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ข้ อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้ อมูลทั่วไป
a) โปรดอ่านข้ อมูลที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้ เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการติดตัง้ และการบารุงรักษา
B) เครื่ องดูดควันนี ้ที่ได้ รับการออกแบบมาให้ สามารถใช้ งานได้ สองวิธี คือแบบหมุนเวียน หรื อแบบดูดอากาศออกด้ านนอก
ข้ อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
a) แรงดันลม ในสภาพแวดล้ อมในห้ อง ต้ องไม่เกิน 4 Pa (4 * 10-5 บาร์ )
B) ห้ องจาเป็ นต้ องมีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อการทางานอย่างปลอดภัยของ เครื่ องดูดควัน
C) ปฏิบตั ิตามกฎหมายท้ องถิ่น ที่ใช้ บงั คับ สาหรับการระบายอากาศภายนอก
D) เต้ าเสียบปลัก๊ ไฟเครื่ องดูดควันควรใช้ กบั เครื่ องดูดควันนี ้เท่านัน้
E) เครื่ องดูดควันต้ องได้ รับการทาความสะอาดสมา่ เสมอเพื่อป้องกันการติดไฟจากคราบน ้ามันบนผิวเครื่ องดูดควัน
F) ห้ ามปล่อยให้ เปลวไฟติดใต้ เครื่ องดูดควัน อันตรายเครื่ องดูดควันอาจเกิดเพลิงไหม้ ได้ - บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายนี ้

คาเตือน
ในบางกรณี เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอาจจะเป็ นอันตรายได้ เมื่อ
A) ไม่ตรวจสอบสถานะของฟิ วเตอร์ ที่กรองอลูมิเนียมเครื่ องดูดควัน ในขณะที่เครื่ องทางาน ห้ ามไม่ให้ มีคราบน ้ามันสะสม ควรทา
ความสะอาดฟิ วเตอร์ ที่กรองอลูมเิ นียมสมา่ เสมอ
B) อย่าสัมผัส หลอดไฟหลังการใช้ งานเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
C) อย่าถอดปลัก๊ เครื่ องด้ วยมือเปี ยก และ อย่าบิดหรื อทาให้ สายไฟบิดเบี ้ยวผิดรูป
D) ห้ ามทาอาหารโดยใช้ เปลวไฟ หรื อ ทา barbecue
E) หลีกเลีย่ งการทาอาหารที่ทาให้ เกิดเปลวไฟเนื่องจากอาจก่อความเสียหายกับตัวกรองและ อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้
F) ตรวจสอบอาหารบ่อยครัง้ เมื่อมีการทอดอาหาร เพื่อหลีกเลีย่ งอันตรายจากไฟไหม้
G) ถอด ปลัก๊ ไฟฟ้า ก่อนที่จะทาการบารุงรักษาใด ๆ
H) เด็กเล็กต้ องอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของผู้ใหญ่เมื่อใช้ เครื่ องดูดวัน
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การติดตั้ง
การติดตั้งแบบต่ อท่ ออกด้ านนอก
หากมีทอ่ ระบายด้ านนอก คุณสามารถต่อท่อเครื่ องดูดควันออกตามภาพ (ท่อที่สามารถใช้ ได้ คือท่ออินาเมล ท่อย่นอลูมเิ นียม หรื อ ท่อที่
สามารถทนความร้ อนได้ ขนาด 120 มม.

1. ก่อนการติดตังเครื
้ ่ องต้ องปิ ดเครื่ องและดึงปลัก๊ ออกจากเต้ าเสียบ

2. เครื่ องดูดควันควรมีระยะห่างจากเตา 65-75cm (20-30 นิ ้ว) ตามภาพ
3. เจาะรูในตู้เฟอร์ นิเจอร์ ตามภาพ 2 ดูให้ มนั่ ใจว่าระยะห่างระหว่างช่องเจาะกับขอบตู้นนห่
ั ้ างกันอย่างน้ อย 35 มม.

4. ติดตัง้ outlet บนเครื่ องดูดควันด้ วยสกรู ขนาด ST4 ตัวตามภาพ 3 จากนันให้
้ เปิ ดฝากช่องดูดควันและนาตะแกรงอลูมเิ นียมออก
ตามภาพ 4 ยกเครื่ องดูดควันเข้ าตู้ครัว ตามภาพ 5 ดึงสลักด้ วนข้ างเครื่ องทังสองข้
้
างออก ตามภาพ 6 ยึดน็อตตัวสลักทังสองข้
้
าง
ด้ วยไขควง และดูให้ มนั่ ใจว่าเครื่องดูดควันนันถู
้ กยึดไว้ ดีแล้ ว ตามภาพ 7
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5. ติดตังท่
้ อย่นปล่อยลมเข้ าสูด่ ้ านนอกเข้ ากับ Outlet ตามภาพ 8

การติดตัง้ ท่ อออกด้ านนอก
ให้ ปฎิบตั ิตามข้ อแนะนาต่อไปนี ้อย่างดีเพื่อการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ควรให้ ทอ
่ สันและตรงที
้
่สดุ
 อย่าลดขนาดท่อหรื อทาให้ ทอ
่ พับงอ
 เมื่อใช้ ทอ
่ ย่นให้ ดงึ ขยายท่อย่นจนตึงเพื่อลดการเสียประสิทธิภาพในการส่งแรงลม
 หากไม่ทาตามข้ อแนะนาข้ างต้ นอาจทาให้ ประสิทธิภาพการทางานลดลงและเสียงของเครื่ องดูดควันดังขึ ้น
 ช่างผู้ชานาญการควรเป็ นผู้ทาการติดตังเท่
้ านัน้
 อย่าต่อท่อระบายอากาศเข้ ากับระบบระบายอากาศที่มีอยูแ่ ล้ ว ซึง่ อาจเป็ นระบบระบายอากาศของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าชนิดอื่น
เช่น ท่อแก๊ ส ท่อระบายความร้ อน
 หากจาเป็ นต้ อง งอ ท่อย่น ไม่ควรงอท่อมากกว่า 120ºคุณควร วางท่อแนวนอนหรื อท่อควรส่งขึ ้นจากจุดปล่อยลมและ
ส่งออกนอกกาแพง
 หลักการติดตังควรดู
้
ให้ แน่ใจว่าเครื่ องดูดควันตังตรง
้ เพื่อป้องกันการสะสมของคราบน ้ามัน
 ควรเลือกใช้ ทอ
่ ย่นที่เป็ นไปตามมาตราฐานการทนไฟ
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ข้ อควรระวัง
เพื่อความปลอดภัย ให้ ใช้ น็อตที่มีขนาดเดียวกับที่ระบุไว้ ตามคูม่ ือเท่านัน้
อันตราย! หากไม่ได้ ทาการยึดหรื อต่อเครื่ องดูดควันตามที่ระบุบไว้ ในคูม่ ือเล่มนี ้อาจก่อให้ เกิดไฟฟ้าช็อตได้

การยึดปี กผีเสือ้ V-FLAP
หากเครื่ องดูดควันไม่มีปีกผีเสื ้อที่ประกอบแล้ วชิ ้นนี ้ คุณควรประกอบปี กผีเสื ้อ
เข้ าด้ วยกัน
ในการยึด ผีเสื ้อ V-FLAP คุณควร
 ยึดปี กตาแหน่งที่ 2 ตัวเข้ ากับตัว ตาแหน่งที่ 6
 เข็มตาแหน่งที่ 3 ควรตังตรงขึ
้
้น
 แกน หรื อ ศูนย์กลาง ตาแหน่งที่ 4 ควรต่อเข้ ากับรูตาแหน่งที่ 5 บน
 ทาซ ้ากับอีกข้ าง

การเริ่มการใช้ งานเครื่ องดูดควัน

ปุ่ มควบคุมแบบไฟ LED
1. เมื่อไฟเข้ าเครื่ อง: หลังจากที่คณ
ุ ได้ เสียบปลัก๊ เครื่ องดูดควันเข้ ากับเต้ าเสียบไฟฟ้าแล้ ว กดปุ่ ม “POWER” เพื่อเปิ ดเครื่ อง
2. กดปุ่ ม “Speed” ไปเรื่ อยๆ เพื่อเลือกระดับแรงดูด มอเตอร์ จะทางานที่ 3 ระดับ
ระดับเบา, ระดับกลาง, ระดับแรงที่สดุ ซึง่ ไฟ LED จะแสดง “1”, “2”, “3”, “1”, “2”, “3”
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3. กดปุ่ ม “Lamp” เพื่อเปิ ด หรื อ ปิ ดไฟส่องสว่าง
4. ขณะที่เครื่ องกาลังทางาน สามารถกดปุ่ ม “Timer” เพื่อ ให้ เครื่องทาการตังเวลาการท
้
างานเป็ นเวลา 10 นาที โดยหน้ าจอจะแสดง
เวลาที่ลดลงเรื่ อยๆจาก เลข “9.8.7.6….” เครื่ องจะหยุดทางาน ไฟจะดับลงอัตโนมัติ หากกดปุ่ ม “Timer” เครื่ องจะทาการตังเวลาอี
้
ก
ครัง้ หรื อกดปุ่ มนี ้อีกครัง้ เพื่อยกเลิก

การแก้ ปัญหาเบือ้ งต้ น
ปั ญหา

สาเหตุ

ไฟเครื่ องติดแต่มอเตอร์ ไม่
ทางาน

สวิสช์มอเตอร์ ปิดอยู่
ไฟสวิสช์เลือกระดับความแรงมอเตอร์ เสีย
มอเตอร์ เสีย

กดเลือกระดับความแรงมอเตอร์
ติดต่อผู้จาหน่าย
ติดต่อผู้จาหน่าย

ฟิ วส์ขาด

เปลีย่ นฟิ วส์

สายไฟหลวมหรื อไม่ได้ เสียบเข้ ากับเต้ าเสียบ

เสียบสายไฟเข้ ากับเต้ าเสียบใหม่

วาว์ลหรื อท่อส่งถูกติดตังไม่
้ ดี

นาท่อออกและติดตังใหม่
้
และเชื่อมกับข้ อต่อ
ต่างๆให้ ถกู ต้ อง

มีรูรั่วจากข้ อต่อตัว U

ถอดข้ อต่อตัว U และติดตังใหม่
้

ไฟไม่ทางาน

ไฟเสีย

เปลีย่ นหลอดไฟใหม่

กาลังแรงดูดไม่แรง

ระยะทางท่อส่งอากาศกับช่องระบายอาจยาว
ต่อท่อใหม่
เกินไป

เครื่ องดูดควันเอียง

น็อตยึดหรื อตัวยึดไม่แน่น

ไฟเครื่ องไม่ตดิ และมอเตอร์
ไม่ทางาน

แนวทางแก้ ไข

พบคราบน ้ามันรั่ว

ยึดน็อตให้ แน่น

ข้ อควรระวัง
 เพื่อความปลอดภัยการซ่อมบารุงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าควรทาตามกฏ ข้ อบังคับ ของท้ องถิ่น ควรติดต่อ ศูนย์ซอ่ มก่อนการ
ซ่อมบารุง โปรดดึงปลัก๊ ออกทุกครัง้ ก่อนเปิ ดด้ านในเครื่ อง
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การดูแลรักษาและทาความสะอาด
ข้ อควรระวัง:
 โปรดดึงปลัก๊ เครื่ องออกจากเต้ าเสียบก่อนการบารุงรักษาหรื อทาความ
สะอาดเครื่ องทุกครัง้
 พื ้นผิวเครื่ องดูดควันง่ายต่อการโดนขีดข่วน และการกัดกร่อน โปรด
ปฎิบตั ิตามข้ อแนะนาเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น

ทั่วไป:
 การทาความสะอาดและดูแลรักษาควรทาเมื่อเครื่ องดูดควันเย็นลงแล้ ว
 หลีกเลีย่ งการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นกรดหรื อด่าง (น ้ามะนาว น ้าส้ มสายชู etc)

สแตนเลสสตีล
ควรทาความสะอาดสแตนเลสบ่อยๆ (ทุกอาทิตย์) เพื่อให้ เครื่ องดูดควันมีอายุการใช้ งานที่ยืนยาว ทาความสะอาดด้ วยผ้ าแห้ ง
สามารถใช้ น ้ายาทาความสะอาดสาหรับสแตนเลสได้

ข้ อควรจา
ให้ เช็ดพื ้นผิวสแตนเลสตามลาย เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดรอย
พื ้นผิวแผงควบคุม
ควรทาความสะอาดแผงควบคุมด้ วยผ้ าหมาดชุบน ้าสบู่ โปรดดูให้ มนั่ ใจว่าผ้ าที่ใช้ สะอาดและบีบน ้าออกอย่างดีแล้ ว ให้ ใช้ ผ้าแห้ ง
เพื่อเช็ดทาความสะอาดความชื ้น หรื อ คราบน ้าที่ติดอยูบ่ นพื ้นผิวทุกครัง้

สิ่งสาคัญ:
โปรดใช้ น ้ายาที่ไม่มฤี ทธิ์กดั กร่อน ให้ ใช้ น ้ายาอ่อนๆเท่านัน้ น ้ายาทาความสะอาดภายในบ้ านอาจทาให้ พื ้นผิวสแตนเลสเป็ นคราบ
เป็ นรอย หรื อทาให้ โลโก้ ซีดจาง บริ ษัทจะไม่รับผิดชองถึงความเสียหายจากการใช้ น ้ายาผิดประเภทนี ้

ฟิ วเตอร์ กรองนา้ มัน
ฟิ วเตอร์ สามารถทาความสะอาดโดยการแช่ในน ้าผสมน ้ายาล้ างจานประมาณ 3 นาทีและขัดออกเบาๆ ด้ วยแปรงอ่อนนุม่
อย่าใช้ แรงใรการขัด เนื่องจากฟิ วเตอร์ อาจถูกทาลายได้ (นามาตากให้ แห้ งด้ านนอก)
ฟิ วเตอร์ ควรนามาทาความสะอาดแยกกับจานชามและช้ อนส้ อม หากนาเข้ าเครื่ องล้ างจาน ไม่ควรใส่น ้ายาริ นส์เอด
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การใส่ ฟิวเตอร์ กรองนา้ มัน
ใส่ฟิวเตอร์ ตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
 ให้ วางฟิ วเตอร์ ให้ ตรงกับช่องด้ านล่างเครื่ องดูดควัน
 กดปุ่ มตัวล็อกฟิ วเตอร์
 ปล่อยปุ่ มตัวล็อกฟิ วเตอร์
 ทาตามขันตอนนี
้
้สาหรับการเปลีย่ นฟิ วเตอร์

คาร์ บอนฟิ วเตอร์ (อุปกรณ์ เสริม)
คาร์ บอนฟิ วเตอร์ จะนามาใช้ เพื่อดูดกลิน่ ควรเปลีย่ นคาร์ บอนทุกๆ 3 หรื อ 6 เดือนขึ ้นอยูค่ วามมากน้ อยในการทาอาหาร ควรใส่
คาร์ บอนฟิ วเตอร์ ตามข้ อแนะนาต่อไปนี ้
1. นาฟิ วเตอร์ กรองน ้ามันออก
2. ตาแหน่งคาร์ บอนฟิ วเตอร์ จะอยูท่ ี่ด้านล่างมอเตอร์ ให้ นาคาร์ บอนฟิ วเตอร์ ออกโดยการหมุนคาร์ บอนฟิ วเตอร์ ทวนเข็มนาฬิกา
3. ทาตามขันตอนแบบย้
้
อนกลับเพื่อติดตังคาร์
้ บอนฟิ วเตอร์ ตวั ใหม่

ข้ อควรระวัง
 โปรดดูให้ มนั่ ใจว่าฟิ วเตอร์ ลอ็ กกับตัวยึดดีแล้ ว ไม่เช่นนันฟิ
้ วเตอร์ อาจหลุดออกจากตาแหน่งและสร้ างความเสียหายกับ
เครื่ องได้
 แรงดูดเครื่ องจะลดลงเมื่อใส่คาร์ บอนฟิ วเตอร์
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การเปลี่ยนหลอดไฟ
สาคัญ

 หลอดไฟควรได้ รับการเปลี่ยนโคยผู้จาหน่าย หรือผู้ที่ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ จาหน่ายเท่านัน้
 โปรดปิ ดเครื่องทุกครัง้ ก่อนการซ่อม หรื อ ทาความสะอาดเครื่อง ดูให้ มนั่ ใจว่าเครื่องนันเย็
้ นลงแล้ วก่อน
สัมผัสโดนเครื่อง
 ควรใส่ถงุ มือหรือใช้ ผ้าเมื่อสัมผัสโดนหลอดไฟ เพื่อยืดอายุหลอดไฟ

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED
 ปิ ดเครื่ องและดึกปลัก๊ ออกก่อนทุกครัง้ ที่ต้องการเปลีย่ นหลอดไฟ
 รอให้ หลอดไฟเย็นลงก่อนทาการเปลีย่ น
 สอดไขควงแบบตรงเข้ าช่องยึดน๊ อต ตามภาพ ใช้ แรงกดลงเล็งน้ อยเพื่อให้ โครงหลุดออก และเอาหลอดไฟออก เพื่อนา
หลอดใหม่เปลีย่ นและขัดน็อตกลับเข้ าที่เดิมเมื่อเปลีย่ นเสร็ จเรียบร้ อยแล้ ว
 LED โมดูล – แบบสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ าขนาดตามภาพด้ านล่าง
 กาลังสูงสุด: 2x1.5 w
 กาลังไฟ: DC 12V
 ขนาดหลอดไฟ:
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การรักษาสิ่งแวดล้อม
เครื่ องหมายนี ้คือสัญลักษณ์การเลือกลักษณะการทิ ้งสินค้ า ผลิตภัณฑ์นี ้ห้ ามนาไปทิ ้งตามถังขยะ
ทัว่ ไปในครัวเรื อน แต่ต้องได้ รับการทาลายอย่างถูกต้ องตาม Directive 2012/19/EU จากนันจะถู
้ ก
นาไปรี ไซเคิล หรื อแยกชิ ้นส่วนเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์อนั ตราย
ต่อสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพมนุษย์เนื่องมาจากส่วนประกอบของสารเคมีอนั ตราย โปรดติดต่อรัฐส่วน
ภูมิภาคของท่านเพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม

ข้ อบังคับต่ อไปนีส้ าคัญต่ อการรักษาสิ่งแวดล้ อม (เช่ น การประหยัดการใช้ พลังงานในการทาอาหาร)
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