
 คูม่อืการใชง้าน 

เครือ่งตม้ไขข่นาดเล็ก 
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คูม่อืการใชง้าน 

(1) เด็กอาย ุ 8 ปีขึน้ไปสามารถใชง้านอปุกรณ์นีไ้ดห้ากไดรั้บการดแูลหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการใชง้านเครือ่ง

อยา่งปลอดภยัและเขา้ใจถงึอนัตรายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการท าความสะอาดและการบ ารงุรักษา ควรวางเครือ่งตม้

ไขแ่ละสายไฟใหพ้น้มอืเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 8 ปี 

(2) เครือ่งนีใ้ชส้ามารถใชง้านไดโ้ดยผูท้ีด่อ้ยความสามารถทางรา่งกายและประสาทสมัผัส หรอืขาด

ประสบการณ์ หากแตต่อ้งไดรั้บการดแูลและค าแนะน าเกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งอยา่งปลอดภยัและเขา้ใจถงึ

อนัตรายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยหา้มไมใ่หเ้ด็กเลน่กบัอปุกรณ์นี ้

(3) อปุกรณ์นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชใ้นครัวเรอืนและการใชง้านทีค่ลา้ยกนัเชน่: 

- พืน้ทีค่รัวพนักงานในรา้นคา้ส านักงานและสถานทีท่ างานอืน่ ๆ 

- บา้นพัก ทีอ่ยูอ่าศัย 

- ลกูคา้ในโรงแรม และทีพ่ักอาศัยประเภทใกลเ้คยีง; 

- ทีพั่กพรอ้มอาหารเชา้  

(4) หา้มแชเ่ครือ่งตม้ไขใ่นน ้า 

(5) ขอ้ควรระวัง: หลกีเลีย่งการบาดเจ็บจากอปุกรณ์เจาะไข ่

(6) ค าแนะน าส าหรับอปุกรณ์ทัง้หมดจะรวมถงึ: 

- ค าเตอืนของการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชใ้นทางทีผ่ดิ 

- บรเิวณอปุกรณ์อาจจะมคีวามรอ้นทีเ่หลอืหลังจากการใชง้าน 

(7) เกีย่วกบัค าแนะน าในการท าความสะอาดพืน้ผวิทีส่มัผัสกบัอาหาร กรณุาดทูีด่า้นลา่งของคูม่อื 

(8) หากสายไฟช ารดุจะตอ้งเปลีย่นโดยผูผ้ลติ ตัวแทนบรกิาร หรอืบคุคลทีม่คีณุสมบตัใิกลเ้คยีงกนัเพือ่

หลกีเลีย่งอนัตราย 



 
(9) ตอ้งแน่ใจวา่อปุกรณ์สะอาดและปราศจากฝุ่ น หากจ าเป็นใหเ้ชด็ดว้ยผา้ชบุน ้าหมาดๆ วางเครือ่งบนพืน้ผวิ

เคานเ์ตอรท์ีส่ะอาดและแหง้ 

(10) การใชเ้ครือ่งตม้ไขค่รัง้แรก ควรเชด็ท าความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย  

(11) เสยีบเครือ่งตม้ไขเ่ขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า 220~240 โวลต ์เมือ่กดปุ่ มเริม่ท างาน ไฟแสดงสถานะสแีดงจะสวา่ง

ขึน้ และจะเปลีย่นเป็นไฟสนี ้าเงนิเมือ่ไขต่ม้เสร็จพรอ้มรับประทาน 

(12) ระวังความรอ้นจากไอน ้าขณะเปิดฝาเมือ่ตม้เสร็จ อยา่เทน ้ามากเกนิไป ควรเลอืกน ้าใหเ้หมาะสมกบัจ านวน

ไข ่

 

รายละเอยีดสนิคา้  

 

1: ประเภทสนิคา้ 

คูม่อืนีใ้ชส้ าหรับเครือ่งตม้ไขข่นาดเล็กเทา่นัน้ 

 

2: รายละเอยีดสนิคา้ 

แรงดันไฟฟ้า 220V~240 โวลต ์/ ก าลังไฟ: 350 วัตต ์

 

3: ฟังกช์นัการใชง้าน 

1. เครือ่งตม้ไขส่ามารถตม้ไดค้รัง้ละ 1-3 ฟอง 

2. กอ่นวางไขล่งบนเครือ่งตม้ ใชเ้ข็มใตถ้ว้ยตวงเจาะไข ่แลว้จงึวางไขล่งตม้บนเครือ่ง ตามรปูดา้นลา่ง  

 

 

 

 

3. การท างานของเครือ่ง：ตวงน ้าลงในถว้ยตวงตามปรมิาณของไข ่และลกัษณะนุ่มแข็งของไขท่ีต่อ้งการ จากนัน้

เทน ้าลงในเครือ่งตม้ไข ่เสยีบปลั๊กแลว้กดปุ่ มหนึง่ครัง้จะปรากฏเสยีงเตอืน "ติ๊ด" ไฟจะโชวส์แีดง น่ันหมายถงึ

เครือ่งเขา้สูส่ถานะการท างานของความรอ้น หลังจากน ้าเดอืดและแหง้หมด เป็นอนัเสร็จสิน้ ไฟจะเปลีย่นเป็นสี

น ้าเงนิหยดุความรอ้น จะมเีสยีงเตอืนเสร็จสิน้การท างาน ดัง 10 ครัง้ กดปุ่ มเพือ่ปิดเครือ่งแลว้แสงไฟจะดบัลง 

หากคณุไมก่ดปุ่ มไฟสแีดงจะด าเนนิตอ่ไปอกีซกัพักเพือ่อุน่ไขต่อ่ไป 

4. เมือ่เสร็จสิน้การตม้ไข ่เปิดฝาครอบดา้นบนออก พกัไวใ้หไ้ขเ่ย็นสกัครูจ่งึพรอ้มรับประทานได ้



 
5. ค าแนะน าการใชถ้ว้ยตวง  

 

              

    ไขล่วก               ไขย่างมะตมู                ไขส่กุ 

 

สี:่ สว่นประกอบตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอ่นเริม่ตน้ใชง้าน 

 

ส าคญั: กอ่นเริม่ใชง้านครัง้แรก เปิดเครือ่งใหท้ างานสกัครู ่เพือ่ใหค้วามรอ้นเผาสิง่สกปรกทีต่กคา้งบนอปุกรณ์ 

 

ค าเตอืน: เพือ่หลกีเลีย่งจากความรอ้น ควรจบัเครือ่งตม้ไขอ่ยา่งระมดัระวงั 

1. แกะกลอ่งบรรจภุณัฑอ์อกอยา่งระมดัระวังและน าวัสดบุรรจภุณัฑอ์อกทัง้หมด 

2. เชด็พืน้ผวิทัง้หมดดว้ยผา้นุ่มทีเ่ปียกหมาดๆ หา้มจุม่ลงในน ้า 

3. ตัง้เครือ่งบนพืน้ผวิเคานเ์ตอรเ์รยีบทีแ่หง้สะอาด เสยีบปลั๊กเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าไดอ้ยา่งงา่ยดาย เสยีบ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า 220~240 โวลต ์

1. ฝาครอบพลาสตกิ  

2. ถาดวางไข ่   

3. ถาดใสน่ ้า   

4. ไฟโชวส์ถานะ  

5. ปุ่ มเปิด ปิด  

6. ฐานเครือ่ง  

7. ฝาครอบตัวเครือ่ง   

8. ถว้ยตวง 



 
 

การดแูลและท าความสะอาด 

 

ขอ้ควรระวงั: หา้มแชเ่ครือ่งตม้ไขแ่ละสายไฟในน ้าหรอืของเหลวอืน่ๆ หลังจากใชง้านเสร็จ ถอดปลั๊ก ปลอ่ยให ้

เครือ่งเย็นลงกอ่น จงึคอ่ยท าความสะอาด อยา่ใชแ้ปรงท าความสะอาดแบบโลหะหรอืแผน่ขดัโลหะ และน ้ายา

ท าความสะอาดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น เนือ่งจากจะท าใหอ้ปุกรณเสยีหายได ้

 

 

การท าความสะอาดภายใน 

ปลอ่ยใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นคอ่ยท าความสะอาด 

 

หมายเหต:ุ ภายในเครือ่งตม้ไขม่กีารเคลอืบผวิพเิศษ ไมค่วรใชน้ ้ายาท าความสะอาดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น และแปรง

ท าความสะอาดโลหะหรอืแผน่ขดัโลหะ สิง่เหลา่นีอ้าจสรา้งความเสยีหายกบัพืน้ผวิได ้

 

แมว้า่จะมสีารเคลอืบอปุกรณ์แบบพเิศษ แตเ่ศษอาหารบางสว่นอาจจะยงัตดิอยูท่ีเ่ครือ่ง การท าความสะอาดงา่ยๆ 

เพยีงเทน ้ามนัเล็กนอ้ยลงบนอาหารทีต่ดิอยูบ่นเครือ่ง ทิง้ไว ้2- 3 นาท ีจะชว่ยใหเ้ศษออ่นนุ่มลง งา่ยตอ่การเชด็

ดว้ยกระดาษหรอืผา้นุ่ม ถา้เชด็เศษอาหารไมอ่อก แนะน าใหใ้ชแ้ปรงขนไนลอนและน ้ายาลา้งจานเพยีงเล็กนอ้ย 

 

 

การท าความสะอาดภายนอก 

เชค็ดว้ยผา้ชบุน ้าหมาดๆ หรอืผา้แหง้ 

 

การบ ารงุรกัษา 

อปุกรณ์นีต้อ้งการการบ ารงุรักษาเพยีงเล็กนอ้ย ไมม่ชี ิน้สว่นใดทีผู่ใ้ชส้ามารถซอ่มเองได ้ อยา่พยายามซอ่มแซม

ดว้ยตัวเอง การบรกิารใดๆ ทีต่อ้งถอดแยกชิน้สว่นตอ้งด าเนนิการโดยชา่งซอ่มทีม่คีวามช านาญเทา่นัน้ 

 

การจดัเก็บ 

ถอดปลั๊ก ปลอ่ยเครือ่งไวใ้หเ้ย็นกอ่น แลว้จงึจัดเกบ็ไวใ้นกลอ่งหรอืในทีแ่หง้สะอาด ไมเ่ก็บเครือ่งในขณะทีย่งั

รอ้นอยู ่หรอืเสยีบปลั๊กคา้งไว ้หา้มพันสายไฟไวร้อบตัวเครือ่งอยา่งแน่นหนา หรอืวางสายไฟไวใ้นทีไ่มป่ลอดภยั

ซึง่อาจท าใหส้ายไฟช ารดุ ขาดและท าใหเ้กดิไฟร่ัวได ้

 

การจ ากดัทิง้ทีถ่กูตอ้ง 

ไมค่วรทิง้รวมกบัขยะทัว่ไป เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มและคณุภาพ

ชวีติของทกุคน ใหค้ดัแยกทิง้ไปกบัหมวดสนิคา้อนัตราย เพือ่น าบางชิน้สว่นไปรไีซเคลิ

ตอ่ไป   

  


