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 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 
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Ref จ านวน ชื่ออุปกรณ ์
1 1 เครื่องดดูควนั 

2.1 1 ปล่องดา้นนอกสว่นล่าง 
2.2 1 ปล่องดา้นนอกสว่นบน 
3 1 ขอ้ต่อ (มีบางตวั) 
4 1 ท่อย่น 
5 2 ฟิวเตอรค์ารบ์อน (มีบางตวั) 

 
Ref จ านวน ชื่ออุปกรณใ์ช้ในการตดิตัง้ 
10 7 สกรู ขนาด 5x50 
11 7 Wall plug 
12 6 สกรู ขนาด 4.2 x 9.5 
20 1 เหล็กยึดเครื่องดดูควนั 
21 2 เหล็กยึดปล่องเครื่องดดูควนั 

 
Ref จ านวน ชื่ออุปกรณอ์ืน่ๆ 
 1 คู่มือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบเคร่ืองดูดควัน 
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ขนาดต่างๆ 
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ในขัน้ตอนแรกโปรดปฏิบตัิตามภาพวาดดังต่อไปนี ้
• ลากเสน้กึง่กลางเครื่องดดูควนั ตัง้แต่บนเคาเตอรจ์นถึงเพดานครวั หรือ จดุสงุสดุที่ตอ้งการแขวนเครื่องดดูควนั 

• เพื่อความปลอดภยัระยะห่างเครื่องดดูควนัและหนา้เตาควรอยู่ที่ 650-700 มม. (ตามเสน้แนวตัง้ A)  

• ตามเสน้แนวตัง้ B จะมคีวามสงู 930-1030 มม.  

• ตามเสน้แนวตัง้ C จะมีความสงู 132 มม. เหนือ B  

• ตามเสน้แนวตัง้ D  จะมีความสงู 448-783 มม. เหนือเครื่องดดูควนั 
การท าเคร่ืองหมายจุด 

• ท าเครื่องหมายต าแหน่งที่ 1 บนเสน้แนวนอน D, 60 มม. จากเสน้แนวตัง้ ทัง้สองขา้งตามภาพ โปรดตรวจสอบว่าทกุจดุอยู่
ตรงแนวระดบัน า้ 

การติดตั้ง 

การติดตั้งแบบต่อท่ออกด้านนอก 
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• ท าเครื่องหมายต าแหน่งที่ 2 บนเสน้แนวนอน C, 60 มม. จากเสน้แนวตัง้ ทัง้สองขา้งตามภาพ โปรดตรวจสอบว่าทกุจดุอยู่
ตรงแนวระดบัน า้ 

• ท าเครื่องหมายต าแหน่งที่ 3 บนเสน้แนวนอน B, 80 มม. จากเสน้แนวตัง้ ทัง้สองขา้งตามภาพ โปรดตรวจสอบว่าทกุจดุอยู่
ตรงแนวระดบัน า้ 

ติดตั้งตวัยึด/เหลก็คาดเคร่ืองดูดควนั 

• เจาะรูต าแหน่งที่ท  าเครื่องหมายไวด้ว้ยสวา่นขนาด ø10 มม.  

• ใส่ wall plug (ref 11) ลงในรูที่ท  าการเจาะไว ้

• ติดตัง้ตวัยึด (ref  20) ดว้ยสกรู 3 ตวั (ref 10) ขนาด ST5x50 ซึ่งมา
พรอ้มกบัเครื่อง ท่ีก าแพงต าแหน่ง B 

• ติดตัง้เหล็กยดึปล่องเครื่องดดูควนั (ref 21) ดว้ยสกรู 2 ตวั (10) ขนาด 
ST5x50 ซึ่งมาพรอ้มกบัเครื่อง ท่ีก าแพงต าแหน่ง D 

ติดตั้งปลอ่งเคร่ืองดดูควนัชิน้ล่าง 
• ติดตัง้ท่อย่นบนตวัเครื่อง 

• ต่อปล่องและตวัเครื่องดว้ยสกรู 2 ตวั (ref 12) 

• ต่อปล่องและเหล็กคาด (ref 21) กบัเครื่องดดูควนั ดว้ยสกรู 2 ตวั (ref 
12) 

การแขวนเคร่ือง 
• ใหแ้ขวนเครื่องบนเหล็กยึด (ref  20) 

• ตรวจสอบเครื่องใหต้ัง้ตรง ไม่ลาดเอียง 

• ติดตัง้เหล็กคาด (ref 21) ดว้ยสกรู 2 ตวั (ref 10) ขนาด ST5x50 ที่ก าแพงต าแหน่ง C เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ครื่องหลดุออกจาก
เหล็กยึด 
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การติดตั้งท่อออกด้านนอก  

ใหป้ฎิบตัิตามขอ้แนะน าต่อไปนีอ้ย่างดีเพื่อการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ สามารถเลือกติดตัง้ท่อย่นขนาด ø120 มม. 

หรือ ø150 มม. (หากเลือกใชท้่อขนาด ø120 มม.ใหใ้ชข้อ้ต่อ (ref 3) ต่อเขา้กบัตวัเครื่องดว้นบน แลว้จึงต่อท่อย่น (ref 4) เขา้กบัขอ้

ต่อนัน้) 
• ควรใหท้่อสัน้และตรงที่สดุ  

• อย่าลดขนาดท่อหรือท าใหท้่อพบังอ  

• เมื่อใชท้่อย่นใหด้งึขยายท่อย่นจนตงึเพื่อลดการเสียประสิทธิภาพในการส่ง
แรงลม  

• หากไม่ทาตามขอ้แนะนาขา้งตน้อาจทาใหป้ระสิทธิภาพการทางานลดลงและ
เสียงของเครื่องดดูควนัดงัขึน้  

• ช่างผูช้านาญการควรเป็นผูท้eการติดตัง้เท่านัน้  

• อย่าต่อท่อระบายอากาศเขา้กบัระบบระบายอากาศที่มีอยู่แลว้ ซึ่งอาจเป็นระบบระบายอากาศของเครื่องใชไ้ฟฟ้าชนดิอื่น 
เช่น ท่อแก๊ส ท่อระบายความรอ้น  

• หากจ าเป็นตอ้ง งอ ท่อย่น ไม่ควรงอท่อมากกวา่ 120º คณุควร วางท่อแนวนอนหรือท่อควรส่งขึน้จากจดุปล่อยลมและ
ส่งออกนอกกาแพง  

• หลกัการติดตัง้ควรดใูหแ้นใ่จวา่เครื่องดดูควนัตัง้ตรง เพื่อป้องกนัการสะสมของคราบน า้มนั  

• ควรเลือกใชท้่อย่นที่เป็นไปตามมาตราฐานการทนไฟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อควรระวัง  
➢ เพื่อความปลอดภยั ใหใ้ชน้็อตที่มีขนาดเดยีวกบัท่ีระบไุวต้ามคูม่ือเทา่นัน้  

➢ อนัตราย! หากไม่ไดท้าการยึดหรือต่อเครื่องดดูควนัตามที่ระบบุไวใ้นคู่มือเล่มนีอ้าจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าช็อตได ้ 

 



9 

 

 
ปล่องเคร่ืองดดูควันด้านบน 

• ประกอบปล่องเครื่องดดูควนัดา้นบน (ref 2.2) กบัปล่องดา้นล่าง (ref 2.1) แลว้ดงึปล่องขึน้จนถึงต าแหน่ง D 

• ต่อปล่องเครื่องดดูควนัดา้นบน (ref 2.2) กบั ตวัยดึเหล็กคาดปล่อง (ref 21) กบัสกรู 2 ตวั (ref 12) 

 
 

                          
แบบปุ่ มกด 

 
 

 
ปุ่ มปิดเครื่องเพื่อใหม้อเตอรห์ยดุท างาน 

 ปุ่ มก าลงัแรงระดบั 1 มอเตอรจ์ะท างานดว้ยความแรงระดบัเบาที่สดุ 

 ปุ่ มก าลงัแรงระดบั 2 มอเตอรจ์ะท างานดว้ยความแรงระดบักลาง 

 ปุ่ มก าลงัแรงระดบั 3 มอเตอรจ์ะท างานดว้ยความแรงระดบัสงูที่สดุ 

 
กดปุ่ มเปิดเครื่อง ไฟส่องสว่าง 

 
แบบปุ่ มสัมผัส 

 
หลงัจากที่มีการเปิดเครื่องแลว้ เครื่องจะส่งเสียงรอ้ง และไฟแผงควบคมุทัง้หมดจะสวา่งขึน้เป็นเวลา 1 วินาที เพื่อแสดงว่าเครื่องดดู
ควนันัน้ท างานและรอการท างานอยู่ 

การประกอบปล่องเคร่ืองดูดควัน 

 

การเร่ิมการใช้งานเคร่ืองดูดควัน 
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• Power Key: ปุ่ มควบคมุการท างานของมอเตอร ์ ใหก้ดปุ่ มนีใ้นขณะท่ีเครื่องเปิดและรอการท างานอยู่นัน้เพื่อใหเ้ครื่อง
ท างานระดบัความแรงเบาที่สดุ หนา้จอจะแสดงเลข 1  
กดปุ่ มนีอ้ีกครัง้เพื่อตัง้ใหเ้ครื่องท างานต่ออีก 3 นาทีละใหห้ยดุอตัโนมตัิ ไฟปุ่ มจะกระพรบิสองครัง้เพื่อแสดงวา่ เครื่องเขา้สู่
โหมดตัง้การปิดอตัโนมตัิ กดปุ่ มนีอ้ีกครัง้ มอเตอรจ์ะหยดุท างาน 

• Light Key: ปุ่ มเปิด ปิดไฟ กดหน่ึงครัง้เพื่อเปิดไฟ กดอีกครัง้เพื่อปิดไฟ 

• ปุ่ มบวก (+): จะท างานเมื่อเครื่องท างานแลว้เท่านัน้ กดปุ่ มนีเ้พื่อเพิ่มความก าลงัดดู ไฟปุ่ มจะสวา่งขึน้เมื่อกดปุ่ มนี ้ 

• ปุ่ มลบ (-): จะท างานเมื่อเครื่องท างานแลว้เทา่นัน้ กดปุ่ มนีเ้พื่อลดความก าลงัดดู ไฟปุ่ มจะสวา่งขึน้เมื่อกดปุ่ มนี ้
 

            
 

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 

 

 
 
 

การแก้ปัญหาเบือ้งต้น 

 

ข้อควรระวงั  
➢ เพื่อความปลอดภยัการซ่อมบ ารุงเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าควรท าตามกฏ ขอ้บงัคบั ของทอ้งถิ่น ควรตดิต่อ ศนูยซ์่อมก่อนการ

ซ่อมบ ารุง โปรดดงึปลั๊กออกทกุครัง้ก่อนเปิดดา้นในเครื่อง 
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ข้อควรระวัง: 
• โปรดดงึปลั๊กเครื่องออกจากเตา้เสียบก่อนการบ ารุงรกัษาหรือท าความ

สะอาดเครื่องทกุครัง้  

• พืน้ผิวเครื่องดดูควนังา่ยต่อการโดนขีดข่วน และการกดักรอ่น โปรด
ปฎิบตัิตามขอ้แนะน าเพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 

   ท่ัวไป: 
• การท าความสะอาดและดแูลรกัษาควรท าเมื่อเครื่องดดูควนัเย็นลงแลว้  

• หลีกเล่ียงการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่เป็นกรดหรือด่าง (น า้มะนาว น า้สม้สายช ูetc) 
 

  
ควรท าความสะอาดสแตนเลสบอ่ยๆ (ทกุอาทิตย)์ เพื่อใหเ้ครื่องดดูควนัมีอายกุารใชง้านท่ียืนยาว  ท าความสะอาดดว้ยผา้แหง้ 
สามารถใชน้ า้ยาท าความสะอาดส าหรบัสแตนเลสได ้

ข้อควรจ า 
ใหเ้ชด็พืน้ผิวสแตนเลสตามลาย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดรอย 
พืน้ผิวแผงควบคมุ 
ควรท าความสะอาดแผงควบคมุดว้ยผา้หมาดชบุน า้สบู่ โปรดดใูหม้ั่นใจว่าผา้ที่ใชส้ะอาดและบีบน า้ออกอยา่งดีแลว้  ใหใ้ชผ้า้แหง้
เพื่อเชด็ท าความสะอาดความชืน้ หรือ คราบน า้ที่ติดอยู่บนพืน้ผิวทกุครัง้ 
ส่ิงส าคัญ: 
โปรดใชน้ า้ยาท่ีไม่มฤีทธ์ิกดักรอ่น ใหใ้ชน้ า้ยาอ่อนๆเท่านัน้ น า้ยาท าความสะอาดภายในบา้นอาจท าใหพ้ืน้ผิวสแตนเลสเป็นคราบ 
เป็นรอย หรือท าใหโ้ลโกซ้ีดจาง บรษิัทจะไม่รบัผิดชองถงึความเสียหายจากการใชน้ า้ยาผิดประเภทนี  ้
 

 
ฟิวเตอรส์ามารถท าความสะอาดโดยการแช่ในน า้ผสมน า้ยาลา้งจานประมาณ 3 นาทีและขดัออกเบาๆ ดว้ยแปรงอ่อนนุ่ม 

อย่าใชแ้รงใรการขดั เนื่องจากฟิวเตอรอ์าจถกูท าลายได ้(น ามาตากใหแ้หง้ดา้นนอก) 

ฟิวเตอรค์วรน ามาท าความสะอาดแยกกบัจานชามและชอ้นสอ้ม หากน าเขา้เครื่องลา้งจาน ไม่ควรใส่น า้ยารนิสเ์อด 

 
ใส่ฟิวเตอรต์ามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

• ใหว้างฟิวเตอรใ์หต้รงกบัช่องดา้นล่างเครื่องดดูควนั 

• กดปุ่ มตวัล็อกฟิวเตอร ์

• ปล่อยปุ่ มตวัล็อกฟิวเตอร ์

• ท าตามขัน้ตอนนีส้  าหรบัการเปล่ียนฟิวเตอร ์

 

การดูแลรักษาและท าความสะอาด 

สแตนเลสสตีล 
 

ฟิวเตอรก์รองน ้ามัน 

 

การใส่ฟิวเตอรก์รองน ้ามัน 
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คารบ์อนฟิวเตอร ์(อุปกรณเ์สริม) 
คารบ์อนฟิวเตอรจ์ะน ามาใชเ้พื่อดดูกล่ิน ควรเปล่ียนคารบ์อนทกุๆ 3 หรือ 6 เดือนขึน้อยู่ความมากนอ้ยในการท าอาหาร  ควรใส่
คารบ์อนฟิวเตอรต์ามขอ้แนะน าต่อไปนี ้
1. น าฟิวเตอรก์รองน า้มนัออก 
2. ต าแหน่งคารบ์อนฟิวเตอรจ์ะอยู่ที่ดา้นขา้งมอเตอร ์ใหน้ าคารบ์อนฟิวเตอร์
ออกโดยน าคารบ์อนฟิวเตอรอ์อกตามภาพ  
3. ท าตามขัน้ตอนแบบยอ้นกลบัเพื่อติดตัง้คารบ์อนฟิวเตอรต์วัใหม่ 

 

 
 

 
 

ส าคัญ  หลอดไฟควรไดร้บัการเปลี่ยนโคยผูจ้  าหน่าย หรือผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูจ้  าหน่ายเท่านัน้ 
 โปรดปิดเครื่องทกุครัง้ก่อนการซ่อม หรือ ท าความสะอาดเครื่อง  ดใูหม้ั่นใจว่าเครื่องนัน้เย็นลงแลว้ก่อน

สมัผสัโดนเครื่อง 
 ควรใส่ถงุมือหรือใชผ้า้เม่ือสมัผสัโดนหลอดไฟ เพ่ือยืดอายหุลอดไฟ 

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED 

• ปิดเครื่องและดกึปลั๊กออกก่อนทกุครัง้ที่ตอ้งการเปล่ียนหลอดไฟ 

• รอใหห้ลอดไฟเย็นลงก่อนท าการเปล่ียน 

• จ าเป็นตอ้งเปล่ียนหลอดไฟทัง้ชดุ   
1. น าฟิวเตอรก์รองน า้มนัออกแลว้ใชไ้ขควงไขสกรู 4 ตวัออกจากแตล่ะดา้น 

 
2. ดงึแผ่นกรอบสแตนเลสเครื่องลงตามภาพ คณุจะสามารถเขา้ถึงหลอดไฟไดแ้ลว้ใหท้ าการเปล่ียนหลอดไฟ LED 

LAMP (MAX 1.5W) 

 
 

ข้อควรระวัง  
• โปรดดใูหม้ั่นใจวา่ฟิวเตอรล็์อกกบัตวัยดึดีแลว้ ไม่เช่นนัน้ฟิวเตอรอ์าจหลดุออกจากต าแหน่งและสรา้งความเสียหายกบั

เครื่องได ้

• แรงดดูเครื่องจะลดลงเมื่อใส่คารบ์อนฟิวเตอร ์

 
การเปลี่ยนหลอดไฟ 
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 ก าลังสูงสุด ก าลังไฟ รูป Lamp Cap ILCOS code 

กลม/

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 
1.5 w DC 12V  

 
 

-- DSR-1.5-S-70 

 
 
 
 

 
 

 

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

 

ข้อบังคับต่อไปนีส้ าคัญต่อการรักษาส่ิงแวดล้อม (เช่น การประหยัดการใช้พลังงานในการท าอาหาร) 

การรักษาส่ิงแวดล้อม 


