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OLYMPUS 90 CM 

 

 

 

 

 

 

 
 

 บริษทั สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จากดั  
660 ซอยนวมิทร์ 81 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 

 

Instruction Manual 
 



2 

 

Content 
 

1…………………………………..………………………………ขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยั 
 
2…………………………………..………………………………การเริ่มการใชง้านเครื่องดดูควนั 
 
3…………………………………..………………………………การดแูลรกัษาและท าความสะอาด 
 
4…………………………………..………………………………การติดตัง้ 
 
5…………………………………..………………………………การแกไ้ขเบือ้งตน้ 
 
6…………………………………..………………………………การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

 ข้อมูลทั่วไป 
a) โปรดอ่านขอ้มลูที่ส  าคญั ดงัตอ่ไปนี ้เก่ียวกบัความปลอดภยั ในการติดตัง้ และการบ ารุงรกัษา  
B) เครื่องดดูควนันีท้ี่ไดร้บัการออกแบบมาใหส้ามารถใชง้านไดส้องวิธี คือแบบหมนุเวียน หรือแบบดดูอากาศออกดา้นนอก 
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 
a) แรงดนัลม ในสภาพแวดลอ้มในหอ้ง ตอ้งไม่เกิน 4 Pa (4 * 10-5 บาร)์ 
B) หอ้งจ าเป็นตอ้งมกีารระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อการท างานอย่างปลอดภยัของ เครื่องดดูควนั 
C) ปฏิบตัิตามกฎหมายทอ้งถิ่น ที่ใชบ้งัคบั ส าหรบัการระบายอากาศภายนอก 
D) เตา้เสียบปลั๊กไฟเครื่องดดูควนัควรใชก้บัเครื่องดดูควนันีเ้ทา่นัน้ 
E) เครื่องดดูควนัตอ้งไดร้บัการท าความสะอาดสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัการตดิไฟจากคราบน า้มนับนผิวเครื่องดดูควนั 
F) หา้มปล่อยใหเ้ปลวไฟติดใตเ้ครื่องดดูควนั อนัตรายเครื่องดดูควนัอาจเกิดเพลิงไหมไ้ด ้- บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบถึงความเสียหายนี ้

 
ค าเตอืน 
ในบางกรณี เครื่องใชไ้ฟฟ้าอาจจะเป็นอนัตรายไดเ้มื่อ 

A) ไม่ตรวจสอบสถานะของฟิวเตอรท์ี่กรองอลมูิเนียมเครื่องดดูควนั ในขณะท่ีเครื่องท างาน หา้มไมใ่หม้ีคราบน า้มนัสะสม ควรท า
ความสะอาดฟิวเตอรท์ี่กรองอลมูเินียมสม ่าเสมอ 
B) อย่าสมัผสั หลอดไฟหลงัการใชง้านเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
C) อย่าถอดปลั๊กเครื่องดว้ยมือเปียก และ อย่าบิดหรือท าใหส้ายไฟบิดเบีย้วผิดรูป 
D) หา้มท าอาหารโดยใชเ้ปลวไฟ หรือ ท า barbecue 
E) หลีกเล่ียงการท าอาหารท่ีท าใหเ้กิดเปลวไฟเนื่องจากอาจก่อความเสียหายกบัตวักรองและ อาจเกิดอนัตรายจากไฟไหม ้
F) ตรวจสอบอาหารบ่อยครัง้เมื่อมีการทอดอาหาร เพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายจากไฟไหม ้
G) ถอด ปลั๊กไฟฟ้า ก่อนที่จะท าการบ ารุงรกัษาใด ๆ 
H) เด็กเล็กตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลของผูใ้หญ่เมื่อใชเ้ครื่องดดูวนั 

 

 

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภัย 

บริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการใช้งานไม่ถูกต้อง การติดตั้งผิดวิธี หรือ จากการไม่ท าความสะอาด
สินค้าตามท่ีระบุในคู่มือเล่มนี ้
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Ref จ านวน ชื่ออุปกรณ ์
1 1 ท่อย่น 
2 1 วงแหวนยึดท่อย่น 
3 1 ขอ้ต่อปล่อง/เชค็วาวล์ 
4 1 เหล็กยึด 
5 1 เหล็กแขวนเครื่องดดูควนั 
6 1 ซีลแผ่นปิดเครื่อง 
7 1 แผ่นปิดเครื่อง 
8 1 ตวัรองน า้มนั 

 
 

 

 

Ref จ านวน ชื่ออุปกรณใ์ช้ในการตดิตัง้ 
9  แกว้น า้ (ในบางรุน่) 
10 2 สกรู ขนาด ST2.9x9.5 
11 4 สกรู ขนาด ST4.2x16 
12 1 สกรู ขนาด M5x16 
13 2 สกรู ขนาด ST4.2x9.5 
14 7 ปุ๊ กพลาสติก 
15 6 สกรูส าหรบัไม ้ขนาด M5x50 
16 1 สกรู ขนาด M5x45 
17 1 Limit Block 

9 1 แกว้น า้ 

ส่วนประกอบเคร่ืองดูดควัน 
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แผงควบคุมการท างาน 
สามารถใชง้านไดห้ลงัการเสียบปลั๊กไฟเขา้เครื่อง         กดคา้งระยะเวลาสัน้ๆ: 0.5 วินาที       กดคา้งยาว: 2-3 นาท ี

 
 

 ไฟส่องสว่าง กดคา้งระยะสัน้เพื่อเปิดไฟ   และกดคา้งระยะยาวเพื่อปรบัแสงไฟ 

 

 

เปิดเครื่องดว้ยการ
โบกมือ 

กดคา้งระยะสัน้เพื่อใชง้านฟังชั่นนี ้
โบกมือจากซา้ยไปขวา หรือ จากขวาไปซา้ยเพื่อใหเ้ครื่องเริ่มท างาน 

 
การท าความ
สะอาดดว้ยไอน า้ 

กดคา้งระยะยาวเพื่อใชง้านฟังชั่นนี ้(ระยะการลา้งนาน 12 นาท)ี 
หลงัจากที่เครื่องเริ่มท าความสะอาดดว้ยไอน า้ สามารถกด  หน่ึงครัง้เพื่อขา้ม
ฟังชั่นนี ้เลือกเวลา 3 นาทีเพื่อใหเ้ครื่องมีการเป่าแหง้ กด สองครัง้เพื่อหยดุการ
ท างาน 

 
ฟังชั่นเทอรโ์บ กดคา้งระยะสัน้เพื่อใชง้านฟังชั่นนี ้เริ่มตน้ท่ี ก าลงัแรงดดูระดบั 9 เป็นเวลา 3 

นาที จากนัน้เครื่องจะลดระดบัมาที่ระดบั 2 อตัโนมตัิหลงัจากการกดปุ่ ม สามารถ
เลือกใชฟั้งชั่นนีต้่อได ้หากตอ้งการใหเ้ครื่องท างานระดบันีน้านขึน้ 

 
แรงดดู กดคา้งระยะสัน้เพื่อปรบัก าลงัแรงดดู 

ข้อมูลเคร่ืองดูดควัน 

การเร่ิมการใช้งานเคร่ืองดูดควัน 
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  ปุ่ มเปิด ปิด 1)กดระยะสัน้หนึ่งครัง้เพื่อเปิดใชเ้ครื่อง (ดว้ยระดบัความแรงสงูสดุ) 2) กดระยะ
สัน้ครัง้ที่สองเพื่อดเีลยก์ารท างาน สามนาที 3) กดปุ่ มสองครัง้เพื่อปิดเครื่อง 

 

 
 

 
ข้อควรระวัง: 

• โปรดดงึปลั๊กเครื่องออกจากเตา้เสียบก่อนการบ ารุงรกัษาหรือท าความ
สะอาดเครื่องทกุครัง้  

• พืน้ผิวเครื่องดดูควนังา่ยต่อการโดนขีดข่วน และการกดักรอ่น โปรด
ปฎิบตัิตามขอ้แนะน าเพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 

 
 
การท าความสะอาดประจ าวัน 

• การท าความสะอาดและดแูลรกัษาควรท าเมื่อเครื่องดดูควนัเย็นลงแลว้  

• หลีกเล่ียงการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่เป็นกรดหรือด่าง (น า้มะนาว น า้สม้สายช ูetc.)  

• ควรท าความสะอาดสแตนเลสบอ่ยๆ (ทกุอาทิตย)์ เพื่อใหเ้ครื่องดดูควนัมีอายกุารใชง้านท่ียืนยาว  ท าความสะอาดดว้ย
ผา้แหง้ สามารถใชน้ า้ยาท าความสะอาดส าหรบัสแตนเลสได ้

ค าเตอืน 
ในบางกรณี เครื่องใชไ้ฟฟ้าอาจจะเป็นอนัตรายไดเ้มื่อ 

A) ไม่ตรวจสอบสถานะของฟิวเตอรท์ี่กรองอลมูิเนียมเครื่องดดูควนั ในขณะท่ีเครื่องท างาน หา้มไมใ่หม้ีคราบน า้มนัสะสม ควรท า
ความสะอาดฟิวเตอรท์ี่กรองอลมูเินียมและรางรองน า้มนัสม ่าเสมอ 
B) อย่าสมัผสั หลอดไฟหลงัการใชง้านเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
C) อย่าถอดปลั๊กเครื่องดว้ยมือเปียก และ อย่าบิดหรือท าใหส้ายไฟบิดเบีย้วผิดรูป 
D) หา้มท าอาหารโดยใชเ้ปลวไฟ หรือ ท า barbecue 
E) หลีกเล่ียงการท าอาหารท่ีท าใหเ้กิดเปลวไฟเนื่องจากอาจก่อความเสียหายกบัตวักรองและ อาจเกิดอนัตรายจากไฟไหม ้
F) ตรวจสอบอาหารบ่อยครัง้เมื่อมีการทอดอาหาร เพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายจากไฟไหม ้
G) ถอด ปลั๊กไฟฟ้า ก่อนที่จะท าการบ ารุงรกัษาใด ๆ 
H) หา้มจบัใบพดัมอเตอรข์ณะที่เครื่องก าลงัท างาน 
I) อย่าใชง้านเครื่องตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน เครื่องเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน ไม่ควรใชเ้ป็นเชิงการพาณิชย  ์

บริษัทจะไม่รับประกันความเสยีหายทีเ่กิดขึน้จากการใช้งานไม่ถูกต้อง การตดิตั้งผิดวิธี หรือ จากการไม่ท า
ความสะอาดสนิค้าตามทีร่ะบุในคู่มือเล่มนี ้

 

การดูแลรักษาและท าความสะอาด 

สแตนเลสสตีล 
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• หา้มใชฝ้อบขดัหมอ้ หรือแปรงแขง็ในการขดัผิวสแตนเลส 

ข้อควรจ า! ใหเ้ช็ดพืน้ผิวสแตนเลสตามลาย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิรอย  
สิ่งส าคัญ: 
ห้ามใชฝ้อบขดัหมอ้ หรือแปรงแขง็ โปรดใชน้ า้ยาท่ีไมม่ีฤทธ์ิกดักรอ่น ใหใ้ชน้ า้ยาอ่อนๆเท่านัน้ น า้ยาท าความสะอาดภายในบา้น
อาจท าใหพ้ืน้ผิวสแตนเลสเป็นคราบ เป็นรอย เกดิคราบสนิม หรือท าใหโ้ลโกซ้ีดจาง บรษิัทจะไม่รบัผิดชองถงึความเสียหายจาก
การใชน้ า้ยาผิดประเภทนี ้
พืน้ผิวแผงควบคุม 
ควรท าความสะอาดแผงควบคมุดว้ยผา้หมาดชบุน า้สบู่ โปรดดใูหม้ั่นใจว่าผา้ที่ใชส้ะอาดและบีบน า้ออกอยา่งดีแลว้  ใหใ้ชผ้า้แหง้
เพื่อเชด็ท าความสะอาดความชืน้ หรือ คราบน า้ที่ติดอยู่บนพืน้ผิวทกุครัง้ 
รางรองน ้ามัน 
คณุสามารถมองเห็นระดบัน า้มนัจากหนา้ตา่งรางรองน า้มนัตามภาพ  โปรดเทน า้มนัออกเมื่อรางเตม็เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ า้มนัหยด
ลงสู่เตาแลว้เกดิอนัตรายได ้

 
 

ฟิวเตอรใ์นแกว้น ้า 
เครื่องจะมีไสก้รองใหจ้ านวน 5 ชิน้เพื่อมีไวเ้ปล่ียนเพื่อใหน้ า้ที่ใชใ้นการน ามาท าไอน า้นัน้สะอาด ควรเปล่ียนฟิวเตอรท์กุๆสองปี  
สามารถเปล่ียนไดโ้ดยการเปิดฝาออกดงึขึน้น าไสก้รองออกจากท่อใส่ไสก้รอง 

 
 

 
ฟิวเตอรส์ามารถท าความสะอาดโดยการแช่ในน า้ผสมน า้ยาลา้งจานประมาณ 3 นาทีและขดัออกเบาๆ ดว้ยแปรงอ่อนนุ่ม 

อย่าใชแ้รงใรการขดั เนื่องจากฟิวเตอรอ์าจถกูท าลายได ้(น ามาตากใหแ้หง้ดา้นนอก) 

ฟิวเตอรค์วรน ามาท าความสะอาดแยกกบัจานชามและชอ้นสอ้ม หากน าเขา้เครื่องลา้งจาน ไม่ควรใส่น า้ยารนิสเ์อด 
สามารถน าฟิวเตอรม์าท าความสะอาดไดต้ามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

• ไขสกรูฟิวเตอรอ์อกแลว้น าฟิวเตอรอ์อกจากตวัเครื่อง 

• ท าความสะอาดฟิวเตอรด์ว้ยผา้หมาดชบุน า้สบู่ โปรดดใูหม้ั่นใจวา่ผา้ที่ใชส้ะอาดและบีบน า้ออกอยา่งดีแลว้  ใหใ้ชผ้า้
แหง้เพื่อเช็ดท าความสะอาดความชืน้ หรือ คราบน า้ที่ติดอยู่บนพืน้ผิวทกุครัง้จนแหง้ 

• ใหว้างฟิวเตอรก์ลบัใหต้รงกบัช่องดา้นล่างเครื่องดดูควนั 

 

 
 
 

ฟิวเตอรก์รองน ้ามัน 

 

ฝาปิดแกว้ 

ท่อใส่ไสก้รอง 
ไสก้รอง 
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วิธีการถอดคอนเดนเซอรแ์ละฟิวเตอรม์าท าความสะอาด 
การถอดคอนเดนเซอร ์

    
การถอดฟิวเตอร ์

    
 

 

 
 

    

1. 

จบัคอนเดนเซอรส์องมือแลว้กดไปทีปุ่่ มซา้ย
และขวาตามภาพ 

 

2. 

หลงัจากที่คอนเดนเซอรเ์ปิดแลว้ ใหจ้บั
คอนเดนเซอรด์ว้ยสองมือและดงึออก 

 

1. 

จบัแผ่นปิดฟิวเตอรด์ว้ยมือทัง้สองขา้ง แลว้
ใชไ้ขควงในการไขเปิดทัง้ฝ่ังซา้ยและฝ่ังขวา 
จากนัน้ใหน้ าแผ่นปิดฟิวเตอรอ์อก 

 

2. 

หลงัจากฟิวเตอรเ์ปิดออก ใชมื้อทัง้สอง
ดงึฟิวเตอรอ์อก 

 

การท าความสะอาดด้วยไอน ้า (ส าหรับด้านในเคร่ือง) 

 1. 

ปุ่ มไฟกระพริบเพ่ือแสดงว่าเครื่องก าลงัท า
การลา้งเครื่องดว้ยไอน า้ 

 

2. 

1. ดงึรางน า้มนัออก 

2. เทน า้มนัทิง้ 

3. น ารางน า้มนัใส่กลบัต าแหน่งเดิม 

 

3. 

เทน า้ที่ผ่านการกรองสะอาดใส่ถว้ย 

 

4. 

น า้แกว้น า้ต่อเขา้ท่อส่งน า้ขา้งเครื่อง 

 

5. 

กดปุ่ มฟังชั่นไอน า้นีค้า้งไว ้3 วินาทีเพ่ือให้
ไอน า้เริ่มท างาน 

 

2. 
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ระบบการท าความสะอาดดว้ยไอน า้      เริ่ม         ลา้ง             ท าใหแ้หง้             จบการท างาน 
 

1. สามารถท าการยกเลิกการลา้ง โดยการกดคา้งไว ้3 วินาที + กด สัน้ๆ 2 ครัง้เพื่อใหเ้ครื่องขา้มขัน้ตอนไปขัน้ตอนการ
จบการท างาน 

2. เพื่อใหเ้ครื่องขา้มขัน้ตอนไปขัน้ตอนการจบการท างาน (ขณะที่เครื่องก าลงัท างาน):  

กด  สัน้ๆอีกครัง้เพื่อเครื่องขา้มขัน้ตอนไปขัน้ตอนต่อไป 

 
 

 

 
 

6. 

ฟังชั่นนีจ้ะใชเ้วลา 12 นาทีในการท าความ
สะอาดเครื่องดว้ยไอน า้ และ 3 นาทใีนการ
ท าใหเ้ครื่องแหง้ 

 

7. 

1. ดงึรางน า้มนัออก 

2. เทน า้ทิง้ 

3. น ารางน า้มนัใส่กลบัต าแหน่งเดิม 

 

ค าเตอืน เคร่ืองจะร้องจัดขณะก าลังล้างด้วยไอน ้า 
ขณะที่ไอน า้ก าลงัท างาน หา้มจบัพืน้ผิว หรือ ตวัเครื่อง หรือ แผ่นปิดเครื่องเพื่อป้องกนัมือลวก  
 

การท าความสะอาดภายในเคร่ือง 
 1. 

โปรดถอดปลั๊กไฟ และขนัสกรูแผ่นปิดเครื่อง
ออกตามภาพ 

 

2. 

น าปล่องเครื่องออก 
 

 

3. 

น าสกรูตวัยดึออกและน าแผ่นปิดเครื่องออก 
 

 

4. 

เม่ือเห็นเครื่องดา้นในใหไ้ขสกรูที่ยดึใบพดั
และน า nozzle และวงแหวนใบพดัลมออก
(Inlet wind ring) 
 

5. 

ขนัใหน้็อตหลวม(Impeller lock nut) และ
น าใบพดัลม(Impeller) ออกตามการหมนุ
ของใบพดัมอเตอร ์ 
 

 

6. 

น าใบพดัลมออกมาลา้งท าความสะอาด
ดว้ยน า้ยาลา้งจาน ลา้งคราบสบู่ออกแลว้
เช็ดใหแ้หง้ จากนัน้ใส่กลบัเขา้ทีเดิมตาม
ขัน้ตอนขา้งตน้ 
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1. การเลือกต าแหน่งการตดิตั้งเคร่ือง 
ควรติดตัง้เครื่องดดูควนัเหนือเตาตามระยะห่างดา้นล่าง ตดิตัง้ท่อย่นตามต าแหน่งตามภาพ 

                              

 
 

การติดตั้งท่อออกด้านนอก  
ใหป้ฎิบตัิตามขอ้แนะน าต่อไปนีอ้ย่างดีเพื่อการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ สามารถเลือกติดตัง้ท่อย่นขนาด ควร
ใหท้่อสัน้และตรงที่สดุ  

ข้อควรระวงั  
➢ เพื่อความปลอดภยัการท าความสะอาดใบพดัลมควรเป็นชา่งบรษัทหรือช่างที่บรษิัทรบัรองแลว้เท่านัน้ 

 

ข้อควรระวัง  
• โปรดดใูหม้ั่นใจวา่ฟิวเตอรล็์อกกบัตวัยดึดีแลว้ ไม่เช่นนัน้ฟิวเตอรอ์าจหลดุออกจากต าแหน่งและสรา้งความเสียหายกบั

เครื่องได ้

• แรงดดูเครื่องจะลดลงเมื่อใส่คารบ์อนฟิวเตอร ์

 

ระยะการติดตั้งเคร่ืองดดูควัน 

ข้อควรระวัง  
➢ เพื่อความปลอดภยั ใหใ้ชน้็อตที่มีขนาดเดยีวกบัท่ีระบไุวต้ามคูม่ือเทา่นัน้  

➢ อนัตราย! หากไม่ไดท้ าการยึดหรือต่อเครื่องดดูควนัตามที่ระบบุไวใ้นคู่มือเล่มนีอ้าจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าช็อตได ้ 

 

เสน้ผ่าศนูย์กลางเครือ่งดูดควนั 
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• อย่าลดขนาดท่อหรือท าใหท้่อพบังอ  

• เมื่อใชท้่อย่นใหด้งึขยายท่อย่นจนตงึเพื่อลดการเสียประสิทธิภาพในการส่งแรงลม  

• หากไม่ทาตามขอ้แนะนาขา้งตน้อาจทาใหป้ระสิทธิภาพการทางานลดลงและเสียงของเครื่องดดูควนัดงัขึน้  

• ช่างผูช้  านาญการควรเป็นผูต้ิดตัง้เท่านัน้  

• อย่าต่อท่อระบายอากาศเขา้กบัระบบระบายอากาศที่มีอยู่แลว้ ซึ่งอาจเป็นระบบระบายอากาศของเครื่องใชไ้ฟฟ้าชนิด
อื่น เช่น ท่อแก๊ส ท่อระบายความรอ้น  

• หากจ าเป็นตอ้ง งอ ท่อย่น ไมค่วรงอท่อมากกวา่ 120º คณุควร วางท่อแนวนอนหรือท่อควรส่งขึน้จากจดุปล่อยลมและ
ส่งออกนอกก าแพง  

• หลกัการติดตัง้ควรดใูหแ้นใ่จวา่เครื่องดดูควนัตัง้ตรง เพื่อป้องกนัการสะสมของคราบน า้มนั  

• ควรเลือกใชท้่อย่นที่เป็นไปตามมาตราฐานการทนไฟ  
2. การติดตั้งเคร่ือง 

ตามภาพ ท าเครื่องหมายต าแหน่งและเจาะรูบนผนงัตามต าแหน่งขนาด 
4-8 มมและใชส้กรู M5*50 เพื่อยดึตวัเครื่องและเหล็กยดึเครื่องละปล่องกบัผนงั 

 
3. ติดตั้งเชค็วาวล์ 

ติดตัง้ส่วนประกอบเช็ควาวล์ เขา้กบัปะเก็นหรือวงแหวนยึดท่อใหต้รงต าแหน่ง 
จากนัน้ขนัสกรู ขนาด 4 ST4.2 x 16 ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่า แผ่นดิกสเ์ปิดปิดสามารถ
หมนุไดส้ะดวก 
 

4. การแขวนเคร่ือง 
วางรูดา้นหลงัเครื่องใหต้รงกบัเหล็กยึดแลว้แขวนเครื่องจากบนลงล่าง หลงัจากการ
แขวนเครื่องใหต้รวจสอบความตรงของเครื่องดว้ยที่วดัระดบัน า้ จากนัน้ใหย้ึดเครื่อง
ดว้ยสกรู M5x45 เขา้ต าแหน่ง เหล็กยึดดา้นบนเครื่องเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ครื่องหลดุ
ออกจากเหล็กยดึ 



12 

 

 
5. ต่อท่อย่น  

ต่อท่อย่นเขา้กบัส่วนประกอบของขอ้ต่อ ตา่งๆ แลว้ต่อเขา้กบัเช็ควาวล์ หากท่อไม่
สามารถใส่เขา้กบัท่อส่งอากาศดา้นนอกสามารถเปล่ียนขนาดท่อใหม่ไดต้ามความ
เหมาะสม โปรดดตู าแหน่งท่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นบนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ และ
รดัท่อดว้ยเทปกาวเพื่อป้องกนัไมใ่หท้่อเคลื่อนที่ขณะที่เครื่องท างาน 

 
6. ติดตั้งปลอ่งเคร่ืองดดูควนัชิน้ล่าง 

ปรบัความสงูปล่อง และยึดปล่องกบัเหล็กคาด ขนาด M5x50 สองตวั และใชส้กรู  
ST4.2x9.5 ยึดเขา้ผนงั 
 

7. ติดตั้ง ตวัรองน ้ามัน 
จบัตวัรองน า้มนัดว้ยมือทัง้สองขา้ง แลว้น ารางเขา้ต าแหน่งตามภาพ 
และกดใหเ้ขา้ล็อก 

 
8. ติดตั้งแผ่นปิดตวักรองฟิวเตอร ์

จบัแผ่นปิดตวักรองฟิวเตอรด์ว้ยมือทัง้สองขา้ง ยกใหเ้ขา้ต าแหน่งหวั
ยึดในบธู  

 

 

 

วงจรไฟฟ้า 
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ก าลงัไฟฟ้า 220V-240V/50Hz ความดงัเครื่อง [dB(A)] ≤ 69 
เสน้ผ่าศนูยก์ลางท่อ (มม) Ø 190 ระดบัการประหยดัไฟ Level 1 
ก าลงัมอเตอร ์(W) 290 ก าลงัรวม (%) ≥ 23 
ก าลงัไฟส่องสว่าง (W) 12V/1.5W x 2 ก าลงัไฟฟ้าใชใ้นการปิดเครื่อง N/A 
ก าลงัไฟฟ้า (W) 1600 น า้หนกัเครื่อง (Kg) 26.5 
จ านวนใบพดั 1 ประสิทธิภาพการลดกลิ่น (%) ≥ 96 
ก าลงัดดู (m3/hr) 1600 ประสิทธิภาพการดดูน า้มนั (%) ≥ 85 
กระแสลม (Pa) 300 ก าลงัไฟใชใ้นขณะที่เครื่องรอการท างาน ≤ 2.0 
Static Pressure สงูสดุ (Pa)  400 ขนาดสินคา้ (มม) ก x ย x ส 896 x 484 x 672 

 
 

            
 

ปัญหา สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

ไฟเครื่องตดิแต่มอเตอรไ์ม่
ท างาน  

สวิสชม์อเตอรปิ์ดอยู ่ กดเลือกระดบัความแรงมอเตอร ์
ไฟสวิสชเ์ลือกระดบัความแรงมอเตอรเ์สีย ติดต่อผูจ้  าหน่าย 
มอเตอรเ์สีย ติดต่อผูจ้  าหน่าย 

ไฟเครื่องไม่ตดิและมอเตอร์
ไม่ท างาน 

ฟิวสข์าด เปล่ียนฟิวส ์

สายไฟหลวมหรือไม่ไดเ้สียบเขา้กบัเตา้เสียบ เสียบสายไฟเขา้กบัเตา้เสียบใหม่  

พบคราบน า้มนัรั่ว 
วาวล์หรือท่อส่งถกูตดิตัง้ไม่ดี 

น าท่อออกและตดิตัง้ใหม่ และเชื่อมกบัขอ้ต่อ
ต่างๆใหถ้กูตอ้ง 

มีรูรั่วจากขอ้ต่อตวั U  ถอดขอ้ต่อตวั U และติดตัง้ใหม ่

ไฟไม่ท างาน ไฟเสีย เปล่ียนหลอดไฟใหม ่

ก าลงัแรงดดูไม่แรง 
ระยะทางท่อส่งอากาศกบัช่องระบายอาจยาว
เกินไป 

ต่อท่อใหม ่

เครื่องดดูควนัเอียง น็อตยึดหรือตวัยึดไมแ่น่น ยึดน็อตใหแ้น่น 

ฟังชั่นไอน า้มีปัญหา 
ในถว้ยไม่มีน า้ เติมน า้ 

ไสก้รองตนั เปล่ียนไสก้รอง 
 

ข้อมูลสินคา้ 

 

การแก้ปัญหาเบือ้งต้น 
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ส าคัญ  หลอดไฟควรไดร้บัการเปลี่ยนโคยผูจ้  าหน่าย หรือผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูจ้  าหน่ายเท่านัน้ 
 โปรดปิดเครื่องทกุครัง้ก่อนการซ่อม หรือ ท าความสะอาดเครื่อง  ดใูหม้ั่นใจว่าเครื่องนัน้เย็นลงแลว้ก่อน

สมัผสัโดนเครื่อง 
 ควรใส่ถงุมือหรือใชผ้า้เม่ือสมัผสัโดนหลอดไฟ เพ่ือยืดอายหุลอดไฟ 

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED 

• ปิดเครื่องและดกึปลั๊กออกก่อนทกุครัง้ที่ตอ้งการเปล่ียนหลอดไฟ 

• รอใหห้ลอดไฟเย็นลงก่อนท าการเปล่ียน  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เครื่องหมายนีค้ือสญัลกัษณก์ารเลือกลกัษณะการทิง้สินคา้ ผลิตภณัฑน์ีห้า้มน าไปทิง้ตามถงัขยะ
ทั่วไปในครวัเรือน แต่ตอ้งไดร้บัการท าลายอย่างถกูตอ้งตาม Directive  2012/19/EU จากนัน้จะถกู
น าไปรีไซเคิล หรือแยกชิน้ส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ผลิตภณัฑอ์ิเลคทรอนิคสอ์นัตราย
ต่อสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพมนษุยเ์นื่องมาจากสว่นประกอบของสารเคมีอนัตราย โปรดติดต่อรฐัส่วน
ภมูิภาคของทา่นเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 

ข้อบังคับต่อไปนีส้ าคัญต่อการรักษาส่ิงแวดล้อม (เช่น การประหยัดการใช้พลังงานในการท าอาหาร) 

 ก าลังสูงสุด ก าลังไฟ รูป Lamp Cap 

เหลี่ยม/ขนาด 25 

มม x 138 มม. 

1.5 w DC 12V 

 

-- 

ข้อควรระวงั  
➢ เพื่อความปลอดภยัการซ่อมบ ารุงเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าควรท าตามกฏ ขอ้บงัคบั ของทอ้งถิ่น ควรตดิต่อ ศนูยซ์่อมก่อนการ

ซ่อมบ ารุง โปรดดงึปลั๊กออกทกุครัง้ก่อนเปิดดา้นในเครื่อง 

 

การเปลี่ยนหลอดไฟ 

 

การรักษาส่ิงแวดล้อม 


