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 ข้อมูลทั่วไป 
a) โปรดอ่านข้อมลูท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้เก่ียวกบัความปลอดภยั ในการติดตัง้ และการบ ารุงรักษา  
B) เคร่ืองดดูควนันีท่ี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สองวิธี คือแบบหมนุเวียน หรือแบบดดูอากาศออกด้านนอก 
 

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 
 แรงดนัลม ในสภาพแวดล้อมในห้อง ต้องไม่เกิน 4 Pa (4 * 10-5 บาร์) 
 ห้องต้องมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอเพ่ือการท างานอย่างปลอดภยัของเคร่ืองดดูควนั 

 ปฏิบตัิตามกฎหมายท้องถ่ิน ท่ีใช้บงัคบั ส าหรับการระบายอากาศภายนอก 

 เต้าเสียบไฟควรใช้กบัเคร่ืองดดูควนันีเ้ท่านัน้ 

 เคร่ืองดดูควนัต้องได้รับการท าความสะอาดสม ่าเสมอเพ่ือปอ้งกนัการติดไฟจากคราบน า้มนับนผิวเคร่ืองดดูควนั 

 ใช้ฝาปิดภาชนะเสมอ  
 เคร่ืองดดูควนันีใ้ช้ส าหรับในครัวเรือนเท่านัน้ ไม่เหมาะกบัการท าการค้า 

 ห้ามปล่อยให้เปลวไฟติดใต้เคร่ืองดดูควนั 

 

ค าเตือน 
ในบางกรณี เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นอนัตรายได้เม่ือ 

 ไม่ตรวจสอบสถานะของท่ีกรองน า้มนัอลมิูเนียมเคร่ืองดดูควนั ในขณะท่ีเคร่ืองท างาน 

 อย่าสมัผสั หลอดไฟหลงัการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 อย่าถอดปลัก๊เคร่ืองด้วยมือเปียก และ อย่าบิดหรือท าให้สายไฟบิดเบีย้วผิดรูป 

 ห้ามท าอาหารโดยใช้เปลวไฟ หรือ ท า barbecue 

 หลีกเลี่ยงการท าอาหารท่ีท าให้เกิดเปลวไฟเน่ืองจากอาจก่อความเสียหายกบัตวักรองและ อาจเกิดอนัตรายจากไฟไหม้ 

 ตรวจสอบอาหารบ่อยครัง้เม่ือมีการทอดอาหาร เพ่ือหลีกเลี่ยงอนัตรายจากไฟไหม้ 

 ถอด ปลัก๊ไฟฟ้า ก่อนที่จะท าการบ ารุงรักษาใด ๆ 

 หากมีเปลวไฟ ห้ามพยายามดบัไฟด้วยน า้ ให้ปิดเคร่ืองและคลมุเปลวไฟด้วยผ้าหรือฝาหม้อ 

 เดก็เลก็ต้องอยู่ภายใต้การดแูลของผู้ใหญ่เม่ือใช้เคร่ืองดดูวนั 

 

 
 

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั 
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หากเคร่ืองดดูควนัไม่มีปีกผีเสือ้ท่ีประกอบแล้วชิน้นี ้คณุควรประกอบปีกผีเสือ้เข้า
ด้วยกนั 
ในการยดึ ผีเสือ้ V-FLAP คณุควร 

 ยดึปีกต าแหน่งท่ี 2 ตวัเข้ากบัตวั ต าแหน่งท่ี 6 

 เข็มต าแหน่งท่ี 3 ควรตัง้ตรงขึน้ 

 แกน หรือ ศนูย์กลาง ต าแหน่งท่ี 4 ควรต่อเข้ากบัรูต าแหน่งท่ี 5 

 ท าซ า้กบัอีกข้าง 

 
 

                      
  
 

 
หากมีท่อระบายด้านนอก คณุสามารถตอ่ท่อเคร่ืองดดูควนัออกตามภาพ (ท่อท่ีสามารถใช้ได้คือท่ออีนาเมล ท่อย่นอลมิูเนียม หรือ ท่อท่ีสามารถทน
ความร้อนได้ ขนาด 150/120 มม.) 

 
 
1. ก่อนการติดตัง้ ดใูห้มัน่ใจวา่เคร่ืองดดูควนัปิดอยู่และไม่มีการตอ่ปลัก๊เคร่ืองเข้ากบัเต้าเสียบไฟฟ้า 
2. เคร่ืองดดูควนัควรมีระยะห่างจากเตา 65-75cm (20-30 นิว้) ตามภาพ 1 

3. ติดตัง้สกรูบนผนงั ตามต าแหน่งที่จะแขวนเคร่ืองดดูควนั ยดึตวัยึดด้านในปลอ่งเคร่ืองดดูควนัตามภาพ 

                                                    

การยดึปีกผเีส้ือ V-FLAP 

การติดตั้งแบบต่อท่อออกด้านนอก 
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4.   ยดึปลอ่งสแตนเลสด้านนอกเข้ากบัสายคาด โดยปล่องนีส้ามารถปรับได้ตามต าแหน่งความสงูที่ต้องการ 
    จากนัน้ให้ติดตัง้ท่อย่นกบัตวัเคร่ืองด้านใน และประกอบปลอ่งด้านในเข้ากบัตวัเคร่ือง 

 
4. แขวนเคร่ืองดดูควนัเข้ากบัตวัยดึ 

 
5. ปรับระดบัความสงูของปลอ่งเคร่ืองดดูควนัด้านในให้สงูเท่าตามต าแหน่งตวัยดึ ตามภาพ 5 จากนัน้ไขสกรูให้แน่น จากนัน้ให้น าปลอ่งด้าน

นอกประกอบเข้ากนัและขนัสกรูให้แนน่ 

 
ข้อควรจ า: ช่องระบายอากาศขนาด 600 มม. อยู่ด้านหลงัเคร่ือง ให้ต่อท่อย่นออกนอกก าแพง และรัดดวัยท่ีรัดตามภาพหากท่อของท่านเป็นท่อ
แบบอลมิูเนียม 

 
การตดิตัง้ท่อออกด้านนอก 
ให้ปฎิบตัิตามข้อแนะน าตอ่ไปนีอ้ย่างดีเพื่อการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 ควรให้ท่อสัน้และตรงท่ีสดุ 

 อย่าลดขนาดท่อหรือท าให้ท่อพบังอ 

 เม่ือใช้ท่อย่นให้ดงึขยายท่อย่นจนตงึเพื่อลดการเสียประสิทธิภาพในการสง่แรงลม 

 หากไม่ท าตามข้อแนะน าข้างต้นอาจท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลงและเสียงของเคร่ืองดดูควนัดงัขึน้ 
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 ช่างผู้ช านาญการควรเป็นผู้ท าการติดตัง้เท่านัน้ 

 อย่าตอ่ท่อระบายอากาศเข้ากบัระบบระบายอากาศท่ีมีอยู่แล้ว ซึง่อาจเป็นระบบระบายอากาศของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดอ่ืน เช่น ท่อแก๊ส 
ท่อระบายความร้อน 

 หากจ าเป็นต้อง งอ ท่อย่น ไม่ควรงอท่อมากกว่า 120º คณุควร วางท่อแนวนอนหรือท่อควรสง่ขึน้จากจดุปลอ่ยลมและสง่ออกนอก
ก าแพง 

 หลกัการติดตัง้ควรดใูห้แน่ใจวา่เคร่ืองดดูควนัตัง้ตรง เพื่อปอ้งกนัการสะสมของคราบน า้มนั 

 ควรเลือกใช้ท่อย่นท่ีเป็นไปตามมาตราฐานการทนไฟ 

 

 
 

      
ปุ่ มควบคุมแบบไฟ LED 

 
                                                                    (ลดคา่)         (เพ่ิมคา่)        (ไฟสอ่งสวา่ง)       (นาฬิกา)        (เปิด/ปิด) 
1. เร่ิมใช้งานเคร่ืองโดยการกดปุ่ มเปิด/ปิด: เม่ือเปิดเคร่ือง ไฟสญัญาณจะสวา่งขึน้ และจะดบัลงเม่ือไม่มีการกดปุ่ มใดๆภายใน 30 วินาที 

เคร่ืองดดูควนัจะเข้าสูโ่หมดการ รอการท างาน 

2. ปุ่ มเปิด/ปิด:  

2.1 เม่ือเปิดเคร่ือง ไฟสญัญาณจะสวา่งขึน้ เคร่ืองดดูควนัท างานด้วยความแรงระดบักลาง และไฟเคร่ืองจะสวา่ง ไฟปุ่ มเพ่ิมคา่ ปุ่ มลดคา่ และ
ปุ่ มเปิดปิดก็จะสว่างขึน้เช่นกนั     กดปุ่ มเปิดปิดอีกครัง้เพื่อให้ไฟดบัและเคร่ืองจะหยดุการท างานและกลบัสูโ่หมด รอการท างาน 

2.2 สามารถกดปุ่ มเพ่ิมคา่ ปุ่ มลดค่า และปุ่ มไฟสอ่งสว่างโดยไม่จ าเป็นต้องกดปุ่ มเปิดปิด    เม่ือกดปุ่ มใดปุ่ มนงึนี ้เคร่ืองดดูควนัจะท างานตาม
ปุ่ มท่ีกดไว้    และกดปุ่ มเปิดปิดอีกครัง้เพ่ือให้เคร่ืองจะหยดุการท างาน 

3. ปุ่ มไฟส่องสว่าง: กดปุ่ มไฟสอ่งสว่างเพ่ือให้ไฟสอ่งสวา่งท างาน กดปุ่ มอีกครัง้เพื่อปิดไฟ 

4. ปุ่ มเพิ่มค่า:  
4.1 กดปุ่ มเพ่ิมคา่ ไฟสญัญาณจะสวา่งขึน้ เคร่ืองดดูควนัท างานด้วยความแรงระดบัเบาท่ีสดุ หน้าจอ LED จะแสดง “1” 
4.2 กดปุ่ มเพ่ิมคา่ ไฟสญัญาณจะสวา่งขึน้ เคร่ืองดดูควนัท างานด้วยความแรงระดบัเบาท่ีสดุและคอ่ยๆแรงขึน้เป็นระดบัความแรง

ระดบักลาง หน้าจอ LED จะแสดง “2” 
4.3 กดปุ่ มเพ่ิมคา่ ไฟสญัญาณจะสวา่งขึน้ เคร่ืองดดูควนัท างานด้วยความแรงระดบักลางและคอ่ยๆแรงขึน้เป็นระดบัความแรงที่สดุ หน้าจอ 

LED จะแสดง “3” 
4.4 กดปุ่ มเพ่ิมคา่อีกครัง้เม่ือเคร่ืองดดูควนัท างานด้วยระดบัความแรงท่ีสดุ เคร่ืองดดูควนัจะท างานท่ีระดบัความแรงท่ีสดุ 

5. ปุ่ มลดค่า:  
กดปุ่ มลดค่า เคร่ืองดดูควนัจะท างานด้วยความแรงลดลง 1 ระดบัและหน้าจอจะแสดงระดบัความแรงปัจจบุนั   เม่ือกดปุ่ มลดค่าอีกครัง้เม่ือ

 ข้อควรระวัง 
 เพ่ือความปลอดภยั ให้ใช้น็อตท่ีมีขนาดเดียวกบัท่ีระบไุว้ตามคูมื่อเท่านัน้ 
 อนัตราย! หากไม่ได้ท าการยดึหรือต่อเคร่ืองดดูควนัตามท่ีระบบุไว้ในคูมื่อเลม่นีอ้าจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ 

 
การเร่ิมการใช้งานเคร่ืองดดูควัน 
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ระดบัความแรงอยู่ในระดบัเบาท่ีสดุ เคร่ืองจะหยดุท างานและไฟปุ่ มลดคา่จะดบัลง 
6. ปุ่ มนาฬิกา (ตัง้เวลา) 

6.1 ปุ่ มนีจ้ะท างานเม่ือมอเตอร์และไฟสอ่งสวา่งท างานเท่านัน้ สามารถท าการตัง้เวลาได้ครัง้ละ 5 นาทีและสามารถกดซ า้ได้  เม่ือเวลา
สิน้สดุลง เคร่ืองดดูควนัและไฟจะดบัลง  

6.2 เม่ือมีการตัง้เวลา และต้องการปรับค่าความแรง เคร่ืองจะค านวนเวลาใหม่ให้ 

 

 

ข้อควรระวัง:  

 ต้องดงึปล๊ักไฟออกจากเต้าเสียบก่อนการท าความสะอาดหรือซ่อมบ ารุงเคร่ืองทุกครัง้ 

 ผิวส่วนนอกตัวเคร่ืองง่ายต่อการโดนขีดข่วน และกัดกร่อน โปรดท าตามค าแนะน าการท าความสะอาด
ด้านล่างเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสทิธิภาพ                    

การท าความสะอาดเคร่ืองดูดควันทั่วไป 
1. เพ่ือรักษาให้เคร่ืองอยู่ในสภาพดีเป็นระยะเวลานาน เคร่ืองดดูควนัควรได้รับการท าความสะอาดผ้าชบุด้วยน า้อุ่นและน า้ยาท าความสะอาด

ส าหรับสแตนเลส แล้วเช็ดให้แห้ง ทกุๆ อาทิตย์ 

หมายเหตุ: เช็ดถตูามลายเส้นสแตนเลสเพื่อปอ้งกนั สแตนเลสเป็นรอยขีดข่วน 
2. ห้ามใช้น า้ยาท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนเน่ืองจากจะท าให้เคร่ืองเสียหาย หลีกเลี่ยงน า้ยาท่ีเป็นดา่ง หรือ กรดเช่น (น า้มะนาว น า้ส้มสายช ูฯลฯ) 
3. ห้ามไม่ให้มอเตอร์และอะไหลส่ว่นอ่ืนโดนน า้ เน่ืองจากน า้จะท าให้เคร่ืองเสียหาย 

4. ดงึปลัก๊ไฟออกจากเต้าเสียก่อนท าความสะอาดทกุครัง้ 

5. ฟิวเตอร์คาร์บอรไม่ควรโดนความร้อน 

6. อย่าเปิดช่องใสค่าร์บอนฟิวเตอร์ 
7. หายสายไฟเคร่ืองเสีย โปรดติดตอ่บริษัท 

 

การท าความสะอาดแผงควบคุม 
สามารถใช้ผ้าชบุด้วยน า้อุ่นและน า้ยาท าความสะอาดเซ็ดท าความสะอาดแผงควบคมุ แล้วเช็ดให้แห้งเพื่อไมใ่ห้เหลือคราบความชืน้หลงเหลือบน
แผงควบคมุ 

ข้อควรระวงั: ใช้น า้ยาท าความสะอาดที่เป็นกลาง ไม่มีฤทธ์ิกดักร่อน น า้ยาเคมีท่ีไม่เหมาะกบัการใช้งานกบัสแตนเลสอาจสง่ผลให้เนือ้
สแตนเลสเป็นคราบดา่ง และลบสกรีนตวัอกัษรบนเคร่ือง ซึง่บริษัทจะไม่รับประกนัถึงความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการใช้น า้ยาผิดประเภทนี ้
 

การท าความสะอาดฟิวเตอร์กรองน า้มัน 

 
ฟิวเตอร์ท าจากสแตนเลส อย่าใช้น า้ยาท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนในการเช็ดท าความสะอาด ควรท าความสะอาดฟิวเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอเพ่ือให้เคร่ือง
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การดแูลรักษาและท าความสะอาด 
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สามารถท าความสะอาดได้โดย น าฟิวเตอร์แช่ในน า้ร้อนสะอาด อณุหภมิู 40-50 °C เทน า้ยาล้างคราบมนั และแช่ไว้ 3 นาที 
ใสถ่งุมือและขดัด้วยแปรงนุ่ม อย่าใช้แรงในการขดัมาก เน่ืองจากสแตนเลสจะเสียหายได้ง่าย จากนัน้เช็ดให้แห้ง 
ควรท าความสะอาดฟิวเตอร์แยกกบัการล้างจานปรกติ อย่าใช้ Rinse Aid หากน าฟิวเตอร์ใสใ่นเคร่ืองล้างจาน 

 
การตดิตัง้ฟิวเตอร์กรองน า้มัน (ไม่มีมากับเคร่ือง) 
ใสแ่ผ่นฟิวเตอร์กลบัต าแหน่งตามภาพ  

 เลง็ต าแหน่งช่องลอ็กเขีย้วแผ่นฟิวเตอร์ด้านหลงัเคร่ือง 

 กดปุ่ มตวัจบัแผ่นฟิวเตอร์ 

 ปลอ่ยตวัจบัเม่ือแผ่นฟิวเตอรเข้าลอ็กดีแล้ว 

 ท าซ า้กบัอีกข้างนงึ 

 
 

หากเคร่ืองดดูควนัมีคาร์บอนฟิวเตอร์ และถึงเวลาท่ีต้องท าการเปลี่ยน ให้ถอดฟิวเตอร์กรองน า้มนั 
ออกก่อน  

 
ให้ติดตัง้คาร์บอนฟิวเตอร์โดยการบิดคาร์บอนฟิวเตอร์ออกตามภาพ และใส่อนัใหม่ตามภาพ 
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ข้อควรระวงั: 
 ดใูห้มัน่ใจวา่ฟิวเตอร์อยู่ในต าแหน่ง และลอ็กเข้าท่ี ไม่เช่นนัน้อาจก่อให้เกิดอนัตรายได้ 

 หากมีการใสค่าร์บอนฟิวเตอร์ ก าลงัดดูเคร่ืองดดูควนัจะลดลง 

 

 
 

ส าคัญ  หลอดไฟควรได้รับการเปลี่ยนโดยผู้จ าหน่าย หรือผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากผู้จ าหน่ายเท่านัน้ 
 โปรดปิดเคร่ืองทกุครัง้ก่อนการซอ่ม หรือ ท าความสะอาดเคร่ือง  ดใูห้มัน่ใจวา่เคร่ืองนัน้เย็นลงแล้ว

ก่อนสมัผสัโดนเคร่ือง 
 ควรใสถ่งุมือหรือใช้ผ้าเม่ือสมัผสัโดนหลอดไฟ เพ่ือยืดอายหุลอดไฟ 
 

การเปล่ียนหลอดไฟ LED 

 โปรดปิดเคร่ืองทกุครัง้ก่อนการซอ่ม หรือ ท าความสะอาดเคร่ือง  ดใูห้มัน่ใจวา่เคร่ืองนัน้เย็นลงแล้วก่อนสมัผสัโดนเคร่ือง 

 น าฟิวเตอร์กรองน า้มนัออก และใช้ไขควงน ากรอบหลอดไฟออกตามภาพ 

 เปลี่ยนหลอดไฟด้วย หลอดไฟประเภทเดียวกนั (LED 2W MAX) 

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

 LED โมดลู – แบบกลม 

 ก าลงัสงูสดุ: 2 W 

 ก าลงัไฟ: 220-240V 

 ขนาดหลอดไฟ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั 
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ไฟเคร่ืองติดแตม่อเตอร์ไม่ท างาน 
 

สวิสช์มอเตอร์ปิดอยู่ กดเลือกระดบัความแรงมอเตอร์ 

ไฟสวิสช์เลือกระดบัความแรงมอเตอร์เสีย ติดต่อผู้จ าหน่าย 

มอเตอร์เสีย ติดต่อผู้จ าหน่าย 

ไฟเคร่ืองไม่ติดและมอเตอร์ไม่
ท างาน 

ฟิวส์ขาด เปลี่ยนฟิวส์ 

สายไฟหลวมหรือไม่ได้เสียบเข้ากบัเต้าเสียบ เสียบสายไฟเข้ากบัเต้าเสียบใหม่  

พบคราบน า้มนัร่ัว 
วาว์ลหรือท่อสง่ถกูติดตัง้ไม่ดี 

น าท่อออกและติดตัง้ใหม่ และเช่ือมกบัข้อตอ่
ต่างๆให้ถกูต้อง 

มีรูร่ัวจากข้อตอ่ตวั U  ถอดข้อตอ่ตวั U และติดตัง้ใหม่ 

ไฟไม่ท างาน ไฟเสีย เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ 

ก าลงัแรงดดูไม่แรง ระยะทางท่อสง่อากาศกบัช่องระบายอาจยาวเกินไป ต่อท่อใหม ่

เคร่ืองดดูควนัเอียง น็อตยดึหรือตวัยดึไม่แน่น ยดึน็อตให้แน่น 

  
 

 
 

 

เคร่ืองหมายนีค้ือสญัลกัษณ์การเลือกลกัษณะการทิง้สินค้า ผลิตภณัฑ์นีห้้ามน าไปทิง้ตามถงัขยะทัว่ไปในครัวเรือน 
แตต้่องได้รับการท าลายอย่างถกูต้องตาม Directive  2012/19/EU จากนัน้จะถกูน าไปรีไซเคิล หรือแยกชิน้สว่น
เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภณัฑ์อิเลคทรอนิคส์อนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพมนษุย์เน่ืองมาจาก
สว่นประกอบของสารเคมีอนัตราย โปรดติดตอ่รัฐส่วนภมิูภาคของท่านเพื่อสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

 
ข้อบังคับต่อไปนีส้ าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม (เช่น การประหยัดการใช้พลังงานในการท าอาหาร) 
1. ต้องติดตัง้เคร่ืองดดูควนัในสถานท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
2. ท าความสะอาดเคร่ืองดดูควนัอย่างสม ่าเสมอเพ่ือไม่ท าให้แรงดดูลดลง หรือ ถกูกีดขวางจากคราบน า้มนั 
3. ไม่ลืมปิดไฟเคร่ืองดดูควนัทกุครัง้หลงัใช้งานเคร่ือง 
4. ไม่ลืมปิดเคร่ืองทกุครัง้หลงัใช้งาน 
 

การแก้ปัญหาเบือ้งต้น 

 

การรักษาส่ิงแวดล้อม 


