing tombol kawalan untuk

menetapkan minit semasa.
4. Tekan  untuk mengesahkan atau

waktu yang ditetapkan akan disimpan
secara automatik selepas 5 saat.

Paparan menunjukkan waktu baharu.
Untuk mengubah waktu, tekan  berkali-
kali sehingga penunjuk waktu  menyala di
paparan.

Menetapkan fungsi TEMPOH
1. Menetapkan fungsi pemanasan. Tekan

 untuk mengesahkan.
2. Tekan  berkali-kali sehingga  mula

menyala.
3. Pusing tombol kawalan untuk

menetapkan minit dan tekan  untuk
mengesahkan. Pusing tombol kawalan
untuk menetapkan jam dan tekan 
untuk mengesahkan.

Apabila Tempoh yang ditetapkan tamat,
isyarat akan berbunyi selama 2 minit. 
dan tetapan masa akan menyala di paparan.
Ketuhar akan dimatikan secara automatik.

4. Tekan sebarang butang untuk
menghentikan isyarat.

5. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke
kedudukan “mati”.

Fungsi ini tidak tersedia untuk sesetengah
fungsi ketuhar.

Menetapkan fungsi TAMAT
1. Menetapkan fungsi pemanasan. Tekan

 untuk mengesahkan.
2. Tekan  berkali-kali sehingga  mula

menyala.
3. Pusing tombol kawalan untuk

menetapkan jam dan tekan  untuk
mengesahkan. Pusing tombol kawalan
untuk menetapkan minit dan tekan 
untuk mengesahkan.

Pada masa Tamat yang ditetapkan, isyarat
akan berbunyi selama 2 minit.  dan
tetapan masa akan menyala di paparan.
Ketuhar akan dimatikan secara automatik.
4. Tekan sebarang butang untuk

menghentikan isyarat.
5. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke

kedudukan “mati”.
Fungsi ini tidak tersedia untuk sesetengah
fungsi ketuhar.

Menetapkan fungsi PENANGGUHAN
MASA
1. Menetapkan fungsi pemanasan. Tekan

 untuk mengesahkan.
2. Tekan  berkali-kali sehingga  mula

menyala.
3. Pusing tombol kawalan untuk

menetapkan minit bagi masa TEMPOH
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dan tekan  untuk mengesahkan.
Pusing tombol kawalan untuk
menetapkan jam bagi masa TEMPOH
dan tekan  untuk mengesahkan.

Paparan menunjukkan  bernyala.
4. Pusing tombol kawalan  untuk

menetapkan jam bagi masa TAMAT dan
tekan untuk mengesahkan. Pusing
tombol kawalan untuk menetapkan minit
bagi masa TAMAT dan tekan  untuk
mengesahkan. Paparan menunjukkan

  dan suhu yang ditetapkan.
Ketuhar akan dihidupkan secara automatik
nanti, beroperasi dalam masa TEMPOH yang
ditetapkan dan berhenti pada masa TAMAT
yang ditetapkan.
Pada masa TAMAT yang ditetapkan, isyarat
akan berbunyi selama 2 minit.  dan
tetapan masa akan menyala di paparan.
Ketuhar akan dimatikan.
5. Tekan sebarang butang untuk

menghentikan isyarat.
6. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke

kedudukan “mati”.
Anda boleh mengubah fungsi pemanasan
dan suhu setelah anda menetapkan fungsi
PENANGGUHAN MASA.

Pusing tombol ke kedudukan “dimatikan”
untuk menghentikan fungsi PENANGGUHAN
MASA.

Menetapkan PENJAGA MINIT
Penjaga minit boleh ditetapkan ketika
ketuhar dihidupkan atau dimatikan.

1. Tekan  berkali-kali sehingga  mula
menyala.

2. Pusingkan tombol kawalan untuk
mengeset saat dan kemudian minit. 
• Tekan  sekali lagi untuk mengeset

minit
• Tekan  dua kali lagi untuk

mengeset jam
3. Tekan  untuk mengesahkan.
4. PENJAGA MINIT bermula secara

automatik selepas 5 saat.
Selepas 90% masa yang disetkan, isyarat
akan berbunyi.

5. Apabila masa yang disetkan berakhir,
isyarat akan berbunyi selama 2 minit.
"00:00" dan  menyala di paparan.
Tekan sebarang butang untuk
menghentikan isyarat.

PEMASA KIRAAN MENINGKAT

Tekan  berkali-kali sehingga paparan
menunjukkan masa tanpa apa-apa simbol.

Menggunakan aksesori

Amaran! Rujuk bab Keselamatan.

Memasukkan aksesori
Rak dawai:

Tolak rak antara bar panduan sokongan rak
dan pastikan kakinya mengarah ke bawah.
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Dulang membakar/ Kuali dalam:

Tolak dulang membakar / kuali dalam antra
bar panduan sokongan rak.

Rak dawai dan dulang membakar / kuali
dalam bersama-sama:

Tolak dulang membakar / kuali dalam antara
bar panduan sokongan rak dan rak dawai
pada bar panduan di atas.

Lekukan kecil di bahagian atas
meningkatkan keselamatan.
Lekukan itu juga merupakan satu
mekanisme agar dulang tidak
terbalik. Tepi yang tinggi
sekeliling rak menghalang
perkakas memasak daripada
terluncur daripada rak.

Menggunakan pelari teleskop

Simpan arahan pemasangan
pelari teleskop untuk kegunaan di
masa depan.

Dengan pelari teleskop, anda boleh meletak
dan mengalihkan rak dawai serta dulang
dengan mudah.

Waspada! Jangan bersihkan
pelari teleskop dalam mesin
basuh pinggan mangkuk. Jangan
lincirkan pelari teleskop.

1

°C

Keluarkan pelari
teleskop sebelah
kanan dan kiri.

2

°C

Letakkan rak dawai
atas pelari teleskop
dan tolak ia ke
dalam ketuhar
dengan cermat.

Pastikan anda menolak pelari teleskop ke
dalam ketuhar sepenuhnya sebelum anda
menutup pintu ketuhar.

Amaran! Rujuk bab "Penerangan
produk".

Fungsi tambahan

Menggunakan Kunci Kanak-kanak
Apabila Kunci Kanak-kanak dihidupkan,
ketuhar tidak boleh dihidupkan secara tidak
sengaja.

1. Pastikan tombol untuk fungsi ketuhar
berada di kedudukan “dimatikan”.

2. Tekan dan tahan  dan  sekali
gus selama 2 saat.
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Isyarat akan berbunyi. SAFE muncul pada
paparan.
Untuk mematikan Kunci Kanak-kanak, ulangi
langkah 2.

Penunjuk haba baki
Apabila anda mematikan ketuhar, paparan
menunjukkan penunjuk haba baki  jika
suhu dalam ketuhar melebihi 40 °C.Pusing
tombol kawalan ke kiri atau kanan untuk
memeriksa suhu ketuhar.

Pematian Automatik
Atas sebab keselamatan, ketuhar akan mati
secara automatik setelah beberapa ketika
jika fungsi pemanasan beroperasi dan anda
tidak mengubah suhu ketuhar.

Suhu (°C) Masa pematian (h)
30 - 115 12.5

120 - 195 8.5

200 - 245 5.5

250 - maksimum 3

Setelah dimatikan secara automatik, tekan
mana-mana butang untuk mengoperasikan
semula ketuhar.

Pematian automatik tidak
berfungsi dengan fungsi: Lampu,
Tempoh, Tamat.

Kipas penyejuk
Apabila ketuhar beroperasi, kipas penyejuk
dihidupkan secara automatik untuk
memastikan permukaan ketuhar sejuk. Jika
anda mematikan ketuhar, kipas penyejuk
akan terus beroperasi sehingga ketuhar
sejuk.

Termostat keselamatan
Pengendalian ketuhar yang salah atau
komponen yang rosak boleh menyebabkan
pemanasan lampau yang berbahaya. Untuk
mengelakkan perkara ini, ketuhar ini
mempunyai termostat keselamatan yang
akan menyekat bekalan kuasa. Ketuhar akan
dihidupkan semula secara automatik apabila
suhu turun.

Petua dan petunjuk

Amaran! Rujuk bab Keselamatan.

Cadangan memasak
Ketika prapemanasan, alihkan rak dawai dan
dulang daripada rongga untuk prestasi
terpantas.

Ketuhar ini mempunyai lima kedudukan rak.
Kira kedudukan rak daripada bahagian
bawah rongga.

Ketuhar ini mempunyai sistem khas yang
mengedar udara dan sentiasa mengitar
semula stim. Dengan sistem ini, anda boleh
memasak dalam persekitaran yang berstim
dan mengekalkan makanan lembut pada
bahagian dalam dan ranggup pada
bahagian luar. Ia mengurangkan masa

memasak dan penggunaan tenaga ke tahap
minimum.

Kelembapan boleh memeluwap dalam
ketuhar atau pada panel kaca pintu semasa
memasak. Pastikan anda berdiri jauh
daripada ketuhar apabila membuka
pintunya.

Apabila ketuhar sejuk, bersihkan rongganya
dengan kain lembut.

Membakar kek
Jangan buka pintu ketuhar sebelum sampai
3/4 masa memasak yang telah ditetapkan.

Jika anda menggunakan dua dulang
membakar sekali gus, pastikan ada satu aras
kosong antara dulang tersebut.
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Memasak daging dan ikan
Gunakan kuali yang dalam untuk makanan
yang sangat berminyak untuk menghalang
ketuhar daripada kekotoran yang boleh jadi
kekal.

Biarkan daging selama kira-kira 15 minit
sebelum memotong supaya cecairnya tidak
terkeluar.

Untuk menghalang daripada terlalu banyak
asap dalam ketuhar semasa memanggang,
letak sedikit air ke dalam kuali yang dalam.
Untuk menghalang pemeluwapan asap,
tambah air setiap kali ia kering.

Masa memasak
Masa memasak bergantung pada jenis
makanan, kekentalannya dan isi padu.

Pada mulanya, awasi prestasi ketika anda
memasak. Cari tetapan terbaik (tetapan
haba, masa memasak, dsb.) untuk perkakas
memasak, resipi dan kuantiti apabila anda
menggunakan perkakas ini.

Pemasakan Kipas Eko

Untuk hasil terbaik, ikuti
cadangan yang disenaraikan
dalam jadual di bawah.

Makanan Aksesori Suhu (°C) Kedudukan
rak

Masa (min)

Ban manis, 12
ketul

dulang membakar atau
panci titis

180 2 20 - 30

Ban, 9 ketul dulang membakar atau
panci titis

180 2 30 - 40

Piza, beku, 0.35
kg

rak dawai 220 2 10 - 15

Baulu gulung dulang membakar atau
panci titis

170 2 25 - 35

Brownie dulang membakar atau
panci titis

175 3 25 - 30

Soufflè, 6 ketul belanga seramik atas rak
dawai

200 3 25 - 30

Alas flan span tin alas flan atas rak dawai 180 2 15 - 25

Sandwic Victoria bekas membakar atas rak
dawai

170 2 40 - 50

Ikan rebus ca‐
rak, 0.3 kg

dulang membakar atau
panci titis

180 3 20 - 25

Seekor ikan, 0.2
kg

dulang membakar atau
panci titis

180 3 25 - 35

Filet ikan, 0.3 kg pan piza atas rak dawai 180 3 25 - 30
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Makanan Aksesori Suhu (°C) Kedudukan
rak

Masa (min)

Daging rebus ca‐
rak, 0.25 kg

dulang membakar atau
panci titis

200 3 35 - 45

Shashlik, 0.5 kg dulang membakar atau
panci titis

200 3 25 - 30

Biskut, 16 keping dulang membakar atau
panci titis

180 2 20 - 30

Macaroon, 20 bi‐
ji

dulang membakar atau
panci titis

180 2 25 - 35

Mufin, 12 biji dulang membakar atau
panci titis

170 2 30 - 40

Pastri savuri, 16
biji

dulang membakar atau
panci titis

180 2 25 - 30

Biskut kerak ra‐
puh, 20 keping

dulang membakar atau
panci titis

150 2 25 - 35

Tartlet, 8 keping dulang membakar atau
panci titis

170 2 20 - 30

Sayur-sayuran
rebus carak, 0.4
kg

dulang membakar atau
panci titis

180 3 35 - 45

Telur dadar sa‐
yuran

pan piza atas rak dawai 200 3 25 - 30

Sayur-sayuran,
mediteranean
0.7 kg

dulang membakar atau
panci titis

180 4 25 - 30

Pemasakan Kipas Eko - aksesori yang
disyorkan
Gunakan tin dan bekas yang gelap dan tidak
memantul. Ia mempunyai daya penyerapan

haba yang lebih baik berbanding bekas
berwarna cerah dan memantul.

Aksesori Saiz Gambar
Pan piza, gelap, tidak me‐
mantul

Diameter 28 sm
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Aksesori Saiz Gambar
Bekas membakar, gelap, ti‐
dak memantul

Diameter 26 sm

Belanga, seramik Diameter 8 sm, ketinggian
5 sm

  

Tin alas flan, gelap, tidak
memantul

Diameter 28 sm

Maklumat untuk institusi ujian
Ujian mengikut IEC 60350-1.

Makanan Fungsi Aksesori Kedu‐
dukan

rak

Suhu
(°C)

Masa (min) Komen

Kek kecil Konvensio‐
nal (Haba
Atas dan Ba‐
wah)

Dulang
pemba‐
kar

3 170 20 - 30 Letakkan 20 kek
kecil dalam setiap
dulang pembakar.

Kek kecil Memasak
Dengan Ge‐
saan Udara

Dulang
pemba‐
kar

3 150 -
160

20 - 35 Letakkan 20 kek
kecil dalam setiap
dulang pembakar.

Kek kecil Memasak
Dengan Ge‐
saan Udara

Dulang
pemba‐
kar

2 dan
4

150 -
160

20 - 35 Letakkan 20 kek
kecil dalam setiap
dulang pembakar.

Pai epal Konvensio‐
nal (Haba
Atas dan Ba‐
wah)

Rak dawai 2 180 70 - 90 Gunakan 2 tin (20
sm diameter), se‐
cara menyerong.

Pai epal Memasak
Dengan Ge‐
saan Udara

Rak dawai 2 160 70 - 90 Gunakan 2 tin (20
sm diameter), se‐
cara menyerong.
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Makanan Fungsi Aksesori Kedu‐
dukan

rak

Suhu
(°C)

Masa (min) Komen

Kek span
tanpa le‐
mak

Konvensio‐
nal (Haba
Atas dan Ba‐
wah)

Rak dawai 2 170 40 - 50 Gunakan acuan
kek (26 sm diame‐
ter).
Panaskan ketuhar
selama 10 minit.

Kek span
tanpa le‐
mak

Memasak
Dengan Ge‐
saan Udara

Rak dawai 2 160 40 - 50 Gunakan acuan
kek (26 sm diame‐
ter).
Panaskan ketuhar
selama 10 minit.

Kek span
tanpa le‐
mak

Memasak
Dengan Ge‐
saan Udara

Rak dawai 2 dan
4

160 40 - 60 Gunakan acuan
kek (26 sm diame‐
ter). Secara me‐
nyerong.
Panaskan ketuhar
selama 10 minit.

Biskut ra‐
puh

Memasak
Dengan Ge‐
saan Udara

Dulang
pemba‐
kar

3 140 -
150

20 - 40 -

Biskut ra‐
puh

Memasak
Dengan Ge‐
saan Udara

Dulang
pemba‐
kar

2 dan
4

140 -
150

25 - 45 -

Biskut ra‐
puh

Konvensio‐
nal (Haba
Atas dan Ba‐
wah)

Dulang
pemba‐
kar

3 140 -
150

25 - 45 -

Roti ba‐
kar
4 - 6 ke‐
ping

Menggril Rak dawai 4 maks. 2 - 3 minit un‐
tuk satu baha‐
gian; 2 - 3 mi‐
nit untuk baha‐
gian kedua

Panaskan ketuhar
selama 3 minit.

Burger
daging
6 keping,
0.6 kg

Menggril Rak dawai
dan panci
titis

4 maks. 20 - 30 Letakkan rak da‐
wai di tingkat ke‐
empat dan panci
titis di tingkat keti‐
ga ketuhar. Pu‐
singkan makanan
pada separuh ma‐
sa memasak.
Panaskan ketuhar
selama 3 minit.
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Jadual memasak
Untuk jadual memasak tambahan, sila rujuk
Buku Resipi yang boleh ditemui di laman
web www.ikea.com. Untuk mencari Buku

Resipi yang sesuai, semak nombor artikel
pada plat berkadaran pada bingkai depan
rongga ketuhar.

Penjagaan dan pembersihan

Amaran! Rujuk bab Keselamatan.

Nota pembersihan
Bersihkan bahagian hadapan ketuhar
dengan kain lembut dan air suam serta
sedikit ejen pencuci lembut.

Untuk membersihkan permukaan besi,
gunakan ejen pencuci khas.

Bersihkan bahagian dalam ketuhar selepas
setiap penggunaan. Pengumpulan lemak
atau sisa makanan lain boleh
mengakibatkan kebakaran. Risikonya lebih
tinggi untuk pemanggang.

Bersihkan semua aksesori selepas setiap kali
penggunaan dan biarkan kering. Gunakan
kain lembut dengan air suam dan ejen
pencuci. Jangan bersihkan aksesori di dalam
mesin pencuci pinggan mangkuk.

Bersihkan kotoran degil dengan pencuci
khas ketuhar.

Jika anda mempunyai aksesori yang
antilekat, jangan cuci menggunakan ejen
pencuci yang kuat, objek tajam atau dalam
mesin pencuci pinggan mangkuk. Ia boleh
merosakkan salutan antilekat.

Kelembapan boleh memeluwap dalam
ketuhar atau pada panel kaca pintu. Untuk
mengurangkan pemeluwapan, hidupkan
ketuhar selama 10 minit sebelum membakar.
Bersihkan kelembapan daripada rongga
selepas setiap kali penggunaan.

Ketuhar aluminium atau keluli tahan
karat
Bersihkan pintu ketuhar menggunakan kain
lembap atau span sahaja. Keringkannya
menggunakan kain lembut.

Jangan gunakan sabut keluli, asid atau
bahan pelelas kerana ia boleh merosakkan
permukaan ketuhar. Bersihkan panel
kawalan ketuhar dengan langkah berjaga-
jaga yang sama.

Mencuci teraan timbul rongga
Prosedur pembersihan menghilangkan
keladak batu kapur daripada teraan timbul
rongga selepas memasak menggunakan
stim.

Untuk fungsi tersebut: Stim
Langsung kami mengesyorkan
agar prosedur pembersihan
dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 5 - 10 kitaran memasak.

1. Letak 250 ml cuka putih dalam teraan
timbul rongga di bahagian bawah
ketuhar.
Gunakan maksimum 6% cuka tanpa
sebarang bahan tambahan.

2. Biarkan cuka melarutkan keladak batu
kapur pada suhu sekitar selama 30 minit.

3. Bersihkan rongga menggunakan air
suam dan kain lembut.

Membersihkan gasket pintu
Selalulah memeriksa gasket pintu. Gasket
pintu berada di sekeliling bingkai rongga
ketuhar. Jangan gunakan ketuhar jika gasket
pintu rosak. Hubungi Pusat Servis Disahkan.

Untuk membersihkan gasket pintu, rujuk
pada maklumat am tentang pembersihan.

Mengalihkan sokongan rak
Untuk mencuci ketuhar, alihkan sokongan
rak.
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Waspada! Berhati-hati apabila
mengalihkan sokongan rak.

1. Tarik bahagian depan sokongan rak jauh
daripada dinding sisi.

2. Tarik bahagian belakang sokongan rak
jauh daripada dinding sisi dan
alihkannya.

2
1

Pasang aksesori yang ditanggalkan
mengikut jujukan songsang.

Pin penahan pada pelari teleskop
mesti menghadap ke depan.

Menanggalkan dan memasang pintu
Pintu ketuhar mempunyai tiga panel kaca.
Anda boleh menanggalkan pintu ketuhar
dan panel kaca dalaman untuk
membersihkannya. Baca keseluruhan
arahan “Menanggalkan dan memasang
pintu” sebelum anda menanggalkan panel
kaca.

Pintu ketuhar mungkin akan
tertutup jika anda cuba
menanggalkan panel kaca
dalaman sebelum anda
menanggalkan pintu ketuhar.

Waspada! Jangan gunakan
ketuhar tanpa panel kaca.

1. Buka pintu sepenuhnya dan pegang
kedua-dua engsel.

2. Angkat dan pusingkan tuil pada kedua-
dua engsel sepenuhnya.

3. Tutup separuh pintu ketuhar kepada
kedudukan pembukaan pertama.
Kemudian angkat dan tarik ke hadapan
dan keluarkan pintu daripada
kedudukannya.

4. Letakkan pintu atas kain lembut pada
permukaan yang stabil.

5. Pegang perapi pintu (B) pada bucu atas
pintu di kedua-dua belah dan tolak ke
dalam untuk melepaskan kedap klip.

1

2

B

BAHASA MELAYU 23



6. Tarik perapi pintu ke depan untuk
menanggalkannya.

7. Pegang panel kaca pintu pada bucu atas
dan keluarkannya satu persatu dengan
perlahan-lahan. Mulakan daripada panel
atas. Pastikan kaca keluar daripada
sokongan sepenuhnya.

8. Bersihkan panel kaca dengan air dan
sabun. Keringkan panel kaca dengan
cermat. Jangan bersihkan panel kaca di
dalam mesin basuh pinggan mangkuk.

Apabila pembersihan selesai, pasangkan
panel kaca, perapi pintu dan pintu ketuhar,
tutup tuil pada kedua engsel.

Pastikan anda meletakkan kembali panel
kaca (A dan B) dalam aturan yang betul.
Periksa simbol / cetakan pada sisi panel
kaca, setiap panel kaca nampak berbeza
untuk membuatkan penceraian dan
pemasangan lebih mudah.

Zon cetakan skrin mesti menghadap
bahagian dalam pintu. Pastikan selepas
pemasangan, permukaan bingkai panel kaca
pada zon cetakan skrin tidak kasar apabila
anda menyentuhnya.

Apabila dipasang dengan betul, perapi pintu
akan berbunyi klik.

A B

Pastikan anda memasang panel tengah kaca
pada kedudukannya dengan betul.

A

B

Menggantikan lampu
Letak kain di bahagian bawah dalaman
ketuhar. Ia menghalang kerosakan kepada
penutup kaca lampu dan rongga.

Amaran! Bahaya kejutan elektrik!
Nyahsambungkan fius sebelum
anda menggantikan lampu.
Lampu dan penutup kaca lampu
mungkin panas.

Waspada! Sentiasa pegang
lampu halogen dengan kain
untuk menghalang sisa minyak
daripada membakar lampu.

1. Matikan ketuhar.
2. Alihkan fius daripada kotak fius atau

matikan pemutus litar.
3. Pusing penutup kaca lampu berlawanan

arah jam untuk mengalihkannya.
4. Bersihkan penutup kaca.
5. Gantikan mentol lampu ketuhar dengan

mentol lampu ketuhar tahan panas 40
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W, 230 V (50 Hz), 350 °C (jenis
sambungan: G9).

6. Pasang penutup kaca.

Menyelesaikan masalah

Amaran! Rujuk bab Keselamatan.

Langkah yang harus diambil sekiranya...

Masalah Kemungkinan punca Remedi
Ketuhar tidak memanas. Ketuhar dinyahaktifkan. Aktifkan ketuhar.

Ketuhar tidak memanas. Jam tidak ditetapkan. Tetapkan jam.

Ketuhar tidak memanas. Tetapan yang perlu tidak di‐
tetapkan.

Pastikan tetapannya adalah
betul.

Ketuhar tidak memanas. Pematian automatik diaktif‐
kan. 

Rujuk "Automatic switch-off"
(Pematian automatik). 

Ketuhar tidak memanas. Kunci Kanak-Kanak dihidup‐
kan.

Rujuk "Menggunakan Kunci
Kanak-Kanak".

Ketuhar tidak memanas. Fiusnya meletup. Pastikan fiusnya adalah pe‐
nyebab malfungsi tersebut.
Jika fiusnya meletup berkali-
kali, hubungi juruelektrik
yang layak.

Lampu tidak beroperasi. Lampu rosak. Gantikan lampunya.

Stim dan pemejatan turun di
atas makanan dan di dalam
ruang rongga ketuhar.

Anda meninggalkan mana‐
kan di dalam ketuhar terlalu
lama.

Jangan tinggalkan makanan
di dalam ketuhar lebih lama
daripada 15 - 20 minit sele‐
pas proses memasak tamat.

Paparan menunjukkan kod
ralat yang tidak terdapat da‐
lam jadual ini. 

Terdapat kerosakan elektrik. • Nyahaktifkan ketuhar me‐
lalui fius rumah atau suis
keselamatan di dalam ko‐
tak fius dan aktifkannya
semula.

• Jika paparan menunjuk‐
kan kod ralat lagi, sila hu‐
bungi Pusat Servis yang
Sah.

Tiada prestasi memasak
yang baik apabila menggu‐
nakan fungsi: Stim Langsung.

Anda tidak menghidupkan
fungsi: Stim Langsung.

Rujuk pada "Mengaktifkan
fungsi: Stim Langsung".
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Masalah Kemungkinan punca Remedi
Tiada prestasi memasak
yang baik apabila menggu‐
nakan fungsi: Stim Langsung.

Anda tidak mengisi teraan
timbul rongga dengan air.

Rujuk pada "Mengaktifkan
fungsi: Stim Langsung".

Air di dalam teraan timbul
rongga tidak mendidih.

Suhunya terlalu rendah. Tetapkan suhu sekurang-ku‐
rangnya pada 110 °C.

Air terkeluar dari teraan tim‐
bul rongga

Terlalu banyak air di dalam
teraan timbul rongga.

Nyahaktifkan ketuhar dan
pastikan perkakas sejuk. Ke‐
sat air menggunakan kain
atau span. Tambah jumlah
air yang betul ke teraan tim‐
bul rongga. Rujuk prosedur
khusus.

Lampu terpadam. Fungsi Pemasakan Kipas Eko
dihidupkan.

Tingkah laku normal bagi
fungsi Pemasakan Kipas Eko.
Sila rujuk bab "Penggunaan
Harian", Fungsi Pemanasan.

Data perkhidmatan
Jika anda tidak dapat mencari penyelesaian
bagi masalah itu sendiri, sila hubungi Pusat
Servis Yang Sah.

Data yang diperlukan untuk pusat servis ada
pada plat perkadaran. Plat perkadaran

terdapat pada bingkai depan rongga
ketuhar. Jangan alihkan plat perkadaran
daripada rongga ketuhar.

Kami mengesyorkan agar anda menulis data di sini:
Model (MOD.) .........................................

Nombor produk (PNC) .........................................

Nombor siri (S.N.) .........................................

Data teknikal

Data Teknikal

Dimensi (dalaman)
Kelebaran
Ketinggian
Kedalaman

480 mm
361 mm
416 mm

Kawasan dulang membakar 1438 sm²

Elemen pemanasan atas 2300 L
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Elemen pemanasan bawah 1000 L

Gril 2300 L

Gegelang 2400 L

Perkadaran keseluruhan 2990 L

Voltan 220 - 240 V

Kekerapan 50 - 60 Hz

Bilangan fungsi 9

Kecekapan tenaga

Maklumat Produk dan Helaian Maklumat Produk

Nama pengedar IKEA

Pengenalpastian model SMAKSAK

Indeks Kecekapan Tenaga 81.2

Kelas kecekapan tenaga A+

Penggunaan tenaga dengan muatan standard, mod
konvensional

0.93 kWh/kitaran

Penggunaan tenaga dengan muatan standard, mod
hembusan kipas

0.69 kWh/kitaran

Bilangan rongga 1

Sumber haba Elektrik

Isi padu 72 l

Jenis ketuhar Ketuhar Terbina Dalam

Berat 33.1 kg

Penjimatan tenaga

Ketuhar ini mempunyai ciri-ciri
yang akan membantu anda
menjimatkan tenaga semasa
memasak setiap hari.

Panduan umum
Pastikan pintu ketuhar ditutup dengan betul
apabila ketuhar sedang berfungsi. Jangan
terlalu kerap membuka pintu ketuhar ketika

memasak. Pastikan gasket pintu bersih dan
pastikan ia terletak dengan baik pada
kedudukannya.

Guna perkakas besi untuk meningkatkan
penjimatan tenaga.

Jika berkemungkinan, jangan panaskan
dahulu ketuhar sebelum meletakkan
makanan di dalamnya.
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Apabila tempoh memasak melebihi 30 minit,
kurangkan suhu ketuhar kepada suhu
minimum 3 - 10 minit sebelum tempoh
memasak berakhir, bergantung pada
tempoh memasak. Haba baki dalam ketuhar
akan meneruskan pemasakan.

Gunakan haba baki untuk memanaskan
makanan lain.

Pastikan waktu rehat antara masa
membakar adalah sependek yang mungkin
apabila anda menyiapkan beberapa jenis
hidangan.

Memasak dengan kipas
Jika berkemungkinan, gunakan fungsi
memasak dengan kipas untuk menjimatkan
tenaga.

Haba baki
Jika program yang mempunyai pilihan
Tempoh atau Masa Tamat diaktifkan dan
masa memasak melebihi 30 minit, elemen

pemanasan akan dinyahaktifkan lebih awal
secara automatik pada sesetengah fungsi
ketuhar.

Kipas dan lampu akan terus beroperasi.

Mengekalkan kepanasan makanan
Pilih tetapan suhu paling rendah untuk
menggunakan haba baki dan mengekalkan
kepanasan makanan. Penunjuk haba baki
atau suhu akan kelihatan di paparan.

Memasak dengan lampu dimatikan
Matikan lampu ketika memasak. Hidupkan
lampu hanya apabila anda memerlukannya.

Pemasakan Kipas Eko
Fungsi yang direka bentuk untuk penjimatan
tenaga semasa memasak.

Apabila anda menggunakan fungsi ini,
lampu akan hidup secara automatik selepas
30 saat.

Kebimbangan alam sekitar

Kitar semula bahan yang mempunyai simbol
. Letakkan bungkusan ke dalam bekas

yang sesuai untuk mengitarnya semula.
Membantu melindungi alam sekitar dan
kesihatan manusia dan untuk mengitar
semula buangan perkakas elektrik dan

elektronik. Jangan lupuskan perkakas yang
ditanda dengan simbol  sisa rumah.
Kembalikan barangan kepada kemudahan
kitar semula tempatan anda atau hubungi
pejabat perbandaran anda.

JAMINAN IKEA

Berapa lamakah jaminan IKEA sah
digunakan?

Jaminan ini sah selama lima (5) tahun dari
tarikh asal pembelian perkakas anda di IKEA.
Resit jualan asal diperlukan sebagai bukti
pembelian. Jika kerja servis dikendalikan
dalam tempoh jaminan, ini tidak akan
melanjutkan lagi tempoh jaminan perkakas
tersebut.

Siapakah yang akan mengendalikan
servis?

Penyedia perkhidmatan IKEA akan
mengendalikan servis melalui operasi servis
mereka sendiri atau rangkaian rakan kongsi
servis yang disahkan.

Apakah yang termasuk dalam jaminan
ini?

Jaminan ini termasuk kerosakan perkakas
yang disebabkan oleh kecacatan pembinaan
atau kecacatan bahan dari tarikh pembelian
daripada IKEA. Jaminan ini hanya diguna
pakai untuk kegunaan domestik sahaja.
Pengecualian ada dinyatakan di bawah tajuk
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“Apakah yang tidak termasuk dalam jaminan
ini?” Dalam tempoh jaminan, kos untuk
membaiki kerosakan contohnya pembaikan,
alat ganti, tenaga kerja dan perjalanan
adalah termasuk. Dengan syarat, perkakas
tersebut boleh dibaiki tanpa memerlukan
perbelanjaan khusus. Atas syarat ini,
peraturan tempatan akan diguna pakai.
Bahagian yang digantikan adalah menjadi
hak IKEA.

Apakah yang akan IKEA lakukan untuk
membaiki masalah tersebut?

Penyedia perkhidmatan yang telah dilantik
oleh IKEA akan memeriksa produk tersebut
dan memutuskan, atas budi bicara mereka
sendiri, jika ia termasuk di bawah jaminan
ini. Jika ia dianggap termasuk dalam
jaminan, Penyedia Perkhidmatan IKEA atau
rakan kongsi servis mereka, melalui operasi
servis mereka sendiri akan, atas budi bicara
mereka sendiri, sama ada membaiki produk
yang rosak atau menggantikannya dengan
produk yang sama atau yang setanding.

Apakah yang tidak termasuk dalam
jaminan ini?

• Haus lusuh biasa.
• Kerosakan disengajakan atau kecuaian,

kerosakan disebabkan oleh kelalaian
untuk mengikut arahan pengendalian,
pemasangan yang salah atau
penyambungan kepada voltan yang
salah, kerosakan disebabkan reaksi
bahan kimia atau elektrokimia, karat,
hakisan atau rosak air termasuk tetapi
tidak terhad kepada kerosakan
disebabkan tahap kapur yang melampau
dalam air paip, kerosakan disebabkan
keadaan persekitaran yang abnormal.

• Alat ganti guna habis termasuk bateri dan
lampu.

• Alat ganti hiasan dan tidak berfungsi
yang tidak menjejaskan penggunaan
biasa perkakas, termasuk sebarang calar
dan kemungkinan perbezaan warna.

• Kerosakan tidak sengaja yang disebabkan
oleh benda atau bahan asing, dan
pembersihan dan pengenyahsekatan
penapis, sistem saliran atau laci sabun.

• Kerosakan kepada bahagian berikut: kaca
seramik, aksesori, pinggan mangkuk dan
bakul kutleri, aliran dan paip saluran,
perekat, lampu dan penutup lampu, skrin,
tombol, bingkai dan bahagian bingkai.
Melainkan kerosakan tersebut boleh
dibuktikan disebabkan oleh kecacatan
pembikinan.

• Kes yang kerosakannya tidak dapat
ditemui semasa pemeriksaan juruteknik.

• Pembaikan yang tidak dilakukan oleh
penyedia perkhidmatan kami yang
dilantik dan/atau rakan kongsi kontrak
servis yang dilantik atau apabila alat ganti
tidak asli telah digunakan.

• Pembaikan yang disebabkan oleh
pemasangan yang cacat ataupun yang
tidak mengikut spesifikasi.

• Penggunaan perkakas dalam
persekitaran bukan domestik iaitu,
penggunaan oleh pakar.

• Kerosakan dalam pengangkutan. Jika
pelanggan membawa produk tersebut ke
rumahnya atau alamat yang lain, IKEA
tidak bertanggungjawab atas sebarang
kerosakan yang mungkin berlaku semasa
dalam perjalanan. Walau bagaimanapun,
jika IKEA menghantar produk tersebut ke
alamat penghantaran pelanggan, maka
kerosakan kepada produk yang berlaku
semasa penghantaran ini akan
ditanggung oleh IKEA.

• Kos untuk melakukan pemasangan awal
perkakas IKEA.

• Walau bagaimanapun, jika Penyedia
Perkhidmatan yang dilantik oleh IKEA
atau rakan kongsi servis yang disahkan
membaiki atau menggantikan perkakas
di bawah terma jaminan ini, Penyedia
Perkhidmatan yang dilantik atau rakan
kongsi servis yang disahkan akan
memasang semula perkakas yang telah
dibaiki atau memasang pengganti
tersebut, jika perlu.

• Semua pemasangan sistem paip dan
elektrik bukanlah tanggungjawab IKEA.
Pelanggan perlu melengkapkan kerja
berikut sebelum kerja pemasangan.

Cara undang-undang negara diguna pakai
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Jaminan IKEA memberi anda hak
undangundang khusus, yang termasuk atau
lebih daripada semua keperluan undang-
undang setempat. Walau bagaimanapun,
syarat ini tidak mengehadkan hak pengguna
seperti yang dinyatakan dalam undang-
undang setempat, dalam apa cara sekalipun.

Kesahan kawasan

Waranti ini hanya sah di negara tempat
produk ini dibeli; servis akan diberikan
dalam rangka kerja syarat jaminan.
Tanggungjawab untuk mengendalikan servis
dalam rangka kerja jaminan hanya wujud
jika perkakas mematuhi dan dipasang
mengikut:

• spesifikasi teknikal negara, tempat
tuntutan jaminan itu dibuat;

• Arahan Pemasangan dan Maklumat
Keselamatan Panduan Pengguna;

Khidmat SELEPAS JUALAN khusus untuk
perkakas IKEA

Sila hubungi Pusat Servis Berlesen yang
dilantik oleh IKEA untuk:
• meminta perkhidmatan servis di bawah

jaminan ini;
• meminta penjelasan pemasangan

perkakas IKEA bagi perabot dapur khusus
IKEA;

• meminta penjelasan tentang fungsi
perkakas IKEA.

Bagi memastikan kami memberikan bantuan
yang terbaik, sila baca dengan teliti Arahan
Pemasangan dan/atau Panduan Pengguna
sebelum menghubungi kami.

Cara menghubungi kami jika anda
memerlukan khidmat kami

Pusat khidmat pelanggan selepas
jualan IKEA akan membantu anda
menyelesaikan masalah perkakas
anda melalui telefon pada masa
permintaan untuk panggilan
servis. Sila rujuk
www.IKEA.com
ilih gedung tempatan anda untuk
nombor telefon gedung
tempatan dan masa operasi.

Sebelum menghubungi kami,
pastikan anda mempunyai
nombor produk (kod 8 digit) IKEA
dan Nombor Siri (kod 8 digit yang
boleh ditemui pada piring
penarafan) untuk produk yang
anda perlukan bantuan kami.

SIMPAN RESIT PEMBELIAN! Ia
adalah bukti pembelian anda dan
diperlukan untuk menggunakan
jaminan. Sila ambil perhatian
bahawa resit mengandungi
maklumat nama dan nombor
(kod 8 digit) produk IKEA bagi
setiap perkakas yang telah anda
beli.

Adakah anda memerlukan bantuan
tambahan?

Untuk sebarang pertanyaan tambahan yang
tidak berkaitan dengan perkhidmatan
Selepas Jualan perkakas anda, sila hubungi
pusat komunikasi gedung IKEA anda yang
terdekat. Kami mencadangkan agar anda
membaca dokumentasi perkakas tersebut
dengan teliti sebelum menghubungi kami.
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เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ

 ขอมูลความปลอดภัย
กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง กรุณาอานคำแนะนำที่จัดมาใหโดยละเอียด
กอนในเบื้องตน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบกรณีที่การติดตั้งและการใชงานไม
ถูกตองทำใหเกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย ควรเก็บคูมือคำแนะนำไว
กับเครื่องเสมอเพื่อใชอางอิงในอนาคต

ความปลอดภัยสำหรับเด็กและบุคคลในกลุมเสี่ยง
• เด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มีขอจำกัดทางรางกาย ประสาทสัมผัสหรือ
สภาพจิต หรือขาดประสบการณสามารถใชงานเครื่องไดโดยตองมีผูคอย
กำกับดูแลหรือใหคำแนะนำเกี่ยวกับการใชเครื่องอยางปลอดภัย และ
เขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อยาใหเด็กอายุนอยกวา 8 ป หรือผู
มีความทุพพลภาพสูงหรือซับซอนเขาใกลเครื่องยกเวนเมื่อมีการดูแล
อยางตอเนื่อง

• เด็กควรมีผูดูแลในการใชงานเพื่อใหแนใจวาจะไมเลนกับเครื่อง
• เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็กและทิ้งอยางเหมาะสม
• คำเตือน: อยาใหเด็กและสัตวเลี้ยงเขาใกลเครื่องขณะทำงานหรือขณะ
กำลังรอใหเย็นลง ชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดอาจเกิดความรอนใน
ระหวางการใชงาน

• หากเครื่องมีอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ควรใชงานอุปกรณเหลานี้
• อยาใหเด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัวเองโดยไมมีผูดูแล
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ความปลอดภัยทั่วไป
• ติดตั้งเครื่องและเปลี่ยนสายไฟโดยชางผูเชี่ยวชาญเทานั้น
• คำเตือน: เครื่องและชิ้นสวนที่เขาถึงไดอาจมีความรอนระหวางการใช
งาน ใชความระมัดระวังหลีกเลียงการสัมผัสสวนประกอบที่ใหความรอน

• ใชถุงมือกันความรอนเพื่อนำสิ่งของออกหรือเขาในเครื่อง
• ใหตัดแหลงจายไฟกอนการบำรุงรักษาใดๆ
• คำเตือน: ปดเครื่องกอนเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อปองกันไฟฟาช็อต
• อยาใชเครื่องกอนติดตั้งกับโครงสรางบิลทอิน
• อยาใชเครื่องพนไอน้ำรอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
• อยาใชน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือวัสดุแหลมคมเพื่อทำความสะอาดชอง
กระจก เนื่องจากอาจทำใหพื้นผิวเกิดรอยและทำใหกระจกแตกเสียหาย
ได

• หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาตหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟาที่อาจ
เกิดขึ้น

• นำฐานรองชั้นวางออกกอนโดยดึงดานหนาของฐานรองชั้นวาง จากนั้น
ดึงปลายดานหลังออกจากผนังดานขาง ใสฐานรองชั้นวางโดยยอนลำดับ
ขางตน

• การปลดการเชื่อมตอใหดำเนินการที่สวนสายที่ยึดกับที่ตามหลักเกณฑ
การเดินสายไฟ

คำแนะนำดานความปลอดภัย
การติดตั้ง

คำเตือน ติดตั้งเครื่องโดยชางผู
เชี่ยวชาญเทานั้น

• นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมาใหพรอม

กับเครื่อง
• ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจากเครื่อง

มีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและรองเทาที่มิดชิด
ทุกครั้ง

• อยาดึงเครื่องจากมือจับ
• ติดตั้งเครื่องในพื้นที่เหมาะสมและปลอดภัยตาม

เงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด
• เวนระยะขั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณอื่น

• กอนยึดตัวเครื่อง ใหตรวจสอบวาประตูตูเปดได
โดยไมมีสิ่งกีดขวาง

ความสูงขั้นต่ำของตู
(ความสูงขั้นต่ำของตูดาน‐
ลางสำหรับแนวระนาบที่‐
จะใชงาน)

580 (600) มม.

ความกวางสาย 560 มม.

ความหนาของสาย 550 (550) มม.

ความสูงดานหนาของ‐
เครื่อง

589 มม.
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ความสูงดานหลังของ‐
เครื่อง

571 มม.

ความกวางดานหนาของ‐
เครื่อง

595 มม.

ความกวางดานหลังของ‐
เครื่อง

559 มม.

ความหนาของเครื่อง 569 มม.

ความลึกของชองบิลทอิน‐
สำหรับเครื่อง

548 มม.

ความลึกขณะเปดประตู 1022 มม.

ขนาดชองระบายขั้นต่ำ
ชองเปดดานลางดานหลัง

560x20 มม.

สกรูยึด 2x25 มม.

การตอสายไฟ
คำเตือน อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟา
ช็อตได

• ตอระบบไฟโดยชางไฟฟาที่มีความเชี่ยวชาญ
เทานั้น

• เครื่องจะตองตอสายดิน
• พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตองตรงกับ

พิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟที่ใช
• ใชเตารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งไดอยางถูก

ตอง
• อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
• อยาทำใหปลั๊กไฟและสายไฟเสียหาย ในกรณีที่

ตองเปลี่ยนสายไฟ ควรใหศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาตเปนผูดำเนินการ

• อยาใหสายไฟสัมผัสโดนประตูเครื่องหรือรองดาน
ลางของเครื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่เครื่องทำงาน
หรือประตูรอนอยู

• ระบบปองกันการกระแทกของชิ้นสวนที่มีกระแส
หรือชิ้นสวนหุมฉนวนจะตองยึดแนนโดยไม
สามารถนำออกโดยไมใชเครื่องมือพิเศษได

• ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการติดตั้ง
เสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชองสำหรับเสียบปลั๊ก
ไดสะดวกหลังการติดตั้ง

• หากเตารับไฟฟาหลวมคลอน อยาตอปลั๊กไฟ
เขาไป

• อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊กไฟทุก
ครั้ง

• ใชเฉพาะอุปกรณตัดตอนทางไฟฟาที่ถูกตอง เชน
ระบบตัดนิรภัย ฟวส (ฟวสแบบสกรูยึดกับฐาน) ตัว
ตัดไฟรั่วและคอนแทคเตอร

• การติดตั้งทางไฟฟาจะตองติดตั้งรวมกับอุปกรณ
แยกสวนเพื่อใหสามารถตัดการเชื่อมตอเครื่องจาก
แหลงจายไฟไดทุกขา อุปกรณแยกสวนจะตองมี
ความกวางชองเปดหนาสัมผัสอยางนอย 3 มม.

การใชงาน
คำเตือน อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ ไหม
ไฟฟาช็อตหรือการระเบิดได

• นี่เปนเครื่องใชสำหรับใชงานในครัวเรือน (ใน
อาคาร) เทานั้น

• อยาเปลี่ยนขอมูลจำเพาะของเครื่องนี้
• ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศไมไดถูก

ปดกั้น
• อยาปลอยใหเครื่องทำงานโดยไมดูแลในระหวาง

การใชงาน
• ปดใชงานเครื่องหลังการใชงานทุกครั้ง
• ใชความระมัดระวังขณะเปดประตูเครื่องในกรณีที่

เครื่องทำงานอยู อาจมีไอรอนพุงออกมา
• หามใชงานเครื่องดวยมือที่เปยกหรือเมื่อสัมผัสกับ

น้ำ
• อยาใชแรงดันประตูที่เปดอยู
• อยาใชงานเครื่องเปนพื้นผิวการทำงาน หรือเปน

พื้นผิวการจัดเก็บ
• เปดประตูเครื่องดวยความระมัดระวัง การใชสวน

ผสมกับแอลกอฮอล สามารถทำใหเกิดการผสม
ของแอลกอฮอลและอากาศ

• อยาใหมีประกายไฟหรือเปลวไฟใกลกับเครื่อง
ขณะเปดประตู

• อยาใสของไวไฟหรือของที่ชุมดวยสารไวไฟไว
ใกลหรือบนตัวเครื่อง

คำเตือน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง

• เพื่อปองกันความเสียหายหรือการเปลี่ยนสีของอี
นาเมลเคลือบ:
– อยาวางเตาอบหรือวัตถุอื่นๆ ไวในดานลาง

เครื่องโดยตรง
– อยาวางฟอยลอะลูมิเนียมที่ดานลางของถาด

รองน้ำของเครื่องโดยตรง
– อยาใสน้ำลงในอุปกรณที่รอนอยูโดยตรง
– อยาเก็บจานชื้นและอาหารไวในเครื่องหลัง

จากที่คุณปรุงอาหารเสร็จ
– ระวังเมื่อคุณถอดหรือติดตั้งอุปกรณเสริม

• การเปลี่ยนสีของอีนาเมลหรือสแตนเลสสตีลไมสง
ผลตอประสิทธิภาพของเครื่องแตอยางใด
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• ใชแมพิมพเคกกนลึกสำหรับทำเคกที่มีความชื้น
มาก น้ำผลไมอาจทำใหเกิดคราบถาวร

• ใชเครื่องสำหรับประกอบอาหารเทานั้น หามใช
เพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน การทำความรอนในหอง

• ประกอบอาหารโดยปดประตูเตาอบทุกครั้ง
• หากเครื่องติดตั้งดานหลังเครื่องเรือน (เชน ประตู)

ประตูจะตองไมปดอยูขณะเครื่องทำงาน ความรอน
และความชื้นสามารถเกิดขึ้นหลังแผงเฟอรนิเจอร
ปด และทำใหเกิดความเสียหายตามมากับเครื่อง
ชุดจับยึด หรือพื้น อยาปดแผงเฟอรนิเจอรจนกวา
เครื่องจะเย็นลงอยางสมบูรณหลังการใชงาน

การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
เพลิงไหมหรือความเสียหายตอเครื่อง

• กอนทำการซอมบำรุง ใหปดเครื่องและปลดสายไฟ
ออกจากเตารับไฟฟา

• ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องเย็น มีความเสี่ยงที่แผง
กระจกอาจแตก

• เปลี่ยนแผงกระจกประตูทันทีที่มันไดรับความเสีย
หาย ติดตอศูนยบริการอยางเปนทางการ

• ระวังเมื่อคุณถอดประตูออกจากเครื่อง ประตูมีนํ้า
หนักมาก!

• ทำความสะอาดเครื่องเปนประจำเพื่อปองกันการ
เสื่อมสภาพของวัสดุบริเวณพื้นผิว

• ไขมันหรือเศษอาหารตกคางในเครื่องอาจทำให
เกิดเพลิงไหมได

• หากใชสเปรยสำหรับฉีดเตา ใหปฏิบัติตามคำ
แนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยบนบรรจุภัณฑ

• อยาถอดปุมหมุนออกจากเครื่อง

ไฟดานใน
คำเตือน อาจเกิดไฟฟาช็อตได

• หลอดไฟภายในผลิตภัณฑนี้และหลอดอะไหลจะ
แยกจำหนายตางหาก: หลอดไฟเหลานี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใหทนทานตอสภาพทางกายภาพ
ที่รุนแรงในเครื่องใชในครัวเรือน เชน อุณหภูมิ
การสั่นสะเทือน ความชื้น หรือมีจุดประสงคเพื่อสง
สัญญาณขอมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของ
เครื่อง ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานอื่นๆ
และไมเหมาะสำหรับการสองสวางในหองพักใน
ครัวเรือน

• ใชเฉพาะหลอดไฟที่มีขอมูลจำเพาะเดียวกัน

การใหบริการ
• ซอมเครื่องโดยติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
• ใชชิ้นสวนแทเทานั้น

การกำจัด
คำเตือน ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
• ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยกทิ้ง
• ถอดประตูเพื่อปองกันเด็กและสัตวเลี้ยงติดอยูใน

เครื่อง
• วัสดุบรรจุภัณฑ:

วัสดุบรรจุภัณฑสามารถรีไซเคิลได ชิ้นสวน
พลาสติกมีเครื่องหมายอักษรยอสากลเชน PE, PS
ฯลฯ ทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑในภาชนะที่จัดเตรียมไว
เพื่อวัตถุประสงคในการทิ้งขยะ ณ สถานที่จัดการ
ขยะในพื้นที่ของคุณ

การติดตั้ง

คำเตือน ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

การประกอบ
ดูคำแนะนำในการประกอบเพื่อทำการ
ติดตั้ง

การติดตั้งระบบไฟฟา
คำเตือน การติดตั้งระบบไฟฟาตอง
ดำเนินการโดยผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
เทานั้น

ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆ หากไมปฏิบัติ
ตามคำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยตาม
หัวขอความปลอดภัย
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เตาอบเครื่องนี้ไมไดใหปลั๊กไฟหลักและสายไฟหลัก
มาดวย

สายตอ
ประเภทสายสำหรับติดตั้งหรือเปลี่ยนใหม:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F

ดูรายละเอียดสายตอไดจากพิกัดทางไฟฟาที่แผนพิกัด
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายละเอียดไดจากตาราง
ตอไปนี้

กำลังไฟทั้งหมด (W) หนาตัดสาย (ตร.มม.)
สูงสุด 1380 3 x 0.75

สูงสุด 2300 3 x 1

สูงสุด 3680 3 x 1.5

สายดิน (เขียว/เหลือง) จะตองยาวกวาสายเฟสและ
สายนิวทรัล 2 ซม. (สายสีน้ำเงินและน้ำตาล)

รายละเอียดผลิตภัณฑ
ภาพรวมเบื้องตน

6

5

11

10

7

8

9

5

4

1

2

3

31 42
1 แผงควบคุม
2 แปนฟงกชั่นทำความรอน
3 จอแสดงผล
4 ลูกบิด
5 สวนทำความรอน
6 หลอดไฟ
7 พัดลม
8 รอยนูนที่ชองเปด
9 ฐานรองชั้นวางถอดได
10 แผนขอมูล
11 ตำแหนงชั้นวาง

อุปกรณเสริม
• ตะแกรงชั้นวาง x 1

สำหรับเครื่องครัว กระปองเคก เนื้อยาง
• ถาดอบ x 1

สำหรับเคกและบิสกิต

• ถาดปง/ยาง x 1
เพื่ออบและยาง หรือเปนถาดเพื่อรวบรวมไขมัน

• รางลิ้นชัก x 1 ชุด
สำหรับชั้นวางและถาด
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แผงควบคุม
ปุมสั่งการ

พื้นที่เซ็นเซอร / ปุมสั่งการ ฟงกชั่น รายละเอียด
ตัวเลือก เพื่อตั้งคาฟงกชันนาฬิกา เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ‐

เตาอบ ใชเฉพาะขณะที่ฟงกชั่นทำความรอนกำลัง‐
ทำงานเทานั้น

เริ่ม เพื่อเริ่มตนฟงกชั่นทำความรอน

ตกลง เพื่อยืนยัน

จอแสดงผล

A B

DG EF C

A. ระบบตั้งเวลา / อุณหภูมิ
B. ระบบแจงการทำความรอนและความรอนหลง

เหลือ
C. เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิใจกลาง (เฉพาะบางรุน)
D. ล็อคประตู (เฉพาะบางรุน)
E. ชั่วโมง / นาที
F. โหมดสาธิต (เฉพาะรุนที่รองรับ)
G. นาฬิกา

กอนการใชงานครั้งแรก

คำเตือน ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

ตั้งคาเวลาตามคำแนะนำในหัวขอ “ฟง
กชั่นนาฬิกา”

การทำความสะอาดเบื้องตน
นำอุปกรณทั้งหมดและฐานรองชั้นวางที่ถอดไดออก
จากเตาอบ
ดูในหัวขอ "การดูแลและทำความสะอาด"

ทำความสะอาดเตาอบและอุปกรณตาง ๆ กอนใชงาน
ครั้งแรก
ใสอุปกรณและชั้นวางแบบถอดไดกลับเขาในตำแหนง
เดิม

การอุนเตา
อุนเตาอบที่วางเปลากอนใชงานครั้งแรก

สำหรับการทำงาน: จายไอน้ำโดยตรง ดู
คำแนะนำในหัวขอ “การใชงานทั่วไป”
การตั้งคาฟงกชั่นการทำงาน: จายไอน้ำ
โดยตรง"

1. ตั้งคาฟงกชัน  ตั้งคาอุณหภูมิสูงสุด
2. ปลอยใหเตาอบทำงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง
3. ตั้งคาฟงกชัน  ตั้งอุณหภูมิสูงสุด
4. ปลอยใหเตาอบทำงานเปนเวลา 15 นาที
5. ปดเตาอบและปลอยใหเย็น
อุปกรณอาจรอนกวาปกติ เตาอบอาจสงกลิ่นและมี
ควัน ใหการหมุนเวียนอากาศภายในหองอยางเพียง
พอ
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การใชล็อคปองกันเด็ก
เตาอบมีล็อคปองกันเด็กติดตั้งไว โดยจะอยูทางดาน
ขวาของเตาอบ ดานลางของแผงควบคุม
การเปดประตูเตาอบที่มีล็อคปองกันเด็ก:

1. ดึงมือจับล็อคปองกันเด็กขึ้นคางไวตามภาพ

2. เปดประตู
ปดประตูเตาอบโดยไมดึงล็อคปองกันเด็ก

ปลดล็อคปองกันเด็กโดยเปดประตูเตาอบ จากนั้นปลด
ล็อคปองกันเด็กโดยใชประแจหกเหลี่ยม ประแจหก
เหลี่ยมจะอยูในถุงอุปกรณสำหรับเตาอบ

ขันสกรูกลับเขาที่หลังจากปลดล็อคปองกันเด็กแลว

คำเตือน ระวังอยาใหแผงควบคุมเปน
รอย

การใชงานประจำวัน

คำเตือน ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

ฟงกชันทำความรอน

ฟงกชัน‐
ทำความรอน

การใชงาน

ตำแหนงปด‐
ทำงาน

ไมไดเปดเตา

บังคับการ‐
ปรุงอาหาร‐
ดวยลมรอน

อบสูงสุดสามชั้นพรอม ๆ กันและอบ‐
แหงอาหาร
ตั้งอุณหภูมิใหต่ำลง 20 - 40 °C
สำหรับ ธรรมดา (ใหความรอนบน‐
และลาง)

ธรรมดา
(ใหความ‐
รอนบนและ‐

ลาง)

สำหรับอบและยางอาหารบนชั้นวาง‐
เดียว

ฟงกชัน‐
ทำความรอน

การใชงาน

ปงยางดวน

ปงยางผลิตภัณฑอาหารชิ้นแบน‐
จำนวนมาก และปงขนมปง

ความรอน‐
ดานลาง

เพื่ออบขนมเคกที่มีกนกรอบ และ‐
ถนอมอาหาร

ยางดวยลม‐
รอน

สำหรับยางเนื้อชิ้นใหญหรือเนื้อ‐
สัตวปกที่มีกระดูกบนชั้นวางเดียว
ทำกราแตงและเพื่อทำใหเกรียม

เบเกอรี่
ขนมปง และ‐

พิซซา

อบพิซซา อบเกรียมใหเหลืองกรอบ‐
ดานลาง
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ฟงกชัน‐
ทำความรอน

การใชงาน

ละลายน้ำ‐
แข็ง

ละลายน้ำแข็งอาหาร (ผักและผลไม)
เวลาละลายน้ำแข็งขึ้นอยูกับ‐
ปริมาณและขนาดของอาหารแช‐
แข็ง ขณะเปดใชฟงกชั่นนี้ ไฟจะ‐
ดับโดยอัตโนมัติหลังผานไป 30
วินาที

จายไอน้ำ‐
โดยตรง

การเพิ่มความชื้นระหวางการปรุงสุก
เพื่อใหไดสีและความกรอบที่กำลัง‐
พอดีระหวางการอบ เพื่อใหมีเนื้อ‐
ฉ่ำระหวางการอุนรอน

การปรุงดวย‐
ฟงกชัน‐
พัดลมปรุง‐
สุกแบบ‐
ประหยัด

ฟงกชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อให‐
ประหยัดพลังงานระหวางการทำ‐
อาหาร สำหรับคะแนะนำในการใช‐
เตาประกอบอาหาร โปรดดูที่บท
“คำแนะนำและเคล็ดลับ” การปรุง‐
ดวยฟงกชันพัดลมปรุงสุกแบบ‐
ประหยัด ปดประตูเตาอบระหวาง‐
การทำอาหารเพื่อใหฟงกชัน‐
ทำงานไดอยางตอเนื่อง และเพื่อให‐
แนใจวาเตาอบจะทำงานไดที่กำลัง‐
สูงสุดอยางเต็มประสิทธิภาพ ขณะ‐
ใชฟงกชั่นนี้ อุณหภูมิที่ชองเตาอบ‐
อาจแตกตางไปจากอุณหภูมิที่ตั้งไว
ใชความรอนหลงเหลือกำลังการ‐
ทำความรอนจะปรับลดลง ดูคำ‐
แนะนำทั่วไปในการประหยัด‐
พลังงานไดจากหัวขอ “การ‐
ประหยัดพลังงาน” ประหยัดพลัง‐
งานฟงกชั่นนี้ใชภายใตมาตรฐาน
EN 60350-1 เพื่อประหยัดพลังงาน
ขณะใชฟงกชั่นนี้ หลอดไฟจะดับ‐
อัตโนมัติหลังผานไป 30 วินาที

ไฟ

เพื่อเปดไฟโดยไมใชฟงกชัน‐
ประกอบอาหาร สามารถใชความ‐
รอนหลงเหลือเพื่อปรุงสุกในขั้น‐
ตอนสุดทายเพื่อประหยัดพลังงาน

การตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน
1. ปรับลูกบิดฟงกชั่นทำความรอนเพื่อเลือกฟงกชั่

นการทำความรอน
2. ปรับลูกบิดเพื่อเลือกอุณหภูม ิกด  เพื่อ

ยืนยัน
ไฟจะติดสวางเมื่อเตาอบทำงาน

3. ปดเตาอบโดยหมุนลูกบิดฟงกชั่นทำความรอนไป
ยังตำแหนงปดทำงาน

หมุนลูกบิดเพื่อปรับอุณหภูมิระหวางปรุงสุก หมนุ
ลูกบิดสำหรับฟงกชั่นทำความรอนเพื่อปรับการ
ทำความรอนระหวางปรุงสุก จากนั้นกด  เพื่อ
ยืนยัน

การตั้งคาฟงกชั่น: จายไอน้ำโดยตรง
ฟงกชั่นนี้จะเพิ่มความชื้นระหวางการทำอาหาร

คำเตือน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง หรืออาจทำใหผิวไหมได

ความชื้นที่ระบายออกมาอาจทำใหเกิดการลวกไหม
ได: อยาเปดประตูเตาอบขณะฟงกชั่นนี้กำลังทำงาน
หลังจากฟงกชั่นหยุดทำงาน ใหเปดประตูอยาง
ระมัดระวัง
1. เทน้ำประปาลงในถาดรองน้ำ

ความจุสูงสุดของหลุมบนพื้นเตาคือ 250 มล.
เติมน้ำในหลุมบนพื้นเตาขณะเตาอบเย็นอยู
เทานั้น

ขอควรระวัง อยาเติมถาดรองน้ำ
เพิ่มระหวางการปรุงสุกหรือขณะเตา
รอน

2. ใสอาหารในเตาอบ จากนั้นปดประตูเตาอบ
ดูในหัวขอ "เคล็ดลับและคำแนะนำที่เปนประโยชน"
3. ตั้งคาฟงกชันการทำงาน: จายไอน้ำโดยตรง .
4. หมุนปุมเพื่อตั้งอุณหภูมิ กด  เพื่อยืนยัน
5. ปรับแปนฟงกชั่นทำความรอนไปที่ตำแหนงปด

ทำงาน เพื่อปดเตาอบ
6. นำน้ำออกจากหลุมบนพื้นเตา 

คำเตือน เตาอบจะตองเย็นกอนนำ
น้ำที่เหลือออกจากหลุมบนพื้นเตา

ไฟสถานะการทำความรอน
ขณะฟงกชั่นเตาอบกำลังทำงาน แถบสถานะที่จอแส
ดงผล  จะปรากฏขึ้นที่ละสวนเมื่ออุณหภูมิในเตาอบ
เพิ่มขึ้น และหายไปเมื่ออุณหภูมิลดลง
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ฟงกชั่นนาฬิกา
ตารางฟงกชันนาฬิกา

ฟงกชันนาฬิกา การใชงาน
นาฬิกา การแสดงหรือแกไขนาฬิกา คุณสามารถแกไขนาฬิกาไดขณะเตา‐

อบปดทำงาน

ระยะเวลา กำหนดระยะเวลาที่เตาอบทำงาน ใชเฉพาะในกรณีที่ตั้งคาฟงกชั่น‐
เตาอบไว

สิ้นสุดโปรแกรม ตั้งคาเวลาปดทำงานของเตาอบ ใชเฉพาะในกรณีที่ตั้งคาฟงกชั่น‐
เตาอบไว

 การหนวงเวลา ผสมผสานฟงกชั่น ระยะเวลา และ สิ้นสุดโปรแกรม

เครื่องตั้งเวลา ใชเพื่อตั้งคาเวลานับถอยหลัง ฟงกชันนี้จะไมมีผลตอการทำงาน‐
ของเตาอบ คุณสามารถตั้งคาเครื่องตั้งเวลาไดตลอดเวลา และใน‐
ขณะที่ปดเครื่อง

การตั้งคาและปรับเวลา
หลังจากการเชื่อมตอกับระบบจายไฟหลักเปนครั้งแรก
ใหรอจนกวาจอแสดงผลจะแสดงขอความ  และ
"12:00" “12" ติดกะพริบ
1. หมุนลูกบิดควบคุมเพื่อตั้งคาชั่วโมง
2. กด  เพื่อยืนยัน และกำหนดคานาที
จอแสดงผลจะแจงเปน  และชั่วโมงที่ตั้งคาไว
“00" ติดกะพริบ
3. หมุนลูกบิดควบคุมเพื่อตั้งคานาทีในปจจุบัน
4. กด  เพื่อยืนยันไมเชนนั้นเวลาสำหรับนาฬิกา

ที่ตั้งไวจะถูกบันทึกอัตโนมัติหลังผานไป 5 วินาที
จอแสดงผลจะแสดงเวลาใหม
ปรับนาฬิกาโดยกด  ซ้ำ ๆ จนกวาสวนแสดง
นาฬิกา  จะติดกะพริบที่จอแสดงผล

การตั้งคาฟงกชั่น ระยะเวลา

1. ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน: กด  เพื่อยืนยัน
2. กด  ซ้ำๆ จนกวา  จะเริ่มกะพริบ
3. หมุนปุมควบคุมเพื่อตั้งคานาท ีจากนั้นกด  เพื่อ

ยืนยัน หมุนปุมควบคุมเพื่อตั้งคาชั่วโมง จากนั้น
กด  เพื่อยืนยัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด เสียงสัญญาณจะดังเปน
เวลา 2 นาที  และคาเวลาจะติดกะพริบที่จอแสดง
ผล เตาอบจะปดการทำงานอัตโนมัติ
4. กดปุมใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดังกลาว

5. หมุนปุมฟงกชั่นความรอนไปยังตำแหนงปด
ทำงาน

ฟงกชั่นนี้อาจไมมีใหใชงานสำหรับฟงกชั่นเตาอบบาง
ประเภท

การตั้งคาฟงกชั่น สิ้นสุดโปรแกรม

1. ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน: กด  เพื่อยืนยัน
2. กด  ซ้ำๆ จนกวา  จะเริ่มกะพริบ
3. หมุนปุมควบคุมเพื่อตั้งคาชั่วโมง จากนั้นกด 

เพื่อยืนยัน หมุนปุมควบคุมเพื่อตั้งคานาท ีจากนั้น
กด  เพื่อยืนยัน

เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่ตั้งไว สัญญาณเสียงจะ
ดังเปนเวลา 2 นาท ี  และคาเวลาจะติดกะพริบที่
จอแสดงผล เตาอบจะปดการทำงานอัตโนมัติ
4. กดปุมใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดังกลาว
5. หมุนปุมฟงกชั่นความรอนไปยังตำแหนงปด

ทำงาน
ฟงกชั่นนี้อาจไมมีใหใชงานสำหรับฟงกชั่นเตาอบบาง
ประเภท

การตั้งคา หนวงเวลา

1. ตั้งคาฟงกชั่นทำความรอน: กด  เพื่อยืนยัน
2. กด  ซ้ำๆ จนกวา  จะเริ่มกะพริบ
3. หมุนปุมควบคุมเพื่อตั้งคานาทีสำหรับระยะเวลา

ทำงาน แลวกด  เพื่อยืนยัน หมุนปุมควบคุม
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เพื่อตั้งคาชั่วโมงสำหรับ ระยะเวลา แลวกด 
เพื่อยืนยัน

จอแสดงผลจะแสดง  ติดกะพริบอยู
4. หมุนปุมควบคุมเพื่อตั้งคาเวลาสิ้นสุด แลวกด 

เพื่อยืนยัน หมุนปุมควบคุมเพื่อตั้งคานาทีสำหรับ
เวลาสิ้นสุดโปรแกรม แลวกด  เพื่อยืนยัน
จอแสดงผลจะแจง   พรอมกับอุณหภูมิที่
ตั้งไว

เตาอบจะเปดทำงานอัตโนมัติในภายหลัง ใชไดเฉพาะ
สำหรับระยะเวลาที่กำหนด และจุหยุดลงเมื่อถึงเวลา
สิ้นสุดโปรแกรมที่กำหนด
เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่ตั้งไว สัญญาณเสียงจะ
ดังเปนเวลา 2 นาท ี  และคาเวลาจะติดกะพริบที่
จอแสดงผล เตาอบปดการทำงาน
5. กดปุมใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดังกลาว
6. หมุนปุมฟงกชั่นความรอนไปยังตำแหนงปด

ทำงาน
คุณสามารถปรับฟงกชั่นทำความรอนและอุณหภูมิได
หลังจากตั้งคา หนวงเวลา แลว
หมุนปุมไปที่ตำแหนงปดทำงานเพื่อปดฟงกชั่น หนวง
เวลา

การตั้งคาเครื่องตั้งเวลา
สามารถตั้งคาเครื่องตั้งเวลาไดในขณะที่เตาอบเปด
หรือปดเครื่อง

1. กด  ซ้ำๆ จนกวา  จะเริ่มกะพริบ
2. หมุนลูกบิดควบคุมเพื่อตั้งคาวินาทีและนาท ี

• กด  อีกครั้งเพื่อตั้งคานาที
• กด  อีกสองครั้งเพื่อตั้งคาชั่วโมง

3. กด  เพื่อยืนยัน
4. เครื่องตั้งเวลาจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังผานไป

5 วินาที
หลังผานเวลาที่ตั้งไว 90% สัญญาณเสียงจะดัง
ขึ้น

5. เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว สัญญาณเสียงจะดังเปน
เวลานาน 2 นาที และ "00:00" และ  จะติดกระ
พริบบนหนาจอ กดปุมใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดัง
กลาว

ตัวนับเวลา

กดที่  ซ้ำ ๆ กันจนกวาจอแสดงผลจะแจงเวลาโดย
ไมมีสัญลักษณใดกำกับ

การใชอุปกรณเสริม

คำเตือน ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

การสอดอุปกรณเสริมตาง ๆ
ตะแกรงชั้นวาง:

ดันชั้นวางระหวางแกนกำหนดแนวของฐานรองชั้น
วาง และตรวจสอบวาขาชี้ลง

ถาดอบ/ กระทะกนลึก:

ดันถาดอบ /กระทะกนลึกไประหวางแนวนำฐานรอง
ชั้นวาง
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ชั้นตะแกรงและถาดอบ / กระทะกนลึกพรอมกัน:

ดันถาดอบ /กระทะกนลึกระหวางแนวนำที่ฐานชั้นวาง
และชั้นวางตะแกรงที่แนวนำดานบน

แนวเวาดานบนชวยเพิ่มความปลอดภัย
แนวเยื้องนี้ยังใชเพื่อปองกันการพลิก
ดวย ของดานสูงรอบ ๆ ชั้นวางใชเพื่อ
ปองกันภาชนะเลื่อนหลนจากชั้นวาง

การใชรางลิ้นชัก
เก็บคำแนะนำการติดตั้งสำหรับรางลิ้น
ชักเอาไวสำหรับการใชงานในอนาคต

รางลิ้นชักชวยใหคุณสามารถใสและนำชั้นวางออกได
โดยงาย

ขอควรระวัง อยาทำความสะอาดรางลิ้น
ชักในเครื่องลางจาน อยาหลอลื่นรางลิ้น
ชัก

1

°C

ดึงรางลิ้นชักดานขวา
และดานซายออก

2

°C

ติดตั้งชั้นตะแกรงบนราง
ลิ้นชัก และคอยๆ ดัน
เขาไปในเตาอบ

ดันรางลิ้นชักเขาไปใหสุดในเตาอบกอนปดประตูเตา
อบ

คำเตือน ดูในหัวขอ “รายละเอียด
ผลิตภัณฑ"

ฟงกชั่นเพิ่มเติม
การใชล็อคปองกันเด็ก
ขณะเปดใชล็อคปองกันเด็ก เตาอบจะไมสามารถเปด
ทำงานโดยไมไดตั้งใจ
1. ลูกบิดฟงกชั่นของเตาไปยังจะตองอยูที่ตำแหนง

ปดทำงาน
2. กด  และ  คางไวพรอมกัน 2 วินาที
สัญญาณเสียงจะดังขึ้น SAFE ปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล
ปดใชงานระบบล็อคปองกันเด็กโดยทวนซ้ำขั้นตอนที่
2

สัญลักษณแจงความรอนตกคาง
ขณะปดเตาอบ จอแสดงผลจะแจงความรอนที่เหลือ

 หากอุณหภูมิในเตาอบมากกวา 40 °Cปรับลูกบิด
ไปทางขวาเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของเตาอบ

ปดการทำงานอัตโนมัติ
เพื่อความปลอดภัย เตาอบจะปดทำงานอัตโนมัติหลัง
ผานไประยะหนึ่ง หากฟงกชั่นทำความรอนมีการ
ทำงานและคุณไมไดมีการปรับอุณหภูมิเตาอบ

อุณหภูม ิ(°C) เวลาปดทำงาน (ชม.)
30 - 115 12.5
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อุณหภูมิ (°C) เวลาปดทำงาน (ชม.)
120 - 195 8.5

200 - 245 5.5

250 - สูงสุด 3

หลังจากการปดการทำงานอัตโนมัติ ใหกดปุมใด ๆ
เพื่อเปดเตาอบอีกครั้ง

ระบบปดการทำงานอัตโนมัติไมสามารถ
ใชไดกับฟงกชั่นตอไปนี้ ไฟ ระยะเวลา
สิ้นสุดโปรแกรม

พัดลมระบายความรอน
ขณะเตาอบทำงาน พัดลมระบายความรอนจะทำงาน
อัตโนมัติเพื่อใหพื้นผิวของเตาอบเย็น หากปดเตาอบ
พัดลมระบายความรอนสามารถทำงานตอเนื่องจนกวา
เตาอบจะเย็นลง

เทอรโมสตัทนิรภัย
การใชงานเตาอบอยางไมถูกตองหรือสวนประกอบที่มี
ปญหาอาจทำใหความรอนสูงเกินไป เพื่อปองกัน
ปญหานี้ เตาจึงมีเทอรโมสตัทเพื่อตัดกระแสไฟ เตาอบ
จะทำงานอีกครั้งอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลง

คำแนะนำและเคล็ดลับ

คำเตือน ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

คำแนะนำในการปรุงสุก
เมื่ออุนรอนเตา ใหถอดตะแกรงชั้นวางและถาดออก
จากชองเตา เพื่อใหไดสมรรถนะการทำงานที่เร็วที่สุด
เตาอบมีตำแหนงชั้นวางหาตำแหนง นับตำแหนงชั้น
วางจากดานลางของเตาอบ
เตาอบมีระบบพิเศษสำหรับหมุนเวียนอากาศและ
รีไซเคิลไอรอนอยางตอเนื่อง ดวยระบบนี้คุณสามารถ
ปรุงอาหารในสภาพแวดลอมที่มีไอน้ำรอน พรอมทั้ง
ทำใหอาหารมีความนุมดานในและกรอบดานนอก อีก
ทั้งยังลดเวลาในการปรุงและอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานใหนอยที่สุด
ความชื้นอาจควบแนนในเตาอบหรือที่แผงกระจกของ
ประตูระหวางการประกอบอาหาร ออกหางจากเตาอบ
ทุกครั้งเมื่อคุณเปดประตูเตาอบ
หลังจากเตาอบเย็นลง ใหทำความสะอาดผนังเตาดวย
ผาเนื้อนุม
การอบเคก
อยาเปดประตูเตาอบกอน 3/4 ของเวลาที่ตั้งไวจะหมด
หากคุณใชถาดอบสองถาดในเวลาเดียวกัน ใหเวนชั้น
วางไวหนึ่งชั้นระหวางสองถาดนั้น

การปรุงเนื้อสัตวและปลา
ใชกระทะกนลึกสำหรับอาหารที่มีไขมันมาก เพื่อ
ปองกันไมใหเตาอบมีคราบเปอนถาวร
ทิ้งเนื้อไวประมาณ 15 นาทีกอนหั่น เพื่อไมใหน้ำใน
เนื้อออกมา
เพื่อปองกันไมใหมีควันมากเกินไปในเตาอบใน
ระหวางการยาง ใหเติมน้ำลงไปนิดหนอยในกระทะลึก
เพื่อปองกันการรวมตัวของควัน ใหเติมน้ำทุกครั้งหาก
น้ำแหง

เวลาปรุงสุก
เวลาในการปรุงสุกจะขึ้นอยูกับประเภทของวัตถุดิบ
โครงสรางและปริมาณ
ใหคอยตรวจสอบขณะปรุงสุก พิจารณาคาที่ดีที่สุด
(ความรอน เวลาปรุง ฯลฯ) สำหรับภาชนะ สูตรอาหาร
และปริมาณของผลิตภัณฑอาหารของคุณขณะใช
เครื่อง

การปรุงดวยฟงกชันพัดลมปรุงสุกแบบ
ประหยัด

เพื่อใหไดผลดีที่สุด ใหทำตามคำแนะนำ
ที่ระบุในตารางดานลาง

อาหาร อุปกรณเสริม อุณหภูม ิ(°C) ตำแหนงชั้น‐
วาง

เวลา (นาที)

สวีทโรลล, 12 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 20 - 30
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อาหาร อุปกรณเสริม อุณหภูม ิ(°C) ตำแหนงชั้น‐
วาง

เวลา (นาที)

โรลล, 9 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 30 - 40

พิซซา, แชแข็ง,
0.35 กก.

ตะแกรงชั้นวาง 220 2 10 - 15

สวิสโรลล ถาดอบหรือถาดรองหยด 170 2 25 - 35

บราวนี่ ถาดอบหรือถาดรองหยด 175 3 25 - 30

ซูเฟล, 6 ชิ้น พิมพเซรามิคบนชั้นตะแกรง 200 3 25 - 30

สปอนจแฟลนเบส ถาดแฟลนเบสบนชั้นตะแกรง 180 2 15 - 25

วิคตอเรียแซนดวิช จานอบบนชั้นตะแกรง 170 2 40 - 50

ปลาเคี่ยว, 0.3 กก. ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 3 20 - 25

ปลาทั้งตัว, 0.2 กก. ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 3 25 - 35

ปลาเลาะกระดูก,
0.3 กก.

ถาดพิซซาบนชั้นตะแกรง 180 3 25 - 30

เนื้อเคี่ยว, 0.25 กก. ถาดอบหรือถาดรองหยด 200 3 35 - 45

แชชลิค, 0.5 กก. ถาดอบหรือถาดรองหยด 200 3 25 - 30

คุกกี้, 16 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 20 - 30

มาการอง, 20 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 25 - 35

มาการูน, 12 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 170 2 30 - 40

ขนมอบแบบปรุง‐
รสชาติ, 16 ชิ้น

ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 2 25 - 30

บิสกิตกรอบชิ้นสั้น,
20 ชิ้น

ถาดอบหรือถาดรองหยด 150 2 25 - 35

ทารตเล็ต, 8 ชิ้น ถาดอบหรือถาดรองหยด 170 2 20 - 30

ผักเคี่ยว, 0.4 กก. ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 3 35 - 45

ออมเล็ตสุตรมังส‐
วิรัต

ถาดพิซซาบนชั้นตะแกรง 200 3 25 - 30

ผัก, เมดิเตอเรเนียน
0.7 กก.

ถาดอบหรือถาดรองหยด 180 4 25 - 30

การปรุงดวยฟงกชันพัดลมปรุงสุกแบบ
ประหยัด - อุปกรณเสริมที่แนะนำ
ใชถาดและภาชนะสีเขมที่ไมมีผิวสะทอน เนื่องจาก
สามารถดูดซับความรอนไดดีกวาสีออนหรือจานที่มีผิว
สะทอน
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อุปกรณเสริม ขนาด ภาพ
ถาดพิซซา สีเขม ไมสะทอนแสง เสนผานศูนยกลาง 28 ซม.

จานอบ สีเขม ไมสะทอนแสง เสนผานศูนยกลาง 26 ซม.

เรมคินส เซรามิก เสนผานศูนยกลาง 8 ซม. สูง 5
ซม.

  

ถาดดีบุกฐานกลม สีเขม ไม‐
สะทอนแสง

เสนผานศูนยกลาง 28 ซม.

ขอมูลสำหรับสถาบันทดสอบ
ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60350-1

อาหาร ฟงกชั่น อุปกรณ‐
เสริม

ตำแหน‐
งชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

เวลา (นาที) ความเห็น

เคกขนาด‐
เล็ก

ธรรมดา (ให‐
ความรอนบน‐
และลาง)

ถาดอบ 3 170 20 - 30 จัดวางเคกชิ้นเล็ก 20
ชิ้นตอถาดอบหนึ่งถาด

เคกขนาด‐
เล็ก

บังคับการปรุง‐
อาหารดวยลม‐
รอน

ถาดอบ 3 150 -
160

20 - 35 จัดวางเคกชิ้นเล็ก 20
ชิ้นตอถาดอบหนึ่งถาด

เคกขนาด‐
เล็ก

บังคับการปรุง‐
อาหารดวยลม‐
รอน

ถาดอบ 2 และ 4 150 -
160

20 - 35 จัดวางเคกชิ้นเล็ก 20
ชิ้นตอถาดอบหนึ่งถาด

แอปเปล‐
พาย

ธรรมดา (ให‐
ความรอนบน‐
และลาง)

ตะแกรง‐
ชั้นวาง

2 180 70 - 90 ใช 2 ถาด (เสนผาน‐
ศูนยกลาง 20 ซม.),
วางทแยง

แอปเปล‐
พาย

บังคับการปรุง‐
อาหารดวยลม‐
รอน

ตะแกรง‐
ชั้นวาง

2 160 70 - 90 ใช 2 ถาด (เสนผาน‐
ศูนยกลาง 20 ซม.),
วางทแยง

ภาษาไทย 44



อาหาร ฟงกชั่น อุปกรณ‐
เสริม

ตำแหน‐
งชั้นวาง

อุณหภูมิ
(°C)

เวลา (นาท)ี ความเห็น

แฟตเลสส‐
ปอนจเคก

ธรรมดา (ให‐
ความรอนบน‐
และลาง)

ตะแกรง‐
ชั้นวาง

2 170 40 - 50 ใชแมพิมพเคก (เสน‐
ผานศูนยกลาง 26
ซม.)
อุนเตาไว 10 นาที

แฟตเลสส‐
ปอนจเคก

บังคับการปรุง‐
อาหารดวยลม‐
รอน

ตะแกรง‐
ชั้นวาง

2 160 40 - 50 ใชแมพิมพเคก (เสน‐
ผานศูนยกลาง 26
ซม.)
อุนเตาไว 10 นาที

แฟตเลสส‐
ปอนจเคก

บังคับการปรุง‐
อาหารดวยลม‐
รอน

ตะแกรง‐
ชั้นวาง

2 และ 4 160 40 - 60 ใชแมพิมพเคก (เสน‐
ผานศูนยกลาง 26
ซม.) วางแนวทแยง
อุนเตาไว 10 นาที

ขนมปงชิ้น‐
สั้น

บังคับการปรุง‐
อาหารดวยลม‐
รอน

ถาดอบ 3 140 -
150

20 - 40 -

ขนมปงชิ้น‐
สั้น

บังคับการปรุง‐
อาหารดวยลม‐
รอน

ถาดอบ 2 และ 4 140 -
150

25 - 45 -

ขนมปงชิ้น‐
สั้น

ธรรมดา (ให‐
ความรอนบน‐
และลาง)

ถาดอบ 3 140 -
150

25 - 45 -

ขนมปงปง
4 - 6 ชิ้น

ยาง ตะแกรง‐
ชั้นวาง

4 สูงสุด 2 - 3 นาทีสำหรับ‐
ดานแรก 2 - 3
นาทีสำหรับดาน‐
ที่สอง

อุนเตาไว 3 นาที

เบอรเกอร‐
เนื้อ
6 ชิ้น, 0.6
กก.

ยาง ชั้นวาง‐
ตะแกรง‐
และถาด‐
รองหยด

4 สูงสุด 20 - 30 วางชั้นตะแกรงไวที่‐
ชั้นสี่ และถาดรอง‐
หยดที่ชั้นที่สามของ‐
เตาอบ กลับอาหาร‐
เมื่อผานเวลาปรุงสุก‐
ไปครึ่งหนึ่ง
อุนเตาไว 3 นาที

โตะเตรียมอาหาร
สำหรับตารางการทำอาหารเพิ่มเติม โปรดดูตำรา
อาหารไดที่เว็บไซต www.ikea.com ในการคนหา

ตำราอาหารที่เหมาะสม ใหตรวจดูหมายเลขสินคาที่
แผนปายขอมูลดานหนาของชองเตาอบ
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การดูแลรักษาและทำความสะอาด

คำเตือน ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

หมายเหตุเกี่ยวกับการทำความสะอาด
ทำความสะอาดดานหนาของเตาอบโดยใชผานุมชุบ
น้ำอุนและน้ำยาทำความสะอาด
ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะโดยใชน้ำยาทำความ
สะอาดโดยเฉพาะ
ทำความสะอาดดานในเตาหลังการใชงานทุกครั้ง
คราบไขมันหรือคราบอาหารอื่น ๆ อาจทำใหเกิดเพลิง
ไหมได ปจจัยเสี่ยงนี้จะสูงมากขึ้นสำหรับกระทะยาง
ทำความสะอาดสวนประกอบทั้งหมดหลังการใชงาน
และปลอยไวใหแหง ใชผานุมชุบน้ำอุนและน้ำยา
ทำความสะอาด อยาทำความสะอาดอุปกรณเสริมใน
เครื่องลางจาน
ทำความสะอาดคราบฝงลึกโดยใชน้ำยาสำหรับ
ทำความสะอาดเตาอบ
หากมีอุปกรณใชงานแบบไมติดผิว อยาใชน้ำยาที่มี
ฤทธิ์รุนแรงหรือวัถตุแหลมคมทำความสะอาด หรือใช
เครื่องลางจาน เนื่องจากพื้นผิวเคลือบกันติดอาจเสีย
หายได
ความชื้นอาจควบแนนในเตาอบหรือที่แผงประตูปด
ลดการเกิดไอน้ำโดยเปดเตาอบ 10 นาทีกอนปรุง
อาหารทำความสะอาดคราบชื้นออกจากชองเปดหลัง
การใชงานทุกครั้ง

เตาอบสแตนเลสสตีลหรืออะลูมิเนียม
ทำความสะอาดประตูเตาอบโดยใชผาชุบหมาดหรือ
ฟองน้ำชุบน้ำเทานั้น เช็ดใหแหงโดยใชผาแหง
อยาใชใยเหล็ก กรดหรือวัสดุที่ทำใหเกิดรอยได
เนื่องจากจะทำใหพื้นผิวของเตาเสียหาย ทำความ
สะอาดแผงควบคุมเตาอบโดยใชแนวทางเดียวกันดวย
ความระมัดระวัง

การทำความสะอาดชองแนวนูน
ขั้นตอนการทำความสะอาดเปนการขจัดคราบตะกรัน
จากชองเปดแนวนูนหลังจากปรุงสุกดวยไอน้ำ

สำหรับฟงกชั่นการทำงานนี:้ จายไอน้ำ
โดยตรง ขอแนะนำใหทำความสะอาด
ตามขั้นตอนอยางนอยทุก 5 - 10 รอบ
การทำงานของ

1. เติมน้ำสมสายชู 250 มล. ในชองเปดแนวนูนที่
ดานลางของเตาอบ
ใชน้ำสมสายชูสูงสุด 6% แบบไมมีสวนผสมเพิ่ม
เติมใด ๆ

2. ปลอยใหน้ำสมสายชูละลายคราบตะกรันที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที

3. ทำความสะอาดชองเปดดวยน้ำอุนและผาเนื้อนุม

การทำความสะอาดซีลยางประตูปด
ตรวจสอบซีลยางที่ประตูปดเปนประจำ ซีลยางประตู
อยูบริเวณรอบชองเปดของเตาอบ อยาใชเตาอบหาก
ซีลยางประตูปดเสียหาย ติดตอศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต
ทำความสะอาดซีลยางประตูปดตามขอมูลทั่วไปใน
การทำความสะอาด

การถอดฐานรองชั้นวาง
ทำความสะอาดเตาอบโดยนำฐานรองชั้นวาง

ขอควรระวัง ใชความระมัดระวังขณะนำ
ฐานรองชั้นวางออก

1. ดึงดานหนาของฐานรองชั้นวางออกจากผนังดาน
ขาง

2. ดึงดานหลังของฐานรองชั้นวางออกจากผนังดาน
ขาง จากนั้นนำออก

2
1

ติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ที่ถอดออกโดยยอนลำดับขางตน

สลักรั้งที่รางเลื่อนจะตองหันไปดานหนา
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การถอดและติดตั้งประตูปด
ฝาปดเตาอบเปนแผงกระจกสามชั้น สามารถนำฝาเตา
อบและแผงกระจกดานในออกมาเพื่อทำความสะอาด
ได อานคำแนะนำในหัวขอ “การถอดและติดตั้งประตู”
กอนถอดแผงกระจก

ประตูปดเตาอบสามารถปดไดหากคุณนำ
แผงกระจกออกกอนถอดประตูปดเตาอบ

ขอควรระวัง อยาใชเตาอบโดยไมมีแผง
กระจก

1. เปดประตูใหสุดและคางตำแหนงบานพับทั้งสอง
ไว

2. ยกและบิดคันบังคับใหสุดที่บานพับทั้งสองตัว

3. ปดประตูปดเตาอบครึ่งหนึ่งของที่เปดไว จากนั้น
ยกและดึงไปดานหนาแลวนำประตูปดออกจาก
ฐานรอง

4. วางประตูปดไวบนผานุมบนพื้นผิวที่มั่นคง
5. จับที่ขอบประตูปด (B) ที่ขอบดานบนของประตูทั้ง

สองดาน จากนั้นดันเขาเพื่อคลายคลิปซีลออก

1

2

B

6. ดึงขอบประตูปดไปทางดานหนาเพื่อนำออก
7. จับแผงกระจกประตูใหนิ่งจากขอบดานบน แลว

คอย ๆ ดึงออกทีละชิ้น เริ่มจากแผงดานบน แผง
กระจกจะตองเลื่อนออกจากฐานรองรับทั้งชิ้น

8. ทำความสะอาดแผงกระจกโดยใชน้ำสบู เช็ดแหง
แผงกระจกดวยความระมัดระวัง อยาทำความ
สะอาดแผงกระจกในเครื่องลางจาน

หลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น ใหติดตั้งแผงกระจก
ขอบประตูและประตูเตาอบ ปดคันบังคับที่บานพับทั้ง
สองตัว
ติดตั้งแผงกระจก (A และ B) กลับเขาในลำดับที่ถูก
ตอง ตรวจสอบสัญลักษณ/ขอความจัดพิมพดานขาง
ของแผงกระจก แผงกระจกแตละชิ้นจะแตกตางกัน
เพื่อใหสะดวกในการถอดและประกอบ
สวนพิมพสกรีนจะตองหันเขาดานในของประตูปด
หลังจากติดตั้งพื้นผิวกรอบแผงกระจกที่สวนพิมพ
สกรีนจะตองรูสึกเรียบเนียนเมื่อสัมผัสดู
หากติดตั้งไดถูกตอง ขอบประตูจะคลิกล็อคเขาที่
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A B

ติดตั้งแผงกระจกตัวกลางเขาที่ฐานรองใหถูกตอง

A

B

การเปลี่ยนหลอดไฟ
วางผาไวบนพื้นเตาดานใน ซึ่งจะปองกันความเสีย
หายที่จะเกิดขึ้นกับแกวครอบหลอดไฟและชองเตา

คำเตือน มีอันตรายจากไฟดูด! ใหถอด
ฟวสออกกอนเปลี่ยนหลอดไฟ
หลอดไฟและแกวครอบหลอดไฟอาจ
รอนจัด

ขอควรระวัง ถือหลอดฮาโลเจนดวยผา
ทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหมีคราบไขมัน
ไหมบนหลอดไฟ

1. ปดเตาอบ
2. ถอดฟวสออกจากกลองฟวสหรือปดเบรกเกอร
3. หมุนฝากระจกครอบหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา

เพื่อถอดออก
4. ทำความสะอาดฝากระจกครอบ
5. เปลี่ยนหลอดไฟเตาอบเปน 40 วัตต, 230 โวลต

(50 เฮิรตซ) 350 องศาเซลเซียส หลอดไฟเตาอบ
ทนความรอน (ประเภทการเชื่อมตอ: G9)

6. ติดตั้งฝาครอบกระจก

การแกไขปญหา

คำเตือน ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

จะทำอยางไรถา...

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข
เตาไมทำความรอน เตาปดอยู เปดเตา

เตาไมทำความรอน ไมไดตั้งเวลา ตั้งเวลา

เตาไมทำความรอน ไมไดตั้งคาที่จำเปน คาจะตองปรับตั้งใหถูกตอง

เตาไมทำความรอน ระบบปดการทำงานอัตโนมัติ‐
ทำงาน 

ดูรายละเอียดในหัวขอ "ระบบปด‐
การทำงานอัตโนมัติ" 

เตาไมทำความรอน ฟงกชั่นล็อคปองกันเด็กทำงาน ดูรายละเอียดในหัวขอ "การใชฟง‐
กชั่นล็อคปองกันเด็ก"
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ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข
เตาไมทำความรอน ฟวสขาด ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสเปน‐

สาเหตุของปญหาในการทำงาน‐
หรือไม หากฟวสขาด ใหติดตอ‐
ชางไฟฟา

ไฟไมทำงาน ไฟมีปญหา เปลี่ยนหลอดไฟ

มีไอน้ำหรือหยดน้ำที่ผลิตภัณฑ‐
อาหารและที่ชองเปดตาง ๆ ของเตา

ทิ้งอาหารไวในเตานานเกินไป อยาทิ้งอาหารไวในเตาอบนาน‐
เกินกวา 15 - 20 นาทีหลังจาก‐
ผานขั้นตอนการปรุงสุกแลว

จอแสดงผลแสดงรหัสขอผิดพลาด‐
ซึ่งไมมีอยูในตาราง 

มีขอผิดพลาดของระบบไฟฟา • ปดใชงานเตาโดยใชฟวสตัด‐
ในบานหรือสวิตชนิรภัยใน‐
กลองฟวสและเปดใชงานอีก‐
ครั้ง

• หากจอแสดงผลแสดงรหัสขอ‐
ผิดพลาดอีก ใหติดตอศูนย‐
บริการอยางเปนทางการ

ประสิทธิภาพในการทำอาหารไมดี‐
เมื่อใชฟงกชัน: จายไอน้ำโดยตรง"

คุณไมไดเปดใชฟงกชั่น: จายไอ‐
น้ำโดยตรง"

โปรดดูที่บท "การเปดใชฟงกชัน:
จายไอน้ำโดยตรง"

ประสิทธิภาพในการทำอาหารไมดี‐
เมื่อใชฟงกชัน: จายไอน้ำโดยตรง"

คุณไมไดเติมน้ำในชองแนวนูน โปรดดูที่บท "การเปดใชฟงกชัน:
จายไอน้ำโดยตรง"

น้ำในชองแนวนูนไมยอมเดือด อุณหภูมต่ำเกินไป ปรับอุณหภูมิไวอยางนอย 110 °C

มีน้ำออกมาจากชองแนวนูน มีน้ำมากเกินไปในชองแนวนูน ปดเตาอบและปลอยใหเครื่องเย็น
เช็ดน้ำดวยผาหรือฟองน้ำ เติมน้ำ‐
ในปริมาณที่เหมาะสมไปยังชอง‐
แนวนูน ดูขั้นตอนเฉพาะที่มีแจงไว‐
ให

หลอดไฟปดอยู ฟงกชั่น การปรุงดวยฟงกชัน‐
พัดลมปรุงสุกแบบประหยัด เปด‐
ทำงานแลว

การทำงานตามปกติของฟงกชั่น
การปรุงดวยฟงกชันพัดลมปรุงสุก‐
แบบประหยัด ดูในหัวขอ "การใช‐
งานทั่วไป” ฟงกชันทำความรอน

ขอมูลการใหบริการ
หากไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ใหติดตอหรือศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาต
ขอมูลที่จำเปนสำหรับศูนยบริการมีแจงไวที่แผนพิกัด
แผนขอมูลอยูที่โครงดานหนาของชองเปดของเตาอบ

อยานำแผนพิกัดทางเทคนิคออกจากชองวางของเตา
อบ

แนะนำใหเขียนขอมูลไวที่นี่
รุน (MOD.) .........................................
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แนะนำใหเขียนขอมูลไวที่นี่
หมายเลขผลิตภัณฑ (PNC) .........................................

ซีเรียลนัมเบอร (S.N.) .........................................

ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลทางเทคนิค

ขนาด (ภายใน)
กวาง
สูง
ลึก

480 มม.
361 มม.
416 มม.

บริเวณถาดอบ 1438 ตร.ซม.

หนวยทำความรอนดานบน 2300 ก

หนวยทำความรอนดานลาง 1000 ก

ยาง 2300 ก

วงแหวน 2400 ก

พิกัดรวม 2990 ก

แรงดันไฟฟา 220 - 240 V

ความถี่ 50 - 60 Hz

จำนวนฟงกชั่นการทำงาน 9

การประหยัดพลังงาน
ขอมูลผลิตภัณฑและเอกสารขอมูลผลิตภัณฑ

ชื่อผูจำหนาย IKEA

การระบุรูปแบบโมเดล SMAKSAK

ดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน 81.2

ระดับประสิทธิภาพพลังงาน A+

อัตราสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับโหลดมาตรฐาน โหมดปกติ 0.93 kWh/รอบ

อัตราสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับโหลดมาตรฐาน และโหมดใช‐
พัดลม (MJ/รอบ) - เตาอบดานบน

0.69 kWh/รอบ

จำนวนชอง 1

แหลงความรอน ไฟฟา
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ปริมาณ 72 ย

ประเภทเตาอบ เตาอบบิ๊วทอินในตัว

มวล 33.1 กก.

ประหยัดพลังงาน
เตาอบมีระบบการทำงานเพื่อชวย
ประหยัดการทำงานระหวางการปรุงสุก
ทั่วไป

คำแนะนำทั่วไป
ประตูเตาอบจะตองปดใหถูกตองขณะเตาอบทำงาน
อยาเปดประตูบอยเกินไประหวางปรุงสุก ปะเก็นที่
ประตูจะตองสะอาดและยึดกับที่อยางแนนหนา
ใชจานโลหะเพื่อชวยประหยัดพลังงาน
หากทำได อยาอุนรอนเตาอบกอนใสอาหารไวดานใน
หากระยะเวลาปรุงสุกมากกวา 30 นาที ใหลดอุณหภูมิ
ของเตาเปนขั้นต่ำ 3 - 10 นาทีกอนสิ้นสุดเวลาปรุงสุก
โดยพิจารณาตามระยะเวลาในการปรุงสุก ความรอน
หลงเหลือภายในเตาจะทำหนาที่ปรุงสุกตอไป
ใชความรอนหลงเหลือเพื่ออุนอาหารอื่น ๆ
เวนระยะพักระหวางการอบใหสั้นที่สุดหากเตรียมเมนู
หลายอยางพรอมกัน
การปรุงสุกโดยใชพัดลม
ใชฟงกชั่นปรุงสุกดวยพัดลมเพื่อประหยัดพลังงาน
หากสามารถทำได

ความรอนตกคาง
หากเปดใชโปรแกรมที่เลือก ระยะเวลา หรือ เวลาสิ้น
สุดไว และเวลาปรุงสุกนานกวา 30 นาที สวนประกอบ
ในการทำความรอนจะปดการทำงานอัตโนมัติกอน
ลวงหนาสำหรับฟงกชั่นเตาอบบางรายการ
พัดลมและหลอดไฟจะยังคงทำงานตอไป
เก็บอาหารใหอุนรอนอยูเสมอ
เลือกคาอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเพื่อใชความรอนหลงเหลือ
เพื่ออุนรอนอาหารไว ตัวแจงสถานะความรอนหลง
เหลือและอุณหภูมิจะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล
การปรุงอาหารขณะหลอดไฟดับ
ปดหลอดไฟระหวางปรุงสุก เปดเฉพาะในกรณีที่
จำเปน
การปรุงดวยฟงกชันพัดลมปรุงสุกแบบประหยัด
ฟงกชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อใหประหยัดพลังงานระหวาง
การปรุงสุก
ขณะเปดใชฟงกชั่นนี้ ไฟจะดับลงอัตโนมัติหลังผาน
ไป 30 วินาที

ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม

รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ  ใสบรรจุภัณฑลงใน
ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล ชวย
ปกปองสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย และเพื่อ
รีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อยาทิ้ง

อุปกรณที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ  รวมกับขยะใน
ครัวเรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ

การรับประกันของ IKEA

การรับประกันของ IKEA มีอายุนานแคไหน
การรับประกันนี้มีอายุหา (5) ปนับจากวันที่ซื้อเครื่อง
ใชไฟฟาที ่IKEA ตองใชใบเสร็จรับเงินตนฉบับเพื่อ
เปนหลักฐานการซื้อ หากมีการดำเนินการใหบริการ
ภายใตการรับประกัน การดำเนินการนี้จะไมขยาย
ระยะเวลาการรับประกันของเครื่องใชไฟฟา

ใครจะเปนผูใหบริการ
ผูใหบริการของ IKEA จะใหบริการผานการดำเนิน
งานของตนเองหรือเครือขายพันธมิตรผูใหบริการที่ได
รับอนุญาต
การรับประกันนี้ครอบคลุมอะไรบาง
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การรับประกันครอบคลุมถึงขอบกพรองของเครื่องใช
ไฟฟาซึ่งเกิดจากโครงสรางที่ไมสมบูรณหรือวัสดุมีขอ
บกพรอง นับจากวันที่ซื้อจาก IKEA การรับประกันนี้
ใชไดกับการใชงานภายในประเทศเทานั้น มีขอ
ยกเวนระบุไวภายใตหัวขอ "สิ่งที่ไมครอบคลุมภายใต
การรับประกันนี้คืออะไร" ภายในระยะเวลาการรับ
ประกัน คาใชจายในการแกไขขอบกพรอง เชน การ
ซอมแซม ชิ้นสวน แรงงาน และการเดินทางจะไดรับ
การคุมครอง โดยมีเงื่อนไขวาตองสามารถเขาถึง
เครื่องใชไฟฟาเพื่อซอมแซมไดโดยไมมีคาใชจาย
พิเศษ ในเงื่อนไขเหลานี ้กฎระเบียบทองถิ่นที่
เกี่ยวของจะมีผลบังคับใช ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนทดแทน
จะกลายเปนทรัพยสินของ IKEA

IKEA จะทำอยางไรเพื่อแกไขปญหา
หากอยูภายใตการรับประกันนี ้ผูใหบริการที่ไดรับการ
แตงตั้งจาก IKEA จะตรวจสอบผลิตภัณฑและตัดสินใจ
ตามดุลยพินิจของตนแตเพียงผูเดียว หากพิจารณา
แลววาครอบคลุม ผูใหบริการของ IKEA หรือพันธมิตร
ผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตผานการดำเนินงานของ
ตนเองจะดำเนินงานตามดุลยพินิจของตนแตเพียงผู
เดียว ไมวาจะเปนการซอมแซมผลิตภัณฑที่ชำรุดหรือ
เปลี่ยนใหใหมดวยผลิตภัณฑเดียวกันหรือเทียบเทา
สิ่งที่ไมครอบคลุมภายใตการรับประกันนี้คืออะไร
• การสึกหรอตามปกติ
• ความเสียหายโดยเจตนาหรือประมาทเลินเลอ

ความเสียหายที่เกิดจากความลมเหลวในการ
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดำเนินงาน การติดตั้ง
ที่ไมถูกตองหรือโดยการเชื่อมตอกับแรงดันไฟฟา
ที่ไมถูกตอง ความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาทาง
เคมีหรือสารเคมีไฟฟา สนิม การกัดกรอน หรือ
ความเสียหายจากน้ำ รวมถึงแตไมจำกัดเพียง
ความเสียหายที่เกิดจากหินปูนในน้ำประปาที่มาก
เกินไป ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่
ผิดปกติ

• ชิ้นสวนสิ้นเปลืองซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่และหลอดไฟ
• ชิ้นสวนที่ไมทำงานและชิ้นสวนเพื่อการตกแตงซึ่ง

ไมสงผลกระทบตอการใชงานตามปกติของเครื่อง
รวมถึงรอยขีดขวนและความแตกตางของสีที่เกิด
ขึ้นได

• ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากวัตถุหรือสาร
แปลกปลอม และการทำความสะอาดหรือการแกไข
การอุดตันของตัวกรอง ระบบระบายน้ำ หรือลิ้นชัก
ใสน้ำยาทำความสะอาด

• ความเสียหายตอชิ้นสวนตอไปนี:้ กระจกเซรามิก
อุปกรณเสริม ตะกราถวยชามและชอนสอม ทอจาย
น้ำและทอระบายน้ำ ตัวกันรั่ว หลอดไฟและฝา
ครอบหลอดไฟ หนาจอ ลูกบิด ตัวครอบและชิ้น
สวนของตัวครอบ เวนแตความเสียหายดังกลาว

สามารถพิสูจนไดวาเกิดจากขอบกพรองในการ
ผลิต

• กรณีที่ไมพบขอบกพรองในระหวางที่ชางเทคนิค
เขาไปตรวจดู

• การซอมแซมที่ไมไดดำเนินการโดยผูใหบริการที่
ไดรับการแตงตั้งของเราและ/หรือพันธมิตรผูให
บริการตามสัญญาที่ไดรับอนุญาตหรือมีการใชชิ้น
สวนอุปกรณที่ไมใชชิ้นสวนดั้งเดิม

• การซอมแซมที่เกิดจากการติดตั้งซึ่งมีขอบกพรอง
หรือไมเปนไปตามขอกำหนด

• การใชเครื่องใชไฟฟาในสภาพแวดลอมที่ไมใช
ที่พักอาศัย เชน การใชงานของผูประกอบวิชาชีพ

• ความเสียหายจากการขนสง หากลูกคาขนสง
สินคาไปยังบานหรือที่อยูอื่น IKEA จะไมรับผิด
ชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการ
ขนสง อยางไรก็ตามหาก IKEA สงมอบผลิตภัณฑ
ไปยังที่อยูจัดสงของลูกคา ความเสียหายตอ
ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นระหวางการจัดสงนี้จะไดรับ
การคุมครองโดย IKEA

• คาใชจายสำหรับการดำเนินการติดตั้งเริ่มตนของ
เครื่องใชไฟฟา IKEA

• อยางไรก็ตาม หากผูใหบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จาก IKEA หรือพันธมิตรผูใหบริการที่ไดรับ
อนุญาตทำการซอมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องภายใต
เงื่อนไขของการรับประกันนี้ ในกรณีที่จำเปน ผูให
บริการที่ไดรับการแตงตั้งหรือพันธมิตรผูใหบริการ
ที่ไดรับอนุญาตจะติดตั้งเครื่องใชไฟฟาที่ซอมแซม
แลวอีกครั้งหรือติดตั้งเครื่องใหมที่ใชทดแทน
เครื่องเดิม

• การติดตั้งระบบประปาและไฟฟาทั้งหมดไมใช
ความรับผิดชอบของ IKEA และลูกคาตองทำงาน
เหลานี้ใหเสร็จกอนดำเนินการ

กฎหมายของประเทศมีผลบังคับใชอยางไร
การรับประกันของ IKEA ใหสิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะ
เจาะจงซึ่งครอบคลุมหรือเกินกวาความตองการทาง
กฎหมายในทองถิ่นทั้งหมด อยางไรก็ตาม เงื่อนไข
เหลานี้ไมไดจำกัดสิทธิผูบริโภคที่อธิบายไวใน
กฎหมายทองถิ่นแตอยางใด
พื้นที่ที่มีผลบังคับใช
การรับประกันนี้มีผลเฉพาะในประเทศที่ทำการซื้อ
ผลิตภัณฑเทานั้น โดยจะใหบริการในกรอบของ
เงื่อนไขการรับประกัน ภาระผูกพันในการดำเนินการ
บริการในกรอบการรับประกันมีอยูเฉพาะในกรณีที่
เครื่องใชไฟฟามีคุณสมบัติตามและไดรับการติดตั้ง
ตาม:

• ขอกำหนดทางเทคนิคของประเทศที่มีการเรียกรอง
การรับประกัน

• คำแนะนำในการประกอบและขอมูลความปลอดภัย
ตามคูมือผูใช
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บริการหลังการขายเฉพาะสำหรับเครื่องใชไฟฟา
IKEA

โปรดอยาลังเลที่จะติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตที่
ไดรับการแตงตั้งจาก IKEA เพื่อ:
• สงคำขอบริการภายใตการรับประกันนี้
• ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องใชไฟฟา

IKEA ในเฟอรนิเจอรครัวของ IKEA โดยเฉพาะ
• ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องใช

ไฟฟาของ IKEA

เพื่อใหแนใจวาเราจะใหความชวยเหลือที่ดีที่สุดกับ
คุณ โปรดอานคำแนะนำการประกอบและ/หรือคูมือผู
ใชอยางรอบคอบกอนติดตอเรา
หากคุณตองการบริการจากเรา ติดตอเราไดตามนี้

ศูนยบริการลูกคาหลังการขายของ IKEA
จะชวยเหลือคุณทางโทรศัพทเพื่อแก ปญ
หาพื้นฐานสําหรับเครื่องใชไฟฟา ของ
คุณเมื่อมีการติดตอขอใชบริการ โปรด
ดูท
www.IKEA.com
แลวเลือกสาขาในพื้นที่ของคุณ เพื่อดู
หมายเลขโทรศัพทของสาขาในพื้นที่และ
เวลาเปดทำการ

กอนจะโทรหาเรา โปรดตรวจสอบวาคุณ
ทราบหมายเลขรหัสสินคาของ IKEA
(รหัส 8 หลัก) และหมายเลขประจำเครื่อง
(รหัส 8 หลักที่พบไดบนปายที่ตัวสินคา)
ของเครื่องใชไฟฟาที่คุณตองการความ
ชวยเหลือจากเราแลว

เก็บใบเสร็จรับเงินไวใหดี! ใบเสร็จรับ
เงินคือหลักฐานการซื้อของคุณและจำ
เปนตองใชเพื่อการรับประกันสินคา
โปรดทราบวารายงานใบเสร็จรับเงินยัง
มีชื่อและหมายเลขรหัสสินคาของ IKEA
(รหัส 8 หลัก) สำหรับเครื่องใชไฟฟา
แตละเครื่องที่คุณซื้อ

คุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมหรือไม
สำหรับคำถามเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับบริการ
หลังการขายของเครื่องใชไฟฟาของคุณ โปรดติดตอ
ศูนยบริการทางโทรศัพทของสาขา IKEA ที่ใกลที่สุด
เราขอแนะนำใหคุณอานเอกสารเครื่องใชไฟฟาอยาง
ละเอียดกอนติดตอเรา
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