คู่มือการใช้ งานเตาแก๊ สชนิดฝั ง

เรียน ท่ านลูกค้ าผู้มีอุปการะ
ทางบริษัทฯต้ องขอขอบพระคุณเป็ นอย่างที่เลือกใช้ เตาแก๊ ส EVE การตัดสินใจของท่านเป็ นความภาคภูมิใจ
และถือเป็ นความสําเร็จของเราเสมอ
เอกสารฉบับนี ้เป็ นเอกสารแนะนําวิธีการใช้ งาน ติดตัง้ และการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนันเพื
้ ่อเป็ น
การใช้ งานอย่างถูกวิธีและเพื่อให้ สนิ ค้ าของทําหน้ าที่ตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ ประโยชน์
สูงสุด เราจึงแนะนําให้ ทา่ นอ่านคูม่ ือฉบับนี ้อย่างละเอียดและเก็บรักษาคูม่ ือนี ้ไว้ เพื่อใช้ ในวันข้ างหน้ า
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
บริษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จํากัด

1. คําเตือน
1.1 คูม่ ือฉบับนี ้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของผลิตภัณฑ์ที่ทา่ นใช้ ดังนันจึ
้ งแนะนําให้ ทา่ นเก็บคูม่ ือฉบับนี ้ไว้ อย่างดี
ตราบจนอายุการใช้ งานของผลิตภัณฑ์นี ้ และทางบริษัทฯแนะนําให้ ท่านศึกษาคูม่ ือฉบับนี ้อย่างละเอียด
ก่อนที่จะดําเนินการติดตังและใช้
้
งานเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สงู สุดในการใช้ งาน
การติดตังจะต้
้ องดําเนินการโดยช่างผู้ชํานาญการเท่านัน้
1.2 ผลิตภัณฑ์นี ้ได้ ถกู ออกแบบและผลิตขึ ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการประกอบอาหารเท่านัน้ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นต่อการใช้ งานผิดประเภท
1.3 การเชื่อมต่อสายไฟหรื อปลัก๊ ไฟ (ถ้ ามี) จะต้ องสามารถเข้ าถึงได้ งา่ ยเมื่อดําเนินการติดตังเสร็
้ จแล้ ว
1.4 เพื่อความปลอดภัย จะต้ องดําเนินการต่อสายดินเมื่อมีการเชื่อมต่อสายไฟตามมาตรฐาน
1.5 ห้ ามไม่ให้ มีการปิ ดกันช่
้ องระบายอากาศของเตาที่อยูด่ ้ านล่าง
1.6 เมื่อเกิดปั ญหาจากการใช้ งานควรดําเนินการปิ ดวาล์วแก๊ ส ถอดปลัก๊ ไฟทันทีและติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
บริ การหลังการขาย ห้ ามมิให้ ทาํ การซ่ อมแซมหรือแก้ ไขด้ วยตนเอง
1.7 ระหว่างการใช้ งาน ผลิตภัณฑ์อาจมีความร้ อนสูง ดังนันควรหลี
้
กเลี่ยงต่อการสัมผัสถูกโดยตรง ควรใช้
ถุงมือกกันความร้ อนในการจับภาชนะ และควรหลีกเลีย่ งมิให้ เด็กอยูใ่ กล้ บริ เวณที่ผลิตภัณฑ์ตดิ ตังอยู
้ ่

1.8 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายหรื อการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ ้นจากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามคําเตือนหรื อการไม่ได้ ใช้ อะไหล่ของบริษัทฯในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

2. การติดตัง้
บรรจุภ

ห้ ามทําการทิ ้งบรรจุภณ
ั ฑ์ในสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็ นการรักษาสิง่ แวดล้ อม ควรทิ ้ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ในสถานที่ๆถูกเตรี ยมไว้ โดยเฉพาะ

การติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์เข้ ากับตู้เฟอร์ นิเจอร์ ควรดําเนินการโดยช่างผู้ชํานาญการเท่านัน้
โดย
ผลิตภัณฑ์สามารถติดตังบนวั
้ สดุหลากหลายชนิด โดยมีข้อแม้ วา่ จะต้ องเป็ นวัสดุที่ทนความร้ อนได้
มากกว่าหรื อเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส
การติดตังลงบนเคาน์
้
เตอร์
2.1 ดําเนินการเจาะท็อปเคาน์เตอร์ ตามขนาดเจาะของสินค้ าที่ระบุไว้ ในแคตตาล็อกหรื อหน้ าเว็บไซต์

ภาพแสดงการเจาะขนาดของท็อปเคาน์ เตอร์ ตาม
2.2 ระยะห่างของเตาแก๊ สจากผนังด้ านหลังต้ องไม่น้อยกว่า 50 มม.
2.3 ระยะห่างด้ านข้ างระหว่างเตาแก๊ สกับผนังด้ านข้ างหรื อตู้ต้องไม่น้อยกว่า 100 มม.
2.4 หากมีเครื่ องดูดควันอยูด
่ ้ านเตาแก๊ ส ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 650 มม.

ภาพแสดงระยะห่ างของการติดตัง้ ระหว่ างผนัง
้ ลหรื อสติ๊กเกอร์ โฟมรอบขอบของช่องเจาะเพื่อป้องกันการไหลซึมของนํ ้าลงไปด้ านล่าง
2.5 ควรดําเนินการติดตังซี

ภาพแสดงการติดซีลหรื อสติก๊ เกอร์ โฟมรอบช่ องเจาะเฟอร์ นิเจอร์
2.6 หลังจากการวางเตาแก๊ สลงบนเคาน์เตอร์ ให้ ดําเนินการยึด Fixing Bracket (กิฟท์ลอ็ ค) กับโครงตู้หรื อเคาน์เตอร์ ทอ็ ป

เพื่อให้ เตาแก๊ สได้ ถกู ยึดแน่น และแนบสนิทกับตู้เฟอร์ นิเจอร์
2.7 การยึดกิ๊ฟท์ลอ็ คด้ านใต้ เตาแก๊ สกับตู้เฟอร์ นิเจอร์ จะทําให้ เตาแก๊ สได้ แนบสนิทกับตู้มากยิ่งขึ ้น

ภาพแสดงการยึดกิฟท์ ลอ็ ค

วิธีการยึดกิฟท์ ลอ็ คประเภทต่ างๆ
กิฟ
๊ ท์ ลอ็ คประเภทตะขอ
ให้ ดําเนินการยึดตะขอ B เข้ ากับหูยดึ กิ๊ฟท์ A ของเตาแก๊ ส
หลังจากนันให้
้ หมุนสลัก C ไปเกี่ยวกับเคาน์เตอร์ ทอ็ ปหรื อไม้
รองท็อป และทําการไขสกรู D ให้ แน่นจนกว่าสลัก C จะ
เกี่ยวกับท็อปสนิท

กิฟ
๊ ท์ ลอ็ คประเภทตะขอสไลด์
ให้ ดําเนินการยึดตะขอ B และ C ให้ เกี่ยวและบีบกับเคาน์เตอร์ ทอ็ ป หลังจากนันให้
้ ดําเนินการไขสกรู A ให้ แน่น

กิฟ
๊ ท์ ลอ็ คประเภทสกรู
ให้ ดําเนินการวางกิ๊ฟท์ลอ็ ค B ให้ อยูใ่ นตําแหน่งที่เหมาะสมหลังจากนันให้
้ ดําเนินการไขสกรู A ให้ แน่น

2. การติ
ดตัง้ ่ อมต่ อแก๊ ส
3. การเชื
เตาแก๊ สอีฟ ใช้ สําหรับแก๊ สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) และหัวปรับแรงดันตํ่าเท่านัน้
ในกรณีท่ ตี ดิ ตัง้ เตาแก๊ สบนเตาอบ ควรหลีกเลี่ยงการเดินสายแก๊ สผ่ านด้ านกลัง
ของเตาอบ เนื่องจากมีความร้ อนสูงและอาจทําให้ สายแก๊ สละลายและเกิดรู ร่ ัว
ของแก๊ สได้
เตาแก๊ สอีฟ สามารถเชื่อมต่อเข้ ากับท่อแก๊ สทองแดง (ใน
กรณีที่เชื่อมต่อกับท่อแก๊ สทองแดงให้ ใช้ ข้อต่อเกลียว ½”
และเดินท่อแก๊ สที่ความยาวไม่เกิน 2 เมตร) หรื อสายแก๊ ส
แต่จะต้ องเชื่อมต่อผ่านหัวปรับแรงดันตํ่าและมีซีลหรื อ
ปะเก็น (gasket) อยูด่ ้ านในระหว่างเกลียวที่เชื่อมต่อด้ วย
เสมอ
คําเตือน:
•

•

•

หากไม่ใส่ซีลหรื อปะเก็น (gasket) อยูด่ ้ านใน
จะทําให้ เกิดแก๊ สรั่วและไปอันตรายได้
ซีลหรื อปะเก็น (gasket) จะต้ องผลิตจากวัสดุ
เซรามิคที่ทางบริ ษัทฯมีให้ เท่านัน้ ไม่ควรใช้ ซี
ลยางหรื อวัสดุชนิดอื่นมาทดแทนเพราะอาจขาดหรื อเปื่ อยได้ ง่าย
เตาแก๊ สจะต้ องถูกติดตังภายในห้
้
องที่มีอากาศถ่ายแทได้ สะดวกตลอดเวลา

4. การใช้ งานเตาแก๊ ส
ก่อนการจุดติดเตาแก๊ สทุกครัง้ ให้ สงั เกตุวา่ หัวเตา
แก๊ สอยูใ่ นตําแหน่งตรงกลางของช่องจ่ายแก๊ ส
เสมอไม่เอียง เพราะอาจะทําให้ หวั เตาละลายได้

เมื่อต้ องการจุดติดเตาแก๊ สให้ ดําเนินเปิ ดวาล์วแก๊ สที่ถงั แก๊ ส จากนันกดปุ่
้
ม
Safety (ถ้ ามี) หลังจากนันกดปุ่
้
มบิดเตาแก๊ สลง หัวสปาร์ คประกายไฟจะเริ่ม
ทํางานในทันที
หลังจากนันให้
้ ทําการบิดปุ่ มทวนเข็มนาฬิกามาที่ตําแหน่ง
MAX กดค้ างไว้ จนกว่าไฟจะจุดติด ประมาณ 15 วินาที จึงปล่อยปุ่ มบิด (หาก
ปล่อยมือก่อนไฟอาจจะดับได้ เนื่องจากหัว Safety ยังไม่ร้อนเพียงพอจึงตัด
แก๊ ส) ในกรณีที่ไฟไม่ติดภายใน 15 วินาที ให้ ดําเนินการปล่อยปุ่ มบิดและ
ปล่อยเตาแก๊ สทิ ้งไว้ ไม่ตํ่ากว่า 60 วินาที แล้ วจึงค่อยจุดติดใหม่อีกครัง้
เมื่อต้ องการปิ ดเตาแก๊ สให้ หมุนปุ่ มบิดตามเข็มนาฬิกามาที่ตําแหน่งปิ ด
ในกรณีที่ไฟจุดติดขึ ้นมาแล้ วและเกิดการดับ หัว Safety จะทํางานตัดแก๊ สให้ อตั โนมัติ ผู้ใช้ เพียงแค่บิดปุ่ มบิดมาที่ตําแหน่ง
้ ดําเนินการจุดติดใหม่อีกครัง้
และรอ 60 วินาทีหลังจากนันให้

ปิ ด

5. การใช้ งานภาชนะที่เหมาะสมกับหัวเตา

แผนภาพแสดงการใช้ ภาชนะที่เหมาะสม
•

•

•

•

เพื่อเป็ นงานเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานของหัวแก๊ สและการประหยัดแก๊ ส ควรใช้ ภาชนะชนิดก้ นเรี ยบ
ในการประกอบอาหาร
ขนาดภาชนะจําเป็ นจะต้ องมีขนาดที่สอดคล้ องกับขนาดของหัวเตาไม่ใหญ่กว่าจนเกินไป การเลือกใช้ ภาชนะที่
ใหญ่กว่าหัวเตามากๆ อาจทําให้ ความร้ อนจากก้ นภาชนะแผ่ลงมาที่ฐานเตาและก่อให้ เกิดความเสียหายได้
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ ทําการต้ มนํ ้า หากนํ ้าเดือดแล้ วให้ ดําเนินการหรี่ แก๊ สให้ มากที่สดุ เพื่อป้องกันนํ ้าล้ นลงมาที่หวั เตา
แก๊ ส
ในขณะจุดติดเตาแก๊ สเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ไม่ควรจุดไฟในขณะที่ภาชนะไม่ได้ บรรจุอาหาร

•

•

เมื่อประกอบอาหารประเภทที่มีนํ ้ามันหรื อแอลกอฮอลล์เป็ นส่วนผสมให้ ระมัดระวังเป็ นพิเศษ เนื่องจากวัตถุดิบ
ดังกล่าวเป็ นส่วนผสมที่มีคณ
ุ สมบัติตอ่ การไวไฟ
เส้ นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสมสําหรับหัวเตาขนาดต่างๆ

6. การดูแลรักษาและทําความสะอาด
ห้ ามใช้ เครื่ องฉีดนํ ้าในการทําความสะอาดเตาแก๊ สเป็ นอันขาด
• ก่อนการทําความสะอาดเตาแก๊ สทุกครัง้ ให้ มน
ั่ ใจว่าได้ ดําเนินการปิ ดการเชื่อมต่อไฟฟ้าแล้ วทุกครัง้
• ควรหลีกเลี่ยงการทิ ้งคราบของของกรดต่างๆจากอาหารเช่น นํ ้าส้ มสายชู เกลือ นํ ้าผลไม้ รสเปรี ย้ วชนิด
ต่างๆ บนพื ้นผิวเตาแก๊ สที่เป็ นสแตนเลส

•

6.1 การทําความสะอาดสแตนเลสสตีล
•

•

การทําความสะอาดบนผิวเตาชนิดแสตนเลสสตีล ควรใช้ วสั ดุที่มีผิวละเอียดและนุ่มนวลในการเช็ดทําความ
สะอาด ไม่ควรใช้ วสั ดุที่มีความหยาบในการทําความสะอาด และควรเช็ดให้ แห้ งในทันทีหลังจากการใช้ งานเสร็จ
ไม่ควรใช้ สารเคมีหรื อผงซักฟอกในการทําความสะอาดพื ้นผิวสแตนเลสสตีล

6.2 การทําความสะอาดอุปกรณ์แก๊ ส

ตะแกรงรองภาชนะ หัวเตา สามารถถอดออกมาล้ างทําความสะอาดได้ โดยวิธีที่เหมาะสมคือการนําเอามาล้ างในนํ ้าร้ อนที่
ไม่มีสว่ นผสมของผงซักฟอกหรื อนํ ้ายาล้ างจาน หลังจากนันให้
้ ทําการเช็ดด้ วยผ้ าแห้ งในทันที และนํากลับมาวางใน
ตําแหน่งเดิม และไม่ควรนําไปล้ างในเครื่ องล้ างจาน
เพื่อประสิทธิภาพของการจุดติด หัวสปาร์ คและหัว Safety จะต้ องสะอาดอยูเ่ สมอไม่เปรอะเปื อ้ นคราบอาหาร ควรใช้ ผ้าชุบ
นํ ้าสะอาดเช็ดทําความสะอาดและใช้ ผ้าแห้ งเช็ดในทันที

บริ ษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จํากัด
660 ซอยนวมิทร์ 91 แยก 3-42
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-033-5400
โทรสาร: 02-033-5409
ศุนย์บริการหลังการขาย:
โทรศัพท์: 02-033-5422
Email: service@eve.co.th, support@eve.co.th
www.eve.co.th

