1. Đảm bảo rằng bạn có hệ thống gas dành cho bếp

2. Chọn vị trí đặt bếp chắc chắn (Đối với bếp gas âm phải có mặt cắt lỗ đá phù hợp với
kích thước âm bếp) . Đặt bếp nơi khô ráo không bị gió lùa trực tiếp vào bếp. Bếp gas
rất cần không gian thong thoáng , ít nhất cách tường 15cm và cách trần nhà 100cm.
Nếu nhỏ hơn cần đặt tấm cách nhiệt vào tường

3. Lắp ống gas vào bếp. Mốt đầu ống dẫn gas nối với ống dẫn gas của bếp, đầu còn lại
được nối với van bình gas

4. Đặt đầu đốt và kiềng lên mâm bếp

Trước khi sử dụng nhớ để nút bật ở vị trí tắt (Off) rồi mở khóa bình gas. Sau khi sử dụng
phải tắt bếp, sau đó khóa van bình gas lại.
Bật bếp gas
Nhấn nút bật lửa và vặn nút ngược chiều kim đồng hồ và giữ yên vài giây
cho đến khi có lửa.
Điều khiển ngọn lửa
Quay nút vặn để điều khiển ngọn lửa
Quay theo chiều kim đồng hồ để có ngọn lửa nhỏ, ngược chiều kim đồng hồ
để có ngọn lửa lớn
Tắt bếp
Vặn nút cùng chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe tiếng “cách”.

1. Để đảm bảo sử dụng sản phẩm bền và tiết kiệm gas hãy giữ bếp luôn sạch sẽ

2. Trước khi thiện công việc bảo dưỡng cần phải khóa van gas và bật bếp đốt hết gas dư
thừa trong ống dẫn gas

3. Kiểm tra tình trạng của ống dẫn gas. Nó cần được thay thế định kỳ

4. Lau bề mặt bếp bằng vải mềm với nước rửa chuyên dụng, hay nước rửa chén

5. Rửa sạch kiềng bằng nước sau đó để khô trước khi đặt lên bếp

- Lắp đặt bếp gas và bình ở nơi khô thoáng không ẩm ướt
- Nên mua bếp và binh gas chính hãng để đảm bảo an toàn khi sử dụng
- Tuyệt đối không được đặt bình gas ở tư thế nằm ngang
- Nhớ khóa bình gas sau khi nấu ăn xong để tránh tình trạng rò rỉ gas dễ gây cháy nổ
- Cảnh báo nếu phát hiện mùi gas có trong không khí ngay lập tức khóa bình gas, nhẹ nhàng
mở các cửa trong nhà để hơi gas thoát ra ngoài
- Để tiết kiệm gas không nên sử dụng các loại nồi có chất liệu quá dày, có đáy quá nhỏ hay
quá to
- Lưu ý thường xuyên kiểm tra ống dẫn gas, tốt nhất khi thay bình gas bạn nên kiểm tra
- Khuyên các gia đình nên sử dụng van khóa gas an toàn để bảo vệ và giúp tiết kiệm gas hiệu
quả hơn

