
 

 
 

 

 

คูม่อืการใชง้าน 

หมอ้ทอดไรน้ ้ามัน 

495.06.207 : ECOM-224 

 
 

 

ค ำเตอืน! 

 

ผลติภณัฑน์ีไ้มไ่ดม้ไีวส้ ำหรบักำรใชง้ำนโดยบคุคล (รวมถงึเด็ก ๆ ) ทีม่คีวำมบกพรอ่งทำง

รำ่งกำย ประสำทสมัผสั หรอืจติใจ หรอืขำดประสบกำรณแ์ละควำมรู ้นอกเสยีจำกวำ่พวก

เขำไดร้บักำรดแูล หรอืใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบักำรใชง้ำนเครือ่ง โดยบคุคลทีด่แูลควำม

ปลอดภยั 

เด็กเล็กควรไดร้บักำรดแูลเพือ่ใหแ้นใ่จวำ่ไมใ่ชเ้ครือ่งตำมล ำพงั 

หำกสำยไฟช ำรดุ จะตอ้งท ำกำรเปลีย่นโดยโรงงำน ตวัแทนศนูยบ์รกิำร หรอื บคุคลทีไ่ดร้บั

กำรรบัรองเพือ่ป้องกนัอนัตรำย 

เครือ่งใชน้ีไ้มเ่หมำะส ำหรบัใชง้ำนกบัอปุกรณจ์บัเวลำภำยนอก หรอื ระบบรโีมทคอนโทรล

แยกอืน่ๆ 



 

 
 

 

 

 

เครือ่งใชน้ี ้ใชไ้ดส้ ำหรบัเด็กอำย ุ8 ขวบขึน้ไป และบคุคล ทีม่คีวำมบกพรอ่งทำงรำ่งกำย

ประสำทสมัผสั หรอืจติใจ หรอืขำดประสบกำรณแ์ละควำมรู ้โดยตอ้งไดร้บักำรควบคมุดแูล

ในกำรใชง้ำน เพือ่ใหใ้ชง้ำนเครือ่งอยำ่งปลอดภยัและเขำ้ใจถงึอนัตรำยทีเ่กีย่วขอ้ง                         

ไมค่วรปลอ่ยใหเ้ด็กเลน่กบัเครือ่ง กำรท ำควำมสะอำดและบ ำรงุรกัษำ ไมค่วรท ำโดย             

เด็กเล็ก ยกเวน้วำ่เด็กมอีำย ุ8 ปีข ึน้ไปและมผีูด้แูลอยำ่งใกลช้ดิ 

 

โปรดเก็บเครือ่งใชน้ีแ้ละสำยไฟใหพ้น้มอืเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 8 ขวบ 

 

รุน่：ECOM-224 

เวอรช์ ัน่ : 1.0 

 

1. คูม่อืควำมปลอดภยัทีส่ ำคญั 

อา่นคูม่อืเลม่นีอ้ยา่งละเอยีดกอ่นใชแ้ละเก็บไวเ้พือ่อา้งองิในอนาคต 

1.1 ตรวจสอบอปุกรณ์และอปุกรณ์เสรมิ ปรกึษาตัวแทนจ าหน่าย เพือ่สอบถามขอ้มลูเพิม่ 

1.2 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แรงดันไฟจ่ายตรงกับแรงดันไฟทีร่ะบไุวบ้นฉลากของหมอ้ทอด 

1.3 เพือ่ป้องกันการเกดิไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต และ อันตรายตอ่ผูใ้ช ้หา้มจุ่มสายไฟ ปล๊ัก หรอื 

สว่นตา่งๆ ลงน ้า หรอืของเหลวอืน่ๆ 

1.4 เด็กเล็กควรไดร้ับการดูแล เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะไมเ่ลน่กับหมอ้ทอด                                                

1.5 ท าการถอดปล๊ักออกเมือ่ไมม่กีารใชง้าน หรอื กอ่นท าความสะอาด ปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็น

ลงกอ่นทีจ่ะท าการใสห่รอืถอดอปุกรณ์ดา้นใน หรอืกอ่นท าความสะอาดเครือ่ง  

1.6 หา้มใชง้านเครือ่ง หากพบวา่สายไฟ หรอื ปล๊ัก ช ารุด หรอืหลังจากทีเ่ครือ่งท างาน

ผดิปกต ิหรอื เสยีหายดว้ยเหตใุดๆ ใหท้ าการคนืเครือ่งใชไ้ฟฟ้านีก้ับตัวแทนจ าหน่าย

เพือ่หาสาเหต ุซอ่มแซม หรอื ปรับปรงุ 

1.7 การใชอ้ปุกรณ์เสรมิทีผู่ผ้ลติไมแ่นะน า อาจท าใหเ้กดิไฟไหม ้ไฟฟ้าช็อต หรอืไดร้ับ

บาดเจ็บ 

1.8 เครือ่งใชไ้ฟฟ้านีส้ าหรับใชภ้ายในครัวเรอืน หา้มใชภ้ายนอกตัวอาคาร 

1.9 หา้มแขวนสายไฟ พาดไวท้ีข่อบโตะ้หรอืเคานเ์ตอร ์หรอื สัมผัสกับพืน้ผวิทีร่อ้น 

1.10 หา้มวางเครือ่งใชน้ี้ บน หรอืใกลก้ับวัสดตุดิไฟ เชน่ ผา้ปโูตะ้ หรอื มู่ลี ่เพือ่ป้องกันการ

เกดิไฟไหม ้

1.11 หา้มใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าในวัตถปุระสงคอ์ืน่ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื 

1.12 เครือ่งใชไ้ฟฟ้านีใ้หก้ าเนดิความรอ้นได ้โปรดวางเครือ่งไวใ้นแนวนอน และพืน้ผวิ

สม ่าเสมอเมือ่ใชง้าน หา้มวางเครือ่งบน พลาสตกิ ไวนลิ และ พืน้ผวิทีม่กีารเคลอืบ 



 

 
 

1.13 ท าการเช็ดกระทะและตะแกรงยา่งใหแ้หง้กอ่นท าการใสอ่าหารลงไปดา้นใน  

1.14 วางกระทะบนพืน้ทีผ่วิเรยีบ ไมเ่อยีง กอ่นท าการถอด ตัวกระทะอาจรว่งลงมาและท าให ้

เกดิการบาดเจ็บได ้

1.15 ควรวางตัวกระทะไวด้า้นในเครือ่งใหส้นทิ   

1.16 การถอดปลั๊กเครือ่ง: ท าการหมนุลกูบดิควบคมุและจับเวลาไปยังศนูยห์ลังใชง้าน 

1.17 บางสว่นของเครือ่งใชน้ีม้คีวามรอ้นสงูขณะท างาน เชน่ กระทะ ตะแกรงยา่ง ใหใ้ช ้         

ดา้มจับแทนการใชม้อืจับ  

1.18 ขณะทีเ่ครือ่งก าลังทอด ไอน ้ารอ้นจะถกูระบายออกมาในอากาศ โปรดระวังมอืและ

ใบหนา้ใหอ้ยู่ในระยะปลอดภัยจากไอน ้ารอ้น และ จากไอรอ้นทีพ่น่ออกมา และระวังไอ

น ้ารอ้นและไอรอ้นเมือ่ท าการน ากระทะออกจากเครือ่ง 

1.19 ไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้านีต้่อกับสายไฟภายนอก 

 

    2. รูจ้กักบัหมอ้ทอดไรน้ ำ้มนั 

 

2.1 สว่นประกอบหลัก（อา้งองิ รปู. 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จอแสดงผล LED พรอ้มปุ่ มสัมผัสและไฟแสดงสถานะรวมทัง้ 12 โปรแกรมอัตโนมัตแิละ

การตัง้คา่เวลาและอณุหภมู ิ

 จอแสดงผล LED เพือ่แสดงตัวเลขเวลาตัง้คา่และอณุหภมู ิ

M = ต ัง้คำ่เมนอูตัโนมตั*ิ* กดปุ่ ม M เพือ่เลอืกการตัง้คา่เมนูแบบอัตโนมัต ิเชน่ (มันฝร่ังทอด

, น่องไก,่ สเต็กเนือ้, ขา้วโพด/ขา้วโพดค่ัว, มันเทศ, กุง้, ปลา, ไกท่ัง้ตัว, ขนม, ขนมปังและถั่ว)  



 

 
 

โปรดดทูีต่า่งถัดไปส าหรับตัง้ค่าเมนูอัตโนมัต ิ

สมัผสัปุ่ ม +/- ทีอ่ยูซ่ำ้ยมอืในการตัง้คา่เวลาตามทีต่อ้งการไดส้งูสดุ 30 นาท ี

สมัผสัปุ่ ม +/- ทีอ่ยูข่วำมอืในการตัง้คา่เลอืกระดับอณุหภมู ิตัง้แต่ 80-200 องศาเซลเซยีส 

ปุ่ มสัมผัสส าหรับ เปิด/ปิด/หยดุการท างานชัว่คราว* 

2. มอืจับตะแกรง (หากดงึตะแกรงออกขณะท างานเครือ่งจะหยดุอัตโนมตั)ิ 

3. ปุ่ มมอืจับเพือ่ดงึแยกตะแกรงแยกส าหรับถอดลา้ง 

 

*ค ำแนะน ำ 

วธิกีำรหยดุกำรท ำงำนช ัว่ครำว/ปิดเครือ่ง : หลังจากตัง้การตา่งๆหากตอ้งการปิด/หรอืหยดุ

ชัว่คราวเพยีงกดปุ่ มเริม่ท างานอกี 1 ครัง้และรอเครือ่งหยดุท างานภายใน 20 วนิาท ี เครือ่งจะปิด

และตัดการท างานอัตโนมัต ิ

 

**ต ัง้คำ่เมนูอตัโนมตั ิ

เมนู เวลา (นาท)ี อุณหภมู ิ(องศาเซลเซยีส)

มันฝร่ังทอด 20 200

น่องไก/่สะโพกไก่ 25 180

ขา้วโพด 20 200

ซีโ่ครงหมู 20 180

สเต็กเนือ้ 20 200

มันฝร่ัง/มันเทศ 20 200

กุง้ 12 170

ปลา 12 170

ไกทั่ง้ตวั 30 200

ขนม 12 180

ขนมปัง 10 150

ถ่ัว/ถ่ัวลสิง 20 180  

 

 

      3. กอ่นใชง้ำนคร ัง้แรก 

       ตรวจสอบอปุกรณ์วา่มคีรบและไมช่ ารดุเสยีหาย ท าความสะอาดตะแกรงยา่ง กระทะ และ  

       สว่นประกอบตา่งๆ เชน่เดยีวกับ หัวขอ้การท าความสะอาดและบ ารงุรักษา 

 

 

 



 

 
 

  4. กำรใชง้ำนหมอ้ทอดไรน้ ำ้มนั 

 

4.1 วางเครือ่งไวบ้นพืน้ผวิแนวนอนทีร่าบเรยีบ สม ่าเสมอ ไมล่าดเอยีง หา้มวางเครือ่งไว ้

พืน้ผวิทีไ่มท่นความรอ้น 

4.2 เสยีบปล๊ัก 

(ขอ้ควรระวัง: ค าเตอืน! เพือ่การระบายอากาศ ใหว้างเครือ่งไวใ้หห้า่งจากผนังอยา่ง

นอ้ย 15 ซม.) 

4.3 วางตะแกรงลงในกระทะทอด จากนัน้น าอาหารทีเ่ตรยีมไวว้างลงไปบนตะแกรง;

(อา้งองิ รปูที.่ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（รปูที.่ 3） 

ขอ้สังเกต：  1）ไมใ่สอ่าหารลงในกระทะทอดเกนิปรมิาณของกระทะทีก่ าหนด 

         2） ถา้อาหารมขีนาดใหญข่ึน้ไดห้ลังโดนความรอ้น ใหป้รับปรมิาณจาก 

   ระดับความรอ้น 

 

4.4 เลือ่นกระทะกลับเขา้ไปในหมอ้ทอดใหส้นทิ  

ท าการเลอืกโปรแกรมทีต่อ้งการเวลาและอณุหภมูใินการทอด ใหเ้หมาะสมกับวัตถดุบิ 

ท าการเปิดเครือ่งและมอเตอรจ์ะเริม่ท างาน 

 

ขอ้สังเกต: 1）แนะน าใหเ้ปิดเครือ่งทิง้ไวก้อ่น 3 นาท ี           

     เคล็ดลับ：การพลกิอาหารระหวา่งการทอด จะใหผ้ลลัพธท์ีด่กีวา่ หรอื อาหารจะอรอ่ยขึน้

 ดว้ยการทอดในอณุหภมูทิีต่ ่าและทอดดว้ยเวลานาน กรณุาอา่น เคล็ดลับความอรอ่ย เพือ่

 อา้งองิ 

 



 

 
 

ขอ้สังเกต: 1）กระทะและตะแกรงยา่งจะรอ้นมากในขณะใชง้าน หา้มสัมผัสโดยตรง 

2）น าตะแกรงยา่งออก กอ่นท าความสะอาดกระทะ 

3）กระทะอาจมคีราบน ้ามันจากอาหาร ระวังการบาดเจ็บจากการโดนลวก 

4）ท าการดงึกระทะออกเพือ่กลับขา้งอาหารขณะก าลังทอด อาหารจะมคีณุภาพ

ทีด่กีวา่ 

 

4.5 เมือ่คณุไดย้นิเสยีงกริง่ แสดงวา่เครือ่งท างานเสร็จแลว้ ไฟจะดับลง ท าการดงึกระทะ

ออกจากเครือ่ง 

                                            

เคล็ดลับ： หากอาหารทีเ่ตรยีมยังไมพ่รอ้ม เพยีงเลือ่นกระทะกลับไปในเครือ่งและท าการตัง้

  เวลาเพิม่อกี 2-3 นาท ี

ขอ้สังเกต：หลังจากท าการทอดกระทะ กระทะจะรอ้นมาก ใหจั้บทีด่า้มจับหรอืใชถ้งุมอืกัน

   ความ รอ้น                         

 

4.6 วางกระทะลงบนพืน้ผวิทนความรอ้น น าอาหารใสล่งบนจานหรอื ภาชนะ โดยใชท้ีค่บี

หรอื อปุกรณ์อืน่ๆ 

 

ขอ้สังเกต : ตะแกรงและอาหารรอ้นมาก โปรดระวัง! 

 

 

5. กำรท ำควำมสะอำดและบ ำรุงรกัษำ 

ค าเตอืน: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดท้ าการถอดปลั๊กไฟของเครือ่ง กอ่นการท าความสะอาด 

1) ท าความสะอาดกระทะทอดและตะแกรงดว้ยน ้า หรอื น ้ายาลา้งจาน อยา่ใหน้ ้าเขา้ไปใน

ดา้มจับและแผงควบคมุดา้นหนา้ของหมอ้ทอด 

2) เช็ดตัวเครือ่งดว้ยผา้หมาด หา้มใชส้ารท าความสะอาด 

3) หา้มจุ่มสายไฟ ปลั๊ก และ ตัวเครือ่งในน ้า หรอื ของเหลวอืน่ๆ ซึง่ อาจเป็นสาเหตขุองไฟ

ไหม ้ไฟฟ้าช็อต หรอื ท าใหเ้กดิการบาดเจ็บ 

4) หลังจากนัน้ ท าการเช็ดใหแ้หง้ ท าการประกอบชิน้สว่น และเก็บเพือ่ใชง้านในครัง้ตอ่ไป 

 

 

 

 



 

 
 

ภำคผนวก 

6.1 ขอ้มลูทางเทคนคิ： 

หมายเลขรุน่  ECOM-224   

ก าลังไฟ：1,500 วัตต,์ 50/60 เฮริต์ซ           

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลติภัณฑน์ีจ้ะตอ้งไมถ่กูก าจัดพรอ้มกบัขยะของเสยีในครัวเรอืน

ทัว่ไป โดยควรถูกก าจัดท าลายโดยหน่วยงานทีไ่ดรั้บการรับรอง

ในการรไีซเคลิขยะของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนคิส ์การ

น ากลับมาใชใ้หมห่รอืการรไีซเคลิ จะเป็นการชว่ยประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาตแิละมั่นใจไดว้า่ ผลติภัณฑน์ีไ้ดถ้กูก าจัดดว้ย

วธิทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและถกูตอ้งตามหลักสขุอนามัย  


