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ข้ อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้ อมูลทั่วไป
a) โปรดอ่านข้ อมูลที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้ เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการติดตัง้ และการบารุงรักษา
B) เครื่องดูดควันนี ้ที่ได้ รับการออกแบบมาให้ สามารถใช้ งานได้ สองวิธี คือแบบหมุนเวียน หรือแบบดูดอากาศออกด้ านนอก

ข้ อควรระวังเพื่อความปลอดภัย









แรงดันลม ในสภาพแวดล้ อมในห้ อง ต้ องไม่เกิน 4 Pa (4 * 10-5 บาร์ )
ห้ องต้ องมีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อการทางานอย่างปลอดภัยของเครื่องดูดควัน
ปฏิบตั ิตามกฎหมายท้ องถิ่น ที่ใช้ บงั คับ สาหรับการระบายอากาศภายนอก
เต้ าเสียบไฟควรใช้ กบั เครื่องดูดควันนี ้เท่านัน้
เครื่องดูดควันต้ องได้ รับการทาความสะอาดสม่าเสมอเพื่อป้องกันการติดไฟจากคราบน ้ามันบนผิวเครื่องดูดควัน
ใช้ ฝาปิ ดภาชนะเสมอ
เครื่องดูดควันนี ้ใช้ สาหรับในครัวเรือนเท่านัน้ ไม่เหมาะกับการทาการค้ า
ห้ ามปล่อยให้ เปลวไฟติดใต้ เครื่องดูดควัน

คาเตือน
ในบางกรณี เครื่องใช้ ไฟฟ้าอาจจะเป็ นอันตรายได้ เมื่อ
 ไม่ตรวจสอบสถานะของแผ่นกรองน ้ามันอลูมิเนียมเครื่ องดูดควัน ในขณะที่เครื่ องทางาน
 อย่าสัมผัส หลอดไฟหลังการใช้ งานเครื่องใช้ ไฟฟ้า
 อย่าถอดปลัก๊ เครื่ องด้ วยมือเปี ยก และ อย่าบิดหรื อทาให้ สายไฟบิดเบี ้ยวผิดรูป
 ห้ ามทาอาหารโดยใช้ เปลวไฟ หรื อ ทา barbecue
 หลีกเลี่ยงการทาอาหารที่ทาให้ เกิดเปลวไฟเนื่องจากอาจก่อความเสียหายกับตัวกรองและ อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้
 ตรวจสอบอาหารบ่อยครัง้ เมื่อมีการทอดอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้
 ถอด ปลัก๊ ไฟฟ้า ก่อนที่จะทาการบารุงรักษาใด ๆ
 หากมีเปลวไหม้ ห้ามพยายามดับไฟด้ วยน ้า ให้ ปิดเครื่ องและคลุมเปลวไฟด้ วยผ้ าหรื อฝาหม้ อ
 เด็กเล็กต้ องอยูภ่ ายใต้ การดูแลของผู้ใหญ่เมื่อใช้ เครื่ องดูดวัน
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การยึดปี กผีเสื้ อ V-FLAP
หากเครื่องดูดควันไม่มีปีกผีเสื ้อที่ประกอบแล้ วชิ ้นนี ้ คุณควรประกอบปี กผีเสื ้อเข้ า
ด้ 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
 ทาซ ้ากับอีกข้ าง

การติดตั้งแบบต่ อท่ อออกด้ านนอก
หากมีทอ่ ระบายด้ านนอก คุณสามารถต่อท่อเครื่องดูดควันออกตามภาพ (ท่อที่สามารถใช้ ได้ คือท่ออีนาเมล ท่อย่นอลูมิเนียม หรือ ท่อที่สามารถทน
ความร้ อนได้ ขนาด 150/120 มม.)

1.
2.
3.

ก่อนการติดตัง้ ดูให้ มนั่ ใจว่าเครื่องดูดควันปิ ดอยูแ่ ละไม่มีการต่อปลัก๊ เครื่องเข้ ากับเต้ าเสียบไฟฟ้า
เครื่องดูดควันควรมีระยะห่างจากเตา 65-75cm (20-30 นิ ้ว) ตามภาพ 1
ติดตังสกรู
้ บนผนัง ตามตาแหน่งที่จะแขวนเครื่องดูดควัน ยึดตัวยึดด้ านในปล่องเครื่องดูดควันตามภาพ
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4. ยึดปล่องสแตนเลสด้ านนอกเข้ ากับสายคาด โดยปล่องนี ้สามารถปรับได้ ตามตาแหน่งความสูงที่ต้องการ
จากนันให้
้ ติดตังท่
้ อย่นด้ านในและปล่องเข้ ากับตัวเครื่อง

4.

แขวนเครื่องดูดควันเข้ ากับตัวยึด

ปรับระดับความสูงของปล่องเครื่องดูดควันด้ านในให้ สงู เท่าตามตาแหน่งตัวยึด ตามภาพ 5 จากนันไขสกรู
้
ให้ แน่น จากนันให้
้ นาปล่องด้ าน
นอกประกอบเข้ ากันและขันสกรูให้ แน่น ภาพ 6
ข้ อควรจา: ช่องระบายอากาศขนาด 600 มม. จะอยูด่ ้ านหลังเครื่อง ให้ ตอ่ ท่อย่นออกนอกกาแพง และรัดดัวยที่รัดตามภาพหากท่อของท่านเป็ น
ท่อแบบอลูมิเนียม
5.

การติดตัง้ ท่ อออกด้ านนอก
ให้ ปฎิบตั ติ ามข้ อแนะนาต่อไปนี ้อย่างดีเพื่อการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ควรให้ ทอ่ สันและตรงที
้
ส่ ดุ
 อย่าลดขนาดท่อหรื อทาให้ ทอ่ พับงอ
 เมื่อใช้ ทอ่ ย่นให้ ดงึ ขยายท่อย่นจนตึงเพื่อลดการเสียประสิทธิภาพในการส่งแรงลม
 หากไม่ทาตามข้ อแนะนาข้ างต้ นอาจทาให้ ประสิทธิภาพการทางานลดลงและเสียงของเครื่ องดูดควันดังขึ ้น
 ช่างผู้ชานาญการควรเป็ นผู้ทาการติดตังเท่
้ านัน้
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อย่าต่อท่อระบายอากาศเข้ ากับระบบระบายอากาศที่มีอยูแ่ ล้ ว ซึง่ อาจเป็ นระบบระบายอากาศของเครื่องใช้ ไฟฟ้าชนิดอื่น เช่น ท่อแก๊ ส
ท่อระบายความร้ อน
หากจาเป็ นต้ อง งอ ท่อย่น ไม่ควรงอท่อมากกว่า 120º คุณควร วางท่อแนวนอนหรือท่อควรส่งขึ ้นจากจุดปล่อยลมและส่งออกนอก
กาแพง
หลักการติดตังควรดู
้
ให้ แน่ใจว่าเครื่องดูดควันตังตรง
้ เพื่อป้องกันการสะสมของคราบน ้ามัน
ควรเลือกใช้ ทอ่ ย่นที่เป็ นไปตามมาตราฐานการทนไฟ

ข้ อควรระวัง
 เพื่อความปลอดภัย ให้ ใช้ น็อตที่มีขนาดเดียวกับที่ระบุไว้ ตามคูม่ ือเท่านัน้
 อันตราย! หากไม่ได้ ทาการยึดหรือต่อเครื่องดูดควันตามที่ระบุบไว้ ในคูม่ ือเล่มนี ้อาจก่อให้ เกิดไฟฟ้าช็อตได้

การเริ่มการใช้ งานเครื่ องดูดควัน

สวิตช์ แบบปุ่ มกดแบบอิเลคโทรนิส์ (Electronic Button)
1. กดปุ่ ม “Low”ไฟสัญญาณจะสว่างขึ ้น เครื่องดูดควันทางานด้ วยความแรงระดับเบาทีส่ ดุ กดปุ่ มอีกครัง้ เพื่อให้ มอเตอร์ หยุดทางาน
2. กดปุ่ ม “Mid”ไฟสัญญาณจะสว่างขึ ้น เครื่องดูดควันทางานด้ วยความแรงระดับกลาง กดปุ่ มอีกครัง้ เพื่อให้ มอเตอร์ หยุดทางาน
3. กดปุ่ ม “High”ไฟสัญญาณจะสว่างขึ ้น เครื่องดูดควันทางานด้ วยความแรงระดับแรงที่สดุ กดปุ่ มอีกครัง้ เพื่อให้ มอเตอร์ หยุดทางาน
4. กดปุ่ ม “Light”เพื่อให้ ไฟส่องสว่างทางาน กดปุ่ มอีกครัง้ เพื่อปิ ดไฟ
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การดูแลรั กษาและทาความสะอาด
ข้ อควรระวัง:
 ต้ องดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ าเสียบก่ อนการทาความสะอาดหรือซ่ อมบารุ งเครื่องทุกครัง้
 ผิวส่ วนนอกตัวเครื่องง่ ายต่ อการโดนขีดข่ วน และกัดกร่ อน โปรดทาตามคาแนะนาการทาความสะอาด
ด้ านล่ างเพื่อผลลัพธ์ ท่ มี ีประสิทธิภาพ
การทาความสะอาดเครื่องดูดควันทั่วไป
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพื่อรักษาให้ เครื่องอยูใ่ นสภาพดีเป็ นระยะเวลานาน เครื่องดูดควันควรได้ รับการทาความสะอาดผ้ าชุบด้ วยน ้าอุน่ และน ้ายาทาความสะอาด
สาหรับสแตนเลส แล้ วเช็ดให้ แห้ ง ทุกๆ อาทิตย์
หมายเหตุ: เช็ดถูตามลายเส้ นสแตนเลสเพื่อป้องกัน สแตนเลสเป็ นรอยขีดข่วน
ห้ ามใช้ น ้ายาที่มีฤทธิ์กดั กร่อนเนื่องจากจะทาให้ เครื่ องเสียหาย หลีกเลี่ยงน ้ายาที่เป็ นด่าง หรือ กรดเช่น (น ้ามะนาว น ้าส้ มสายชู ลลล)
ห้ ามไม่ให้ มอเตอร์ และอะไหล่สว่ นอื่นโดนน ้า เนื่องจากน ้าจะทาให้ เครื่องเสียหาย
ดึงปลัก๊ ไฟออกจากเต้ าเสียก่อนทาความสะอาดทุกครัง้
ฟิ วเตอร์ คาร์ บอรไม่ควรโดนความร้ อน
อย่าเปิ ดช่องใส่คาร์ บอนฟิ วเตอร์
หายสายไฟเครื่ องเสีย โปรดติดต่อบริษัท

การทาความสะอาดแผงควบคุม
สามารถใช้ ผ้าชุบด้ วยน ้าอุน่ และน ้ายาทาความสะอาดเซ็ดทาความสะอาดแผงควบคุม แล้ วเช็ดให้ แห้ งเพื่อไม่ให้ เหลือคราบความชื ้นหลงเหลือบน
แผงควบคุม
ข้ อควรระวัง: ใช้ น ้ายาทาความสะอาดที่เป็ นกลาง ไม่มีฤทธิ์กดั กร่อน น ้ายาเคมีที่ไม่เหมาะกับการใช้ งานกับสแตนเลสอาจส่งผลให้ เนื ้อ
สแตนเลสเป็ นคราบด่าง และลบสกรีนตัวอักษรบนเครื่อง ซึง่ บริษัทจะไม่รับประกันถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการใช้ น ้ายาผิดประเภทนี ้

การทาความสะอาดตัวกรองอลูมิเนียมฟิ วเตอร์
ฟิ วเตอร์ ทาจากสแตนเลส อย่าใช้ น ้ายาที่มีฤทธิ์กดั กร่อนในการเช็ดทาความสะอาด ควรทาความสะอาดฟิ วเตอร์ ให้ สะอาดอยูเ่ สมอเพื่อให้ เครื่ อง
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทาความสะอาดได้ โดย นาฟิ วเตอร์ แช่ในน ้าร้ อนสะอาด อุณหภูมิ 40-50 °C เทน ้ายาล้ างคราบมัน และแช่ไว้ 3 นาที
ใส่ถงุ มือและขัดด้ วยแปรงนุ่ม อย่าใช้ แรงในการขัดมาก เนื่องจากสแตนเลสจะเสียหายได้ งา่ ย จากนันเช็
้ ดให้ แห้ ง
ควรทาความสะอาดฟิ วเตอร์ แยกกับการล้ างจานปรกติ อย่าใช้ Rinse Aid หากนาฟิ วเตอร์ ใส่ในเครื่องล้ างจาน
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การติดตัง้ ฟิ วเตอร์ กรองนา้ มัน
ใส่แผ่นฟิ วเตอร์ กลับตาแหน่งตามภาพ
 เล็งตาแหน่งช่องล็อกเขี ้ยวแผ่นฟิ วเตอร์ ด้านหลังเครื่ อง
 กดปุ่ มตัวจับแผ่นฟิ วเตอร์
 ปล่อยตัวจับเมื่อแผ่นฟิ วเตอรเข้ าล็อกดีแล้ ว
 ทาซ ้ากับอีกข้ างนึง

การติดตัง้ คาร์ บอนฟิ วเตอร์ (ไม่ มีมากับเครื่อง)
หากเครื่องดูดควันมีคาร์ บอนฟิ วเตอร์ และถึงเวลาที่ต้องทาการเปลี่ยน ให้ ถอดแผ่นปิ ดมอเตอร์ โดยการไขกรูออก คุณจะเห็นมอเตอร์ ด้านในเครื่อง

ให้ ยดึ คาร์ บอนกับตัวยึดคาร์ บอนฟิ วเตอร์ ซงึ่ จะอยูด่ ้ านในมอเตอร์ ทงสองฝั
ั้
่ง

ให้ หมุนคาร์ บอนฟิ วเตอร์ ทวนเข็มนาฬกิ า จนกระทัง่ คุณได้ ยินเสียงคลิ๊ก




ทาตามขันตอนด้
้
านบนสาหรับคาร์ บอนฟิ วเตอร์ ตวั ที่สอง
ปิ ดฝาปล่องเครื่องดูดควัน และไขสกรูให้ แน่น
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ข้ อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
สาคัญ

 หลอดไฟควรได้ รับการเปลี่ยนโดยผู้จาหน่าย หรือผู้ที่ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ จาหน่ายเท่านัน้
 โปรดปิ ดเครื่องทุกครัง้ ก่อนการซ่อม หรือ ทาความสะอาดเครื่อง ดูให้ มนั่ ใจว่าเครื่องนันเย็
้ นลงแล้ ว
ก่อนสัมผัสโดนเครื่อง
 ควรใส่ถงุ มือหรือใช้ ผ้าเมื่อสัมผัสโดนหลอดไฟ เพื่อยืดอายุหลอดไฟ

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED
 โปรดปิ ดเครื่องทุกครัง้ ก่อนการซ่อม หรื อ ทาความสะอาดเครื่อง ดูให้ มนั่ ใจว่าเครื่องนันเย็
้ นลงแล้ วก่อนสัมผัสโดนเครื่อง
 นาฟิ วเตอร์ กรองน ้ามันออก และใช้ ไขควงนากรอบหลอดไฟออกตามภาพ







เปลี่ยนหลอดไฟด้ วย หลอดไฟประเภทเดียวกัน (LED 2W MAX)
ILCOS D CODE สาหรับหลอดไฟนี ้คือ DBR-2/65-H-64
LED โมดูล – แบบกลม
กาลังสูงสุด: 2 W
กาลังไฟ: 220-240V
ขนาดหลอดไฟ:

ข้ อควรระวัง:
 ดูให้ มนั่ ใจว่าฟิ วเตอร์ อยูใ่ นตาแหน่ง และล็อกเข้ าที่ ไม่เช่นนันอาจก่
้
อให้ เกิดอันตรายได้
 หากมีการใส่คาร์ บอนฟิ วเตอร์ กาลังดูดเครื่ องดูดควันจะลดลง
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การแก้ ปัญหาเบือ้ งต้ น
ปั ญหา

สาเหตุ

แนวทางแก้ ไข

สวิสช์มอเตอร์ ปิดอยู่

กดเลือกระดับความแรงมอเตอร์

ไฟสวิสช์เลือกระดับความแรงมอเตอร์ เสีย

ติดต่อผู้จาหน่าย

มอเตอร์ เสีย

ติดต่อผู้จาหน่าย

ฟิ วส์ขาด

เปลี่ยนฟิ วส์

สายไฟหลวมหรือไม่ได้ เสียบเข้ ากับเต้ าเสียบ

เสียบสายไฟเข้ ากับเต้ าเสียบใหม่

วาว์ลหรือท่อส่งถูกติดตังไม่
้ ดี

นาท่อออกและติดตังใหม่
้
และเชื่อมกับข้ อต่อ
ต่างๆให้ ถกู ต้ อง

มีรูรั่วจากข้ อต่อตัว U

ถอดข้ อต่อตัว U และติดตังใหม่
้

ไฟไม่ทางาน

ไฟเสีย

เปลี่ยนหลอดไฟใหม่

กาลังแรงดูดไม่แรง

ระยะทางท่อส่งอากาศกับช่องระบายอาจยาวเกินไป

ต่อท่อใหม่

เครื่องดูดควันเอียง

น็อตยึดหรือตัวยึดไม่แน่น

ยึดน็อตให้ แน่น

ไฟเครื่องติดแต่มอเตอร์ ไม่ทางาน

ไฟเครื่องไม่ติดและมอเตอร์ ไม่
ทางาน

พบคราบน ้ามันรั่ว

การรักษาสิ่งแวดล้อม
เครื่องหมายนี ้คือสัญลักษณ์การเลือกลักษณะการทิ ้งสินค้ า ผลิตภัณฑ์นี ้ห้ ามนาไปทิ ้งตามถังขยะทัว่ ไปในครัวเรือน
แต่ต้องได้ รับการทาลายอย่างถูกต้ องตาม Directive 2012/19/EU จากนันจะถู
้ กนาไปรีไซเคิล หรือแยกชิ ้นส่วน
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์อนั ตรายต่อสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพมนุษย์เนื่องมาจาก
ส่วนประกอบของสารเคมีอนั ตราย โปรดติดต่อรัฐส่วนภูมิภาคของท่านเพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม

ข้ อบังคับต่ อไปนีส้ าคัญต่ อการรักษาสิ่งแวดล้ อม (เช่ น การประหยัดการใช้ พลังงานในการทาอาหาร)
1. ต้ องติดตังเครื
้ ่องดูดควันในสถานที่มอี ากาศถ่ายเทได้ สะดวก
2. ทาความสะอาดเครื่องดูดควันอย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ทาให้ แรงดูดลดลง หรือ ถูกกีดขวางจากคราบน ้ามัน
3. ไม่ลืมปิ ดไฟเครื่องดูดควันทุกครัง้ หลังใช้ งานเครื่อง
4. ไม่ลืมปิ ดเครื่องทุกครัง้ หลังใช้ งาน
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