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Cooker Hood 

Instruction Manual 

คู่มือการใช้งานเคร่ืองดูดควัน 

รุ่น HC-HEETS-60 และ HC-HEETS-90 

 

 

 
บริษทั สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
660 ซอยนวมิทร์ 91 แยก 3-42 
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท:์ 02-033-5400 
โทรสาร: 02-033-5409 
ศุนยบ์ริการหลงัการขาย: 
โทรศพัท:์ 02-033-5422 
Email: service@eve.co.th, support@eve.co.th 
www.eve.co.th 

 

http://www.eve.co.th/


2 

 

Content 
 

1…………………………………..………………………………ข้อควรระวงัเพื่อความปลอดภยั 
2…………………………………..………………………………การติดตัง้ 
3…………………………………..………………………………การเร่ิมการใช้งานเคร่ืองดดูควนั 
4…………………………………..………………………………การดแูลรักษาและท าความสะอาด 
5…………………………………..………………………………การแก้ไขเบือ้งต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

 

 ข้อมูลทั่วไป 
a) โปรดอา่นข้อมลูที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้เก่ียวกบัความปลอดภยั ในการตดิตัง้ และการบ ารุงรักษา  
B) เคร่ืองดดูควนันีท้ี่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สองวิธี คือแบบหมนุเวียน หรือแบบดดูอากาศออกด้านนอก 
 

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภยั 
 แรงดนัลม ในสภาพแวดล้อมในห้อง ต้องไมเ่กิน 4 Pa (4 * 10-5 บาร์) 
 ห้องต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอเพ่ือการท างานอยา่งปลอดภยัของเคร่ืองดดูควนั 

 ปฏิบตัิตามกฎหมายท้องถ่ิน ที่ใช้บงัคบั ส าหรับการระบายอากาศภายนอก 

 เต้าเสียบไฟควรใช้กบัเคร่ืองดดูควนันีเ้ทา่นัน้ 

 เคร่ืองดดูควนัต้องได้รับการท าความสะอาดสม ่าเสมอเพ่ือป้องกนัการติดไฟจากคราบน า้มนับนผิวเคร่ืองดดูควนั 

 ใช้ฝาปิดภาชนะเสมอ  
 เคร่ืองดดูควนันีใ้ช้ส าหรับในครัวเรือนเทา่นัน้ ไมเ่หมาะกบัการท าการค้า 

 ห้ามปลอ่ยให้เปลวไฟติดใต้เคร่ืองดดูควนั 

 

ค าเตอืน 
ในบางกรณี เคร่ืองใช้ไฟฟา้อาจจะเป็นอนัตรายได้เม่ือ 

 ไมต่รวจสอบสถานะของแผ่นกรองน า้มนัอลมิูเนียมเคร่ืองดดูควนั ในขณะที่เคร่ืองท างาน 

 อยา่สมัผสั หลอดไฟหลงัการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 

 อยา่ถอดปลัก๊เคร่ืองด้วยมือเปียก และ อยา่บิดหรือท าให้สายไฟบิดเบีย้วผิดรูป 

 ห้ามท าอาหารโดยใช้เปลวไฟ หรือ ท า barbecue 

 หลีกเลี่ยงการท าอาหารที่ท าให้เกิดเปลวไฟเน่ืองจากอาจก่อความเสียหายกบัตวักรองและ อาจเกิดอนัตรายจากไฟไหม้ 

 ตรวจสอบอาหารบอ่ยครัง้เม่ือมีการทอดอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงอนัตรายจากไฟไหม้ 

 ถอด ปลัก๊ไฟฟา้ ก่อนที่จะท าการบ ารุงรักษาใด ๆ 

 หากมีเปลวไหม้ห้ามพยายามดบัไฟด้วยน า้ ให้ปิดเคร่ืองและคลมุเปลวไฟด้วยผ้าหรือฝาหม้อ 

 เด็กเล็กต้องอยูภ่ายใต้การดแูลของผู้ ใหญ่เม่ือใช้เคร่ืองดดูวนั 

 

 
 

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั 
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หากเคร่ืองดดูควนัไมมี่ปีกผีเสือ้ที่ประกอบแล้วชิน้นี ้คณุควรประกอบปีกผีเสือ้เข้า
ด้วยกนั 
ในการยึด ผีเสือ้ V-FLAP คณุควร 

 ยดึปีกต าแหน่งที่ 2 ตวัเข้ากบัตวั ต าแหน่งที่ 6 

 เข็มต าแหน่งที่ 3 ควรตัง้ตรงขึน้ 

 แกน หรือ ศนูย์กลาง ต าแหน่งที่ 4 ควรตอ่เข้ากบัรูต าแหน่งที่ 5 

 ท าซ า้กบัอีกข้าง 
 

 

                      
  
 

 
หากมีทอ่ระบายด้านนอก คณุสามารถตอ่ทอ่เคร่ืองดดูควนัออกตามภาพ (ทอ่ที่สามารถใช้ได้คือทอ่อีนาเมล ทอ่ยน่อลมิูเนียม หรือ ท่อที่สามารถทน
ความร้อนได้ ขนาด 150/120 มม.) 

 
 
1. ก่อนการติดตัง้ ดใูห้มัน่ใจวา่เคร่ืองดดูควนัปิดอยูแ่ละไมมี่การตอ่ปลัก๊เคร่ืองเข้ากบัเต้าเสียบไฟฟา้ 
2. เคร่ืองดดูควนัควรมีระยะหา่งจากเตา 65-75cm (20-30 นิว้) ตามภาพ 1 

3. ติดตัง้สกรูบนผนงั ตามต าแหน่งที่จะแขวนเคร่ืองดดูควนั ยดึตวัยดึด้านในปลอ่งเคร่ืองดดูควนัตามภาพ 

                                                    

การยดึปีกผเีส้ือ V-FLAP 

การติดตั้งแบบต่อท่อออกด้านนอก 
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4.   ยดึปลอ่งสแตนเลสด้านนอกเข้ากบัสายคาด โดยปลอ่งนีส้ามารถปรับได้ตามต าแหน่งความสงูที่ต้องการ 
    จากนัน้ให้ติดตัง้ทอ่ยน่ด้านในและปลอ่งเข้ากบัตวัเคร่ือง 

 
4. แขวนเคร่ืองดดูควนัเข้ากบัตวัยดึ 

 
 
5. ปรับระดบัความสงูของปลอ่งเคร่ืองดดูควนัด้านในให้สงูเทา่ตามต าแหน่งตวัยดึ ตามภาพ 5 จากนัน้ไขสกรูให้แน่น จากนัน้ให้น าปลอ่งด้าน

นอกประกอบเข้ากนัและขนัสกรูให้แนน่ ภาพ 6 

ข้อควรจ า: ชอ่งระบายอากาศขนาด 600 มม. จะอยูด้่านหลงัเคร่ือง ให้ตอ่ทอ่ยน่ออกนอกก าแพง และรัดดวัยที่รัดตามภาพหากทอ่ของทา่นเป็น
ทอ่แบบอลมิูเนียม 

 
การติดตัง้ท่อออกด้านนอก 
ให้ปฎิบตัติามข้อแนะน าตอ่ไปนีอ้ยา่งดเีพ่ือการระบายอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 ควรให้ทอ่สัน้และตรงทีส่ดุ 

 อยา่ลดขนาดทอ่หรือท าให้ทอ่พบังอ 

 เม่ือใช้ทอ่ยน่ให้ดงึขยายทอ่ยน่จนตงึเพื่อลดการเสียประสิทธิภาพในการสง่แรงลม 

 หากไมท่ าตามข้อแนะน าข้างต้นอาจท าให้ประสทิธิภาพการท างานลดลงและเสียงของเคร่ืองดดูควนัดงัขึน้ 

 ชา่งผู้ช านาญการควรเป็นผู้ท าการตดิตัง้เทา่นัน้ 
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 อยา่ตอ่ทอ่ระบายอากาศเข้ากบัระบบระบายอากาศที่มีอยูแ่ล้ว ซึง่อาจเป็นระบบระบายอากาศของเคร่ืองใช้ไฟฟา้ชนิดอื่น เชน่ ทอ่แก๊ส 
ทอ่ระบายความร้อน 

 หากจ าเป็นต้อง งอ ทอ่ยน่ ไมค่วรงอทอ่มากกวา่ 120º คณุควร วางทอ่แนวนอนหรือทอ่ควรสง่ขึน้จากจดุปลอ่ยลมและสง่ออกนอก
ก าแพง 

 หลกัการติดตัง้ควรดใูห้แน่ใจวา่เคร่ืองดดูควนัตัง้ตรง เพื่อป้องกนัการสะสมของคราบน า้มนั 

 ควรเลือกใช้ทอ่ยน่ที่เป็นไปตามมาตราฐานการทนไฟ 

 
 

 
 

      
                    

 
 

สวิตช์แบบปุ่มกดแบบอิเลคโทรนิส์ (Electronic Button) 
1. กดปุ่ ม “Low”ไฟสญัญาณจะสวา่งขึน้ เคร่ืองดดูควนัท างานด้วยความแรงระดบัเบาทีส่ดุ กดปุ่ มอีกครัง้เพื่อให้มอเตอร์หยดุท างาน 
2. กดปุ่ ม “Mid”ไฟสญัญาณจะสวา่งขึน้ เคร่ืองดดูควนัท างานด้วยความแรงระดบักลาง กดปุ่ มอีกครัง้เพื่อให้มอเตอร์หยดุท างาน 
3. กดปุ่ ม “High”ไฟสญัญาณจะสวา่งขึน้ เคร่ืองดดูควนัท างานด้วยความแรงระดบัแรงที่สดุ กดปุ่ มอีกครัง้เพื่อให้มอเตอร์หยดุท างาน 
4. กดปุ่ ม “Light”เพ่ือให้ไฟสอ่งสวา่งท างาน กดปุ่ มอีกครัง้เพื่อปิดไฟ 
 
 

 ข้อควรระวัง 
 เพ่ือความปลอดภยั ให้ใช้น็อตที่มีขนาดเดียวกบัที่ระบไุว้ตามคูมื่อเทา่นัน้ 
 อนัตราย! หากไมไ่ด้ท าการยดึหรือตอ่เคร่ืองดดูควนัตามที่ระบบุไว้ในคูมื่อเลม่นีอ้าจก่อให้เกิดไฟฟา้ช็อตได้ 

 
การเร่ิมการใช้งานเคร่ืองดูดควัน 
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ข้อควรระวัง:  

 ต้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสยีบก่อนการท าความสะอาดหรือซ่อมบ ารุงเคร่ืองทุกครัง้ 

 ผิวส่วนนอกตัวเคร่ืองง่ายต่อการโดนขีดข่วน และกัดกร่อน โปรดท าตามค าแนะน าการท าความสะอาด
ด้านล่างเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ                    

การท าความสะอาดเคร่ืองดดูควนัทั่วไป 
1. เพ่ือรักษาให้เคร่ืองอยูใ่นสภาพดีเป็นระยะเวลานาน เคร่ืองดดูควนัควรได้รับการท าความสะอาดผ้าชบุด้วยน า้อุน่และน า้ยาท าความสะอาด

ส าหรับสแตนเลส แล้วเช็ดให้แห้ง ทกุๆ อาทิตย์ 

หมายเหตุ: เช็ดถตูามลายเส้นสแตนเลสเพ่ือป้องกนั สแตนเลสเป็นรอยขีดขว่น 
2. ห้ามใช้น า้ยาที่มีฤทธ์ิกดักร่อนเน่ืองจากจะท าให้เคร่ืองเสียหาย หลีกเลี่ยงน า้ยาที่เป็นดา่ง หรือ กรดเชน่ (น า้มะนาว น า้ส้มสายช ูลลล) 
3. ห้ามไมใ่ห้มอเตอร์และอะไหลส่ว่นอ่ืนโดนน า้ เน่ืองจากน า้จะท าให้เคร่ืองเสียหาย 

4. ดงึปลัก๊ไฟออกจากเต้าเสียก่อนท าความสะอาดทกุครัง้ 

5. ฟิวเตอร์คาร์บอรไมค่วรโดนความร้อน 

6. อยา่เปิดชอ่งใสค่าร์บอนฟิวเตอร์ 

7. หายสายไฟเคร่ืองเสีย โปรดติดตอ่บริษัท 

 

การท าความสะอาดแผงควบคุม 
สามารถใช้ผ้าชบุด้วยน า้อุน่และน า้ยาท าความสะอาดเซ็ดท าความสะอาดแผงควบคมุ แล้วเช็ดให้แห้งเพื่อไมใ่ห้เหลือคราบความชืน้หลงเหลือบน
แผงควบคมุ 

ข้อควรระวงั: ใช้น า้ยาท าความสะอาดที่เป็นกลาง ไมมี่ฤทธ์ิกดักร่อน น า้ยาเคมีที่ไมเ่หมาะกบัการใช้งานกบัสแตนเลสอาจสง่ผลให้เนือ้
สแตนเลสเป็นคราบดา่ง และลบสกรีนตวัอกัษรบนเคร่ือง ซึง่บริษัทจะไมรั่บประกนัถึงความเสียหายที่เกิดขึน้จากการใช้น า้ยาผิดประเภทนี  ้

 
การท าความสะอาดตวักรองอลูมิเนียมฟิวเตอร์ 
ฟิวเตอร์ท าจากสแตนเลส อยา่ใช้น า้ยาที่มีฤทธ์ิกดักร่อนในการเช็ดท าความสะอาด ควรท าความสะอาดฟิวเตอร์ให้สะอาดอยูเ่สมอเพ่ือให้เคร่ือง
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถท าความสะอาดได้โดย น าฟิวเตอร์แชใ่นน า้ร้อนสะอาด อณุหภมิู 40-50 °C เทน า้ยาล้างคราบมนั และแชไ่ว้ 3 นาที 
ใสถ่งุมือและขดัด้วยแปรงนุ่ม อยา่ใช้แรงในการขดัมาก เน่ืองจากสแตนเลสจะเสียหายได้งา่ย จากนัน้เช็ดให้แห้ง 
ควรท าความสะอาดฟิวเตอร์แยกกบัการล้างจานปรกติ อยา่ใช้ Rinse Aid หากน าฟิวเตอร์ใสใ่นเคร่ืองล้างจาน 

 

การดูแลรักษาและท าความสะอาด 
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การติดตัง้ฟิวเตอร์กรองน า้มัน 
ใสแ่ผ่นฟิวเตอร์กลบัต าแหน่งตามภาพ  

 เล็งต าแหน่งชอ่งล็อกเขีย้วแผน่ฟิวเตอร์ด้านหลงัเคร่ือง 

 กดปุ่ มตวัจบัแผ่นฟิวเตอร์ 
 ปลอ่ยตวัจบัเม่ือแผ่นฟิวเตอรเข้าล็อกดแีล้ว 

 ท าซ า้กบัอีกข้างนึง 

 
 

การติดตัง้คาร์บอนฟิวเตอร์ (ไม่มีมากับเคร่ือง) 
หากเคร่ืองดดูควนัมีคาร์บอนฟิวเตอร์ และถึงเวลาที่ต้องท าการเปลี่ยน ให้ถอดแผ่นปิดมอเตอร์โดยการไขกรูออก คณุจะเห็นมอเตอร์ด้านในเคร่ือง 

 
ให้ยดึคาร์บอนกบัตวัยดึคาร์บอนฟิวเตอร์ซึง่จะอยูด้่านในมอเตอร์ทัง้สองฝ่ัง 

 
ให้หมนุคาร์บอนฟิวเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา จนกระทัง่คณุได้ยินเสียงคลิ๊ก 

 
 

 ท าตามขัน้ตอนด้านบนส าหรับคาร์บอนฟิวเตอร์ตวัที่สอง   
 ปิดฝาปลอ่งเคร่ืองดดูควนั และไขสกรูให้แน่น 
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ส าคัญ  หลอดไฟควรได้รับการเปลี่ยนโดยผู้จ าหน่าย หรือผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้จ าหน่ายเทา่นัน้ 
 โปรดปิดเคร่ืองทกุครัง้ก่อนการซอ่ม หรือ ท าความสะอาดเคร่ือง  ดใูห้มัน่ใจวา่เคร่ืองนัน้เย็นลงแล้ว

ก่อนสมัผสัโดนเคร่ือง 
 ควรใสถ่งุมือหรือใช้ผ้าเม่ือสมัผสัโดนหลอดไฟ เพื่อยืดอายหุลอดไฟ 
 

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED 

 โปรดปิดเคร่ืองทกุครัง้ก่อนการซอ่ม หรือ ท าความสะอาดเคร่ือง  ดใูห้มัน่ใจวา่เคร่ืองนัน้เย็นลงแล้วก่อนสมัผสัโดนเคร่ือง 

 น าฟิวเตอร์กรองน า้มนัออก และใช้ไขควงน ากรอบหลอดไฟออกตามภาพ 

 เปลี่ยนหลอดไฟด้วย หลอดไฟประเภทเดียวกนั (LED 2W MAX) 

 ILCOS D CODE ส าหรับหลอดไฟนีค้อื DBR-2/65-H-64 

 LED โมดลู – แบบกลม 

 ก าลงัสงูสดุ: 2 W 

 ก าลงัไฟ: 220-240V 

 ขนาดหลอดไฟ: 

 

 
 

ข้อควรระวงั: 
 ดใูห้มัน่ใจวา่ฟิวเตอร์อยูใ่นต าแหน่ง และล็อกเข้าที่ ไมเ่ชน่นัน้อาจก่อให้เกิดอนัตรายได้ 

 หากมีการใสค่าร์บอนฟิวเตอร์ ก าลงัดดูเคร่ืองดดูควนัจะลดลง 

 

 
 
 
 

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั 



10 

 

                          
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ไฟเคร่ืองติดแตม่อเตอร์ไมท่ างาน 
 

สวิสช์มอเตอร์ปิดอยู ่ กดเลือกระดบัความแรงมอเตอร์ 

ไฟสวิสช์เลือกระดบัความแรงมอเตอร์เสีย ติดตอ่ผู้จ าหนา่ย 

มอเตอร์เสีย ติดตอ่ผู้จ าหนา่ย 

ไฟเคร่ืองไมต่ิดและมอเตอร์ไม่
ท างาน 

ฟิวส์ขาด เปลี่ยนฟิวส์ 

สายไฟหลวมหรือไมไ่ด้เสียบเข้ากบัเต้าเสียบ เสียบสายไฟเข้ากบัเต้าเสียบใหม ่ 

พบคราบน า้มนัร่ัว 
วาว์ลหรือทอ่สง่ถกูติดตัง้ไมด่ี 

น าทอ่ออกและติดตัง้ใหม ่และเชื่อมกบัข้อตอ่
ตา่งๆให้ถกูต้อง 

มีรูร่ัวจากข้อตอ่ตวั U  ถอดข้อตอ่ตวั U และติดตัง้ใหม ่

ไฟไมท่ างาน ไฟเสีย เปลี่ยนหลอดไฟใหม ่

ก าลงัแรงดดูไมแ่รง ระยะทางทอ่สง่อากาศกบัชอ่งระบายอาจยาวเกินไป ตอ่ทอ่ใหม่ 

เคร่ืองดดูควนัเอียง น็อตยดึหรือตวัยดึไมแ่น่น ยดึน็อตให้แน่น 

 

 
 

 

เคร่ืองหมายนีค้ือสญัลกัษณ์การเลือกลกัษณะการทิง้สินค้า ผลิตภณัฑ์นีห้้ามน าไปทิง้ตามถงัขยะทัว่ไปในครัวเรือน 
แตต้่องได้รับการท าลายอยา่งถกูต้องตาม Directive  2012/19/EU จากนัน้จะถกูน าไปรีไซเคิล หรือแยกชิน้สว่น
เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ผลิตภณัฑ์อิเลคทรอนิคส์อนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อมและสขุภาพมนษุย์เน่ืองมาจาก
สว่นประกอบของสารเคมีอนัตราย โปรดติดตอ่รัฐสว่นภมิูภาคของทา่นเพ่ือสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

 
ข้อบังคับต่อไปนีส้ าคัญต่อการรักษาส่ิงแวดล้อม (เช่น การประหยัดการใช้พลังงานในการท าอาหาร) 
1. ต้องติดตัง้เคร่ืองดดูควนัในสถานที่มอีากาศถ่ายเทได้สะดวก 
2. ท าความสะอาดเคร่ืองดดูควนัอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือไมท่ าให้แรงดดูลดลง หรือ ถกูกีดขวางจากคราบน า้มนั 
3. ไมล่ืมปิดไฟเคร่ืองดดูควนัทกุครัง้หลงัใช้งานเคร่ือง 
4. ไมล่ืมปิดเคร่ืองทกุครัง้หลงัใช้งาน 
 
 

การแก้ปัญหาเบือ้งต้น 

 

การรักษาส่ิงแวดล้อม 


