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ข้อมูลท่ัวไป 
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 
E) เคร่ืองดดูควนัต้องได้รับการท าความสะอาดสม า่เสมอเพื่อปอ้งกนัการตดิไฟ หรือไฟไหม้ จากคราบน า้มนับนผิวเคร่ืองดดูควนั หรือ 
ฟิวเตอร์กรองน า้มนั - บริษัทจะไมรั่บผิดชอบถงึความเสยีหายนี ้
F) ห้ามปลอ่ยให้เปลวไฟติดใต้เคร่ืองดดูควนั อนัตรายเคร่ืองดดูควนัอาจเกิดเพลงิไหม้ได้ - บริษัทจะไมรั่บผิดชอบถึงความเสยีหายนี ้

 

ค าเตอืน 
ในบางกรณี เคร่ืองใช้ไฟฟา้อาจจะเป็นอนัตรายได้เมื่อ 

A) ไมต่รวจสอบความสะอาดของฟิวเตอร์ที่กรองน า้มนัคร่ืองดดูควนั ในขณะท่ีเคร่ืองท างาน ห้ามไมใ่ห้มคีราบน า้มนัสะสม ควรท า
ความสะอาดฟิวเตอร์ที่กรองน า้มนัอยา่งสม า่เสมอ 
B) อยา่สมัผสั หลอดไฟหลงัการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
C) อยา่ถอดปลัก๊เคร่ืองด้วยมือเปียก และ อยา่บิดหรือท าให้สายไฟบิดเบีย้วผิดรูป 
D) ห้ามท าอาหารโดยใช้เปลวไฟ หรือ ท า barbecue 
E) หลกีเลีย่งการท าอาหารท่ีท าให้เกิดเปลวไฟเนื่องจากอาจก่อความเสยีหายกบัตวักรองและอาจเกิดอนัตรายจากไฟไหม้ได้ 
F) ตรวจสอบอาหารบอ่ยครัง้เมื่อมีการทอดอาหาร เพื่อหลกีเลีย่งอนัตรายจากไฟไหม้ 
G) ถอด ปลัก๊ไฟฟา้ ก่อนที่จะท าการบ ารุงรักษาใด ๆ 
H) เด็กเลก็ต้องอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของผู้ใหญ่เมื่อใช้เคร่ืองดดูวนั 

 

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั 
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หากมีทอ่ระบายด้านนอก คณุสามารถตอ่ทอ่เคร่ืองดดูควนัออกตามภาพ (ทอ่ที่สามารถใช้ได้คือทอ่อินาเมล ทอ่
ยน่อลมูิเนียม หรือ ทอ่ที่สามารถทนความร้อนได้ ขนาด 120 มม.) 
การเตรียมผนัง 
1. เจาะผนงัตามระยะที่ระบ ุ

2. ติดตัง้เคร่ืองเข้ากบัผนงัตามต าแหนง่สกรูบนผนงั  
3. ขยบัเคร่ืองตามต าแหนง่ที่แขวนเคร่ืองดดูควนั โปรดตรวจสอบวา่สกรู กบัท่ียดึ ที่มากบัตวัสนิค้าวา่สามารถยดึกบัประเภทผนงัของ

ทา่นได้หรือไมก่่อนท าการตดิตัง้ ดใูห้มนัใจวา่ตัง้เคร่ืองตรงเสมอกนัตามภาพ 

 
การติดตัง้ปล่องเคร่ือง 
1. ก่อนการตดิตัง้เคร่ืองต้องปิดเคร่ืองและดงึปลัก๊ออกจากเต้าเสยีบทกุครัง้ 

 
2. เคร่ืองดดูควนัควรมีระยะหา่งจากเตา 65-70cm  
3. ปรับความกว้างของทีย่ดึปลอ่งของปลอ่งด้านนอก จากนัน้ให้ยดึกบัก าแพงโดยใช้สกรู ดใูห้มัน่ใจวา่เคร่ืองดดูควนัอยูใ่นต าแหนง่ที่

ถกูต้อง ตามภาพด้านลา่งเพือ่เช่ือมทอ่ยน่ระบายอากาศกบัตวัเคร่ือง 

 

การติดตั้ง 

การติดตั้งแบบต่อท่ออกด้านนอก 
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การติดตัง้ท่อออกด้านนอก  
ให้ปฎิบตัิตามข้อแนะน าตอ่ไปนีอ้ยา่งดีเพื่อการระบายอากาศอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ  

 ควรให้ระยะทอ่สัน้และตรงที่สดุ  

 อยา่ลดขนาดทอ่หรือท าให้ทอ่พบัหรือ งอ  

 เมื่อใช้ทอ่ยน่ให้ดงึขยายทอ่ยน่จนตงึเพื่อลดการเสยีประสทิธิภาพในการสง่แรงลม  

 หากไมป่ฏิบตัิตามข้อแนะน าข้างต้นอาจท าให้ประสทิธิภาพการท างานเคร่ืองลดลงและเคร่ืองดดูควนัอาจสง่เสยีงดงั  

 ช่างผู้ชานาญการควรเป็นผู้ติดตัง้เคร่ืองเทา่นัน้  

 อยา่ตอ่ทอ่ระบายอากาศเข้ากบัระบบระบายอากาศที่มีอยูแ่ล้ว ซึง่อาจเป็นระบบระบายอากาศของเคร่ืองใช้ไฟฟา้ชนดิอื่น 
เช่น ทอ่แก๊ส ทอ่ระบายความร้อน  

 หากจ าเป็นต้อง งอ ทอ่ยน่ ไมค่วร งอทอ่มากกวา่ 120º คณุควรวางทอ่แนวนอนหรือทอ่ควรสง่ขึน้จากจดุปลอ่ยลมและ
สง่ออกนอกก าแพง  

 หลกัการติดตัง้ควรดใูห้แนใ่จวา่เคร่ืองดดูควนัตัง้ตรง เพื่อปอ้งกนัการสะสมของคราบน า้มนั  

 ควรเลอืกใช้ทอ่ยน่ท่ีเป็นไปตามมาตราฐานการทนไฟ  
 

ภาพการตดิตัง้ 

 
 

                          
 

ระบบสัมผัส  
สมัผสัไปท่ีปุ่ มไฟสอ่งสวา่งหนึง่ครัง้เพื่อเปิดไฟ และกดสองครัง้เพือ่ปิดไฟ 

ข้อควรระวงั
เพื่อความปลอดภยั ให้ใช้น็อตที่มีขนาดเดยีวกบัท่ีระบไุว้ตามคูม่ือเทา่นัน้  

อนัตราย! หากไมไ่ด้ทาการยดึหรือตอ่เคร่ืองดดูควนัตามที่ระบบุไว้ในคูม่ือเลม่นีอ้าจก่อให้เกิดไฟฟา้ช็อตได้  

 
การเร่ิมการใช้งานเคร่ืองดูดควัน 
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สมัผสัไปท่ี สไลด์บาร์ เพื่อปรับระดบัแรงดดู สามารถเลอืกระดบัความแรงได้ 4 ระดบั   ซึง่ความแรงระดบัท่ี 4 นีจ้ะท างานเป็นเวลา 3 
นาที จากนัน้เคร่ืองจะปรับระดบัความแรงเป็นระดบัท่ี 3 โดยอตัโนมตัิ  
คณุสามารถเลอืกระดบัความแรงใหมไ่ด้โดยการสมัผสัไปท่ี สไลด์บาร์ เพื่อปรับระดบัแรงดดูอีกครัง้ 
กดปุ่ ม ON/OFF หนึง่ครัง้เพือ่เข้าโปรแกรม delay off หรือโหมดการตัง้การท างาน 3 นาทีแล้วเคร่ืองจะหยดุการท างานเอง  หรือ
สามารถกดปุ่ มนีส้องครัง้เพื่อให้เคร่ืองดบัเองโดยอตัโนมตัิ 

 

                          
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ไฟเคร่ืองตดิแตม่อเตอร์ไม่
ท างาน 
 

สวิสช์มอเตอร์ปิดอยู ่ กดเลอืกระดบัความแรงมอเตอร์ 
ไฟสวิสช์เลอืกระดบัความแรงมอเตอร์เสยี ติดตอ่ผู้จ าหนา่ย 
มอเตอร์เสยี ติดตอ่ผู้จ าหนา่ย 

ไฟเคร่ืองไมต่ดิและมอเตอร์
ไมท่ างาน 

ฟิวส์ขาด เปลีย่นฟิวส์ 

สายไฟหลวมหรือไมไ่ด้เสยีบเข้ากบัเต้าเสยีบ เสยีบสายไฟเข้ากบัเต้าเสยีบใหม ่ 

พบคราบน า้มนัร่ัว 
วาว์ลหรือทอ่สง่ถกูตดิตัง้ไมด่ี 

น าทอ่ออกและตดิตัง้ใหม ่และเช่ือมกบัข้อตอ่
ตา่งๆให้ถกูต้อง 

มีรูร่ัวจากข้อตอ่ตวั U  ถอดข้อตอ่ตวั U และติดตัง้ใหม ่

ไฟไมท่ างาน ไฟเสยี เปลีย่นหลอดไฟใหม ่

ก าลงัแรงดดูไมแ่รง 
ระยะทางทอ่สง่อากาศกบัช่องระบายอาจยาว
เกินไป 

ตอ่ทอ่ใหม ่

เคร่ืองดดูควนัเอียง น็อตยดึหรือตวัยดึไมแ่นน่ ยดึน็อตให้แนน่ 

 

 
 
 
 
 

การแก้ปัญหาเบือ้งต้น 

 

ข้อควรระวงั
 เพื่อความปลอดภยัการซอ่มบ ารุงเก่ียวกบัระบบไฟฟา้ควรท าตามกฏ ข้อบงัคบั ของท้องถ่ิน ควรตดิตอ่ ศนูย์ซอ่มก่อนการ

ซอ่มบ ารุง โปรดดงึปลัก๊ออกทกุครัง้ก่อนเปิดด้านในเคร่ือง 
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ข้อควรระวัง: 
 โปรดดงึปลัก๊เคร่ืองออกจากเต้าเสยีบก่อนการบ ารุงรักษาหรือท าความสะอาด

เคร่ืองทกุครัง้  

 พืน้ผิวเคร่ืองดดูควนังา่ยตอ่การโดนขีดขว่น การเกิดสนิมและการกดักร่อน 
โปรดปฎิบตัิตามข้อแนะน าเพื่อปอ้งกนัความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ 

   ทั่วไป: 
 การท าความสะอาดและดแูลรักษาควรท าเมื่อเคร่ืองดดูควนัเย็นลงแล้ว  

 ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ที่เป็นกรดหรือดา่ง (น า้มะนาว น า้ส้มสายช ูน า้ยาซกัผ้า น า้ยาล้างพืน้ น า้ยาล้างห้องน า้ ฯลฯ) 
 

  
 

ควรท าความสะอาดสแตนเลสบอ่ยๆ (ทกุอาทิตย์) เพื่อให้เคร่ืองดดูควนัมีอายกุารใช้งานท่ียืนยาว  ท าความสะอาดด้วยผ้าชบุน า้
บิดหมาดแล้วใช้ผ้านุม่เช็ดให้แห้ง สามารถใช้น า้ยาท าความสะอาดส าหรับสแตนเลสได้ 

ข้อควรจ า 
ให้เช็ดพืน้ผิวสแตนเลสตามลายแนว เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดรอย 
พืน้ผิวแผงควบคุม 
ควรท าความสะอาดแผงควบคมุด้วยผ้าหมาดชบุน า้สบู ่โปรดดใูห้มัน่ใจวา่ผ้าที่ใช้สะอาดและบีบน า้ออกจนเกือบแห้งอยา่งดีแล้ว  
ตามด้วยการใช้ผ้าแห้งเพื่อเช็ดท าความสะอาดความชืน้ หรือ คราบน า้ที่ติดอยูบ่นพืน้ผิวทกุครัง้ 

สิ่งส าคัญ: 
 โปรดใช้น า้ยาท่ีไมม่ฤีทธ์ิกดักร่อน เช่นน า้ยาล้างจานและน า้อุน่ เทา่นัน้ น า้ยาท าความสะอาดอื่นๆภายในบ้านอาจท าให้

พืน้ผิวสแตนเลสเป็นคราบ เป็นรอย เกิดสนิมหรือท าให้โลโก้ซดีจาง บริษัทจะไมรั่บผิดชองถงึความเสยีหายจากการใช้
น า้ยาผิดประเภทนี ้

 ห้ามใช้ที่ขดัหม้อในการขดัสแตนเลส เพราะอาจท าให้เกิดรอยลกึและท าให้เกิดสนิมได้ บริษัทจะไมรั่บผิดชอบถึงความ
เสยีหายจากการใช้น า้ยาผิดประเภทนี ้

 น า้ยาท าความสะอาดอื่นๆภายในบ้าน เช่น ยาซกัผ้า น า้ยาซกัผ้าขาว น า้ยาล้างพืน้ น า้ยาล้างห้องน า้ จะท าให้สแตนเล
สเสยีหาย และเกิดสนิม หากใช้น า้ยาเหลา่นีโ้ดยไมไ่ด้ตัง้ใจ ให้รีบเช็ดออกให้หมดด้วยผ้าเปียก แล้วเช็ดพืน้ผิวให้แห้ง
ทนัที 

 ห้ามปลอ่ยให้คราบอาหาร หรือ น า้มนัติดทีเ่คร่ืองเป็นระยะเวลานาน  
 

 
 

 ฟิวเตอร์สามารถท าความสะอาดโดยการแช่ในน า้อุน่ผสมน า้ยาล้างจานประมาณ 3 นาทีและขดัออกเบาๆ ด้วยฟองน า้ออ่น

การดูแลรักษาและท าความสะอาด 

สแตนเลสสตีล 
 

ฟิวเตอร์กรองน า้มัน แบบอลูมิเนียมและ Baffle Filter 
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นุม่ หรือผ้านุม่ 

 อยา่ใช้แรงในการขดั เนื่องจากฟิวเตอร์อาจถกูท าลายได้ (น ามาตากให้แห้งด้านนอกก่อนประกอบกลบัเข้าเคร่ือง) 

 ฟิวเตอร์ควรน ามาท าความสะอาดแยกกบัจานชามและช้อนส้อม หากน าเข้าเคร่ืองล้างจาน ไมค่วรใช้น า้ยารินส์เอดเพราะ
อาจก่อให้เกิดสนิมได้ 

 

 
 

ใสฟิ่วเตอร์ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 ให้วางฟิวเตอร์ให้ตรงกบัช่องด้านลา่งเคร่ืองดดูควนั 

 กดปุ่ มตวัลอ็กฟิวเตอร์ 

 ปลอ่ยปุ่ มตวัลอ็กฟิวเตอร์ 

 ท าตามขัน้ตอนนีส้ าหรับการเปลีย่นฟิวเตอร์ 

 

 
 
 

 
 

ส าคัญ  หลอดไฟควรได้รับการเปลี่ยนโคยผู้จ าหน่าย หรือผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้จ าหน่ายเทา่นัน้ 
 โปรดปิดเคร่ืองทกุครัง้ก่อนการซอ่ม หรือ ท าความสะอาดเคร่ือง  ดใูห้มัน่ใจวา่เคร่ืองนัน้เย็นลงแล้วก่อน

สมัผสัโดนเคร่ือง 
 ควรใสถ่งุมือหรือใช้ผ้าเม่ือสมัผสัโดนหลอดไฟ เพ่ือยืดอายหุลอดไฟ 
 

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED 

 ปิดเคร่ืองและดกึปลัก๊ออกก่อนทกุครัง้ที่ต้องการเปลีย่นหลอดไฟ 

 รอให้หลอดไฟเย็นลงก่อนท าการเปลีย่น 

 สอดไขควงแบบตรงเข้าช่องยดึน๊อต ใช้แรงกดลงเลง็น้อยเพื่อให้โครงหลดุออก และเอาหลอดไฟออก เพื่อน าหลอดใหม่
เปลีย่นและขดัน็อตกลบัเข้าทีเ่ดิมเมื่อเปลีย่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 LED โมดลู – แบบกลม 

 ก าลงัสงูสดุ: 2x2 w 
 

การใส่ฟิวเตอร์กรองน า้มัน 

 

ข้อควรระวงั
 โปรดดใูห้มัน่ใจวา่ฟิวเตอร์ลอ็กกบัตวัยดึดีแล้ว ไมเ่ช่นนัน้ฟิวเตอร์อาจหลดุออกจากต าแหนง่และสร้างความเสยีหายกบั

เคร่ืองได้ 

 แรงดดูเคร่ืองจะลดลงเมื่อใสค่าร์บอนฟิวเตอร์ 

 

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

 

ข้อบังคับต่อไปนีส้ าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม (เช่น การประหยัดการใช้พลังงานในการท าอาหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จ ากดั  
660 ซอยนวมิทร์ 91 แยก 3-42  
แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240  
โทรศพัท์: 02-033-5400  
โทรสาร: 02-033-5409  
ศนุย์บริการหลงัการขาย:  
โทรศพัท์: 02-033-5422  
Email: service@eve.co.th, support@eve.co.th  
www.eve.co.th 
 

การรักษาส่ิงแวดล้อม 


