
วธิกีารตดิต ัง้

วธิกีารประกอบแกส๊ กอ่นใชท้กุครัง้ตอ้งปฏบิัตติามนี้

ตรวจสอบสภาพของตัวแกส๊ และการตอ่สายตา่งๆ และถังแกส๊วา่

อยูใ่นสภาพดแีลว้หรอืยงัตรวจดเูกลยีวและตัวสปารค์วา่อยูใ่น

ต าแหน่งทีพ่รอ้มใชง้านไดเ้ปิดแกส๊ทีถั่งแตน่อ้ยกอ่นทีจ่ะเปิด

ตัวสปารค์กดสวทิซเ์ปิดไปทางซา้ย จะมไีฟพุง่ไปยงัแผน่เซรามคิ

จะท าใหแ้ผน่เซรามคิตดิไฟ

      2 วงไฟแรงสงู                          วงไฟแรงต า่    

      2 วงไฟออ่นปานกลาง                 วงไฟสามารถปรับไดอ้อ่น

ขอ้ระวงั

        การกดปุ่ มลกูบดิดันแลว้หมนุซา้ยหา้มแชน่านเพราะ

จะท าใหแ้กส๊คา้งมากแลว้อาจเกดิอันตรายได*้

การใชง้าน

          สามารถใชง้านเหมอืนเตาแกส๊ท่ัวไป  เนือ่งจากเตาแกส๊

อนิฟาเรดไมม่ ีเปลวไฟจงึสามรถใชป้ิ้งยา่ง อาหาร เชน่  

กุง้ หอย ป ูปลา เนือ้ อาหารทะเล เป็นตน้

วธิกีารบ ารงุรกัษา

ถา้เกดิจากมสี ิง่อดุตันทีต่ระแกรงตัวสปารค์ เพราะเกดิจากถังแกส๊ที่

เป็นสนมิ มสี ิง่สกปรกปนอยูซ่ ึง่โดยแรงอัดของแกส๊ปะปนมากับแกส๊

 จงึเกดิการอดุตันจงึตอ้งท าความสะอาดตรงแผน่ตระแกรงในสปารค์ไฟ

 ควรรักษาบรเิวณทีต่ัง้ของเตาแกส๊ใหอ้ยูใ่นทีโ่รงโปรง่ไมอ่ับชืน่

เพราะอาจมตีัวแมลงสาปหรอืแมงมมุเขา้ไปท ารังในทอ่ทองเหลอืง 

สปารค์ ซึง่จะท าใหเ้กดิการอดุตันจงึตอ้งท าความสะอาด

เตาแกส๊อยูเ่สมอ
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ปัญหา ขอ้สงัเกตุ วธิกีารแกไ้ข

- มสี ิง่สกปรกคา้งอยูใ่นทอ่ -ใชไ้ดรเ์ป่าผมเป่าทีแ่ผน่เซรามคิ

1. โครงเตาแกส๊มคีวามหนาเป็นพเิศษ งา่ยและสะดวกตอ่ มเีปลวไฟท าให ้ -ปิดวาลว์ทีถั่งแกส๊ ถอดเบา้

การท าความสะอาดเพราะสิง่สกปรก จะไมเ่กาะแน่นเพยีง ภาชนะด า - มใียแมงมมุตดิอยูใ่นทอ่ทอง (ทีม่แีผน่เซรามคิ) ออกมา

ใชผ้า้ชบุน ้าหมาด ๆ มาเชด็คราบสกปรกก็จะหมดออกโดยงา่ย เหลอืงและนมหนู โดยท าความสะอาดในเบา้ขา้งใน

ใชค้ัตตอมบัตแหย ่ท าความ

สะอาดทอ่นมหนูใหส้ะอาด

2. แผน่เซรามคิพเิศษ ใหค้วามรอ้นได ้1,000 องศาเซลเซยีส ไฟยอ้นกลับ -ความดันแกส๊มากเกนิไป -ปรับความดันแกส๊ใหน้อ้ยลง

 ขึน้ไปวธิรัีกษาท าได ้เปิดไฟเตาเพยีง 5 นาทสี ิง่สกปรกตา่งๆ ในเบา้เตา้ -แผน่อนิฟาเรดแตกหรอืทะลุ -เปลีย่นแผน่เซรามคิให่

ทีอ่ยูบ่นแผน่เซรามคิ จะถกูเผาไหมจ้นสิน้ไมม่เีปลวไฟ ไรเ้ขมา่ ในเบา้เตา้

ควนัภาชนะตม้ ไมด่ า -ระยะหา่งของเข็มจดุไฟมากเกนิไป -ปรับระยะหา่งใหช้ดิกับเป้า

เพือ่ใหส้ปารค์ไฟออกมาถงึ

3. เบา้เตาเป็นอลมูเินยีม ทีม่คีวามหนาเป็นพเิศษ ไมเ่ป็นสนมิ หนา้เตา

ทีร่ะบายความรอ้นไดเ้ป็นอยา่งด ีเผาไหมไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ ท าให ้

ไมไ่ดรั้บอันตรายจากกา๊ซพษิคารบ์อนมอนออกไซด์ จดุไฟไมต่ดิ -เข็มจดุไฟสกปรก -ใชผ้า้ท าความสะอาด

ทีห่ลงเหลอือยู่ -นมหนูจา่ยแกส๊อดุตัน -ถอดนมหนูออกท าความสะอาด

-สายยางแกส๊พับหรอืหัก -ตรวจดสูายยางแกส๊

4. ระบบสปารค์ไฟอัตโนมัต ิปรับไฟได ้3 ระดับ โดยใชปุ้่ มเปิด -หัวปรับเสยี -ตรวจเชค็หัวปรับ

ปิดปรับระดับตามตอ้งกาจากไมม่เีปลวไฟ ตา้นลมแรงได ้ -ทอ่สปารค์อดุตัน -สง่ใหช้า่งตรวจอปุกรณ์

หัวเตาเสน้ผาศนูยก์ลาง  17  เซนตเิมตร

5. เป็นระบบแผค่วามรอ้น ชัน้บนหัวเตาโดยตรง จงึท า

ใหค้วามรอ้นสงูและประหยัดแกส๊ไดม้ากกวา่

เตาแกส๊ท่ัวไป  30 % ขึน้ไป
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