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 ข้อมูลทั่วไป 
a) โปรดอา่นข้อมลูที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้เก่ียวกบัความปลอดภยั ในการติดตัง้ และการบ ารุงรักษา  
B) เคร่ืองดดูควนันีท้ี่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สองวิธี คือแบบหมนุเวียน หรือแบบดดูอากาศออกด้านนอก 
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภยั 
a) แรงดนัลม ในสภาพแวดล้อมในห้อง ต้องไมเ่กิน 4 Pa (4 * 10-5 บาร์) 
B) ห้องจ าเป็นต้องมกีารระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อการท างานอยา่งปลอดภยัของ เคร่ืองดดูควนั 
C) ปฏิบตัิตามกฎหมายท้องถ่ิน ที่ใช้บงัคบั ส าหรับการระบายอากาศภายนอก 
D) เต้าเสยีบปลัก๊ไฟเคร่ืองดดูควนัควรใช้กบัเคร่ืองดดูควนันีเ้ทา่นัน้ ห้ามพว่งใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟา้อืน่ 
E) เคร่ืองดดูควนัต้องได้รับการท าความสะอาดสม า่เสมอเพื่อปอ้งกนัการตดิไฟจากคราบน า้มนับนผิวเคร่ืองดดูควนั 
F) ห้ามปลอ่ยให้เปลวไฟติดใต้เคร่ืองดดูควนั อนัตรายเคร่ืองดดูควนัอาจเกิดเพลงิไหม้ได้ - บริษัทจะไมรั่บผิดชอบถึงความเสยีหายนี ้

 
ค าเตอืน 
ในบางกรณี เคร่ืองใช้ไฟฟา้อาจจะเป็นอนัตรายได้เมื่อ 

A) ไมต่รวจสอบสถานะของฟิวเตอร์ที่กรองอลมูิเนียมเคร่ืองดดูควนั ในขณะท่ีเคร่ืองท างาน ห้ามไมใ่ห้มีคราบน า้มนัสะสม ควรท า
ความสะอาดฟิวเตอร์ที่กรองอลมูเินียม หรือ แผน่กรองสแตนเลสสตีลสม ่าเสมอ 
B) อยา่สมัผสั หลอดไฟหลงัการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
C) อยา่ถอดปลัก๊เคร่ืองด้วยมือเปียก และ อยา่บิดหรือท าให้สายไฟบิดเบีย้วผิดรูป 
D) ห้ามท าอาหารโดยใช้เปลวไฟ หรือ ท า barbecue 
E) หลกีเลีย่งการท าอาหารท่ีท าให้เกิดเปลวไฟเนื่องจากอาจก่อความเสยีหายกบัตวักรองและ อาจเกิดอนัตรายจากไฟไหม้ 
F) ตรวจสอบอาหารบอ่ยครัง้เมื่อมีการทอดอาหาร เพื่อหลกีเลีย่งอนัตรายจากไฟไหม้ 
G) ถอด ปลัก๊ไฟฟา้ ก่อนที่จะท าการบ ารุงรักษาใด ๆ 
H) เด็กเลก็ต้องอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของผู้ใหญ่เมื่อใช้เคร่ืองดดูวนั 

 

 

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั 

บริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากการใช้งานไม่ถูกต้อง การติดตั้งผดิวธีิ หรือ จากการไม่ท า
ความสะอาดสินค้าตามทีร่ะบุในคู่มือเล่มนี้
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การติดตัง้แบบเข้าผนัง 
ส าหรับการติดตัง้แบบนีท้อ่ระบายควนัจะถกูซอ่นด้วยตวัปิดทอ่อยูด้่านบนตวัเคร่ือง ตัวปิดทอ่นีต้้องได้รับการตรวจดวูา่ระยะหา่งของ
เคร่ืองดดูควนัและหน้าเตามีระยะหา่งตามที่ระบหุรือไม่ 
 
หากมีทอ่ระบายด้านนอก คณุสามารถตอ่ทอ่เคร่ืองดดูควนัออกตามภาพ (ทอ่ที่สามารถใช้ได้คือทอ่อินาเมล ทอ่ยน่อลมูเินียม หรือ ทอ่ที่
สามารถทนความร้อนได้ 10” หรือ 254 มม.) 
 

 
1. ก่อนการตดิตัง้เคร่ืองต้องปิดเคร่ืองและดงึปลัก๊ออกจากเต้าเสยีบ  
 
 
 
 
2. เคร่ืองดดูควันควรมีระยะห่างจากเตาอย่างน้อย 65 ซม. ตามภาพ 

3. ก าหนดแนวเดินทอ่ และช่องเดินทอ่อกด้านนอกที่ชดัเจน 
4. การต่อไฟฟ้า – เคร่ืองดดูควนัได้รับมาตราฐานการผลติ class I ดงันัน้จ าเป็นต้องการติดตัง้สายดิน ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงหาก
สายไฟยาวไม่ถงึเต้าเสียบไฟฟ้า 
 

การตดิตัง้ท่อออกด้านนอก  
ให้ปฎิบตัิตามข้อแนะน าตอ่ไปนีอ้ยา่งดีเพื่อการระบายอากาศอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ  

 ควรให้ทอ่ตอ่ด้านนอกสัน้และตรงที่สดุ  

 อยา่ลดขนาดทอ่หรือท าให้ทอ่พบังอ  

 เมื่อใช้ทอ่ยน่ให้ดงึขยายทอ่ยน่จนตงึเพื่อลดการเสยีประสทิธิภาพในการสง่แรงลม  

 หากไมท่ าตามข้อแนะน าข้างต้นอาจท าให้ประสทิธิภาพการท างานลดลงและท าให้เสยีงของเคร่ืองดดูควนัดงัขึน้  

 ช่างผู้ช านาญการหรือช่างบริษัทควรเป็นผู้ท าการตดิตัง้เทา่นัน้  

 ห้าม ! ตอ่ทอ่ระบายอากาศเข้ากบัระบบระบายอากาศที่มีอยูแ่ล้ว ซึง่อาจเป็นระบบระบายอากาศของเคร่ืองใช้ไฟฟา้ชนิด
อื่น เช่น ทอ่แก๊ส ทอ่ระบายความร้อน  

 หากจ าเป็นต้อง งอ ทอ่ยน่ ไมค่วรงอทอ่มากกวา่ 120º คณุควรวางทอ่แนวนอนหรือทอ่ควรสง่ขึน้จากจดุปลอ่ยลมและ
สง่ออกนอกก าแพง  

 เพื่อปอ้งกนัการเกิดไฟไหม้ควรเลอืกใช้ทอ่ยน่ที่ท าจากเหลก็ และถกูผลติขึน้ตามมาตราฐานการทนไฟ  
 เคร่ืองดดูควนันีม้ีน า้หนกัมาก ควรตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ผนงัสามารถรองรับน า้หนกัได้ และเคร่ืองต้องถกูยดึกบัแกนยดึ

แนวตัง้ทีใ่ห้มากบัเคร่ือง 

การติดตั้ง 

การติดตั้งแบบต่อท่ออกด้านนอก 

75 cm 
 65 cm 
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 หลงัการตดิตัง้ควรดใูห้แนใ่จวา่เคร่ืองดดูควนัตัง้ตรง เพื่อปอ้งกนัการสะสมของคราบน า้มนั ตามภาพ 
 

 
 

 

 
รูป 1 

  
รูป 2                                                                               รูป 3   

ขัน้ตอนการตดิตัง้เคร่ืองดูดควัน 

 



6 

 

  
รูป 4                                                                               รูป 5                                                                 

  
A                                                               B                                                             
 
ทั่วไป 
เคร่ืองดดูควนันีถ้กูออกแบบมาเพื่อการติดตัง้ 2 แบบ รูป 1A คือระบบอากาศหมนุเวียน  รูป 1B คือแบบดดูอากาศออกด้านนอก รูป 
1C คือแบบดดูอากาศออกด้านนอกแบบเพิ่มมอเตอร์ 
 

การตดิตัง้กับผนัง 
 
สิ่งที่ควรระวัง  โปรดดใูห้มัน่ใจวา่ไมม่ีสายไฟฟา้ หรือสายแก๊ส หรือ ทอ่น า้ในบริเวณที่จะท าการแขวนเคร่ืองดดูควนั 

1. ท าต าแหนง่กึง่กลางบนก าแพงจากเพดานถึงสว่นลา่งของเคร่ืองดดูควนั 
2. ท าต าแหนง่ส าหรับสกรูและต าแหนง่ของเหลก็ยดึเคร่ืองดดูควนั 
3. เจาะรูขนาด 8 มม. จ านวน 5 จดุ ลกึ 5 มม. แล้วใสล่กูบิดยดึก าแพง กดให้เข้าก าแพง 
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การตดิตัง้ 
1. ใสส่กรูบนที่ยดึ 

  
2. ขนัสกรูลกูบิดยดึเคร่ืองด้วยมือ แตไ่มต้่องขนัให้สดุ 

  
 

การยดึและการแขวนเคร่ือง 
1. น าเหลก็คาดมายดึกบัตวัเคร่ืองตามภาพ 
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2. เมื่อท าการยดึเหลก็คาดเข้ากบัตวัเคร่ืองแล้ว โปรดดใูห้มัน่ใจวา่ได้ยดึสองสิง่เข้ากนัอยา่งดีแล้ว 
3. ให้ท าการหมนุลกูบิดเหลก็คาดตามภาพในแนวนอน  และถ้าจ าเป็นสามารถย้ายเคร่ืองจากขวาไปซ้าย หรือ ซ้ายไปขวาได้ 

 
4. ไขสกรูเหลก็คาดให้แนน่ แล้วจดัเหลก็คาดให้ตรงต าแหนง่ 
5. ไขสกรูทัง้หมดให้แนน่ 
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การต่อปล่องเคร่ืองดูดควัน 
สิ่งที่ควรระวัง  

 ลอกเทปที่ติดมากบัตวัเคร่ืองออกให้หมด และดวูา่ใบพดัด้านบน (ช่องลม) สามารถเปิดปิดได้อยา่งสะดวก 

 ปรับความสงูของปลอ่งได้ตามรูป 3 แล้วท าการยดึสายคาดปลอ่งด้วยสกรูตามรูป 2  

 ดใูห้มัน่ใจวา่ปลอ่งตัง้อยูใ่นแนวเดียวกบัตวัเคร่ือง แล้วตอ่ข้อตอ่ C เข้ากบัช่องลมโดยใช้ทอ่ ตามรูป 4 

 วางเคร่ืองดดูควนับนฉากแล้วใช้ที่วดัระดบัน า้วดัให้ได้แนวตรง ไมล่าดเอียง 
ส าคัญ! 

 เคร่ืองดดูควนัควรติดตัง้บนผนงัปนู เพื่อให้สามารถรองรับน า้หนกัได้ 

 ใช้เทปกาวในการพนัข้อตอ่ตา่งๆเพื่อไมใ่ห้อากาศเลด็ลอดออก 
ส าคัญ! 

 ติดตัง้ทอ่ออกด้านนอก โดยการตอ่ตามข้อก าหนดด้านบนตามภาพ 

 ต้องตอ่ข้อตอ่ตา่งๆ ด้วยสกรูเหลก็ 

 ต้องใช้เทปกาวในการพนัข้อตอ่ตา่งๆเพื่อไมใ่ห้อากาศเลด็ลอดออก 

 
 
 
 

                          
 

ควรเปิดเคร่ืองดดูควนัก่อนการท าอาหาร แนะน าให้เปิดเคร่ืองดดูควนัทิง้ไว้ 15 นาทีหลงัจากที่ท าอาหารเสร็จแล้วเพื่อดดูควนัและ
กลิน่ออกจากห้องครัวให้หมด 
ตะแกรงกรองน า้มนัจะท าการจบัคราบน า้มนัจากไอควนัที่ลอยขึน้สูเ่คร่ืองดดูควนั เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดไฟไหม้ แนะน าให้ท าความ
สะอาดตะแกรงนีอ้ยา่งน้อย 1 ครัง้ทกุอาทติย์ 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวงั
เพื่อความปลอดภยั ให้ใช้สกรู หรือ น็อตที่มีขนาดเดียวกบัที่ระบไุว้ตามคูม่ือเทา่นัน้ ส าหรับก าแพงประเภท พลาสเตอร์บอร์ด 
หรือคอนกรีต โปรดตรวจสอบวา่สกรู หรือ น็อต นัน้เหมาะสมกบัประเภทของก าแพงหรือไม ่ 

อนัตราย! หากไมไ่ด้ทาการยดึหรือตอ่เคร่ืองดดูควนัตามที่ระบบุไว้ในคูม่ือเลม่นี ้อาจก่อให้เกิดไฟฟา้ช็อต หรือเคร่ืองหลน่จาก
การยดึที่ผิดวิธีได้  

 

การเร่ิมการใช้งานเคร่ืองดูดควัน 
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ค าอธิบายปุ่มบนแผงควบคุม 

 
A =  เปิด/ปิด 
B =  ปุ่ ม “Speed 1” เพื่อให้มอเตอร์จะท างานด้วยความแรงระดบัเบาที่สดุ หรือใช้เป็นปุ่ มลดก าลงัดดูให้เบาลง 
C = ปุ่ ม “Speed 1” เพื่อให้มอเตอร์จะท างานด้วยความแรงขึน้ หรือ กดเพื่อเพิม่ความแรงมอเตอร์ เคร่ืองจะท างานได้ความแรง 4 
ระดบั เมื่อกดไปที่ระดบัท่ี 4 หรือ ระดบัความแรงที่สดุ หลงัจากการท างานท่ีความแรงระดบัท่ี 4 ไป 2 นาที เคร่ืองจะลดระดบัความ
แรงอตัโนมตัิไปที่ระดบัท่ี 3  
D = ปุ่ ม Timer เพื่อให้เคร่ืองหยดุท างานอตัโนมตัิหลงัจากที่กดปุ่ มนีไ้ป 15 นาท ี
E = กดปุ่ ม “Lamp” เพื่อให้ไฟเคร่ืองดดูสวา่งขึน้ กดปุ่ มอกีครัง้เพือ่ปิดไฟ 
 

                          
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ไฟเคร่ืองตดิแตม่อเตอร์ไม่
ท างาน 

 

สวิสช์มอเตอร์ปิดอยู ่ กดเลอืกระดบัความแรงมอเตอร์ 
ไฟสวิสช์เลอืกระดบัความแรงมอเตอร์เสยี ติดตอ่ผู้จ าหนา่ย 
มอเตอร์เสยี ติดตอ่ผู้จ าหนา่ย 

 สายไฟมอเตอร์หลดุ หรือตอ่ไมด่ี ติดตอ่ผู้จ าหนา่ย เพื่อให้ช่างตอ่สายไฟใหม ่

ไฟเคร่ืองไมต่ดิและมอเตอร์
ไมท่ างาน 

ฟิวส์ขาด หรือ เบรคเกอร์เสยี เปลีย่นฟิวส์ หรือตัง้เบรคเกอร์ใหม่ 

สายไฟหลวมหรือไมไ่ด้เสยีบเข้ากบัเต้าเสยีบ เสยีบสายไฟเข้ากบัเต้าเสยีบใหม ่ 

พบคราบน า้มนัร่ัว 
วาว์ลหรือทอ่สง่ถกูตดิตัง้ไมด่ี 

น าทอ่ออกและตดิตัง้ใหม ่และเช่ือมกบัข้อตอ่
ตา่งๆให้ถกูต้อง 

มีรูร่ัวจากข้อตอ่ตวั U  ถอดข้อตอ่ตวั U และติดตัง้ใหม ่

ไฟไมท่ างาน ไฟเสยี เปลีย่นหลอดไฟใหม ่

ก าลงัแรงดดูไมแ่รง หรือ ดดู
ควนัไมด่ ี

ระยะทางทอ่สง่อากาศกบัช่องระบายอาจยาว
เกินไป 

ตอ่ทอ่ใหม ่

 ข้อตอ่ปีกผีเสือ้ปิดอยู ่
ให้ช่างตรวจดวูา่ช่องอากาศด้านบนเคร่ืองไมม่ี
เทปกาวปิดอยูแ่ละสามารถเปิดปิดได้สะดวก 

การแก้ปัญหาเบือ้งต้น 
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 มีสิง่อดุตนัทอ่ เช่น รังนก หรือ สิง่สงปรก เปลีย่นทอ่ยน่ใหม ่

 ฟิวเตอร์สกปรก และมีสิง่สกปรกอดุตนั ท าความสะอาดฟิวเตอร์ เปลีย่นทอ่ยน่ 

เคร่ืองดดูควนัเอียง น็อตยดึหรือตวัยดึไมแ่นน่ ยดึน็อตให้แนน่ 

 

 
 

 
 

ข้อควรระวัง: 
 โปรดดงึปลัก๊เคร่ืองออกจากเต้าเสยีบก่อนการบ ารุงรักษาหรือท าความ

สะอาดเคร่ืองทกุครัง้  

 พืน้ผิวเคร่ืองดดูควนังา่ยตอ่การโดนขีดขว่น และการกดักร่อน โปรด
ปฎิบตัิตามข้อแนะน าเพื่อปอ้งกนัความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้กบัเคร่ือง

   ทั่วไป: 
 การท าความสะอาดและดแูลรักษาควรท าเมื่อเคร่ืองดดูควนัเย็นลงแล้ว  

 ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ที่เป็นกรดหรือดา่งหรือสว่นผสมทีม่ีแอมโมเนีย (น า้ยาล้างห้องน า้ น า้มะนาว น า้ส้มสายช ูetc) 
 

  
 

เพื่อให้เคร่ืองดดูควนัมีอายกุารใช้งานท่ียืนยาว แนะน าให้ท าความสะอาดสแตนเลสบอ่ยๆ (ทกุอาทติย์) ด้วยผ้าชบุน า้ยาล้าง
จานบิดหมาดแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง สามารถใช้น า้ยาท าความสะอาดส าหรับสแตนเลสได้ 

ข้อควรจ า 
ให้เช็ดพืน้ผิวสแตนเลสตามลาย เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดรอย 
พืน้ผิวแผงควบคุม 
ควรท าความสะอาดแผงควบคมุด้วยผ้าหมาดชบุน า้สบู ่โปรดดใูห้มัน่ใจวา่ผ้าที่ใช้สะอาดและบีบน า้ออกอยา่งดีแล้ว  ให้ใช้ผ้าแห้ง
เพื่อเช็ดท าความสะอาดความชืน้ หรือ คราบน า้ที่ติดอยูบ่นพืน้ผิวทกุครัง้ 

สิ่งส าคัญ: 
โปรดใช้น า้ยาท่ีไมม่ฤีทธ์ิกดักร่อน หรือน า้ยาผสมแอมโมเนีย ให้ใช้น า้ยาออ่นๆเทา่นัน้ น า้ยาท าความสะอาดภายในบ้านอาจท า
ให้พืน้ผิวสแตนเลสเป็นคราบ เป็นรอย หรือท าให้โลโก้ซีดจาง บริษัทจะไมรั่บผิดชองถงึความเสยีหายจากการใช้น า้ยาผิดประเภท 

ข้อควรระวงั
 เพื่อความปลอดภยัการซอ่มบ ารุงเก่ียวกบัระบบไฟฟา้ควรท าตามกฏ ข้อบงัคบั ของท้องถ่ิน ควรตดิตอ่ ศนูย์ซอ่มก่อนการ

ซอ่มบ ารุง โปรดปิดเคร่ือง แล้วดงึปลัก๊ออกทกุครัง้ก่อนเปิดด้านในเคร่ือง 

 

การดูแลรักษาและท าความสะอาด 

สแตนเลสสตีล 
 



12 

 

 
 

ตะแกรงกรองน า้มนัจะท าการจบัคราบน า้มนัจากไอน า้ที่ลอยขึน้สูเ่คร่ืองดดูควนั เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดไฟไหม้ แนะน าให้ท าความ
สะอาดอยา่งน้อยทกุอาทติย์ ฟิวเตอร์สามารถน ามาท าความสะอาดโดยการเช็ดน า้มนัออกด้วยผ้า หรือ ชิชชู่ จากนัน้ให้น าไปแช่
ในน า้ร้อนผสมน า้ยาล้างจานประมาณ 3 นาทีและขดัออกเบาๆ ด้วยแปรงออ่นนุม่ ห้ามแปรงขัดหม้อขัด หรือใช้น า้ยาที่มี
ฤทธ์ิกดักร่อน หรือน า้ยาผสมแอมโมเนียเด็ดขาด เนื่องจากจะท าให้สแตนเลสมีสดี า และห้ามใช้น า้ยาท าความสะอาดเตา
อบ และต้องเช็ดให้แห้งทกุครัง้ก่อนน ากลบัเข้าต าแหนง่เดิมของเคร่ือง 
อยา่ใช้แรงในการขดั เนื่องจากฟิวเตอร์อาจถกูท าลายได้ (น ามาตากให้แห้งด้านนอก) 

ฟิวเตอร์ควรน ามาท าความสะอาดแยกกบัจานชามและช้อนส้อม หากน าเข้าเคร่ืองล้างจาน ไมค่วรใสน่ า้ยารินส์เอด 
 
 

 
 

น าฟิวเตอร์และรางรองน า้มนัออกตามขัน้ตอนต่อไปนี ้ 
กดตวัลอ็กตะแกรง จากนัน้ให้น าตะแกรงออกจากราง  
ใส่ฟิวเตอร์ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

 ให้วางฟิวเตอร์ให้ตรงกบัช่องด้านลา่งเคร่ืองดดูควนั 

 กดตวัลอ็กจนเข้าที ่
ในกรณีที่เคร่ืองมคีาร์บอนฟิวเตอร์ 
คาร์บอนฟิวเตอร์มีหน้าที่ชว่ยดดูกลิน่ ควนั แตค่าร์บอนฟิวเตอร์นีไ้มส่ามารถน ามาล้างท าความสะอาดเพื่อน ามาใช้ใหมไ่ด้ 
จ าเป็นต้องเปลีย่นทกุๆ 4 เดือน ความบอ่ยในการเปลีย่น คาร์บอนฟิวเตอร์นีอ้าจขึน้อยูก่บัการใช้งานเคร่ืองดดูควนัวา่ใช้บอ่ย
มากเพียงใด หรือมกีารท าความสะอาดแผน่กรองน า้มนัเคร่ืองบอ่ยเทา่ใด  

 
 
 

 
ส าคัญ 

! 
 หลอดไฟควรได้รับการเปลี่ยนโดยผู้จ าหน่าย หรือผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้จ าหน่ายเทา่นัน้ 
 โปรดปิดเคร่ืองทกุครัง้ก่อนการซอ่ม หรือ ท าความสะอาดเคร่ือง  ดใูห้มัน่ใจวา่เคร่ืองนัน้เย็นลงแล้วก่อน

สมัผสัโดนเคร่ือง 
 ควรใสถ่งุมือหรือใช้ผ้าเม่ือสมัผสัโดนหลอดไฟ เพ่ือยืดอายหุลอดไฟ 
 

ฟิวเตอร์กรองน า้มันและรางรับน า้มัน 

 

การใส่ฟิวเตอร์กรองน า้มัน 

 

ข้อควรระวงั
 โปรดดใูห้มัน่ใจวา่ฟิวเตอร์ลอ็กกบัตวัยดึดีแล้ว ไมเ่ช่นนัน้ฟิวเตอร์อาจหลดุออกจากต าแหนง่และสร้างความเสยีหาย

ให้กบัเคร่ืองได้ 

 แรงดดูเคร่ืองจะลดลงเมื่อใสค่าร์บอนฟิวเตอร์ 

การเปล่ียนหลอดไฟ 
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การเปลี่ยนหลอดไฟ LED  
 ปิดเคร่ืองและดกึปลัก๊ออกก่อนทกุครัง้ที่ต้องการเปลีย่นหลอดไฟ 

 รอให้หลอดไฟเย็นลงก่อนท าการเปลีย่น 
การเปลี่ยนหลอดไฟแบบ A: 

 จบัหลอดไฟแล้วหมนุทวนเข็มนาฬิกา 

 น าหลอดไฟใหมช่นดิเดิมและขนาดเดิมมาเปลีย่น 
การเปลี่ยนหลอดไฟแบบ B: 

 สอดไขควงแบบตรงเข้าช่องยดึน๊อต ตามภาพ ใช้แรงกดลงเล็งน้อยเพื่อให้โครงหลดุออก และเอา
หลอดไฟออก เพื่อน าหลอดใหมเ่ปลีย่นและน ากลบัเข้าที่เดมิเมือ่เปลีย่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 หลอดไฟที่ใช้คือหลอดไฟฮาโลเจน 
การเปลี่ยนหลอดไฟแบบ C: 
ใช้ไขควงปากแบนในการน าหลอดไฟออก จากนัน้ให้ดงึสายไฟหลอดไฟออก 
 

 
บริษัทรับประกนัคณุภาพสนิค้าเป็นเวลา 2 ปีจากวนัท่ีซือ้สนิค้า 
บริษัทรับผิดชอบตอ่สนิค้าที่มีปัญหาเนื่องมาจากการผลติเทา่นัน้ โปรดตรวจสอบสนิค้าเมื่อรับสนิค้าทกุครัง้ 
บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการใช้ชา่งทีไ่มใ่ช่ชา่งบริษัทติดตัง้สนิค้า หรือซอ่มบ ารุงสนิค้า 

โปรดแสดงใบรับประกนัเพื่อเคลมความเสยีหาย 
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี ้
 จากการใช้งานทัว่ไปท่ีไมม่กีารดแูลรักษาสนิค้า หรือท าความสะอาดผิดวธีิ โปรดดหูน้าการท าความสะอาดที่ถกูต้อง 

 การใช้งานผิดประเภท หรือใช้ในเชิงธุรกิจ พานิชย์ หรือน าอปุกรณ์เสริมที่บริษัทไม่ได้จ าหนา่ยมาใช้กบัตวัเคร่ือง 

 ความเสยีหายจากการท าหลน่ หรือ บบุจากการทบุสนิค้า หรือ แรงกระแทกตา่งๆ 

 ความเสยีหายจากการตอ่ไฟฟา้ผิด หรือไมเ่ป็นไปตาม กฏหมาย หรือ ที่ระบไุว้ในคูม่ือ 

 ความเสยีหายจากการไมใ่ช้เคร่ืองใช้ไฟฟา้เป็นระยะเวลานาน หรือ ทิง้สนิค้าไว้กลางแดด หรือ กลางแจ้ง 
 

 
 

 

เคร่ืองหมายนีค้ือสญัลกัษณ์การเลอืกลกัษณะการทิง้สนิค้า ผลติภณัฑ์นีห้้ามน าไปทิง้ตามถงัขยะ
ทัว่ไปในครัวเรือน แตต้่องได้รับการท าลายอยา่งถกูต้องตาม Directive  2012/19/EU จากนัน้จะถกู
น าไปรีไซเคิล หรือแยกชิน้สว่นเพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ผลติภณัฑ์อิเลคทรอนิคส์อนัตราย
ตอ่สิง่แวดล้อมและสขุภาพมนษุย์เนื่องมาจากสว่นประกอบของสารเคมีอนัตราย โปรดติดตอ่รัฐสว่น
ภมูิภาคของทา่นเพื่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

 

ข้อบังคับต่อไปนีส้ าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม (เช่น การประหยัดการใช้พลังงานในการท าอาหาร) 

การรับประกนัสินค้า 

การรักษาส่ิงแวดล้อม 


