Instruction Manual

คู่มือการใช้ งาน
เตาแก๊ ส
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เรียน ท่ านผู้มีอุปการะคุณ
ทางบริ ษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป ขอกราบขอบพระคุณที่ได้ ไว้ วางใจและซื ้อสินค้ ากับทางบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้เพื่อการใช้ งานอุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องและ
ปลอดภัย ทางบริ ษัทฯแนะนาให้ ทา่ นอ่านคูม่ ือนี ้อย่างละเอียดและปฏิบตั ิตามข้ อแนะนา และเก็บไว้ อ้างอิงในอนาคต เพื่อให้ การใช้ งานเป็ น
ประโยชน์อย่างสูงสุด

คาแนะนาด้ านความปลอดภัยและการใช้ งานอย่ างถูกวิธี
เพื่อการใช้ งานเครื่ องใช้ ไฟฟ้าได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทางบริ ษัทฯแนะนาให้ ทางผู้ใช้ ปฏิบตั ิตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
 ควรติดต่อศูนย์บริ การของบริ ษัทฯหรื อศูนย์บริ การที่ได้ รับการรับรองโดยบริ ษัทฯเท่านัน้
 ควรใช้ อะไหล่ที่จดั จาหน่ายโดยบริ ษัทผู้ผลิตเท่านันและห้
้
ามซ่อมหรื อปรับแต่งเครื่ องเองไม่
ว่ากรณีใดก็ตาม
 เตาได้ ถกู ออกแบบมาเพื่อให้ ใช้ งานภายในบ้ านและครัวเรื อนเท่านัน้ ไม่เหมาะสาหรับการ
ใช้ งานเชิงพาณิชย์
 เตาแก๊ สจะส่งผ่านความร้ อนและความชืน้ ออกจากตัวเตา โปรดดูให้ มนั่ ใจว่าห้ องครัวมี
อากาศถ่ายเทได้ ดีและมีการติดตัง/ใช้
้ งานเครื่ องดูดควัน
 หากมีการใช้ เตาแก๊ สเป็ นระยะเวลานาน ควรจะต้ องมีการระบายอากาศที่มากขึ ้น (เปิ ด
ประตู หรื อ กระจกห้ องครัว)
 ห้ ามใช้ เตาเมื่อเตาโดนน ้า หรื อ จับเตาเมื่อมือเปี ยก
 ห้ ามวางภาชนะที่มกี ้ นผิดรูป หรื อ ไม่มนั่ คงบนตะแกรงเตาแก๊ สเพื่อป้องกันภาชนะล้ ม
 เคลือ่ นย้ ายหัวมงกุฏด้ วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันหน้ าเตากระจกเสียหาย
 หากเตาแก๊ สดับโดยบังเอิญ ให้ ปิดแก๊ สและรอหลัง 1 นาทีจงึ จะหมุนลูกบิดเตาเพื่อเปิ ดแก๊ ส
อีกครัง้
 เตาต้ องใช้ กบั ประเภทของแก๊ สที่ระบุบบนฉลากเท่านัน้
 อย่าตังให้
้ ภาชนะเกินออกมาอยูบ่ นลูกบิดเตา ตามภาพ
 อย่าวางหม้ อหรื อกระทะอันเดียวกันบนหัวเตา 2 หัวตามภาพ หรื อใช้ ภาชนะที่มีก้นไม่
เรี ยบ เวลาวางแล้ วไม่แนบไปกับหัวมงกุฏจะเสีย่ งต่อการที่กระทะล้ ม หรื อ อาหารหกได้
 ห้ ามใช้ น ้าในการทาความสะอาดอะไหล่ด้านในเตาแก๊ สเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ ้น
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 เตาแก๊ สใช้ สาหรับทาอาหารเท่านี ้น ห้ ามใช้ ในการทาให้ ผ้าหรื อเสื ้อผ้ าแห้ ง หรื อใช้ งานผิดประเภทอื่นๆ
 อย่าใช้ เตาแก๊ สในสถานที่ที่ลมพัดให้ เปลวไฟดับได้
 ดูให้ มนั่ ใจว่าไม่มีสงิ่ ของทีต่ ิดไฟง่ายอยูใ่ กล้ เตาก๊ ส

 ตรวจสอบสมา่ เสมอว่าเตานันท
้ างานเป็ นปรกติ
 หลังใช้ งานทุกครัง้ ลูกบิดต้ องอยูใ่ นตาแหน่งปิ ด และไม่มีเปลวไฟบนหัวเตา
 โปรดดูให้ มนั่ ใจว่าห้ องนันมี
้ การระบายอากาศที่ดี ห้ ามไม่ให้ ใช้ เตาแก๊ สในห้ องเล็กแคบและ
ไม่มีการระบายอากาศนานกว่า 10 นาทีแล้ วไม่มีการระบายอากาศออกหรื อเปิ ดหน้ าต่าง
 ถังแก๊ สควรอยูห่ า่ งจากเตาแก๊ ส 0.5 เมตร
 อย่าวางภาชนะให้ อยูเ่ หนือลูกบิด ความร้ อนจากภาชนะจะส่งผ่านถึงลูกบิด และเกิด
อันตรายได้
 ปิ ดวาว์ลแก๊ สทุกครัง้ ที่มีการเปลีย่ นถังแก๊ ส
 ควรปิ ดวาว์ลแก๊ สทุกครัง้ เมื่อไม่ได้ ใช้ งานเตาแก๊ ส
 ขณะใช้ งานบริเวณหน้ าเตาจะร้ อนจัด โปรดระมัดระวังเมื่อจับด้ านบนเตา
 ห้ ามไม่ให้ ปล่อยให้ เตาทางานโดยไม่คนดูแล
 เตาแก๊ สไม่เหมาะสาหรับเด็ก หรื อ ผู้ที่พิการทางสมอง หรื อไม่มีประสบการณ์การ
ใช้ งาน หรื อผู้ไม่มีความรู้ในการใช้ งาน
ผู้ใช้ ควรศึกษาคูม่ ือนี ้อย่างดีก่อนการใช้ งานเครื่ อง
 ควรติดต่อศูนย์บริ การทันทีเมื่อพบเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
o หากมีข้อสงสัยในการใช้ งานหรื อการเตรี ยมอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการติดตัง้
o เมื่ออุปกรณ์ตอ่ พ่วงไฟฟ้ามีปัญหาหรื อเสียหาย
o หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเตาหลังจากแกะออกสินค้ าจากบรรจุภณ
ั ฑ์
o เมื่อเตามีปัญหาในการทางาน

ห้ ามใช้ สเปรย์ ทุกชนิดใกล้ เตาแก๊ สขณะกาลังใช้ งานเตาเด็ดขาด
ห้ ามใช้ เตานีเ้ ป็ นเครื่องให้ ความร้ อนแทนฮีตเตอร์
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ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการติดตังที
้ ่ไม่ถกู ต้ องหรื อการใช้ งานที่ไม่เหมาะสมไม่ถกู ต้ อง

หรื อไม่ตรง

ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคูม่ ือนี ้
อันตราย
-

หากพบว่าแก๊ สรั่ว ให้ ทาการปิ ดวาว์ลแก๊ ส ห้ ามเปิ ดสวิสช์
ไฟฟ้าต่างๆ หรื อจุดไม้ ขดี หรื อ ใช้ ไฟแช๊ ก

-

ห้ ามใช้ โทรศัพท์
เปิ ดหน้ าต่าง และติดต่อศูนย์ซอ่ ม

แก๊ สมีสว่ นผสมของเมอร์ คาแพน ซึง่ คุณจะได้ กลิน่ แก๊ สรั่วหรื อกลิน่ ไข่เน่า แม้ วา่ กลิน่ นันจะแค่
้
1/1000 ต่อปริ มาณแก๊ สในอากาศเท่านัน้

รายละเอียดสินค้ า
อุปกรณ์ ท่ มี ากับเครื่อง
ขาตังยาง
้
จานวน 4 อัน

หัวมงกุฏเล็ก จานวน 1 อัน

คูม่ ือ 1 เล่ม

การติดตัง้
การติดตังลงบนเคาน์
้
เตอร์
1. ดาเนินการเจาะท็อปเคาน์เตอร์ ตามขนาดเจาะของสินค้ าที่ระบุไว้ ในแคตตาล็อกหรื อหน้ าเว็ บไซต์

ภาพแสดงการเจาะขนาดของท็อปเคาน์ เตอร์
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2. ระยะห่างของเตาแก๊ สจากผนังด้ านหลังต้ องไม่น้อยกว่า 150 มม.
3. ระยะห่างด้ านข้ างระหว่างเตาแก๊ สกับผนังด้ านข้ างหรื อตู้ต้องไม่น้อยกว่า 200 มม.
4. หากมีเครื่ องดูดควันอยูด่ ้ านบนเตาแก๊ ส ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 700 มม.
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ภาพแสดงระยะห่ างของการติดตัง้ ระหว่ างผนัง
5. ควรดาเนินการติดตังซี
้ ลหรื อสติ๊กเกอร์ โฟมรอบขอบของช่องเจาะเพื่อป้องกันการไหลซึมของน ้าลงไปด้ านล่าง

ภาพแสดงการติดซีลหรือสติก๊ เกอร์ โฟมรอบช่ องเจาะเฟอร์ นิเจอร์
6. หลังจากการวางเตาแก๊ สลงบนเคาน์เตอร์ ให้ ดาเนินการยึด Fixing Bracket (กิฟท์ลอ็ ค) กับโครงตู้หรื อเคาน์เตอร์ ท็อป
7. เพื่อให้ เตาแก๊ สได้ ถกู ยึดแน่น และแนบสนิทกับตู้เฟอร์ นิเจอร์
การยึดกิ๊ฟท์ลอ็ คด้ านใต้ เตาแก๊ สกับตู้เฟอร์ นิเจอร์ จะทาให้ เตาแก๊ สได้ แนบสนิทกับตู้มากยิ่งขึ ้น
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ภาพแสดงการยึดกิฟท์ ลอ็ ค
วิธีการยึดกิฟท์ ล็อคประเภทต่ างๆ
กิ๊ฟท์ ลอ็ คประเภทตะขอ
ให้ ดาเนินการยึดตะขอ B เข้ ากับหูยดึ กิ๊ฟท์ A ของเตาแก๊ ส
หลังจากนัน้ ให้ หมุนสลัก C ไปเกี่ยวกับเคาน์เตอร์ ท็อปหรื อไม้
รองท็อป และทาการไขสกรู D ให้ แน่นจนกว่าสลัก C จะ
เกี่ยวกับท็อปสนิท
กิ๊ฟท์ ลอ็ คประเภทตะขอสไลด์
ให้ ดาเนินการยึดตะขอ B และ C ให้ เกี่ยวและบีบกับเคาน์เตอร์ ท็อป หลังจากนัน้
ดาเนินการไขสกรู A ให้ แน่น
กิ๊ฟท์ ลอ็ คประเภทสกรู
ให้ ดาเนินการวางกิ๊ฟท์ลอ็ ค B ให้ อยูใ่ นตาแหน่งทีเ่ หมาะสมหลังจากนัน้ ให้ ดาเนินการไขสกรู A ให้ แน่น
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ให้

ข้ อควรระวัง
1. ก่ อนการติดตัง้ โปรดตรวจสอบว่ าประเภทแก๊ สและแรงดันแก๊ สนัน้ เหมาะสมกับเครื่องหรือไม่
2. โปรดศึกษาข้ อมูลสินค้ าบนฉลากสคบ
3. เครื่องต้ องได้ รับการติดตัง้ ตามกฏข้ อบังคับที่ระบุไว้ ในคู่มือ โปรดให้ ความสาคัญกับข้ อแนะนาเกี่ยวกับการ
ระบายอากาศภายในห้ องครัว

บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบถึงความเสียหายที่เกิดขึน้ ต่ อคนหรื อสัตว์ หากเครื่องติดตัง้ ผิดวิธี หรือใช้ งานผิดวิธี

การระบายอากาศ
ห้ องที่วางเครื่ องควรมีอากาศถ่ายเทที่ดีเพื่อการทางานทีด่ ีของหัวเตาแก๊ ส และเพื่อรักษาให้ อณ
ุ หภูมหิ ้ องและให้ ผ้ ใู ช้ งานปลอดภัย
ระยะห่ างระหว่ างเตาแก๊ ส
พื ้นผิวต่างๆที่อยูต่ ดิ และห่างจากขอบเตาระยะ 200 มม. ควรมีคณ
ุ สมบัติที่ทนความร้ อน ไม่ติดไฟ พื ้นผิวที่สามารถติดไฟได้ ควรมีระยะห่างจาก
หน้ าเตาอย่างน้ อย 600 มม. และห้ ามมีสงิ่ ใดอยูเ่ หนือเตาในระยะอย่างน้ อย 650 มม. ห้ ามตัวเตาติดกับพื ้นผิวใดๆทังทางด้
้
านข้ าง และด้ างล่าง
เตาแก๊ ส

การต่ อแก๊ ส
ข้ อควรจา: เตาแก๊ สอีฟ ใช้ สาหรับแก๊ สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) และหัวปรับแรงดันต่าเท่ านัน้ ในกรณีท่ ี
ติดตัง้ เตาแก๊ สบนเตาอบ ควรหลีกเลี่ยงการเดินสายแก๊ สผ่ านด้ านหลังของเตาอบ เนื่องจากมีความร้ อนสูงและ
อาจทาให้ สายแก๊ สละลายและเกิดรู ร่ ั วได้
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เตาแก๊ สอีฟ สามารถเชื่อมต่อเข้ ากับท่อแก๊ สทองแดง (ใน
กรณีที่เชื่อมต่อกับท่อแก๊ สทองแดงให้ ใช้ ข้อต่อเกลียว ½”
และเดินท่อแก๊ สที่ความยาวไม่เกิน 2 เมตร) หรื อสายแก๊ ส
แต่จะต้ องเชื่อมต่อผ่านหัวปรับแรงดันตา่ และมีซีลหรื อ
ปะเก็น (gasket) อยูด่ ้ านในระหว่างเกลียวทีเ่ ชื่อมต่อด้ วย
เสมอ
คาเตือน:
• หากไม่ใส่ซีลหรื อปะเก็น (gasket) อยูด่ ้ านใน
จะทาให้ เกิดแก๊ สรั่วและก่อให้ เกิดอันตรายได้
• ซีลหรื อปะเก็น (gasket) จะต้ องผลิตจากวัสดุ
เซรามิคที่ทางบริ ษัทฯมีให้ เท่านัน้ ไม่ควรใช้ ซี
ลยางหรื อวัสดุชนิดอื่นมาทดแทนเพราะอาจขาดหรื อเปื่ อยได้ งา่ ย
• เตาแก๊ สจะต้ องถูกติดตัง้ภายในห้ องที่มีอากาศถ่ายแทได้ สะดวกตลอดเวลา

ข้ อควรจา:เครื่ องควรได้ รับการต่ อแก๊ สจากช่ างบริษัทฯ หรื อช่ างผู้ชานาญการเท่ านัน้
ต้ องตรวจสอบว่ ามีแก๊ สรั่วหรือไม่ โดยการ เปิ ดวาว์ ลแก๊ ส บิดลูกบิดเตาไปที่ตาแหน่ งปิ ด และใช้ นา้ สบู่ทา
ไปที่ข้อต่ อต่ างๆ หากพบฟองสบู่แปลว่ าบริเวณนัน้ แก๊ สรั่ ว

ตรวจสอบว่ าเตาแก๊ สอยู่ในสภาพดีหลังจากการนาเตาออกจากกล่ องบรรจุ และมีชนิ ้ ส่ วนที่ไม่ ได้
ประกอบเข้ ากับเครื่ องอยู่ในถุงแยก ห้ ามไม่ ให้ ทงิ ้ กล่ อง ถุงพลาสติก โฟม อื่นๆ ใกล้ เด็กเล็ก เนื่องจากแด็กอาจ
นามาเล่ นและเกิดอันตรายได้
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบถึงความเสียหายที่เกิดขึน้ ต่ อคนหรื อสัตว์ หากเครื่องติดตัง้ ผิดวิธี หรือใช้ งานผิด
วิธี หรือโดยช่ างที่บริษัทฯไม่ ได้ รับรอง
ข้ อควรจา: หากเครื่ องทางานผิดปกติ โปรดติดต่ อศูนย์ ซ่อม

คู่มือการใช้ งาน
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เพื่อการใช้ งานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและเพื่อยืดอายุการใช้ งานเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ทางบริ ษัทฯจึงแนะนาให้ ผ้ ใู ช้ อา่ นคูม่ ือการใช้ งานเล่มนี ้โดยละเอียด
ก่อนการเริ่ มใช้ งานเครื่ อง คูม่ ือการใช้ งานนี ้จะแนะนาขันตอนการใช้
้
งานเครื่ องอย่างปลอดภัย โปรดเก็บรักษาคูม่ ือนี ้ไว้ เพื่อใช้ เป็ น ข้ อมูลในอนาคต

ระวัง!! ก่อนการจุดติดเตาแก๊ สทุกครัง้ ให้ สงั เกตว่าหัวเตา
แก๊ สอยูใ่ นตาแหน่งตรงกลางของช่องจ่ายแก๊ ส เสมอไม่เอียงเพราะ
อาจจะทาให้ หวั เตาละลายได้

เมื่อมีการถอดหัวเตาออกให้ ใส่หวั เตากลับตามภาพ
1
2

3

ประกอบตาแหน่ง 1,2 เข้ าบนหัวเตา 3 เพือ่ ให้ ทงสองชิ
ั้
้นลงล็อกกับหัวเตา

การใช้ งาน (เตาแก๊ ส)
การจุดติดและการใช้ งานหัวเตาแก๊ ส
ในการเปิ ดเตาแก๊ ส ให้ กดลูกบิดพร้ อมกับหมุนลูกบิดไปพร้ อมๆกันในลักษณะแบบทวนเข็มนาฬกิ า จนกระทัง่ สัญลักษณ์บนลูกบิดอยูใ่ นแนว
เดียวกับระดับความร้ อนเตาที่ต้องการ เช่น หากต้ องการใช้ ไฟแรงสุดให้ หมุนลูกบิดไปที่ตาแหน่งความร้ อนตามตารางด้ านล่าง เมื่อเปลวไฟติดให้
กดลูกบิดค้ างไว้ 3-4 วินาทีเพื่อให้ เซฟตี ้วาว์ลทางานและเปลวไฟติดอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง หากเปลวไฟดับ ให้ รอ 1 นาทีเพื่อให้ แก๊ สระเหยก่อนทีจ่ ะ
ลองจุดติดหัวเตาใหม่ ในขันตอนนี
้
้สามารถปรับระดับเปลวไฟได้ โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา ตามสัญลักษณ์เปลวไฟ หากต้ องการปิ ดแก๊ สให้
หมุนลูกบิดไปตามเข็มนาฬิกาจนลูกศรหยุดที่ สัญลักษณ์
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ข้ อแนะนา ในกรณีที่ไฟเตาแก๊ สดับ จาเป็ นจุดหัวเตาแก๊ สด้ วยไฟแช๊ ค หรื อ ไม้ ขีดเข้ าที่หวั เตา (โปรดระวังไม่ให้ เปลวไฟสัมผัสโดนผิวหนัง)
เซฟตี ้วาว์ลจะช่วยให้ ไฟติด หากจุดไฟไม่ติด เนื่องมาจากมีเศษอาหาร น ้า อุดตันช่องส่งแก๊ ส ไม่ควรกดลูกบิดให้ จดุ ติดไฟนานกว่า 15 วินาที หาก
หัวเตาไม่จดุ ติดหรื อเปลวไฟดับเองให้ ทาการหมุนลูกบิดไปที่ตาแหน่งปิ ด รอ 1 นาทีแล้ วเริ่ มขันตอนการจุ
้
ดติดใหม่ เมื่อหัวเตามีเปลวไฟติดแล้ ว
สามารถทาการปรับความแรงเปลวไฟได้ ตามที่ต้องการ
การปรับความแรงของเปลวไฟ
ลูกบิดสามารถปรับระดับความร้ อนได้ จากความแรงน้ อยสุดถึงมากที่สดุ
สัญลักษณ์
หรื อ
หรื อ

รายละเอียด/คาอธิบาย
ตาแหน่งปิ ด / ไม่มีเปลวไฟ
จุดติด / เปลวไฟแรงที่สดุ
เปลวไฟน้ อยที่สดุ

ข้ อแนะนาในการใช้ เตาแก๊ ส
เพื่อการใช้ งานที่ประหยัดแก๊ ส และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ให้ ใช้ กระทะหรื อหม้ อที่พอดีกบั ขนาดหัวเตา เพื่อป้องกันไม่ใ ห้ เปลวไฟพุง่ ออกด้ านข้ าง
กระทะหรื อหม้ อ (ตามภาพ) ให้ ใช้ กระทะหรื อหม้ อก้ นแบนเท่านัน้
เมื่ออาหารเริ่ มเดือด ให้ ปรับระดับไฟลงให้ พอเดือด โปรดระมัดระวังในขณะทาอาหารด้ วยน ้ามันหรื อน ้ามันจากสัตว์เนื่องจากน ้ามันจะก่อให้ เกิด
เพลิงไหม้ ได้

การทางานเครื่ องที่ผิดปรกติ
อาการต่อไปนี ้คืออาการที่เครื่ องทางานผิดปรกติ โปรดติดต่อศูนย์ซอ่ ม
 หัวเตามีเปลวไฟสีเหลือง

 หัวเตาไม่มเี ปลวไฟสม่าเสมอ

 เครื่ องใช้ มีคราบเขม่าติดตามภาชนะ

 เตาแก๊ สดับเมื่อปิ ด/เปิ ดประตูเตาอบ

 หัวเตาจุดติดได้ ไม่ดี

 ลูกบิดหมุนได้ ยาก

แนวทางการแก้ ปัญหา
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ปั ญหา
เตาไม่จดุ ติด

สาเหตุ





แนวทางแก้ ไข
 เปิ ดแก๊ ส
 เปลีย่ นถังแก๊ ส
 ทาความสะอาด/เปลีย่ นท่อแก๊ ส
 ตรวจสอบว่าปลัก๊ ไฟเสียบทีเ่ ต้ าเสียบหรื อไม่/เปลีย่ น
แบตเตอรรี่
 จุดติดหัวเตาเองด้ วยไฟแช๊ กหรื อไม้ ชีด
 ทาความสะอากหัวสปาร์ กหรื อเปลีย่ นหัวสปาร์ ก
 วางฝาปิ ดหัวเตาให้ ตรงตาแหน่ง

วาว์ลแก๊ สปิ ดอยู่
แก๊ สหมด
ท่อแก๊ สเต็มไปด้ วยลมหรื ออุดตัน
หัวเตาไม่ติดไฟ

 ไฟดับ
 ตัวจุดติด/หัวสปาร์ กเป็ นสีดาหรื อ
เสียหาย
 ฝาปิ ดเตาอยูผ่ ิดตาแหน่ง
เปลวไฟผิดปรกติ

 แก๊ สหมด
 รูปล่อยแก๊ สมีสงิ่ อุดตัน
 หัวเตาอยูไ่ ม่ตรงตาแหน่ง

 เปลีย่ นถังแก๊ ส
 ทาความสะอาดหัวเตา
 วางหัวเตาให้ ตรงตาแหน่ง

มีกลิน่ แก๊ ส

 ท่อแก๊ สรั่ว
 ท่อส่งแก๊ สเสียหาย

 ตรวจสอบการรั่วโดยการใช้ น ้าสบู่ หากพบรูรั่วให้
เปลีย่ นท่อ
 ให้ เปลีย่ นท่อแก๊ ส

 เซฟตี ้วาว์ลไม่ทางาน

 กดลูกบิดให้ นานขึ ้นและติดต่อศูนย์ซอ่ ม

เปลวไฟดับเมื่อปล่อย
ลูกบิด

การดูแลรั กษา
 ปิ ดวาว์ลแก๊ สก่อนการตรวจสอบเตาแก๊ สหรื อทาความสะอาดทุกครัง้
 ตรวจสอบท่อแก๊ สเป็ นประจาว่าอยูใ่ นสภาพดีและไม่รั่ว จาเป็ นต้ องเปลีย่ นท่อเป็ นประจา และตาแหน่งท่อและถังแก๊ สต้ องอยูห่ า่ งแหล่ง
ความร้ อนและเช็ดทาความสะอาดเสมอ
 โปรดดึงสายไฟออกจากเต้ าเสียบ (ถ้ ามี) ทุกครัง้ ที่เปลีย่ นอะไหล่เครื่ อง
 วางฝาปิ ดหัวเตาและฐานหัวเตาให้ ตรงตาแหน่ง เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ หวั เตาเสียรูปและเกิดความเสียหายได้
 โปรดดูแลให้ เตาแก๊ สสะอาดเสมอเพื่อยืดการทางานของเตา
 เช็ดทาความสะอาดด้ านหน้ าเตาแก๊ สด้ วยผ้ าแห้ ง หากมีคราบติดแน่นให้ ใช้ ผ้าชุบน ้าสบูเ่ และเช็ดให้ แห้ ง
 ทาความสะอาดหัวมงกุฏในน ้าอุน่ และเช็ดให้ แห้ งก่อนวางกลับเข้ าตาแหน่ง
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ห้ าม! ใช้ เหล็กขัดหม้ อ แปรงไนล๊ อน น ้ามัน หรือน ้ามันเบนซินต่างๆ น ้ายาหรือผงทาความสะอาดทีม่ ีฤทธิ์กดั กร่อนในการทาความ
สะอาดเตาเด็ดขาด

บริ ษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จากัด
660 ซอยนวมิทร์ 81 แยก 3-42
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-033-5400
โทรสาร: 02-033-5409
ศุนย์บริ การหลังการขาย:
โทรศัพท์: 02-033-5422
Email: service@eve.co.th, support@eve.co.th
www.eve.co.th
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