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ขอ้มลูเอกสาร 

การควบคมุเวอรช์นั 

วนัที ่ หมายเลขออกเอกสาร ค าอธบิาย  ออกโดย 

17 กันยายน 2018 04 ค าแนะน าและขัน้ตอนการตดิตัง้และการใชง้านส าหรับ 
eikon e1s 

Merrychef 

จดุประสงคข์องเอกสาร 

จุดประสงคข์องคูม่อืนีค้อืการใหค้ าแนะน าครา่ว ๆ เกีย่วกับเตาอบ Merrychef รุน่ eikon e1s 

เอกสารฉบับนีจั้ดท าขึน้มาเพือ่ชว่ยใหค้ณุเริม่ตน้ใชง้านเตาอบ รวมถงึใหค้ าแนะน าเกีย่วกับวธิกีารใชง้านเตาอบในชวีติประจ าวัน 

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

เอกสารฉบับนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของคูม่อืผูใ้ชง้านของเตาอบ Merrychef รุน่ eikon e1s ทัง้หมด คูม่อืฉบับเต็มแบง่ออกเป็น 3 หัวขอ้: 

• หัวขอ้ที ่1: คูม่อืความปลอดภัย 
• หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 
• หัวขอ้ที ่3: คูม่อืการซอ่มบ ารงุและการซอ่มแซม 

วธิกีารใชคู้ม่อืนี ้

ควรอา่นคูม่อืฉบับนีก้อ่นการตดิตัง้และใชง้านเตาอบ และควรใชร้ว่มกับคูม่อืความปลอดภัย (หัวขอ้ที ่1) 
และคูม่อืการซอ่มบ ารงุและการซอ่มแซม (หัวขอ้ที ่3) 

สญัลกัษณ์และความหมาย 

ขอ้มลูทีส่ าคัญจะเนน้ย ้าไวต้ลอดหัวขอ้นี ้โดยใชส้ัญลักษณ์หรอืการแจง้ค าเตอืน  

สญัลกัษณ ์ ความหมาย 

 
ค าเตอืนในกรณีทีอ่าจท าใหบ้าดเจ็บได ้กรณุาปฏบัิตติามค าเตอืนทัง้หมดทีป่รากฏอยูห่ลังสัญลักษณ์นี ้
เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บหรอืการเสยีชวีติทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 

ดหัูวขอ้หรอืคูม่อืทีร่ะบไุว ้

 

จดบันทกึขอ้มลูนี ้

 

การแจง้ค าเตอืน 

ระดบัอนัตราย ผลทีต่ามมา ความเป็นไปได ้

 
การเสยีชวีติ / การบาดเจ็บรา้ยแรง (ถาวร) ความเสีย่งฉับพลัน 

 
การเสยีชวีติ / การบาดเจ็บรา้ยแรง (ถาวร) ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
การบาดเจ็บเล็กนอ้ย (แกไ้ขได)้ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 
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2A. ค าแนะน าเบือ้งตน้เกีย่วกบัรุน่ e1s 

เตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟ Merrychef รุน่ eikon e1s 
น าเสนอการท างานแบบยดืหยุน่ทีผ่สมผสานฟังกช์นัหลายอย่างเขา้ดว้ยกัน 
โดยเปิดโอกาสใหค้ณุสามารถควบคมุความเร็วพัดลมและก าลังไมโครเวฟไดด้ว้ย 

การประกอบอาหารแบบผสมผสานมอบผลลัพธค์ณุภาพเยีย่มในเวลาเพยีงชัว่ครูเ่ทยีบกับการ
ท าอาหารดว้ยวธิกีารทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ตอ้งปรงุอาหารเมนูอบ คั่ว ยา่ง 
และการเผาหนา้อาหารใหเ้กรยีม 

เมือ่ตัง้คา่ 
ค าสั่งส าหรับการประกอบอาหารดว้ยระบบผสมผสานหรอืระบบอบลมรอ้นของรายการอาหารทีเ่
ลอืกไวส้ามารถตัง้โปรแกรมไวใ้นหน่วยความจ าของเตาอบ 
และเรยีกใชไ้ดอ้ย่างง่ายดายและแมน่ย า 
คณุสามารถจัดเก็บและเรยีกใชง้านโปรแกรมการท างานไดส้งูสดุถงึ 1024 โปรแกรม 

ระบบควบคมุของเตาอบเพิม่ความยดืหยุน่ในการใชง้าน 
โดยชว่ยใหส้ามารถตัง้โปรแกรมแบบหลายขัน้ตอนได ้
คณุจงึสามารถก าหนดเงือ่นไขทีเ่หมาะสมเพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีม่คีณุภาพตามแตล่ะชนดิของอา
หาร โปรแกรมการปรงุอาหารหนึง่รายการสามารถตัง้คา่ไดส้งูสดุถงึ 6 ขัน้ตอน 
โดยสามารถควบคมุการตัง้คา่เวลา ความเร็วพัดลม และก าลังไมโครเวฟของแตล่ะขัน้ตอนได ้

 

การระบเุตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟ 

ขอ้มลูตอ่ไปนีแ้สดงอยูบ่นป้ายชือ่ทีอ่ยูด่า้นหลังของเตาอบ:  

• แบรนดแ์ละชือ่ (Merrychef)  

• รุน่ (e1s)  

• หมายเลขรุน่ 

• หมายเลขประจ าเครือ่ง 

• แรงดันไฟฟ้า 

• กระแสไฟฟ้าทีข่ดลวดสงูสดุ 

• กระแสไฟฟ้าจ่ายสงูสดุ 

• ก าลังไมโครเวฟเอาตพ์ุต 

• ก าลังความรอ้นเอาตพ์ตุ 

• ความถีค่ลืน่ไมโครเวฟ  

• ผูผ้ลติ 

• สถานทีผ่ลติ 

• ส านักงานใหญข่องแบรนด ์

 

 

  รปูที ่22: ป้ายชือ่รุน่ e1s 

 

  

 

รปูที ่21: มมุมองดา้นหนา้ของรุน่ e1s 
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ชิน้สว่นเครือ่งและการท างาน 

                    

รปูที ่23: ช ิน้สว่นเครือ่งและการท างาน 

1) สวติชเ์ปิด/ปิด – ใชเ้ปิดและปิดเตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟ 
การปิดสวติชน์ีไ้มไ่ดตั้ดแยกเครือ่งใชไ้ฟฟ้าออกจากแหลง่จ่ายไฟฟ้า 

2) แผงควบคมุหนา้จอ easyTouch® – เมือ่เปิดเครือ่ง หนา้จอ easyTouch® จะแสดงอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชข้ึน้มา 

3) พอรต์ USB – ชอ่ง USB ใตฝ้าครอบชว่ยใหส้ามารถอัปเดตโปรแกรมทีจั่ดเก็บอยูใ่นเตาอบได ้

4) ฝาครอบป้องกนั – ฝาครอบตอ้งถอดออกโดยใชเ้ครือ่งมอืเฉพาะเทา่นัน้ 
ฝาครอบนีป้้องกันไมใ่หผู้ใ้ชง้านสัมผัสกับชิน้สว่นทีม่กีระแสไฟฟ้าโดยไมตั่ง้ใจและการเขา้ถงึพัดลมทีห่มุนอยู ่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่ฝาครอบตดิตัง้แน่นหนาดแีลว้ 

5) แผงควบคมุ – ป้องกันไมใ่หผู้ใ้ชง้านสัมผัสกับชิน้สว่นทีม่กีระแสไฟฟ้าโดยไมไ่ดตั้ง้ใจ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่แผงควบคมุตดิตัง้แน่นหนาดแีลว้ 

6) ประตเูตาอบ – สว่นนีจ้ะป้องกันไมใ่หพ้ลังงานในเตาอบออกมาดา้นนอกดว้ยระบบป้องกันคลืน่ไมโครเวฟ 3 ชัน้ 
ดแูลรักษาประตตููใ้หส้ะอาดและอยา่ใชว้างของหนัก 

7) ตวักรองอากาศ – ตัวกรองอากาศเป็นสว่นหนึง่ของระบบระบายอากาศและตัง้อยูท่ีด่า้นหนา้ของเครือ่งสว่นลา่ง 
คอยดแูลรักษาไมใ่หต้ัวกรองอดุตันและท าความสะอาดเป็นประจ าตามทีอ่ธบิายไวใ้นหัวขอ้ที ่2G: ขัน้ตอนการท าความสะอาด  

8) มอืจบัประตเูตาอบ – กา้นแข็งแรงซึง่ใชด้งึลงและดงึออกจากเครือ่งเพือ่เปิดประตเูตาอบ 

9) ผนกึประตเูตาอบ – ผนกึรอบประตเูตาอบอยา่งแน่นสนทิ 
ดแูลรักษาประตเูตาอบใหส้ะอาดและตรวจสอบรอ่งรอยความเสยีหายเป็นประจ า  

10) หอ้งอบ – หอ้งอบผลติจากสแตนเลสสตลีและใชส้ าหรับการปรงุอาหาร  

11) ป้ายชือ่ – ป้ายทีด่า้นหลังของเตาอบ ซึง่ระบหุมายเลขเครือ่ง ประเภทรุน่ และขอ้มลูทางเทคนคิของระบบไฟฟ้า  

12) ชอ่งลม - ตัง้อยูด่า้นหลัง ใชเ้พือ่ระบายความรอ้นใหก้ับสว่นประกอบภายในเครือ่ง 
และเป็นชอ่งใหไ้อน ้าจากหอ้งอบระเหยออกมาได ้ชอ่งลมนีต้อ้งตรวจสอบไมใ่หม้กีารอดุตัน 
ทัง้นีก้ าลังไมโครเวฟไมส่ามารถเล็ดลอดออกมาจากชอ่งนีไ้ด ้

13) ทอ่ไอน า้และฝาครอบ – ทอ่แบบฝาปิดจากหอ้งอบมาจนถงึดา้นหลังของเตาอบ มไีวเ้พือ่ระบายไอน ้าระหวา่งการท าอาหาร 
เพือ่ป้องกันการสะสมแรงดัน 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

อปุกรณ์และอปุกรณ์เสรมิ 

เตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟ e1s มาพรอ้มกับอปุกรณ์และอปุกรณ์เสรมิดังตอ่ไปนี ้

 

 

 

จานปรงุอาหาร  

จานปรงุอาหารวางอยูภ่ายในเตาอบ 
วางอาหารลงบนจานโดยใชช้ัน้รองหรอืต
ะกรา้ทีเ่หมาะสม 
สามารถถอดออกมาท าสะอาดได ้

ตวักรองอากาศ 

ตัวกรองอากาศอยูต่รงดา้นหนา้ของเครือ่งสว่นลา่งและเป็นสว่นห
นึง่ของระบบระบายอากาศ 
ควรรักษาความสะอาดและดแูลไม่ใหอ้ดุตัน 

ใบพาย 

ใบพายใชก้วาดอาหารออก

จากเตาอบ 

 

 

อปุกรณ์เสรมิของ Merrychef มมีากมาย ซ ึง่ลกูคา้สามารถซือ้มาใชง้านกับเตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟได ้
โปรดตดิตอ่ตัวแทนจ าหน่ายเตาอบ Merrychef เพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

2B. การตดิต ัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

 
ผูใ้ชต้อ้งอา่นหัวขอ้ที ่1: คูม่อืความปลอดภัย กอ่นจะตดิตัง้หรอืใชง้านเตาอบไมโครเวฟ  

การแกะหอ่บรรจ ุ 

1. ตัดสายรัดกลอ่งและเปิดฝาออก 

 

 

 

2. น าเอกสารส าหรับลกูคา้และอปุกรณ์เสริ
มของผลติภัณฑอ์อกมา ซึง่ไดแ้ก:่ 
 
• ตัวกรองอากาศ 1 ชิน้ 
• จานปรงุอาหาร 1 ชิน้ 
• คูม่อืความปลอดภัย 1 เลม่ 

• คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 1 
เลม่ 

 

 

3. แกะบรรจุภัณฑอ์อกเพือ่ตรวจสอบเตาอบ
ผสมผสานระบบไมโครเวฟ 

 

ตรวจหาความเสยีหายทีตั่วเครือ่งกอ่นลงชือ่ในบันทกึการสง่สนิคา้ 
จดบันทกึความเสยีหายทัง้หมดลงในบันทกึการสง่สนิคา้และแจง้ผูจั้ดสง่และผูผ้ลติ 

   หา้มตดิตัง้หรอืใชง้านเครือ่งทีเ่สยีหายไมว่่าในสถานการณ์ใดก็ตาม 

ยกเครือ่งออกจากพาเลท 

1. มองหาจุดยกทีเ่หมาะสม 

 

   

• สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกันตัวสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม 
• อยา่ยกเตาอบโดยการจบัทีม่อืจบั 
• เครือ่งอาจพลกิคว ่าและหลน่ทับได ้

ใหใ้ชค้วามระมัดระวัง 

2. ยกเครือ่งออกจากบรรจภุัณฑ ์
ตอนนีเ้ครือ่งพรอ้มส าหรับการตดิตัง้แลว้ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัต าแหนง่ทีจ่ะตดิต ัง้ 

พืน้ทีข่ ัน้ต า่ 

รปูที ่2.4 แสดงพืน้ทีท่ีต่อ้งใชใ้นการตดิตัง้เตาอบ รวมทัง้ระยะหา่งขัน้ต ่าจากผนังและพืน้บรเิวณใกลเ้คยีงดว้ย 
นอกจากนีใ้หป้ฏบัิตติามขอ้ก าหนดเกีย่วกับระยะปลอดภัยดา้นบนดว้ยเสมอ 

 

รปูที ่24: ขอ้ก าหนดเกีย่วกับพืน้ทีข่ัน้ต ่า 

• ระยะปลอดภัยดา้นบน (A) = 50 มม. (2 นิว้)  

• ขอ้ก าหนดเกีย่วกับความลกึ: 

− ความกวา้งของเครือ่ง (X) = 406.4 มม. (16 นิว้) 

− ความลกึขณะเปิดเตาอบ (Y) = 806.9 มม. (31.8 นิว้) 

− ความลกึตามแนวยาว (Z) = 499.0 มม. (19.6 นิว้) 

• ระยะปลอดภัยดา้นซา้ย/ดา้นขวา / ดา้นหลัง: 0 มม.  

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัพืน้ทีใ่ชง้านจรงิ 

จ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีม่ากกวา่ทีร่ะบไุวข้อ้ก าหนดเกีย่วกับพืน้ทีข่ัน้ต ่าจงึจะสามารถใชง้านเตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟไดอ้ยา่งปลอดภัย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการปรงุอาหารรอ้น โดยทั่วไปแลว้ เราแนะน าใหเ้วน้ระยะหา่งผนังมากกวา่ขอ้ก าหนด 
เพือ่ใหส้ามารถเขา้ไปซอ่มบ ารงุเตาอบไดส้ะดวก 

ในบรเิวณทีต่ดิตัง้ ชิน้สว่นตอ่ไปนี้ตอ้งไมถ่กูปกคลมุ ปรับ หรอืปิดกัน้ 

• ทอ่อากาศทีด่า้นหลังของเครือ่ง 
• ตัวกรองอากาศทีด่า้นหนา้ของเครือ่ง 

การยดึเครือ่งกบัพืน้ผวิบรเิวณทีว่างเตาอบ 

เครือ่งสามารถยดึเขา้กับพืน้ผวิทีเ่หมาะสม ซึง่สามารถรับน ้าหนักของเครือ่งได ้

โปรดปฏบัิตติามกฎตอ่ไปนีเ้พือ่ใหต้ดิตัง้เครือ่งไดอ้ยา่งมั่นคง: 

• พืน้ผวิดา้นบนตอ้งไมใ่ชพ่ืน้ผวิลืน่ 

• พืน้ผวิทีร่องรับน ้าหนักเตาอบตอ้งมคีณุสมบัตดิังตอ่ไปนี:้ 

• พืน้ผวิทีร่องรับน ้าหนักของเตาอบตอ้งเรยีบเสมอกัน 

• พืน้ผวิทีร่องรับเตาอบตอ้งสามารถรับน ้าหนักของเครือ่งขณะใชง้านได ้
รวมไปถงึน ้าหนักของโครงสรา้งทีร่องรับเตาอบดังตอ่ไปนี:้ 50Hz = 46 กก. /101 ปอนด ์และ 60Hz = 45 กก. / 99 
ปอนด ์
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า 

กฎความปลอดภยั 

 ปฏบัิตติามกฎตอ่ไปนีเ้พือ่ป้องกันอันตรายจากการเชือ่มตอ่ผดิพลาด: 

• เฉพาะชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบัตติามขอ้ก าหนดของ EN 50110-1 
และชา่งไฟฟ้าจากบรษัิทซอ่มบ ารุงทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ทีส่ามารถท างานเกีย่วกับอปุกรณ์ไฟฟ้าได ้

• การเชือ่มตอ่กับแหลง่จ่ายไฟจะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบทอ้งถิน่ทีบั่งคับใชข้องสมาคมวชิาชพีและของบรษัิทไฟฟ้าทีเ่กีย่วขอ้ง 

• กลอ่งครอบเตาอบตอ้งตดิตัง้สายดนิอยา่งเหมาะสมและเชือ่มตอ่กับระบบประสานศักย ์

• หากตอ้งตดิตัง้เตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟ 2 เครือ่งภายในตูว้างซอ้นเตาอบ 
ทัง้กลอ่งครอบเตาอบและตูว้างซอ้นเตาอบจะตอ้งตดิตัง้สายดนิอยา่งเหมาะสมและเชือ่มตอ่กับระบบประสานศักย ์

• ใหส้วมใสอ่ปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืความปลอดภัย – หัวขอ้ 1F 

อุปกรณท์ีลู่กคา้เตรยีมใหแ้ละระเบยีบในการตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า 

ตารางที ่2.1 แสดงรายการอปุกรณ์ใดทีล่กูคา้ตอ้งจัดเตรยีมใหแ้ละระเบยีบทีต่อ้งปฏบัิตติามเมือ่เชือ่มตอ่เตาอบกับระบบไฟฟ้า 
  

อปุกรณ์ ระเบยีบ 

ฟิวส ์ การป้องกันกระแสไฟเกนิดว้ยฟิวสแ์ละการเชือ่มตอ่เตาอบกับแหลง่จ่ายไฟตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบใ
นทอ้งถิน่และขอ้ก าหนดการตดิตัง้ในประเทศ  

การประสานศักย ์ เครือ่งตอ้งเชือ่มตอ่เขา้กับระบบประสานศักย ์

การประสานศักย:์ 
การเชือ่มตอ่ทางไฟฟ้าเพือ่ใหก้รอบของอปุกรณ์ไฟฟ้าและสว่นประกอบเหนีย่วน าไฟฟ้าภายนอกทัง้หม
ดมคีา่ศักยเ์ทา่กัน (หรอืเกอืบเทา่กัน) 

เครือ่งตัดไฟรั่ว 
(RCD) 

ระเบยีบการตดิตัง้ก าหนดวา่จะตอ้งโดยใชเ้ครือ่งตัดไฟร่ัว (RCD) ในการป้องกันไฟรั่ว 
ทัง้นีต้อ้งใชเ้ครือ่งตัดไฟร่ัวทีเ่หมาะสมตามกฎระเบยีบในประเทศ 

หากตดิตัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ามากกวา่หนึง่เครือ่ง 
ตอ้งตดิตัง้เครือ่งตัดไฟร่ัวหนึง่เครือ่งส าหรับเตาอบแต่ละเครือ่ง 

เครือ่งตัดไฟ ตอ้งตดิตัง้เครือ่งตัดกระแสไฟฟ้าทุกขัว้ ซึง่จะตอ้งเขา้ถงึไดง้่ายและเวน้ระยะจากจุดสัมผัสอยา่งนอ้ย 3 
มม. โดยตดิตัง้ไวใ้กลก้ับเตาอบ เตาอบจะตอ้งเชือ่มตอ่ผา่นเครือ่งตัดกระแสไฟฟ้านี้ 

เครือ่งตัดกระแสไฟฟ้าใชส้ าหรับตัดแยกเตาอบออกจากแหลง่จ่ายไฟเมือ่ตอ้งท าความสะอาด 
ซอ่มแซม และตดิตัง้เตาอบ 

ตารางที ่21: อปุกรณ์และระเบยีบทางไฟฟ้า 

ขอ้ก าหนดและขอ้มูลทางเทคนคิส าหรบัรุน่ e1s 

เครือ่งแปลงความถีไ่ฟฟ้าทีต่ดิต ัง้ไว ้

• เตาอบไดต้ดิตัง้เครือ่งแปลงความถีไ่ฟฟ้า (FC) ไวจ้ านวน 1 เครือ่ง และตัวกรองอนิพตุไฟฟ้าเมน EMC อกีหนึง่ชดุ 

• อปุกรณ์เหลา่นีอ้าจท าใหเ้กดิกระแสไฟฟ้ารั่วไหลมากกวา่ 3.5 มลิลแิอมป์ ตอ่ไดรฟ์ FC หนึง่ตัว 

• ใหใ้ชเ้ครือ่ง RCD ทีเ่หมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าทีร่ะบไุว ้
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

คณุสมบตัขิองเครือ่งตดัไฟร ัว่ 

เครือ่งตัดไฟรั่ว (RCD) ตอ้งมคีณุสมบัตดิังตอ่ไปนี:้ 

• ตัวกรองส าหรับกรองกระแสไฟฟ้า RF 

• ลักษณะการตัดวงจรแบบ ‘หน่วงเวลา’ ส าหรับเครือ่ง RCD ทีม่ขีดีจ ากัดขัน้ต ่าในการตัดวงจรที ่>30mA: ป้องกันไมใ่ห ้RCD 
ตัดวงจรเพราะประจุกระแสไฟฟ้าของตัวเก็บประจุและคา่ความจุไฟฟ้าแฝงเมือ่เปิดเครือ่ง 

• ลักษณะการตัดวงจรแบบ ‘ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ประเภท SI’ ส าหรับอปุกรณ์ RCD ทีม่ขีดีจ ากัดขัน้ต ่าในการตัดวงจร 
>30mA: ไมไ่วตอ่การตัดวงจรทีไ่มจ่ าเป็น 

เครือ่งตดัวงจร 

• การตดิตัง้ทีเ่ครือ่งตัดวงจรมาตรฐาน (ประเภท ‘B’) จะมคีวามไวตอ่ ‘ไฟกระชาก’ ซึง่จะเกดิขึน้เมือ่เปิดตูแ้ชแ่ข็ง ตูแ้ชเ่ย็น 
และอปุกรณ์ในครัวอืน่ ๆ รวมถงึเตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟ ดว้ยเหตนุี ้จงึตอ้งตดิตัง้เครือ่งตัดวงจรประเภท ‘D’ 
(ทีอ่อกแบบมาเฉพาะส าหรับอปุกรณ์ประเภทนี)้ ดว้ย ควรตดิตัง้เครือ่งตัดวงจรทีม่กี าลังเหมาะสมส าหรับเตาอบแตล่ะเครือ่งแยกกัน 

แหลง่จา่ยไฟฟ้าความตา้นทานต า่ 

• เตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟเพือ่การพาณชิยไ์ดม้าตรฐาน EN 61000-3-11 อยา่งไรก็ตาม 
เมือ่เชือ่มตอ่อปุกรณ์ทีอ่อ่นไหวตอ่แรงดันไฟฟ้าเขา้กับแหลง่จ่ายไฟเดยีวกันกับเตาอบนี ้
ผูใ้ชค้วรสอบถามกับหน่วยงานจ่ายกระแสไฟฟ้าว่ามกีารจ่ายกระแสไฟฟ้าความตา้นทานต ่าหรอืไม ่ถา้จ าเป็น 

แหลง่จา่ยไฟ 

• เตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟรุ่น e1s มจี าหน่ายเฉพาะรุน่เฟสเดีย่วเทา่นัน้ และออกแบบมาเพือ่ดงึก าลังไฟฟ้าสงูสดุ 13 
แอมป์ในทกุโครงแบบ ตามทีแ่สดงในตารางที ่2.2 

ภาพประกอบ ความหมาย 

 

เฟส: เดีย่ว 

 

เครือ่งตัดวงจร 16 A ส าหรับโครงแบบปล๊ัก 
15/16 A และตัดวงจรแบบหน่วงเวลา, 
มอเตอรส์ตารต์ (ยโุรปประเภท D) 

 

รุน่ UK 13 A มาพรอ้มปล๊ักแบบ BS1363 
และตดิตัง้ฟิวส ์13A รุน่ EU13 A 
มาพรอ้มปล๊ักแบบ CEE 7/7 (Schuko ประเภท 
F) อัตรากระแสไฟ 16 A  

 

รุน่ ROW 13 A มาพรอ้มปล๊ัก 15/16 A 
ในบางประเทศ  

 

โปรดตดิตอ่ตัวแทนของ Welbilt 
ใกลบ้า้นคณุเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ตารางที ่22: ขอ้มลูเทคนคิไฟฟ้าของรุน่ e1s 

การประสานศกัย ์

• จุดการประสานศักยอ์ยูท่ีแ่ผงดา้นหลังของเตาอบ ซึง่มไีวเ้ชือ่มตอ่กับสายดนิอสิระ (GND) 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

2C. เร ิม่ตน้ใชง้าน 

 

กอ่นเปิดเตาอบ ผูใ้ชต้อ้งอา่นหัวขอ้ที ่1G: อันตรายและขอ้ควรระวังเพือ่ความปลอดภัยเมือ่ตอ้งเตรยีมเตาอบกอ่นการใชง้าน 
ในคูม่อืความปลอดภัย  

 

การตดิต ัง้ตวักรองอากาศ 

ตัวกรองอากาศอยูใ่ตป้ระตหูอ้งอบ ซึง่จะยดึดว้ยแมเ่หล็ก 

 

              

การใสจ่านปรงุอาหาร 

จานปรงุอาหารอยูใ่นหอ้งอบ 
แคเ่ลือ่นจานลงมาบนราวชัน้ 

 

                

การเปิดและปิดเตาอบ 

หากตอ้งการเปิดเตาอบ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งสะอาดและไมม่สี ิง่ใดอยูใ่นเตาอบ ยกเวน้จานปรงุอาหาร 
จากนัน้เปิดเตาอบโดยใชส้วติชเ์ปิด/ปิดทีด่า้นหนา้ของเตาอบ 

 

 

 

เมือ่เปิดเตาอบแลว้ หนา้จอ easyTouch® จะสวา่งขึน้มา โดยแสดงหมายเลขเครือ่งและขอ้มลูเครือ่งบนหนา้จอครูห่นึง่ 
หากตอ้งการใหข้อ้มลูแสดงบนหนา้จอตอ่ไป เพยีงแค่แตะเบา ๆ ทีห่นา้จอเพือ่ใหก้ารแสดงผลคา้งไว ้
แตะอกีครัง้เพือ่ด าเนนิการตอ่ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การต ัง้คา่ในการใชง้านคร ัง้แรก 

ระบบตัง้คา่มาแลว้ล่วงหนา้โดยมกีารตัง้คา่ทีจ่ าเป็นทัง้หมดเพือ่ใหคุ้ณเริม่ท าอาหารไดท้ันทหีลังจากการตดิตัง้ อย่างไรก็ตาม 
คณุอาจตอ้งการก าหนดคา่ตอ่ไปนี้กอ่นจะใชง้านเตาอบ 

• วันทีแ่ละเวลา 
• สัญญาณเตอืน 
• อณุหภมู ิ
• เวลาอบ 

สามารถเปลีย่นการตัง้ค่าไดโ้ดยเลอืกหนา้จอ ‘การตัง้คา่’ ซึง่สามารถเขา้ไดจ้ากเมนูหลัก 

อยา่งไรก็ตาม เมนูหลักจะแสดงขึน้มาหลังจากทีอุ่น่เครือ่งเตาอบแลว้เทา่นัน้ ดังนัน้ 
หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้ค่ากอ่นหรอืขณะทีก่ าลังอุน่เครือ่งเตาอบ เชน่ กอ่นการใชง้านครัง้แรก ใหป้ฏบัิตดัิงนี:้ 

1) แตะเพือ่เปิดหนา้จอแรกคา้งไวต้อนเปิดเครือ่ง ซึง่เป็นหนา้จอทีแ่สดงหมายเลขเครือ่ง  
2) กดปุ่ มทีซ่อ่นอยูท่ีม่มุขวาดา้นบนเพือ่โหลดหนา้จอรหัสผา่น  

                 

3) ป้อนรหัสผา่นผูด้แูลระบบ รหัสผา่นคา่เริม่ตน้คอื ‘MANAGER’ 

4) เลอืกไอคอนการตัง้คา่ทีต่อ้งการเพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ตามตอ้งการ  

             

ดคู าแนะน าไดจ้ากหัวขอ้ที ่2F: การเปลีย่นการตัง้ค่า 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การเลอืกอปุกรณ์ทีเ่หมาะสม 

คณุอาจตอ้งมอีปุกรณ์ทีเ่หมาะสมกอ่นการใชเ้ตาอบ ใชเ้ฉพาะอปุกรณ์ทีเ่หมาะส าหรับการใชง้านกับเตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟเทา่นัน้ 
ตรวจสอบค าแนะน าของผูผ้ลติและระดับอณุหภมู ิเพือ่ประเมนิความเหมาะสมของภาชนะหรอือปุกรณ์แตล่ะชิน้  

ตารางที ่2.3 ระบุแนวทางทั่วไปเอาไว:้ 

อปุกรณใ์นการท าอาหาร สามารถใชไ้
ด ้

ขอ้สงัเกต 

ภาชนะทนความรอ้น   

แกว้ทนความรอ้น ได ้  

วเิทรยีสเซรามกิทีใ่ชก้ับเตาอบได ้ ได ้ หา้มใชภ้าชนะทีต่กแตง่ดว้ยโลหะ 

เครือ่งดนิเผา (กระเบือ้งเคลอืบ เครือ่งเคลอืบดนิเผา 
จานไชนา) 

ได ้  

โลหะ ฟอยล ์และพลาสตกิ 

ถาดและภาชนะโลหะและฟอยล ์

 

ไมไ่ด ้

 

ภาชนะพลาสตกิส าหรับอุน่ในเตาอบหรอืไมโครเวฟ ได ้ ใชเ้ฉพาะภาชนะทีผู่ผ้ลติรับรองเทา่นัน้ 

วสัดสุ ิน้เปลอืง   

วัสดตุดิไฟได ้(กระดาษ การด์ ฯลฯ) ได ้ ใชเ้ฉพาะวัสดตุดิไฟไดท้ีผู่ผ้ลติรับรองเทา่นัน้ 

อปุกรณ์อืน่ ๆ   

ป้ายชือ่ ไมไ่ด ้  

มดีและชอ้นสอ้ม ไมไ่ด ้ น าอปุกรณ์ออกจากผลติภัณฑอ์าหารกอ่นน าเขา้เตาอบ  

อปุกรณ์วัดอณุหภมู ิ ไมไ่ด ้  

ตารางที ่23: อปุกรณ์ทีเ่หมาะสม 

การอุน่เครือ่งเตาอบ 

เตาอบจะอุน่เครือ่งโดยอัตโนมัตติามอณุหภมูทิีต่ัง้คา่ไวเ้มือ่เปิดเครือ่ง 
อยา่งไรก็ตาม หากมกีารตัง้คา่อณุหภมูอิุน่เครือ่งไวต้ัง้แต ่2 รายการขึน้ไป 
ระบบจะแสดงคา่ตัวเลอืกเมือ่เปิดเตาอบ ใหเ้ลอืกอณุหภมูทิีต่อ้งการ  

คณุจะเห็นลกูศรเลือ่นอยูด่า้นลา่งของหนา้จอ 
ซ ึง่แสดงวา่มตีัวเลอืกอณุหภมูอิืน่ ๆ ดว้ย 

ระหวา่งการอุน่เครือ่ง 
หนา้จอจะแสดงความคบืหนา้ว่าหอ้งอบรอ้นขึน้ถงึอณุหภมูทิีต่ัง้คา่ไวแ้คไ่หนแลว้ 
หากตอ้งการหยดุการอุน่หอ้งอบ ใหแ้ตะสัญลักษณ์ ‘X’ 
สแีดงทีด่า้นลา่งของหนา้จอ 

  

เครือ่งจะพรอ้มใชง้านเมือ่หนังสอืสตูรอาหารหรอืเมนูหลักแสดงขึน้มา  

หากหนังสอืสตูรอาหารแสดงขึน้มา 
ใหก้ดปุ่ มยอ้นกลับทีม่มุซา้ยลา่งของหนา้จอเพือ่เปิดหนา้จอหลัก 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

รูจ้กักบัเมนหูลกัและแป้นพมิพ ์ 

 

เมนูหลัก 

 

แป้นพมิพ ์ 

 

ปุ่ ม ความหมาย การท างาน 

เมนหูลกั   

 

โหมดพัฒนา ‘โหมดพัฒนา’ ชว่ยใหค้ณุสามารถก าหนดรปูแบบการปรงุอาหารแบบหลายขัน้ตอน 
จากนัน้บันทกึเก็บไวใ้ชใ้นครัง้ตอ่ไปโดยตัง้ชือ่หรอืสัญลักษณ์ก ากับไว ้

 
Press&Go ‘Press&Go’ 

ชว่ยใหค้ณุสามารถใชง้านรปูแบบการปรงุอาหารทีบั่นทกึเก็บไวไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว 

 
หนังสอืสตูรอาหาร ‘หนังสอืสตูรอาหาร’ 

ประกอบดว้ยรปูแบบการปรงุอาหารทีบั่นทกึเก็บไวใ้นหน่วยความจ าของเครือ่ง  

 

ท าความสะอาด / 
ปรับอณุหภมู ิ

‘ท าความสะอาด / ปรับอณุหภมู’ิ 
ชว่ยปรับอณุหภมูขิองหอ้งอบและเตรยีมเตาอบใหพ้รอ้มส าหรับการท าความสะอาด 

 
การตัง้คา่ ‘การตัง้คา่’ ใชค้วบคมุการตัง้ค่าเครือ่งและการท างาน 

และใชใ้นการซอ่มบ ารงุและบ ารงุรักษาเตาอบ 

แป้นพมิพ ์  

 

หนา้จอแป้นพมิพ ์ ‘หนา้จอแป้นพมิพ’์ ใชป้้อนรหัสผา่นและกรอกขอ้มลูส าหรับโปรแกรม  

 
ลา้งหนา้จอ เลอืกปุ่ ม ‘ลา้งหนา้จอ’ เพือ่ลบขอ้ความจากหนา้จอแป้นพมิพ ์

 

แป้นพมิพ ์ ใช ้‘แป้นพมิพ’์ เพือ่พมิพข์อ้ความ  

 
แป้นเคาะ เลอืกปุ่ ม ‘แป้นเคาะ’ เพือ่เวน้วรรค 

 
กลับ เลอืกปุ่ ม ‘กลับ’ เพือ่เริม่บรรทัดใหม ่

 
ปุ่ มเลือ่นแป้นพมิพ ์ เลอืกลกูศรขึน้/ลงเพือ่เลือ่นหนา้จอแป้นพมิพ ์

 
ป้อน / ตกลง เลอืกเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่ยนืยันการตัง้คา่และด าเนนิการตอ่ 

 
หนา้จอกอ่นหนา้ เลอืกปุ่ ม ‘ยอ้นกลับ’ เพือ่ยอ้นกลับไปยังหนา้จอกอ่นหนา้ 

ตารางที ่24: รายการในเมนูหลักและแป้นพมิพ ์

ความยาวตวัอกัษร 

• ชือ่ของรปูแบบการปรงุอาหาร กลุ่มรปูแบบการปรงุอาหาร และรหัสผ่านตอ้งยาวไมเ่กนิ 1-20 อักขระ ใน 2 บรรทัด  

• ค าแนะน าขัน้ตอนส าหรับรปูแบบการปรงุอาหารแตล่ะรายการอักษรตอ้งยาวไมเ่กนิ 1-54 อักขระ ใน 5 บรรทัด 

 

หนา้จอแสดงผล easyTouch® 
เคา้โครง 
และไอคอนทีแ่สดงในเอกสารนีม้จีุด
ประสงคเ์พือ่ใหค้ าแนะน าเทา่นัน้ 
และมไิดม้เีจตนาสือ่วา่หนา้จอจะเป็
นแบบเดยีวกันกับหนา้จอบนเตาอบ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

2D. ข ัน้ตอนการปรงุอาหาร 

วธิกีารปรงุอาหาร 

   

1. ระหวา่งอุน่เครือ่งเตาอบ 
ใหเ้ลอืกรปูแบบการปรงุอาหารจากห
นังสอืสตูรอาหาร 
หรอืป้อนรปูแบบการปรงุอาหารใหม ่

ดคู าแนะน าเกีย่วกับวธิป้ีอนรปูแบบก
ารปรงุอาหารใหมไ่ดใ้นหัวขอ้ที ่2E 

2. เปิดประตเูตาอบแลว้วางอาหารทีเ่
ตรยีมไวล้งบนจานปรงุอาหาร 

พืน้ผวิรอ้น 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แกะบรรจุภัณ
ฑท์ัง้หมดออกแลว้ 

3. ปิดประตเูตาอบอกีครัง้ 

กระบวนการปรงุอาหารจะเริม่ตน้โดยอัตโนมัต ิ
หากไดเ้ลอืกโปรแกรมในขัน้ตอนที ่1 
แตส่ามารถเลอืกหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมใ
นขัน้ตอนนีไ้ดเ้ชน่กัน 

   

4. รอจนกระทั่งปรงุอาหารเสร็จ 

จะมสีัญญาณเสยีงดังขึน้เมือ่กระบวน
การปรงุอาหารเสร็จสิน้ 
ท าตามค าแจง้เตอืนบนหนา้จอทีซ่อ
ฟตแ์วรแ์สดง 

อยา่เปิดประตเูตาอบขณะทีอ่บอาหา
ร 

5. เปิดประตเูตาอบและน าอาหารออ

กมา 

พืน้ผวิรอ้น 

อยา่ยกจานปรงุอาหารออกมา 
ยกเวน้ในกรณีทีน่ าออกมาท าควา
มสะอาด 

อยา่ทิง้อาหารไวใ้นเตาอบ 
เนือ่งจากอาหารจะถกูอบไปเรือ่ย 
ๆ 

 

6. ปิดประตเูตาอบอกีครัง้หลังจากทีน่ าอาหารออ

กมาแลว้ 

โปรแกรมการปรงุอาหารจะรเีซต็ตอนนี ้
และคณุสามารถเลอืกรปูแบบการปรงุอาหารรา
ยการใหมไ่ดเ้พือ่ใชง้านเตาอบอกีครัง้ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การใชร้ปูแบบการปรงุอาหาร - โหมดเสริฟ์ดว่น 

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘หนังสอืสตูรอาหาร’  จากหนา้จอเมนูหลัก 
จากนัน้เลอืกตัวเลอืกเมนูทัง้หมด  
 
 

 

2. ใชล้กูศรเลือ่นขึน้/ลงเพือ่คน้หารปูแบบการปรงุอาหาร  
 
หมายเหต:ุ หากรปูภาพมกีรอบสแีดงอยูร่อบ ๆ หมายความวา่ 
อณุหภมูหิอ้งอบตัง้คา่ไวส้งูหรอืต ่าเกนิไปส าหรับรปูแบบการปรงุอาหารนัน้ 
จ าเป็นตอ้งปรับอณุหภมูหิอ้งอบกอ่นจงึจะใชตั้วเลอืกนัน้ได ้ 
ดหัูวขอ้การปรับอณุหภมูหิอ้งอบ 

 

 

3. เลอืกรปูแบบการปรงุอาหารทีต่อ้งการเพือ่เริม่การปรงุอาหาร ตัวอย่างเชน่: ‘ITALIAN 
SUB x 1’  
 
 

 

4. ปฏบัิตติามค าแนะน าบนหนา้จอ ถา้มแีสดง และกดเครือ่งหมายถกูสเีขยีว 
เพือ่เริม่ตน้กระบวนการปรงุอาหาร 
 
หมายเหต:ุ ถา้ยังไมไ่ดว้างอาหารไวใ้นเตาอบ 
ในขัน้ตอนนีใ้หเ้ปิดประตเูตาอบและวางอาหารลงบนจานปรงุอาหาร 
จากนัน้กดเครือ่งหมายถกูสเีขยีว  
 

  พืน้ผวิรอ้นทีป่ระตแูละในหอ้งอบ  

5. เวลาในการปรงุอาหารจะนับถอยหลังส าหรับแต่ละขัน้ตอน 
เมือ่รปูแบบการท าอาหารนัน้เสร็จสิน้ลง แถบสแีดงจะปรากฏขึน้มา 
ซึง่ตามปกตแิลว้จะแสดงพรอ้มกับสัญญาณเสยีง เปิดประตเูตาอบหรอืแตะสัญลักษณ์ 
‘X’ สแีดงเพือ่กลับไปยังรปูแบบการปรงุอาหาร 
 
หมายเหต:ุ 
• การเปิดประตเูตาอบระหว่างปรงุอาหารจะเป็นการหยดุรูปแบบการปรงุอาหาร 

และระบบจะแสดงการแจง้เตอืน 
หลกีเลีย่งการเปิดประตเูตาอบระหวา่งการปรงุอาหาร 

• อยา่งไรก็ตาม การปิดประตเูตาอบจะอนุญาตใหผู้ใ้ชด้ าเนนิการตอ่ 
หรอืยกเลกิรปูแบบการปรงุอาหารได ้
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การใชร้ปูแบบการปรงุอาหาร - โหมดเสริฟ์เต็ม  

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘หนังสอืสตูรอาหาร’  จากหนา้จอเมนูหลัก 
จากนัน้เลอืกกลุม่รปูแบบการปรงุอาหาร ตัวอย่างเชน่ ‘ITALIAN SUBS’ 
เพือ่แสดงรปูแบบการปรงุอาหารแตล่ะรายการ 

 

2. เลอืกรปูแบบการปรงุอาหารจากตัวเลอืกทีม่อียูใ่นกลุม่ทีเ่ลอืกไว ้ตัวอยา่งเชน่ 
‘ITALIAN SUB x 2’ 
 
 

 

3. ปฏบัิตติามค าแนะน าบนหนา้จอ ถา้มแีสดง 
กดเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่เริม่ตน้กระบวนการปรงุอาหาร 

 
หมายเหต:ุ ถา้ยังไมไ่ดว้างอาหารไวใ้นเตาอบ 
ในขัน้ตอนนีใ้หเ้ปิดประตเูตาอบและวางอาหารลงบนจานปรงุอาหาร 
จากนัน้กดเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่เริม่ตน้ปรงุอาหาร 
 

  พืน้ผวิรอ้นทีป่ระตแูละในหอ้งอบ  

 

 

4. เวลาในการปรงุอาหารจะนับถอยหลังตามแตล่ะขัน้ตอนโปรแกรม 
เมือ่รปูแบบการท าอาหารนัน้เสร็จสิน้ลง แถบสแีดงจะปรากฏขึน้มา 
ซึง่ตามปกตแิลว้จะแสดงพรอ้มกับสัญญาณเสยีง เปิดประตเูตาอบหรอืแตะสัญลักษณ์ 
‘X’ สแีดงเพือ่กลับไปยังรปูแบบการปรงุอาหาร 
 

  พืน้ผวิรอ้นทีป่ระตแูละในหอ้งอบ 

 
หมายเหต:ุ 
• หากตอ้งการตรวจสอบอณุหภมูหิอ้งอบ แคแ่ตะเบา ๆ ทีอ่ณุหภมูทิีแ่สดง 

อณุหภมูหิอ้งอบจะมเีครือ่งหมายดอกจันก ากับไว ้
 

• การเปิดประตเูตาอบระหว่างปรงุอาหารจะเป็นการหยดุรูปแบบการปรงุอาหาร 
และระบบแสดงการแจง้เตอืน 
หลกีเลีย่งการเปิดประตเูตาอบระหวา่งการปรงุอาหาร 

 
• อยา่งไรก็ตาม การปิดประตเูตาอบจะอนุญาตใหผู้ใ้ชด้ าเนนิการตอ่ 

หรอืยกเลกิรปูแบบการปรงุอาหารได ้
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การเลอืกรปูแบบการปรงุอาหารส าหรบัเมน ูPress&Go 

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘Press&Go’  จากหนา้จอเมนูหลัก จากนัน้เลอืกสัญลักษณ์ 
‘แกไ้ขหนังสอืสตูรอาหาร’ 

 
หนา้จอจะแสดง 2 รายการนีข้ ึน้มา 

• รายการดา้นซา้ยจะแสดงรปูแบบการปรงุอาหาร ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเมนู 
‘Press&Go’ 

• รายการดา้นขวาจะแสดงรปูแบบการปรงุอาหารอืน่ ๆ ทีส่ามารถใชง้านได ้
 
ทัง้สองรายการสามารถเลือ่นขึน้หรอืลงไดโ้ดยใชล้กูศรสฟ้ีาทีด่า้นขวาของแตล่ะรายการ 

 

2. เลอืกรปูแบบการปรงุอาหารจากรายการดา้นซา้ย 
 

• เลอืกวา่ตอ้งการปรับเปลีย่นต าแหน่งในรายการหรอืยา้ยไปไวท้ีร่ายการดา้นขวาหรอื
ไม ่

 
• หากตอ้งการเปลีย่นล าดับของรปูแบบการปรงุอาหารในรายการดา้นซา้ย 

ใหใ้ชล้กูศรขึน้/ลงสฟ้ีาทีอ่ยูต่รงกลาง 
 

• หากตอ้งการยา้ยรปูแบบการปรงุอาหารทีเ่ลอืกเขา้มาหรอืยา้ยออกจากเมนู 
‘Press&Go’ ใหใ้ชล้กูศรสเีขยีว/สแีดงทีอ่ยูต่รงกลาง 

 
• หากตอ้งการใหร้ปูแบบการปรงุอาหารจากรายการดา้นขวาแสดงอยูใ่นเมนู 

‘Press&Go’ ใหย้า้ยรปูแบบการปรุงอาหารไปยังรายการดา้นซา้ย 

 

3. เลอืกยอ้นกลับเพือ่กลับไปยังหนา้จอเมนู ‘Press&Go’ เมือ่ท าเสร็จ  

การใชง้านรูปแบบการปรุงอาหารจากเมนู ‘Press&Go’ 

1. เลอืก ‘Press&Go’  จากหนา้จอเมนูหลัก 
จากนัน้เลอืกรปูแบบการปรงุอาหารทีต่อ้งการเพือ่ปรงุอาหาร 

 
หมายเหต:ุ ปฏบัิตติามค าแนะน าบนหนา้จอ ถา้มแีสดง 
ถา้ยังไมไ่ดว้างอาหารไวใ้นเตาอบ 
ในขัน้ตอนนีใ้หเ้ปิดประตเูตาอบและวางอาหารลงบนจานปรงุอาหาร 
จากนัน้กดเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่เริม่ตน้ปรงุอาหาร 
 
  

2. หนา้จอแสดงการนับถอยหลังเวลาปรงุอาหาร  
แถบตัง้เวลาจะเปลีย่นเป็นสแีดงเพือ่ระบวุา่รอบการปรงุอาหารสิน้สดุลงแลว้ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การปรบัอณุหภมูหิอ้งอบ 

คณุอาจตอ้งปรับอณุหภมูหิอ้งอบขึน้อยูก่ับอาหารทีค่ณุปรงุ หากอณุหภมูหิอ้งอบตัง้คา่ไวไ้มเ่หมาะกับรปูแบบการปรงุอาหาร 
จะตอ้งปรับอณุหภมูกิอ่นทีจ่ะใชง้านรปูแบบการปรงุอาหารนัน้ รปูแบบการปรงุอาหารทีไ่มเ่หมาะกับอณุหภมูทิีตั่ง้คา่ไวจ้ะเนน้ดว้ยกรอบสแีดง 

หากตอ้งการปรับอณุหภมูหิอ้งอบ: 

1. บันทกึอณุหภมูหิอ้งอบทีต่อ้งการส าหรับรปูแบบการปรงุอาหาร 
จากนัน้กดเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่ด าเนนิการตอ่  
 
หมายเหต:ุ 
คณุสามารถดอูณุหภมูทิีต่อ้งการไดโ้ดยเลอืกรปูแบบการปรงุอาหารทีเ่นน้ดว้ยกรอ
บสแีดง 

 

2. เลอืกสัญลักษณ์ ‘อณุหภมู’ิ ในหนา้จอรปูแบบการปรงุอาหารทีเ่ลอืก 

 

3. ดอกจันขา้ง ๆ คา่อณุหภมูหิมายถงึอณุหภมูหิอ้งอบในปัจจุบัน 
เลอืกอณุหภมูหิอ้งอบทีต่อ้งการส าหรับรปูแบบการปรงุอาหารนัน้ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

2E. รปูแบบการปรงุอาหาร 

การสรา้งรปูแบบการปรงุอาหาร 

1. ป้อนโหมดพฒันา 

เลอืกสัญลักษณ์ ‘หมวกเชฟ’ 

จากหนา้จอเมนูหลักเพือ่เขา้สูโ่หมดพัฒ

นา 

 

 
2. ต ัง้คา่ก าลงัไมโครเวฟ 

คา่อณุหภมูแิสดงอณุหภมูอิุน่เครือ่งทีต่ัง้

คา่ไว ้หากตอ้งการปรับอณุหภมู ิ

ใหเ้ลอืกสัญลักษณ์ ‘อณุหภมู’ิ 

แลว้ป้อนคา่ภายในขดีจ ากัดทีแ่สดงไว ้  

เลอืกเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่ด าเนนิก

ารตอ่ 

 

 

 
3. ต ัง้คา่เวลาปรงุอาหาร 

เลอืกสัญลักษณ์ ‘นาฬกิา’ 

แลว้ป้อนเวลาปรงุอาหารส าหรับแตล่ะขัน้

ตอนไดส้งูสดุถงึ 10 นาท ีตัวอยา่งเชน่: 

ป้อน 110 = 1 นาท ี10 วนิาท ี 

เลอืกเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่บันทกึคา่

ทีป้่อน 

 

 

 

4. ต ัง้คา่ก าลงัไมโครเวฟ 

เลอืกสัญลักษณ์ ‘ไมโครเวฟ’ 

และตัง้คา่ก าลังไมโครเวฟ (0 และ 5-

100%) 

เลอืกเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่บันทกึคา่

ทีป้่อน 

 

 
5. ต ัง้คา่ความเร็วพดัลม 

เลอืกสัญลักษณ์ ‘พัดลม’ 

และตัง้คา่ความเร็วพัดลมภายในขดีจ ากัดที่

แสดงบนหนา้จอ  

เลอืกเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่บันทกึคา่ที่

ป้อน 

 

6. ป้อนค าแนะน าส าหรบัข ัน้ตอน 

(ไมบ่งัคบั) 

เลอืกสัญลักษณ์ ‘ขอ้มลู’ 

เพือ่ป้อนค าแนะน าส าหรับขัน้ตอนหนึง่ ๆ 

ตัวอยา่งเชน่: ‘ขัน้ตอนที ่1 - 

วางผลติภัณฑอ์าหารในหอ้งอบ‘  

เลอืกเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่บันทกึค าแ

นะน าทีป้่อน 

เลอืกลกูศรขวาทีม่เีครือ่งหมาย ‘บวก’ 

ก ากับไวด้า้นล่าง เพือ่เพิม่ขัน้ตอนใหม ่

โดยท าซ ้าขัน้ตอนขา้งตน้  

 

หมายเหต:ุ 
• รปูแบบการปรงุอาหารสามารถมขีัน้ตอ

นไดส้งูสดุ 6 ขัน้ตอน 
• สญัลักษณ์ ‘แวน่ขยาย’ 

ทีด่า้นบนจะบอกวา่หนา้จอแสดงขัน้ตอ
นใดอยู ่

• เลอืกลกูศรซา้ย/ขวาทีด่า้นลา่งเพือ่สลั
บระหวา่งขัน้ตอนตา่ง ๆ 
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คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การดแูละแกไ้ขรปูแบบการปรงุอาหาร 

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘หนังสอืสตูรอาหาร’ 
จากหนา้จอเมนูหลัก 

2. เลอืกสัญลักษณ์ ‘เมนูทัง้หมด’ 
จากหนา้จอหนังสอืสตูรอาหาร 

3. เลอืกสัญลักษณ์ 
‘แกไ้ขหนังสอืสตูรอาหาร’ 

 
 

 

4. ใชล้กูศรเลือ่นขึน้/ลงเพือ่คน้หารปูแบบการป
รงุอาหาร 

 

5. เลอืกสัญลักษณ์ 
‘ด/ูแกไ้ขรปูแบบการปรงุอาหาร’ 

 

6. ดหูรอืปรับรปูแบบการปรงุอาหารต
ามตอ้งการ  

 

 
ดคู าแนะน าและวธิกีารเปลีย่นรายการรปูแบบการปรงุอาหารจากหัวขอ้การสรา้งรปูแบบการปรงุอาหาร  

 

การยา้ยรปูแบบการปรงุอาหารในกลุม่รปูแบบการปรงุอาหาร 

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘หนังสอืสตูรอาหาร’ 
จากเมนูหลัก 
จากนัน้เลอืกกลุม่รปูแบบการปรงุอาหารทีจ่ะยา้ย 
ตัวอยา่งเชน่ ‘ITALIAN SUBS’ 

 

2. เลอืกสัญลักษณ์ 
‘แกไ้ขหนังสอืสตูรอาหาร’ 
ในหนา้จอรปูแบบการปรงุอาหารทีเ่ลอืก 

 

3. เลอืกรปูแบบการปรงุอาหารทีจ่ะย ้
ายและใชล้กูศรขึน้/ลงทีม่ขีนาดเ
ล็กกวา่ เพือ่ยา้ยภายในกลุม่  
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คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การยา้ยรปูแบบการปรงุอาหารในรายการ 

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘หนังสอืสตูรอาหาร’ จากหนา้จอเมนูหลัก 
จากนัน้เลอืกสัญลักษณ์ ‘แกไ้ขหนังสอืสตูรอาหาร’ 
ในหนา้จอหนังสอืสตูรอาหาร 

 

 2. ใชล่กูศรเลือ่นขนาดใหญค่น้หาต าแหน่งของกลุม่รปูแบบการป
รงุอาหาร 
จากนัน้ใชล้กูศรขนาดเล็กกลางของหนา้จอยา้ยรปูแบบการปรุ
งอาหารทีเ่ลอืกภายในรายการ 
กดปุ่ มยอ้นกลับเพือ่กลับไปยังหนา้จอหนังสอืสตูรอาหาร 

 

 

การเพิม่รปูแบบการปรงุอาหารกลุม่ใหม ่

1. เลอืก ‘หนังสอืสตูรอาหาร’ 
จากหนา้จอเมนูหลัก 

2. เลอืกสัญลักษณ์ ‘แกไ้ขหนังสอืสตูรอาหาร’ 
จากหนา้จอหนังสอืสตูรอาหาร 

3. เลอืกสัญลักษณ์ 
‘เพิม่รปูแบบการปรงุอาหารกลุม่ใหม’่ 

 
  

4. เลอืกสัญลักษณ์ ‘กลอ้ง’ 
เพือ่เปิดฐานขอ้มลูรปูภาพ 

 

 

 

5. เลอืกรปูภาพส าหรับกลุม่รปูแบบการปรงุอาหาร 
คณุสามารถใชล้กูศรเลือ่นทีด่า้นล่างของหนา้จ
อเพือ่ดรูปูภาพเพิม่เตมิได ้

 

 

 

6. ป้อนชือ่ส าหรับรปูแบบการปรงุอาหารกลุ่
มใหม ่(ความยาวไมเ่กนิ 20 อักขระ) 
แลว้กดเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่บันทกึ  
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การเพิม่รปูแบบการปรงุอาหารไปยงักลุม่รปูแบบการปรงุอาหาร 

1. เลอืก ‘หนังสอืสตูรอาหาร’ 
จากหนา้จอเมนูหลัก 

 

2. เลอืกกลุม่รปูแบบการปรงุอาหารทีต่อ้งกา
รจะเพิม่รปูแบบการปรงุอาหารเขา้ไป  

 

3. เลอืกสัญลักษณ์ 
‘แกไ้ขหนังสอืสตูรอาหาร’ 
ในหนา้จอรปูแบบการปรงุอาหาร 

 

4. ใชล้กูศรเลือ่นขึน้/ลงดา้นขวามอื 
เพือ่คน้หาและเลอืกรปูแบบการปรุงอาหารที่
ตอ้งการจะเพิม่  

 

5. เลอืกลกูศร ‘ซา้ย’ สเีขยีว 
เพือ่เพิม่รปูแบบการปรงุอาหารทีเ่ลอืกไว ้
ซึง่ตอนนีจ้ะแสดงอยูใ่นรายการดา้นซา้ย 

 

 

 

การลบกลุม่รปูแบบการปรงุอาหาร 

1. เลอืก ‘หนังสอืสตูรอาหาร’ 
จากหนา้จอเมนูหลัก 
 

 

2. เลอืกกลุม่รปูแบบการปรงุอาหารทีจ่ะ
ลบ  
 

 

3. เลอืกสัญลักษณ์ 
‘แกไ้ขหนังสอืสตูรอาหาร’ 
 

 

4. เลอืกสัญลักษณ์ 
‘ลบกลุม่รปูแบบการปรงุอาหาร’ 

 

 
 

 

5. เลอืกเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่ลบกลุ่
มรปูแบบการปรงุอาหาร 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การแกไ้ขชือ่กลุม่รปูแบบการปรงุอาหารทีเ่ลอืก 

1. เลอืก ‘หนังสอืสตูรอาหาร’ 
จากหนา้จอเมนูหลัก 
 

 

 

2. เลอืกสัญลักษณ์ ‘แกไ้ขหนังสอืสตูรอาหาร’ 
จากหนา้จอหนังสอืสตูรอาหาร 

 

3. เลอืกกลุม่รปูแบบการปรงุอาหารที่
คณุตอ้งการแกไ้ข 
 

 

4. เลอืกสัญลักษณ์ 
‘แกไ้ขกลุม่รปูแบบการปรงุอาหาร’  
 

 

 

5. ป้อนชือ่ใหมข่องกลุม่รปูแบบการปรงุอาหาร 
จากนัน้เลอืกเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่ด าเนิ
นการตอ่ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

2F. การเปลีย่นการต ัง้คา่ 

การเปลีย่นข ัน้ตอนการต ัง้คา่  

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘การตัง้คา่’  จากหนา้จอเมนูหลัก 
 
หมายเหต:ุ เมนูหลักจะแสดงขึน้มาหลังจากเตาอบอุน่เครือ่งแลว้ 
หากคณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้ค่าโดยไมอุ่น่เครือ่งเตาอบ เชน่ 
เปลีย่นการตัง้คา่กอ่นการใชง้านครัง้แรก ใหแ้ตะทีห่นา้จอแรกเพือ่ใหห้นา้จอคา้งไว ้
จากนัน้กดปุ่ มทีซ่อ่นอยูบ่รเิวณมมุบนขวาเพือ่โหลดหนา้จอรหัสผา่น 
ดังแสดงในขัน้ตอนที ่2 

 

2. ป้อนรหัสผา่นของคณุ และเลอืกเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่แสดงตัวเลอืก 
‘การตัง้คา่’ 

 

3. เปลีย่นแปลงตามตอ้งการ 
ใชล้กูศรเลือ่นขีน้/ลงทีด่า้นลา่งของหนา้จอเพือ่แสดงฟังกช์นัการท างานทัง้หมดขอ
งเมนู ‘การตัง้คา่’ 
 
เมนู ‘การตัง้คา่’ ประกอบดว้ยการท างานดังตอ่ไปนี:้ 
 

A. การตัง้คา่โหมดปฏบัิตกิาร / การน าทาง 
B. ตัวเลอืกภาษา 
C. การตัง้คา่อณุหภมูหิอ้งอบและป้าย 
D. ขอ้มลูการซอ่มบ ารงุและบันทกึขอ้ผดิพลาด  
E. ตัวนับรปูแบบการปรงุอาหาร 
F. การตัง้คา่วันทีแ่ละเวลา 
G. การตัง้คา่ล าโพงและระดับเสยีง 
H. ตัวตัง้เวลา (อณุหภมู ิ/ เปิด / ปิด) 
J. ดาวนโ์หลดโปรแกรมทาง USB 
K. การตัง้คา่แถบอณุหภมู ิ
L. เปลีย่นการตัง้คา่ / รหัสผา่นเขา้ถงึการซอ่มบ ารงุ 
M. โปรแกรมรักษาหนา้จอ 
 
เมือ่ตัง้คา่เสร็จแลว้ 
เลอืกยอ้นกลับเพือ่กลับไปยังเมนูการตัง้คา่หลักเพือ่ท าการเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ ตอ่ไป   

 

 

4. กดปุ่ มยอ้นกลับเพือ่ออกจากเมนู ‘การตัง้คา่’ ค าแจง้เตอืนจะปรากฏขึน้เพือ่ใหค้ณุ 
‘SAVE (บันทกึ)’ หรอื ‘DISCARD (ทิง้)’ การตัง้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงไว ้
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การต ัง้คา่โหมดปฏบิตักิาร / การน าทาง 

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘โหมดปฏบัิตกิาร / การน าทาง’ จากเมนูการตัง้คา่ 

 

2. เลอืก ‘QUICK SERVE MODE (โหมดเสริฟ์ดว่น)’ ส าหรับการปรงุอาหารเทา่นัน้ 
เลอืก ‘FULL SERVE MODE (โหมดเสริฟ์เต็ม)’ 
ส าหรับการสรา้งรปูแบบการปรงุอาหาร 
เลอืก ‘MANUAL MODE (โหมดแมนวล)’ เพือ่ปรงุอาหารดว้ยตัวเองเทา่นัน้ 
โดยใชส้ัญลักษณ์ ‘หมวกเชฟ’ ในหนา้จอเมนูหลัก 
เลอืก ‘ENABLE SETTINGS (เปิดใชก้ารตัง้คา่)’ เพือ่แสดงสัญลักษณ์ ‘ปลดล็อก’ 
ในหนา้จอ ‘โหมดเสริฟ์ดว่น’ เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึเมนู ‘การตัง้คา่’ ได ้
 
หมายเหต:ุ  
หากเครือ่งหมายถกูสเีขยีวปรากฏขึน้มาแสดงวา่ฟังกช์นัการท างานนัน้สามารถใชไ้ด ้  

3. เลอืก ‘MAGNETRON ENERGY DELAY (การหน่วงพลังงานแมกนตีรอน)’ 
เพือ่เปิดใชง้านระยะเวลาอุน่เครือ่งดว้ยแมกนตีรอนส าหรับรปูแบบการปรงุอาหารทัง้
หมด 
 
เลอืก ‘ENERGY SAVING (การประหยัดพลังงาน)’ 
เพือ่เปิดใชง้านโหมดประหยัดพลังงานเมือ่เตาอบไมไ่ดท้ างาน 

 

 
 

 

การต ัง้คา่ภาษา 

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘ลกูโลก’ จากเมนูการตัง้คา่ 

 

2. เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมายของภาษาทีต่อ้งการจากรายการทีแ่สดง 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การต ัง้คา่อุณหภูมหิอ้งอบและป้าย 

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘อณุหภมู’ิ จากเมนูการตัง้คา่ 
 

หนา้จออณุหภมูจิะแสดงขึน้มา 
หากตัง้คา่อณุหภมูหิอ้งอบเกนิอณุหภมูขิัน้ต ่า 2 
รายการขึน้ไป ตอนนีค้ณุจะสามารถ: 
 

A) ปรับอณุหภมูทิีต่ัง้คา่ไว ้
B) แกไ้ขป้ายอณุหภมูทิีม่อียู ่
C) เพิม่อณุหภมูใิหม ่ 
D) เปลีย่นหน่วยการวัด  

 

 

A) ปรบัอณุหภมูทิ ีต่ ัง้คา่ไว ้
1. เลอืกอณุหภมูทิีต่อ้งการเปลีย่น 

โดยแตะคา่อณุหภมูหิรอืสัญลักษณ์อณุหภมูสิแีดงทีอ่ยู่
ขา้ง ๆ 

2. แกไ้ขอณุหภมูติามตอ้งการโดยใชแ้ป้นพมิพ ์
3. เลอืกเครือ่งหมายถกูเพือ่ด าเนนิการตอ่ 

  

B) แกไ้ขป้ายอณุหภมู ิ
1. เลอืกป้ายทีต่อ้งการ ซึง่อยูใ่ตอ้ณุหภมู ิ
2. แกไ้ขป้ายตามตอ้งการโดยใชแ้ป้นพมิพ ์
3. เลอืกเครือ่งหมายถกูเพือ่ด าเนนิการตอ่ 

 
 

  

C) เพิม่อณุหภมูใิหม ่ 
1. เลอืกตัวเลอืกอณุหภมูทิียั่งไมไ่ดเ้ปิดใชง้านจากบนหนา้

จอ (ใชล้กูศรเลือ่นลง ถา้จ าเป็น) 
2. เลอืกบรเิวณอณุหภมูทิีก่ ากับดว้ยเครือ่งหมาย 

‘ไมใ่ชง้าน’ หรอืสัญลักษณ์อณุหภมูสิแีดง 
3. ป้อนคา่อณุหภมูโิดยใชแ้ป้นพมิพ ์

จากนัน้เลอืกเครือ่งหมายถกูเพือ่ด าเนนิการตอ่ 
4. เลอืกชอ่ง ‘ป้ายตัวเลอืก’ 

เพือ่ก าหนดป้ายใหก้ับอณุหภมู ิ
และเลอืกเครือ่งหมายถกูเพือ่ด าเนนิการตอ่ 

 
 

 

 

  

D) เปลีย่นหนว่ยวดั  
คณุสามารถเปลีย่นหน่วยวัดอณุหภมูจิากเซลเซยีสเป็นฟาเร
นไฮต ์
และจากฟาเรนไฮตแ์ละเซลเซยีสไดโ้ดยการเลอืกหรอืไมเ่ลื
อกชอ่งของหน่วยอณุหภมูนัิน้ ๆ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

ขอ้มูลการซอ่มบ ารุงและบนัทกึขอ้ผดิพลาด  

จ าเป็นตอ้งใชฟั้งกช์นัขอ้มลูการซอ่มบ ารงุและบันทกึขอ้ผดิพลาดในการซอ่มบ ารงุและซ่

อมแซมระบบ ซึง่กลา่วถงึในหัวขอ้ที ่3: คูม่อืการซอ่มบ ารงุและการซอ่มแซม 

  

 

ตวันบัรูปแบบการปรุงอาหาร 

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘คลปิบอรด์’ เพือ่แสดงรายการตัวนับรปูแบบการปรงุอาหาร 
 

  

 

 

2. ตัวนับสตูรอาหารจะแสดงไวท้ีด่า้นขวาของหนา้จอ 
ใชล้กูศรเลือ่นขีน้/ลงทีด่า้นลา่งของหนา้จอเพือ่เลือ่นไปยังสตูรอาหารทีต่อ้งการ 
 

 

  

การเพิม่สตูรอาหาร  
สตูรอาหารสามารถอัปโหลดไดจ้ากแฟลชไดรฟ์ USB  
ดหัูวขอ้ดาวนโ์หลดโปรแกรมทาง USB  

 

การลบสตูรอาหาร 

คณุสามารถลบสตูรอาหารไดโ้ดยเลอืกรายการสตูรอาหาร 
จากนัน้เลอืกสัญลักษณถ์ังขยะ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา  

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘นาฬกิา/วันที’่ จากเมนูการตัง้คา่เพือ่แสดงตัวเลอืกการตัง้คา่ 

 

การเปลีย่นวนัที:่  

2. เลอืก ‘MONTH (เดอืน)’ แลว้ป้อนเดอืนทีถ่กูตอ้งลงในแป้นพมิพ ์จากนัน้เลอืก OK 
(ตกลง) 

 

 

3. เลอืก ‘DAY (วัน)’ แลว้ป้อนวันทีถู่กตอ้งลงในแป้นพมิพ ์จากนัน้เลอืก OK (ตกลง) 

4. เลอืก ‘YEAR (ปี)’ แลว้ป้อนเลข 2 หลักสดุทา้ยของปีทีถ่กูตอ้งลงในแป้นพมิพ ์
จากนัน้เลอืก OK (ตกลง) 
หากตอ้งการแสดงเดอืนขึน้กอ่น ตามดว้ยวันทีแ่ละปี ใหเ้ลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย 
‘MM-DD-YY’ 
การตัง้คา่วันทีอ่ยา่งถกูตอ้งจะชว่ยอ านวยความสะดวกใหก้ับการซอ่มบ ารงุ 
เนือ่งจากบันทกึขอ้ผดิพลาดจะบันทกึขอ้มลูโดยใชก้ารตัง้คา่วันทีเ่หล่านี ้

การเปลีย่นเวลา:  

5. เลอืก ‘HOUR (ชัว่โมง)’ แลว้ป้อนชัว่โมงทีถ่กูตอ้งลงในแป้นพมิพ ์และเลอืก OK 
(ตกลง) 

 

 

6. เลอืก ‘MIN (นาท)ี’ แลว้ป้อนนาททีีถ่กูตอ้งลงในแป้นพมิพ ์และเลอืก OK (ตกลง) 

7. เลอืกชือ่วัน  
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คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การต ัง้คา่เสยีง 

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘ล าโพง’ เพือ่เขา้ไปทีก่ารตัง้คา่ระดับเสยีง โทนเสยีง 
และการตัง้คา่เสยีงเพิม่เตมิ  

 

2. เปลีย่นแปลงตามตอ้งการ: 
 

a) เลอืกสัญลักษณ์ ‘ล าโพง’ 
เพือ่ปรับระดับเสยีงใหเ้หมาะกับสภาพแวดลอ้มตัง้แตไ่มม่เีสยีง (ปิด) 
ไปจนถงึเสยีงดังทีส่ดุ (100%) 

b) เลอืกสัญลักษณ์ ‘โนต้ดนตร’ี เพือ่ตัง้คา่โทนเสยีง LOW (ต ่า), MED (กลาง) 
หรอื HIGH (สงู) 

c) เลอืกสัญลักษณ์ ‘แป้นพมิพ’์ เพือ่เปิดหรอืปิดเสยีง เมือ่กดหนา้จอสัมผัส 
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คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การต ัง้คา่ตวัต ัง้เวลาอุณหภูม ิ

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘เทอรโ์มมเิตอร ์/ ตัวตัง้เวลา’ จากเมนูการตัง้คา่ 

 

2. เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย ‘เปิดใชตั้วตัง้เวลา’ (เครือ่งหมายถกูสเีขยีว) 

 

3. เลอืกวันในสัปดาหโ์ดยใชล้กูศรขึน้/ลงทีด่า้นลา่งของหนา้จอ 

4. เลอืกชอ่ง ‘เวลา’ ทีว่า่งอยู ่(สงูสดุ 5 รายการตอ่วัน) หรอืลา้งชอ่ง ‘เวลา’ 
ทีม่อียูโ่ดยใชส้ัญลักษณ์ ‘ลา้ง’ ทีอ่ยูข่า้ง ๆ 

5. ป้อนเวลาเริม่ตน้ในแป้นพมิพ ์
กดเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่ด าเนนิการตอ่ 

 

6. เลอืกชอ่ง ‘อณุหภมู’ิ ทีว่า่งอยู ่ซ ึง่อยูต่รงขา้มกลอ่ง ‘เวลา’ ทีเ่กีย่วขอ้งกัน 
หรอืลา้งชอ่ง ‘อณุหภมู’ิ ตามตอ้งการโดยใชส้ัญลักษณ์ ‘ลา้ง’ ทีอ่ยูข่า้ง ๆ 

 

7. ป้อนอณุหภมูหิอ้งอบทีต่อ้งการลงในแป้นพมิพ ์
 
อกีทางเลอืกหนึง่: 
 

• เลอืก 0 เพือ่ปิดการท าความรอ้น 
• เลอืกสัญลักษณ์วงกลมสแีดงเพือ่ปิดเครือ่ง 

 
กดเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่ด าเนนิการตอ่ 
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หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

ดาวนโ์หลดโปรแกรมทาง USB 

1. ปิดเครือ่งและเปิดฝาพอรต์ USB บนแผงควบคมุ  

 

 
 

 

2. เสยีบหน่วยความจ า USB และเปิดเตาอบ 

หมายเหต:ุ หากหน่วยความจ า USB มขีนาดใหญเ่กนิไป 
ใหใ้ชส้ายอะแดปเตอรม์าตรฐาน 

 

 

3. เลอืกสัญลักษณ์ ‘USB’ จากเมนูการตัง้คา่ 
 

หมายเหต:ุ 
ใหต้รวจสอบวา่หน่วยความจ ามหีมายเลข/รหัสทีถ่กูตอ้งส าหรับโปรแกรมทีค่ณุตอ้ง
การโหลดลงในหน่วยความจ า (ไฟล ์‘.cbr’ หนึง่รายการ และ ’autoupdate’) 

 

4. เลอืกประเภทของไฟลท์ีต่อ้งการดาวนโ์หลด (เฟิรม์แวรห์รอืสตูรอาหาร) 
ตอนนีร้ะบบจะดาวนโ์หลดไฟลโ์ดยอัตโนมัตจิากหน่วยความจ า USB 
โดยแสดงความคบืหนา้และหนา้จอยนืยันส าหรับการอัปเดต 
 
 

 

 

 

ขอ้ส าคัญ: การดาวนโ์หลดจากหน่วยความจ า USB จะลา้งโปรแกรมทีม่อียูท่ัง้หมดในหน่วยความจ าของเครือ่ง  

 

ฝา USB ปกป้องพอรต์ USB ไว ้เพือ่ไมใ่หไ้อน ้าเขา้ไปในวงจรอเิล็กทรอนกิสตั์วควบคมุ 
ระหวา่งการปรงุอาหารหรอืการท าความสะอาด ตอ้งไมม่หีน่วยความจ า USB เสยีบอยู่ และพอรต์ USB ตอ้งปิดฝาไว ้ 
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คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การต ัง้คา่แถบอุณหภูม ิ

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘แถบอณุหภมู’ิ 
 
 

 

2. เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมายของแถบอณุหภมูทิีต่อ้งการ 
ซึง่แสดงโดยเครือ่งหมายถกูสเีขยีว 

 
หมายเหต:ุ โดยทั่วไปแลว้ ควรเลอืก ‘แถบอณุหภมู’ิ ทีต่ ่าทีส่ดุ 
หากอณุหภมูหิอ้งอบทีต่ัง้คา่ไวต้ ่ากวา่แถบอณุหภมูทิีเ่ลอืกไว ้
โหมดพรอ้มปรงุและแถบอณุหภมูจิะปิดการใชง้านจนกวา่อณุหภมูขิองหอ้งอบจะสงู
ถงึอณุหภมูอิุน่เครือ่งทีก่ าหนดคา่ไวล้ว่งหนา้ 

 

 

เปลีย่นการต ัง้คา่ / รหสัผา่นเขา้ถงึการซอ่มบ ารุง 

1. เลอืกสัญลักษณ์ ‘กญุแจ’ เพือ่เปลีย่นรหัสผา่นของเตาอบ 

 

2. เลอืกสัญลักษณ์ ‘การตัง้คา่’ หรอื ‘การซอ่มบ ารงุ’ ของเครือ่ง 

 

3. ป้อนรหัสผา่นเดมิ และกดเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่ยนืยัน 

 

4. ป้อนรหัสผา่นใหม ่แลว้กดเครือ่งหมายถกูสเีขยีว 

5. ยนืยันรหัสผา่นใหม ่และกดเครือ่งหมายถกูสเีขยีวอกีครัง้ 
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คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

ต ัง้คา่โปรแกรมรกัษาหนา้จอ 

1. เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย ‘เปิดใชง้าน’ เพือ่เปิดหรอืปิดโปรแกรมรักษาหนา้จอ 
และเลอืกชอ่ง ‘เวลา’ ทีอ่ยูข่า้งใต ้

 

2. ป้อนการหน่วงเวลาบนแป้นพมิพจ์าก 1 ถงึ 60 นาท ี
กอ่นทีโ่ปรแกรมรักษาหนา้จอจะเริม่ตน้ท างาน กดเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่ยนืยัน 

 

3. โปรแกรมรักษาหนา้จอทีเ่ปิดใชง้านจะปรากฏขึน้มาเป็นรปูภาพเคลือ่นไหว 
หากตอ้งการใชง้านหนา้จอสัมผัส ใหแ้ตะหนา้จอเพือ่ปิดโปรแกรมรักษาหนา้จอ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

2G. ข ัน้ตอนการลดความรอ้น  

 

เตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟตอ้งลดความรอ้นอยา่งถกูตอ้งกอ่นจะท าความสะอาด ซอ่มบ ารงุ และซอ่มแซม 
ผูใ้ชง้านตอ้งอา่นคูม่อืความปลอดภัย - หัวขอ้ที ่1J: 
อันตรายและขอ้ควรระวังเพือ่ความปลอดภัยระหวา่งการซอ่มบ ารงุและการซอ่มแซม และ หัวขอ้ที ่1K: 
อันตรายและขอ้ควรระวังเพือ่ความปลอดภัยเมือ่น าเตาอบไปซอ่มบ ารุง 

 

หากตอ้งการลดความรอ้นของเครือ่ง: 

1. เลอืกสัญลักษณ์เทอรโ์มมเิตอรจ์ากเมนูหนังสอืสตูรอาหารหรอืสัญลักษณ์ท าความสะอาดจากเ
มนูหลัก (โหมดเสริฟ์เต็ม) 

    

 

 

2. ในหนา้จออณุหภมู ิเลอืกสัญลักษณ์เทอรโ์มมเิตอรส์นี ้าเงนิเพือ่ปิดใชง้านการท าความรอ้น 
และเริม่ตน้วัฏจักรการระบายความรอ้น 

 

 

 

3. ระบบจะแสดงความคบืหนา้ในการระบายความรอ้น และใชเ้วลาประมาณ 20 นาท ี
หากตอ้งการรน่ระยะเวลาในการลดความรอ้น 
ใหแ้งม้เปิดประตเูตาอบไวเ้ล็กนอ้ยระหวา่งการระบายความรอ้น 

 

 

`  

4. เมือ่ระบายความรอ้นเสร็จ คณุจะเห็นหนา้จอ ‘Clean Cavity (ท าความสะอาดหอ้งอบ)’ 
ปรากฏขึน้มา ตอนนีเ้ตาอบพรอ้มส าหรับการท าความสะอาด 
หรอืการซอ่มบ ารงุและการซอ่มแซมแลว้ 

 

ค าแนะน าในการท าความสะอาดดไูดใ้นหัวขอ้ที ่2H: ขัน้ตอนการท าความสะอาด 

 

ค าแนะน าในการซอ่มบ ารงุและการซอ่มแซมอยูใ่นหัวขอ้ที ่3: 
คูม่อืการซอ่มบ ารงุและการซอ่มแซม  

 

 



  

37 
 
 

 

eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

2H. ข ัน้ตอนการท าความสะอาด 

การท าความสะอาดประจ าวนั 

สิง่ใดบา้งทีต่อ้งท าความสะอาด ข ัน้ตอน น า้ยาท าความสะอาด 

หอ้งอบ ท าความสะอาดดว้ยมอืโดยใชผ้า้นุ่มหรอืกระด
าษอเนกประสงค ์

น ้ายาท าความสะอาดและน ้ายาปกป้องเตา
อบทีผู่ผ้ลติรับรอง 

ภายนอกเครือ่ง ท าความสะอาดดว้ยมอืโดยใชผ้า้นุ่ม น ้ายาท าความสะอาดสแตนเลสสตลีในครั
วเรอืนทั่วไป 
หรอืน ้ายาท าความสะอาดพืน้ผวิแข็ง 

ภาชนะ แผนรองอบ ตะแกรงยา่ง 
และอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการปรงุอาหาร 

ท าความสะอาดดว้ยมอืโดยใชฟ้องน ้านุ่มชนดิ
ไมข่ดูขดี และลา้งใหส้ะอาดดว้ยน ้า 

น ้ายาลา้งท าความสะอาดในครัวเรอืนทั่วไ
ป 

ตัวกรองอากาศ เช็ดใหส้ะอาดหรอืลา้งในน ้าผสมน ้ายา น ้ายาลา้งท าความสะอาดในครัวเรอืนทั่วไ
ป 

ตารางที ่25: การท าความสะอาด 

ผลติภณัฑท์ าความสะอาด 

ใชน้ ้ายาท าความสะอาดทีร่ะบใุนตารางที ่2.6 เทา่นัน้ในการท าความสะอาดเตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟ และอปุกรณ์เสรมิของเตาอบ 

ผลติภณัฑ ์  การใชง้าน 

น ้ายาท าความสะอาด Merrychef 

 

ท าความสะอาดหอ้งอบและประตเูตาอบ 

น ้ายาปกป้องเตาอบ Merrychef ปกป้องหอ้งอบและประตเูตาอบ 

น ้ายาท าความสะอาดสแตนเลสสตลีในครัวเรอืนทั่ว
ไป หรอืน ้ายาท าความสะอาดพืน้ผวิแข็ง 

 

การดแูลรักษาพืน้ผวิดา้นนอกของเตาอบผสมผสานระบบไมโครเว
ฟ 

น ้ายาลา้งท าความสะอาดในครัวเรอืนทั่วไป: 
ออ่นโยนตอ่ผวิ ไรด้า่ง มคีา่ pH เป็นกลาง 
และไรก้ลิน่ 

ท าความสะอาดสว่นประกอบและอปุกรณ์ และสว่นตอ่ตา่ง ๆ 
ตามค าแนะน าทีเ่กีย่วขอ้ง 

ถงุมอืยาง 

 

ปกป้องมอืจากน ้ายาท าความสะอาด 

แผน่ขัดไนลอนชนดิไมข่ดูขดี 

 

ส าหรับการท าความสะอาดทกุพืน้ผวิและประตเูตาอบ 

กระดาษและผา้ท าความสะอาด 

 

ส าหรับการท าความสะอาดทกุพืน้ผวิและประตเูตาอบ 

แวน่ปกป้องดวงตา 
 

ปกป้องดวงตาจากน ้ายาท าความสะอาด 

หนา้กากกันฝุ่ น (ไมบั่งคับ)  

 

ป้องกันการสดูดมน ้ายาท าความสะอาด 

 ตารางที ่26: ผลติภัณฑท์ าความสะอาด 
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คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

ค าแนะน าในการท าความสะอาด 

 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เตาอบเย็นลงแลว้ตามค าแนะน าในหัวขอ้ที ่2G: ขัน้ตอนการลดความรอ้น 

• ผูใ้ชง้านตอ้งอา่นหัวขอ้ที ่1I: อันตรายและขอ้ควรระวังเพือ่ความปลอดภัยระหวา่งการท าความสะอาดในคูม่อืความปลอดภัย 

• สวมใสแ่วน่ป้องกันและถงุมอืยางระหวา่งการท าความสะอาด 

 

 

• หา้มใชส้ิง่ของมคีมหรอืวัสดขุดูขดีไมว่า่กับสว่นใด ๆ ของเครือ่ง 

• หา้มใชน้ ้ายาท าความสะอาดชนดิกัดกรอ่นไมว่า่กับสว่นใด ๆ ของเครือ่งหรอืหอ้งอบ 

• หา้มขัดเพดาน (แผน่เจ็ท) หรอืผนกึของประตเูตาอบ 

• หา้มใชฝ้อยขัดหมอ้ไมว่า่กับสว่นใด ๆ ของเครือ่งเด็ดขาด 

• หา้มฉีดพน่ผลติภัณฑท์ าความสะอาดเขา้ไปในหอ้งอบโดยตรง 

• หา้มใชเ้ครือ่งหากยังไม่ไดต้ดิตัง้ตัวกรองอากาศทีส่ะอาด 

รายการตรวจสอบกอ่นการท าความสะอาด 

• ลดความรอ้นของเครือ่งลงอยา่งถูกตอ้งแลว้ 

• ไมม่อีาหารวางทิง้ไวใ้นหอ้งอบ 

• น าภาชนะ แผน่รองอบ ตะแกรงย่าง และอปุกรณ์อืน่ใดออกจากหอ้งอบแลว้ 

กระบวนการท าความสะอาด 

กระบวนการท าความสะอาดมหีลายขัน้ตอน: 

ขัน้ตอนที ่1: ท าความสะอาดและเช็ดเตาอบและชิน้สว่นของเตาอบใหแ้หง้ 

ขัน้ตอนที ่2: ทาน ้ายาปกป้องเตาอบ (ไมบั่งคับ) 

ขัน้ตอนที ่3: ท าความสะอาดตัวกรองอากาศและพืน้ผวิดา้นนอก 

ขัน้ตอนที ่4: อุน่เครือ่งเพือ่ใหน้ ้ายาปกป้องเตาอบแหง้ (หากทาน ้ายาปกป้อง) 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

ข ัน้ตอนที ่1: ท าความสะอาดและเช็ดเตาอบและชิน้สว่นของเตาอบใหแ้หง้ 

1. เมือ่เตาอบเย็นลงแลว้ (ดหัูวขอ้ที ่2G) 
ใหเ้ปิดประตเูตาอบ 
และยกจานปรงุอาหาร 
รวมถงึอปุกรณ์การปรงุอาหารอืน่ใดออ
กจากเตาอบ 

 

2. ลา้งชิน้สว่นเตาอบทัง้หมดทีถ่
อดออกมาในน ้าอุน่ผสมน ้ายา 
ลา้งออกโดยใชผ้า้สะอาดและ
น ้าอุน่ปรมิาณมาก 
 

 

3. ใชแ้ปรงทีแ่หง้และสะอาดปัดเศษอาหารออกจา
กบรเิวณระหวา่งพืน้หอ้งอบและภายในประตเูตา
อบสว่นหนา้ 

 

4. ฉีดพน่น ้ายาท าความสะอาดที ่
Merrychef รับรองลงบนฟองน ้า 
และเช็ดท าความสะอาดพืน้ผวิดา้นในทั ้
งหมด ยกเวน้เพดานของหอ้งอบ 
(แผน่เจ็ท) และผนกึประตเูตาอบ 
 

 
 

หา้มฉีดพน่น ้ายาเขา้ไปในหอ้งอบโดยตรง 
 

5. ส าหรับบรเิวณทีท่ าความสะอา
ดยาก ทิง้อาบน ้ายาไว ้10 
นาทโีดยเปิดประตเูตาอบไว ้
ใชแ้ผน่ขัดไนลอนชนดิไมข่ดูขี
ด 

 

 

หา้มขัดถ ู 

6. ลา้งพืน้ผวิทัง้หมดโดยใชผ้า้สะอาดชบุน ้า 
เพดานหอ้งอบและผนกึประตเูตาอบสามารถเช็ด
ใหส้ะอาดไดโ้ดยใชผ้า้สะอาดชดุน ้าเชน่กัน  

 

7. เช็ดพืน้ผวิทัง้หมดและชิน้สว่นเตาอบใ
หแ้หง้โดยใชผ้า้สะอาดหรอืกระดาษอเ
นกประสงค ์ 
 

 

8. กดเครือ่งหมายถกูในหนา้จอ
ท าความสะอาดหอ้งอบเพือ่ด า
เนนิการตอ่ 

9. ค าแจง้เตอืนจะปรากฏขึน้มาเพือ่ใหค้ณุทาน ้ายา
ปกป้องเตาอบ (ไมบั่งคับ) 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

40 
 
 

 

eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

 

ข ัน้ตอนที ่2: ทาน า้ยาปกป้องเตาอบ (ไมบ่งัคบั) 

1. ฉีดพน่น ้ายาปกป้องเตาอบ Merrychef 
หรอืน ้ายาปกป้องเตาอบทีร่ับรองโดย 
Merrychef ลงบนฟองน ้า 

 

 

2. ทาน ้ายาปกป้องบาง ๆ 
ลงบนพืน้ผวิดา้นในทัง้หมด 
โดยหลกีเลีย่งเพดานของหอ้งอบ 
(แผน่เจ็ท) และผนกึประตเูตาอบ  

 

3. วางจานปรงุอาหารทีแ่หง้และ
สะอาดกลับเขา้ไป   

 

4. กดเครือ่งหมายถกูในหนา้จอทาน ้ายาปกป้อ
งเตาอบเพือ่ด าเนนิการตอ่ 

5. ค าแจง้เตอืนจะปรากฏขึน้มาเพือ่ใหค้ณุท าค
วามสะอาดตัวกรองอากาศ 

 

 

 

ข ัน้ตอนที ่3: ท าความสะอาดตวักรองอากาศและพืน้ผวิดา้นนอก 

1. ถอดตัวกรองอากาศดว้ยการดงึออกเบา ๆ  
 

 

2. เช็ดตัวกรองอากาศใหส้ะอาดหรอืลา้งใน
น ้าผสมน ้ายา 
 

 

3. ผึง่ใหแ้หง้และตดิตัง้ตัวกรองอากา
ศกลับเขา้ที ่
 

 

4. กดเครือ่งหมายถกูสเีขยีวเพือ่ยนืยันการ
ท าความสะอาดตัวกรองอากาศ 

 

5. เตาอบจะปิดเครือ่งโดยอัตโนมัต ิ

 

6. เช็ดพืน้ผวิดา้นนอกของเตาอบดว้ย
ผา้ชบุน ้าบดิหมาด ๆ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

 

ข ัน้ตอนที ่4: อุน่เครือ่งเพือ่ใหน้ า้ยาปกป้องแหง้ (หากทาน ้ายาปกป้องเตาอบไว)้ 

1. เปิดเครือ่งโดยใชปุ้่ มเปิด/ปิ
ด 
 

 

2. อุน่หอ้งอบ 
เมือ่อณุหภมูสิงูถงึอณุหภมูทิ างานทีก่ า
หนดไว ้จะใชเ้วลาประมาณ 30 
นาทนี ้ายาปกป้องเตาอบจงึจะแหง้ 

 

3. น ้ายาปกป้องเตาอบจะเปลีย่นเป็นสนี ้าตาลออ่นเมือ่แ
หง้ และเตาอบจะพรอ้มใชง้านอกีครัง้ 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

2I. เมือ่ส ิน้สดุวนั 

การปิดเตาอบ 

1. 

 

ปิดเตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟโดยใชส้วติชเ์ปิด/ปิดทีด่า้นหนา้ของเ
ตาอบ 

2. 

 

เปิดประตเูตาอบแงม้ไวเ้พือ่ปลอ่ยใหค้วามชืน้ระเหยออกไป 

หมายเหต:ุ 
ปิดแหลง่จ่ายไฟของสถานทีก่อ่นทีจ่ะเวน้ชว่งการใชง้านเป็นเวลานาน 
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 
หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

2J. ขอ้มลูการซอ่มบ ารงุ 

ขอ้มลูการรบัประกนัและการตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

เพือ่ใหส้ามารถเรยีกรอ้งสทิธิต์ามการรับประกันของเตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟได ้
เครือ่งตอ้งตดิตัง้ตามค าแนะน าในคูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 
โดยวศิวกรบรกิารทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมจากบรษัิทซอ่มบ ารงุทีไ่ดรั้บอนุญาต 

การรับประกันไมค่รอบคลมุความเสยีหายจากการตัง้คา่ การตดิตัง้ การใชง้าน การท าความสะอาด การใชน้ ้ายาท าความสะอาด 
การซอ่มบ ารงุ หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้ง 

ขอ้มูลทีจ่ าเป็น 

โปรดเตรยีมขอ้มลูเครือ่งตอ่ไปนีไ้วใ้หพ้รอ้มระหวา่งทีต่ดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ Welbilt: 

• หมายเลขประจ าเครือ่งของคณุ  
• หมายเลขชิน้สว่น หากคณุตดิตอ่เกีย่วกับชิน้สว่นใด ๆ ของเครือ่ง 

หมายเลขประจ าเครือ่งแสดงอยูบ่นป้ายชือ่ทีอ่ยูด่า้นหลังของเตาอบ ดังแสดงในรปูภาพที ่2.5 

 

รปูที ่25: มมุมองดา้นหลังของรุน่ e1s พรอ้มป้ายชือ่ 

ขอ้มูลตดิตอ่ 

Welbilt UK Ltd. 
Ashbourne House, The Guildway, 
Old Portsmouth Road 
Guildford, GU3 1LR 
United Kingdom 
โทร:  +44 (0) 1483 464900 
โทรสาร: +44 (0) 1483 464905 
เว็บไซต:์ www.merrychef.com และ www.welbilt.com  
 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการซอ่มบ ารงุ การบ ารงุรักษา และการซอ่มแซม โปรดดหัูวขอ้ที ่3: 
คูม่อืการซอ่มบ ารงุและการซอ่มแซม   

http://www.merrychef.com/
http://www.welbilt.com/
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eikon e1s 
คูม่อืผูใ้ชง้าน 

หัวขอ้ที ่2: คูม่อืการใชง้านและการตดิตัง้ 

การคน้หาขอ้บกพรอ่ง 

เราพยายามท าทกุวถิทีางเพือ่ใหเ้ตาอบของคณุท างานไดต้ามมาตรฐานระดับสงู อยา่งไรก็ตามโปรดดูตารางที ่2.7 
เพือ่ตรวจสอบวา่ปัญหาสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งง่ายดายหรอืไม่ กอ่นทีจ่ะตดิตอ่ตัวแทนซอ่มบ ารงุ 

 

ปญัหา สาเหตทุีเ่ป็นไปได ้ วธิแีกไ้ข 

เครือ่งไมท่ างานหรอืหนา้จอแสดง
ผลวา่งเปลา่ 

• เครือ่งไมม่ไีฟฟ้าเขา้ • ตรวจสอบวา่ไฟฟ้าดับหรอืไม่ 

• ตรวจสอบวา่สวติชตั์ดแยกระบบเปิดอยูห่รอืไม ่
หรอืไดเ้สยีบปล๊ักเครือ่งอยา่งถกูตอ้งแลว้หรอืไม่ 

• ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเครือ่งแลว้หรอืยัง 

บางหนา้จอควบคมุไมท่ างาน • การเขา้ถงึไมไ่ดร้ับอนุญาต • ตดิตอ่ผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาต 

หนา้จอแสดงขอ้ความเตอืน • รายละเอยีดแสดงอยูบ่นหนา้จอ • ปฏบัิตติามค าแนะน าทีแ่สดงบนหนา้จอ 

เครือ่งอบอาหารไมถ่กูตอ้ง • เครือ่งไมส่ะอาด 

• อาหารมอีณุหภมูไิมถ่กูตอ้ง 

• เลอืกโปรแกรมผดิหรอืมกีารแกไ้ขโปรแ
กรม 

• อาหารหอ่อยู่ 

• น าอาหารออกจากเตาอบเร็วเกนิไป 

• ท าความสะอาดเครือ่ง 

• ใชโ้ปรแกรมการปรงุอาหารทีถ่กูตอ้ง 

• แกะหอ่อาหาร 

• ตรวจสอบวา่ไดป้ฏบัิตติามขัน้ตอนการปรงุอาหารทัง้หมด
อยา่งถกูตอ้งแลว้ 

เตาอบปรงุอาหารไมเ่สร็จ • ขอ้ความเตอืนแสดงขึน้มา 

• ประตเูตาอบเปิดอยู่ 

• ไมม่ตีัวกรองอากาศหรอืตดิตัง้ตัวกรองอ
ากาศอยา่งไมถ่กูตอ้ง 

• เตาอบรอ้นเกนิไป 

• ปิดประตเูตาอบ 

• ตดิตัง้ตัวกรองอากาศอกีครัง้ 

• ปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็นลง 

• ตรวจสอบและขจัดสิง่กดีขวางบรเิวณชอ่งอากาศ 

หนา้จอแสดงรหัสขอ้ผดิพลาด • เครือ่งท างานผดิปกต ิ • จดบันทกึรหัสขอ้ผดิพลาดแลว้ตดิตอ่ตัวแทนซอ่มบ ารงุ 

ตารางที ่27: แนวทางการคน้หาขอ้บกพรอ่ง 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการซอ่มบ ารงุ การบ ารงุรักษา และการซอ่มแซม โปรดดหัูวขอ้ที ่3: 
คูม่อืการซอ่มบ ารงุและการซอ่มแซม   



  

 

Welbilt UK Limited, Ashbourne House, The Guildway, Old Portsmouth Rd, Guildford GU3 1LR, United Kingdom  

+44 1483 464 900, โทรสาร: +44 (0) 1483 464905, www.welbilt.uk   
 
 
 

 

Welbilt คอืหนึง่ในผูผ้ลติและผูจั้ดจ าหน่ายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าส าหรับการปรุงอาหารระดบัมอือาชพีรายใหญท่ีส่ดุในโลก 

เรามอบเทคโนโลยทีีป่ระหยัดพลงังาน เชือ่ถอืได ้และเป็นเทคโนโลยชีัน้น าในตลาดใหก้บัลกูคา้ไดใ้นทีเ่ดยีว 

 

หากคณุตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ Welbilt และแบรนดข์องบรษัิท โปรดเขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเราที ่

www.welbilt.com 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
เตาอบผสมผสานระบบไมโครเวฟ 
 

 
 

 
 


