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คํานํา
Lavaredo Home &
Kitchen ก่อตังขึ
& &นในปี 2547
ประสบการณ์กว่า 15 ปี อยู่
เบื &องหลังทุกผลิตภัณฑ์ทีCเราติดตัง&
เราได้ สร้ างชืCอเสียงของเราในด้ าน
งานฝี มือทีCมีคณ
ุ ภาพและการ
บริ การทีCยอดเยีCยม เราเชีCยวชาญ
ในครัวแบบสังC ทําพิเศษและให้
ความสําคัญกับลูกค้ าและบ้ านแต่
ละราย
ในฐานะสมาชิกของสมาคม
เฟอร์ นิเจอร์ ไทยเรารักษา
มาตรฐานระดับสูงสําหรับ
ผลิตภัณฑ์การผลิตและการติดตัง&
ของเรา การเลือกผลิตภัณฑ์ทีC
กว้ างขวางของเราและเทคโนโลยี
การผลิตอัตโนมัตทิ ีCทนั สมัยทําให้
เราเป็ นผู้นําในอุตสาหกรรม
บริ ษัทเอกชนทีCดําเนินการจ้ าง
พนักงานทีCเป็ นมิตรและมี
ประสบการณ์ทีCพร้ อมให้ ความ
ช่วยเหลือเสมอ ตัง้ แต่การ
ออกแบบและการผลิตจนถึงงาน
ติดตัง& และบริ การ เรามีความ
ภาคภูมิใจในคุณภาพการบริ การ
และสามารถให้ ความพึงพอใจของ
ลูกค้ า
ทีCมีอยูใ่ นแพ็คเกจนี &คือเคล็ดลับใน
การดูแลและบํารุงรักษาตู้ของคุณ
เองเพืCอมอบความสวยงามและ
ความเพลิดเพลิน
ให้ แก่คณ
ุ
ขอขอบคุณทีCเลือก Kitchens
by Lavaredo เรายินดีทีCจะ
ให้ บริ การให้ กบั คุณ

เฟอร์ นิเจอร์ บวิ ท์อินคอนเนอร์ ราชเทวีโดย Lavaredo รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะ
ปราศจากข้ อบกพร่องด้ านวัสดุและการผลิตเป็ นระยะเวลาสอง (3) ปี นบั จากวันทีJตดิ ตังK
นีJคือการรับประกันทีJสมบูรณ์และมีให้ เท่านันK การรับประกันโดยชัดแจ้ งหรื อโดยนัยอืJนใดจะ
ถูกแทนทีJทงั K หมดโดยการรับประกันนี KซึงJ อยูภ่ ายใต้ กฎหมายของรัฐบาลกลางและจังหวัด
ของไทย เฟอร์ นิเจอร์ ของ Lavaredo จะรับประกันวัสดุและฝี มือการผลิตแบบจํากัดสอง
(3) ปี โดยมีการใช้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ สภาพทีJอยูอ่ าศัยปกติ
การรับประกันนี Kจะกลายเป็ นโมฆะหากได้ รับการพิจารณาโดยผู้เชีJยวชาญโดย
Lavaredo ว่าผลิตภัณฑ์เกิดขึ Kนระหว่างการใช้ งานในสภาพแวดล้ อมทีJผิดปกติหรื อ
ข้ อผิดพลาดในการติดตังอื
K Jนๆ และถูกนําไปใช้ ในทางทีJผิดหรื อถูกละเลย
เฟอร์ นิเจอร์ โดย Lavaredo จะรับประกันเฉพาะผลงานของผู้ตดิ ตังK ทีJผา่ นการรับรอง
ของเราเองเท่านันK การติดตังที
K Jเสร็ จสมบูรณ์โดยผู้อืJน (จัดหาเท่านัน)
K หรื อการติดตังK ทีJแก้ ไข
โดยผู้อืJนจะไม่ได้ รับความคุ้มครอง
เฟอร์ นิเจอร์ โดย Lavaredo จะซ่อมแซมหรื อเปลียJ นชิ Kนส่วนทีJชํารุดตามดุลยพินิจของ
สินค้ า
ชุด

สิ&งของ
แผ่นข้ างและประตู

ห้ องครั ว / ห้ องนํา- / ซักรี ด /
ที4เก็บของ / ตู้เสือ- ผ้ า
** ผลิตภัณฑ์ กาวซิลโิ คนเคลือบหลุมร่ องฟันและผลิตภัณฑ์ ทเี@ กีย@ วข้ อง
ไม่ อยู่ภายใต้ การรับประกัน

* การบิดงอที+ประตูนอ้ ยกว่ 105 ซม. เท่านั9น

อุปกรณ์เสริ มหลอดไฟ LED
บานพับและอุปกรณ์เสริ ม
*ไม่ครอบคลุมแรงงานที+เกี+ยวข้อง

พื Aนผิวควอตซ์และอะคริ ลคิ

การรั บประกันแบบจํากัด
3 ปี

* สําหรับวัสดุและฝี มือการผลิตเท่านัน=

3 ปี
10 ปี
3 ปี

* รับประกันการติดตังเท่
= านัน=

การติดตัง:(
- การรับประกันแบบ จํากัด (3) ปี การเรี ยกร้ องการรับประกันที9เกิน 3 ปี หลังจากวันที9ตดิ ตังเดิ
( มจะคิดค่าแรงใน
การดําเนินการรับประกัน
- ความเสียหายเนื9องจากการสัมผัสแสงแดดโดยตรงไม่อยูภ่ ายใต้ การรับประกัน
- รอยแตกบนเคาน์เตอร์ หลังการติดตังไม่
( อยูภ่ ายใต้ การรับประกัน
- ตู้ใช้ ภายนอก – การติดตังภายนอกอาคารได้
(
รับการคุ้มครองเพื9อคุณภาพของการผลิตเท่านัน(
- ความเสียหายเนื9องจากนํ (าล้ น ความร้ อน หรื อไอนํ (าที9เกิดจากเครื9 องใช้ ไฟฟ้าไม่รวมอยูใ่ นการรับประกัน

ไม้ หินอ่อน และหินแกรนิตเป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รูปแบบลายไม้ พื Kนผิวและ/หรื อสีทีJ
แตกต่างกันถือเป็ นส่วนหนึงJ ของความสวยงามโดยธรรมชาติของไม้ และไม่ถือเป็ น
ข้ อบกพร่อง
การเสือJ มสภาพของพื Kนผิวผลิตภัณฑ์อนั เป็ นผลมาจากการ สึกหรอตามปกติ จึงไม่ถือเป็ น
ข้ อบกพร่องภายใต้ เงืJอนไขการรับประกันนี Kและจะไม่ได้ รับการพิจารณาสําหรับการ เคลม
การรับประกันของเฟอร์ นิเจอร์ โดย Lavaredo ทังหมดสะท้
K
อนให้ เห็นถึงการรับประกัน
ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการทีJ ซัพพลายเออร์ ของ เราขยาย เราไม่ขยายการรับประกันเกินกว่า
ระยะเวลารับประกันของซัพพลายเออร์ ของเรา

การบํารุ งรั กษาเชิงป้ องกัน
+ โครงสร้ างตู้

ตู้ควรได้ รับการปฏิบตั ิเหมือนเฟอร์ นิเจอร์ ชนดี
ั A ขันตอนง่
A
ายๆ ไม่เพียงแต่จะช่วยยืดอายุ
ห้ องครัวของคุณเอง แต่ยงั ทําให้ ดเู หมือนใหม่อีกด้ วย ใช้ ผ้าไมโครไฟเบอร์ ทีOสะอาด
สําหรับการปั ดฝุ่ นเป็ นประจํา (ไม่แนะนําให้ ใช้ แผ่นปั ดฝุ่ นในบรรจุภณ
ั ฑ์)
ทําความสะอาดตะแกรงตะกร้ าและอุปกรณ์ชดุ ครัวของคุณด้ วยนํ Aาอุน่ และนํ Aายาล้ าง
จานชนิดอ่อน ทีOใช้ กบั ผ้ าไมโครไฟเบอร์ ชบุ นํ Aาหมาดๆ (ไม่แนะนําให้ ใช้ นํ Aายาทําความ
สะอาดทองเหลืองและเงิน) เช็ดตะแกรงตะกร้ าและอุปกรณ์ชดุ ครัวและบริ เวณโดยรอบ
ให้ แห้ งทันที
ความบรรจุและการหมุนชันวางที
A
OแนะนําการบรรทุกสูงสุดสําหรับชันA วางคือ VW กก.
ต่อตารางเมตรและ YW กก. ต่อลิ Aนชัก
หลีกเลียO งอุปกรณ์จดั เก็บทีOตดิ ประตูเว้ นแต่ต้ จู ะได้ รับการออกแบบมาเพืOอคุณสมบัตนิ ี A
โดยเฉพาะทุกๆ หกเดือนให้ ถอดทําความสะอาดและพลิกชันวางของคุ
A
ณ วิธีนี Aจะช่วย
ยืดอายุชนวางของคุ
ัA
ณและช่วยป้องกันการบิดงอและการหย่อนคล้ อย

+ เครื, องใช้ ไฟฟ้ า
เครื% องใช้ ไฟฟ้า ความร้ อน ไอนํ 3าความร้ อน
และไอนํ 3าสามารถทําลายส่วนประกอบ
ต่างๆ ของห้ องครัวได้ เมื%อทํากับข้ าวให้
เปิ ดช่องระบายอากาศบนเครื% องดูดควันหรื อ
ไมโครเวฟที%อยูใ่ นระยะไกล หลีกเลีย% งการ
วางของร้ อนหรื อเครื% องใช้ ไฟฟ้าบน
เคาน์เตอร์ โดยตรง แนะนําให้ ใช้ ฉนวน
ป้องกัน เมื%อใช้ เครื% องมือที%ผลิตความร้ อน
หรื อไอนํ 3า เช่นเครื% องปิ ง3 ขนมปั ง หม้ อ หม้ อ
กาต้ มนํ 3า หรื อเครื% องชงกาแฟ ควรดึงออกไป
ที%ขอบของเคาน์เตอร์ เพื%อไม่ให้ อยูด่ ้ านล่างตู้
และข้ างบนโดยตรงซึง% จะป้องกันความ
เสียหายต่อผิวของตู้ ขอบ และประตู

การดูแลและบํารุ งรั กษา
+ การรั บแสงแดด
การเปิ ดรับแสงแดดควรใช้ ผ้าม่านและที:กนั แดดเพื:อป้องกันการเปลีย: นสีของตู้เสื Bอผ้ าของคุณ
การสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง มีแนวโน้ มที:จะทําให้ สขี องผลิตภัณฑ์ไม้ ธรรมชาติมืดลง
แสงแดดยังสามารถทําให้ พื Bนผิวที:ทาสีพื Bนผิวลามิเนตและพื Bนผิวจางลงได้

+ ความเสียหายจากนํา;
ความเสียหายจากนํ &าสามารถลดลงได้ จากการทํา
ความสะอาดสิงC ทีCหกและกระเซ็นอย่างรวดเร็ ว
ช่วยป้องกันความเสียหายทีCเกิดจากการสัมผัสเป็ น
เวลานาน การสัมผัสนํ &าเป็ นเวลานานรวมทัง&
อาหาร นํ &า หรื อของเหลวอืCนๆ อาจทําให้ เกิดการ
เปลียC นสีหรื อความเสียหายอย่างถาวร หลีกเลียC ง
การพาดผ้ าเช็ดจานทีCเปี ยกชื &นหรื อเปี ยกไว้ เหนือ
ประตูต้ ู เมืCอเวลาผ่านไปความชื &นนี & อาจทําให้ เกิด
ความเสียหายจากนํ &าอย่างถาวรกับประตู
จําเป็ นต้ องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในบริ เวณทีC
อ่อนแอ เช่นอ่างล้ างจาน เครืC องล้ างจาน กระป๋ อง
และพื &นทีCเตรี ยมอาหาร

ประตูและแผง
MDF เคลือบ

MDF (แผ่นใยไม้ อดั ความหนาแน่นปานกลาง) คือประตูต้ ู
เคลือบด้ วยแล็กเกอร์ สนี ํ &า พื &นผิวมีความทนทานมาก แต่การ
ดูแลทีCไม่เหมาะสมจะทําให้ เกิดการสึกหรอก่อนเวลาอันควร
การทําความสะอาดแลคเกอร์ ย้อมสีสามารถใช้ นํ &าอุน่ และนํ &า
ยาล้ างจานอ่อนๆ ใช้ ผ้านุม่ ชุบนํ &าอุน่ และนํ &ายาล้ างจานเช็ดให้
สะอาดแล้ วตามด้ วยผ้ าไมโครไฟเบอร์ ทีCสะอาดหมาดๆ เพืCอ
ขจัดคราบสบู่ และเช็ดให้ แห้ งทันทีด้วยผ้ านุม่ ๆ เพืCอไม่ให้ เป็ น
คราบ ควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษกับบริ เวณรอบๆ อ่างล้ าง
จานและเครืC องล้ างจาน อย่าใช้ ผ้าเช็ดจานเช็ดตู้เพราะอาจมี
คราบไขมันหรื อนํ &ายาล้ างจานเหลืออยู่ หลีกเลียC งการทําความ
สะอาดด้ วยผลิตภัณฑ์ทีCมีสารฟอกขาว แอมโมเนีย หรื อซิลโิ คน
แม้ วา่ การเคลือบผิวนี &จะทนทานมาก แต่การใช้ สารเคมีรุนแรง
ซํ &าๆ อาจทําให้ ผิวเคลือบของคุณเสียหายได้

ต้ องให้ ความสนใจเมืCอมีความร้ อนไอนํ &าและความชื &น
รอบๆ สินค้ า MDF ไอนํ &า นํ &า หรื อความร้ อนทีCอยู่
ใกล้ หรื อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาจทําให้ เกิดปั ญหา
หลายประการ Kitchens by Lavaredo จะไม่
รับประกันความเสียหายในลักษณะนี & ต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังเมืCอใช้ เครืC องปิ ง& ขนมปั ง เตาย่างแบบพกพา
กาต้ มนํ &า เครืC องชงกาแฟ และเครืC องใช้ ทีCสร้ างความ
ร้ อน และไอนํ &าอืCนๆ เพืCอให้ แน่ใจว่าตู้ชนั & บนจะไม่ได้
รับความร้ อนหรื อไอนํ &ามากเกินไป
ความเสียหายจากนํ &าควรเช็ดของเหลวทีCหกทันที
หลีกเลียC งการวางผ้ าเช็ดจานทีCเปี ยกชื &นหรื อเปี ยกไว้
เหนือประตูต้ ู เมืCอเวลา
ผ่านไปความชื &นนี &อาจทําให้ เกิดความเสียหายจากนํ &า
อย่างถาวร (ลอกบวมหรื อเปลียC นสี) ทีCประตู อย่าใช้ นํ &า
มากเกินไปในการทําความสะอาด การใช้ นํ &ามาก
เกินไปสามารถทําให้ ต้ ขู องคุณเสียหายและไม่อยู่
ภายใต้ การรับประกัน

ประตูและแผง
เคลือบเมลามีน
ควรทําความสะอาดประตูไม้ ลามิเนตเมลามีนโดยใช้ นํ &า
ผสมสบูอ่ นุ่ ๆ หรื อนํ &ายาทําความสะอาดอเนกประสงค์แบบ
ไม่ขดั ถูด้วยผ้ าชุบนํ &าหมาดๆ หลีกเลียC งการใช้ ฟองนํ &ากับ
สารเคลือบทีCมีความมันวาวสูงเพราะบางครัง& อาจทําให้ เกิด
คราบตกค้ างบนพื &นผิวได้ ควรใช้ ผ้านุม่ ชุบนํ &าหมาดๆ แทน
สเปรย์ฉีดพื &นผิวอเนกประสงค์ ห้ ามใช้ ขนเหล็กขัดถูผ้าแห้ ง
หรื อผลิตภัณฑ์ทีCหยาบกับประตูหรื อแผงใดๆ เพราะจะทําให้
เกิดรอยขีดข่วนบนพื &นผิว
อย่าใช้ ผ้าทีCอิCมตัวสารเคมีรุนแรงหรื อนํ &ายาทําความสะอาดทีC
มีสว่ นผสมของทินเนอร์ คราบควรเอาออกทันทีโดยทัวC ไปจะ
เช็ดออกหากเช็ดทันที สําหรับคราบสกปรกทีCเก่ากว่าให้ ใช้
นํ &ายาทําความสะอาดทีCไม่มีสารกัดกร่อนเชิงพาณิชย์ทีCไม่มี
การเจือปนแช่ไว้ สกั ครู่แล้ วทําความสะอาดด้ วยนํ &าผสมสบู่
อุน่ ๆ ควรทดสอบผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดก่อนในบริ เวณ
ทีCไม่มีการสัมผัสของประตูหรื อแผงเพืCอให้ แน่ใจว่าจะไม่
ทําลายพื &นผิว หากประตูถกู งัดบินC หรื อมีรอยขีดข่วนให้ ลอง
แตะส่วนทีCเสียหายด้ วยสีทีCเข้ ากันอย่างใกล้ เคียงโดยถูเข้ า
กับรอยขีดข่วนหรื อแซะแล้ วผสมเข้ ากับประตู

กรอบกระจกอลูมเิ นียม
จําเป็ นต้ องใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมื:อ
ทําความสะอาดประตูกระจก ฉีดนํ Bายาเช็ด
กระจกที:ไม่มีแอมโมเนียลงบนผ้ าไมโครไฟ
เบอร์ ที:สะอาดหรื อกระดาษเช็ดมือก่อนทาลง
บนพื Bนผิวกระจก อย่าฉีดนํ Bายาทําความ
สะอาดลงบนกระจกโดยตรงเพราะอาจทําให้
ผิวตู้เสียหายและซึมออกมาด้ านหลังลูกฟั ก
อย่าใช้ นํ Bายาทําความสะอาดที:มีโซเดียม
ไฮโดรคลอไรด์กรดฟอสฟอริ กหรื อกํามะถัน

เคาน์ เตอร์
หินอ่ อนและหินแกรนิต
หินอ่อนและหินแกรนิตเป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ^__% โดยหินทุกก้ อนมีคณ
ุ สมบัตแิ ละลักษณะเฉพาะของ
ตัวเอง สิงC เหล่านี &มีตงั & แต่หลุมธรรมชาติไปจนถึงพื &นทีCของผลึกทีCฝัCงอยูภ่ ายในหินตลอดจนถึงรูปแบบทีCเป็ นเอกลักษณ์
ของหินดังนันจึ
& งเป็ นไปไม่ได้ ทีCจะจับคูก่ บั พื &นทีCรอยต่อหรื อมุมเสมอไป คุณสมบัตทิ งั & หมดนี &ทําให้ หินมีลกั ษณะดังเดิ
& ม
และเป็ นเอกลักษณ์ เคาน์เตอร์ ใหม่ของคุณได้ รับการรักษาด้ วยเครืC องซีลแบบเจาะทะลุ เครืC องซีลจะยึดเกาะกับหินและ
ทําหน้ าทีCเป็ นขับไล่สารเหลวเพืCอช่วยป้องกันการดูดซึม แต่ในขณะเดียวกันก็ชว่ ยให้ หินหายใจและปล่อยความชื &น
ออกมาได้ ตะเข็บในเคาน์เตอร์ หินแกรนิตของคุณได้ รับการเชืCอมต่อกับอีพอ็ กซีCและกันนํ &าได้ อย่าคุกเข่า นังC หรื อยืนบน
เคาน์เตอร์ ของคุณเพราะอาจทําให้ เกิดการแตกร้ าวและจะทําให้ การรับประกันเป็ นโมฆะ
ควรดูแลทําความสะอาดพื &นผิวหินเป็ นประจําด้ วยนํ &ายาทําความสะอาดทีCเป็ นกลาง สบูห่ ิน หรื อนํ &ายาล้ างจานชนิดอ่อน
และนํ &าอุน่ ใช้ ผ้านุม่ เช็ด อย่าใช้ สบูห่ รื อนํ &ายาทําความสะอาดทีCมีสารเคมีรุนแรงหรื อสบูม่ ากเกินไปจะทําให้ เกิดริ ว& และทิ &ง
ฟิ ล์มไว้ เช็ดพื &นผิวให้ สะอาดด้ วยนํ &าอุน่ และผ้ านุม่ ๆ อย่าทําความสะอาดพื &นผิวด้ วยผลิตภัณฑ์ทีCมีมะนาวนํ &าส้ มสายชู
กรด หรื อสารกัดกร่อน
ในการขจัดคราบและสิงC ทีCหกให้ ใช้ กระดาษชําระซับคราบออกโดยเร็วทีCสดุ หลีกเลียC งการเช็ดสิงC ทีCหกเพราะจะทําให้
คราบกระจาย หลีกเลียC งการรัCวไหลแม้ เพียงเล็กน้ อยเพราะอาจทําให้ เปื อ& นและกระจายได้ ใช้ นํ &ายาทําความสะอาดใน
ครัวเรื อนและแปรงขนไนลอนเพืCอขจัดคราบ ล้ างพื &นผิวให้ สะอาดหลังจากทําความสะอาดและเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุม่
สะอาด
หินแกรนิตทนความร้ อนมีคณ
ุ สมบัตทิ นต่อการสึกหรอและทนความร้ อนได้ ดีเยีCยม แต่ของร้ อนอาจทําให้ เกิดการแตกร้ าว
หรื อเปลียC นสีได้ หากมือของคุณไม่สามารถจับต้ องอุปกรณ์ทีCร้อนเกินไป อย่าวางไว้ บนเคาน์เตอร์ ให้ ใช้ เขียงหรื ออุปกรณ์
คล้ ายๆ ป้องกันใต้ อปุ กรณ์นนั &
การปิ ดผนึกหินอ่อนและหินแกรนิตของคุณ ขอแนะนําให้ คณ
ุ ปิ ดผนึกเคาน์เตอร์ หินอ่อนและหินแกรนิตปี ละครัง& สามารถ
ซื &อเครืC องซีลหินแกรนิตได้ ทีCร้านอุปกรณ์ใกล้ บ้านคุณ ทําตามคําแนะนําบนผลิตภัณฑ์ กระบวนการนี &มักใช้ เวลาระหว่าง
ครึCงชัวC โมงถึงหนึงC ชัวC โมงทังนี
& &ขึ &นอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์ การปิ ดผนึกหินแกรนิตของคุณจะช่วยป้องกันการมีคราบ

เคาน์ เตอร์
ควอตซ์
ควอตซ์เป็ นวัสดุโพลีเมอร์ ทีJเต็มไปด้ วยแร่ธาตุทีJเป็ นเนื Kอเดียวกันและแข็ง จึงดูแลและ
บํารุงรักษาง่ายและสะดวก จําเป็ นต้ องมีการบํารุงรักษาเป็ นประจําเพืJอให้ ดใู หม่อยู่
เสมอ พื KนผิวทีJแข็งและไม่เป็ นรูทําให้ ควอตซ์ทําความสะอาดได้ งา่ ย อย่าคุกเข่า นังJ
หรื อยืนบนเคาน์เตอร์ ของคุณเพราะอาจทําให้ เกิดการแตกร้ าวและจะทําให้ การ
รับประกันเป็ นโมฆะ
การดูแลเป็ นประจําเป็ นในกรณีสว่ นใหญ่ใช้ สบู่ นํ Kา และนํ Kายาล้ างจานชนิดอ่อน ใน
การทําความสะอาด อย่าใช้ นํ KายาทําความสะอาดทีJมีฤทธิaกดั กร่อนหรื อแผ่น
อิเล็กโทรด ใช้ ผ้าชุบนํ Kาสะอาดเช็ดพื Kนผิวให้ ทวัJ เพืJอขจัดสิงJ ตกค้ างและเช็ดให้ แห้ งด้ วย
ผ้ านุม่ สะอาด
ความทนทานต่อความร้ อน กระทะร้ อน และเครืJ องใช้ ทีJผลิตความร้ อนอาจทําให้ สี
เปลียJ นหรื อแตกซึงJ จะทําให้ การรับประกันเป็ นโมฆะ ถ้ ามือของคุณไม่สามารถจับ
ต้ องอุปกรณ์ทีJร้อนเกินไป อย่าวางไว้ บนเคาน์เตอร์ ให้ ใช้ เขียงหรื ออุปกรณ์คล้ ายๆ
ป้องกันใต้ อปุ กรณ์นนั K

ลาวาสโตน

+ พืน2 ผิวอะคริลคิ

การกําจัดคราบ
ในการขจัดคราบสําหรับพื Kนผิว
ควอตซ์และของแข็งให้ ถเู บาๆ
บริ เวณทีJเปื อK นด้ วยนํ Kายาทํา
ความสะอาดครัวเป็ นวงกลม
ด้ วยผ้ าชุบนํ Kาหมาดๆ เช็ดบริ เวณ
นันด้
K วยผ้ าชุบนํ Kาสะอาดหรื อ
ฟองนํ KาเพืJอขจัดสิงJ ตกค้ างตาม
ด้ วยผ้ าแห้ งทีJสะอาด อย่าให้ พื Kน
ผิวสัมผัสกับสารเคมีทีJรุนแรงหาก
เกิดการสัมผัสให้ ล้างเคาน์เตอร์
ด้ วยนํ Kา
อย่าใช้ ขนเหล็กบนเคาน์เตอร์
ของคุณในการขจัดคราบนํ Kา
กระด้ างให้ ใช้ ผ้าเปี ยกผสม
นํ Kาส้ มสายชูหนึงJ ส่วนต่อนํ Kาสาม
ส่วน เช็ดบริ เวณนันให้
K แห้ งด้ วย
ผ้ าแห้ งทีJสะอาด

เคาน์เตอร์ อะคริ ลกิ เป็ นพื Bนผิวที:แข็งไม่มีรูพรุนและเป็ นวัสดุที:มีความต้ านทานต่อความร้ อนสูง อย่าคุกเข่านัง:
หรื อยืนบนเคาน์เตอร์ ของคุณเพราะอาจทําให้ เกิดการแตกร้ าวและจะทําให้ การับประกันเป็ นโมฆะ
การดูแลเป็ นประจําในกรณีสว่ นใหญ่จะใช้ สบูแ่ ละนํ Bา หรื อนํ Bายาล้ างจานชนิดอ่อน เป็ นสิง: ที:จําเป็ นสําหรับการ
ทําความสะอาด อย่าใช้ นํ Bายาทําความสะอาดที:มีฤทธิYกดั กร่อนหรื อแผ่นอิเล็กโทรด ใช้ ผ้าสะอาดชุบนํ Bาหมาดๆ
เช็ดพื Bนผิวให้ ทวั: เพื:อขจัดสิง: ตกค้ างและเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุม่ สะอาด
ความเสียหายเล็กน้ อยสามารถลดรอยได้ ขีดข่วนที:สมั ผัสได้ ควรได้ รับการแก้ ไขโดยมืออาชีพ ควรใช้ เขียงแทน
การตัดบนพื Bนผิวโดยตรง ใช้ แผ่นสักหลาดบนกระป๋ อง เครื: องปั นB ดินเผา ฯลฯ เพื:อป้องกันรอยขีดข่วนบนพื Bนผิว
การทนความร้ อนควรใช้ แผ่นรองร้ อนหรื อขาตังพร้
B อมขายางเสมอเพื:อป้องกันพื Bนผิวจากความร้ อน กระทะร้ อน
และเครื: องใช้ ที:ผลิตความร้ อน หากไม่ปอ้ งกันอาจทําให้ สเี ปลีย: นหรื อแตกซึง: จะทําให้ การรับประกันเป็ นโมฆะ

อ่ างล้ างจาน
สแตนเลส

การขัดถูบนของเส้ นเกรนจะแสดงเป็ นรอยขีดข่วน การขัด
ในทิศทางเดียวกับเส้ นเกรนจะทําให้ รอยขีดข่วนบนพื &นผิว
กลมกลืนกัน ล้ างออกด้ วยนํ &าและผ้ าผ้ านุม่ ป้องกันไฟฟ้า
สถิตเพืCอผลลัพธ์ทีCดีทีCสดุ
สเตนเลสสตีลไม่เป็ นสนิมอย่างไรก็ตามคราบสนิมอาจ
เกิดขึ &นเนืCองจากวัสดุอืCนสัมผัสกับอ่างล้ างจานทําให้
อนุภาคเหล็กยึดติดกับพื &นผิวอ่างล้ างจาน อนุภาคเหล็กทีC
นํามาจากแผ่นขนเหล็กสามารถสะสมจุดสนิมได้ จุดสนิม
และคราบสามารถขจัดออกได้ ด้วยนํ &ายาทําความสะอาด
โลหะ
ด้ วยเหตุผลทีCคล้ ายคลึงกันอย่าทิ &งเครืC องครัวทีCทําจากเหล็ก
อ่อนหรื อเหล็กหล่อหรื ออุปกรณ์ใช้ งานทีCใดก็ได้ บนอ่างล้ าง
จานเป็ นระยะเวลานาน การมีเหล็กและความชื &นร่วมกับ
สแตนเลสอาจทําให้ อา่ งล้ างจานเป็ นคราบได้ สารฟอกขาว
คลอรี นทีCเข้ มข้ นสูงอาจทําให้ เกิดรูพรุนบนพื &นผิว ความ
เสียC งของความเสียหายเป็ นสัดส่วนกับความเข้ มข้ นของ
คลอรี นและระยะเวลาทีCสมั ผัสระหว่างอ่างล้ างจานและ
สารคลอรี น ใช้ นํ &าส้ มสายชูออ่ นๆ และนํ &าเปล่า เพืCอขจัด
คราบแร่ทีCอาจก่อตัวขึ &นตามด้ วยการล้ างพื &นผิวด้ วยนํ &า

หินแกรนิตและอะคริลคิ
เมื:อทิ Bงของเหลวที:ย้อมสีลงท่อระบายนํ Bาให้ ใช้ นํ Bาเพื:อ
เจือจางความแรง
หากต้ องการขจัดคราบแร่ใด ๆ ให้ แช่บริ เวณที:ได้ รับ
ผลกระทบในสารละลายนํ Bาร้ อนและนํ Bาส้ มสายชูสขี าว
ผสมนํ Bาสามส่วนต่อนํ Bาส้ มสายชูหนึง: ส่วนล้ างให้ สะอาด
และเช็ดให้ แห้ ง หลีกเลีย: งการใช้ แผ่นใยขัดโลหะหรื อขน
ลวดเพราะจะทิ Bงเศษโลหะไว้ บนพื Bนผิวและทําให้ อา่ ง
ล้ างจานเปื อB น อย่าทิ Bงเครื: องครัวที:เป็ นเหล็กอ่อนหรื อ
เหล็กหล่อไว้ ที:ใดก็ตามบนอ่างล้ างจานเป็ นระยะ
เวลานานการมีเหล็กและความชื Bนรวมกันอาจทําให้ เกิด
คราบได้ อย่าทิ Bงแผ่นยางฟองนํ Bาเปี ยกหรื อแผ่นทํา
ความสะอาดไว้ ในอ่างล้ างจานข้ ามคืนเพราะจะกักนํ Bา
ไว้ ซงึ: อาจทําให้ สเี ปลีย: นไป
ควรหลีกเลีย: งการสัมผัสกับหม้ อที:ร้อนจัด ตอนที:เท
อาหารที:ต้มลงในอ่างและใช้ นํ Bาประปาร้ อนลงในอ่าง
ล้ างจานจะเพิ:มอุณหภูมิของอ่างล้ างจาน อาจทําให้ เกิด
การแตกร้ าว

ใช้ สบูอ่ อ่ นๆ นํ &าและฟองนํ &านุม่ ๆ ในครัวเรื อน ทําความสะอาดให้ เสร็ จโดยเช็ดอ่างด้ วยผ้ าแห้ งนุม่ ๆ ล้ างอ่างเป็ นประจําและเช็ดอ่างให้
แห้ งด้ วยผ้ าแห้ งนุม่ ๆ ทําความสะอาดก๊ อกนํ &าด้ วยสบูเ่ หลวอ่อนๆ ล้ างออกทันทีด้วยนํ &าอุน่ และเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ านุม่ สะอาด ห้ ามใช้ นํ &ายา
ทําความสะอาดทีCมีฤทธิdกดั กร่อนหรื อแว็กซ์นํ &ายาทําความสะอาดสารเคมีแอลกอฮอล์สารทําความสะอาดทีCมีกรดสารขัดเงาหรื อนํ &ายา
ทําความสะอาดทีCรุนแรงในการทําความสะอาด
พยายามหลีกเลียC งการทิ &งของมีคมลงในอ่างล้ างจานเพราะอาจทําให้ พื &นผิวเสียหายได้

การปรั บเปลี3ยน
และการแก้ ไขปั ญหา
การปรับประตูบานตู้สามารถปรับได้ หลายวิธีเพื:อ
ปรับตําแหน่งของประตูแต่ละบาน สามารถแก้ ไข
ปั ญหาการจัดตําแหน่งประตูตามภาพด้ านขวามือ
สามารถปรับได้ โดยใช้ ไขควง #2 Pozi หรื อไข
ควง #2 Phillips
สามารถถอดบานตู้และปรับความปิ ดนุม่ นวลของตู้
ได้ ตามต้ องการ บานพับปิ ดแบบอ่อนในตู้ของคุณ
สามารถปรับเปลีย: นอัตราการปิ ดประตูทกุ บานได้
โปรดทราบว่าประตูต้ เู ข้ ามุมสองชันจะไม่
B
มีอปุ กรณ์
ปิ ดอ่อน

แนวนอน
การปรั บข้ างบานพับ

หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกาเพื2อเลื2อนไปทางซ้ าย
หมุนสกรูทวนเข็มนาฬิกาเพื2อเลื2อนไปทางขวา

•
•

เข้ า/ออก
การปรั บความลึกของบานพับ
•

การรายงาน

หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกาหรื อทวนเข็มนาฬิกาเพื2อเลื2อนเข้ าหรื อออกด้ าน
นอก

LAVAREDO สายด่วน: 06612345678

ข้ อกังวล
เรายินดีที:จะพูดคุยและทบทวนข้ อกังวลใดๆ ที:คณ
ุ อาจมีเกี:ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา เมื:อติดต่อบริ ษัทรับสร้ าง
บ้ านหรื อสํานักงานของเราโปรดแจ้ งที:อยูบ่ ้ านของคุณวันที:ตดิ ตังตู
B ้ และ (ถ้ ามี) หมายเลขล็อต ชื:อแผนกย่อย
และชื:อเจ้ าของเดิมของบ้ าน
ติดต่อผู้สร้ างที:อยูอ่ าศัย หากคุณซื Bอบ้ านจากผู้สร้ างที:อยูอ่ าศัยในเครื อโปรดติดต่อสํานักงานของพวกเขา
โดยตรงเพื:อรายงานข้ อกังวลหรื อการเรี ยกร้ องการรับประกัน พวกเขาจะประเมินปั ญหาและดําเนินการตาม
ความเหมาะสม
ลูกค้ ารายย่อยหรื อการปรับปรุงบ้ านโปรดติดต่อสํานักงานของเราทางโทรศัพท์แฟกซ์อีเมลหรื อด้ วยตนเอง
เพื:อรายงานปั ญหาหรื อเรี ยกร้ อง เราจะประเมินข้ อกังวลของคุณและให้ บริ การตามความจําเป็ น
SIAM ART MARBLE CO., LTD.
13/6 Moo 19 Bangpleeyai, Bangplee,
Samutprakarn 10540, Thailand.
T: +66 (0)2 382 5205-8. F: +66 (0)2 382 5209

