
คู่มือการใช้งาน 
เตาอบไมโครเวฟ MEX 

รุ่น M125EX 
 
 
 
 
 
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานเตาอบไมโครเวฟและควรเก็บรักษาอย่างดี 
หากปฏิบัติตามค าแนะน า  จะท าให้เตาอบไมโครเวฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 
 
 
 
 
 
 

             
             
      
 
โปรดเก็บรักษาคู่มือการใช้งานอย่างดี



เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณ 

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านท่ีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ MEX สินค้าคุณภาพสูง ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้แทน 
จ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
เพื่อให้การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกรุณาอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด... 
หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสเมกได้ท่ี                                                                              
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2817-8999 ได้ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. 
ท่ีบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะมีใบรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปีท้ังค่าอะไหล่และค่าบริการ                                                    
(ค่าอะไหล่ท่ีรับประกันไม่รวมชิ้นส่วนท่ีแตกหักหรือเสื่อมสภาพตามเวลา) 

กรุณาเก็บรักษาใบรับประกันคุณภาพสินค้าไว้และแสดงต่อช่างผู้ซ่อม                                                      
หากท่านไม่แสดงใบรับประกันคุณภาพบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ที่จะเรียกเก็บค่าอะไหล่และค่าบริการ
จากท่าน            
           

                                                                                                                                            ขอขอบพระคุณอย่างสูง  
                                                                 บริษัท เพ็นเค อินเตอร์เทรดดิง้ จ ากัด



ข้อควรระวังจากคลื่นไมโครเวฟ 
(a) อย่าพยายามใช้งานเตาอบไมโครเวฟในขณะทีเ่ปิดประตูซ่ึงจะท าให้เกิดอันตรายจากคลื่นไมโครเวฟได้   
(b) ห้ามสอดวัสดุใด ๆ เข้าระหว่างขอบประตูกับประตู และควรท าความสะอาดขอบประตูกับประตูอยูเ่สมอเพื่อป้องกัน

คราบสกปรกหรือเศษอาหารสะสมที่ประต ู
(c) ค าเตือน : ห้ามใชเ้ตาอบไมโครเวฟโดยเด็ดขาด  ถ้าประตหูรือขอบประตูเตาอบได้รบัความเสียหาย  จนกว่าจะไดท้ าการ

ซ่อมแซมโดยช่างผู้มีความช านาญงาน 
 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
ควรท าความสะอาดตู้ภายในเตาอบไมโครเวฟอย่างสม่ าเสมอเพราะหากมีคราบอาหารหรือส่ิงสกปรกบนผนงั  อาจท าให้ผนังตู้
เสื่อมสภาพและมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเตาอบไมโครเวฟ  ซ่ึงอาจเป็นอันตรายได้ 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทางด้านเทคนคิ 
รุ่นสินค้า M125EX 

อัตราการกินไฟ 230 โวลท์ 50 เฮิทซ ์
ก าลังไมโครเวฟ (INPUT) 1250 วัตต์ 
ก าลังไมโครเวฟ(OUTPUT) 800 วัตต ์
ก าลังไฟของขดลวดย่าง 1000 วัตต ์
ความจุของเตาอบไมโครเวฟ 20 ลิตร 
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของจานหมุน 245 มม. 
ขนาดภายนอกเตาอบไมโครเวฟ (กว้าง x ลึก x สูง )  461 x 345 x 290 มม. 
น้ าหนักสุทธ ิ ประมาณ 13.1 กก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อแนะน าเพื่อความปลอดภัย 
ค าเตือน  เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้,ไฟฟ้าช็อต,อันตรายจากคลื่นไมโครเวฟ  ผู้ใช้งานเตาอบไมโครเวฟจะต้องท าตาม
ค าแนะน าข้างล่างนี ้
1. ค าเตือน : ไม่ควรปิดฝาภาชนะที่ใส่อาหารหรือของเหลวโดยไม่มีรรูะบายอากาศขณะอบในเตาอบไมโครเวฟ  
                  เพราะอาจจะท าให้ระเบิดได ้
2. ค าเตือน :  การซ่อมบ ารุงที่ต้องถอกผนังเตาอบไมโครเวฟ ควรท าโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอนัตราย  

              จากคลื่นไมโครเวฟ 
3. ค าเตือน : ห้าม ปล่อยให้เด็กใช้งานเตาอบไมโครเวฟโดยปราศจากการให้ค าแนะน าจากผู้ใหญ่เพราะเด็กอาจจะไม่เข้าใจ 

             วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง 
4. ค าเตือน : เมื่อใช้งานเตาอบไมโครเวฟในโปรแกรมการอบและย่างอาหารพร้อมกัน  โดยเด็กควรมีผูใ้หญ่อยู่ด้วยตลอดเวลา

             เนื่องจากเตาอบไมโครเวฟจะมีอุณหภูมิสูง (เฉพาะรุ่นที่มีโปรแกรมย่างเท่านัน้) 
5. ต้องใช้ภาชนะที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟเท่านั้น 
6. ควรท าความสะอาดภายในตู้เตาอบไมโครเวฟเป็นประจ าและเช็ดคราบอาหารที่สะสมออก 
7. ควรอ่านและปฏิบัตติามค าแนะน าในหัวข้อ “ข้อควรระวังจากคลืน่ไมโครเวฟ” 
8. เมื่ออุ่นอาหารด้วยภาชนะทีท่ าจากกระดาษหรือพลาสติก  ควรมองตรวจสอบอยู่เสมอ เพราะภาชนะอาจติดไฟได ้
9. ถ้าหากมีควันเกิดขึน้  ควรท าหยดุการใช้งานเตาอบไมโครเวฟทันท ี ถอดปลั๊กหรือปิดเบรกเกอร์และปิดประตูเอาไว้   

รอจนกระทั่งไฟดับ 
10. ห้าม ปรุงอาหารนานเกินไป 
11. ห้าม ใชตู้เ้ตาอบไมโครเวฟเป็นที่เก็บของ  เช่น ขนมปงั,คุกก้ี เป็นตน้  
12. ควรแกะลวดมัดหรือลวดเย็บที่เปน็โลหะออกจากถุงก่อนน าเข้าเตาอบไมโครเวฟ 
13. ควรวางเตาอบไมโครเวฟตามต าแหน่งที่แนะน าในหนังสือคู่มือเท่านั้น 
14. ห้าม น าไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มเป็นฟองเข้าไปอบในเตาอบไมโครเวฟ เพราะอาจจะท าให้ไข่เกิดการระเบดิได ้
15. เตาอบไมโครเวฟนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการปรุงอาหารปกติ  ไม่ได้ถูกออกแบบมาส าหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

หรือห้องทดลอง  และห้ามน าสารเคมทีี่มีฤทธิก์ัดกร่อนหรือสารทีท่ าให้เกดิสารระเหยเข้าไปอบในเตาอบไมโครเวฟ 
16. ถ้าหากสายไฟเกิดช ารุด  ควรได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้เช่ียวชาญของผูจ้ัดจ าหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึน้

ได ้
17. ห้ามใช้งานเตาอบไมโครเวฟบริเวณกลางแจ้ง 
18. ห้ามใช้งานเตาอบไมโครเวฟใกล้น้ าหรือใกล้สระว่ายน้ า และในพืน้ที่ที่มคีวามช้ืน  
19. เมื่อใช้งานเตาอบไมโครเวฟจะมคีวามร้อนสูงที่บรเิวณประตขูองเตาอบไมโครเวฟ  และผนังโดยรอบ ควรวางสายไฟให้ห่าง

จากบริเวณผนัง และห้ามน าวัสดุใด ๆ มาปิดช่องระบายอากาศเตาอบไมโครเวฟ 
20. ไม่ควรปล่อยให้สายไฟวางพาดบนเคานเ์ตอรห์รือพ้ืนตูท้ี่วางไมโครเวฟ เพราะสายไฟอาจถูกเตาอบไมโครเวฟทบั และอาจ

เกิดความร้อนจนอันตรายได ้
21. หากไม่ดูแลรักษาความสะอาดผนงัภายในตู้เตาอบไมโครเวฟ  จะท าให้ภายในตู้เตาอบไมโครเวฟเสื่อมสภาพ และมี

ผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเตาอบไมโครเวฟ  ซ่ึงอาจเป็นอันตรายได้ 
22. หากจะใช้เตาอบไมโครเวฟอุ่นขวดนมเด็กหรืออุ่นอาหารใหเ้ด็ก ควรมีการคนหรือเขย่าให้นมหรืออาหารเข้ากันไดด้ี เพื่อให้

อาหารร้อนทั่วถึง และควรตรวจว่าอาหารไม่ร้อนเกินไปก่อนป้อนให้เด็ก  เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายทีจ่ะเกิดขึ้น 
23. เมื่ออุ่นเครื่องดื่มในเตาอบไมโครเวฟ  น้ าร้อนแล้วแต่จะไม่แสดงให้เหน็ว่าน้ านั้นเดือด  จึงต้องระมดัระวังเมื่อจะท าการยก

ภาชนะออกจากเตาอบ 



24. ไม่ควรอนุญาตใหผู้้พิการทางร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งเด็กหรือบคุคลที่ขาดประสบการณ์ความรู้  ใช้เตาอบไมโครเวฟ  
นอกเสียจากจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับค าแนะน าด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องแล้ว 

25. ไม่ควรให้เด็กเล่นเตาอบไมโครเวฟ 
26. ไม่ควรวางเตาอบไมโครเวฟไว้ในตู้ที่ไม่ไดท้ดสอบว่ามีการระบายความร้อนอย่างเพียงพอ อาจเกิดอันตรายได้ 
27. เตาอบไมโครเวฟไม่สามารถควบคุมการตั้งเวลาจากนาฬิกาหรือระบบควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลจากภายนอกเครื่องได ้
28. บริเวณประตเูตาอบหรือผนังโดยรอบของเตาอบไมโครเวฟอาจจะร้อนระหว่างการใช้งาน 
29. ควรวางเตาอบไมโครเวฟใหด้้านหลังเตาอบหันเข้าหาผนัง เพื่อป้องกันอันตราย 
 

การลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดจากการติดตั้งสายดิน 
อันตราย  อันตรายจากกระแสไฟฟ้าช็อต 

การสัมผัสกับส่วนประกอบภายในตัวเครื่อง  อาจก่อให้เกดิการบาดเจบ็ร้ายแรงหรือถึงแก่ความตายได้  ห้ามท าการถอดแยก 
เตาอบไมโครเวฟนี้เด็ดขาด 
 

ค าเตือน อันตรายจากกระแสไฟฟ้าช็อต 

ห้ามท าการเสียบปลั๊กไฟ จนกว่าจะตรวจให้แน่ใจว่าเต้ารับมีสายดินแล้ว      
  
ควรต่อสายดินกับเตาอบไมโครเวฟเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าช็อต      
                                  
ควรให้ช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายดินตรวจสอบระบบสายดินของเต้ารับว่ามีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน                          
ถ้าจ าเป็นต้องต่อสายไฟ ควรใช้สายไฟที่มีคุณภาพ และมีสายดินด้วย       
                               

หมายเหตุ เตาอบไมโครเวฟนี้มสีายไฟพร้อมปลั๊กไฟที่มีสายดินมาด้วย ต้องเสียบกับเต้ารับที่มีสายดินด้วยเช่นเดียวกัน 
 

การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาเตาอบไมโครเวฟ 
ควรถอดปลั๊กไฟหรือปิดเบรคเกอร์ก่อนท าความสะอาดเตาอบไมโครเวฟ 
1. หลังจากใช้งานเตาอบไมโครเวฟทุกครั้ง ให้เช็ดท าความสะอาดผนังภายในตู้ของเตาอบไมโครเวฟด้วยผ้าสะอาด 
2.  ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจ าด้วยน้ าสบู่อ่อน 
3.  ต้องท าความสะอาดประตูและขอบยางของเตาอบไมโครเวฟด้วยผ้าชุบน้ าหมาด ๆ เป็นประจ าหรอืเมื่อสกปรก



การเสียบปลั๊ก 2 ขาแบบกลม 

                      
ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องท าการติดตั้งสายดิน  เนื่องจากหากเกิดเหตุกรณีไฟฟ้าลัดวงจร การติดตั้งสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงทาง
กระแสไฟฟ้าช็อตได้  ซ่ึงผลิตภัณฑ์จะมีปลั๊กที่มีสายดินอยู่แล้ว  ฉะนั้น  ให้เสียบปลั๊กไปกับเต้ารับซึ่งมีการติดตั้งสายดินเรียบร้อย
แล้ว  
หากไม่เข้าใจหรือสงสัยเกี่ยวกับขัน้ตอนหรือวิธีการติดตั้งสายดินให้ถูกต้อง  ควรปรึกษาช่างผู้ช านาญการเพื่อช่วยแนะน า 
หากจ าเปน็ต้องใช้ปลั๊กต่อ  ควรใช้แค่ชนิดทีเ่ป็น 3 สายเท่านั้น 
1.   การใช้สายไฟส้ันจะช่วยลดความเสี่ยงที่สายไฟจะพันกันหรือการพลาดพลั้งสะดุดดีกว่าสายไฟที่มีความยาวมาก 
2.   หากต้องใช้สายไฟขนาดยาว ให้ด าเนินการดังนี ้
      1)  คุณภาพของสายไฟที่น ามาต่อ  จะต้องมีคุณภาพเท่ากับสายไฟที่มาจากผลิตภัณฑ์ 
      2)  สายไฟที่ใช้น ามาต่อจะต้องเป็นแบบ 3 เส้น  ที่มีสายดินอยู่ดว้ย 
      3)  การเดินสายไฟยาว  ไม่ควรเดินไปบนเคานเ์ตอรท์็อปครัว หรือโต๊ะ ซ่ึงเด็กจะสามารถดึงออกได้หรืออาจจะโดยไม่ได้ตั้งใจ  
 

ภาชนะ 
ข้อควรระวัง 
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น   
จะเป็นอันตรายหากไม่ใช้ช่างผู้ช านาญการในการด าเนินการใด ๆ หรือท าการซ่อมแซม  ซ่ึงรวมถึงการถอดฝาครอบตัวป้องกันการ
ระเบดิของคลื่นไมโครเวฟ  
โปรดดทูี่หัวข้อ “วัสดุที่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟไดห้รอืวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟ” 
จะแสดงข้อมูลของภาชนะที่เป็นโลหะ  ซ่ึงจะไม่ปลอดภัยในการใชก้ับไมโครเวฟ  หากมีข้อสงสัย  สามารถทดสอบภาชนะที่
ต้องการใช้งานได้ตามข้างล่างนี ้
 
การทดสอบภาชนะ 
1. เติมน้ าเย็น 250 มิลลิลิตร  ลงในภาชนะที่ต้องการทดสอบ 
2. ตั้งระดบัความร้อนสูงสุด  เปน็เวลา 1 นาที   
3. ถ้าหากภาชนะที่ทดสอบนัน้ไมม่ีความร้อนแสดงว่าไม่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟได ้
4. ห้ามตัง้เวลาเกิน 1 นาท ี
 



วัสดุที่สามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได ้
 
ภาชนะ       ค าอธิบาย 
 
อะลูมิเนียมฟลอยด ์  ใช้ห่อหุ้มเท่านั้น  ตัดเปน็ชิ้นเล็ก ๆ ไว้ส าหรับห่อหุ้มชิ้นส่วนของอาหารที่บาง  เพื่อป้องกัน 

การไหม้  และไม่ควรใช้ฟลอยด์มากเกินไปเพราะอาจจะไปถูกผนังเตาอบไมโครเวฟได้  
ฟลอยด์ที่ใช้ควรอยูห่่างผนังเตาอบอย่างน้อย 1 นิ้ว  (2.5 ซม.) 
 

ถาดอบ    ควรปฏบิัติตามค าแนะน า  ก้นของถาดอบต้องมคีวามลึกอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.)  ถ้าใช ้
    ไม่ถูกต้องอาจเปน็ผลท าใหจ้านหมุนแตกได ้
 
จานกระเบื้อง   ต้องสามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น  และควรปฏบิัติตามค าแนะน า  ห้ามใช ้
    จานที่แตกหรือบิน่ 
 
ขวดโหลแก้ว   ต้องเปดิฝาออก  ใช้ใส่อาหารส าหรับอุ่นอาหารเท่านั้น  ขวดโหลแก้วที่ใช้ต้องสามารถ 
    ทนความร้อนได้และไม่แตก 
 
จานแก้ว    ต้องสามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น  และต้องไม่มีลายขอบเปน็สีเงิน  ห้ามใชจ้าน 
    แตกหรือบิน่ 
 
บรรจุภัณฑ์ส าเร็จรปู  ปฏิบตัิตามค าแนะน า  ห้ามปิดถุงด้วยเชือกที่เปน็โลหะ ต้องท าการตัดปากถุงเป็นทางยาว 
    เพื่อให้ไอน้ าสามารถระเหยออกมาได้ 
 
จานและถ้วยกระดาษ  ใช้อุ่นหรือปรุงอาหารได้ระยะเวลาส้ัน ๆ เท่านั้น  และห้ามน าออกจากเตาอบทันทีขณะปรุง 
    อาหาร 
 
กระดาษเอนกประสงค ์ ใช้ห่อหุ้มอาหารส าหรบัอุ่นและดดูซับน้ ามัน  ควรใช้ระยะเวลาส้ัน ๆ เท่านั้น 
 
พลาสติก    ต้องสามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น  และปฏิบัตติามค าแนะน า  ควรมีฉลากติดว่า 
    สามารถใช้งานกับไมโครเวฟได้ พลาสติกที่ใส่อาหารอุ่น  ต้องท าการตัดปากถุงออก หรือ 
    แทงถุง เพื่อเปิดให้ไอน้ าสามารถระเหยออกมาได ้
 
ฟิล์มห่ออาหาร   ต้องสามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น  ใช้ส าหรับปิดอาหารระหว่างการอุ่น หรือ 
    ปรุงอาหารเพื่อรักษาความช้ืนไว้  ไม่อนุญาตให้ฟิล์มห่ออาหารนี้สมัผัสกับอาหารโดยตรง 
 
เทอร์โมมิเตอร ์  ต้องสามารถใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น   (เทอร์โมมิเตอร์ส าหรับเนื้อกับของหวาน) 
 
กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง   ใช้ส าหรับปิดอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็นและรักษาความช้ืนไว้ 



วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้ในเตาอบไมโครเวฟ 
 
ภาชนะ       ค าอธิบาย 
 
ถาดอะลูมิเนียม   เพราะอาจจะท าให้เกิดประกายไฟได้  ควรถ่ายอาหารใส่ภาชนะที่สามารถใช้กับเตาอบ 
    ไมโครเวฟได ้
 
กล่องอาหารที่มีหจูับเป็นโลหะ เพราะอาจจะท าให้เกิดประกายไฟได้  ควรถ่ายอาหารใส่ภาชนะที่สามารถใช้กับเตาอบ 
    ไมโครเวฟได ้
 
ภาชนะที่มีขอบโลหะ  ส่วนที่เป็นโลหะจะต้านคลื่นไมโครเวฟทีจ่ะส่งผ่านไปสู่อาหาร  ภาชนะขอบโลหะอาจ 
หรือภาชนะโลหะ   เป็นสาเหตุให้เกิดประกายไฟได้ 
 
สายรัดที่เปน็โลหะ   เพราะอาจจะท าให้เกิดประกายไฟได้  และอาจจะท าให้เกดิไฟลุกในเตาอบไมโครเวฟได้ 
 
ถุงกระดาษ   เพราะอาจจะเปน็เหตุให้เกิดไฟลุกในเตาอบไมโครเวฟได ้
 
โฟม    โฟมจะละลาย  หรือเจือปนลงไปกับของเหลวเมื่อใช้อุณหภูมิสูง 
 
ไม้    ไม้อาจจะแห้ง  และอาจจะเกิดการแตกได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประกอบเตาอบไมโครเวฟ 
น าเตาอบไมโครเวฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากกล่อง  เตาอบไมโครเวฟจะมีอปุกรณ์ใหต้ามนี้ 
จานแก้วหมุนอาหาร             1   ใบ 
แกนขับจานแก้วหมุนอาหาร              1  ช้ิน 
ตะแกรงย่างส าหรับย่างอาหาร              1  ช้ิน 
คู่มือแนะน าการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ         1   เล่ม 
 

 
 
 
 

      
                    ตะแกรงย่าง 
 (ส าหรับรุ่นที่มีโปรแกรมย่างเท่านั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) แผงควบคุมเตาอบไมโครเวฟ 
B) แกนขับจานแก้วหมุนอาหาร 
C) ฐานหมุนรองจานแก้ว 
D) จานแก้วหมุนอาหาร 
E) ช่องมองภายในตู้เตาอบไมโครเวฟ 
F) ช่องระบายอากาศ 
G) ประตูเตาอบไมโครเวฟที่มีเซฟตีล้็อก 
 



 
การประกอบจานหมุน 
 
 

     
  

 
 
ต าแหน่งการวางเตาอบไมโครเวฟและการต่อระบบไฟฟ้า 
เตาอบไมโครเวฟ 
แกะกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์ส าหรับการใช้งานของเตาอบไมโครเวฟ และตรวจเชค็สภาพของสินค้าว่าอยู่ในสภาพ
ที่สมบรูณ์พร้อมใช้งาน เช่น ไม่มรีอยบุ๋ม ยุบ หรือประตเูตาอบแตกหักเสียหาย ไม่ควรใช้งานหากพบว่าสินค้ามีการช ารุดเสียหาย    

ตู้ภายในเตาอบไมโครเวฟ                                                                                                                                                                   
แกะฟิล์มป้องกันรอยขดีข่วนภายในตู้เตาอบไมโครเวฟ                                                                                                                           
ห้าม แกะแผ่นไมก้าซ่ึงท าหน้าทีป่อ้งกันแผงแมกนิตรอนภายในตูเ้ตาอบไมโครเวฟไม่ให้ช ารุดเสียหาย    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                            

                        

A) ห้ามวางจานแก้วกลับด้าน จะท าให้
จานแก้วหมุนอาหารช ารุดเสียหายได้ 

B) จานแก้วหมุนอาหารและแกนขบัจาน
แก้ว  ควรอยู่ด้วยกันเสมอเมื่อท าการ
ปรุงอาหาร 

C) อาหารและภาชนะควรวางไว้บนจาน
แก้วหมุนอาหาร เมื่อท าการปรุงอาหาร 

D) ถ้าจานแก้วหมุนอาหารและแกนขับ
จานแก้วแตกหรือหัก                       
ควรติดต่อศนูย์บริการ 

    จุดศูนย์กลางล้อ  

      จานแก้วหมุนอาหาร  

แกนขับจานแก้ว  

    ฐานรองจานหมุนอาหาร  



                               
                                            
การวางและติดตั้งเตาอบไมโครเวฟ                                                                                                                                                 

1.เลือกต าแหน่งที่วางเตาอบไมโครเวฟให้มีพ้ืนที่ที่อากาศสามารถถ่ายเทความร้อนได้สะดวก พื้นที่โดยรอบที่วางเตาอบไมโครเวฟ                  
ควรมีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร โดยใหด้้านหน้าเตาอบไมโครเวฟมีพื้นที่ส าหรบัเปิดใช้งานได้สะดวก 
1) เตาอบไมโครเวฟต้องมีพื้นที่ด้านหน้า อย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพือ่ให้สามารถเปิดประตเูตาอบไมโครเวฟได ้
2) ห้ามแกะขารองด้านล่างของเตาอบไมโครเวฟออก  
3) เตาอบไมโครเวฟจะมีช่องระบายอากาศ ห้ามน าส่ิงของวางปิดกั้นชอ่งระบายอากาศ เพราะอาจเกิดอนัตรายได้                          
4) วางเตาอบไมโครเวฟใหห้่างจากโทรทศัน์และวิทยุ เนื่องจากเมื่อเตาอบไมโครเวฟท างานอาจจะมีคลืน่รบกวนการท างานของ

อุปกรณ์ดังกล่าวได้ 
2.เสียบปลั๊กของเตาอบไมโครเวฟเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย  ต้องตรวจเช็คความถูกต้องของก าลังไฟ
และความถ่ีของกระแสไฟฟ้าของบ้านว่าตรงตามคู่มือแนะน าการใช้งานหัวข้อ”ข้อมูลทางด้านเทคนคิ-อัตราการกินไฟ”                     
ค าเตือน : ห้ามวางเตาอบไมโครเวฟไว้ด้านบนเตาปรงุอาหารหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อน          
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ในการรับประกันคุณภาพสินค้า หากเตาอบไมโครเวฟช ารุดเสียหาย อันเนื่องมาจากสาเหตุของความ
 ร้อนจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน     

   ต าแหน่งที่วางเตาอบไมโครเวฟ อาจมีความร้อนเนื่องจากการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ 
 
 
 
 



วิธีการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ 
1.การตั้งเวลา 
เมื่อเปดิเตาอบไมโครเวฟ  จอแสดงผล LED จะแสดง “0.00”  และมีเสียง “ปิ๊ป” ดังหนึ่งครั้ง 
1. กดปุ่ม  “CLOCK/KITCHEN TIMER”  จนเลขชั่วโมงกระพรบิ 

2. กดปุ่ม  หรือ   เพื่อปรับเวลาเป็นช่ัวโมง  โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่  0-23 ช่ัวโมง 
3. กดปุ่ม “CLOCK/KITCHEN TIMER”  จนเลขนาทีกระพริบ 

4. กดปุ่ม  หรือ    เพื่อปรับเวลาเป็นนาที  โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0-59 นาที 
5. กดปุ่ม  “CLOCK/KITCHEN TIMER”  เพื่อยืนยันการตั้งเวลาปัจจุบนั                  

สัญลักษณ์ : จะกระพริบ และไฟแสดงเวลาจะสว่างขึ้น 

หมายเหตุ  1)  ถ้าหากไม่มีการตั้งเวลาดังกล่าว  เตาอบไมโครเวฟจะไม่สามารถท างานใด ๆ ได้ 
  2)  ระหว่างที่ท าการตั้งเวลา  ถ้าหากมีการกดปุ่ม “STOP/CLEAR”  เตาอบจะกลับไปสู่สถานะเดิมโดยอัตโนมตั ิ

 

2.การอุน่อาหารโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ 
กดปุ่ม “MICROWAVE”  จอแสดงผล LED จะแสดง P100 และกระพริบ                                                                                       

กดปุ่ม “MICROWAVE”  หรอืกดปุ่ม   เพื่อเลือกระดับความร้อนที่ต้องการ                                                                        
สามารถเลือกได้ตั้งแต่  P100,P80,P50,P30 หรือ P10                                                                                                                  
จากนั้นกดปุ่ม  “START/+30Sec./Confirm”  เพื่อยืนยันระดับความร้อนที่ต้องการใช้งาน                                                                             

และกดปุ่ม  เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหารจาก 0:05 (5 วินาท)ีถึง 95:00 (95 นาท)ี                                                                                              
กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm”  อีกครั้ง  เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร 
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการอุ่นอาหารโดยใช้ความร้อน 50% เป็นเวลา 30 นาที สามารถด าเนินการได้ดังนี ้
1) กดปุ่ม “MICROWAVE”  หนึ่งครั้ง จอแสดงผลจะแสดง P100 กระพริบ 

2) กดปุ่ม “MICROWAVE”  อีกหนึ่งครัง้ หรือกดปุ่ม  เพื่อเลือกระดบัความร้อน 50%  
3) กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm”  เพื่อยืนยันระดบัความร้อนที่ต้องการใช้งาน                                                            

จอแสดงผลจะแสดง P50 หยุดกระพริบ 

4) กดปุ่ม    เพื่อปรับเวลาปรงุจนจอแสดงผลแสดง 30:00 (30 นาท)ี  
5) กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm”  เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร                                                                                                 

เมื่อส้ินสุดเวลาในการปรุงอาหารจะมีเสียง “ปิ๊ป” ดังหนึ่งครั้ง 
 

หมายเหตุ 
ค าแนะน าเพิ่มเติมส าหรับ “ระดับความร้อนของโปรแกรมอบด้วยไมโครเวฟ” 

ระดับความร้อน 100 % 80 % 50 % 30 % 10 %  

จอแสดงผล       P100         P80        P50         P30         P10 

ก าลังวัตต ์ 800 วัตต ์ 640 วัตต ์ 400 วัตต ์ 240 วัตต ์ 80 วัตต์ 

 



3.  โปรแกรมการย่างหรือโปรแกรมการอบและย่างอาหารพร้อมกัน 
กดปุ่ม “Grill/Combi” จอแสดงผล LED จะแสดง G และกระพริบ                                                                                                   

กดปุ่ม “Grill/Combi” หรือกด   เพื่อโปรแกรมที่ต้องการ                                                                                              
จอแสดงผลจะแสดง G,C-1 หรือ C-2 ตามล าดับและจะกระพริบ                                                                                               
กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm”  เพื่อยืนยนัการเลือกโปรแกรมปรุงอาหาร                                                                                         

กดปุ่ม  เพื่อตั้งเวลาในการปรุงอาหารจาก 0:05 (5 วินาที) ถึง 95:00 (95 นาที)                                                                                     
กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm”  อีกครั้งเพื่อเริ่มท าการปรุงอาหาร 
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการใช้การอบด้วยไมโครเวฟ 36% และการย่าง 64% ที่ระดับความร้อน C-2 เป็นเวลา 15 นาที  
 สามารถด าเนินการได้ดังนี ้
1) กดปุ่ม “Grill/Combi” หนึง่ครั้ง จอแสดงผลจะแสดง G จะกระพริบ 

2) กดปุ่ม “Grill/Combi” อีก 2 ครั้ง หรือกดปุ่ม   เพื่อเลือกการปรุงอาหารต่อเนื่องแบบที่ 2 
3) กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm”  เพื่อยืนยัน และจอแสดงผลจะแสดง C-2 หยุดกระพริบ 

4) กดปุ่ม   เพื่อปรับเวลาปรุงอาหารจนกระทั่งจอแสดงผลแสดง 15 : 00 (15 นาที) 
5) กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm”  เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร                          

เมื่อส้ินสุดเวลาในการปรุงอาหารจะมีเสียง “ปิ๊ป” ดังหนึ่งครั้ง 
 
ค าแนะน าเพิ่มเติมส าหรับ“การย่างและการปรุงอาหารต่อเนือ่ง” 

ล าดับที ่ จอแสดงผล ระดับความร้อน 
ไมโครเวฟ 

ระดับความร้อน 
ย่าง 

1 G 0% 100% 

2 C-1 55% 45% 

3 C-2 36% 64% 

 
หมายเหตุ : ถ้าหากผ่านการปรุงอาหารไปครึ่งหนึ่งแล้วจะมีเสียง “ปิ๊ป” ดังเตือน 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลดีในการย่างควรมีการพลิกกลับ
    ด้านอาหาร จากนั้นปิดประตเูตาอบเพื่อใหเ้ตาอบท างานต่อทันที



4.  การละลายอาหารแช่แข็งตามน้ าหนัก                          
1)   กดปุ่ม “WEIGHT DEFROST”  หนึ่งครัง้ และจอแสดงผลจะแสดง dEF 1 ไม่กระพริบ 

2)   กดปุ่ม  เพื่อเลือกน้ าหนักของอาหารที่จะละลาย  สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 100 กรัมถึง 2,000 กรัม 
3)   กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm”  เพื่อท าการละลายอาหารแช่แข็ง 
ตารางแสดงเวลาในการละลายอาหารแช่แข็งโดยใช้น้ าหนัก 

น้ าหนักอาหาร ระยะเวลาในการละลายอาหารแชแ่ข็ง 

100 กรัม 03:10 นาท ี

200 กรัม 05:30 นาท ี

300 กรัม 07:50 นาท ี

400 กรัม 10:10 นาท ี

500 กรัม 12:30 นาท ี

600 กรัม 14:50 นาท ี

700 กรัม 17:10 นาท ี

800 กรัม 19:30 นาท ี

900 กรัม 21:50 นาท ี

1,000 กรัม 24:10 นาท ี

1,100 กรัม 26:30 นาท ี

1,200 กรัม 28:50 นาท ี

1,300 กรัม 31:10 นาท ี

1,400 กรัม 33:30 นาท ี

1,500 กรัม 35:50 นาท ี

1,600 กรัม 38:10 นาท ี

1,700 กรัม 40:30 นาท ี

1,800 กรัม 42:50 นาท ี

1,900 กรัม 45:10 นาท ี

2,000 กรัม 47:30 นาท ี

 



5.  การละลายอาหารแช่แข็งแบบตั้งเวลา  
1)   กดปุ่ม “TIME DEFROST”  หนึ่งครัง้ และจอแสดงผลจะแสดง dEF 2 ไม่กระพริบ 

2)   กดปุ่ม  เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการละลาย  สามารถเลือกได้สูงสุด 95 นาท ี
3)   กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm” เพื่อท าการละลายอาหารแช่แข็ง     
              
6.  การเลือกปรุงอาหารหลายโปรแกรม 

ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมการปรงุอาหารได้สูงสุด 2 โปรแกรม  ถ้าโปรแกรมทีเ่ลือกมีโปรแกรมการละลายอาหารแช่แข็ง  ควรเลือก
โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งกอ่นเปน็อันดบัแรก 
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการละลายอาหารแช่แข็งเป็นเวลา 5 นาที  แล้วปรงุอาหารด้วยไมโครเวฟระดับความร้อนที่ 80% เปน็เวลา 7 นาที
 สามารถด าเนินการได้ดังนี ้

1. กดปุ่ม  “TIME DEFROST”  หนึ่งครั้ง และจอแสดงผลจะแสดง dEF2 ไม่กระพริบ 

2. กดปุ่ม   เพื่อเลือกเวลาที่จะละลายอาหารแช่แข็ง จนกระทั่งจอแสดงผลแสดง 5:00 (5 นาที) 
3. กดปุ่ม ปุ่ม “MICROWAVE”  หนึ่งครั้ง จอแสดงผลจะแสดง P100 กระพริบ 

4. กดปุ่ม “MICROWAVE”  อีกครั้งหรือกดปุ่ม   เพื่อเลือกระดับความร้อนที่  80 %  
5. กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm” เพื่อยืนยัน และจอแสดงผลจะแสดง P80 ไม่กระพริบ 

6. กดปุ่ม  เพื่อปรบัเปลี่ยนเวลาที่ต้องการปรุงอาหาร จนกระทั่งจอแสดงผลแสดง 7:00 (7 นาท)ี                        
กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm” เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร                                                                                             
เมื่อหมดเวลาในการละลายอาหารแช่แข็งมีเสียง “ปิ๊ป” ดังเตือน 1 ครั้ง  แล้วจะมีเสียงสัญญาณดังเตอืนอีกครั้งเมื่อส้ินสุดการปรุง
อาหาร  เสียงสัญญาณ “ปิ๊ป” จะดงัเตือน 5 ครั้งเมื่อเสร็จส้ินโปรแกรมปรุงอาหาร     
              

7.  การตั้งเวลากริ่งสัณญานดังเตือน 

1)   กดปุ่ม “CLOCK/KITCHEN TIMER”  2 ครั้ง และจอแสดงผลจะแสดง “00:00” 

2)  กดปุ่ม    หรือ   เพื่อเลือกตั้งเวลาให้มีเสียงสัณญานดังเตือน สามารถตั้งได้สูงสุด 95 นาที 
3)   กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm” เพื่อเริ่มการนับเวลาถอยหลัง       
4)   เมื่อเวลาที่ตั้งไว้ลดลง นาฬิกาแสดงเวลาปัจจุบนัจะแสดงทีห่น้าจอ จะมเีสียง “ปิ๊ป” ดังเตือน 5ครัง้ 
      หมายเหตุ : การตั้งเวลาให้เสียงสัณญานดังเตือน คลื่นของเตาอบไมโครเวฟจะไม่ท างาน



8.  การเลือกเมนูปรุงอาหารอัตโนมัติ 
1)    กดปุ่ม  เพื่อเลือกเมนปูรุงอาหารอัตโนมัติ เริ่มจาก “A-1” ถึง “A-8”  กระพริบ                      

ซ่ึงจะหมายถึง พิซซ่า ,มันฝรั่ง,เนือ้,ปลา,ผัก,น้ าร้อน,เส้นพลาสต้า และ ป๊อปคอน 
2)    กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm” เพื่อยืนยันการใช้งาน เมนูปรงุอาหารทีเ่ลือกจะหยดุกระพริบ 

3)    กดปุ่ม   หรือ  เพื่อเลือกน้ าหนักตามตารางแสดงเมนปูรุงอาหารอัตโนมัต ิ
4)    กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm” เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร 
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการใช้โปรแกรมอัตโนมัต ิเพื่อปรุงอาหารประเภท ปลา ปริมาณน้ าหนัก 350 กรัม 

1) กดปุ่ม   จนกระทัง่จอแสดงผลแสดง “A-4” กระพริบ 
2) กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm” เพื่อยืนยันการใช้งานเมน“ูA-4” ไม่กระพริบ 

3) กดปุ่ม   หรือ  เพื่อเลือกน้ าหนักของปลา จนกระทั่งจอแสดงผลแสดง 350  (350 กรัม) 
4) กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm” เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร 
 
ตารางแสดงเมนอูัตโนมตั ิ

                                                                        

รายการ น้ าหนัก จอแสดงผล 
A-1 
พิซซ่า 

200  กรัม 200 g 
400  กรัม 400 g 

A-2 
มันฝรั่ง 

200  กรัม 200 g 
400  กรัม 400 g 
600  กรัม 600 g 

A-3 
เนื้อ 

250  กรัม 250 g 
350  กรัม 350 g 
450  กรัม 450 g 

A-4 
ปลา 

250   กรัม 250 g 
350  กรัม 350 g 
450  กรัม 450 g 

A-5 
ผัก 

200  กรัม 200 g 
300  กรัม 300 g 
400  กรัม 400 g 

A-6 
น้ าร้อน 

1 แก้ว ( 120 มิลลิลิตร ) 1 
2 แก้ว ( 240 มิลลิลิตร ) 2 
3 แก้ว ( 360 มิลลิลิตร ) 3 

A-7 
เส้นพลาสต้า 

50   กรัม ( ใช้น้ า 450 มิลลิลิตร ) 50 g 
100  กรัม ( ใช้น้ า 800 มิลลิลิตร ) 100 g 

A-8 
ป็อปคอน 

50  กรัม 50 g 
85  กรัม 50 g 
100  กรัม 100 g 



9. การปรุงอาหารแบบเร่งด่วน 
1)     กดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm”  เพื่อเริ่มท าการปรุงอาหารที่ระดับความร้อน 100% และแต่ละครั้งที่ท าการกดลง

ไปจะเพิ่มเวลาขึ้นทีละ 30 วินาที และสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 95 นาท ี
2)    ในการปรุงอาหารโดยใช้ไมโครเวฟ,ย่าง,การปรุงอาหารแบบต่อเนื่อง หรือการละลายอาหารแช่แข็งโดยตั้งเวลา ในแต่ละครั้งที่

ท าการกดปุ่ม “START/+30Sec./Confirm”  เวลาจะเพิ่มขึน้ทีละ 30 วินาท ี
 

10.   การล็อกแผงควบคุม 
ท าการล็อก  :           กดปุ่ม  “STOP / CLEAR”  ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นจะมีเสียงสัญญาณ “ปิ๊ป” ดังเตือน                               

และจอแสดงผล LED จะแสดง สัญลักษณ์ “                   ” หรือ                                                               
เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าล็อกแผงควบคุมอยู่ 

ท าการปลดล็อก :   เตาอบไมโครเวฟอยู่ในสถานะล็อกแผงควบคุมอยู่  กดปุ่ม “STOP / CLEAR” ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที  
จากนั้นจะมีเสียงสัญญาณ “ปิ๊ป” ดังเตือน  แสดงว่าได้ท าการปลดล็อกแล้ว    
           
  

11.   การตรวจสอบโปรแกรม 
        เมื่อเตาอบไมโครเวฟอยู่ในโหมดปรงุอาหารด้วยไมโครเวฟ,การย่าง และการปรุงอาหารต่อเนื่อง    

 กดปุ่ม “MICROWAVE”  เพื่อดูระดบัความร้อนปจัจุบัน  จอแสดงผลจะแสดงเป็นเวลา 3 วินาที    
 หลังจากนั้นจะกลับสู่สถานะเดิม 

 
 



วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
ปกต ิ

เตาอบไมโครเวฟไปรบกวนคลื่นในการรับชมโทรทัศน ์ ปกติเมื่อมีการใช้งานเตาอบไมโครเวฟอาจจะมคีลื่นรบกวนใน
การรับชมโทรทศันห์รือการฟังวิทยุได้  และอาจจะเกิดได้กบั
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเล็ก ๆ ได้ เช่น  เครื่องผสมอาหาร,
เครื่องดูดฝุน่,พัดลม 

ไฟเตาอบสลัว ปกติเมื่อเตาอบไมโครเวฟท างานที่ระดบัความร้อนต่ า  ไฟในเตา
อบจะสลัว  

ประตจูะมีไอน้ าสะสม  ความร้อนไม่ระบายออกที่ช่องระบาย ปกติในการปรงุอาหารจะมีไอน้ าออกจากอาหาร  ซ่ึงส่วนใหญ่ 
จะระบายออกตามช่องระบาย  แต่บางส่วนจะสะสมอยู่ในที่ที ่
มีความเย็น เช่น ประตูเตาอบ 

เตาอบไมโครเวฟท างานโดยปราศจากอาหารภายในเตา ห้ามให้เตาอบไมโครเวฟท างานโดยปราศจากอาหารภายในเตา  
เพราะอันตรายมาก 

 
 

ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข 
 
 
 
เตาอบไมโครเวฟไม่ท างาน 

1) ปลั๊กไม่แน่น 
 
2) ฟิวส์ระเบิด หรือเบรกเกอรต์ดั  

การท างาน 
 

3) เต้ารับเสีย 

ถอดปลั๊ก  หลังจากนั้น 10 วินาทที าการ
เสียบใหม่อีกครั้ง 
เปลี่ยนฟิวส์ใหม่  หรือ 
ซ่อมแซมเบรคเกอร์                             
(โดยใช้ช่างผู้ช านาญการ) 
ท าการตรวจสอบเต้ารบักับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ 

เตาอบไมโครเวฟไม่ร้อน         4)    ประตูปิดไม่สนิท ปิดประตูให้สนิท 
จานหมนุมีเสียงดังเมื่อเตาอบไมโครเวฟ
เริ่มท างาน 

        5)     ฐานเตาอบไมโครเวฟและ  
                แกนขับจานหมนุสกปรก 

โปรดดหูัวข้อ “การดูแลรักษาไมโครเวฟ” 
ในส่วนของการท าความสะอาดช้ินส่วน
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 



INSTRUCTION MANUAL
MODEL:

Microwave Oven

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Read these instructions carefully before using your

microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with

many years of good service.

M125EX



PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
(a)  Do not attempt to operate this oven with the door open since this can

       result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to

       break or tamper with the safety interlocks.

(b)  Do not place any object between the oven front face and the door or allow

         soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c)  WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not

       be operated until it has been repaired by a competent person.

Specifications

Model:

Rated Voltage:

Rated Input Power(Microwave):

Rated Output Power(Microwave):

Rated Input Power(Grill):

Oven Capacity:

Turntable Diameter:

External Dimensions:

Net Weight:

2

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could

 be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous

situation.

ADDENDUM

230V~50Hz

1250W

1000W

20L

245mm

461 370 289.1mm

Approx. 13.1 kg

800W

M125EX
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons
or exposure to excessive microwave oven energy when
using your appliance, follow basic precautions, including
the following:

1.   Warning: Liquids and other foods must
      not be heated in sealed containers since
      they are liable to explode.
2.   Warning: It is hazardous for anyone other
      than a competent person to carry out any
     service or repair operation that involves
     the removal of a cover which gives
     protection against exposure to microwave
     energy.
3.   Warning: Only allow children to use the
      oven without supervision when adequate
      instructions have been given so that the
      child is able to use the oven in a safe way
      and understand the hazards of improper
      use.
4.   Warning: When the appliance is operated
      in the combination mode, children should
      only use the oven under adult supervision
      due to the temperatures generated.
      (only for grill series)
5.   Only use utensils suitable for use in
      microwave ovens.
6.   The oven should be cleaned regularly and
      any food deposits should be removed.
7.   Read and follow the specific:"PRECAU-
       TIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
       TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8.   When heating food in plastic or paper
      containers, keep an eye on the oven due
      to the possibility of ignition.
9.   If smoke is observed, switch off or unplug
      the appliance and keep the door closed
      in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage
       purposes. Do not store items,
       such as bread, cookies, etc. inside the
       oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles
      from paper or plastic containers/bags
      before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in
      accordance with the installation
      instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled
       eggs should not be heated in microwave
      ovens since they may explode, even
      after microwave heating has ended.

15. Use this appliance only for its intended
      uses as described in manual. Do not
      use corrosive chemicals or vapors
       in this appliance. This oven is especially
      designed to heat. It is not designed for
      industrial or laboratory use.
16. If the supply cord is damaged, it must
      be replaced by the manufacturer, its
      service agent or similarly qualified
      persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance
      outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a
      wet basement or near a swimming
      pool.
19. The temperature of accessible surfaces
      may be high when the appliance is
      operating. The surfaces are liable to
      get hot during use.Keep cord away
      from heated surface, and do not cover
     any vents on the oven.
20. Do not let cord hang over edge of table
      or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean
      condition could lead to deterioration
      of the surface that could adversely
      affect the life of the appliance and
       possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and
       baby food jars shall be stirred or shaken
      and the temperature checked before
      consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can
      result in delayed eruptive boiling,
      therefore care must be taken when
      handling the container.
24.The appliance is not intended for use by
     persons (including children) with reduced
     physical , sensory or mental capabilities,
     or lack of experience and knowledge,
     unless they have been given supervision
     or instruction concerning use of the
     appliance by a person responsible for their
     safety.
25.Children should be supervised to ensure
     that they do not play with the appliance.
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Two-round-pin  plug

DANGER
Electric Shock Hazard
Touching some  of  the  internal
components can cause serious
personal injury or death. Do not
disassemble this appliance.

WARNING
Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can  result
in electric shock. Do not plug into an outlet
until appliance is properly  installed and
grounded.

To Reduce the Risk of Injury to Persons
Grounding Installation

CLEANING
Be sure to unplug the appliance  from the
power supply.
1.   Clean the inside of the oven after using
      with a slightly damp cloth.
2.   Clean the accessories in the usual way
       in soapy water.
3.   The door frame and seal and
       neighbouring parts must be cleaned
       carefully with a damp cloth  when they
       are dirty.

1. A short power-supply cord is provided to
    reduce the risks resulting from becoming
    entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
    1)The marked electrical rating of the cord set
    or extension cord should be at least as great
     as the electrical rating of the appliance.
    2)The extension cord must be a grounding-
    type 3-wire cord.
    3)The long cord should be arranged so that it
    will not drape over the counter top or tabletop
    where it can be pulled on by children or tripped
    over unintentionally.

This appliance must be grounded. In the event of
an electrical short circuit, grounding reduces the
risk of electric shock by providing an escape wire
for the electric current. This appliance is equipped
with a cord having a grounding wire with a
grounding plug. The plug must be plugged into an
outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the
grounding instructions are not completely
understood or if doubt exists as to whether the
appliance is properly grounded. If it is necessary
to use an extension cord , use only a 3-wire
extension cord.

27.Appliances are not intended  to be
     operated by means of  an external
     timer or separate remote-control
     system.

28.The door or the outer surface may get hot
     when the appliance is operating.

26.The microwave oven shall not be
     placed in a cabinet unless it has
     been tested in a cabinet. 29.The rear surface of appliance shall be placed

     against a wall.



CAUTION
Personal Injury Hazard
It is hazardous for anyone
other than a compentent person
to carry out any service or repair
operation that involves the removal
of a cover which gives protection
against exposure to microwave
energy.

Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold
    water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is
    warm, do not use it for  microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven
Utensils               Remarks

Aluminum foil Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of
meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too
close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from
oven walls.
Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be
at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause
the turntable to break.
Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use
cracked or chipped dishes.
Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars
are not heat resistant and may break.
Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim.
Do not use cracked or chipped dishes.
Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make
slits to allow steam to escape.
Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended
while cooking.
Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision
for a short-term cooking only.
Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be
labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food
inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be
slit, pierced or vented as directed by package.
Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain
moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

Thermometers Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Browning dish

Glass jars

Glassware

UTENSILS See the instructions on "Materials you can use in
microwave oven or to be avoided in microwave oven."
There may be certain non-metallic utensils that are not
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the
utensil in question following the procedure below.

Oven cooking
bags
Paper plates
and cups
Paper towels

Parchment
paper
Plastic

Plastic wrap

Dinnerware
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A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

Materials to be avoided in microwave oven
Utensils                    Remarks
Aluminum tray
Food carton with
metal handle
Metal or metal-
trimmed utensils
Metal twist ties
Paper bags
Plastic foam

Wood

F

G

A

C BE D

SETTING UP YOUR OVEN
Names of Oven Parts and Accessories
Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:
Glass tray                             1
Turntable ring assembly       1
Instruction Manual                1

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may
cause arcing.

May cause a fire in the oven.
Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed
to high temperature.
Wood will dry out when used in the microwave oven and may split
or crack.

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

May cause arcing and could cause a fire in the oven.

Grill Rack( Only for Grill series )
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Remove all packing material and accessories.
Examine the oven for any damage such as
dents or broken door. Do not install if oven is
damaged.

Countertop Installation
Cabinet: Remove any protective film found
on the microwave oven cabinet surface.
Do not remove the light brown Mica cover
that is attached to the oven cavity to
protect the magnetron.

Installation
1.  Select a level surface that provide
      enough open space for the intake
        and/or outlet vents.

A minimum clearance of 3.0 inches
(7.5cm) is required between the oven and
any adjacent walls. One side must be open.
(1)  Leave a minimum clearance of 12
      inches (30cm) above the oven.
(2)  Do not remove the legs from the
       bottom of the oven.

(3)  Blocking the intake and/or outlet openings
       can damage the oven.
(4)  Place the oven as far away from
     radios and TV as possible.
      Operation of microwave oven may
       cause interference to your radio or TV
       reception.
2.   Plug your oven into a standard household
       outlet. Be sure the voltage and the
        frequency is the same as the voltage
       and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a
range cooktop or other heat-producing
appliance. If installed near or over a heat
source, the oven could be damaged and
the warranty would be void.

Hub (underside)

Glass tray

Turntable ring assembly

3.0 inch(7.5cm)

3.0 inch(7.5cm)

12 inch(30cm)

OPEN

a.  Never place the glass tray  upside down. The glass
     tray should never be restricted.
b.  Both glass tray and turntable ring assembly must
     always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed
     on the glass tray for cooking.
d.   If glass tray or turntable ring assembly cracks or
     breaks, contact your nearest authorized service
     center.

Turntable Installation

Turntable shaft

The accessible surface
may be hot during
operation.
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2. Microwave Cooking

8

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters
to meet your needs better for cooking.

When the microwave oven is electrified,the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

3) Press " CLOCK/KITCHEN TIMER ", the minute figures will flash.

5) Press " CLOCK/KITCHEN TIMER" to finish clock setting. ":" will flash,

     the "  "indicator will go out.The clock setting has been finished.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.

          2) During the process of clock setting, if you press " STOP ", the oven

              will go back to the previous status automatically.

1) Press " CLOCK/KITCHEN TIMER " once, the hour figure flash;

OPERATION INSTRUCTION

NOTE:  the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:
             0---1    min      :   5  seconds
             1---5    min      :   10 seconds
             5---10  min      :   30 seconds
           10---30  min      :   1 minute
           30---95  min      :   5 minutes

Microwave Power Chart

1) Press the " MICROWAVE " key once, and "P100" will display.

2) Press " MICROWAVE" for times or press "            "and "           " to select the microwave

    power  from100% to 10%.   "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.

3) Press  "START/+30SEC./CONFIRM " to confirm.

4)Press "       " or "         "to adjust the cooking time.

  (The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press  " START/+30SEC./CONFIRM " to start cooking.

2) Press "       "or "        " to adjust the hour figures,the input time should be within 0--23.

4) Turn "       "or "       " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

Microwave Power 80% 50% 30% 10%100%
Display P100            P80                P50              P30                P10

1.Clock Setting



4. Defrost By Weight

3. Grill or Combi. Cooking

Press " GRILL/COMBI. " the LED will display"G",and press " GRILL/COMBI."for times or

press the "          " or "          "  to choose the power you want, and "G","C-1" or "C-2"

will display . Then press " START/+30SEC./CONFIRM " to confirm, and press

"       " or "        "  to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press

" START/+30SEC./CONFIRM " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1)  to cook for

              10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

9

1) Press " WEIGHT DEFROST " once, the screen will display "dEF1".

2) Press "       "or "       " to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.

3) Press " START/+30SEC./CONFIRM " key to start defrosting.

Grill
Power

100%

45%

64%

0%

55%

36%

1

2

3

Microwave
PowerOrder Display

1) Press " GRILL/COMBI. " once, the screen display "G".

3) Press " START/+30SEC./CONFIRM  " to confirm, and the screen displays "C-1".

4) Press "       " or "            " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

5) Press " START/+30SEC./CONFIRM " to start cooking .

2) Press " GRILL/COMBI.  " once again to choose combi. 1 mode.

"Grill/Combi."  Pad instructions

Note:If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal.
        In order  to have a better effect of grilling food, you should turn the food over,
        close the door, and then if no operation the oven will continue cooking.

G

C-1

C-2
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5. Defrost By Time

6.Multi-Stage Cooking

Two stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first
stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.
Note: Auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

1) Press "TIME DEFROST"  once, the screen will display "dEF2".

3) Press "START/+30SEC./CONFIRM " key to start defrosting.

2) Press "       "or "        " to select the cooking time.The maximum time is 95 minutes.

7. Kitchen Timer

(1) Press  " CLOCK/KITCHEN TIMER  " twice, LED will display 00:00.

(2) Press  "           " or "            " to enter the correct timer.

     (The maximum cooking time is  95 minutes)

(3) Press " START/+30SEC./CONFIRM  " to confirm setting, clock indicator will be lighted.

(4) When the kitchen time is reached, clock indicator will go out. The buzzer will ring 5 times.

      If the clock be set(24-hour system), LED will display the current time.
Note: The kitchen Time is differ from 24-hour system,Kitchen Timer is a timer.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80%
microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

1) Press "TIME DEFROST " twice, the LED display "dEF2".

2) Press "         "or "        " to adjust the defrost  time of 5 minutes;

3) Press"MICROWAVE" once,LED will dispaly "P100".

4) Press "       " or "        "to choose microwave power till "P80" display;

5) Press "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm,LED will display "P80".

6) Press "        "or  "       " to adjust the cooking time of 7 minutes;

7) Press "START/+30SEC./CONFIRM" to start cooking.



8. Auto Menu
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Menu Weight Display

A-2
Potato

A-3
Vegetable

A-5
Meat

A-4
Pasta

A-6
Fish

A-8
Popcorn

200 g
400 g
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
250 g
350 g
450 g

1 cup(120 ml)
2 cups(240 ml)
3 cups(360ml)

50g(with 450 ml cold water)
100g(with 800 ml cold water)

50 g
85 g

100 g

A-1
Pizza

A-7
Beverage

200
400
200
400
600
250
350
450
200
300
400
250
350
450

1
2
3

50
100
50
85

100

The menu chart:

1) In waiting state, press "         " or "           " to choose the menu

    from "A-1" to "A-8".

2) Press "START/+30SEC./CONFIRM " to confirm the menu you choose.

3) Press "     "or"        " to choose the food weight.

4) Press "START/+30SEC./CONFIRM " to start cooking.

5) After cooking finish, the buzzer sounds five times.The LED display "0:00".

   If the time has been set, current time will be displayed.



9. Speedy Cooking
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11.  Inquiring Function
1) In cooking states of microwave, grill and combination. Press " MICROWAVE " the current
    power  will be displayed for 2-3 seconds.
2) During cooking state, press "CLOCK/KITCHEN TIMER" to check the current time.
  It will be displayed  for 2-3 seconds.

1) In waiting state, press " START/+30SEC./CONFIRM " key to cook with 100% power level
    for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum
   cooking time is 95 minutes.

12. Specification
(1) The buzzer will sound once when you press the"        "or"            " key at the beginning.

(2) "START/+30SEC./CONFIRM" must be pressed to continue cooking if the door is opened

      during cooking;

(3) Once the cooking programme has been set , "START/+30SEC./CONFIRM" is not pressed

      in 1 minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.

(4) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.

10. Lock  Function for Children
Lock: In waiting state, press "  STOP   " for 3 seconds, there will be a long beep denoting
entering the children-lock state and the lock indicator light. The current time will display if the
time has been set, otherwise, the LED will display "                ".
Lock quitting: In locked state, press "   STOP " for 3 seconds, there will be a long "beep"
denoting that the lock is released.

2) During the microwave,grill,combination cooking and the defrost by time process,

    press "START/+30SEC./CONFIRM"  to increase the cooking time.

3) Under the states of auto menu and defrost by weight, cooking time cannot be increased

    by pressing "START/+30SEC./CONFIRM".



Trouble shooting

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and
treated. If at any time in future you need to dispose of this
product please do NOT dispose of this product with household
waste. Please send this product to WEEE collecting points
where available.

It is forbidden to run the unit without any food inside.
It is very dangerous.
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