14. การติดตั้ง
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

ระยะหางขั้นต่ำ
ขนาด

มม.

A

400

14.1 ตำแหนงเครื่อง

B

650

คุณสามารถติดตั้งอุปกรณตั้งอิสระกับตูในครัว
แบบหนึ่งดานหรือสองดานหรือเขามุม

C

150

เวนระยะไว 1 ซม. ระหวางตัว
เครื่องและผนังดานหลังเพื่อให
ฝาเปดออก
ตรวจสอบระยะหางขั้นต่ำในการติดตั้งไดจาก
ตาราง

B
C
A

14.2 ขอมูลทางเทคนิค
แรงดันไฟฟา

220 - 240 V

ความถี่

50 / 60 Hz

ประเภทเครื่องใช

1

ขนาด

มม.

สูง

855

กวาง

600

ลึก

600

14.3 ขอมูลดานเทคนิคอื่น ๆ

หมวดหมูเครื่องใช:

I3B/P

ใชแกส:

G30 30 mbar

14.4 เสนผานศูนยกลางบายพาส
หัวเตา
ระบบเสริม
กึ่งเร็ว

บายพาส Ø1) 1/100 มม.
29 / 30
32

หัวเตา

บายพาส Ø1) 1/100 มม.

Triple Crown

67

1) ประเภทบายพาสจะขึ้นอยูกับรุนอุปกรณ

14.5 หัวเตาแกสสำหรับ LPG G30 30 mbar
หัวเตา

กำลัง kW ปกติ

กำลัง kW ลดลง

เครื่องหมาย‐
กำกับหัวจาย
1/100 มม.

กระแสแกสพิกัด
g/h

Triple Crown

4.0

1.80

101

291

กึ่งเร็ว

2.0

0.43

71

145

ระบบเสริม

1.0

0.35

50

73

14.6 การตอระบบกาซ
ใชการเชื่อมตอแบบคงที่หรือทอสแตนเลสออ
นที่ไดมาตรฐานในพื้นที่ หากใชทอเหล็กออน
ทอจะตองไมสัมผัสกับชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ไดและ
จะตองไมถูกกดอัด

คำเตือน
ทอตอแกสจะตองไมสัมผัสกับตัว
เครื่องตามภาพ

•

ไมมีรอยแตก รอยตัด รอยไหมที่ปลายทั้ง
สองดานและตลอดความยาว
• วัสดุจะตองไมแข็งดาน โดยยังมีความ
ยืดหยุนเหมาสม
• ตัวจับยึดจะตองไมมีสนิม
• ปฏิบัติตามกรอบอายุการใชงานของสวน
ประกอบตาง ๆ
หากพบขอบกพรองที่มองเห็นได อยาซอมทอ
ใหเปลี่ยนใหม
คำเตือน
หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ซีลของ
สวนประกอบทอจะตองไมมีการ
รั่วไหล ตรวจสอบซีลโดยใชน้ำ
สบู อยาใชไฟ
แนวจายแกสอยูที่ดานหลังของแผงควบคุม
คำเตือน
กอนตอระบบแกส ใหปลดเครื่อง
จากแหลงจายไฟหรือปดฟวสที่
กลองฟวสกอนปดวาลวหลักของ
สวนจายแกส

14.7 การตอทอที่ไมใชโลหะแบบ
ออน
หากคุณสามารถเขาถึงจุดเชื่อมตอไดงาย คุณ
สามารถใชทอแบบออน ทอออนจะตองยึดกับ
ตัวรัดอยางแนนหนา

14.8 การเชื่อมตอกับสวนจายแกส

ระหวางการติดตั้ง ใหใชตัวยึดทอและปะเก็
นทุกครั้ง สามารถใชทอออนในกรณีที่:
•

อุณหภูมิไมเกินกวาอุณหภูมิหอง หรือสูง
กวา 30 °C
• ยาวไมเกิน 1500 มม.
• ไมมีจุดตีบแคบที่ใด
• ไมมีการบิดหรือขันอัดแนน
• ไมมีการสัมผัสกับขอบคมหรือมุม
• สามารถตรวจสอบสภาพไดงาย
ขณะตรวจสอบทอจะสภาพทอจะตองเปนไป
ตามนี้

C
B
A
D
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A. จุดตอแกส (ใชจุดเดียวเทานั้นสำหรับ
เครื่อง)
B. ปะเก็น
C. สวนเชื่อมตอปรับได
D. ฐานยึดทอ LPG

14.9 การปรับระดับตัวเครื่อง

1. ติดตั้งชิ้นสวนปองกันการพลิกคว่ำ 232 237 มม. จากพื้นผิวดานบนของเครื่อง
และ 110 - 115 มม. จากดานขางของ
เครื่องเขาที่รูกลมที่หูยึด ขันเขากับวัสดุ
เนื้อตันหรือใชสวนประกอบเสริมแรงที่
เหมาะสม (ผนัง)
ใชขาตั้งเล็ก ๆ ที่ดานลางตัวเครื่องเพื่อรับระดับ
พื้นผิวดานบนใหไดระนาบกัน

14.10 ชิ้นสวนปองกันการพลิกคว่ำ

110-115
mm
232- 237
mm

กำหนดความสูงที่เหมาะสมและพื้นที่สำหรับ
เครื่องของการยึดชิ้นสวนปองกันการพลิกคว่ำ
ขอควรระวัง
คุณจะตองติดตั้งชิ้นสวนปองกัน
การพลิกคว่ำในระดับความสูงที่
เหมาะสม
พื้นผิวดานหลังของเครื่องจะตอง
เรียบเนียน
คุณจะตองติดตั้งชิ้นสวนปองกันการพลิกคว่ำ
หากไมติดตั้ง เครื่องอาจพลิกคว่ำได
เครื่องจะมีสัญลักษณตามภาพ (แลวแตกรณี)
เพื่อแจงเตือนใหติดตั้งชิ้นสวนปองกันการพลิก
คว่ำ

2. คุณจะพบรูที่ดานซายหลังของตัวเครื่อง
ยกดานหนาของเครื่อง และวางไวที่ตรง
กลางระหวางตู หากพื้นที่ระหวางตูใหญ
กวาความกวางของเครื่อง ใหปรับระยะ
ดานขางเพื่อใหเครื่องไดศูนยกลาง
หากคุณเปลี่ยนขนาเครื่อง คุณ
จะตองปรับแนวอุปกรณปองกัน
การพลิกคว่ำใหถูกตอง
ขอควรระวัง
หากพื้นที่ระหวางตูใหญกวา
ความกวางของเครื่อง ใหปรับ
ระยะดานขางเพื่อใหเครื่องได
ศูนยกลาง

14.11 การติดตั้งทางไฟฟา
คำเตือน
ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ หาก
ไมปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อ
ความปลอดภัยในหัวขอ ความ
ปลอดภัย
เครื่องจำหนายพรอมปลั๊กไฟและสายไฟหลัก
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คำเตือน
สายไฟจะตองไมสัมผัสกับตัว
เครื่องตามภาพในสวนที่แรเงา

EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance.
EN 30-2-1: Domestic cooking appliances
burning gas - Part 2-1 : Rational use of
energy - General

15.2 เตา - ประหยัดพลังงาน
คุณสามารถประหยัดพลังงานไดระหวางการ
ประกอบอาหารทั่ว ๆ ไปหากตามคำแนะนำที่
แจง
•
•

ขณะตมน้ำ ใหใชน้ำในปริมาณที่ตองใช
เทานั้น
หากทำได ใหปดฝาภาชนะปรุงอาหารดวย

