
 

 
Food Waste Disposer 

คู่มือการใช้งานเคร่ืองบดเศษอาหาร 
FWD560+ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instruction Manual 
 



 
เพ่ือการใชง้านสินคา้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และเพ่ือยืดอายกุารใชง้านเครื่องใชไ้ฟฟ้า ทางบริษัทฯ จึงแนะน าใหผู้ใ้ชอ่้านคู่มือการใชง้านเล่มนีโ้ดย
ละเอียดก่อนการเริ่มใชง้าน คู่มือการใชง้านนีจ้ะแนะน าขัน้ตอนการใชง้านและวิธีการติดตัง้เครื่องอย่างปลอดภยั โปรดเก็บรกัษาคู่มือนีไ้วเ้พ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มลูในอนาคต 

 

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 
เพ่ือการใชง้านเครื่องใชไ้ฟฟ้าไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและความปลอดภยั ทางบริษัทฯแนะน าใหผู้ใ้ชป้ฏบิตัิตามขอ้ควรระวงัต่อไปนี ้ 

• ควรติดต่อศนูยบ์ริการของบริษัทฯหรือศนูยบ์ริการที่ไดร้บัการรบัรองโดยบริษทัฯเท่านัน้  

• ควรใชอ้ะไหล่ที่จ  าหน่ายโดยบริษัทฯเทา่นัน้  

• หากมีเด็กเล็กอยู่ในบริเวณใชง้าน ควรมีผูใ้หญ่ดแูลขณะใชง้านเพ่ือป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึน้  

• หา้มใชน้ิว้ หรือ มือลว้งลงไปในเครื่องป่ันเศษอาหาร 

• ปิดสวิสชเ์คร่ือง และดึงปล๊ักเคร่ืองออก ก่อนการน าสิ่งของใดๆออกจากเครื่องป่ัน 

• หากตอ้งการตรวจสอบวา่มีสิ่งใดท าใหเ้ครื่องบดติดขดั ใหใ้ชช้อ้นไมท้ี่มีขนาดที่ยาว หรือ ดา้มไมก้วาด แทนการใชมื้อ หรือนิว้ 

• หากตอ้งการตรวจสอบวา่มีสิ่งใดท าใหเ้ครื่องบดติดขดั สามารถใชท้ี่หนีบ ที่มีดา้มยาวได ้และไม่ควรเป็นที่หนีบที่ท  าจากเหล็ก หรือ วสัดทุี่
แม่เหล็กดดูตดิ เนื่องจากเครื่องบดเศษอาหารบางรุน่จะท างานดว้ยระบบแม่เหล็ก 

ห้ามใส่ส่ิงเหล่านีล้งเคร่ืองบดเศษอาหาร 
o เปลือกหอยทุกชนิด 
o น ้ายาท าความสะอาดท่อต่างๆ 
o ภาชนะแก้ว หรือ พลาสิค หรือ กระเบือ้งชนิดต่างๆ 
o กระดูก และ เศษกระดูก 
o เหล็ก เช่น ฝาขวด กระป๋อง ช้อน ส้อม หรือ อลูมิเนียมฟอยล ์
o น ้ามันทีร้่อนจัด หรือ ของเหลวร้อนจัด 
o ซังข้าวโพด 
o เศษอาหารทีมี่ใยมากๆ เช่นฝักข้าวโพด 

• เครื่องนีค้วรไดร้บัการติดตัง้จากช่างผูช้  านาญหรือช่างบริษัท อย่าแยกชิน้ส่วนเครื่องไม่ว่ากรณีในใด บริษัทจะไม่รบัผดิชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึน้จากการพยายามซ่อมสินคา้เอง หรือ แยกส่วนประกอบเครื่องออก 

• หากไม่ไดใ้ชเ้ครื่อง โปรดวางสะดืออ่างลา้งจานไวใ้นรูระบาย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ศษอาหารตกลงสู่เครื่องบดเศษอาหาร 

• เครื่องจ าเป็นตอ้งติดตัง้ในบริเวณที่สามารถเขา้ถึงได ้ในกรณีที่ตอ้งกด reset เครื่อง 

• เครื่องไม่เหมาะการใชง้านโดยเด็ก หรือ บลุคลทีข่าดประสบการณก์ารใชง้าน หรือ มีปัญหาทางกายภาพ ควรมีผูท้ี่ใชง้านเครื่องเป็นใน
การใชง้านทกุครัง้  

• หากสายไฟ หรือปลั๊กไฟเครื่องเสียหาย โปรดติดต่อบริษัทเพ่ือขอเปลี่ยนทนัทีเพ่ือป้องกนัอันตรายที่อาจเกิดขึน้ 

• โปรดตรวจสอบการติดตัง้สายดินใหถ้กูตอ้ง  หา้มไม่ใหใ้ชเ้ครื่องในบริเวณที่อบัชืน้ เช่น หอ้งน า้ หรือ หอ้งซกัลา้ง 

 

 

คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง 

เพ่ือความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกวิธี 



รูส  าหรบัต่อ air switch 

 

 
 

 
• อันตราย! โปรดตรวจสอบว่ามีการติดตัง้สายดินเพ่ือป้องกนัไฟฟ้าช็อต เคร่ืองต้องได้รับการติดตั้งสายดิน การต่อสายดินจะช่วยให้

กระไฟฟ้าที่รั่ว ไหลลงดิน เพื่อป้องกนักระแสไฟฟ้าช็อตและเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้ 
• เครื่องควรได้รับการติดตั้งจากช่างผูช านาญ  หรือช่างบริษัทเท่านั้น 

• หากสายไฟเสียหายต้องได้รับการเปลี่ยนจากบริษัทเท่าน้ัน  

กระแสไฟฟ้าทีใ่ช้กบัเคร่ืองไดค้ือ 220-240 Volt, 50-60 Hz/AC เท่านัน้ 

 

การต่อเคร่ืองเข้ากับเต้าเสียบและ Air Switch 
การเปิด/ปิดเคร่ือง (ON/OFF Control) สามารถติดตั้งได้ 2 วิธี 

1. แบบ double switch (ไม่มีมากบัเครื่อง) คณุสามารถเปิดปิดเครื่องจากสวิตชไ์ฟซึ่งตอ้งติดตัง้โดยช่างไฟฟ้า สวิตชน์ีค้วรอยู่ใกลก้บัอ่าง
ลา้งจาน และสวติชไ์ฟควรมีก าลงัที่ 20 amp 

2. Air Switch: เครื่องจะมากบั air switch ซึ่งจะเป็นตวัควบคมุการเปิด ปิด เครื่อง 
การติดตั้ง air switch  

1. ใหห้าต าแหน่งบนเคาเตอรค์รวั หรือ ขอบอ่างลา้งจานแลว้เจาะรูประมาณ 33มม. อ่างลา้งจานบางรุน่อาจมีรูที่เจาะมาจากโรงงานแลว้ซึ่ง
สามารถน ามาใชเ้ป็นรูส าหรบัการติดตัง้ air switch ได ้

2. น าแป้นเกลียวของ air switch ออก  ใหซ้ีลยางประกบอยู่กบัส่วนบนของ air switch ใส่บนรูที่เตรียมไวไ้วแ้ลว้ต่อท่อสีด า
ไวท้ี่ขอ้ต่อแลว้ต่ออีกฝ่ัง 

3. น าเกลียวล่างประกบเขา้ดา้นล่างของเคาเตอร ์หรือ อ่างลา้งจาน แลว้ขนัดว้ยสกรูใหแ้น่น น าปลายท่อสีด าอีกฝ่ังใส่ไปที่
ล  าตวัขอเครื่องตามภาพ 
จากนัน้ใหล้องใส่น า้ลงอ่างลา้งจานแลว้เช็คดวู่ามีรอยรั่วหรือไม่ 
หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการใช้ air switch แลว้ใชส้วติชท์ี่อยู่บนผนงัแทน air switch จะอยู่ในต าแหน่งปิด 
 
 

 ระวังการต่อไฟฟ้า:  

• อันตราย! โปรดตรวจสอบว่ามีการติดตัง้สายดินเพ่ือป้องกนัไฟฟ้าช็อต เคร่ืองต้องได้รับการติดตั้งสายดิน การต่อสายดินจะ
ช่วยใหก้ระไฟฟ้าที่รั่วไหลลงดิน เพื่อป้องกนักระแสไฟฟ้าช็อตและเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้ 

• เครื่องนีค้วรไดร้บัการติดตัง้จากช่างผูช้  านาญหรือช่างบริษัท อย่าแยกชิน้ส่วนเครื่องหรือดดัแปลงเครื่องไม่ว่ากรณีในใด บริษัทจะไม่
รบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากการพยายามซ่อมสินคา้เอง หรือ แยกส่วนประกอบเครื่องออก หรือ ดดัแปลงเครื่อง 

• ปลั๊กเคร่ืองควรเสียบเข้ากับเตา้เสียบทีไ่ด้มาตราฐานและตอ่สายดินถูกตอ้งตามกฏหมายเท่าน้ัน 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบจากการเสียหายที่เกิดจากการติดตัง้ที่ไม่ถกูตอ้ง หรือการใชง้านที่ไม่เหมาะสม ไม่ถกูตอ้ง 
หรือไม่ตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบใุนคูมื่อนี ้

 

เพ่ือความปลอดภัยและการต่อไฟฟ้า (ต่อ) 

 



  

 
 

 
ส าคัญ: โปรดใหค้วามส าคัญกบัส่วนประกอบต่างๆเน่ืองจากชิน้ส่วนเหล่านีถู้กประกอบมาอย่างถูกตอ้งจากโรงงาน
แล้ว 

A. ถอดส่วนประกอบขอ้ต่อเกลียวตวัผูอ่้างลา้งจาน โดยการหมนุเกลียวไปทางซา้ย และ ดงึออก 
B. ยกขอ้ต่อเขา้กบัสว่นบนของเกลียวตวัผู ้ถอด แหวนยึดเครื่อง และ แกนยางเครื่องบดออก คณุอาจตอ้งลองประกอบแกนยาง ณ ตอนนี ้

ก่อนที่คณุจะลงไปใตอ่้างลา้งจานเพ่ือประกอบเครื่องจริง 
C. ถอดสกรู เกลียวตวัเมียออกส าหรบัยึดสะดือ และน าซีลไฟเบอร ์ออก  
D. ใหใ้ช ้ซีลไฟเบอร ์นีแ้ทนการใชฟ้ตุตี ้แต ่sink บางประเภทยงัจ าเป็นตอ้งใชฟ้ตุตี ้
E. หากไม่จ าเป็นตอ้งใชพ้ตุตี ้ใหว้างเกลียวตวัผูอ่้างและ ซีลไฟเบอร ์ที่รูสะดืออ่าง หา้มหมนุเกลียวตวัผูน้ี ้เม่ือไดว้างเขา้ต าแหน่งแลว้ 

การติดตั้ง 

 
 อันตราย:  

• เครื่องนีค้วรไดร้บัการติดตัง้จากช่างผูช้  านาญหรือช่างบริษัท อย่าแยกชิน้ส่วนเครื่องหรือดดัแปลงเครื่องไม่ว่ากรณีในใด บริษัทจะไม่
รบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากการพยายามซ่อมสินคา้เอง หรือ แยกส่วนประกอบเครื่องออก หรือ ดดัแปลงเครื่อง 

• ปลั๊กเคร่ืองควรเสียบเข้ากับเตา้เสียบทีไ่ด้มาตราฐานและตอ่สายดินถูกตอ้งตามกฏหมาย 

อุปกรณท์ีม่ากับเคร่ือง 



F.  หากใชพ้ตุตีแ้ทนการใชซ้ลีไฟเบอร ์ใหว้างพตุตีไ้ปรอบๆรูอ่างแลว้วางเกลียวตวัผู ้กดใหแ้น่นเพ่ือบีบใหพ้ตุตีป้ะกบักบัเกลียวจนแน่น  ท า
ความสะอาดคราบพตุตีท้ี่เลอะออกมานอกขอบ 

G. จากใตอ่้างลา้งจาน ใส่ ซีลไฟเบอร ์เขา้กบั เกลียวตวัผู ้โดยใหท้างลกูศรชีอ้ยู่ขา้งบน ขนัใหแ้น่นดว้ยมือจนกระทั่งไม่มีอะไรขยบัได ้ตาม
ภาพ จากนัน้ใหว้างฝากปิดอ่างเพ่ือรองน า้ดวู่ามีจดุไหนรั่วหรือไม่ 

 
H. วางแหวนยึนเครื่องบนเกลียวตวัผู ้ขณะติดตัง้แกนยาง (โดยใหด้า้นที่ใหญ่กวา่อยู่ดา้นล่าง) ดใูหม้ั่นใจว่า แกนยาง ประกบกบัปากของ 

เกลียวตวัผูอ่้างลา้งจาน อย่างดี เหมือนกบัการหมนุปิดฝาภาชนะ  ใชน้ิว้สมัผสัรอบๆเพ่ือดวู่าแกนยางอยู่ในต าแหน่งจากนัน้สามารถดงึ 
แหวนยึดเครื่องบน ลงจากแกนยาง และสามารถหมนุไปมาได ้

 

ภาพการประกอบแกนยาง                                                  
 
 
 

 
 

 

 

 

ฐาน 

รอ่ง ดา้นบน 



 
หากคณุมีเครื่องลา้งจาน โปรดท าตามขัน้ตอนต่อไปนี ้หากเครื่องลา้งจานไม่จ าเป็นตอ้งต่อเขา้กบัเครื่องบดเศษอาหาร โปรดขา้มไปดขูัน้ตอนการต่อ
ขอ้งอ 90 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การต่อเคร่ืองเข้ากบัเคร่ืองล้างจาน 

1. ทุบทีอุ่ดออก 

ใหใ้ชค้อ้นทบุไปที่อดุ หา้มใชข้องมีคมหรือไขควงในการแคะที่อดุ
ออก 
เม่ือที่อดุหล่นไปในเครื่อง คณุสามารถหยิบออก หรือ ปล่อยให้
เครื่องบดท างาน หลงัจากที่ท  าการติดตัง้สมบรูณแ์ลว้ นี่จะไม่ท า
ใหใ้บมีดเครื่องเสียหายแต่เครื่องอาจใชเ้วลานานมากขึน้ในการป่ัน
ที่อดุนี ้

ทบุไปท่ีตวัอดุ 

2.  ต่อทอ่ 

ต่อท่อเครื่องลา้งจานโดยใชต้วัรดั หากท่อมีขนาดต่างกนั คณุอาจ
ตอ้งใช ้ขอ้ลด ADAPTER ตามภาพ 

ท่ีรดัท่อ ขอ้ลด adapter 

3.  การต่อขอ้ งอ 90 องศา 

ต่อขอ้งอ 90 องศาเขา้กบั เครื่องบดเศษอาหาร 
โปรดตรวจสอบดใูหแ้น่ใจวา่ขอ้ต่อต่างๆถกูขนัใหแ้น่น 

ขอ้งอ 90 องศา 

ยางโอริง 

ขอ้งอนีค้วรไดร้บัการตดิตัง้โดยชา่งผูท้ี่ช  านาญ 
การติดตัง้บางแบบอาจตอ้งใชท้่อเดรนน า้ทิง้แบบ
ย่น 
หมายเหตุ: หากไม่น าเอาที่อดุทอ่ ออก เครื่อง
ลา้งจานจะไมม่ีรูระบายน า้ลน้ และน า้จะลน้
ออกมาจากเครื่องได ้



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การต่อเคร่ืองเข้ากบัอ่างล้างจาน 

1. ต่อเข้ากับอ่างล้างจาน 

ยกเครื่องขึน้ไปใหอ้ยู่ใตอ่้างลา้งจาน วางใหป้ากเครื่องตรงต าแหน่ง 
โครงเครื่อง/HOPPER PROJECTION ตรงกบัเกลียวตวัเมีย 
จากนัน้หมนุเกลียวไปประมาณ 1/4นิว้ เพื่อใหเ้ครื่องป่ันยึดกบัขอ้
ต่ออ่างลา้งจาน 

2. ต่อท่อน ้าทิง้ 

หมนุเกลียวตวัเมีย และเครื่องบดเศษอาหารจนกระทั่งขอ้ งออยู่ใน
ต าแหน่งที่ประกอบกบัท่อน า้ทิง้ได ้
 

                 

3. ยึด หรือ ล็อกเกลียวตัวเมีย  

หมนุเกลียวตวัเมีย ไปทางขวาจนมนัลอ็กแน่นดีแลว้ ตวั HOPPER 
PROJECTION ควรอยู่ทางซา้ยของเกลียวหากเกลียว ยากต่อการ
หมนุ สามารถใชปิ้โตรเลียมเจลหรือสบูเ่หลวในการหล่อลื่น 
ใหล้องเปิดน า้ เพื่อเช็ครอยรั่ว 
 

Hopper Projection 
ในต าแหน่งล็อก 

Hopper Projection ในต าแหน่ง 
support หรือยงัไม่ไดล้็อก 

เกลียวตวัเมีย 

โปรดตรวจสอบว่ามีจุดร่ัวหรือไม่หลังจากตดิตัง้ไป 
24 ชม. และหลังจากการใช้งานตร้ังแรก 
หมายเหตุ: อย่าวางศรษีะใตเ้ครือ่งบด เพราะเครื่องอาจ
หล่นทบัได ้

เกลียวตวัเมีย 

ปากเครื่อง/ HOPPER 
PROJECTION 

การล็อกตวัเครื่อง 

ท่อน า้ทิง้  
90 องศา 

ท่อน า้ทิง้ 



 
การติดตั้งมีหลายรูปแบบตามประเภทของอ่างล้างจาน 

การติดตั้งเคร่ืองกับอ่างล้างจานอ่างเดี่ยว SINGLE BOWL 

 
การติดตั้งเคร่ืองกับอ่างล้างจานอ่างคู่ DOUBLE BOWL 

 
                                                                  

 
 

 

 

 

รูปแบบการติดตั้ง 

 หมายเหตุ:  
1. เพื่อการติดตัง้ที่ถกูตอ้ง จ าเป็นตอ้งใหมี้พืน้ที่ใหท้่อน า้ทิง้ 230-300 มม. เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้ า้คา้งในเครื่องบดเศษอาหาร 
2. น า้ทิง้แบบท่อย่น อาจจ าเป็นตอ้งใชใ้นการติดตัง้เครื่อง  

 

  

 



 
 
เครื่องบดเศษอาหารนีใ้ชใ้บพดัซึ่งป้องกนัการเกิดการติดขดัขณะป่ันเศษอาหาร ซึ่งเครื่องจะส่งสียงขณะที่ใบพดัหมนุกลบัเขา้ที่ นี่เป็นการท างานปกต ิ
 

การใช้งานเคร่ือง 
1. ดงึสะดือหรือตะแกรงกรองเศษอาหารออกของอ่างออก เปิดน า้เย็นใหไ้หลลงท่อ 
2. เปิดสวสิชเ์ครื่องตรงก าแพง 
3. ใส่เศษอาหารชา้ๆลงในเครื่องบด และใส่ฝาปิดเครื่องเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ศษอาหารกระเด็นขณะเครื่องท างาน 
4. เม่ือเครื่องบดอาหารเสรจ็ ใหปิ้ดสวิสชแ์ลว้ปล่อยใหน้ า้ไหลลงท่อต่อไปอีก 15 วินาท ี

 

เคล็ดลบั 
สิ่งทีค่วรท า 

• ก่อนใชเ้ครื่องลา้งจาน ดใูหม้ั่นใจว่า ไม่มีเศษอาหารดา้นในเครื่องป่ัน เพ่ือใหน้ า้ทิง้สามารถไหลไดอ้ย่างสะดวก 

• คณุควรวางฝาปิดเครื่องป่ันไวใ้นรูท่อเพื่อป้องกนัไม่ให ้ชอ้น สอ้ม หรือ สิ่งของต่างๆหล่นลงไปในเครื่อง 

• เพ่ือใหเ้ครื่องท างานไดด้ีขึน้ หรือ ไวขึน้ ควรหั่นเศษอาหารใหเ้ป็นชิน้เล็กลง เช่น เปลือกผลไมต้่างๆ ที่ไม่แข็งเกินไป สว่นเปลือกผลไมแ้ข็ง 
ซงัขา้วโพด หรือ กระดกูต่างๆ ควรน าไปทิง้ถงัขยะ 

• สามารถป่ันเปลือกมะนาวเพื่อใหส้่งกลิน่สดชื่น 

• สามารถใชน้ า้ยาลดกลิ่น เพื่อลดกลิ่นทีเ่กิดจากน า้มนั คราบตา่งๆที่สะสม 

• ก่อนปิดสวสิชเ์ครื่อง ใหป้ล่อยใหน้ า้ไหลทิง้ต่อ 15 วินาที หลงัจากที่เครื่องป่ันเศษอาหารจนหมดดแีลว้ ขัน้ตอนนีเ้ป็นการช่วยไล่ใหเ้ศษ
อาหารถกูลา้งลงไปในท่อน า้ทิง้  

 

สิ่งทีไ่มค่วรท า 
• อย่าตกใจหากเครื่องท างานชา้ลงขณะที่เครื่องก าลงัท างาน การที่เครื่องท างานชา้ลงเนื่องมาจากเครื่องก าลงัเรง่ก าลงัการป่ัน และนี่เป็น

ระบบการท างานปกตขิองเครื่อง 

• ห้าม! ไม่ให้ เทน ้ามันร้อนจัดลงสู่ท่อน ้าทิง้ และ ลงสู่เครื่องบดเศษอาหาร เนื่องจากคราบน า้มนัจะสะสมตามท่อและในตวัเครื่องและ
ท าใหท้่อน า้ตนัได ้ควรทิง้น า้มนัลงถงัขยะเท่านัน้ 

• ห้ามเทน ้าร้อนลงเคร่ืองขณะทีเ่คร่ืองก าลังท างาน  แต่สามารถเทน า้รอ้นลงท่อน า้ทิง้ไดข้ณะที่ไม่ไดใ้ชเ้ครื่องป่ันเศษอาหาร 

• อย่าใส่กระป๋อง ขวดน า้ แกว้ กระเบือ้ง เศษผา้ หนงัยาง เปลือกหอย หรือ ขยะอ่ืนๆลงเครื่องเด็ดขาด 

• อย่าใส่เศษผกั เปลือกผกั ลงในเครื่องในปริมาณมากๆ  

• หา้มน าอาหารที่มีเสน้ใย  เช่น ฝักขา้วโพด อารต์ิโชคใส่เครื่องเนื่องจากจะท าใหเ้ครื่องตนัได ้

• อย่าปิดสวสิชเ์ครื่องจนกว่าเครื่องจะป่ันอาหารจนหมด หรือจนไดย้ินแค่เสียงมอเตอรแ์ละเสียงน า้เท่านัน้ 
 

 
 
มอเตอรเ์ครื่องมีระบบการหล่อลื่นตลอดอายกุารใชง้าน หา้มใชน้ า้ยาหล่อลื่นเครื่องดว้ยตวัเอง  เครื่องบดนีจ้ะท าความสะอาดตวัเองหลงัการใชง้าน
ทกุครัง้ 

การใช้งานเคร่ือง 

การดูแลรักษาเคร่ือง 



❖ หา้มเทน า้ยามีฤทธิ์กดักรอ่นลงเคร่ือง เนื่องจากจะไปท าความเสียหายกบัชิน้ส่วนเคร่ือง 
❖ หากเครื่องมีมากบัตวัป้องกนัการกระเด็ดของเศษอาหาร เพ่ือใหง้่ายต่อการท าความสะอาด หรือเปลี่ยนชิน้ส่วน สามารถดงึชิน้นีอ้อกได้

โดยการดงึขึน้จากดา้นบน และสามารถเปลี่ยนไดโ้ดยการใส่ตรง รูท่ออ่างลา้งจานแลว้กดลงจนกระทั่งยึดเขา้ที ่
❖ หากไดก้ลิ่นเหม็นจากเครื่อง สามารถลดกลิ่นไดโ้ดยการน าเปลือกมะนาวไปป่ันในเครื่อง หรือ ใส่น า้แข็งพรอ้มน า้ยาท าลา้งจานแลว้เปิด

ใหเ้ครื่องบดท างาน 
 

 
 
ก่อนโทรหาศนูยซ์่อม โปรคศกึษาปัญหาที่พบบ่อยตามตารางดา้นลา่งก่อนโทรหาศนูยซ์่อม 

ส าคญั! โปรดดงึปลั๊ก ปิดสวสิชก์่อนการตรวจสอบเครื่องทกุครัง้ 

 
 

ปัญหา สาเหต ุ สิ่งทีค่วรท า 
เครื่องส่งเสียงดงั (เสียงไม่ไดม้า
จากการป่ันเศษอาหาร) 

ชอ้น สอ้ม มีด ฝาขวด หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ 
หล่นลงไปในเครื่อง 

ดงึฝาเครื่องออกแลว้คีบสิ่งของออกจากเครื่องดว้ยที่
คีบ จากนัน้ใหว้างที่ปิดกนัเศษอาหารปอ้งกนัไม่ใหมี้
สิ่งแปลกปลอมหล่นไปที่ตวัเครื่อง 

เครื่องไม่ท างาน ปุ่ ม reset สะดดุ  ดงึฝาที่ปิดรูเครื่องออก จากนัน้ใหล้องใชด้า้มไม้
กวาดใส่ไปที่เครื่องเพื่อตรวจสอบดวู่าจานหมนุดา้น
ในยงัสามารถหมนุไดห้รือไม่  หากหมนุปกติใหปิ้ดฝา
แลว้ตรวจดวู่าปุ่ ม reset สีแดงติดขดัหรือไม่ 

ปุ่ ม reset สีแดงนีจ้ะอยู่ฝ่ังตรงขา้มกบัท่องอ 90 
องศาดา้นล่างเครื่อง   
ใหก้ดปุ่ มสีแดงนีไ้ปเร่ืองๆจนกระทั่งไดย้ินเสียงคลิก๊  
หากปุ่ มท างานปกติใหต้รวจสอบสายไฟต่างๆที่ต่อ
เขา้เครื่องว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ จากนัน้ให้
ตรวจสอบสวิสช ์กล่องฟิวส ์หรือเบรคเกอร ์หาก
สายไฟและระบบไฟฟ้าปกติ เครื่องอาจมีปัญหา
โปรดติดต่อศนูยซ์่อม 

 จานหมนุใบมีดไม่ท างาน 

 

หากจานหมนุไม่สามารถหมนุได ้ใหต้รวจสอบว่ามี
สิ่งแปลกปลอมหรืออาหารติดอยู่ระหวา่งใบพดั หรือ 
วงแหวนใบพดัหรือไม่ ใหใ้ชด้า้มไมก้วาดเขี่ยสิ่งแป
ลดปลอมแลว้ใชไ้มค้ีบ คบีออก หากไม่มีสิ่งสิ่ง
แปลกปลอมอยู่ในเครื่อง เครื่องอาจมีปัญหาโปรด
ติดต่อศนูยซ์่อม 

การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

 ข้อควรระวัง:  
ก่อนการตัง้เครื่องใหม่ โปรดดงึปลั๊ก ปิดสวสิชก์่อนการตรวจสอบเครื่องทกุครัง้  เครื่องมีระบบ overload control หรือ ระบบป้องกนัมอเตอรจ์าก
การท างานหนกัเกินไป ซึ่งระบบนีจ้ะปอ้งกนัทัง้ตวัเครื่องและระบบไฟฟ้าในบา้น มอเตอรเ์คร่ืองจะหยุดท างานอัตโนมัติหากเคร่ืองท างาน
หนักเกินไป 
 

  

 

ปุ่ ม reset 

จานหมนุ 

ดึงฝาปิดออก 



เครื่องรั่ว หากพบรอยรั่วดา้นบน นี่อาจเกิดจาก 
1. ซีลยาง ฟตุตี ้หรือ วงแหวนยึดสะดืออ่างกบั

เครื่องติดตัง้ไม่ดี หรือไม่แน่นพอ 
2. ขนัขอ้ต่อไม่แน่นพอ 
3. ตวัรองแหวนเสียหายที่ขอ้ งอ หรือขอ้ต่อที่ขอ้

งอไขไม่แน่นพอท าใหเ้กิดน า้รั่ว 

 

 

 
 

ข้อยกเวน้ในการรับประกัน  
การรบัประกนันีไ้ม่รวม  
•             ค่าเดินทางในการเขา้บริการ รือ้ถอน หรือเขา้ไปอบรมสาธิตวิธีการใชง้าน 
•             การใชง้านผิดวิธี หรือผิดวตัถปุระสงค ์หรือใชง้านในเชิงพาณิชยท์ี่มีการใชง้านต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
•             การไหมห้รือละลายของมอเตอรข์องเครื่องบดเศษอาหารอนัเนื่องมาจากการไม่ไดเ้ปิดน า้รว่มกบัการใชง้าน 
•             การอดุตนัจากเศษอาหารทีมี่ความแข็งเช่นกระดกู วตัถแุข็งต่างๆ 
•             การขาดการดแูลรกัษาสินคา้ หรือไม่ไดร้บัการดแูลรกัษาอย่างถกูตอ้งตามที่ระบไุวใ้นคู่มือ 
•             อะไหล่ที่เสื่อมไปตามปริมาณและสภาพการใชง้าน เช่น ซีลยาง (O-ring)  
•             ความเสียหายจากคราบตะกนั หรือ หินปนูจากน า้กระดา้ง หรือจากการเกิดไฟไหม ้น า้ท่วม 
•             ความเสียหายจากการพยายามซ่อม หรือแปลงสินคา้ หรือแยกชิน้สว่นสินคา้ หรือใชอ้ะไหล่ที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ 
•             ความเสียหายจากการสมัผสัโดนสารเคมี น า้ยามีฤทธิ์กดักรอ่นต่างๆ หรือ กระแสไฟฟ้าต่างๆ 
•             ความเสียหายจากติดตัง้ที่ไม่ถกูตอ้งอาทิเช่นการเตรียมขนาดของสายไฟและเบรคเกอรท์ี่ไม่เหมาะสมกบัผลติภณัฑ ์หรือการใชเ้ครื่องมือที่ 

ไม่ถกูตอ้ง 
•             บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการรบัประกนัสินคา้หากลกูคา้ไม่มีใบรบัประกนัสินคา้ หรือ ไม่สามารถแสดงใบเสรจ็การซือ้สินคา้ 
หากความเสียเกิดจากความผดิพลาดจากขัน้ตอนการผลิต สามารถคืนสินคา้กบัทางบรษิัทไดโ้ดย 
แพคสินคา้กลบัเคา้กล่องบรรจ ุพรอ้มอุปกรณต์่างๆ ที่มากบัสินคา้ใหค้รบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการรับประกัน 

  ข้อควรจ า โปรดเก็บใบรบัประกนัสินคา้ และใบเสรจ็การซือ้สินคา้! 
 



 
Read these instructions carefully before using this product and keep it for future use. 
SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY 
 

 

WARNING 
When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following: 

• this appliance only for its intended purpose as described in the owner's manual. 

• Read all the instructions before using the appliance. 

• To reduce the risk of injury, close supervision is required when an appliance is used near children. 

• Do not put fingers or hands into a waste disposer 

• Turn the electrical switch connected to the disposer to the OFF position before attempting to clear a jam or remove an 
object from the disposer. Then attempting to loosen a jam in a waste disposer, use long wooden object such as a wooden 
spoon or the handle of a broom or mop. 

• When attempting to remove objects from a waste disposer, use long-handled tongs or pliers. If the disposer is 
magnetically actuated, use only nonmagnetic tools. 
To reduce the risk of injury by materials that may be expelled by a waste disposer, DO NOT put the following into a 
disposer: 

• Clam or oyster shells. 

• Caustic drain cleaners or similar products. 

• Glass, china or plastic 

• Large whole bones. 

• Metal, such as bottle caps, tin cans, utensils 

• or aluminum foil. 

• Hot grease or other hot liquids. 

• Whole corn husks 
  
This appliance must be installed by the local authority or the national authority. Do not disassemble for any reason when the 
appliance is installed. There are no serviceable parts. 

• When not operating a disposer, leave the drain stopper in place to reduce the risk of objects falling into the disposer.  

• The appliance must be installed so that reset button is readily accessible. 

•  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the 
use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play 
with the appliance. 

MANUAL INSTRUCTION AND INSTALLATION 

SAFETY INSTRUCTION 



• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard. 

• Make sure that the installation of this appliance is allowed by the authorities. 

• To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was 
purchased. They can take this product for environmental safe recycling. ever use this appliance in damp location (eg. 
bathroom or laundry room). 

• Do not use this appliance to dispose of hard materials such as glass and metal. 

• Switch off or unplug the appliance before attempting to free a jammed rotor with an implement. 

• For proper grounding instructions see the 
 

 

 
 

 
GROUNDING INSTRUCTIONS! This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding provides a 
path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The power cord 
(to be installed) must have an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate 
outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances 
DANGER: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. 
 Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. 
Connect the disposer to 220-240 Volt, 50-60 Hz AC current only. 
SOME TYPICAL ELECTRICITY CONNECTION 

This appliance has two kinds of control mode: double switch and air switch 

◎Double switch 

 WARNING: HOW TO CONNECT ELECTRICITY  
If you are not familiar with electrical power and procedures, call a qualified electrician. 
DANGER! Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a 
qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the 
plug provided with the appliance if it will not fi t the outlet; have a proper outlet installed by a qualified electrician. 
These appliances are meant for household use only. Do not use for commercial application. 
For Models Equipped with a Grounded Cord: 
GROUNDING INSTRUCTIONS: This appliance must be grounded.  
In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk 
of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a 

grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and 
grounded in accordance with all local codes and ordinances Our company reserves the right not to be responsible for any loss, damage or any types of injury as a result of 
improper installation, mis-use of the product or the owner’s inability to maintain the product in good/functioning condition 

 

WARNING! HOWTO CONNECT ELECTRICITY (cont.) 
 



air switch connection point 

If you need install wall switch (not included), you must do logo for on/off, and shall be installed by qualified professionals.Wall switch 
should be located convenient location on the work surface, separation of contact between the two blades at least 3 mm.Using a 20 
amp grounded wall socket. 

◎Air switch 
Processor includes built-in air switch, air switch by sending a general to control box to activate/deactivate the device. 

◎Air switch installation 
1.Find the most convenient place on the kitchen table or the sink corners to drill a 33 mm hole.Some water tank may be appropriate 
with a hole, take off the lid to reveal. 
2.Remove the nut on the air switch, let the rubber gasket to stay in place, connect one end of the air tube inserted into the nozzle at 
an air switch thread, the other end through the hole of the operating table. 
3.To remove the nut back on the air switch, and then screw down the nut below the work station. 
4.Picked up the other end of the air duct, insert it tightly into the nozzle of the air switch, the nozzle is located in the 
bottom of the processor 
Read all operating and safety instructions in instructions. 
Finally, plug the plug tightly in the sink, filled with water in the sink, remove the plug and check whether there is any 
leakage on the connection 
 

  

 
 

INSTALLATION 

 
 DANGER:  

• This appliance must be installed by a qualified electrician 

• Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a 
qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.. 

• DO NOT DISASSEMBLE THIS PRODUCT 

• Our company reserves the right not to be responsible for any loss, damage or any types of injury as a result of 
improper installation, misuse of the product or the owner’s inability to maintain the product in a good / functioning 
condition 



 
IMPORTANT: Pay close attention to the order of the sink flange parts, as they have been correctly assembled by the 
factory. 
A. Disassemble the sink flange assembly from the disposer by turning the mount ring to the left (clockwise) 
and removing it. 
B. Raise the mount ring toward the top of the sink flange. Remove the cushion mount and the mount ring. You may 
want to practice installing the cushion mount at this point before you are under the sink. 
C.  Unscrew the support ring from the sink flange and remove the fiber gasket. You are now left with the sink 
flange and the rubber gasket. 

D. The rubber gasket is used instead of plumbers putty with stainless steel sinks. Some cast sinks will 
require putty. 

E. If no putty is used, insert the sink flange through the rubber gasket into the sink opening. Do not turn the 
flange once it is seated. 

F. If you use putty instead of the gasket, forma ring around the underside of the sink flange. Insert the flange 
into the sink opening, press down hard to squeeze out excess putty. From under the sink, trim off excess putty 
flush with the bottom edge of the sink opening.  
G. From underneath the sink, slip the fiber gasket onto the exposed sink flange. With arrows pointing up, screw 
the support ring onto the sink flange and hand tighten until the sink flange will not move. 

COMPONENT 



At this point you may want to insert the stopper in the sink and fill with water to check the sink flange seal and insure there are no 
leaks. 

 Hand-tighten sink flange 

H . Place the mount ring over the sink flange and hold in place while installing the cushion mount (large side 

down). Make sure the groove on the inside of the cushion mount fits over the lip on the sink flange, similar to putting 

the on a plastic container Run your fingers around the entire cushion mount with slight pressure. Do not press too 

hard. When the cushion mount is properly seated, the mount ring can be pulled downward over the cushion mount 

and will be free to turn. 

Cushion Mount Detail                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bottom Bead 

Groove Top 



 
If you are connecting to a dishwasher, complete the following step. If a dishwasher is not to be connected go on to 
"Attaching the Discharge Elbow" section 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISHWASHER CONNECTION (IF REQUIRED) 

1. KNOCK OUT PLUG 

Using a blunt instrument steel punch or wooden 
dowel knock out entire plug Do not use a screwdriver or sharp 
instrument When knockout plug falls into disposer you may 
remove it or simply grind it up when the disposer is used This will 
not damage the disposer in any way but may take some time to 
grind over the course of several uses 

 
Knock out the 
plug 

2.  CONNECT HOSE 

Connect the dishwasher hose using a hose clamp If the hose 
size is different, you will need a stepped 
rubber adapter 

 

Hose Clamp Stepped Rubber  Adapter 

3. ATTACHING THE DISCHARGE ELBOW 

CONNECT DISCHARGE ELBOW* 
Connect the discharge elbow to the disposer 
Make sure all plumbing connections are tight 

Discharge Elbow 

ยางโอริง 

* Discharge elbow must be installed by a 
professional. 
** Some installations (see page 8 for examples) 
may require the use of a flexible drain pipe. 
NOTE: If the dishwasher connection is made 
without removing the plug, the dishwasher may 
overflow. 

Rubber Gasket 



 
 

 
IMPORTANT: Don’t put your head or body under 
DISPOSER UNIT COULD FALL DURING INSTALLATION  

 

 

 

 

 
 

INSTALLATION INSTRUCTIONS (with the sink flange) 

1. ATTACH TO SINK FLANGE 

Line up the disposer under the sink flange 
Guide the hopper projections into the 
mount ring slots Turn the mount ring about 
1 4 to the right so that the disposer is temporarily supported 

 

2. LINE UP WITH OUTLET PIPE 

Turn the mount ring and the disposer until the disposer 
discharge elbow lines up with the outlet pipe 

3. LOCK MOUNT RING 

Turn the mount ring to the right until it locks up tight. Hopper 
projections must be to the extreme left of the mounting slots If 
the mount ring is hard to turn you may add a small amount of 
petroleum jelly or liquid soap to the hopper projection Run water 
and check for leaks 

Hopper Projection in 
“Locked” Position 

Mounting Ring 

Mount Ring Slot 

HOPPER 
PROJECTION 

How to 
lock the 
mount 
ring Hopper Projection 

“Supported” 
Position 

4. CHECK FOR LEAKS 

Check the unit for leaks 24 hours after installation and first 
operation. 



 
DIFFERENT TYPES OF INSTALLATIONS 

INSTALLATION WITH SINGLE BOWL SINK  

 
INSTALLATION WITH DOUBLE BOWL 

 
                                                                  

 
 

 

 

INSTALLATION DIAGRAM 

IMPORTANT: 
- It is essential for the proper operation of the disposer that this dimension be 230 300mm depending upon the models 

listed above to avoid standing water in disposer motor housing. 
- Flexible drainpipe may be necessary for this application 

  

 



 
 
This disposer uses anti-jam swivel impellers that make a clicking sound as they swing into place. This 
indicates normal operation. 

Operating Instructions 
1. Remove the sink stopper and turn on a medium flow of cold water. 
2. Turn on the wall switch 
3. Slowly insert food waste into disposer and position stopper to minimize possible ejection of material while grinding 
4. After grinding is complete turn disposer off and run water for at least 15 seconds to flush drain line 

 
HELPFUL HINTS 

 
 
 

OPERATING INSTRUCTIONS 

DO…. 

A. Be sure the disposer is empty before using the 
dishwasher so it can drain properly. 
B. You may want to leave the stopper in the drain 
when not in use to prevent utensils and foreign 
objects from falling into the disposer. 
C. TO SPEED UP FOOD WASTE DISPOSER... Cut 
or break up large bones, melon rinds, grapefruit 
skins and corn cobs. Items such as large bones, 
fibrous husks like lima bean pods and corn husks 
require considerable cutting time. For this reason, 
you may prefer to place them in the trash can 
D. Grind peelings from citrus fruits to freshen up 
drain smells 
E. Use a disposer cleaner or deodorizer as 
necessary to relieve objectionable odors caused 
by grease build up 
F. Before turning the disposer off let the water and 
the disposer run for at least 15 seconds after 
shredding stops This assures that all waste is 
thoroughly flushed through the trap and drain. 

 

DON’T…. 

A. Don t be alarmed that the disposer slows down while 
grinding. The disposer is increasing torque (grinding 
power) and is operating under normal conditions. 
B. Don’t pour grease or fat down your disposer or any 
drain It can build up in pipes and cause drain blockages 
Put grease in a jar or can and dispose in the trash 
C. Don t use hot water when grinding food waste. It is OK 
to drain hot water into the disposer between grinding 
periods 
D. Don t put tin cans, bottles and bottle caps, glass, china, 
leather, cloth, crockery, rubber, 
string, feathers, or clam or oyster shells into your disposer 
These are waste materials and belong in the trash can 
E. Don t fill disposer with a lot of vegetable peels all at 
once Instead turn the water and disposer on first and then 
feed the peels in gradually 
F. Don t grind extremely fibrous materials like corn husks 
artichokes etc. To avoid possible drain blockage 
G. Don t turn off disposer until grinding is completed and 
only sound of motor and water is heard. 

 



 
 
THE MOTORIS PERMANENTLY LUBRICATED FOR LIFE. DON T ATTEMPT TO LUBRICATE YOUR 
DISPOSER. The disposer is self-cleaning and scours itself with each use. 

▪ NEVER put lye or chemical cleaners into the disposer, as they cause serious corrosion of metal parts. 
▪ Your disposer is equipped with a removable splash guard for ease of cleaning or replacement. Remove the splash guard 

by pulling it out from the top. To replace, insert into the sink flange and push down until it is properly seated. 
▪ If an odor develops, run orange or lemon rinds through the disposer. A dozen small ice cubes sprinkled with a little 

household scouring powder will also work. 
 

 
Before you call for service... 
Troubleshooting Tips 
Save time and money Review the chart on this page first and you may ! not need to call for service. 

 
 

Problem Possible cause What to do 
Loud noises (other than those 
during grinding of bones and 
fruit pits) 

Silverware bottle cap or other foreign object has 
fallen into the disposer 

Remove the splash guard and remove the object 
with long handled tongs Replace the splash guard 

Disposer does not start Reset button is tripped. With the splash guard removed, check to see if the 
turntable will move freely using a broom handle. If 
the turntable moves freely, replace the splash 
guard and check the reset button to see if it has 
been tripped. The reset button is red and 
located opposite the discharge elbow, near the 
bottom of the disposer. Push the button in until it 
clicks and remains depressed. If the reset button 
has not been tripped, check for a shorted 
or broken wire connecting to the disposer. 
Check the electrical power switch, fuse box or 
circuit breaker. If wiring and electrical components 
are intact, the unit may have internal problems that 
require service or replacement. 

CARE AND MAINTENANCE 

TROUBLE SHOOTING TIPS 

SAFETY NOTE: Before investigating, you must disconnect the power supply. 
WARNING! Before resetting, disconnect the power supply-please see SAFETYNOTE above. The overload control prevents the 
motor from operating should overloading occur. This feature protects your house wiring and your disposer. When overloaded, 
the motor will stop automatically. 
 

  

 

Reset Button 



 Turntable cannot rotate 

 

If the turntable does not turn freely, check for an 
object lodged between the turntable and the grind 
ring. Dislodge the object by moving the turntable 
with a broom handle. Then remove the 
object. If no foreign object is present, there may be 
internal problems. 

Disposer leaks If the leak is at the top, it may be caused by 
l. Improper seating of sink flange (gasket choice, 
putty or tightening). 
2. Support ring not tightened properly 
3. Defective cushion mount. If the leak is at the 
discharge elbow leak may be caused by 
improper tightening of elbow flange screws 

 

 

 
 

What is Not Covered By These Warranties 
1. Service trips to your home to teach you how to use the product. 
2. Improper installation or maintenance. 
3. Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially. 
4. Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers. 
5. Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God. 
6. Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance. 
7. Product not accessible to provide required service. 
8. Warranties are void if the original serial numbers have been removed, altered or can't be readily 
9. determined. 

 
EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in the 
Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a 
particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARRANTY AND SERVICE 

Turntable 

Remove Splash 
Guard 
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