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ส่วนประกอบของเตาแก๊ส 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.หนา้เตา 2.หวัเตาดา้นซา้ย 3.ขารองภาชนะดา้นซา้ย 
4.หวัเตาดา้นซา้ย 5.ขารองภาชนะดา้นซา้ย 6.ลกูบิดดา้นซา้ย 
7.ลกูบิดดา้นขวา 8.กลอ่งใสแ่บตเตอรี ่

  (ประเภทแบตเตอรี่ดา้นหลงั) 
9.กลอ่งใสแ่บตเตอรี ่
  (ประเภทแบตเตอรี่ดา้นหนา้) 

10.Thermo Sensor 11.Thermo Couple 12.Ignition Rod 
13.สายไฟ (ประเภทสายไฟ)   
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(ประเภทแบตเตอรี่ดา้นหนา้) 

กดเบาๆกล่องแบตเตอรี่
จะเดง้ออกมา 

ถ่านอลัคาไลน ์
1.5V/LR20  
Size D 

(ประเภทสายไฟ) 

(ประเภทแบตเตอรี่ดา้นหลงั) 

DC3.0V (ถ่านอลัคาไลน ์Size D 1.5VX2) 



 

ค าแนะน าในการใช้งานและการติดต้ัง 
 

‣ควรวางเตาแก๊สในท่ีที่อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

‣ไม่ควรวางสิ่งของที่เป็นเชือ้เพลิงและจดุติดไฟไดง้่ายใกลเ้ตาแก๊สเพ่ือความปลอดภยั 

‣ใหใ้ชก้บัแก๊สปิโตรเลียมเหลว(LPG) และใชก้บัหวัปรบัแก๊สแรงดนัต ่าเท่านัน้ 

‣ควรใชง้านเตาแก๊สกบัภาชนะกน้แบนเพ่ือใหส้มัผสักบัเซ็นเซอรแ์ละเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุใน  

  การใชง้าน ไม่เช่นนัน้เซ็นเซอรส์มัผสัอาจท างานผิดปกติได ้

‣ต่อสายท่อแก๊สจากถงัแก๊สเขา้กบัขอ้ต่อดา้นหลงัเตาแก๊สใชเ้ข็มขดัรดัสายแก๊สใหแ้น่น 

‣ไม่ควรใชส้ายท่อแก๊สที่แตกหรือฉีกขาดเพราะอาจเกิดแก๊สรั่วได ้

‣ประกอบชิน้สว่นเขา้ดว้ยกนั (ตามรูป) 

 

 

   

 
‣ใสแ่บตเตอรี่ (ถ่านอลัคาไลน ์1.5V/LR20 Size D) สงัเกตขัว้ “+” ขัว้ “-” 

‣ควรตัง้เตาแก๊สใหอ้ยู่ห่างจากก าแพงอย่างนอ้ย 15 เซนติเมตร และห่างจากเพดานอย่างนอ้ย   

  100 เซนติเมตร (ตามรูป) 
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หวัเตา 

ตวัเตา 

หา้มพลิกดา้น 
ประกอบถกูตอ้ง   X ประกอบไม่ถูกตอ้ง 

วางหวัเตาไวบ้นตวัเตาเพื่อป้องกนัการประกอบท่ีไม่ถกูตอ้ง 

และโปรดตรวจสอบวา่หวัเตาไม่เอียงซา้ยหรือขวา 
 

การประกอบขารองภาชนะ โปรดประกอบตามรูป 

 

  
 

ส่วนตรงขาตัง้ 

ส่วนตรง
แผ่นบน 



 

วิธกีารใช้งาน 

 
 

 

 

ประเภทภาชนะทีเ่หมาะสมกับเตาแก๊ส 

 : ภาชนะที่เหมาะสม / : ภาชนะที่ตอ้งการอณุภูมิสงูในการปรุงอาหาร / : ภาชนะที่ไม่เหมาะสม  

ประเภทของภาชนะ ความเหมาะสม หมายเหต ุ
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(สถานะเปิด) 

เปิดวาลว์แก๊สที่ถงัแก๊ส
โดยหมนุไปทางซา้ย 

ปิด 

เปิด 

กดลกูบิดคา้งไวป้ระมาณ
3-5วินาที แลว้หมนุจนสดุ 

ปิด 

เปิด เปิด 

ปิด 

(สถานะปิด) 

ปรบัเปลวไฟตามที่
ตอ้งการ 

หมนุลกูบิดไปจนสดุเพื่อ
ปิด 

ปิดวาลว์แก๊สที่ถงัแก๊ส
โดยหมนุไปทางขวา 

หมอ้ กระทะ กาตม้น า้ 
 

วสัดเุคลือบทองแดง เหล็ก เงิน อลมิูเนียม 
สเตนเลส ที่มีลกัษณะกน้แบน 

หมอ้ดินเผา หมอ้หิน 

สามารถใชป้รุงอาหารไดท้กุเมน ูยกเวน้
ประเภทผดัและทอด  

กระทะกน้โคง้ หมอ้กน้เวา้ 
 

เซ็นเซอรอ์าจไม่ท างานเนื่องจากกน้ภาชนะ 
ไม่สามารถสมัผสัไดอ้ย่างแนบสนิท 

มีความเสี่ยงใหเ้กิดความเสียหายต่อชิน้อ่ืนๆ 

เนื่องจากความรอ้นสงูเกินไป 

หมอ้ทนความรอ้น 

หมอ้กน้ไม่เรียบ 

หมอ้กน้มีรู หมอ้ปราศจากน า้มนั 



 

ฟังกช่ั์นด้านความปลอดภัย 

 

เตาแก๊สรุน่นีม้ีเซ็นเซอรต์รวจวดัอณุหภมูิของภาชนะ หากเกิดความรอ้นสงูผิดปกติจะปิดแก๊ส

อตัโนมตัิ, กรณีมีอณุหภมูิของน า้มนัสงูผิดปกติ หรือภาชนะไหมเ้กรียม หรือหากใชง้านนานเกิน 

4ชั่วโมงจะมีเสียงเตือนและจะตดัแก๊สอตัโนมตัิ หากตอ้งการใชง้านต่อตอ้งรอใหอ้ณุหภมูิลดลง

ก่อนจึงจะสามารถใชง้านต่อได ้ดงันัน้จึงมั่นใจไดว้่าการท าอาหารดว้ยเตาแก๊สรุน่นีม้ีความ

ปลอดภยัอย่างมาก 

ลักษณะการท างานของ Thermo Sensor 

‣การท างานของเซ็นเซอรป์อ้งกนัการเกิดความรอ้นสงูผิดปกติ จ าเป็นตอ้งเลือกใชภ้าชนะกน้

แบนเพ่ือใหก้ารสมัผสัเซ็นเซอรไ์ดแ้นบสนิท 

‣เซ็นเซอรป์อ้งกนัการเกิดความรอ้นสงูผิดปกตคิวรสมัผสัแนบสนิทและอยู่กึ่งกลางบรเิวณกน้

ภาชนะ 

‣การปรุงอาหารโดยใชน้ า้มนั ปรมิาณน า้มนัควรมีประมาณ 200มิลลิลิตร หรือมากกว่า ทัง้นี ้

การใชภ้าชนะที่ไม่เหมาะสมแมว้่าจะมีปรมิาณน า้มนัตามที่แนะน าก็อาจจะท าใหเ้ซ็นเซอร์

ปอ้งกนัการเกิดความรอ้นสงูผิดปกติไม่ท างานได ้

‣เซ็นเซอรป์อ้งกนัการเกิดความรอ้นสงูผิดปกติอาจจะท างานไม่ถกูตอ้งในกรณีต่อไปนี ้
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ภาชนะไม่สมัผสัเซ็นเซอร ์

 
 

  

เซ็นเซอรเ์อียง ภาชนะกน้ขรุขระไม่เรียบ เซ็นเซอรไ์ม่อยู่กึ่งกลางภาชนะ ภาชนะกน้เวา้ 

เซ็นเซอรค์วรสมัผสัแนบสนิทและอยู่กึ่งกลางบริเวณกน้ภาชนะ 



 

เสียงสัญญาณเตือน 

อาการ เสียงสัญญานเตือน การแก้ไข 
ไม่มีเปลวไฟ เสียง “ป๊ิบ” 3 ครัง้ หมนุลกูบิดไปต าแหน่งเดิมและจดุติดอีก

ครัง้ ไฟดบัทนัทีหลงัจากจดุติด เสียง “ป๊ิบ” 3 ครัง้ 
ใชง้านต่อเนื่องถึง4ชั่วโมง เสียง “ป๊ิบ” 3 ครัง้ ปลอ่ยใหเ้ตาแก๊สเย็นลงสกัพกัแลว้ลอง

จดุติดใหม่ หรือใชห้วัเตาอ่ืน เซ็นเซอรท์ างานเมื่ออณุหภมูิสงู
ผิดปกติแก๊สตดัอตัโนมติั 

เสียง “ป๊ิบ” 5 ครัง้ 

แบตเตอรี่หมด เสียง “ป๊ิบ” 5 ครัง้ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 

 

 

การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา 

‣ปิดวาลว์แก๊สและปลอ่ยใหเ้ตาเย็นลง ก่อนท าความสะอาดและการตรวจสอบทกุครัง้ 

‣ตรวจสอบว่าหวัเตา และขารองภาชนะวางอยู่ในต าแหน่งท่ีถกูตอ้งหรือไม่ 

‣หากไดก้ลิ่นแก๊สใหห้ยดุการใชง้านและปิดวาลว์แก๊สทนัที 

‣ก่อนปรุงอาหารควรตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดติดบรเิวณกน้ภาชนะ 

‣หลงัจากการใชง้าน ควรเช็ดท าความสะอาดคราบสกปรกที่ติดหนา้เตา บนเตา และบรเิวณ

เซ็นเซอรด์ว้ยผา้แหง้ที่นุ่ม และหากมีคราบสกปรกติดบรเิวณตวัจดุสปารค์ (Ignition Rod) 

สามารถใชแ้ปรงขนนุ่มหรือผา้แหง้ท าความสะอาด และควรสวมถงุมือทกุครัง้เพ่ือปอ้งกนัการ

บาดเจ็บ 
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ข้อมูลทางด้านเทคนิค 

 

รุ่นสินค้า : BT62FJ 

ขนาด  
กวา้ง ลกึ สงู 

590 mm. 409 mm. 164 mm. 
น า้หนกั  5.9 kg. 

ประเภทแบตเตอรี่ DC3.0V (ถ่านอลัคาไลน ์Size D 1.5VX2) 
ปรมิาณความรอ้น  6.8 kW. 
ขนาดสายท่อแก๊ส  Ø 9.5 mm. 
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