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Cooker Hood 

Instruction Manual 
คู่มือการใช้งานเครืองดูดควัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODEL: HC-CVGTC-90, HC-HEE35C-90 
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 ข้อมูลทวัไป 

a) โปรดอ่านขอ้มลูทีสาํคญั ดงัต่อไปนี เกยีวกบัความปลอดภยั ในการตดิตงั และการบาํรุงรกัษา  

B) เครืองดดูควนันีทไีดร้บัการออกแบบมาใหส้ามารถใชง้านไดส้องวิธี คือแบบหมนุเวียน หรือแบบดดูอาการออกดา้นนอก 

 

ข้อควรระวังเพือความปลอดภยั 

a) แรงดนัลบ ในสภาพแวดลอ้มในหอ้ง ตอ้งไม่เกิน 4 Pa (4 * 10-5 บาร)์ 

B) หอ้งมีการระบายอากาศทีเพยีงพอเพือการทาํงานอย่างปลอดภยัของเครอืงดดูควนั 

C) ปฏิบตัิตามกฎหมายทอ้งถิน ทีใชบ้งัคบั สาํหรบัการระบายอากาศภายนอก 

D) เตา้เสียบไฟควรใชก้บัเครืองดดูควนันีเท่านนั 

E) เครอืงดดูควนัตอ้งไดร้บัการทาํความสะอาดสมาํเสมอเพอืป้องกนัการติดไฟจากคราบนาํมนับนผิวเครืองดดูควนั 

F) หา้มปล่อยใหเ้ปลวไฟติดใตเ้ครืองดดูควนั 

 
 

คาํเตือน 

ในบางกรณี เครืองใชไ้ฟฟา้อาจจะเป็นอนัตรายไดเ้มือ 

A) ไม่ตรวจสอบสถานะของทีไสก้รองอลูมิเนียมเครืองดดูควนั ในขณะทีเครอืงทาํงาน 

B) อย่าสมัผสั หลอดไฟหลงัการใชง้านเครืองใชไ้ฟฟา้ 

C) อย่าถอดปลกัเครอืงดว้ยมือเปียก และ อย่าบิดหรือทาํใหส้ายไฟบิดเบียวผิดรูป 

D) หา้มทาํอาหารโดยใชเ้ปลวไฟ หรอื ทาํ barbecue 

E) หลีกเลียงการทาํอาหารททีาํใหเ้กิดเปลวไฟเนืองจากอาจกอ่ความเสียหายกบัตวักรองและ อาจเกดิอนัตรายจากไฟไหม ้

F) ตรวจสอบอาหารบ่อยครงัเมอืมีการทอดอาหาร เพือหลีกเลียงอนัตรายจากไฟไหม ้

G) ถอด ปลกัไฟฟ้า ก่อนทจีะทาํการบาํรุงรกัษาใด ๆ 

H) เด็กเล็กตอ้งอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของผูใ้หญ่เมือใชเ้ครอืงดดูวนั 

 

 
 

 

 

ข้อควรระวังเพือความปลอดภยั 
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หากมีท่อระบายดา้นนอก คุณสามารถต่อท่อเครืองดูดควนัออกตามภาพ (ท่อทีสามารถใชไ้ดคื้อท่ออินาเมล ท่อย่นอลมิูเนียม หรือ ท่อทีสามารถทน

ความรอ้นได ้ขนาด  มม.) 

 

1. เครอืงดดูควนัควรมีระยะห่างจากเตา 65-75cm (20-30 นวิ) ตามภาพ  

. วดัตาํแหน่ง  และใหต้ิดตงัทียึดเครอืงดดูควนัเขา้กบัตาํแหน่งทีเหมาะสมบนกาํแพง  

. ยึดปล่องสแตนเลสดา้นนอกเขา้กบัสายคาด โดยปล่องนีสามารถปรบัไดต้ามตาํแหน่งความสงูทีตอ้งการ 

    จากนนัใหต้ิดตงัท่อย่นดา้นในและปล่องเขา้กบัตวัเครือง 

. แขวนเครืองดดูควนัเขา้กบัตวัยดึ ตามภาพ  

. ปรบัระดบัความสูงของปล่องเครืองดดูควนัดา้นในใหส้งูเท่าตามตาํแหน่งตวัยึด ตามภาพ  

 
 

การติดตังทอ่อกด้านนอก 

ใหป้ฎิบตัติามขอ้แนะนาํต่อไปนีอย่างดีเพือการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 ควรใหท้่อสนัและตรงทีสดุ 

 อย่าลดขนาดท่อหรอืทาํใหท่้อพบังอ 

 เมอืใชท่้อย่นใหด้งึขยายท่อย่นจนตึงเพือลดการเสียประสิทธิภาพในการส่งแรงลม 

 หากไมท่าํตามขอ้แนะนาํขา้งตน้อาจทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานลดลงและเสียงของเครืองดดูควนัดงัขึน 

 ช่างผูช้าํนาญการควรเป็นผูท้าํการติดตงัเท่านนั 

 อย่าต่อท่อระบายอากาศเขา้กบัระบบระบายอากาศทีมอียู่แลว้ ซงึอาจเป็นระบบระบายอากาศของเครืองใชไ้ฟฟา้ชนิดอืน เช่น ท่อแก๊ส 

ท่อระบายความรอ้น 

 หากจาํเป็นตอ้ง งอ ท่อย่น ไม่ควรงอท่อมากกว่า 120º คณุควร วางท่อแนวนอนหรือท่อควรส่งขึนจากจดุปล่อยลมและส่งออกนอก

กาํแพง 

 หลกัการติดตงัควรดูใหแ้น่ใจว่าเครืองดดูควนัตงัตรง เพือป้องกนัการสะสมของคราบนาํมนั 

 ควรเลือกใชท้่อย่นทเีป็นไปตามมาตราฐานการทนไฟ 

การติดตังแบบต่อท่ออกด้านนอก 
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สวิตชแ์บบสัมผัสพร้อมไฟ LED  

(ตงัเวลา), (ไฟส่องสว่าง), (ระดบัแรงดดู) (ปุ่ มเปิด-ปิด) 

. เมือไฟเขา้เครือง: หลงัจากทคีณุไดเ้สียบปลกัเครืองดดูควนัเขา้กบัเตา้เสียบไฟฟา้แลว้ ไฟปุ่ มจะสวา่งขึน และไฟจะดบัลงหากไม่มีการกดปุ่ มใดๆ 

เครอืงดดูควนัจะเขา้สู่โหมดการรอการทาํงาน (standby mode) 

2. กดปุ่ ม  หนึงครงั ไฟจะสว่างขึน กดปุ่ม  อีกครงัเพือปิดไฟ 

. กดปุ่ มเปิดเครอืงดูดควนัและกดปุ่ ม  เพือเลือกระดบัแรงดดู มอเตอรจ์ะทาํงานที  ระดบั 

ระดบัเบา, ระดบักลาง, ระดบัแรงทีสดุ ซงึไฟ LED จะแสดง “1”, “2”, “3” 

กดปุ่ ม  หนึงครงั เพือใหม้อเตอรท์าํงานดว้ยความแรงระดบัเบาทีสดุ หนา้จอจะแสดง “1”  

กดปุ่ ม  อกีครงั เพือใหม้อเตอรท์าํงานดว้ยความแรงระดบักลาง หนา้จอจะแสดง “2”  

กดปุ่ ม  อกีครงัจากความระดบักลาง เพือใหม้อเตอรจ์ทาํงานดว้ยความแรงสงูสุด หนา้จอจะแสดง “3” 

กดปุ่ ม  อกีครงัเครืองดดูควนัจะกลบัทาํงานดว้ยความแรงระดบัเบาทีสดุ และ ยอ้นกลบัไปที “ระดบัเบา→ ระดบักลาง→ ระดบัแรง

ทสีดุ→ระดบัเบา→ระดบักลาง” 

 ขอ้ควรระวัง 

 เพือความปลอดภยั ใหใ้ชน้็อตทีมขีนาดเดียวกบัทีระบไุวต้ามคู่มือเท่านนั 

 อนัตราย! หากไมไ่ดท้าํการยึดหรอืต่อเครืองดดูควนัตามทีระบบุไวใ้นคู่มือเล่มนีอาจก่อใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตได ้

การเรมิการใช้งานเครืองดูดควัน 
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.กดปุ่ ม  หนึงครงัเครอืงดดูควนัจะทาํงานทีความแรงระดบัเดิมทีกดไว ้ กดปุ่ม  อีกครงั เครอืงดดูควนัจะหยดุการทาํงาน 

.ปุ่ มนาฬิกา จะทาํงานเมอืมอเตอรท์าํงานเท่านนั 

   เมือกดปุ่ ม เครืองดดูควนัจะเขา้โหมดการตงัเวลา เวลาทสีามารถตงัใหท้าํงานหลงัการกดปุ่ มไดส้งูสดุคือ  นาที และหนา้จอจะแสดง 

“9” 

เมอืไดท้าํการตงัเวลาแลว้ หนา้จอจะแสดง “9”, “8”, “7”, “6”………………. ลดจาํนวนลงเรอืยๆทกุๆนาที เมือมอเตอรน์บัเวลาถอยหลงัเหลือ 0 

นาท ีมอเตอรจ์ะหยดุทาํงาน กดปุ่ ม  อีกครงัเครืองดดูควนัจะออกจากการตงัเวลาการทาํงาน กด  อีกครงัเพือใหโ้หมดการตงัเวลา

การทาํงานหยดุอตัโนมตั ิ

 

 
 

การทาํความสะอาดตัวกรองอลมิูเนียมฟิวเตอร ์

ใยฟิวเตอรท์าํจากสแตนเลส อย่าใชน้าํยาทีมฤีทธิกดักรอ่นในการเช็ดทาํความสะอาด ควรทาํความสะอาดฟิวเตอรใ์หส้ะอาดอยู่เสมอเพือใหเ้ครือง

ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีท ี : นาํฟิวเตอรแ์ช่ในนาํรอ้นสะอาด อณุหภมิู -  °C เทนาํยา และแช่ไว ้ -  นาท ี

ใส่ถงุมือและขดัดว้ยแปรงนุ่ม อย่าใชแ้รงในการขดัมาก เนืองจากใยสแตนเลสเสียหายไดง่้าย 

วิธีท ี : สามารถนาํฟิวเตอรเ์ขา้เครืองลา้งจานได ้ตงัอณุหภมิูประมาณ  °C 

 

 
การทาํความสะอาดเครอืงดดูควัน 

. เพือรกัษาใหเ้ครืองอยู่ในสภาพดีเป็นระยะเวลานาน เครืองดดูควนัควรไดร้บัการทาํความสะอาดดว้ยนาํอุ่นและนาํยาทาํความสะอาดอ่อนๆ 

ทกุๆ  เดือน 

. หา้มใชน้าํยาทมีีฤทธิกดักรอ่นเนอืงจากจะทาํใหเ้ครอืงเสียหาย 

. หา้มไม่ใหม้อเตอรแ์ละอะไหล่ส่วนอนืโดนนาํ เนืองจากนาํจะทาํใหเ้ครืองเสียหาย 

. ดงึปลกัไฟออกจากเตา้เสียก่อนทาํความสะอาด 

. ฟิวเตอรค์ารบ์อรไมค่วรโดนความรอ้น 

. อย่าเปิดช่องใส่คารบ์อนฟิวเตอร ์

. หายสายไฟเครืองเสีย โปรดติดต่อบริษัท 

 

 

 

 

การดูแลรักษาและทาํความสะอาด 
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ไฟเครืองติดแต่มอเตอรไ์ม่ทาํงาน 
 

สวิสชม์อเตอรปิ์ดอยู่ กดเลือกระดบัความแรงมอเตอร ์

ไฟสวิสชเ์ลือกระดบัความแรงมอเตอรเ์สีย ติดต่อผูจ้าํหน่าย 

มอเตอรเ์สีย ติดต่อผูจ้าํหน่าย 

ไฟเครืองไม่ติดและมอเตอรไ์ม่

ทาํงาน 

ฟิวสข์าด เปลยีนฟิวส ์

สายไฟหลวมหรือไม่ไดเ้สียบเขา้กับเตา้เสียบ เสียบสายไฟเขา้กบัเตา้เสียบใหม่  

พบคราบนาํมนัรวั 

วาวล์หรือท่อส่งถกูติดตงัไมด่ี 
นาํท่อออกและติดตงัใหม ่และเชอืมกบัขอ้ต่อ

ต่างๆใหถ้กูตอ้ง 

มีรูรวัจากขอ้ต่อตวั U  ถอดขอ้ต่อตวั U และติดตงัใหม่ 

ไฟไมท่าํงาน ไฟเสีย เปลยีนหลอดไฟใหม ่

กาํลงัแรงดดูไม่แรง ระยะทางท่อส่งอากาศกบัช่องระบายอาจยาวเกินไป ต่อท่อใหม่ 

เครอืงดดูควนัเอียง น็อตยดึหรือตวัยึดไมแ่น่น ยึดน็อตใหแ้น่น 

  

การแก้ปัญหาเบืองต้น 


