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คู่มือการใช้งาน 

เตาอบไมโครเวฟ 

รุ่น HMR-D2011 / HMR-D2311 
 

 

ขอขอบคณุท่ีทา่นเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เตาอบไมโครเวฟฮิตาชิ กรุณาอ่านคูมื่อการใช้งานนีอ้ยา่งละเอียด ก่อนเร่ิมใช้งานและเก็บ
รักษาคูมื่อนีไ้ว้ส าหรับอ้างอิงเม่ือจ าเป็นในโอกาสตอ่ไป 
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 เตาอบไมโครเวฟฮติาชิส าหรับใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ กรุณาห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน 
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2 

 

 

 

 
 

 

 

ก่อนเร่ิมใช้งาน โปรดอ่านข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภยัในการใช้งานอยา่งละเอียด เพ่ือการใช้งานท่ีเหมาะสมและป้องกนั
อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ใช้ 
 

ค าเตือน 
1. โปรดอา่นค าแนะน าทัง้หมดอยา่งละเอียด และเก็บรักษาคูมื่อนีไ้ว้ 
2. ห้ามถอดแยกชิน้สว่นหรือดดัแปลงผลิตภณัฑ์ อนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจรอาจเกิดจากการสมัผสักบัชิน้สว่นภายในบาง

ชนิด สามารถท าให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้ 
3. อนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร : การติดตัง้สายดินท่ีผิดวิธี อาจท าให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรได้ ห้ามเสียบปลัก๊จนกวา่จะท าการ

ตดิตัง้เตาอบไมโครเวฟและสายดนิเรียบร้อยแล้ว 
4. ห้ามซอ่มเตาอบไมโครเวฟด้วยตนเอง การซ่อมหรือถอดแยกชิน้สว่นของเคร่ือง ควรด าเนินการโดยช่างผู้ช านาญเท่านัน้ 
5. เม่ือไมไ่ด้ใช้งานเตาอบไมโครเวฟ ควรถอดปลัก๊ออกจากเต้ารับเสมอ 
6. เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไมค่วรปลอ่ยให้เดก็เล็กอยูก่บัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตามล าพงั ควรเลือก

ต าแหนง่ในการตดิตัง้ท่ีเด็กเล็กไมส่ามารถเข้าถึงได้ และสายไฟไมห้่อยเกะกะ 
7. ควรตดิตัง้เตาอบไมโครเวฟในต าแหนง่ท่ีสามารถด าเนินการถอดอปุกรณ์ออกจากแหล่งจา่ยไฟได้ง่าย ด้วยการ 

ถอดปลัก๊ออกหรือดงึเบรคเกอร์ลง 
8. หมัน่ตรวจเช็คความพร้อมในการใช้งานอยูเ่สมอ หากพบความเสียหายใดๆ ควรหยดุใช้งานทนัที 
9. ห้ามใช้งานเตาอบไมโครเวฟในกรณีท่ีสายไฟหรือปลัก๊ช ารุด รวมไปถึงเต้ารับหลวม หากพบวา่สายไฟหรือปลัก๊ช ารุด ควร

ให้ชา่งผู้ช านาญหรือเจ้าหน้าท่ีศนูย์บริการฮิตาชิเป็นผู้ เปล่ียนให้เทา่นัน้ 
10. เสียบปลัก๊ให้แนน่ทกุครัง้ รวมทัง้ท าความสะอาดปลัก๊อย่างสม ่าเสมอ 
11. ห้ามท าลาย ดดัแปลง หกังอ พนัสายไฟ ดงึหรือบดิอย่างแรง รวมไปถึงไมว่างของท่ีมีน า้หนกัมาก ทบัสายไฟ และเจาะหรือ

ท าให้สายไฟมีความร้อนเพิ่มขึน้ 
12. การถอดปลัก๊ ไมค่วรจบัท่ีสายไฟ ให้จบัท่ีหวัปลัก๊แล้วคอ่ยดงึออกจากเต้ารับ 
13. วางเตาอบไมโครเวฟและสายไฟให้อยูห่า่งจากความร้อน แสงอาทิตย์ ความชืน้ ขอบเหล่ียมมีคม และอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะ

ใกล้เคียง 
14. ห้ามวางเตาอบไมโครเวฟบนต าแหนง่ท่ีไมม่ัน่คงหรือบนพืน้ผิวท่ีไมท่นความร้อน 
15. ห้ามวางเตาอบไมโครเวฟในน า้หรือของเหลวทกุชนิด 
16. ห้ามใช้งานเตาอบไมโครเวฟหรือดงึปลัก๊ออกในขณะท่ีมือเปียกหรือชืน้ 
17. ห้ามวางเตาอบไมโครเวฟชิดกบัผนงั เฟอร์นิเจอร์ หรือผ้ามา่นมากเกินไป ควรดใูห้แนใ่จวา่มีอากาศ ถ่ายเทเพียงพอส าหรับ

การใช้งาน 
18. ควรวางเตาอบไมโครเวฟบนพืน้ผิวท่ีเรียบและแข็งแรงพอ โดยมีความสงูจากพืน้อย่างน้อยท่ี 85 ซม. และไมค่วรวางเตาอบ

ไมโครเวฟในตู้ ท่ีมีชอ่งปิดทึบ 
19. ห้ามวางเตาอบไมโครเวฟใกล้กบัเตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊ส 
20. ห้ามใช้มือสมัผสัพืน้ผิวท่ีร้อนของเตาอบไมโครเวฟโดยตรง ควรจบับริเวณมือจบั เพราะพืน้ผิวด้านนอกอาจมีความร้อน

ขณะท่ีเตาอบไมโครเวฟก าลงัท างาน 
21. ควรท าความสะอาดเตาอบไมโครเวฟหลงัจากถอดปลัก๊และเตาอบเย็นลงแล้ว 
22. ห้ามใช้งานเตาอบไมโครเวฟในบริเวณกลางแจ้ง 
23. ห้ามสัง่การท างานเตาอบไมโครเวฟทิง้ไว้ขณะท่ีไมมี่คนอยู่  
24. หากเกิดควนัหรือไฟขึน้ภายในเตาอบไมโครเวฟ ให้หมนุปุ่ มตัง้เวลากลบัไปท่ีต าแหนง่เลขศนูย์เท่านัน้ ปิดประตเูตาอบทิง้

ไว้เพ่ือป้องกนัเปลวไฟลกุลาม และถอดปลัก๊ออกหรือตดัไฟท่ีฟิวส์พร้อมดงึแผงเบรคเกอร์ลง 

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภยัในการใช้งาน 
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25. ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกจากอุน่หรือปรุงอาหาร และใช้ภาชนะท่ีออกแบบมา ส าหรับใช้งานกบั
เตาอบไมโครเวฟเทา่นัน้ 

26. เม่ืออุน่หรือปรุงอาหารท่ีเป็นของเหลว เชน่ ซุป ซอส หรือเคร่ืองด่ืมตา่งๆ เม่ืออณุหภมูิเกินจดุเดือด อาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้
ของเหลวล้นแบบฉับพลนัได้ 

27. หลงัอุน่ขวดนมหรือขวดใสอ่าหารส าหรับเด็กทารก ควรเขยา่หรือคนก่อน และตรวจดรูะดบัอณุหภมูิ ให้เหมาะสมก่อนท า
การป้อนแก่ทารกเพ่ือป้องกนัอาหารลวกปาก 

28. ห้ามปรุงหรือต้มไขท่ัง้เปลือกในเตาอบไมโครเวฟ เพราะแรงดนัอาจท าให้ไขร่ะเบิดได้แม้หยดุการท างานแล้ว 
29. เตาอบไมโครเวฟนีไ้มไ่ด้ถกูออกแบบมาเพ่ือใช้งานโดยบคุคล (รวมถึงเดก็) ท่ีมีความบกพร่องทาง กายภาพ ประสาท

สมัผสั หรือจิตใจ รวมไปถึงขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้ นอกจากจะอยูภ่ายใต้การดแูลหรือให้ค าแนะน าการใช้
งานโดยผู้ปกครองหรือผู้ดแูลอยา่งใกล้ชิด 

30. อนญุาตให้เด็กใช้งานเตาอบไมโครเวฟด้วยตวัเองได้ เม่ือได้รับค าแนะน าการใช้งานอย่างเพียงพอ เพ่ือการใช้งานท่ี
ปลอดภยัและเข้าใจถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้งานท่ีไมถ่กูวิธี 

31. ควรระมดัระวงัเป็นพิเศษเม่ือหยิบหรือยกภาชนะท่ีบรรจนุ า้มนัหรือของเหลวท่ีมีความร้อนออกจาก เตาอบไมโครเวฟ 
32. นอกจากอปุกรณ์เสริมท่ีผู้ผลิตแนะน า ห้ามใส่วสัดอ่ืุนในเตาอบไมโครเวฟ 
33. เตาอบไมโครเวฟนีไ้มไ่ด้ถกูออกแบบเพ่ือรองรับการสัง่การท างานด้วยรีโมทคอนโทรล 
34. ห้ามอุน่หรือปรุงอาหารและของเหลวในภาชนะท่ีปิดแน่นเพราะอาจเกิดการระเบดิได้ 
35. เม่ืออุน่หรือปรุงอาหารในภาชนะท่ีท าจากพลาสตกิหรือกระดาษ ควรหมัน่ตรวจดภูาชนะเป็นระยะๆ เน่ืองจากภาชนะ

ดงักลา่วอาจตดิไฟได้หากมีความร้อนสงูเกินไป 
36. ควรท าความสะอาดภายในขอบประต ูและบริเวณฝาประตขูองเตาอบไมโครเวฟเป็นประจ า หากอาหารหรือของเหลว

กระเดน็ตดิบริเวณผนงัภายในเตา ขอบประต ูหรือฝาประต ูให้ใช้ผ้าชบุน า้บดิหมาดเช็ดออก ในกรณีท่ีสกปรกมากอาจใช้
น า้ยาท าความสะอาดชนิดอ่อนร่วมด้วยได้ ไมค่วรใช้สารเคมีรุนแรงหรือน า้ยาขดั 

37. ห้ามใช้น า้ยาขดัหรือน า้ยาท าความสะอาดชนิดแรงรวมไปถึงโลหะมีคมในการท าความสะอาด บานประตกูระจกของเตา
อบไมโครเวฟ เพราะอาจท าให้เกิดรอยบนพืน้ผิวและท าให้กระจกแตกได้ 

38. การปล่อยให้เตาอบไมโครเวฟสกปรกเป็นเวลานานอาจท าให้พืน้ผิวภายในเตาผกุร่อน และสง่ผล ตอ่อายกุารใช้งานท่ี
ลดลง ตลอดจนอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

39. ห้ามใช้น า้ยาท าความสะอาดเตาอบไมโครเวฟตามการโฆษณา 
40. ห้ามใช้เคร่ืองท าความสะอาดระบบไอน า้ในการท าความสะอาดเตาอบไมโครเวฟ 
41. ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกจากการเตรียมอาหาร เตาอบไมโครเวฟนีถ้กูออกแบบมาเฉพาะส าหรับ

ใช้ในการอุน่หรือปรุงอาหารเทา่นัน้ ห้ามใช้งานส าหรับท าความร้อนในสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนท่ีไมใ่ชอ่าหาร 
42. ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟในการอบกระดาษหนงัสือพิมพ์ ผ้า หรือวสัดใุดๆ ให้แห้ง เพราะอาจท าให้ติดไฟได้ 
43. ก่อนใช้งานทกุครัง้ ควรตรวจสอบภาชนะหรือบรรจภุณัฑ์ท่ีใสอ่าหาร วา่สามารถใช้กบัเตาอบ ไมโครเวฟได้ 
44. ควรตดิตัง้สายดนิก่อนใช้งานทกุครัง้ 
45. ห้ามให้ชอ่งระบายอากาศของเตาไมโครเวฟถกูปิดหรือกัน้ 
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A) แผงควบคุม 

 

ส่วนประกอบต่างๆ 

 

A) แผงควบคุม 
B) เฟืองวางแท่นรองจานหมุน 
C) แท่นรองจานหมุน 
D) จานหมุน 
E) กระจกมองภายในเตาอบไมโครเวฟ 
F) ประตูเตาอบไมโครเวฟ 
G) ระบบล็อคสลักประตู 
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ส าหรับการเร่ิมใช้งานครัง้แรก 

1. แกะกลอ่งและน าชิน้สว่นวสัดอุอกจากหีบห่อทัง้หมด พร้อมตรวจดเูตาอบไมโครเวฟเพ่ือตรวจสอบ สว่นท่ีอาจช ารุด
เสียหาย เชน่ รอยบบุ สลกัประตหูกั หรือมีรอยร้าวบนฝาประต ูหากพบความ เสียหายใดๆ โปรดแจ้งตวัแทนจ าหนา่ย
ทนัที ห้ามท าการติดตัง้เตาอบไมโครเวฟหากพบว่าเกิดการช ารุด 

2. เตาอบไมโครเวฟนีต้้องติดตัง้สายดนิเพ่ือความปลอดภยัเทา่นัน้ 
3. แรงดนัไฟฟ้าท่ีใช้ต้องเป็นไปตามท่ีระบใุนฉลากแสดงข้อมลูจ าเพาะท่ีตดิอยู่บนเตาอบไมโครเวฟ หากแรงดนัไฟฟ้าท่ีใช้สงู

กวา่ก าหนด อาจท าให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือความเสียหายอ่ืนๆ ได้ 
4. เตาอบไมโครเวฟนีถ้กูออกแบบมาส าหรับใช้งานภายในครัวเรือนและวางบนต าแหนง่ท่ีเปิดโลง่ เทา่นัน้ ไมค่วรใช้งานใน

ต าแหนง่ของพืน้ท่ีท่ีพอดีกบัตู้อบ หรือใช้งานในตู้ ท่ีมีช่องปิดทึบ และไมค่วรใช้งานกลางแจ้ง 
5. ห้ามแกะแผน่ไมก้าท่ีติดอยู่บริเวณชอ่งภายในเตาอบไมโครเวฟซึง่ใช้ส าหรับปิดกัน้ตวัน าคล่ืน แมเ่หล็กออก 

 

การตดิตัง้ 

1. วางเตาอบไมโครเวฟลงบนพืน้ผิวท่ีเรียบมัน่คง และอยูส่งูจากพืน้อย่างน้อย 85 ซม. 
2. ควรตดิตัง้เตาอบไมโครเวฟในบริเวณท่ีสามารถด าเนินการถอดอปุกรณ์ออกจากแหลง่จา่ยไฟได้ง่าย ด้วยการถอดปลัก๊

ออกหรือดงึเบรคเกอร์ลง 
3. เพ่ือการใช้งานท่ีถกูวิธี โปรดจดัวางบนพืน้ท่ีเพียงพอให้อากาศถ่ายเทสะดวก โดยเว้นท่ีวา่งเหนือเตาอบอยา่งน้อย 15 ซม. 

หลงัเตาอบ 10 ซม. ด้านข้างเตาอบฝ่ังหนึง่ 5 ซม. และอีกฝ่ังควรเหลือพืน้ท่ีไมต่ ่ากวา่ 40 ซม. หากด้านใดด้านหนึง่ของเตา
อบอยูต่ิดผนงั อีกด้านหรือด้านบนเตาอบไมค่วรถกูปิดกัน้ 

 

4. ห้ามวางเตาอบไมโครเวฟไว้ใกล้กบัเตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊ส 
5. ห้ามถอดฐานรองเตาอบไมโครเวฟออก 
6. หลีกเล่ียงการใช้งานเตาอบไมโครเวฟในบริเวณท่ีมีความชืน้สงู 
7. ห้ามให้สายไฟสมัผสักบัด้านนอกของเตาอบ ควรให้สายไฟอยูห่า่งจากพืน้ผิวท่ีมีความร้อน ห้ามปล่อยให้สายไฟห้อย

เกะกะบริเวณขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ครัว ห้ามน าสายไฟ ปลัก๊ หรือเตาอบไมโครเวฟไปแชน่ า้ 
8. ห้ามให้ชอ่งระบายอากาศบริเวณด้านบน ด้านข้าง และด้านหลงัเตาอบถกูปิดกัน้ หากอากาศในบริเวณดงักลา่วถ่ายเทไม่

เพียงพอในระหวา่งการท างาน อาจท าให้เตาอบไมโครเวฟเกิดความร้อนสงูเกินขนาด 
9. เตาอบไมโครเวฟนีไ้มไ่ด้ถกูออกแบบมาส าหรับใช้งานร่วมกบัเคร่ืองตัง้เวลาหรือรีโมทคอนโทรล 

 
 

วธีิการใช้งาน 

 

15 ซม.   
5 ซม.   เปิดโลง่   

10 ซม.   

เคาน์เตอร์ครัว 
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การตดิตัง้จานหมุน 

 

 

 

 

     

   

                               Turntable ring  

 

1. ห้ามวางจานหมนุกลบัหวั จานหมนุควรหมนุได้อยา่งอิสระ 
2. ทัง้จานหมนุและแทน่รองจานหมนุต้องติดตัง้พร้อมใช้งานทกุครัง้ท่ีมีการปรุงอาหาร 
3. อาหารและภาชนะท่ีใช้ปรุงอาหารทัง้หมดควรวางอยูบ่นจานหมนุ 
4. หากจานหมนุหรือแทน่รองจานหมนุร้าวหรือแตก โปรดติดตอ่ศนูย์บริการฮิตาชิท่ีอยูใ่กล้บ้านคณุ 

 

การใช้งานเตาอบไมโครเวฟ 

 

ค าเตือน 

1. ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกจากการเตรียมอาหาร เตาอบไมโครเวฟนีถ้กูออกแบบมาเฉพาะส าหรับ
ใช้ในการอุน่หรือปรุงอาหารเทา่นัน้ ห้ามใช้งานส าหรับท าความร้อนในสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนท่ีไมใ่ชอ่าหาร 

2. ก่อนใช้งานทกุครัง้ ควรตรวจสอบภาชนะหรือบรรจภุณัฑ์ท่ีใสอ่าหารวา่สามารถใช้กบัเตาอบ ไมโครเวฟได้ 
3. ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟในการอบกระดาษหนงัสือพิมพ์ ผ้า หรือวสัดใุดๆ ให้แห้ง  
4. เม่ือไมไ่ด้ใช้งานเตาอบไมโครเวฟ ไมค่วรวางวตัถใุดๆ นอกจากอปุกรณ์ท่ีมาพร้อมเตาทิง้ไว้ภายในเตาอบ เพ่ือป้องกนั

อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีผู้ใช้กดสัง่การท างานของเตาอบไมโครเวฟโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ 
5. ห้ามสัง่การท างานของเตาอบไมโครเวฟโดยท่ีไมมี่อาหารอยูภ่ายในเตาอบ 
6. หากเกิดควนัหรือไฟตดิขึน้ภายในเตาอบไมโครเวฟ ให้หมนุปุ่ มตัง้เวลากลบัไปท่ีต าแหนง่เลขศนูย์ และปิดประตเูตาทิง้ไว้

เพ่ือป้องกนัเปลวไฟลกุลาม และถอดปลัก๊ออกหรือตดัไฟท่ีฟิวส์พร้อมดงึเบรคเกอร์ลง 
7. ห้ามใช้งานเตาอบไมโครเวฟโดยท่ีเฟืองวางแทน่รองจานหมนุและจานหมนุไมอ่ยูใ่นต าแหนง่ท่ี ถกูต้อง 
8. ห้ามใช้จานหมนุชนิดอ่ืนนอกจากจานท่ีออกแบบส าหรับใช้งานกบัเตาอบไมโครเวฟนีเ้ทา่นัน้ 
9. ควรรอให้จานหมนุเย็นลง ก่อนน าไปท าความสะอาดหรือแชน่ า้ 
10. โดยปกตแิล้ว หากอาหารหรือภาชนะท่ีวางบนจานหมนุสมัผสักบัผนงัภายในเตาและหยดุหมนุ จานหมนุจะท าการหมนุ

กลบัในทิศทางตรงกนัข้ามโดยอตัโนมตัิ  
11. ควรท าความสะอาดเฟืองวางแทน่รองจานหมนุและพืน้เตาเป็นประจ าเพ่ือป้องกนัเศษอาหารท่ีตกค้างและเสียงรบกวน

ขณะเคร่ืองท างาน 
12. แทน่รองจานหมนุต้องใช้งานคูก่บัจานหมนุทกุครัง้ 

จดุกลางจานหมนุ (ด้านล่าง) 

 

จานหมนุ 

 

แทน่รองจานหมนุ 

 

เฟืองวางแทน่รองจานหมนุ 
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ประเภทของวัสดุที่สามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้ 

วัสดุ ข้อแนะน า 
แผน่อะลมูิเนียมฟอยล์ ใช้ส าหรับหอ่หุ้มอาหารเทา่นัน้ โดยสามารถใช้ฟอยล์ชิน้เลก็และเรียบ เพื่อหุ้มเนือ้สตัว์แผน่

บาง เพื่อป้องกนัการเกิดประกายไฟและอาหารไหม้ แผน่ฟอยล์ควรอยูต่ิดกบัผนงัเตาอบ
อยา่งน้อย 1 นิว้ (2.5 ซม.) เป็นอยา่งต ่า 

จานอบ โปรดปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติ ระยะหา่งระหวา่งแทน่รองจานหมนุกบัจานหมนุต้อง
ไมต่ ่ากวา่ 3/16 นิว้ (5 มม.)ไมเ่ชน่นัน้ความร้อนจากพืน้จานอบอาจท าให้จานหมนุแตกได้ 

ชดุภาชนะใสอ่าหาร ต้องเป็นชนิดที่ใช้กบัเตาอบไมโครเวฟได้เทา่นัน้ ห้ามใช้ภาชนะที่ร้าวหรือบิ่น โปรดปฏิบตัิ
ตามค าแนะน าของผู้ผลติ  

เหยือกแก้ว เปิดฝาออกทกุครัง้และใช้เพื่ออุน่อาหารเทา่นัน้ เหยือกแก้วสว่นใหญ่ไมท่นความร้อนและ
อาจแตกร้าวได้ 

ภาชนะที่เป็นแก้ว ต้องเป็นชนิดที่ทนความร้อนและใช้กบัเตาอบไมโครเวฟได้เทา่นัน้ ต้องไมม่ีขอบทีเ่ป็นโลหะ 
ห้ามใช้ภาชนะแก้วที่ร้าวหรือบิ่น 

ถงุอบอาหาร โปรดปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติ ห้ามใช้ลวดมดัปากถงุ ควรเจาะชอ่งหรือรูเพื่อระบาย
ไอน า้ 

จานและถ้วยกระดาษ ใช้ส าหรับการอุน่หรือปรุงอาหารในเวลาสัน้ๆ เทา่นัน้ หมัน่สงัเกตภายในเตาอบไมโครเวฟ
ขณะท างาน 

ทิชชอูเนกประสงค์ ใช้ส าหรับหอ่อาหารเพื่ออุน่หรือซบัน า้มนั ใช้ส าหรับการปรุงอาหารในเวลาสัน้ๆ และต้อง
คอยสงัเกตภายในเตาอบไมโครเวฟขณะท างาน 

กระดาษรองอบ ใช้ส าหรับหุ้มเพื่อนึง่อาหารหรือป้องกนัอาหารกระเด็น 
พลาสติก ต้องเป็นชนิดที่ใช้กบัเตาอบไมโครเวฟได้เทา่นัน้ โปรดปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติ 

พลาสติกที่ใช้ควรมีตราประทบั “Microwave Safe” ภาชนะพลาสติกบางชนิดจะออ่นตวัลง
เมื่ออาหารท่ีบรรจอุยูร้่อนขึน้ “ถงุร้อน” และถงุพลาสติกที่ปิดแนน่จงึควรเจาะช่องหรือรูเพื่อ
ระบายอากาศ 

พลาสติกคลมุอาหาร ต้องเป็นชนิดที่ใช้กบัเตาอบไมโครเวฟได้เทา่นัน้ ใช้คลมุภาชนะในขณะที่ปรุงอาหารเพื่อเก็บ
รักษาความชุม่ชืน้ไว้ ห้ามมใิห้พลาสติกสมัผสักบัอาหารโดยตรง 

เคร่ืองวดัอณุหภมูิ ต้องเป็นชนิดที่ใช้กบัเตาอบไมโครเวฟได้เทา่นัน้ (เคร่ืองวดัอณุหภมูิเนือ้และขนม) 
กระดาษไข ใช้ส าหรับหอ่อาหารเพื่อป้องกนัการกระเด็นและเก็บความชุม่ชืน้ 

ประเภทของวัสดุที่ไม่ควรใช้กับเตาอบไมโครเวฟ 

วัสดุ ข้อแนะน า 
ถาดอะลมูเินียม อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ห้ามใช้กบัเตาอบไมโครเวฟ 

กลอ่งอาหารท่ีมีด้ามโลหะ อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ห้ามใช้กบัเตาอบไมโครเวฟ 

ภาชนะโลหะหรือขอบโลหะ ชิน้สว่นของโลหะจะเป็นฉนวนกนัอาหารจากคลืน่ไมโครเวฟ และขอบโลหะอาจท าให้เกิด
ประกายไฟ 

ลวดรัดปากถงุท าจาก โลหะ อาจก่อให้เกิดประกายไฟหรือติดไฟขึน้ในเตาอบไมโครเวฟได้ 
ถงุกระดาษ อาจเกิดการตดิไฟขึน้ในเตาอบไมโครเวฟได้ 
โฟมพลาสติก โฟมพลาสติกอาจละลายและปลอ่ยของเหลวที่เป็นอนัตรายปนเปือ้นอาหาร เมื่ออยูใ่น

อณุหภมูิสงู 
ไม้ เมื่อใช้ภาชนะทีเ่ป็นไม้ในเตาอบไมโครเวฟจะเกิดความแห้งและอาจปริ หรือแตกได้ 
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ข้อแนะน าส าหรับการปรุงอาหาร (ข้อมูลส าคัญส าหรับการปรุงอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ) 

1. เวลาท่ีใช้ในการปรุงอาหารขึน้อยูก่บัสภาพอณุหภมูิและปริมาณอาหาร รวมถึงประเภทของภาชนะ ท่ีใช้ ควรเร่ิมปรุง
อาหารโดยใช้เวลาท่ีสัน้ท่ีสดุก่อน เพ่ือป้องกนัอาหารไหม้ หากอาหารไมส่กุพอ สามารถเพิ่มเวลาได้ตามต้องการ 

2. อาหารท่ีมีปริมาณน้อยหรือมีความชืน้ต ่า อาจเกิดการไหม้ แห้ง หรือตดิไฟได้หากใช้เวลาปรุงนาน เกินไป หากเกิดประกาย
ไฟขึน้กบัภาชนะภายในเตาอบไมโครเวฟ ให้ปิดประตเูตาอบไมโครเวฟ ปิดเคร่ือง และถอดปลัก๊ออกจากเต้ารับทนัที 

3. ห้ามปรุงอาหารประเภทไข ่ต้มไข ่หรือใสไ่ขเข้าไปทัง้ฟองด้วยเตาอบไมโครเวฟ เน่ืองจากแรงดนัภายในไขอ่าจ เพิ่มขึน้และ
ท าให้ไขร่ะเบิดได้ 

4. อาหารประเภทผิวไมมี่รูพรุน เชน่ มนัฝร่ัง ไขแ่ดง และไส้กรอก ต้องเจาะผิวก่อนท าการปรุงด้วยเตาอบไมโครเวฟทกุครัง้เพ่ือ
ป้องกนัการระเบิด 

5. ใช้เคร่ืองวดัอณุหภมูิเนือ้สตัว์ส าหรับตรวจวดัความร้อนในการปรุงอาหารประเภทยา่งและสตัว์ปีก หลงัจากน าเนือ้ออกจาก
เตาอบไมโครเวฟแล้วเทา่นัน้ การใช้เคร่ืองวดัอณุหภมูิเนือ้ภายในเตาอบ อาจท าให้เกิดประกายไฟได้ 

6. เม่ืออุน่หรือปรุงอาหารท่ีเป็นของเหลว เชน่ ซุป ซอส หรือเคร่ืองด่ืมตา่งๆ เม่ืออณุหภมูิเกินจดุเดือดอาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้
ของเหลวล้นแบบฉับพลนัได้เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาดงักลา่ว ควรท าตามขัน้ดงัตอนตอ่ไปนี  ้
(1) หลีกเล่ียงการใช้ภาชนะทรงตรงและมีปากแคบ 
(2) ห้ามอุน่หรือปรุงอาหารจนร้อนเกินไป 
(3) คนของเหลวในภาชนะก่อนน าเข้าเตาอบไมโครเวฟและคนอีกครัง้เม่ืออุ่นอาหารไปแล้วในระยะเวลาคร่ึงหนึง่จากเวลา

เตม็ทัง้หมด 
(4) หลงัจากอุน่หรือปรุงอาหารแล้ว ควรทิง้อาหารไว้ในเตาอบไมโครเวฟตอ่อีกสกัครู่และคนอีกครัง้ ก่อนน าออกจากเตา

อบไมโครเวฟด้วยความระมดัระวงั 
7. เม่ืออุน่หรือปรุงอาหารในภาชนะท่ีท าจากพลาสตกิหรือกระดาษ ควรหมัน่ตรวจดภูาชนะเป็นระยะๆ เน่ืองจากภาชนะ

ดงักลา่วอาจตดิไฟได้หากมีความร้อนสงูเกินไป ห้ามใช้ภาชนะท่ีท าจากกระดาษรีไซเคิล (เชน่ กระดาษทิชชอูเนกประสงค์) 
เพราะอาจมีสว่นประกอบของ สิ่งเจือปนตา่งๆ ท่ีท าให้เกิดประกายไฟหรือติดไฟได้ในระหวา่งปรุงอาหาร ยกเว้นในกรณีท่ีมี
ตรารับรองว่าสามารถใช้กบัเตาอบไมโครเวฟได้ (Microwave Safe) แกะลวดโลหะมดัปากถงุออกจากถงุอบอาหารก่อน
น าเข้าเตาอบไมโครเวฟทกุครัง้  

8. ห้ามอุน่อาหารท่ีบรรจใุนกระป๋องหรือขวดท่ีปิดสนิทเพราะอาจระเบิดได้ ไมค่วรใช้ภาชนะโลหะ หรือจานท่ีมีขอบโลหะ
เพราะอาจท าให้เกิดประกายไฟ หากต้องการใช้แผน่อะลมูิเนียมฟอยล์ เหล็กเจาะเนือ้ หรือภาชนะท่ีเป็นโลหะ ควรเว้น
ระยะหา่งจากผนงัและประตเูตาอบไมโครเวฟอย่างน้อย 2 ซม. เพ่ือป้องกนัการเกิดประกายไฟ 

9. ส าหรับขวดนมและภาชนะใสอ่าหารส าหรับเดก็ทารก ให้ถอดฝา จกุนม หรือฝาปิดขวดนมออกจากขวดหรือภาชนะก่อน
น าเข้าเตาอบไมโครเวฟทกุครัง้ เม่ืออุน่นมหรืออาหารแล้ว หลงัอุน่ขวดนมหรือขวดใส่อาหารส าหรับเด็กทารก ควรเขยา่หรือ
คนก่อน และตรวจดรูะดบัอณุหภมูิ ให้เหมาะสมก่อนท าการป้อนแก่ทารกเพ่ือป้องกนัอาหารลวกปาก 

 

 

ค าแนะน าในการใช้งาน 

1. การตัง้ค่านาฬิกา 
       เตาอบไมโครเวฟรุ่นนีเ้ป็นระบบนาฬิกาแบบ 24 ชัว่โมง 
(1) กดปุ่ ม “Clock” หนึง่ครัง้ ตวัเลข “00:00” จะปรากฏขึน้ 
(2) กดปุ่ ม “-“ หรือ “+” เพ่ือเลือกเวลาในหน่วยชัว่โมง แล้วกดปุ่ ม “Clock” อีกครัง้เพ่ือตัง้คา่ 
(3) กดปุ่ ม “-“ หรือ “+” เพ่ือเลือกเวลาในหน่วยนาที แล้วกดปุ่ ม “Clock” อีกครัง้เพ่ือตัง้คา่ 
 

หมายเหตุ 
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(1) หากท าการตัง้คา่นาฬิกาไว้ เม่ือปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดงเวลาจริงในขณะนัน้ หากไมไ่ด้ตัง้คา่นาฬิกาไว้ หน้าจอจะ
แสดงตวัเลข “00:00”  

(2) ในขณะท าการตัง้คา่นาฬิกา หากกดปุ่ ม “Stop/Cancel” หรือไมมี่การสัง่การใดๆ ภายใน 1 นาที เตาอบไมโครเวฟจะกลบั
สูค่า่ท่ีตัง้ไว้ก่อนหน้าโดยอตัโนมตัิ 

(3) หากต้องการเร่ิมตัง้คา่นาฬิกาใหม ่โปรดท าตามขัน้ตอน (1) ถึง (3) ซ า้อีกครัง้ 
 

2. ระดับความร้อน 
กดปุ่ ม “Power” เพ่ือเลือกระดบัความร้อนท่ีต้องการ เตาอบไมโครเวฟรุ่นนีมี้ความร้อนให้เลือก 11 ระดบั 

ระดบั 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

ความร้อน 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

หน้าจอ 100P 90P 80P 70P 60P 50P 40P 30P 20P 10P 0P 
 
ค าแนะน าส าหรับการเลือกใช้ความร้อนในระดบัตา่งๆ 
100P/90P (สูง) : ส าหรับการอุน่หรือปรุงอาหารแบบเร็ว เชน่ อาหารประเภทอบ เคร่ืองดื่มร้อน ผกัตา่งๆ ฯลฯ 
80P/70P (กลาง-สูง) : ส าหรับการปรุงอาหารท่ีต้องใช้เวลานานขึน้ เช่น เนือ้ยา่ง มีทโลฟ และอาหารจานเดียว รวมถึงอาหารท่ี
ต้องปรุงอยา่งพิถีพิถนั เชน่ สปันจ์เค้ก การใช้ความร้อนในระดบันี ้จะท าให้อาหารสกุอยา่งทัว่ถึงโดยท่ีขอบไมไ่หม้ 
60P/50P (กลาง) : การปรุงอาหารท่ีไมต้่องการไฟแรงมากแตใ่ช้เวลาในการปรุงนานขึน้ เพ่ือรักษาความนุม่และความชุม่ชืน้
ของรสสมัผสั เชน่ อาหารประเภทอบ การใช้ความร้อนระดบันีเ้หมาะส าหรับการปรุงอาหารประเภทเนือ้ท่ีต้องการให้เนือ้นุม่
เป็นพิเศษ 
40P/30P (กลาง-ต ่า) : ส าหรับการละลายอาหารแชแ่ข็ง เลือกความร้อนระดบันีเ้พ่ือละลายอาหารแชแ่ข็ง อยา่งทัว่ถึง และยงั
ใช้ส าหรับการตุน๋ข้าว พาสต้า เก๊ียว และคสัตาร์ดไข่ 
20P/10P (ต ่า) : ส าหรับการละลายอาหารแชแ่ข็งแบบช้า เชน่ ครีมเค้ก หรือ ขนมอบตา่งๆ 
 
(1) การเปล่ียนระดบัความร้อนในการปรุงอาหาร ให้กดปุ่ ม “Power” จนกระทัง่หน้าจอแสดงระดบั ความร้อนท่ีต้องการ  
(2) การเช็คระดบัความร้อนในขณะปรุงอาหาร ให้กดปุ่ ม “Power” ขณะท่ีกดปุ่ ม หน้าจอจะแสดงระดบั ความร้อนท่ีใช้ปรุง

อาหารในเวลานัน้ 
(3) หากเลือกระดบัความร้อน “0P” เตาอบไมโครเวฟจะท างานด้วยพดัลมโดยไมใ่ช้ความร้อน คณุสามารถเลือกความร้อน

ระดบันีเ้พ่ือขจดักลิ่นภายในเตา 
 

3. การตัง้เวลาปรุงอาหาร 
(1) กดปุ่ มเวลา (10 นาที,  1 นาที,  10 วินาที) เพ่ือตัง้เวลาในการปรุงอาหาร เวลาสงูสดุท่ีสามารถตัง้ได้คือ 99 นาที 59 วินาที 
(2) กดปุ่ ม “Start/+30 sec.” เพ่ือเร่ิมปรุงอาหาร 
(3) เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีตัง้ไว้ เสียงสญัญาณเตือนจะดงัขึน้ 5 ครัง้ และไฟ LED จะแสดงเวลาจริงในขณะนัน้หากท าการตัง้

คา่นาฬิกาไว้ หากไมไ่ด้ตัง้คา่นาฬิกา หน้าจอจะแสดงตวัเลข “0:00” เม่ือสิน้สดุการปรุงอาหาร 
 
หมายเหตุ 
(1) ระหวา่งการปรุงอาหาร สามารถเพิ่มเวลาในการปรุงได้โดยการกดปุ่ ม “Start/+30 sec.” 
(2) ระหวา่งการตัง้คา่ หากกดปุ่ ม “Stop/Cancel” หรือไมมี่การสัง่การใดๆ ภายใน 1 นาที การตัง้คา่จะถกูยกเลิก 
(3) ระหวา่งการปรุงอาหาร คณุสามารถกดปุ่ ม “Stop/Cancel” เพ่ือหยดุการท างานชัว่คราว หากกดปุ่ ม“Stop/Cancel” อีก

ครัง้ การปรุงอาหารจะถกูยกเลิก หากกดปุ่ ม “Start/+30 sec.” เตาอบไมโครเวฟจะกลบัมาปรุงอาหารตอ่ตามระยะเวลาท่ี
เหลือ 

 
4. การปรุงอาหารแบบเร่งดว่น 
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เม่ือเตาอบไมโครเวฟอยูใ่นโหมดสแตนด์บาย คณุสามารถกดปุ่ ม “Start/+30SEC” เพ่ือเร่ิมการปรุงอาหารด้วยระดบัความร้อน 
100% ได้ทนัที โดยการกดปุ่ มซ า้ในแตล่ะครัง้จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการปรุงอาหารครัง้ละ 30 วินาที ระยะเวลาในการ
ปรุงอาหารสงูสดุท่ีสามารถตัง้ได้ คือ 99 นาที และ 50 วินาที 

 
หมายเหตุ : 
ระหวา่งการปรุงอาหาร คณุสามารถเพิ่มเวลาได้ด้วยการกดปุ่ ม “Start/+30 sec.” 

 
5. การละลายอาหารแชแ่ข็งตามน า้หนกั (Weight Defrost) 
(1) กดปุ่ ม “Weight Defrost” หน้าจอจะแสดง “dEF1” 
(2) กดปุ่ ม “-“ หรือ “+” เพ่ือเลือกน า้หนกัอาหารท่ีต้องการละลาย โดยน า้หนกัอาหารต้องอยู ่ระหวา่ง 100 กรัม – 2,000 กรัม 
(3) กดปุ่ ม “Start/+30 sec.” เพ่ือเร่ิมต้นการละลายน า้แข็ง หน้าจอจะแสดงเวลาท่ีเหลือ 
 
หมายเหตุ 
(1) ก่อนน าอาหารเข้าช่องแชแ่ข็ง โปรดเช็คให้แนใ่จว่าอาหารอยูใ่นสภาพสดใหม่และมีคณุภาพดี 
(2) น า้หนกัอาหารควรเป็นตวัเลขคา่กลมท่ีใกล้เคียงหลกั 100 กรัม เชน่ หากอาหารมีน า้หนกั 650 กรัม ให้ปัดเป็น 700 กรัม 

เป็นต้น 
(3) ระดบัความร้อนส าหรับการละลายน า้แข็งจะถกูตัง้ไว้ท่ี 30P และไมส่ามารถเปล่ียนได้ เวลาท่ีใช้ในการละลายจะถกู

ค านวณโดยอตัโนมตัแิละไมส่ามารถเปล่ียนได้ 
 

6. การละลายอาหารแชแ่ข็งตามระยะเวลา (Time Defrost) 
(1) กดปุ่ ม “Time Defrost” หน้าจอจะแสดง “dEF2” 
(2) กดปุ่ มเวลา (10 นาที,  1 นาที,  10 วินาที)  เพ่ือตัง้เวลาท่ีใช้ในการละลาย เวลาสงูสดุในการละลายท่ีสามารถตัง้ได้คือ 99 

นาที และ 50 วินาที 
(3) กดปุ่ ม “Start/30 sec.” เพ่ือเร่ิมต้นการละลายน า้แข็ง หน้าจอจะแสดงเวลาท่ีเหลือ 
(4) เม่ือเวลาผา่นไปคร่ึงหนึง่ เสียงสญัญาณเตือนจะดงัขึน้ 2 ครัง้ 
 
หมายเหตุ 
(1) เม่ือสิน้สดุการละลายน า้แข็ง เสียงสญัญาณเตือนจะดงัขึน้ 5 ครัง้ และไฟ LED จะแสดงเวลาจริง ในขณะนัน้หากท าการ
ตัง้คา่นาฬิกาไว้ หากไมไ่ด้ตัง้คา่นาฬิกาหน้าจอจะแสดงตวัเลข “0:00” เม่ือสิน้สดุการปรุงอาหาร 
(2) ระดบัความร้อนส าหรับการละลายน า้แข็งจะถกูตัง้ไว้ท่ี 30P และไมส่ามารถเปล่ียนได้ 
 
7.    การปรุงอาหารด้วยเมนอูตัโนมตัิ 

คณุสามารถเลือกเมนสู าหรับปรุงอาหารแบบอตัโนมตัไิด้ 6 เมน ู
ข้าวโพดค่ัว 
(1) วางถงุข้าวโพดคัว่ลงบนจานหมนุ 
(2) กดปุ่ ม “Popcorn” เพ่ือเลือกน า้หนกัท่ีต้องการ ส าหรับเตาอบไมโครเวฟรุ่น HMR-D2011 ตวัเลข “50” (50 กรัม) และ 

“100” (100 กรัม) จะแสดงตามล าดบั เลือกน า้หนกัท่ีต้องการ ส าหรับเตาอบไมโครเวฟรุ่น HMR-D2311 ตวัเลข “50” 
(50 กรัม), “85” (85 กรัม) และ “100” (100 กรัม) จะแสดงตามล าดบั เลือกน า้หนกัท่ีต้องการ 

(3) กดปุ่ ม “Start/30 sec.” เพ่ือเร่ิมต้นท างาน เม่ือสิน้สดุการท างาน เสียงสญัญาณเตือนจะดงัขึน้ 5 ครัง้ 
หมายเหตุ 
(a) หากเลือกน า้หนกั 100 กรัม แนะน าให้พบัมมุทัง้ส่ีของถงุข้าวโพดคัว่ลงเป็นรูปสามเหล่ียมก่อนเร่ิมการท างาน
ตามภาพท่ีแสดงด้านลา่ง 
(b) หากถงุข้าวโพดคัว่ขยายออกและไมห่มนุ ให้กดปุ่ ม “Stop/Cancel” หนึง่ครัง้ และเปิดประตเูตาอบ เพ่ือจดั
ต าแหนง่ของถงุให้เหมาะสมเพ่ือให้ข้าวโพดสกุอยา่งทัว่ถึง 

 
มันฝร่ัง 
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(1) กดปุ่ ม “Potato” เพ่ือเลือกน า้หนกัท่ีต้องการ ตวัเลข “200” (200 กรัม), “400” (400 กรัม) และ “600” (600 กรัม) จะ
แสดงตามล าดบั เลือกน า้หนกัท่ีต้องการ 
มนัฝร่ัง 1 หวั = น า้หนกัประมาณ 200 กรัม 

(2) กดปุ่ ม “Start/30 sec.” เพ่ือเร่ิมต้นท างาน เม่ือสิน้สดุการท างาน เสียงสญัญาณเตือนจะดงัขึน้ 5 ครัง้ 
 
 

หมายเหตุ :  
ควรเลือกมนัฝร่ังท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนัและน า้หนกัประมาณ 200 กรัม เจาะรูบนเปลือกมนัฝร่ังให้ทัว่ และวางลงบน
บริเวณขอบของจานหมนุ พลิกกลบัด้านและสลบัต าแหน่งการวางให้ทัว่ถึงเม่ือเวลาผ่านไปคร่ึงหนึง่ หลงัสิน้สดุการอบ
ควรตัง้ทิง้ไว้ประมาณ 3-5 นาทีก่อนน าเสิร์ฟ 

 
พซิซ่า 

(1) กดปุ่ ม “Pizza” เพ่ือเลือกน า้หนกัท่ีต้องการ ตวัเลข “200” (200 กรัม) และ “400” (400 กรัม) จะแสดงตามล าดบั เลือก
น า้หนกัท่ีต้องการ 

(2) กดปุ่ ม “Start/30 sec.” เพ่ือเร่ิมต้นท างาน เม่ือสิน้สดุการท างาน เสียงสญัญาณเตือนจะดงัขึน้ 5 ครัง้ 
 

หมายเหตุ : วางพิซซา่ลงบนภาชนะและจดัให้อยูต่รงกลางของจานหมนุ 
 
ผักแช่แข็ง 

(1) กดปุ่ ม “Frozen Vegetable” เพ่ือเลือกน า้หนกัท่ีต้องการ ตวัเลข “200” (200 กรัม), “300” (300 กรัม) และ “400” (400 
กรัม) จะแสดงตามล าดบั เลือกน า้หนกัท่ีต้องการ 

(2) กดปุ่ ม “Start/30 sec.” เพ่ือเร่ิมต้นท างาน เม่ือสิน้สดุการท างาน เสียงสญัญาณเตือนจะดงัขึน้ 5 ครัง้ 
 

หมายเหตุ :  
ควรเลือกภาชนะท่ีเหมาะสมส าหรับการใสผ่กั เตมิน า้ 1 ช้อนโต๊ะตอ่ผกั 100 กรัม และปิดฝาหรือใช้วสัด ุคลมุด้านบน
ก่อนวางบนจานหมนุ คนให้ทัว่เม่ือเวลาผ่านไปคร่ึงหนึง่และคนอีกครัง้หลงัจากปรุงเสร็จ 

 
เคร่ืองดื่ม 

(1) กดปุ่ ม “Beverage” เพ่ือเลือกน า้หนกัท่ีต้องการ ตวัเลข “1” (1 ถ้วย), “2” (2 ถ้วย) และ “3” (3 ถ้วย) จะแสดงตามล าดบั 
เลือกปริมาณท่ีต้องการ 

(2) กดปุ่ ม “Start/30 sec.” เพ่ือเร่ิมต้นท างาน เม่ือสิน้สดุการท างาน เสียงสญัญาณเตือนจะดงัขึน้ 5 ครัง้ 
 

หมายเหตุ :  
วางถ้วยลงบนจานหมนุและคนหลงัจากปรุงเสร็จ 

 
อาหารจานเดียว 

(1) กดปุ่ ม “Dinner Plate” เพ่ือเลือกน า้หนกัท่ีต้องการ ตวัเลข “250” (250 กรัม), “350” (350 กรัม) และ “500” (500 กรัม) 
จะแสดงตามล าดบั เลือกน า้หนกัท่ีต้องการ 

(2) กดปุ่ ม “Start/30 sec.” เพ่ือเร่ิมต้นท างาน เม่ือสิน้สดุการท างาน เสียงสญัญาณเตือนจะดงัขึน้ 5 ครัง้ 
ตารางแสดงเวลาปรุงอาหารส าหรับเมนูอัตโนมัต ิ

(1) HMR-D2011  

เมนอูตัโนมตัิ น า้หนกั หน้าจอแสดงผล เวลาท่ีใช้ปรุง 

ข้าวโพดคัว่ 50 กรัม 50 1 นาที 40 วินาที 
100 กรัม 100 2 นาที 50 วินาที 
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มนัฝร่ัง 
200 กรัม 200 6 นาที 
400 กรัม 400 10 นาที  
600 กรัม 600 14 นาที  

พิซซา่ 200 กรัม 200 2 นาที 
400 กรัม 400 3 นาที 

ผกั 
200 กรัม 200 3 นาที 30 วินาที 
300 กรัม 300 4 นาที 30 วินาที 
400 กรัม 400 6 นาที 30 วินาที 

เคร่ืองด่ืม 
1 ถ้วย (120 มล.) 1 1 นาที 30 วินาที 
2 ถ้วย (240 มล.) 2 2 นาที 30 วินาที 
3 ถ้วย (360 มล.) 3 3 นาที 50 วินาที 

อาหารจานเดียว 
250 กรัม 250 3 นาที 30 วินาที 
350 กรัม 350 4 นาที 30 วินาที 
500 กรัม 500 6 นาที 

 

(2) HMR-D2311 

    

เมนอูตัโนมตัิ น า้หนกั หน้าจอแสดงผล เวลาท่ีใช้ปรุง 

ข้าวโพดคัว่ 
50 กรัม 50 1 นาที 40 วินาที 
85 กรัม 85 2 นาที 25 วินาที 
100 กรัม 100 2 นาที 30 วินาที 

มนัฝร่ัง 
200 กรัม 200 4 นาที 40 วินาที 
400 กรัม 400 8 นาที 40 วินาที 
600 กรัม 600 10 นาที 10 วินาที 

พิซซา่ 200 กรัม 200 2 นาที 30 วินาที 
400 กรัม 400 4 นาที 10 วินาที 

ผกั 
200 กรัม 200 3 นาที 30 วินาที 
300 กรัม 300 4 นาที 20 วินาที 
400 กรัม 400 5 นาที 10 วินาที 

เคร่ืองด่ืม 
1 ถ้วย (120 มล.) 1 1 นาที 25 วินาที 
2 ถ้วย (240 มล.) 2 2 นาที 25 วินาที 
3 ถ้วย (360 มล.) 3 3 นาที 30 วินาที 

อาหารจานเดียว 
250 กรัม 250 3 นาที 30 วินาที 
350 กรัม 350 4 นาที 30 วินาที 
500 กรัม 500 6 นาที 

 

 

 

8.  ระบบล็อคป้องกนัเดก็ (Child Safety Lock) 
ฟังก์ชนัส าหรับป้องกนัเดก็เล็กใช้งานเตาอบไมโครเวฟตามล าพงั 
(1) กดปุ่ ม “Child Safety Lock” เพ่ือตัง้คา่ฟังก์ชนั สญัลกัษณ์ “|_ _ _|” จะแสดงบนหน้าจอ  เม่ือเลือกฟังก์ชนันีจ้ะไม่
สามารถกดปุ่ มอ่ืนได้ นอกจากปุ่ ม “Child Safety Lock” 
(2) กดปุ่ ม “Child Safety Lock” อีกครัง้ เพ่ือยกเลิกฟังก์ชนั 
 

9.  ฟังก์ชนัปิดการแจ้งเตือน 
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   ใช้เม่ือไมต้่องการให้เคร่ืองสง่เสียงสญัญาณเตือนหลงัปรุงอาหารเสร็จ 
(1) กดปุ่ ม “Silent Mode” เพ่ือปิดเสียงเตือน 
(2) กดปุ่ ม “Silent Mode” อีกครัง้เพ่ือยกเลิกฟังก์ชนั 

 
 
 

 
ควรถอดปลัก๊ออกหลงัการใช้งานทกุครัง้ และรอให้เตาอบไมโครเวฟเย็นสนิทก่อนท าความสะอาด 

ห้ามแช่เตาอบไมโครเวฟในน า้ 
1. ถอดปลัก๊ออกก่อนท าความสะอาด 
2. ควรท าความสะอาดภายในเตาอบ ขอบประต ูและบริเวณฝาประตขูองเตาอบไมโครเวฟเป็นประจ า หากอาหารหรือ

ของเหลวกระเดน็ติดบริเวณผนงัภายในเตาอบ ขอบประต ูหรือฝาประต ูให้ใช้ผ้าชบุน า้บดิหมาดเช็ดออก ในกรณีท่ีสกปรก
มากอาจใช้น า้ยาท าความสะอาดชนิดออ่นร่วมด้วยได้ ไม่ควรใช้สารเคมีรุนแรงหรือน า้ยาขดั ไมค่วรใช้น า้ยาท าความ
สะอาดเตาไมโครเวฟตามการโฆษณา 

3. ควรท าความสะอาดพืน้ผิวภายนอกเตาอบด้วยผ้าชบุน า้บดิหมาด ระวงัอยา่ให้น า้ไหลลงไปในชอ่งระบายอากาศ เพ่ือ
ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัชิน้สว่นภายใน 

4. หากแผงควบคมุเร่ิมสกปรก ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดท าความสะอาด ไมค่วรใช้สารเคมีรุนแรงหรือ น า้ยาขดั ในขณะท าความ
สะอาดแผงควบคมุควรเปิดประตเูตาอบทิง้ไว้ เพ่ือป้องกันเตาอบไมโครเวฟท างานโดยอตัโนมตั ิหลงัท าความสะอาดเสร็จ
ให้หมนุปุ่ มตัง้เวลากลบัไปยงัต าแหนง่เลขศนูย์ 

5. หากมีหยดน า้สะสมภายในเตาอบหรือรอบเตาอบด้านนอก ให้เช็ดออกด้วยผ้าสะอาด การสะสมของ หยดน า้เกิดขึน้ได้เม่ือ
เตาอบไมโครเวฟท างานในสภาวะท่ีมีความชืน้สงูซึง่ไมถื่อเป็นความผิดปกต ิแตอ่ยา่งใด 

6. ควรน าจานหมนุออกมาท าความสะอาดเป็นครัง้คราว โดยการล้างในน า้สบูผ่สมน า้อุ่นหรือล้างในเคร่ืองล้างจาน 
7. ควรท าความสะอาดแทน่รองจานหมนุและชอ่งบนพืน้เตาอบไมโครเวฟเป็นประจ า เพ่ือป้องกนัเสียงรบกวน ขณะท างาน 

สามารถใช้น า้ยาท าความสะอาดชนิดออ่นและน า้ร้อนเช็ดพืน้เตาอบไมโครเวฟด้านในและใช้ผ้าสะอาดและแห้งเช็ดออกอีก
ครัง้ แทน่รองจานหมนุสามารถล้างท าความสะอาดได้ด้วยน า้สบู ่ไอน า้ท่ีสะสมจากการใช้งานไมมี่ผลตอ่พืน้เตาอบ
ไมโครเวฟด้านในหรือแทน่รองจานหมนุ หลงัจากถอดแทน่รองออกเพ่ือท าความสะอาดแล้วควรใส่กลบัลงในต าแหน่งท่ี
ถกูต้อง 

8. การให้บริการดแูลด้านตา่งๆ ส าหรับเตาอบไมโครเวฟควรด าเนินการโดยชา่งผู้ช านาญ โปรดติดตอ่ร้านค้าผู้แทนจ าหนา่ย
ฮิตาชิใกล้บ้านท่านเม่ือต้องการซอ่มบ ารุงเตาอบไมโครเวฟ 

9. ห้ามใช้เคร่ืองท าความสะอาดแบบไอน า้ส าหรับท าความสะอาดเตาอบไมโครเวฟ 
10. การปล่อยให้เตาอบไมโครเวฟสกปรกเป็นเวลานาน อาจท าให้พืน้ผิวภายในเตาผกุร่อน และสง่ผลตอ่อายกุารใช้งานท่ี

ลดลง ตลอดจนอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
11. ควรดแูลชอ่งระบายอากาศให้สะอาดตลอดเวลา โดยการตรวจดไูมใ่ห้ฝุ่ นหรือวตัถใุดอดุ หรือปิดกัน้ช่องระบายอากาศทัง้

ด้านบน ด้านลา่ง และด้านหลงัเตาอบไมโครเวฟ หากช่องระบายอากาศ ถกูปิดกัน้ อาจท าให้เกิดความร้อนเกินขนาด ซึง่จะ
สง่ผลกระทบตอ่การท างานของเตาอบไมโครเวฟ และอาจเกิดอนัตรายได้ 

12. ห้ามใช้น า้ยาขดัหรือน า้ยาท าความสะอาดชนิดแรง หรือโลหะมีคมในการท าความสะอาดกระจกท่ีประตเูตาอบไมโครเวฟ 
เพราะอาจท าให้เกิดรอยบนพืน้ผิวและท าให้กระจกแตกได้ 

 

 

 

วธีิการดูแลรักษาและท าความสะอาด 
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อาการปกต ิ ค าอธิบาย 
คล่ืนไมโครเวฟรบกวนการรับสญัญาณ 
โทรทศัน์ 

เคร่ืองรับวิทยแุละโทรทศัน์อาจถกูคล่ืนรบกวนขณะท่ี   เตาอบ
ไมโครเวฟท างาน เชน่เดียวกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็กอ่ืนๆ เชน่ 
เคร่ืองป่ัน เคร่ืองดดูฝุ่ น และพดัลม ซึง่ถือเป็นเร่ืองปกติ 

ไฟในเตาอบไมโครเวฟหร่ีลง เม่ือเตาอบไมโครเวฟท างานด้วยระดบัความร้อน ท่ีไมใ่ช่ระดบั
สงูสดุ เคร่ืองจะท าการรักษา ระดบัความร้อนท่ีต ่ากวา่ ไฟในเตาจงึ
หร่ีลงและมีเสียง คลิกดงัขึน้ขณะท่ีเคร่ืองหมนุวงรอบ ซึง่ถือเป็น
เร่ืองปกติ 

หยดน า้สะสมบนประตเูตาอบไมโครเวฟลม
ร้อนถกูปล่อยออกจากชอ่งระบาย 

ขณะปรุงอาหาร อาจเกิดไอน า้ระเหยออกจากอาหาร ซึง่สว่นใหญ่
จะถกูระบายออกทางช่องระบายอากาศ ซึง่ลมร้อนท่ีถกูปลอ่ย
ออกมาจะไมมี่คล่ืนไมโครเวฟอยู่ ไมค่วรให้มีสิ่งใดอดุหรือปิดกัน้
ชอ่งระบายอากาศขณะท างาน 

 

 

หมายเหตุ : หากเตาอบไมโครเวฟไม่ท างานหรือช ารุด ห้ามด าเนินการซ่อมแซมด้วยตนเอง โปรดตดิต่อร้านค้าที่
ท่านซือ้ หรือตดิต่อช่างผู้เช่ียวชาญใกล้บ้าน 

ปัญหา สาเหต ุ การแก้ไข 

เตาอบไมโครเวฟไมท่ างาน 

เสียบปลัก๊ไมแ่นน่ ถอดปลัก๊ออก รอ 10 วินาที แล้วเสียบปลัก๊อีกครัง้ 
ฟิวส์ขาดหรือเบรคเกอร์ตดัไฟ เปล่ียนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรคเกอร์ (ควรด าเนินการ

โดยช่างผู้ช านาญ) 
เต้ารับอาจมีปัญหา ทดสอบเต้ารับกบัเคร่ืองใช้ ไฟฟ้าชนิดอ่ืน 

เตาอบไมโครเวฟไมมี่ความร้อน ประตเูตาอบอาจปิดไมส่นิท ปิดประตเูตาอบให้สนิท 
จานหมนุสง่เสียงดงัขณะเตาอบ
ไมโครเวฟท างาน 

เฟืองวางแทน่รองจานหมนุ
และพืน้เตาอบไมโครเวฟ
สกปรก 

ท าตาม “วิธีการดแูลรักษาและ ท าความสะอาด”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ปัญหา 
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 HMR-D2011 HMR-D2311 
แรงดนัไฟฟ้า 220 – 230 โวลต์  230 – 240 โวลต์ 220 – 230 โวลต์  230 – 240 โวลต์ 
ความถ่ี 50 เฮิรตซ์ 50 เฮิรตซ์ 
ก าลงัไฟฟ้าเข้า 1,050 วตัต์ 1,100-1,150 วตัต์ 1,250 วตัต์ 1,200-1250 วตัต์ 
ก าลงัไฟฟ้าออก 700 วตัต์ 650-700 วตัต์ 800 วตัต์ 750-800 วตัต์ 
คล่ืนความถ่ี 2,450 เมกะเฮิรตซ์ 2,450  เมกะเฮิรตซ์ 
ความจ ุ 20 ลิตร 23 ลิตร 
ขนาด 
(กว้าง x ลกึ x สงู) 
(ไมร่วมมือจบั) 

ประมาณ 
357 มม. X259 มม. X 440มม. 

ประมาณ 
410 มม. X 293 มม. X 485 มม.  

น า้หนกั ประมาณ 10 กิโลกรัม ประมาณ 13 กิโลกรัม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจ าเพาะ 
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