สินค้ าเตาตั้งโต๊ ะ
TNS I1300
TNS IR01
TNS G01
TNS IR 04
TNS G1300 / G130 GB
TNS G11
TNS IR11
TNS G02
TNS IG02
TNS IR04 S
TNS G09 S
TNS IR02
TNS IG01
TNS G08
TNS IR130 GB
TNS IR 270 GB
TNS IG 271 B/ GB
TNS IR 3710 GB
TNS I371 B
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ลักษณะการทางานของเตา
 ลูกบิดจุดติด ใช้งานโดย “กดและหมุน” เป็ นการออกแบบมาเพื่อป้ องกันไม่ให้เด็กหมุนเล่นได้
โดยง่าย
 ขบวนการจุดติดให้พลังการจุดติดเต็มที่ ทาให้สามารถจุดติดหัวเตาได้ง่าย
 ท่อแก๊สแบบพ่น จึงไม่มีสิ่งสกปรกหรื อวัสดุชิ้นเล็ก ๆ กีดขวางท่อ
 ปุ่ มลูกบิ ดควบคุมระดับการทางานหลายระดับ เหมาะกับการเลือกทาอาหารได้หลายชนิ ดตาม
ความเหมาะสม
รายละเอียดอุปกรณ์
เตาตั้งโต๊ ะชนิดหัวแก๊ ส

เตาตั้งโต๊ ะชนิดหัวอินฟาเรด

 ก่อนใช้งานเตาทุกครั้ง จะต้องวางหัวมงกุฎบนหัวเตา
 ก่อนการใช้งานเตา จะต้องแกะพลาสติกที่หุม้ เตาออกก่อน

2

การติดตั้ง
1. ติ ดตั้งเตาแก๊สให้ห่างจากวัสดุ ที่ติ ด
ไฟง่ า ยอย่ า งน้ อ ย 15 ซม. หรื อ
มากกว่า (เช่ น พื้นผิวกาแพง ฯลฯ)
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ส ถานที่ น้ ัน มี
ชั้นวางด้านบนเตาแก๊ส ให้เว้นช่ อง
ห่ า งระหว่ า งเตาแก๊ ส และชั้ นวาง
ด้า นบนอย่ า งน้ อ ย 100 ซม. หรื อ
มากกว่า
2. ตรวจสอบท่อนาเข้าแก๊สให้แน่ใจว่า
ไม่ มี ฝุ่ นหรื อ สิ่ ง สกปรกอุ ด ตัน ด้า น
ใน ใส่ ท่ อ ยางเข้า กับ ทางเข้า ที่ เ ตา
แก๊สดูจากเครื่ องหมายเส้นสี แดง รัดสายแก๊สด้วยแคล๊ม (Clamp) รัดสายให้แน่น

ข้ อควรระวัง
1. ไม่ใช้ชนิดแก๊สแบบอื่น ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลาก
2. ใช้เตาสาหรับปรุ งอาหารเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรวางผ้า หรื อ ผ้าขนหนูแห้งไว้บนเตา
แก๊ส
3. ไม่ควรวางจานครอบบนเปลวไฟ หรื อนาวัสดุติดไฟง่าย เช่นกระดาษ หรื อผ้า ไว้บริ เวณใกล้ๆ
เตาแก๊ส
4. ห้องครัวควรสร้ างให้มีระบบระบายอากาศที่ ดี และไม่วางเตาแก๊สหันไปในตาแหน่ งที่ เป็ น
ช่องทางลมพัดผ่านโดยตรง
5. ไม่ใช้ท่อไวนิล เพราะมันจะอ่อนตัวเมื่อโดนความร้อน ควรใช้ท่อยางเท่านั้น
6. เพื่อป้ องกันอันตรายจากแก๊สรั่วไหล ไม่ควรใช้ท่อยางที่ชารุ ดหรื อหมดอายุ เพราะอาจเกิดการ
แตกและไม่มีประสิ ทธิภาพในการยืดหยุน่
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างไม่สมั ผัสโดนเตาแก๊ส หรื อถูกทับอยูด่ า้ นล่าง
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8. ก่อนเข้านอนดูให้แน่ ใจว่าลูกบิ ดควบคุมการทางานปิ ดสนิ ท และปิ ดวาล์วแก๊สทุกครั้งหลังใช้
งาน และควรตรวจดูท้ งั 2 จุดนี้ ให้เรี ยบร้อย ขณะหุ งต้มอาหาร ไม่ควรรออาหารสุ กด้วยการ
นอนรอ
9. หากเตาแก๊สทางานผิดปกติ ขณะใช้งาน ให้ปิดวาล์วแก๊ส และตรวจสอบดู จ ากหัวข้อ “ การ
แก้ปัญหาเบื้องต้น”
10. หลังใช้งานเสร็ จใหม่ๆ ไม่ควรสัมผัสอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดๆ ของเตาแก๊สทันที
11. หากพบว่ามีแก๊สรั่วไหล ให้ปิดวาล์วแก๊ส เปิ ดหน้าต่างระบายอากาศ และโทรแจ้งศูนย์บริ การให้
เข้ามาทาการซ่อม ไม่เปิ ดสวิทซ์ไฟฟ้ าใดๆ ไม่จุดไม้ขีดไฟ หรื อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆที่สามารถ
จุดติดไฟได้
12. หากเตามีระบบการใช้งานแย่ลง หรื อพบว่าตัวควบคุมชารุ ด , แรงดันแก๊สที่ผิดปกติก็อาจเป็ น
สาเหตุให้เกิดปั ญหากับเตาแก๊สได้ หากเกิดปั ญหาจากการใช้งานดังกล่าว กรุ ณาโทรสอบถาม
ได้ที่ศูนย์บริ การ
13. หากมีขอ้ สงสัยประการใด ให้หยุดใช้เครื่ องและติดต่อศูนย์บริ การ

วิธีการใช้
1. การเปิ ดเครื่อง
ดูให้แน่ ใจว่าลูกบิดอยู่ในตาแหน่ งปิ ด”off” เริ่ มจาก
เปิ ดวาล์วแก๊ส จากนั้นกดลูกบิดควบคุมแล้วหมุนไป
ทางซ้ายจนได้ยินเสี ยง”คลิ๊ก” ดูให้แน่ใจว่าหัวเตามี
ไฟติ ด แล้ว บางครั้ ง การไม่ ไ ด้ใ ช้เ ตาเป็ นระยะ
เวลานานๆ เมื่ อมาเริ่ มใช้ใหม่อาจจุ ดไม่ติดในครั้ ง
แรก เพราะอาจมีอากาศเข้าไปในท่อ ให้ทาการจุดติด
ซ้ า 2-3 ครั้ง จนเปลวไฟติด
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2. การปรับเปลวไฟ
- การปรับเปลวไฟ ให้หมุนลูกบิดไปในตาแหน่งที่เหมาะสม คือระหว่าง “on” และ “off”
- เปลวไฟสามารถปรับระดับองศาได้ง่ายจาก “สู ง” มา “ต่ า” โดยปรับลูกบิดไปยังตาแหน่งที่
ต้องการระดับใดระดับหนึ่ง
3. การปรับเปลวไฟทีถ่ ูกต้ อง
หลังจากจุดติดแก๊ส ปรับเปลวไฟด้านข้างเตาจนไฟอยูใ่ นระดับอ่อน โดยรอบและเป็ นเปลวไฟสี
ฟ้ า

4. การปิ ดเครื่อง
- หมุนลูกบิดกลับตาแหน่งเดิม โดยไม่ตอ้ งกด
- ปิ ดเตาให้สมบูรณ์ โดยอย่าลืมปิ ดวาล์วถังแก๊สด้วย

การแก้ปัญหาเบือ้ งต้ น
ปัญหา
เตาจุดไม่ติด

ได้กลิ่นแก๊ส

สาเหตุ
ไม่ได้เปิ ดวาล์วแก๊ส

การแก้ ไข
ปิ ดลูกบิดแล้วเปิ ดวาล์วแก๊ส แล้วลอง
จุดติดใหม่
จุดติดซ้ าเพื่อไล่อากาศออกให้หมด
ปรับท่อหรื อเปลี่ยนใหม่
ทาความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
เปลี่ยนท่อใหม่
ต่อใหม่ให้เหมาะสม
ติดต่อศูนย์บริ การลูกค้า

ยังมีอากาศค้างในท่อ
ท่อยางพับงอ หรื อถูกกดทับ
ฉนวนสกปรก
ท่อแก๊สหักหรื อมีรูรั่ว
ต่อท่อแก๊สไม่ดี
เตาแก๊สชารุ ด
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เป ลวไ ฟห่ าง การปรับอากาศไม่ดี
จากหัวเตาและ
เปลวไฟมีเสี ยง หัวเตาประกอบไม่สนิท
ดัง
รู ทางออกของเปลวไฟอุดตัน
นมหนูอดุ ตัน

ปรับอากาศใหม่
ใส่หวั เตาใหม่ให้สนิทพอดี
ทาความสะอาดชื้นส่วนดังกล่าว
ติดต่อศูนย์บริ การลูกค้า

การตรวจเช็ คและดูแลเครื่ อง
 ดูให้แน่ใจว่าฝาครอบหัวเตา และหัวเตาอยูใ่ นตาแหน่งที่ถูกต้อง
 หากเปลวไฟไม่สม่าเสมอ ถอดฝาครอบหัวเตาออกมาล้างทาความสะอาดด้วยน้ า หลังจากล้างฝา
ครอบหัวเตาและหัวเตา ให้เช็ดให้แห้งจากนั้นใส่เข้าในตาแหน่งที่ถูกต้อง ลองจุดเตา เพื่อดูเปลว
ไฟใหม่อีกครั้ง
 หากช่องอากาศอุดตันด้วยสิ่ งสกปรก ให้ทาความสะอาดตามรู ที่อดุ ตันแล้วล้างด้วยน้ าอีกครั้ง
หนึ่ง
 ใส่หวั เตาให้ต่อเชื่อมกับช่องนมหนู และ
ใส่โครงที่ดา้ นหลังหัวเตาในช่องบนฐาน
หัวเตา
 หากขั้วจุดติดสกปรก หัวเตาจะจุดติดยาก
หมัน่ ตรวจสอบขั้วจุดติดอย่างระมัดระวัง
บางครั้งอาหารที่ ลน้ หกขณะเดือด ก็เป็ น
สาเหตุให้หัวจุ ดติ ดสกปรก ให้ทาความ
สะอาดด้วยผ้าแห้ง
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www.sbo-brand.com
Call center : 0-2274-3434
Service Team : 088-008-0808
บริ ษทั เดอะชิกเนเจอร์ แบรนด์ จากัด
771 อาคารฮาเลลูยา ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
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