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 ข้อมูลท่ัวไป 
a) โปรดอ่านขอ้มลูที่ส  าคญั ดงัต่อไปนี ้เกี่ยวกบัความปลอดภยั ในการตดิตัง้ และการบ ารุงรกัษา  
B) เครื่องดดูควนันีท้ี่ไดร้บัการออกแบบมาใหส้ามารถใชง้านไดส้องวิธี คือแบบหมนุเวียน หรือแบบดดูอากาศออกดา้นนอก 
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 
a) แรงดนัลม ในสภาพแวดลอ้มในหอ้ง ตอ้งไม่เกิน 4 Pa (4 * 10-5 บาร)์ 
B) หอ้งจ าเป็นตอ้งมีการระบายอากาศที่เพียงพอเพ่ือการท างานอย่างปลอดภยัของ เครื่องดดูควนั 
C) ปฏิบตัิตามกฎหมายทอ้งถิ่น ที่ใชบ้งัคบั ส าหรบัการระบายอากาศภายนอก 
D) เตา้เสียบปลั๊กไฟเครื่องดดูควนัควรใชก้บัเครื่องดดูควนันีเ้ท่านัน้ 
E) เครื่องดดูควนัตอ้งไดร้บัการท าความสะอาดสม ่าเสมอเพ่ือป้องกนัการติดไฟจากคราบน า้มนับนผิวเครื่องดดูควนั 
F) หา้มปล่อยใหเ้ปลวไฟตดิใตเ้ครื่องดดูควนั อนัตรายเครื่องดดูควนัอาจเกิดเพลิงไหมไ้ด ้- บริษัทจะไม่รบัผิดชอบถึงความเสียหายนี ้

 
ค าเตือน 
ในบางกรณี เครื่องใชไ้ฟฟ้าอาจจะเป็นอนัตรายไดเ้ม่ือ 

A) ไม่ตรวจสอบสถานะของฟิวเตอรท์ี่กรองอลมิูเนียมเครื่องดดูควนั ในขณะที่เครื่องท างาน หา้มไม่ใหมี้คราบน า้มนัสะสม ควรท าความสะอาดฟิวเตอรท์ี่
กรองอลมิูเนียมสม ่าเสมอ 
B) อย่าสมัผสั หลอดไฟหลงัการใชง้านเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
C) อย่าถอดปลั๊กเครื่องดว้ยมือเปียก และ อย่าบิดหรือท าใหส้ายไฟบิดเบีย้วผดิรูป 
D) หา้มท าอาหารโดยใชเ้ปลวไฟ หรือ ท า barbecue 
E) หลีกเลี่ยงการท าอาหารทีท่  าใหเ้กิดเปลวไฟเนื่องจากอาจก่อความเสียหายกบัตวักรองและ อาจเกิดอนัตรายจากไฟไหม้ 
F) ตรวจสอบอาหารบ่อยครัง้เม่ือมีการทอดอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงอนัตรายจากไฟไหม ้
G) ถอด ปลั๊กไฟฟ้า ปิดสวิสชไ์ฟฟ้าเขา้เครื่องก่อนที่จะท าการบ ารุงรกัษาใด ๆ 

 
H) เด็กเล็กตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของผูใ้หญ่เม่ือใชเ้ครื่องดดูวนั 

 
 

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภัย 
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 หากเครื่องดดูควนัไม่มีปีกผีเสือ้ที่ประกอบแลว้ชิน้นี ้คณุควรประกอบปีกผีเสือ้เขา้ดว้ยกนั 
ในการยึด ผีเสือ้ V-FLAP คณุควร 

• ยึดปีกต าแหน่งที่ 2 ตวัเขา้กบัตวั ต าแหน่งที่ 6 

• เข็มต าแหน่งที่ 3 ควรตัง้ตรงขึน้ 

• แกน หรือ ศนูยก์ลาง ต าแหน่งที่ 4 ควรต่อเขา้กบัรูต าแหน่งที่ 5 บน 

• ท าซ า้กบัอีกขา้ง 

 
 

 
 
หากมีท่อระบายดา้นนอก คณุสามารถต่อท่อเครื่องดดูควนัออกตามภาพ (ท่อที่สามารถใชไ้ดค้ือท่ออินาเมล ท่อย่นอลมิูเนียม หรือ ท่อที่สามารถทนความรอ้น
ได ้ขนาด 120 มม.) 

 
 
 
1. ก่อนการติดตัง้ปิดเครื่องและดงึปลั๊กออกจากเตา้เสียบ  
 
 
 
 
 
2. เครื่องดดูควนัควรมีระยะห่างจากระยะทางจากเตา 65-75 ซม.  

การติดตั้ง 
การยึดปีกผีเสือ้ V-FLAP 

 

การติดตั้งแบบต่อท่ออกด้านนอก 
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3. เพ่ือความปลอดภยัเพดานควรสามารถรองรบัน า้หนกัไดอ้ย่างนอ้ย 120 กก.และมีความหนามากกว่า 30 มม. ใหเ้จาะรูขนาด Φ170 มม. บนเพดาน 
4. ใหท้ าการเจาะ 9 รู ตามรูการเจาะแขวนเครื่องดดูควนั ใชน้็อต 9 ตวัขนาด ST6x40 มม. เพื่อยึดกบัเพดานไมห้รือ ใชน้็อตส าหรบัยึดคอนกรีด 6 ตวั 
ส าหรบัเพดานคอนกรีด ตามภาพ 2 
5. ใหค้  านวนความยาวของเหล็กฉากตามภาพที่ 1  จากนัน้ใหย้ึดเหล็กฉากกบัตวัยึดดว้ยน็อต M4x10, น็อตและแหวนรอง M4 จ านวน 18 ตวั  
 (ส่วนที่เหลื่อมทบักนัระหว่างเหล็กฉากควรเหลือพืน้ที่ใหมี้มากกว่า 100 มม.) ตามภาพ 3. 
6. ใชน้็อต 6 ตวัขนาด M4X10 ยึดเหล็กฉากเขา้กบัตวัเครื่องดดูควนั และติดตัง้ท่อย่นในเครื่อง ตามภาพ 4/5  
7. ยึดเหล็กฉาก เขา้กบัเครื่องดดูควนั โดยใชน้็อต 6 ตวัขนาด M4X10 น็อตและแหวนรอง M4 ตามภาพ 6 
8. ดภูาพ 7 ใหท้ าการวางปล่องสแตนเลสเขา้กบัตวัเครื่องดดูควนั 
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9. ดภูาพ 8 ยกตวัเครื่องขึน้ และดงึท่อย่น จากนัน้ใหย้ึดเหล็กฉากดว้ยน็อต 6 ตวัขนาด M4X10, น็อตและแหวนรอง M4 เขา้กบัเพดาน 

 
10. ดภูาพ 9 ใชน้็อตขนาด ST4X8 จ านวน 3ตวัเพื่อยึดปล่องเครื่องดดูควนัดา้นในเขา้กบัเพดาน 
 

 
 
ใหป้ฎิบตัติามขอ้แนะน าต่อไปนีอ้ย่างดเีพ่ือการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

• ควรใหท้่อสัน้และตรงทีส่ดุ 

• อย่าลดขนาดท่อหรือท าใหท้่อพบังอ 

• เม่ือใชท้่อย่นใหด้งึขยายท่อย่นจนตงึเพื่อลดการเสียประสิทธิภาพในการส่งแรงลม 

• หากไม่ท าตามขอ้แนะน าขา้งตน้อาจท าใหป้ระสทิธิภาพการท างานลดลงและเสียงของเครื่องดดูควนัดงัขึน้ 

การติดตั้งท่ออกด้านนอก 
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• ช่างผูช้  านาญการควรเป็นผูท้  าการตดิตัง้เท่านัน้ 

• อย่าต่อท่อระบายอากาศเขา้กบัระบบระบายอากาศที่มีอยู่แลว้ ซึ่งอาจเป็นระบบระบายอากาศของเครื่องใชไ้ฟฟ้าชนิดอื่น เช่น ท่อแก๊ส ท่อ
ระบายความรอ้น 

• หากจ าเป็นตอ้ง งอ ท่อย่น ไม่ควรงอท่อมากกว่า 120º คณุควร วางท่อแนวนอนหรือท่อควรส่งขึน้จากจดุปล่อยลมและส่งออกนอกก าแพง 

• หลกัการติดตัง้ควรดใูหแ้น่ใจวา่เครื่องดดูควนัตัง้ตรง เพื่อป้องกนัการสะสมของคราบน า้มนั 

• ควรเลือกใชท้่อย่นที่เป็นไปตามมาตราฐานการทนไฟ

 

• ขอ้ควรระวงั 

➢ เพ่ือความปลอดภยั ใหใ้ชน้็อตที่มีขนาดเดียวกบัที่ระบไุวต้ามคู่มือเท่านัน้ 
➢ อนัตราย! หากไม่ไดท้ าการยึดหรือต่อเครื่องดดูควนัตามที่ระบบุไวใ้นคู่มือเล่มนีอ้าจก่อใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตได ้
 

                          
ปุ่ มกดอิเลคโทรนิคส ์

 

 
1. หลงัจากเสียบปล็กไฟเครื่อง ไฟปุ่ มจะสว่างขึน้ เครื่องดดูควนัจะอยู่ในต าแหน่งรอการท างาน ไฟปุ่ มจะดบัลงหากไม่มีการกดปุ่ มใดๆ 

2. กดปุ่ มเปิดเครื่อง  ไฟปุ่ มจะสว่างขึน้ มอเตอรจ์ะท างานดว้ยความแรงระดบัเบาที่สดุ ไฟปุ่ มความแรงระดบัเบาที่สดุ จะสว่างขึน้ กดปุ่ ม  

อีกครัง้เพื่อปิดเครื่อง  ไฟปุ่ มจะดบัลง เครื่องจะหยดุท างาน ปุ่ มไฟส่องสว่างสามารถใชง้านไดแ้มไ้ม่ไดเ้ปิดใหเ้ครื่องดดูอากาศ 

3. กดปุ่ ม ไฟส่องสว่าง   ไฟจะสว่างขึน้ ไฟปุ่ ม   และไฟปุ่ ม   จะสว่างขึน้ กดปุ่ ม   อีกครัง้เพื่อปิดไฟ ไฟปุ่ ม   และไฟ

ปุ่ ม  จะดบัลง 

4. กดปุ่ ม  “High” เพ่ือใหไ้ฟปุ่ มสว่างขึน้ มอเตอรจ์ะท างานดว้ยความแรงที่สดุ กดอีกครัง้เพื่อใหม้อเตอรห์ยดุท างาน 

การเร่ิมการใช้งานเคร่ืองดูดควัน 

 

 ไฟส่องสว่าง 

ปุ่ มเปิด-ปิด แรงดดูเบาทีส่ดุ 
แรงดดูระดบักลาง 

แรงดดูระดบัแรงที่สดุ 
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5. กดปุ่ ม  “Mid” เพ่ือใหไ้ฟปุ่ มสว่างขึน้ มอเตอรจ์ะท างานดว้ยความแรงระดบักลาง กดอีกครัง้เพื่อใหม้อเตอรห์ยดุท างาน 

6. กดปุ่ ม  “Low” เพ่ือใหไ้ฟปุ่ มสว่างขึน้ มอเตอรจ์ะท างานดว้ยความแรงระดบัเบาที่สดุ กดอีกครัง้เพื่อใหม้อเตอรห์ยดุท างาน 

7. ปุ่ ม  “High”, “Mid”และ  “Low” ไม่สามารถท างานพรอ้มกนัได ้เม่ือเครื่องท างานที่ “High” แลว้กดปุ่ ม “Low” เครื่องจะท างานที่
ความแรงระดบัเบาที่สดุทนัที เช่นเดียวกบัการกดไปทีปุ่่ ม “Mid” ในขณะที่เครือ่งก าลงัท างานที่ความแรงระดบั “Low” เครื่องจะเปลี่ยนไปท างาน
ที่ความแรงระดบักลางทนัท ี

 

                          
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ไฟเครื่องติดแต่มอเตอรไ์ม่ท างาน  

สวิสชม์อเตอรปิ์ดอยู่ กดเลือกระดบัความแรงมอเตอร ์

ไฟสวิสชเ์ลือกระดบัความแรงมอเตอรเ์สีย ติดต่อผูจ้  าหนา่ย 

มอเตอรเ์สีย ติดต่อผูจ้  าหนา่ย 

ไฟเครื่องไม่ติดและมอเตอรไ์ม่
ท างาน 

ฟิวสข์าด เปลี่ยนฟิวส ์

สายไฟหลวมหรือไม่ไดเ้สียบเขา้กบัเตา้เสียบ เสียบสายไฟเขา้กบัเตา้เสียบใหม่  

พบคราบน า้มนัรั่ว 
วาวล์หรือท่อส่งถกูติดตัง้ไม่ดี 

น าท่อออกและติดตัง้ใหม่ และเชื่อมกบัขอ้ต่อ
ต่างๆใหถ้กูตอ้ง 

มีรูรั่วจากขอ้ต่อตวั U  ถอดขอ้ต่อตวั U และติดตัง้ใหม่ 

ไฟไม่ท างาน ไฟเสีย เปลี่ยนหลอดไฟใหม ่

ก าลงัแรงดดูไม่แรง ระยะทางท่อส่งอากาศกบัช่องระบายอาจยาวเกินไป ต่อท่อใหม่ 

เครื่องดดูควนัเอียง น็อตยึดหรือตวัยึดไม่แน่น ยึดน็อตใหแ้น่น 

ขอ้ควรระวงั 
➢ เพ่ือความปลอดภยัการซ่อมบ ารุงเกี่ยวกบัระบบไฟฟ้าควรท าตามกฏ ขอ้บงัคบั ของทอ้งถิ่น ควรติดต่อ ศนูยซ์่อมก่อนการซ่อมบ ารุง โปรดดงึปลั๊กออก

ทกุครัง้ก่อนเปิดดา้นในเครื่อง 
 

 
 

การแก้ปัญหาเบือ้งต้น 

 

การดูแลรักษาและท าความสะอาด 
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ข้อควรระวัง: 
• โปรดดงึปลั๊กเครื่องออกจากเตา้เสียบกอ่นการบ ารุงรกัษาหรือท าความสะอาดเครื่อง

ทกุครัง้  
• พืน้ผิวเครื่องดดูควนัง่ายต่อการโดนขีดข่วน และการกดักรอ่น โปรดปฎบิตัิตาม

ขอ้แนะน าเพื่อป้องกนัความเสียหายทีอ่าจเกิดขึน้ 
ท่ัวไป: 

• การท าความสะอาดและดแูลรกัษาควรท าเม่ือเครื่องดดูควนัเย็นลงแลว้  
• หลีกเลี่ยงการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่เป็นกรดหรือด่าง (น า้มะนาว น า้สม้สายช ูetc) 

  
 
ควรท าความสะอาดสแตนเลสบ่อยๆ (ทกุอาทิตย)์ เพ่ือใหเ้ครื่องดดูควนัมีอายกุารใชง้านที่ยืนยาว  ท าความสะอาดดว้ยผา้แหง้ สามารถใชน้ า้ยาท า
ความสะอาดส าหรบัสแตนเลสได ้
ข้อควรจ า 
ใหเ้ช็ดพืน้ผิวสแตนเลสตามลาย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดรอย 
พืน้ผิวแผงควบคมุ 
ควรท าความสะอาดแผงควบคมุดว้ยผา้หมาดชบุน า้สบู่ โปรดดใูหม้ั่นใจว่าผา้ที่ใชส้ะอาดและบบีน า้ออกอย่างดีแลว้  ใหใ้ชผ้า้แหง้เพื่อเช็ดท าความ
สะอาดความชืน้ หรือ คราบน า้ที่ติดอยูบ่นพืน้ผิวทกุครัง้ 
ส่ิงส าคัญ: 
โปรดใชน้ า้ยาที่ไม่มีฤทธิ์กดักรอ่น ใหใ้ชน้  า้ยาอ่อนๆเท่านัน้ น า้ยาท าความสะอาดภายในบา้นอาจท าใหพ้ืน้ผิวสแตนเลสเป็นคราบ เป็นรอย หรือท า
ใหโ้ลโกซ้ีดจาง บริษัทจะไม่รบัผิดชองถึงความเสียหายจากการใชน้ า้ยาผดิประเภทนี ้

 
 
ฟิวเตอรส์ามารถท าความสะอาดโดยการแช่ในน า้ผสมน า้ยาลา้งจานประมาณ 3 นาทีและขดัออกเบาๆ ดว้ยแปรงอ่อนนุ่ม 

อย่าใชแ้รงใรการขดั เนื่องจากฟิวเตอรอ์าจถกูท าลายได ้(น ามาตากใหแ้หง้ดา้นนอก) 

ฟิวเตอรค์วรน ามาท าความสะอาดแยกกบัจานชามและชอ้นสอ้ม หากน าเขา้เครื่องลา้งจาน ไม่ควรใส่น า้ยารินสเ์อด 
 

 
 

 
 
ใส่ฟิวเตอรต์ามขัน้ตอนต่อไปนี ้

• ใหว้างฟิวเตอรใ์หต้รงกบัช่องดา้นล่างเครื่องดดูควนั 

• กดปุ่ มตวัล็อกฟิวเตอร ์
• ปล่อยปุ่ มตวัล็อกฟิวเตอร ์
• ท าตามขัน้ตอนนีส้  าหรบัการเปลี่ยนฟิวเตอร ์

คารบ์อนฟิวเตอร ์(อุปกรณเ์สริม) 

สแตนเลสสตีล 
 

ฟิวเตอรก์รองน ้ามัน 

 

การใส่ฟิวเตอรก์รองน ้ามัน 
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คารบ์อนฟิวเตอรจ์ะน ามาใชเ้พ่ือดดูกลิน่ ควรเปลี่ยนคารบ์อนทกุๆ 3 หรือ 6 เดือนขึน้อยู่ความมากนอ้ยในการท าอาหาร  ควรใส่คารบ์อนฟิวเตอรต์าม
ขอ้แนะน าต่อไปนี ้
1. น าฟิวเตอรก์รองน า้มนัออก 
2. ต าแหน่งคารบ์อนฟิวเตอรจ์ะอยู่ที่ดา้นล่างมอเตอร ์ใหน้ าคารบ์อนฟิวเตอรอ์อกโดยการหมนุคารบ์อนฟิวเตอรท์วนเข็มนาฬิกา  
3. ท าตามขัน้ตอนแบบยอ้นกลบัเพ่ือติดตัง้คารบ์อนฟิวเตอรต์วัใหม่ 

 
 

ขอ้ควรระวงั 

• โปรดดใูหม้ั่นใจว่าฟิวเตอรล์็อกกบัตวัยดึดีแลว้ ไม่เช่นนัน้ฟิวเตอรอ์าจหลดุออกจากต าแหน่งและสรา้งความเสียหายกบัเครื่องได ้

• แรงดดูเครื่องจะลดลงเม่ือใส่คารบ์อนฟิวเตอร ์
 

 
 

ส าคัญ  หลอดไฟควรไดร้บัการเปลี่ยนโคยผูจ้  าหน่าย หรือผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูจ้  าหน่ายเท่านัน้ 
 โปรดปิดเครื่องทกุครัง้ก่อนการซ่อม หรือ ท าความสะอาดเครื่อง  ดใูหม้ั่นใจว่าเครื่องนัน้เย็นลงแลว้ก่อน

สมัผสัโดนเครื่อง 
 ควรใส่ถงุมือหรือใชผ้า้เม่ือสมัผสัโดนหลอดไฟ เพ่ือยืดอายหุลอดไฟ 
 

การเปล่ียนหลอดไฟ LED 

• ปิดเครื่องและดกึปลั๊กออกก่อนทกุครัง้ที่ตอ้งการเปลี่ยนหลอดไฟ 

• รอใหห้ลอดไฟเย็นลงก่อนท าการเปลี่ยน 

• น าแผ่นฟิวเตอรก์รองน า้มนัออกก่อน 

• สอดไขควงแบบตรงเขา้ช่องยึด หรือ ใชมื้อ ตามภาพ ใชแ้รงกดลงเล็งนอ้ยเพ่ือใหโ้ครงหลดุออก และดงึสายไฟหลอดไฟออก เพื่อน าหลอดใหม่
เปลี่ยนโดยการประกอบสายไฟ และประกอบส่วนประกอบหลอดไฟกลบัเขา้ที่เดิมเม่ือเปลี่ยนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 

LED โมดูล – แบบกลม (ILCOS D Code = DSR-1-S-41) 

• ก าลงัสงูสดุ: 2x1 w 

• ก าลงัไฟ: DC 4V 

• ขนาดหลอดไฟ: 

การเปลี่ยนหลอดไฟ 
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เครื่องหมายนีค้ือสญัลกัษณก์ารเลือกลกัษณะการทิง้สินคา้ ผลิตภณัฑน์ีห้า้มน าไปทิง้ตามถงัขยะทั่วไปในครวัเรือน 
แต่ตอ้งไดร้บัการท าลายอย่างถกูตอ้งตาม Directive  2012/19/EU จากนัน้จะถกูน าไปรีไซเคิล หรือแยกชิน้สว่นเพ่ือ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ผลิตภณัฑอิ์เลคทรอนิคสอ์นัตรายต่อสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพมนษุยเ์นื่องมาจาก
ส่วนประกอบของสารเคมีอนัตราย โปรดติดต่อรฐัส่วนภมิูภาคของท่านเพ่ือสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

 
ข้อบังคับต่อไปนีส้ าคัญต่อการรักษาส่ิงแวดล้อม (เช่น การประหยัดการใช้พลังงานในการท าอาหาร) 
1. ตอ้งติดตัง้เครื่องดดูควนัในสถานที่มอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
2. ท าความสะอาดเครื่องดดูควนัอย่างสม ่าเสมอเพ่ือไม่ท าใหแ้รงดดูลดลง หรอื ถกูกีดขวางจากคราบน า้มนั 
3. ไม่ลืมปิดไฟเครื่องดดูควนัทกุครัง้หลงัใชง้านเครื่อง 
4. ไม่ลืมปิดเครื่องทกุครัง้หลงัใชง้าน 
 

การรักษาส่ิงแวดล้อม 


