Instruction Manual
คู่มือการใช้งาน

OVEN
MODEL : RBSOVEN30LM2
POWER : 1600W 220-240V~ 50/60Hz
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ภาษาไทย

เตาอบไฟฟ้ า 30 ลิตร
รุ่น RBSOVEN30L

1600 วัตต์ 220-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
ถึงท่านผู้มอี ปุ การะคุณทุกท่าน
ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ว้วางใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ของเรา
ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ถูกออกแบบ
และผลิ ตขึ้ นโดยค�ำนึ งถึ งคุ ณภาพชี วิตของผู ้
ใช้ และให้ความส�ำคัญกับการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสิ นค้า ตลอดจนคุณประโยชน์ใช้
งาน เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าท่านจะมีความสุขกับการใช้
ผลิตภัณฑ์ของเรา
เพือ่ ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านท�ำงานด้วย
ประสิ ทธิภาพสูงสุดอย่างสม�่ำเสมอ และเพือ่
ความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน ขอแนะน�ำให้
ปฏิบตั ดิ งั นี้ : โปรดอ่านและท�ำความเข้าใจคูม่ อื
การใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานในครั้ง
แรก และควรปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำเพือ่ ความ
ปลอดภัยทีไ่ ด้กล่าวไว้ในเบื้องต้น รวมถึงป้าย
ผนึกและค�ำเตือนต่างๆ ทีต่ ดิ อยูบ่ นตัวเครื่อง
ควรเก็บรักษาคูม่ อื เพือ่ ใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต
หากต้องการน�ำเครื่ องใช้ไฟฟ้ านี้ไปให้บุคคล
อืน่ ใช้งาน ควรส่งมอบคูม่ อื การใช้งานนีไ้ ปกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

ส่ วนประกอบ
A. ปุ่ มเลือกการท�ำงานแกนหมุนเสียบย่างเนื้อ
สัตว์ และพัดลมกระจายความร้อน
B. ปุ่ มควบคุมอุณหภูมิ
C. ปุ่ มเลือกไฟบน-ล่าง
D. ปุ่ มตั้งเวลา
E. ไฟแสดงสถานะการท�ำงาน
F. ถาดอบอาหาร
G. ตะแกรงวางอาหาร
H. แกนเสี ยบย่างเนื้อสัตว์
I. มือจับถาด
J. มือจับแกนเสี ยบย่างเนื้อสัตว์
K. ถาดรองเศษอาหาร

ค�ำเตือนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ควรปฏิบตั ิ
ตามค�ำแนะน�ำขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ ความปลอดภัย
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. อ่านและท�ำความเข้าใจคู่มือนี้อย่างละเอียด
ก่อนการใช้งาน
2. ห้ามสัมผัสบริเวณพืน้ ผิวของเครื่องทีม่ คี วาม
ร้อน ควรสวมถุงมือจับของร้อนเมือ่ ต้องการ
เคลื่อนย้ายเตาอบหรื อเมื่อต้องจับชิ้นส่วนที่
มีความร้อน
3. ควรดู แลอย่างใกล้ชิด เมื่ อให้เด็กใช้งาน
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าหรื อใช้งานใกล้เด็ก
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4. เพือ่ ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ห้ามจุม่
ปลัก๊ ไฟ สายไฟ ลงในน�้ำหรือของเหลวทุกชนิด
5. ไม่ควรพาดสายไฟของเครื่ องบนขอบหรื อ
มุมของโต๊ะ, เคาน์เตอร์ หรือบนพืน้ ผิวทีม่ ี
ความร้อน
6. ห้ามใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่สายไฟ
หรื อปลัก๊ ไฟช�ำรุ ด หรื อหลังจากที่เครื่ อง
ท�ำงานผิดปกติ หรื อช�ำรุ ดเสี ย หายไม่ว่า
กรณีใดๆ ควรส่งเครื่องไปท�ำการตรวจสอบ
ซ่อมแซม ณ ศูนย์บริการทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้ง
จากผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
7. การน�ำเอาอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้
มากับตัวเครื่ องหรื อที่ผผู ้ ลิตไม่แนะน�ำมาใช้
งานร่วมกับเตาอบ อาจท�ำให้เกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บต่อบุคคลได้
8. ห้ามวางเตาอบไว้บนหรื อใกล้กบั เตาแก๊ส,
เตาไฟฟ้า หรือในเตาอบทีม่ คี วามร้อน หรือ
ภายในเตาไมโครเวฟ
9. ในการใช้งานเตาอบ ควรเว้นระยะห่ าง
ระหว่า งเตาอบกับ บริ เ วณพื้ นทีโ่ ดยรอบ
เตาอบอย่างน้อย 4 นิ้ว เพือ่ ให้อากาศถ่ายเท
ได้อย่างเพียงพอ
10. ถอดปลัก๊ ของเตาอบออกจากเต้ารับทุกครั้ง
เมื่อไม่ได้ใช้งาน หรื อก่อนน�ำไปท�ำความ
สะอาด รอให้เครื่องเย็นลงแล้ว จึงถอดหรือ
ประกอบอุปกรณ์ หรือน�ำไปท�ำความสะอาด
11 เมื่ อ เลิ กใช้ง าน ให้ห มุ นปุ่ มควบคุ มการ
ท�ำงานทุกปุ่ มไปทีต่ ำ� แหน่ง “OFF” เพือ่ ปิ ด
เครื่อง แล้วจึงถอดปลัก๊ ออกจากเต้ารับโดย
จับทีห่ วั ปลัก๊ ห้ามดึงทีส่ ายไฟ
12 ควรใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างสูง เมื่อ
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เคลือ่ นย้ายเตาอบทีม่ นี ้ำ� มัน หรือของเหลว
ร้อนบรรจุอยูภ่ ายใน
13. ห้ามใช้แผ่นขัดหยาบ หรือแผ่นขัดทีม่ โี ลหะ
เป็ นส่วนผสม ในการท�ำความสะอาดเตาอบ
เพราะอาจมีเศษโลหะหลุดออกไปสัมผัสกับ
ชิ้นส่วนไฟฟ้าของเตาอบและท�ำให้เกิดไฟฟ้า
ช็อตได้
14. ห้า มปล่ อ ยเครื่ อ งใช้ไฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด ทิ้ งไว้
โดยไม่มีผูด้ ูแลในขณะทีใ่ ช้งานอบ หรื อปิ้ ง
ย่างอาหาร
15. ไม่ควรใส่ อาหารที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรื อ
ใส่อปุ กรณ์โลหะเข้าไปในเตาอบ เพราะอาจ
ท�ำให้เกิดเปลวไฟ หรือไฟฟ้าช็อต
16. ไม่ควรคลุมเตาอบหรื อปล่อยให้วสั ดุติดไฟ
ง่าย เช่น ผ้าม่าน, มูล,ี่ ผ้าเช็ดมือ, ผ้าปูโต๊ะ
หรื อวัสดุที่มีลกั ษณะใกล้เคียง สัมผัสกับ
เตาอบในขณะที่มีความร้อน หรื อในขณะ
ที่ เครื่ องก�ำลังท�ำงานเพราะอาจท�ำให้เกิ ด
เปลวไฟได้ รวมทั้งไม่ควรวางสิ่งของต่างๆ
ไว้ดา้ นบนของเตาอบในขณะที่เครื่ องก�ำลัง
ท�ำงาน
17. ควรใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างสูง เมือ่ ใช้
ภาชนะใส่อาหารทีท่ ำ� ด้วยวัสดุอนื่ นอกเหนือ
จากโลหะหรือแก้ว
18 ไม่ ค วรน�ำ วัส ดุ ดัง ต่ อไปนี้ใ ส่ไ ว้ใ นตู ้อ บ
เมือ่ ไม่ใช้งาน ได้แก่ กระดาษ, กระดาษ
แข็ง,พลาสติก หรือวัสดุอนื่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะ
ใกล้เคียง
19. ห้ามใส่ วสั ดุใดๆ ยกเว้นอุปกรณ์ที่ผูจ้ ดั
จ�ำหน่ายแนะน�ำเข้าไปในตัวเตาอบในขณะที่
เตาอบมีความร้อน

20. ควรสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกัน, ถุงมือกันความร้อน
ทุกครั้ง เมื่อใส่ หรื อถอดอุปกรณ์จากเตาอบ
ทีม่ คี วามร้อน
21. ห้ามใช้งานภายนอกอาคาร หรือใช้งานกลาง
แจ้ง ส�ำหรับใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
22. ห้ามใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือนอกเหนือ
จากทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การใช้งานนี้
รู ปแบบการท�ำงานของเตาอบ
1. ปุ่ มควบคุมอุณหภูมิ : หมุนเลือกอุณหภูมทิ ี่
ต้องการตั้งแต่ 100°C ถึง 250°C
2. ปุ่ มควบคุมรูปแบบการท�ำงาน : ส�ำหรับการ
ตั้งรู ปแบบการท�ำงานที่หลากหลายเหมาะ
กับท�ำอาหารทีต่ า่ งกัน
2.1 ปุ่ มเลือกรูปแบบตัวท�ำความร้อน
:ตัวท�ำ ความร้อน(ฮีตเตอร์)ทั้งบนและ
ล่างอย่ในรู
ู ปแบบปิ ดการท�ำงาน (OFF)
:ตัวท�ำความร้อน (ฮีตเตอร์) เฉพาะด้าน
บนท�ำงาน เหมาะส�ำหรับการย่างปลา
:ตัวท�ำความร้อน (ฮีตเตอร์) เฉพาะด้านล่าง
ท�ำงาน เหมาะส�ำหรับการอบขนมเค้ก, ขนม
พาย, ขนมคุกกี
้ ้ และขนมอบอืน่ ๆ
:ตัวท�ำความร้อน (ฮีตเตอร์) เฉพาะด้าน
บนและด้านล่างท�ำงานพร้อมกัน เหมาะ
ส�ำหรับการปิ้ งขนมปัง, การอบขนม
มัฟฟิ น, วาฟเฟิ ลแช่แข็ง และอืน่ ๆ
2.2 ปุ่ มเลือกรูปแบบพัดลมกระจายความร้อน
และแกนย่างอาหาร
ฟังก์ชนั่ การกระจายความร้อนท�ำงานโดย
พัดลมจะท�ำงานและหมุนเวียน ความร้อน
ภายในเตาอบทัว่ ถึง
ฟังก์ชนั่ แกนเสียบย่างเนือ้ สัตว์หมุนท�ำงาน
เหมาะส�ำหรับย่างอาหารประเภทไก่, เป็ด และ
อืน่ ๆ

:ฟั งก์ชั่นแกนเสี ยบย่างเนื้ อสัตว์หมุน
และการกระจายความร้อนภายในตูอ้ บ
ท�ำงานพร้อมๆกัน
3. ปุ่ มตั้งเวลา: ตั้งเวลาได้สูงสุด 60 นาที หมุน
ตั้งเวลาโดยการหมุนปุ่ มตามเข็มนาฬิกา เมือ่
สิ้นสุดการท�ำงานจะมีเสียงเตือนดังขึ้น
4. ไฟแสดงสถานะการท�ำงาน : ตัง้ อยูใ่ ต้แผงควม
คุมการท�ำงานของเครื่ อง ไฟนี้จะสว่างขึ้น
เมือ่ เตาอบอยูร่ ะหว่างเครื่องก�ำลังท�ำงาน เมือ่
ปุ่ มตั้งเวลาอยูใ่ นต�ำแหน่ง “OFF” ไฟแสดง
สถานะจะดับลง

วิธีการใช้ งาน
ข้อแนะน�ำก่อนการใช้ งานครั้งแรก
1. อ่านและท�ำความเข้าใจคูม่ อื การใช้งาน
2. ตรวจสอบว่าเตาอบยังไม่ได้เสียบปลัก๊ และปุ่ ม
่ ำแหน่งปิ ด หรือ “OFF”
ควบคุมอุณหภูมอิ ยูในต�
3. ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น ถาด, ตะแกรง
และมือจับถาดด้วยน�้ำสบูอ่ นุ่ แล้วล้างด้วย
น�้ำสะอาดอีกครั้ง
4. เช็ดอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้แห้งและประกอบอุปกรณ์
ต่างๆ ให้เข้าที่ จากนั้นจึงเสียบปลัก๊ เตาอบ
กับเต้าเสียบ
5. หลังจากน�ำอุปกรณ์ตา่ งๆ ใส่เข้าไปในเตาอบ
แล้วแนะน�ำให้เปิ ดเครื่ องที่อุณหภูมิสูงสุ ด
ประมาณ 15 นาที เพือ่ ก�ำจัดสารตกค้างที่
อาจหลงเหลือจากการขนส่ง วิธกี ารนี้ยงั ช่วย
ก�ำจัดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ดว้ ย
หมายเหตุ : การเปิ ดใช้งานเตาอบครั้งแรกอาจ
มีกลิน่ และควันเล็กน้อย ซึ่งเป็ นเรื่องปกติและ
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ไม่เป็ นอันตรายใดๆ ควันและกลิน่ นี้เกิดจาก
การเผาไหม้ของของสารทีใ่ ช้ป้องกันฮีตเตอร์
จากโรงงาน

สู ตรอาหาร

ฮาวายเอียนพิซซ่ า

วัตถุดิบ
1. แผ่นแป้งพิซซ่าส�ำเร็ จรู ป 1
แผ่น
2. ซอสมะเขือเทศ
1 ½ ช้อนโต๊ะ
3. มายองเนส		
3
ช้อนโต๊ะ
4. วูสเตอร์ซอส
2
ช้อนชา
5. หอมหัวใหญ่สบั
¾
ถ้วยตวง
6. แฮมแผ่นหัน่ ชิ้นเหลี่ย 1
ถ้วยตวง
7. สับปะรดหัน่ ชิ้นพอค�ำ	 ½
ถ้วยตวง
8. มอสซาเรลลาชีสหัน่ เต๋ า 50
กรัม
9. พาร์เมซานชีสขูด
30
กรัม
10. ออริ กาโน ปริ มาณตามชอบ
วิธีท�ำ
1. ท�ำส่วนผสมของซอส โดยเอาซอสมะเขือ
เทศ มายองเนส และ วูสเตอร์ซอส ออริ กาโน่
มาผสมเข้าด้วยกัน น�ำมาทาบนแผ่นแป้ง
พิซซ่าส�ำเร็ จรู ป
2. ใส่แฮม หอมใหญ่ สัปปะรด มอสซาเรลลาชีส
พาเมซานชีส หรื อหากต้องการหน้าอื่นๆ
ให้ใส่ เพิ่มได้ตามต้องการ
3. วอร์มเตาที่ 250 องศาเซลเซียส เลือกไฟบน
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ไฟล่าง เป็ นเวลา 15 นาที เตรี ยมถาดอบ
โดยปูรองด้วยกระดาษฟอยล์ จากนั้นปรับ
อุณหภูมมิ าที่ 200 องศา น�ำพิซซ่าเข้าอบ ใช้
เวลาในการอบ 15-20 นาที
กุ้งอบเกลื อเม็ด

วัตถุดิบ
1. กุง้ (ตามชอบ) ปริ มาณ 300 กรัม
2. เกลือเม็ด หรื อ เกลือหยาบ 300
กรัม
3. ตระไคร้		
3-4 ต้น (บุบ)
4. ใบมะกรู ด		
6-8
ใบ
วิธีท�ำ
1. น�ำเนื้อปลามาล้างให้สะอาด หมักด้วยซีอวิ้
ญีป่ นุ่ พักไว้ประมาณ 5-10 นาที ก่อนน�ำไป
ย่างในเตาอบ
2. ระหว่างรอหมักปลา ให้ลา้ งผักให้สะอาด
หัน่ ชิ้นพอดีคำ�
3. น�ำกระดาษฟอยด์มาปูบนถาดอบ ทาเคลือบ
น�้ำมันบาง ๆ บนกระดาษฟอยด์ จากนั้นวาง
ปลาที่หมัก ผัก และ กระเทียมลงไป
4. ใช้ไฟบน-ล่าง ปรับอุณหภูมไิ ปที่ 250 องศา
เซสเซียส อบ 15-20 นาที อยูท่ ี่ขนาดของชิ้น
เนื้อปลา

ปลาอินทรี ย่างซี อิว้

วัตถุดิบ
1. เนื้อปลาอินทรี แล่เป็ นชิ้นขนาดประมาณ
200 กรัม
2. ซีอิ้วญี่ปุ่น		
3 ช้อนโต๊ะ
3. กระเทียมสไลด์เป็ นแว่น 2-3
กลีบ
4. บล็อคโคลี่		
ปริ มาณตามชอบ
5. แครอทหัน่ แท่ง
ปริ มาณตามชอบ
6. หน่อไม้ฝรั่ง		
ปริ มาณตามชอบ
วิธีท�ำ
1. ท�ำส่วนผสมของซอส โดยเอาซอสมะเขือ
เทศ มายองเนส และ วูสเตอร์ซอส ออริ กาโน่
มาผสมเข้าด้วยกัน น�ำมาทาบนแผ่นแป้ง
พิซซ่าส�ำเร็ จรู ป
2. ใส่แฮม หอมใหญ่ สัปปะรด มอสซาเรลลาชีส
พาเมซานชีส หรื อหากต้องการหน้าอื่นๆ
ให้ใส่ เพิ่มได้ตามต้องการ
3. วอร์มเตาที่ 250 องศาเซลเซียส เลือกไฟ
บน-ล่าง เป็ นเวลา 15 นาที เตรี ยมถาดอบ
โดยปูรองด้วยกระดาษฟอยล์ จากนั้นปรับ
อุณหภูมมิ าที่ 200 องศา น�ำพิซซ่าเข้าอบ ใช้
เวลาในการอบ 15-20 นาที

ขั้นตอนการท�ำความสะอาด
1. แนะน�ำให้ทำ� ความสะอาดเตาอบและอุปกรณ์
ต่างๆ หลังการใช้งานในแต่ละครั้ง เพือ่ ป้องกัน
การสะสมของคราบต่างๆ และป้องกันกลิน่
ไม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆ
2. ปล่อยให้เตาอบเย็นลงและดึงปลัก๊ ออกจาก
เต้าเสียบก่อนการท�ำความสะอาด
3. ห้ามจุม่ เตาอบในน�้ำหรือล้างใต้กอ๊ กน�้ำ
4. อุปกรณ์ของเตาอบทีถ่ อดได้ สามารถน�ำมา
ล้างในน�้ำได้ตามปกติ ได้แก่ ตะแกรง,
ถาดอบ และถาดรองเศษอาหาร
5. ท�ำความสะอาดด้านนอกเตาอบด้วยฟองน�ำ้ หมาด
6. ห้ามใช้ฝอยขัดหยาบหรื อฝอยขัดที่มีส่วน
ผสมของโลหะ ในการท�ำความสะอาดเตาอบ
เพราะจะท�ำให้เตาอบช�ำรุด เสียหาย
7. ปล่อยให้ตวั เครื่องเตาอบแห้งก่อนเสียบปลัก๊
และเริ่มการใช้งานอีกครั้ง หรือก่อนจัดเก็บเครือ่ ง

เงื่อนไขการรับประกันสิ นค้ า
- สินค้ารับประกัน 2 ปี หลังจากวันทีซ่ ้ือสินค้า
โดยครอบคลุมการยกเว้นค่าบริการซ่อมสินค้า
ที่เสียหายจากโรงงานผูผ้ ลิตหรือจากชิ้นส่วน
ทีป่ ระกอบเสียหาย บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การดัดแปลง หรือแก้ไขรูปแบบสิ นค้า
- การรับประกันสิ นค้าไม่รวมความเสี ยหาย
ที่เกิดจากการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าผิดวิธี,
ใช้งานผิดวัตถุประสงค์, ภัยธรรมชาติ เช่น
ฟ้าผ่า, การติดตั้งไม่ถกู วิธ,ี หรือความเสียหาย
ที่เกิดจากปัจจัยอืน่ ๆ
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สิ นค้ าจะหลุดพ้นจากการรับประกันเมื่อ
- เสียหายจากการใช้งานไม่ถกู ต้อง (ไม่ปฎิบตั ิ
ตามคูม่ อื ) หรือดัดแปลงสิ นค้า
- เสียหายจากการขนส่ง
- เสียหายจากการใช้งานเป็ นประจ�ำ หรือ ขาด
การดูแลรักษาเครื่อง
- เสียหายจากการสูญหาย หรือชิ้นส่วนบาง
อย่างหายไปจากการถอดประกอบสิ นค้า
- รับประกันเฉพาะฮีตเตอร์เท่านั้น

หมายเหตุ
- รับประกันเฉพาะในพื้นที่รับประกันเท่านั้น
(รับประกันเฉพาะฮีทเตอร์)
- เพือ่ เป็ นการปรับปรุ งคุณภาพสิ นค้าบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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การก�ำจัดผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช้ งานแล้วอย่างถูกวิธ:ี

ท่านสามารถมีสว่ นร่วมในการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม
โดยปฎิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อบังคับ ภายในท้อง
ถิน่ : ควรส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทีไ่ ม่ใช้ แล้วไปก�ำจัด
ด้วยวิธีพเิ ศษส�ำหรับขยะอิเล็คทรอนิคส์ ไม่ควร
น�ำไปทิง้ รวมกับขยะทัว่ ไปจากครัวเรือน
การซ่ อมแซม :
ค�ำเตือน : เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องถูกซ่อมโดยช่าง
ผูช้ ำ� นาญทีไ่ ด้รบั อนุญาตเท่านั้น อาจเกิดอันตราย
ขึ้นได้หากด�ำเนินการซ่ อมโดยช่ างทีไ่ ม่มีความ
ช�ำนาญ ดังนั้นในกรณีของการซ่อมควรติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่าย หรือผูผ้ ลิต
ค�ำประกาศพิเศษ :
เนื้ อหาทั้งหมดในคู่มือนี้ได้รับการตรวจสอบ
อย่างระมัดระวังแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ส�ำหรับความผิดพลาดใดๆ ทีอ่ าจเกิดจาก
การแปลความหมายและการละเว้นการพิมพ์
หรือความ เข้าใจผิดของเนื้อหา
การปรับปรุงด้านเทคนิคเพิม่ เติม :
เพื่ อ เป็ นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข คูม่ อื
การใช้งานโดยไม่จำ� เป็ นต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
ซึ่งการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงจะท�ำให้ ผลิตภัณฑ์มี
ประสิทธิภาพทีด่ กี ว่าเดิม
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English

OVEN
Model: RBSOVEN30LM2
1600W 220-240V 50/60Hz
Dear Customer
Thank you for having choosing
Cuizimate appliance. design, feature
and technology of this appliance,
as well as the strict quality controls
used during manufacture, will
provide full satisfaction for many
years.
Introduction : Carefully read and
understand this manual and any
label attached to the tool before
use. Keep these instructions with
the product for future reference.
Ensure all persons who use and
service this product are acquainted
with this manual.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Description

Function control Knob
Temperature Control Knob
Heating element control Knob
Timer Knob
Pilot lamp
Bake tray
Wire rack
Rotisserie set
Tray handle
Rotisserie handle
Crumb tray

Tip&safety precautions
When using electrical appliances,
basic precautions should always
be followed, including the following:
1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces, Use
handles or knobs.
3. Close supervision is necessary
when any appliances are used
by or near children.
4. To protect against electric
shock, do not immerse cord,
plug, or any parts of the oven
in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge
of table or counter, or touch
hot surfaces.
6. Do not operate appliances with
damaged cord or plug or after
the appliances malfunctions,
or has been damaged in any
manner. Return appliances to
the nearest Authorized Service
Center for examination, repair,
or adjustment.
7. The use of accessory attachments
not recommended may cause
hazard or injury.
8. Do not place on or near a hot
gas or electric burner, or in a
heated oven or in a microwave
oven.
9. When operating the oven keep
at least four inches of space on
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all sides of the oven to allow
for adequate air circulation.
10. Unplug from outlet when not
in use and before cleaning. Allow
cooling before putting on or
taking off parts, and before
cleaning.
11. To disconnect, turn the control
to OFF, then remove the plug,
Always hold the plug, but never
pull the cord.
12. Extreme caution must be used
when moving an appliance
containing hot oil or other hot
liquids.
13. Do not cover any part of the oven
with metal foil.
14. Do not clean with metal scouring
pads, pieces can break off the pad
and touch electrical parts, creating
a risk of electric shock.
15. Never leave the appliances
unattended while broiling or
toasting.
16. Oversized foods or metal utensils
must not be inserted in a toaster
oven as they may create a fire or
risk of electric shock.
17. A fire may cause if the oven is
covered or touching inflammable
material, including curtains
draperies, walls and like, when
on operation. Do not store any
item on the oven during operation.
18. Extreme caution should
be exercised when using
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containers constructed of
anything other than metal or
glass.
19. Do not place any of the following
materials in the oven: cardboard,
plastic, paper, or anything similar.
20. Do not store any materials, other
than recommended accessories,
in this oven when hot oven.
21. Always wear protective, insulated
oven gloves when inserting or
removing items from the hot
oven.
22. Do not use outdoors.
23. Do not use appliance for other
than intended use.
Using your oven
1. Temperature control: choose
the desired temperature from
100 to 250 for cooking.
2. Function control: this oven is
equipped with four position for a
variety of cooking needs:
:The heaters are in off mode.
:Upper heating element is
operating during this function.
It is perfect for broiling fish.
:Lower heating element is operating
during this function. It is perfect
for baking cakes,pies,cookies etc.
:Upper heating element and lower
heating are operating during this
function.It is perfect for toasting
bread, muffins, frozen waffles etc.

:Convection function is operating
during this function.The fan
will work and let the heat
dissipate from the oven.
:Rotisserie function is operating
during this function.It can
cook chicken,duck etc.
:The rotisserie and convection
will be working togerther
when you turn you turn to this
function knob.
3. Time control: 60 mins timer.
You can set the time by turning
the control clockwise. This function
has a bell ring indicator at the
end of the programmed time.
4. Indicator light: The indicator
light is located underneath the
control panel.The light is
illuminated when the oven is
operating.When the timer is in
the “OFF” position,the indicator
light will be off.
Operating Instruction
Before using your toaster oven for
the first time, be sure to:
1. Read all of the instruction included
in the manual.
2. Make sure that the oven is
unplugged and the Time control
is in the “OFF” position.
3. Wash the accessories in hot
soapy water or in the dishwasher.
4. Thoroughly dry all accessories

and re-assemble in oven, plug
oven into outlet and you are ready
to use your new toaster oven.
5. After reassembling your oven, we
recommend that you run it at the
highest temperature on the toast
function for approximately 15
minutes for eliminate any packing
residue that may remain after
shipping.This will also remove all
traces of odor initially present.
Please note : initial start-up
operation may result in minimal
smell and smoke. This is normal
and harmless. It is due to burning
of the protective substance
applied to the heating elements
in the factory.
Cleaning and care
1. It is important that you clean the
appliance after each use to prevent
an accumulation of grease and
avoid unpleasant odors.
2. Allow the appliance to cool and
unplug from outlet before cleaning.
3. Do not immerse appliance
in water or wash it under
waterspout.
4. Removable wire rack, bake pan,
crumb tray can be washed, as
normal kitchenware.
5. Clean outside of appliance with a
damp sponge.
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6. Do not use abrasive cleaners or
sharp utensils to clean the oven,
as scratching may weaker it and
cause shattering.
7. Let all parts and surfaces dry
thoroughly prior to plugging
oven in and using.
Warranty:
Warranty Heater only
• Damage or defective from
manufacturer, dealer & service
• 2 year warranty for household
use only
• Use according to this instruction
carefully.
•
•
•
•
•
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Warranty is expired
When(void of warranty)
Damage or defect from
misunderstand how to use or service
from non authorized people.
Damage or defect from not follow
this instruction manual.
Electrical shock or any electrical
problem.
Lost or damage some part by accident
or natural damage.
Some parts are shelf life, need
replacement.

Note:

• Warranty only in service area
• This instruction may be changed
without prior notice.
• Company reserved the right to
change all details before notice.
Disposal:

Old appliances must be put out of
order.
About the latest ways for disposal
contact at your retailer or at your
local authority.
Repairs:
Danger: Electrical appliances must
only be repaired by authorized
specialists,
Because damages can occur by
non-authorized repairs. In the case
of a repair, contact your retailer or
contact the producer.

จัดจ�ำหน่ายโดย

บริษัท โรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน)
9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริการ

บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จ�ำกัด 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2055-9116-7

