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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 อาจเกิดอนัตรายจากไฟไหม ้
F) ตรวจสอบอาหารบ่อยครัง้เม่ือมีการทอดอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงอนัตรายจากไฟไหม ้
G) ถอด ปลั๊กไฟฟ้า ก่อนที่จะท าการบ ารุงรกัษาใด ๆ 
H) เด็กเล็กตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของผูใ้หญ่เม่ือใชเ้ครื่องดดูวนั 

 
 

 
 
 

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภัย 

บริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึน้จากการใช้งานไม่ถูกต้อง การติดตั้งผิดวิธี หรือ จากการไม่ท าความสะอาดสินค้าตามที่ระบุใน
คู่มือเล่มนี้ 
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   สกรู ST4x30 มม 

 

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

 
 
 
1. ก่อนการติดตัง้เครื่องตอ้งปิดเครื่องและดงึปลั๊กออกจากเตา้เสยีบ  

 
 
 
 
2. เครื่องดดูควนัควรมีระยะห่างจากเตา 65-75cm (20-30 นิว้) ตามภาพ 

3. ติดตัง้สกรูบนผนงั ตามต าแหน่งที่จะแขวนเครื่องดดูควนั ยึดตวัยึดดา้นในปล่องเครื่องดดูควนัตามภาพ  

 
 

4. แขวนเครื่องดดูควนัเขา้กบัตวัยดึ 

 
 

5. จากนัน้ใหต้ิดตัง้ท่อย่นดา้นในเขา้ขอ้ต่อปล่องตวัเครื่อง ตามภาพดา้นล่าง 

 
 

การติดตั้ง 

การติดตั้งแบบต่อท่ออกด้านนอก 

   รูบนผนงั 

   ปุ๊กสกรู 

   ตวัยึดเคร่ืองกบัผนงั 

   ท่อยน่ 
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การติดตั้งปลอ่งเคร่ืองดดูควัน 
ประกอบปล่องบนและปล่องล่าง จากนัน้ใหป้รบัระดบัความสงูของปล่องเครื่องดดูควนัดา้นในสงูเท่าตามต าแหน่งตวัยึด ขนัสกรูใหแ้น่น 

 
สามารถติดตั้งปล่องได้ 2 วิธี (แล้วแต่ประเภทเคร่ืองดูดควนั) 

1. หลงัจากเจาะรูที่ผนงัสองรูและติดตัง้ตวัยึดแลว้ ใหท้ าการแขวนปล่องเครื่องโดยการเกี่ยวตวัล็อต ตามภาพ 1 
2. หลงัจากเจาะรูที่ผนงัสองรูและติดตัง้ตวัยึดแลว้ ใหท้ าการแขวนปล่องเครื่องโดยการขนัสกรูสองต าแหน่งตามรูที่เจาะมาใหไ้ว ้ 

 
 
การติดตั้งท่อออกด้านนอก  
ใหป้ฎิบตัติามขอ้แนะน าต่อไปนีอ้ย่างดเีพ่ือการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ  

• ควรใหท้่อสัน้และตรงทีส่ดุ  

• อย่าลดขนาดท่อหรือทาใหท้่อพบังอ  

• เม่ือใชท้่อย่นใหด้งึขยายท่อย่นจนตงึเพื่อลดการเสียประสิทธิภาพในการส่งแรงลม  

• หากไม่ทาตามขอ้แนะนาขา้งตน้อาจทาใหป้ระสทิธิภาพการทางานลดลงและเสียงของเครื่องดดูควนัดงัขึน้  

• ช่างผูช้านาญการควรเป็นผูท้าการตดิตัง้เท่านัน้  

• อย่าต่อท่อระบายอากาศเขา้กบัระบบระบายอากาศที่มีอยู่แลว้ ซึ่งอาจเป็นระบบระบายอากาศของเครื่องใชไ้ฟฟ้าชนิดอื่น เช่น ท่อแก๊ส ท่อ
ระบายความรอ้น  

• หากจาเป็นตอ้ง งอ ท่อย่น ไม่ควรงอท่อมากกว่า 120ºคณุควร วางท่อแนวนอนหรือท่อควรส่งขึน้จากจดุปล่อยลมและส่งออกนอกกาแพง  

• หลกัการติดตัง้ควรดใูหแ้น่ใจวา่เครื่องดดูควนัตัง้ตรง เพ่ือป้องกนัการสะสมของคราบน า้มนั  

• ควรเลือกใชท้่อย่นที่เป็นไปตามมาตราฐานการทนไฟ  



6 

 

 
การติดตั้งแบบระบบหมุนเวียน 
สามารถเลือกการดดูควนัแบบระบบหมนุเวียนไดโ้ดยการกรองอากาศดว้ยคารบ์อนฟิวเตอร ์ตามภาพ 

 
คารบ์อนฟิวเตอรจ์ะน ามาใชเ้พ่ือดดูกลิน่ ควรเปลี่ยนคารบ์อนทกุๆ 3 หรือ 6 เดือนขึน้อยู่ความมากนอ้ยในการท าอาหาร  ควรใส่คารบ์อนฟิวเตอรต์าม
ขอ้แนะน าต่อไปนี ้
 
สามารถติดตัง้คารบ์อนฟิวเตอรไ์ดโ้ดยการน าฟิวเตอรก์รองน า้มนัออกก่อนตามภาพ กดตวัล็อกลงแลว้ดงึแผ่นฟิวเตอรอ์อก 

 
จากนัน้ใหน้ าคารบ์อนฟิวเตอรใ์ส่ไปที่มอเตอรต์ามภาพแลว้หมนุทวนเข็มนาฬิกาใหแ้น่น ใส่คารบ์อนเหมือนกนัอีกฝ่ังของมอเตอร ์

 

 

ข้อควรระวัง! 

• อันตราย โปรดตรวจใหม้ั่นใจว่าคารบ์อนล็อกเขา้ต าแหน่งอย่างดี เครื่องอาจเสียหายไดเ้พราะถา้คารบ์อนหลวม ใสไ่ม่เขา้ต าแหน่ง 

• คารบ์อนจะท าใหก้ าลงัดดูของเครื่องลดลง 
• เพ่ือความปลอดภยั ใหใ้ชน้็อตที่มีขนาดเดียวกบัที่ระบไุวต้ามคู่มือเท่านัน้  

• อันตราย! หากไม่ไดท้าการยึดหรือต่อเครื่องดดูควนัตามที่ระบบุไวใ้นคู่มือเล่มนีอ้าจก่อใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตได ้ 

• บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งทีผ่ิดวิธี หรือการติดตั้งโดยช่างทีไ่ม่ได้มาจากบริษัทฯ 
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เม่ือมีการเสียบปลั๊กไฟเขา้เครื่อง ไฟ LED ทัง้หมดจะกระพริบและดบัลงดว้ยเสียง บีบ๊ หนึ่งครัง้ จากนัน้หนา้จอเครื่องจะอยู่ในสถานะรอการท างาน ใหก้ด

ปุ่ มพดัลม  คา้งไวเ้พ่ือเปิดใหม้อเตอรเ์ครื่องเร่ิมท างานที่ความแรงระดบัที่ 1    เครื่องจะส่งเสียงรอ้งต่อการกดในแตล่ะครัง้ และไฟสญัลกัษณก์็จะยงั
สว่างขณะที่เครื่องท างาน และไฟ LED จะสว่างในขณะที่เครื่องท างานเช่นกนั 

 

การใช้งานปุ่ ม 

 ปุ่ มการเลือกระดับก าลังแรงดดู 
กดปุ่ มคา้งไว ้มอเตอรจ์ะท างานดว้ยความแรงระดบัเบาทีส่ดุ (ระดบัที่ 1) กดต่อไปเร่ือยๆเพ่ือเพ่ิมระดบัก าลงัดดู (สงูสดุ 3 ระดบั)  
กดปุ่ มนีอี้กครัง้เพื่อใหม้อเตอรห์ยดุการท างานและเครื่องดดูควนัจะอยู่ในต าแหน่งรอการท างาน 

 

 ปุ่ มไฟส่องสว่าง 
ในขณะที่เครื่องดดูควนัจะอยู่ในต าแหน่งรอการท างาน ใหก้ดปุ่ มนีเ้พ่ือเปิดไฟ LED และกดอีกครัง้เม่ือตอ้งการปิดไฟ 

 

 ปุ่ มตั้งเวลา (หรือตั้งเวลาให้เคร่ืองหยุดอัตโนมัติ) 
ในขณะที่เครื่องดดูควนัจะอยู่ในต าแหน่งรอการท างาน ใหก้ดปุ่ มนีค้า้งไว ้4 วินาทีเพ่ือใหเ้ครื่องเขา้สู่โหมด ดีเลยก์ารท างาน หรือ ตัง้เวลาใหเ้ครื่องหยดุ
อตัโนมตัิ  
กดปุ่ มนีอี้กครัง้เพื่อ เพิ่ม จ านวนนาที  
เวลาการดีเลยก์ารท างานที่โรงงานก าหนดมาคือ 5 นาที และ คณุสามารถตัง้เพิ่มไดส้งูสดุที่ 9 นาที เม่ือมีการตัง้เครื่องในโหมดการท างานนี ้เครื่องจะเริ่ม
นบัถอยหลงัเม่ือไฟปุ่ มหยดุกระพริบ 
ขณะที่เครื่องก าลงั boot ใหก้ดปุ่ มนีเ้พ่ือเขา้สู่โหมดการท างานนี ้ไฟ LED จะกระพริบจนกระทั่งเครื่องหยดุการท างานและกลบัเขา้สู่ ต  าแหน่งรอการท างาน 
 

 ฟังชั่น auto clean 
ในขณะที่เครื่องดดูควนัจะอยู่ในต าแหน่งรอการท างาน กดปุ่ ม auto clean คา้งไวเ้พ่ือใหฟั้งชั่นนีท้  างาน ตวัท าความรอ้นดา้นในเครื่องจะท าใหต้วัครอบ
มอเตอรมี์อณุหภมิูสงูขึน้ 70 °C เพ่ือท าใหน้ า้มนัที่เกาะเครื่องละลาย เป็นเวลา 6 นาที เม่ือเหลือเวลาที่ 1 นาทีสดุทา้ยเครื่องจะท างานที่ระดบัความแรง
ระดบั 1 และ ไล่น า้มนัลงสู่ถว้ยรองน า้มนั  จากนัน้เครื่องดดูควนัจะกลบัอยู่ในต าแหน่งรอการท างาน รวมเวลาการท างานทัง้สิน้ 6 นาท ี
หมายเหตุ: ปุ่ ม และ ฟังชั่นอ่ืนๆจะไม่สามารถท างานในขณะที่ฟังชั่น auto clean ก าลงัท างาน 

 
 

การเร่ิมการใช้งานเคร่ืองดูดควัน 
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ปัญหา สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

ไฟเครื่องติดแต่มอเตอรไ์ม่ท างาน  

สวิสชม์อเตอรปิ์ดอยู่ กดเลือกระดบัความแรงมอเตอร ์

ไฟสวิสชเ์ลือกระดบัความแรงมอเตอรเ์สีย ติดต่อผูจ้  าหนา่ย 

มอเตอรเ์สีย ติดต่อผูจ้  าหนา่ย 

ไฟเครื่องไม่ติดและมอเตอรไ์ม่
ท างาน 

ฟิวสข์าด เปลี่ยนฟิวส ์

สายไฟหลวมหรือไม่ไดเ้สียบเขา้กบัเตา้เสียบ เสียบสายไฟเขา้กบัเตา้เสียบใหม่  

 
พบคราบน า้มนัรั่ว 

วาวล์หรือท่อส่งถกูติดตัง้ไม่ดี 
น าท่อออกและติดตัง้ใหม่ และเชื่อมกบัขอ้ต่อต่างๆให้
ถกูตอ้ง 

มีรูรั่วจากขอ้ต่อตวั U  ถอดขอ้ต่อตวั U และติดตัง้ใหม่ 

ไฟไม่ท างาน ไฟเสีย เปลี่ยนหลอดไฟใหม ่

ก าลงัแรงดดูไม่แรง ระยะทางท่อส่งอากาศกบัช่องระบายอาจยาวเกินไป ต่อท่อใหม่ 

เครื่องดดูควนัเอียง น็อตยึดหรือตวัยึดไม่แน่น ยึดน็อตใหแ้น่น 

เครื่องดดูควนัสั่นผิดปรกต ิ

พดัลมมอเตอรเ์สีย  ติดต่อศนูยซ์่อม  
พดัลมมอเตอรห์ลวม ติดต่อศนูยซ์่อม 

เครื่องดดูควนัไม่ไดร้บัการยึดกบัตวัแขวนดี น าเครื่องดดูควนัออกจากตวัยึดแลว้แขวนเครื่องใหม่ 
 

ค าเตือน 
ในบางกรณี เครื่องใชไ้ฟฟ้าอาจจะเป็นอนัตรายไดเ้ม่ือ 

A) ไม่ตรวจสอบสถานะของฟิวเตอรท์ี่กรองอลมิูเนียมเครื่องดดูควนั ในขณะที่เครื่องท างาน หา้มไม่ใหมี้คราบน า้มนัสะสม ควรท าความสะอาดฟิวเตอร์
ที่กรองอลมิูเนียมและรางรองน า้มนัสม ่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) ปิดเครื่องถอด ปลั๊กไฟฟ้า ก่อนที่จะท าการท าความสะอาด หรือ บ ารุงรกัษาใด ๆ 
H) หา้มจบัใบพดัมอเตอรข์ณะที่เครื่องก าลงัท างาน 
I) อย่าใชง้านเครื่องติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน เครื่องเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน ไม่ควรใชเ้ครื่องเป็นเชิงการพาณิชย ์

บริษัทจะไม่รับประกันความเสยีหายทีเ่กิดขึน้จากการใช้งานไม่ถูกต้อง การตดิตั้งผิดวิธี หรือ จากการไม่ท า
ความสะอาดสนิค้าตามทีร่ะบุในคู่มือเล่มนี ้

 

การแก้ปัญหาเบือ้งต้น 
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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 

อย่าใชแ้รงในการขดั เนื่องจากฟิวเตอรอ์าจถกูท าลายได ้(น ามาตากใหแ้หง้ดา้นนอก) 

ฟิวเตอรค์วรน ามาท าความสะอาดแยกกบัจานชามและชอ้นสอ้ม หากน าเขา้เครื่องลา้งจาน ไม่ควรใส่น า้ยารินสเ์อด 

ข้อควรระวงั  
➢ เพ่ือความปลอดภยัการซ่อมบ ารุงเกี่ยวกบัระบบไฟฟ้าควรท าตามกฏ ขอ้บงัคบั ของทอ้งถิ่น ควรติดต่อ ศนูยซ์่อมก่อนการซ่อมบ ารุง โปรดดงึปลั๊ก

ออกทกุครัง้ก่อนเปิดดา้นในเครื่อง 

 

การดูแลรักษาและท าความสะอาด 

สแตนเลสสตีล 
 

ฟิวเตอรก์รองน ้ามัน 
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ใส่ฟิวเตอรต์ามขัน้ตอนต่อไปนี ้

• ใหว้างฟิวเตอรใ์หต้รงกบัช่องดา้นล่างเครื่องดดูควนั 

• กดปุ่ มตวัล็อกฟิวเตอร ์

• ปล่อยปุ่ มตวัล็อกฟิวเตอร ์

• ท าตามขัน้ตอนนีส้  าหรบัการเปลี่ยนฟิวเตอร ์

 
คารบ์อนฟิวเตอร ์(อุปกรณเ์สริม) 
คารบ์อนฟิวเตอรจ์ะน ามาใชเ้พ่ือดดูกลิน่ ควรเปลี่ยนคารบ์อนทกุๆ 3 หรือ 6 เดือนขึน้อยู่ความมากนอ้ยในการท าอาหาร  ควรใส่คารบ์อนฟิวเตอรต์าม
ขอ้แนะน าต่อไปนี ้
1. น าฟิวเตอรก์รองน า้มนัออก 
2. ต าแหน่งคารบ์อนฟิวเตอรจ์ะอยู่ที่ดา้นขา้งมอเตอร ์ใหน้ าคารบ์อนฟิวเตอรอ์อกโดยการหมนุคารบ์อนฟิวเตอรต์ามเข็มนาฬิกา  
3. ท าตามขัน้ตอนแบบยอ้นกลบัเพ่ือติดตัง้คารบ์อนฟิวเตอรต์วัใหม่ 

 

 
 

 
 

ส าคัญ  หลอดไฟควรไดร้บัการเปลี่ยนโคยผูจ้  าหน่าย หรือผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูจ้  าหน่ายเท่านัน้ 
 โปรดปิดเครื่องทกุครัง้ก่อนการซ่อม หรือ ท าความสะอาดเครื่อง  ดใูหม้ั่นใจว่าเครื่องนัน้เย็นลงแลว้ก่อน

สมัผสัโดนเครื่อง 
 ควรใส่ถงุมือหรือใชผ้า้เม่ือสมัผสัโดนหลอดไฟ เพ่ือยืดอายหุลอดไฟ 
 

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED 

• ปิดเครื่องและดกึปลั๊กออกก่อนทกุครัง้ที่ตอ้งการเปล่ียนหลอดไฟ 

การใส่ฟิวเตอรก์รองน ้ามัน 

 

ข้อควรระวัง  
• โปรดดใูหม้ั่นใจว่าฟิวเตอรล์็อกกบัตวัยดึดีแลว้ ไม่เช่นนัน้ฟิวเตอรอ์าจหลดุออกจากต าแหน่งและสรา้งความเสียหายกบัเครื่องได้ 

• แรงดดูเครื่องจะลดลงเม่ือใส่คารบ์อนฟิวเตอร ์

 
การเปลี่ยนหลอดไฟ 
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• รอใหห้ลอดไฟเย็นลงก่อนท าการเปล่ียน 

• ใชไ้ขควงเพื่อน าสกรูออกจากที่ครอบหลอดไฟ จากนัน้ใหน้ าหลอดไฟเก่าออก น าหลอดใหม่เปล่ียนและขดัสกรูที่ครอบกลบั
เขา้ที่เดิมเมื่อเปลี่ยนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

• LED โมดลู – แบบกลม  

• ก าลงัสงูสดุ: 2x1.5 w 

• ก าลงัไฟ: DC 12V 
 

 

 
 

 
 

 

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

 

ข้อบังคับต่อไปนีส้ าคัญต่อการรักษาส่ิงแวดล้อม (เช่น การประหยัดการใช้พลังงานในการท าอาหาร) 

การรักษาส่ิงแวดล้อม 


