说明书尺寸：210x145mm
材质：80g双胶纸颜色：黑
色印刷
装订方式:打钉

คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำนและวิธีกำรติดตัง้
เตำแก๊สชนิดฝัง
รุ่น : GG722B

กรุณาอ่านคูม่ อื ฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนดาเนินการติดตัง้ หรือใช้งาน ตลอดจนเก็บรักษา
คูม่ อื ฉบับนี้เพื่อศึกษาเพิม่ เติมในอนาคต

เคล็ดลับ
ขอขอบคุณผูม้ อี ุปการคุณทีม่ อบความไว้วางใจเลือกใช้เตาแก๊ส “Hisense” ขอให้ท่านศึกษาข้อแนะนาอย่างละเอียดก่อน
ดาเนินการติดตัง้ หรือใช้งานเตาแก๊ส หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือปั ญหาทางเทคนิค โปรดติดต่อบริษทั ของเรา เราพร้อมดูแลและ
บริการท่านด้วยความเต็มใจ
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ข้อควรระวัง
เพื่อหลีกเลีย่ งอันตรายต่อผูใ้ ช้และบุคคลอื่น ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ใด ๆ บริษทั จึงกาหนดคาสาคัญและ
สัญลักษณ์เฉพาะ ดังต่อไปนี้
เนื้อหาต่อไปนี้เกีย่ วข้องกับความปลอดภัยโดยรวม ขอให้ท่านปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนใช้งานผลิตภัณฑ์
อย่างถูกวิธดี ว้ ยความเข้าใจอย่างครบถ้วน
คาสาคัญทีป่ รากฏในเนื้อหาจาแนกตามระดับอันตรายและความเสียหาย

อันตราย

หากเพิกเฉยและใช้งานผิดวัตถุประสงค์ อาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ บาดเจ็บสาหัส หรือเกิดไฟ
ไหม้

คาเตือน

หากเพิกเฉยและใช้งานผิดวัตถุประสงค์ อาจทาให้บาดเจ็บสาหัสหรือสิง่ ของเสียหาย

คาแนะนา

ควรศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและสะดวก

สัญลักษณ์ของคาเตือนและข้อห้าม

คาเตือน ! ร้อน !

ปฏิบตั อิ ย่าง
เคร่งครัด

ห้ามทาให้เกิด
เปลวไฟ

ห้าม

ห้ามสัมผัส

ห้ามถอด
ประกอบ

อันตราย
เมื่อตรวจพบการรัวของแก๊
่
ส
1. หยุดใช้งานทันที
2. ปิ ดวาล์วแก๊ส
3. เปิ ดประตูและหน้าต่าง
4. ติดต่อบริษทั แก๊สในพืน้ ที่ทนั ที

กรณีแก๊สรัว่
1. ห้ามทาให้เกิดเปลวไฟ
2. ห้ามเปิ ด/ปิ ดเครื่องใช้ไฟฟ้ า
3. ห้ามถอดหรือเสียบปลักไฟ
๊
4. ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริวเณโดยรอบ
เปลวไฟและประกายไฟ
อาจทาให้ไฟลุกไหม้
และนาไปสู่การเกิดอัคคีภยั

วาล์วแก๊ส
ต้องปิ ดสนิท

โปรดใช้แก๊สที่ถกู ต้องตามประเภทที่ระบุไว้บน
ฉลาก

เมื่อท่านรูส้ กึ ถึงการเผาไหม้หรือกลิน่ ที่ผดิ ปกติ หรือเกิด
แผ่นดินไหว ไฟไหม้ และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ
กรุณาดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. หมุนปุ่มปรับบนเตาแก๊สไปยังตาแหน่ง “ปิ ด”
2. ปิ ดวาล์วแก๊สหลัก
3. ติดต่อฝ่ ายซ่อมบารุงหรือเครือข่ายผูใ้ ห้บริการ
ประจาของเราทันที

การใช้แก๊สไม่ตรงตามทีร่ ะบุไว้จะเป็ นสาเหตุของการ
เผาไหม้ทผ่ี ดิ ปกติ ความเสียหายต่อเตาแก๊ส รวมถึง
อัคคีภยั

เพื่อป้ องกันไฟไหม้ ความผิดพลาดในการทางาน เป็ นต้น
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การติดตัง้ การซ่อมบารุง การเคลื่อนย้าย และงาน
บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ต้องดาเนินการ
โดยแผนกบริการของบริษทั หรือผูใ้ ห้บริการที่สามารถ
ติดตัง้ และซ่อมบารุงได้อย่างเป็ นทางการ มิฉะนัน้
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อผลทัง้ หมดที่ตามมา

ห้ามวางวัสดุไวไฟและระเบิดได้ (ผ้า หนังสือพิมพ์
น้ ามันก๊าด และอืน่ ๆ) รอบบริเวณเตาแก๊ส

ไม่อนุ ญาตให้บคุ คลอื่นทีไ่ ม่ใช่ชา่ งซ่อมบารุงดาเนินการ
ซ่อมแซม ถอดประกอบ และดัดแปลง

มิฉะนัน้ อาจทาให้เกิดไฟไหม้ได้

มิฉะนัน้ อาจทาให้เกิดไฟไหม้หรือข้อผิดพลาดได้

ห้ามใช้วสั ดุไวไฟและระเบิดได้ เช่น น้ ามันก๊าด
น้ ามันเบนซิน และน้ามันหอม รอบบริเวณเตาแก๊ส

จาเป็ นต้องใช้ท่อแก๊สโลหะแบบพิเศษหรือท่อแก๊ส
เท่านัน้

มิฉะนัน้ อาจทาให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามวางหรือใช้งานกระป๋ องสเปรย์รอบบริเวณเตาแก๊ส

เตาแก๊สจะมีอุณหภูมสิ งู ขึน้ ระหว่างการใช้งาน จึงห้าม
สัมผัสส่วนที่เกิดความร้อนและไม่วางสิง่ ของทีท่ าจาก
โลหะ เช่น มีด ส้อม หรือช้อน บนเตาแก๊ส

ความดันของกระป๋ องสเปรย์อาจสูงขึน้ เมื่อได้รบั ความร้อน
ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

คาเตือน
บริเวณใต้เตาแก๊สจาเป็ นต้องมีพน้ื ที่วา่ งสูงกว่า 400 มม.
ซึ่งควรเปิ ดโล่งถึงตูด้ า้ นล่าง ไม่มกี ารปิ ดผนึกใด ๆ และ
เว้นช่องว่างทิ้งไว้ (ส่วนล่างของประตูตคู้ วรมีชอ่ งระบาย
อากาศหรือบานเกล็ดพร้อมพืน้ ที่ระบายอากาศไม่น้อย
กว่า 0.02 ตารางเมตร)

ระหว่างเตากับสิง่ ของโดยรอบต้องมีระยะห่างที่แน่นอน
(ควรเหลือระยะห่างมากกว่า 150 มม. และพืน้ ที่เหนือเตา
แก๊สควรมีระยะห่างมากกว่า 1 ม. หากติดตัง้ เครื่องดูด
ควัน ช่วงความสูงเหนือเตาควรกาหนดตามข้อกาหนด
ของเครื่องดูดควัน)

ไม่ควรวางถังแก๊สไว้ใต้เตาโดยตรง และท่อแก๊สควร
มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร

ควรเว้นระยะห่างระหว่างเตากับถังแก๊สอย่างน้อย 1 ม.
และไม่ปล่อยให้ท่อแก๊สสัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ ของเตาแก๊ส

ก่อนใช้งาน ควรตรวจสอบว่าใส่ฝาเตาเข้าที่แล้วและ
ขาตัง้ ภาชนะวางไว้สมดุลดี

ขณะใช้งานเตาแก๊ส ภายในครัวควรระบายอากาศได้ดี
ตลอดจนป้ องกันไม่ให้ลมแรงพัดเข้าเตาแก๊สโดยตรง

ระหว่างใช้งานหรือหลังจากปิ ดเตาแก๊ สแล้ว ห้า มใช้ม ือ
สัมผัสโดย เพราะเตาแก๊ส ขาตัง้ ภาชนะ และถาด ยังคงมี
ความร้อนสูง
หากไม่มผี ดู้ แู ล ห้ามให้เด็กใช้หรือเข้าใกล้เตาแก๊สที่กาลัง
ร้อนจัด เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนไฟลวก

หลังการใช้งาน กรุณาหมุนปุ่มปรับไปยังตาแหน่ง
"ปิ ด" และปิ ดสวิตช์จา่ ยแก๊สหลัก อย่าลืมปิ ดสวิตช์จา่ ย
แก๊สหลักก่อนออกจากบ้านหรือเข้านอน

คาแนะนา
สาหรับเตาทาอาหารทีใ่ ช้ทอ่ แก๊สเชือ่ มต่อ ควรตรวจดูอายุการใช้งานและการแตกร้าวของท่อยางเป็ นประจา รวมถึงเปลีย่ นท่อแก๊ส
ทุกสองปี
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รำยละเอียดผลิ ตภัณฑ์
ส่วนประกอบของเตำแก๊ส (ขึน้ อยู่กบั ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น)
ฝาครอบหัวเตาวงใน
ตัววัดอุณหภูม ิ
ตัวจุดติดแก๊ส

ขาตัง้ ภาชนะ
หัวเตาวงนอก
ฐานรองหัวเตา
พืน้ กระจก
นิรภัยเทมเปอร์

ปุ่มปรับ

ท่อส่งแก๊สหัวเตาวงใน

ข้อต่อท่อแก๊ส

ท่อส่งแก๊สหัวเตาวงนอก

กล่องแบตเตอรี่
ขาเตา

ท่อส่งแก๊สหัวเตาวงนอก

ชุดอุปกรณ์

ท่อส่งแก๊สหัวเตาวงใน

(ขึน้ อยู่กบั ผลิตภัณฑ์แต่ละรุน่ )

เตาแก๊ส 1 ชุด

สายรัดท่อแก๊ส 2 ชิน้

แบตเตอรี่ 1 ก้อน

ขาตัง้ ภาชนะเล็ก 1 ชิน้

หัวเตาวงนอก 2 ชิน้

คู่มอื 1 เล่ม

ขาตัง้ ภาชนะ 2 ชิน้

ฝาครอบหัวเตาวงใน 2 ชิน้
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ข้อมูลเฉพำะของผลิ ตภัณฑ์
รุน่

GG722B

ชนิดของแก๊ส

LPG G30

ความดันแก๊ส (Pa)

2900

ปริมาณความร้อน (kW)

5.5

แรงดันพิกดั

DC1.5V

ขนาด (mm)

780×460×150

หมำยเหตุ : ค่าประสิทธิภาพเฉพาะของเตาแก๊สแสดงระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์
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กำรติ ดตัง้ ผลิ ตภัณฑ์
กำรเปิ ดพืน้ เตำและกำรติ ดตัง้ เตำแก๊ส
1. วาดเส้นบนพืน้ เตาและตัดพืน้ เตาออกเป็ นช่องตามเส้นทีร่ า่ งไว้หรือตามภาพร่างและขนาดทีร่ ะบุไว้ในแผ่นแบบบนบรรจุภณ
ั ฑ์
2. ติดตัง้ เตาแก๊สพร้อมแบตเตอรีไ่ ว้ในช่องทีต่ ดั ไว้ และตรวจดูให้ดวี า่ เตาแก๊สถูกติดตัง้ ไว้เสมอกันดีแล้ว ส่วนเตาแก๊สพื้นกระจกให้ตดิ
แถบยางปิ ดผนึกรอบส่วนล่างของพืน้ กระจก

4-R20

ช่องระบายอากาศ

≥50 มม.

กำรติ ดตัง้ ท่อส่งแก๊ส
A. กำรต่ อเตำแก๊สเข้ำกับท่อยำง

B. กำรต่อเตำแก๊สเข้ำกับท่อโลหะ

1. ใส่ปะเก็นปิ ดผนึกเข้าไปในข้อต่อขาเข้าเป็ นอันดับแรก
2. แล้วขันสกรูยดึ ข้อต่อขาเข้ากับข้อต่ออ่อนของเตาแก๊ส
3. ใส่ทอ่ ส่งแก๊ส (ต้องเป็ นท่อแก๊สแบบพิเศษ) บนข้อต่อขาเข้า
(เครือ่ งหมายสีแดง) แล้วใช้สายรัดยึดไว้ให้แน่น

1. ติดตัง้ ปะเก็นปิ ดผนึกในแป้ นเกลียวของท่อโลหะ
2. ขันแป้ นเกลียวเข้ากับข้อต่ออ่อนของเตาแก๊ส

ข้อต่ออ่อน

ข้อต่ออ่อน

เครื่องหมายสีแดง
สายรัดท่อ

ปะเก็นปิ ดผนึก
แป้ นเกลียว
ท่อโลหะ

ท่อยาง

กำรทดสอบควำมหนำแน่ นของแก๊ส
เปิ ดสวิตช์จ่ายแก๊สและใช้น้าสบู่ตรวจหาฟองอากาศตามข้อต่อท่อแก๊ส หากมีแก๊สรัว่ ต้องดาเนินการติดตัง้ เตาแก๊สใหม่
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กำรทำงำนและกำรใช้งำน
กำรจุดติ ดแก๊ส กำรปิ ดเตำแก๊ส กำรควบคุมเปลวไฟ
ปิ ด
ไฟปานกลาง วงเล็ก

ไฟแรงสุด

ไฟอ่อนสุด

ไฟปานกลาง วงใหญ่
ไฟปานกลาง

ไฟวงเล็ก

กำรจุดติ ดแก๊ส

เปิ ดแหล่งจ่ายแก๊ส กดปุ่มปรับบนเตาแก๊สแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา

กำรปิ ดเตำแก๊ส

หมุนปุ่มปรับตามเข็มนาฬิกากลับไปทีต่ าแหน่ ง “ ” เพื่อหยุดการจ่ายแก๊ส

กำรควบคุมเปลวไฟ ดูภาพประกอบด้านบนสาหรับการควบคุมระดับความแรงของเปลวไฟ
1. ใส่แบตเตอรีข่ นาด D ให้ถกู ต้องตามขัว้ ทีร่ ะบุ ไว้บนกล่องแบตเตอรี่
2. เปิ ดสวิตช์จ่ายแก๊ส
3. กดปุ่มปรับบนเตาแก๊สแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา ไปยังตาแหน่งไฟวงใหญ่ แล้วท่านจะได้ยนิ เสียง “แตก ๆ” ดัง
ต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นเสียงการปล่อยแก๊สและการจุดติดแก๊ส เมื่อเปลวไฟจุดติดแล้ว ให้กดปุ่มปรับค้างไว้สกั ครู่ (5-8 วินาที) จึง
ค่อยปล่อย เตาแก๊สจะทางานตามปกติ
4. หมุนปุ่มปรับไปในทิศทางต่าง ๆ เพื่อควบคุมระดับความแรงของเปลวไฟตัง้ แต่ไฟแรงสุดจนถึงอ่อนสุด
5. หมุนปุ่มปรับตามเข็มนาฬิกากลับไปทีต่ าแหน่ ง “ ” จนกระทังได้
่ ยนิ เสียง “คลิก” ซึง่ จะเป็ นการตัดการจ่ายแก๊สพร้อม ๆ
กับเปลวไฟดับลง
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ตดิ ตัง้ มาพร้อมอุปกรณ์ควบคุมเปลวไฟลุกลาม ในกรณีทเ่ี ปลวไฟลุกโชนโดยไม่ทนั เตรียมตัว
เนื่องจากลมพัดหรือน้าซุปล้นออกมาในระหว่างการใช้งาน อุปกรณ์ควบคุมเปลวไฟลุกลามจะตัดการจ่าแก๊สโดย
อัตโนมัติ จึงมันใจได้
่
ในเรื่องความปลอดภัย
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เคล็ดลับ
1. สาหรับเตาประกอบอาหารทีเ่ พิง่ ติดตัง้ ใหม่หรือเตาทีไ่ ม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน ท่อที่ต่อกับเตาจะอัดแน่นไปด้วยแก๊ส ดังนัน้
หากไม่สามารถจุดไฟติดในครัง้ แรก ให้ลองจุดติดแก๊สอีกครัง้ ซึง่ เตาจะจุดไฟติดได้เมื่อไล่แก๊สออกจากท่อหมด
2. ในกรณีทเ่ี ปลวไฟมีสเี หลือง ลามสูง หรือไหลย้อน ในระหว่างการใช้งาน ให้ปรับแผ่นควบคุมแรงดันลมทีฐ่ านเตาแก๊สจนกว่า
เปลวไฟทีอ่ อกมาจะกลับเป็ นปกติ (ดูภาพประกอบด้านล่าง)

แผ่นควบคุม
แรงดันลม

กำรดูแลรักษำและซ่อมบำรุง
ควรทาการดูแลรักษาเตาแก๊สเป็ นประจาทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าเตาแก๊สสามารถใช้งานได้ปกติและมีความปลอดภัย
1. ควรทาความสะอาด บารุงรักษา และซ่อมแซมเตาประกอบอาหารหลังจากปิ ดสวิตช์จ่ายแก๊สหลักและส่วนทีเ่ กิดความ
ร้อนเย็นลงแล้ว
2. ไม่ควรมีสงิ่ กีดขวางบริเวณรูปล่อยเปลวไฟบนฝาครอบหัวเตาและวงจรแก๊สของหัวเตา และควรทาความสะอาดตัวจุดติด
แก๊สและตัววัดอุณหภูมอิ ยู่เสมอ
3. หากมีคราบสกปรกเกาะตามฝาครอบหัวเตา หัวเตา ตัวจุดติดแก๊ส ตัววัดอุณหภูมิ และขาตัง้ ภาชนะ ให้ทาความสะอาด
โดยใช้ผา้ ชุบน้ายาทาความสะอาดทีม่ คี ่าเป็ นกลาง ผึง่ แห้ง แล้วติดตัง้ กลับเข้าตาแหน่งเดิม เมื่อมีสงิ่ สกปรกอุดรูปล่อย
เปลวไฟของฝาครอบหัวเตา ให้ใช้แปรงลวดขัดทาความสะอาด ส่วนคราบสกปรกบนพืน้ เตาสามารถทาความสะอาดได้
ด้วยฟองน้าชุบน้ายาทาความสะอาดทีม่ คี ่าเป็ นกลาง ห้ามเช็ดหรือขัดพืน้ ผิวเตาแก๊สด้วยอุปกรณ์ทแ่ี ข็งและมีคม
4. ตรวจดูท่อแก๊สเป็ นประจาเพื่อหารอยรัว่ และเปลีย่ นท่อแก๊สตามกาหนดอายุการใช้งาน (ราวทุก ๆ สองปี )
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ปัญหำที่พบบ่อยและวิ ธีแก้ไข
ข้อผิ ดพลำด

สำเหตุ

วิ ธีแก้ไข

ไม่ได้เปิ ดสวิตช์จ่ายแก๊สหลัก

เปิ ดสวิตช์จ่ายแก๊สหลัก

ท่อแก๊สบิด ถูกกดทับ หรืออุดตัน

จัดท่อให้ดหี รือเปลีย่ นท่อแก๊ส

แก๊สหมด

เปลีย่ นแก๊สถังใหม่หรือสอบถาม

มีอากาศอยู่ในท่อ

จุดแก๊สอีกครัง้ เพือ่ ไล่อากาศออก

ตาแหน่งตัวจุดติดแก๊สไม่เหมาะสม

ปรับระยะห่างประมาณ 3-4 มม.

ตอนจุดติดแก๊ส ประกายไฟอ่อน

ทาความสะอาดตัวจุดติดแก๊ส

ไม่ใส่แบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรีผ่ ดิ ด้าน
แบตเตอรีห่ มด หรืออ่อน
หัวสปาร์คชารุด

ใส่แบตเตอรีใ่ ห้ถูกต้องหรือเปลีย่ นใหม่

ตัววัดอุณหภูมเิ อียง สกปรก หรือ
เสียหาย
วาล์วควบคุมการเปิ ด-ปิ ดชารุด

ปรับตาแหน่งและทาความสะอาด หรือ
เปลีย่ นตัววัดอุณหภูม ิ
เปลีย่ นวาล์วควบคุม

ตัวเรือนวาล์วชารุด

เปลีย่ นตัวเรือนวาล์ว

เปลวไฟลามถึงตัววัดอุณหภูม ิ

ปรับแดมเปอร์

ท่อแก๊สเสือ่ มสภาพ ชารุด หรือหลุด
ออกมา
เปลวไฟหลักของหัวเตาจุดไม่ตดิ

เปลีย่ นหรือต่อท่อแก๊สใหม่

ตัวเรือนวาล์วปิ ดไม่แน่นสนิท

เปลีย่ นตัวเรือนวาล์ว

แหวนรองตัวเรือนวาล์วเสือ่ มสภาพ

แหวนรองตัวเรือนวาล์วเสือ่ มสภาพ

เปลวไฟไม่เป็ นปกติ

ฝาครอบหัวเตาวางผิดตาแหน่ง

วางฝาครอบหัวเตาให้เข้าที่

เปลวไฟลุกต่าและไม่
แรง
เปลวไฟถูกพัด
กระจายได้งา่ ย
เปลวไฟลุกสูงและมีส ี
เหลือง (หรือควันดา)
เปลวไฟไม่เท่ากัน

ความดันแก๊สไม่เพียงพอ

ตรวจสอบวงจรแก๊สของถังแก๊สหรือวาล์วลด
แรงดัน
ปรับแดมเปอร์ให้ชอ่ งระบายแก๊สเล็กลง

เตาแก๊สจุดไฟไม่ตดิ

เปลวไฟไม่สม่าเสมอหรือไม่ลกุ
โชน

แก๊สรัว่ (หรือมีกลิน่ แก๊ส)

เปลวไฟมีความผิดปกติ

ช่องระบายแก๊สของแดมเปอร์ใหญ่
เกินไป
ช่องระบายแก๊สของแดมเปอร์เล็ก
เกินไป
รูปล่อยเปลวไฟของฝาครอบหัวเตา
อุดตัน

เปลีย่ นหัวสปาร์ค

จุดติดแก๊สอีกครัง้ หลังจากแก๊สเริม่ จางลง

ปรับแดมเปอร์ให้ชอ่ งระบายแก๊สใหญ่ขน้ึ
ทาความสะอาดรูปล่อยเปลวไฟของฝาครอบ

หมายเหตุ : ข้อผิดพลาดทีม่ เี ครื่องหมาย “ ” หมายถึง ผูใ้ ช้งานสามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง ส่วนข้อผิดพลาดทีม่ ี
เครื่องหมาย “ ” ต้องให้ชา่ งมืออาชีพเป็ นผูด้ าเนินการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขปั ญหาตามวิธแี ก้ไขข้างต้น
ได้โปรดติดต่อแผนกซ่อมบารุงหรือเครือข่ายบริการของบริษทั ทันที
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