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กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนีอ้ยา่งละเอียดกอ่นการใช้งานคร้ังแรก คู่มือนี้มีขอ้มูลส าคัญเกี่ยวกบัการตดิตั้ง การใช้

งาน และการบ ารุงรักษาดูแลเคร่ืองใช้อยา่งปลอดภยั ให้เกบ็คู่มือนี้ไว้เพื่อใชอ้้างอิงและสง่ต่อให้ผู้ใช้รายต่อไป 

ผูต้ิดตัง้ตอ้งตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เครือ่งใชน้ีท้  างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ณ ต าแหนง่ทีต่ดิตัง้ และจะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั

หากตดิตัง้อยา่งถกูตอ้งตามค าแนะน าดา้นความปลอดภยั   

เครือ่งใชน้ีเ้ป็นผลติภณัฑส์  าหรบัใชใ้นบา้นในครวัเรอืนเทา่นัน้  ซึง่ถกูออกแบบมาเพื่อการก าจดักลิน่อนัไมพ่งึประสงคใ์นหอ้งครวั 
อยา่ใชเ้ครือ่งดดูควนันีเ้พื่อการอืน่นอกเหนือจากที่ไดร้ะบใุนวตัถปุระสงคก์ารใชง้านไวเ้ฉพาะแลว้นี ้และอยา่ปลอ่ยใหเ้ครือ่งดดู
ควนันีท้  างานขณะไมม่ีคนอยู ่ 
 
เด็กที่มีอายมุากกวา่ 8 ปี และบคุคลทพุพลภาพหรอืบคุคลที่ไมม่ีประสบการณห์รอืไมม่ีความรูส้ามารถใชง้านเครือ่งดดูควนันีไ้ด ้
หากมีผูด้แูลซึง่เป็นบคุคลที่รบัผิดชอบดา้นความปลอดภยัหรอืเคยไดร้บัการสอนวิธีการใชเ้ครือ่งอยา่งปลอดภยัและเขา้ใจถึง
ความเสีย่งที่เกิดจากการใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้งเหมาะสมอยูด่ว้ย                                                                                                         
 
ดแูลใหเ้ด็กอายตุ  ่ากวา่ 8 ปีอยูห่า่งจากสายไฟและเครือ่งดดูควนัในระยะที่ปลอดภยั ตอ้งไมใ่หเ้ดก็ๆเขา้ไปเลน่กบัเครือ่งดดูควนั 
ตอ้งไมใ่หเ้ดก็ๆเป็นผูด้แูลและท าความสะอาดเครือ่งดดูควนั เวน้แต่จะเป็นเด็กวยั 15 ปีขึน้ไปท่ีสามารถท าไดภ้ายใตก้ารก ากบั
ดแูลของผูใ้หญ่  
 
ตรวจสภาพความเสยีหายของสนิคา้อนัอาจมีหลงัจากแกะกลอ่ง อยา่น าไปตดิตัง้ใชง้านหากพบวา่มคีวามเสยีหายที่จากการ
ขนสง่ 
 
       
 ข้อส าคัญ 
 

เคร่ืองดดูควันนีส้ าหรับใช้ในรูปแบบหมุนเวียนอากาศเท่าน้ัน  
 
                                                                                         

ผู้ผลิตไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทีเ่กดิจากการใช้งานทีไ่ม่เหมาะสมหรอืการใช้
งานทีไ่ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงคก์ารใช้งาน  
  

 

 

วัตถุประสงคใ์นการใช้งาน 
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 ค ำเตือน – เรือ่งการส าลกั/หายใจไมอ่อกSuffocation 

 วสัดขุองบรรจภุณัฑน์ีเ้ป็นอนัตรายตอ่เด็ก  อยา่ปลอ่ยใหเ้ด็กน ามาเลน่ 

 ค าเตอืน – ความเสี่ยงจากอัคคภีัย 

 อยา่ใชง้านเครือ่งดดูควนัโดยที่ไมม่ีตวักรองไขมนั    การพอกพนูของไขมนัจะมคีวามเสีย่งตอ่การเกิดไฟไหม ้ขอ้ส าคญัคือ
ตอ้งท าความสะอาดและ/หรอืเปลีย่นตวักรองไขมนัตามชว่งเวลาที่ก าหนดอยา่งเหมาะสม 

 อยา่ท าการป้ิงยา่งอาหารดว้ยเปลวไฟใตเ้ครือ่งดดูควนัโดยตรง  เปลวไฟจะถกูดดูเขา้ไปในปลอ่ง และตวักรองไขมนัอาจติด
ไฟได ้ อยา่ติดตัง้เครือ่งดดูควนัใกลก้บัเครือ่งใชท้ี่สามารถเป็นเชือ้เพลงิ อาทิเช่น ไมห้รอืถา่น เวน้แตจ่ะมีฝาปิดที่ปิดและ
ถอดออกได ้ที่ตอ้งไมม่ีการเกิดประกายไฟ   

 การประกอบอาหารอยา่งตอ่เนื่องดว้ยน า้มนัท่ีรอ้นจดั เพิม่ความเสีย่งที่จะมีไฟลกุไหมไ้ดเ้อง  หากเกิดเหตกุารณด์งักลา่ว 
อยา่ใชน้ า้ราดลงไปบนไฟท่ีลกุไหมน้ัน้ ใหด้บัไฟดว้ยความระมดัระวงัโดยใชฝ้าครอบ ผา้กนัไฟหรอืสิง่ที่คลา้ยกนัคลมุเพื่อ
เพื่อดบัไฟอยา่งระมดัระวงั                                            

 อยา่ปลอ่ยใหเ้กิดเปลวไฟภายใตเ้ครือ่งดดูควนัขณะก าลงัใชง้าน เพราะเปลวไฟอาจจะท าใหเ้ครือ่งดดูควนัเสยีหายหรอืเกิด
ไฟไหมไ้ด ้ ตอ้งวางภาชนะปรุงอาหารไวบ้นเตาเสมอขณะเครือ่งดดูควนัก าลงัท างาน                                                                                              

 ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่สายไฟไมไ่ดอ้ยูใ่กลค้วามรอ้นหรอืของมีคม        
 หา้มใชป้ลัก๊พว่งตอ่สายใชง้านหลายตวั การใชง้านท่ีเกินก าลงัอาจท าใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้ 
 การประกอบอาหารพรอ้มกนัหลายเตาจะท าใหเ้กิดความรอ้นสงู อาจท าใหท้ี่ดดูควนัเสยีหายหรอืเกิดไฟลกุไหมไ้ด ้  
 

 ค าเตอืน – ความเสี่ยงต่อการถูกความร้อนลวก 

 สว่นตา่งๆของเครือ่งดดูควนัจะรอ้นมากขณะใชง้าน อยา่ไปสมัผสัและใหเ้ด็กๆอยู่หา่งในระยะที่ปลอดภยั                                                                                                

 เครือ่งดดูควนัจะรอ้นจากการใชง้าน การท าความสะอาด ตอ้งท าหลงัจากที่ปลอ่ยใหเ้ครือ่งดดูควนัคลายรอ้นจนเย็นลงแลว้

เทา่นัน้  

 ค าเตอืน – ความเสี่ยงต่อการบาดเจบ็ 

 การซอ่มแซมที่ไมถ่กูวิธีเป็นอนัตราย ควรท าโดยช่างผูช้  านาญที่ไดร้บัการรบัรองเทา่นัน้  หากพบวา่เครือ่งใชม้ีความ
บกพรอ่งตอ่การใชง้าน ใหถ้อดปลัก๊ออก พรอ้มกบัปิดเบรกเกอร ์แลว้ติดตอ่ขอความช่วยเหลอืจากศนูยบ์รกิารหลงัการขาย   

 การดดัแปลงสว่นประกอบใดๆของเครือ่งใชน้ีเ้ป็นอนัตราย การปรบัแกจ้ดุทีเ่ช่ือมตอ่กบัระบบไฟฟา้หรอืชิน้สว่นใดๆสามารถ
ท าใหเ้กิดความผิดพลาดในการท างานและอาจท าใหผู้ใ้ชต้กอยูใ่นความเสีย่ง  

 
 

ข้อมูลด้านความปลอดภยั 
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 หา้มใชเ้ครือ่งฉีดน า้แรงดนัสงูหรอืเครือ่งท าความสะอาดระบบไอน า้ในการท าความสะอาด ซึง่จะสง่ผลใหเ้กิดไฟฟา้ช็อต                                                                                              

 ก่อนการท าความสะอาดฯ ใหปิ้ดเบรกเกอร ์และถอดปลัก๊เครือ่งดดูควนัออกก่อน แลว้ใชผ้า้ชบุน า้พอหมาดเทา่นัน้ในการ
เช็ดท าความสะอาด หากมีความชืน้อาจสง่ผลใหเ้กิดไฟฟา้ช็อตได ้  

 สว่นประกอบภายในเครือ่งอาจมขีอบคม ใหส้วมถงุมือปอ้งกนั  
 แสงไฟจากหลอด LED จา้มาก อาจท ารา้ยดวงตาได ้ ดงันัน้อยา่มองตรงไปท่ีแสง LED นานเกิน 100 วินาที                       
 

 ค ำเตือน – ความเสีย่งจากไฟฟ้าช็อต 

 

 อปุกรณท์ี่ช ารุดอาจท าใหเ้กิดไฟฟา้ช็อตได ้ อยา่ใชง้านขณะช ารุด ใหถ้อดปลัก๊และปิดเบรกเกอร ์แลว้ติดตอ่ศนูยบ์รกิารหลงั

การขายเพื่อขอความช่วยเหลอื     

 การซอ่มแซมที่ไมถ่กูวิธีเป็นอนัตราย ควรท าโดยช่างผูช้  านาญที่ไดร้บัการรบัรองเทา่นัน้  หากพบวา่เครือ่งใชม้ีความ
บกพรอ่งตอ่การใชง้าน ใหถ้อดปลัก๊ออก พรอ้มกบัปิดเบรกเกอร ์แลว้ติดตอ่ขอความช่วยเหลอืจากศนูยบ์รกิารหลงัการขาย    

 ดงึปลัก๊ไฟ ปิดเบรกเกอรก์่อนท าความสะอาด ความชืน้ท่ีเลด็ลอดเขา้ไปในเครือ่งดดูควนัอาจท าเกิดไฟฟา้ช๊อตได ้   

 ค าเตือน – สาเหตขุองความเสียหาย   

 เปิดเครือ่งดดูควนัทกุครัง้ที่ท  าอาหารเพื่อหลกีเลีย่งการจบัตวัของเขมา่ควนั ที่จะท าใหเ้กิดการควบแนน่สามารถกดักรอ่น

ผลติภณัฑใ์หเ้สยีหายได ้                                           

 เปลีย่นหลอดไฟที่ช ารุดเสมอเพื่อปอ้งกนัหลอดไฟท่ีเหลอืจากการใชง้านเกินก าลงั                       

 อยา่ท าความสะอาดแผงควบคมุดว้ยผา้เปียกเพราะอาจท าใหร้ะบบแผงวงจรเสยีหายหากมีของเหลวไหลเขา้ไปใน

แผงวงจร                                                                              

 ควรท าความสะอาดสว่นท่ีเป็นสแตนเลสตามแนวของสแตนเลสเพื่อไมใ่หพ้ืน้ผิวแสตนเลสเสยีหาย และหา้มใชน้ า้ยาท า

ความสะอาดสแตนเลสท าความสะอาดเครือ่งดดูควนันี ้  

 หา้มใชน้ า้ยาท าความสะอาดที่มีฤทธ์ิกดักรอ่นพืน้ผิว   เพราะอาจท าใหพ้ืน้ผิวสแตนเลสเสยีหายได ้ 

 ใหล้อกแผน่ฟิลม์ออกจากเครือ่งดดูควนัออกใหห้มดก่อนการใชง้านครัง้แรก ถา้ไมล่อกออกใหห้มดจะเสีย่งตอ่การเกิดความ

เสยีหายบนพืน้ผิวของเครือ่งดดูควนั  
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การประหยัดพลังงาน 

 ในระหวา่งการประกอบอาหาร ควรแนใ่จวา่มีอากาศเพียงพอใหเ้ครือ่งดดูควนัท างานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ พรอ้มทัง้ใหม้ี

เสยีงรบกวนจากการท างานของเครือ่งดดูควนัในระดบัเบา                                           

 ใหป้รบัความเรว็พดัลมตามปรมิาณไอระเหยที่เกิดขึน้ขณะประกอบอาหาร การใชค้วามเรว็พดัลมระดบัต ่ากวา่/เบากวา่

จะท าใหเ้กิดการสิน้เปลอืงพลงังานนอ้ยลง ใหใ้ชโ้หมดเขม้ขน้หรอืบสูเตอรเ์มื่อจ าเป็นเทา่นัน้  

 ปิดสวิตชเ์ครือ่งดดูควนัหากไมไ่ดใ้ชง้าน   

 ท าความสะอาดและเปลีย่นไสก้รองตามรอบระยะ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานและปอ้งกนัความเสีย่งอนัอาจเกิด

จากไฟไหม ้

การก าจัดทิง้ 

 อปุกรณแ์ละบรรจภุณัฑน์ีเ้ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มและสามารถน าไปรไีซเคิลได ้ โปรดช่วยกนัดแูลสิง่แวดลอ้มดว้ยการก าจดั

บรรจภุณัฑอ์ยา่งถกูวิธี รวมถึงการน าเครือ่งใชเ้กา่กลบัมาใชใ้หม ่ 

 ก่อนทิง้เครือ่งใชไ้ฟฟา้เก่า ใหถ้อดอปุกรณอ์อกจากแหลง่จา่ยไฟและเอาสายไฟออกเพื่อปอ้งกนัอนัตราย  

รูปแบบการท างาน 

ระบบหมุนเวียนอากาศ                                                                                                    

 พดัลมเครือ่งดดูควนัจะดงึไอระเหยและกลิน่ของอาหารเขา้มา จากนัน้จึงท าความสะอาด

อากาศดว้ยตวักรองไขมนัและตวักรองพลาสมา  อากาศบรสิทุธ์ิจะถกูสง่กลบัไปยงัหอ้งครวั

ผา่นช่องระบายอากาศในเครือ่งดดูควนั  

หมายเหตุ: เครือ่งดดูควนันีใ้ชใ้นโหมดหมนุเวียนอากาศเทา่นัน้  

 

 

 

 

 เครือ่งดดูควนันีป้ระกอบดว้ยตวักรองพลาสม่า 

 สามารถดวูิธีการท างาน การประกอบเพื่อใชง้านและการดแูลบ ารุงรกัษาไดจ้ากคูม่ือการใชง้านท่ีตดิมากบัเครือ่งดดูควนันี ้ 

การรักษาส่ิงแวดล้อม 

ตัวกรองพลาสม่า (Plasma Filter) 
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วิธีการใช้งานเคร่ืองดดูควัน 
ใชง้านเครือ่งดดูควนัดว้ยการแตะปุ่ มเซนเซอรส์มัผสัเพียงเบาๆ  

เพื่อใหไ้ดอ้ากาศถา่ยเทท่ีดีขึน้ แนะน าใหเ้ปิดเครือ่งดดูควนัสกัสองสามนาทีก่อนการเริม่ประกอบอาหาร และปลอ่ยใหเ้ครือ่งดดู

ควนัท างานตอ่ไปหลงัท าอาหารเสรจ็ประมาณ 15 นาที (หรอือยา่งนอ้ยก็ใหก้ลิน่จากอาหารหมดไป) 

แผงควบคุมการท างาน

 

เมื่อเสยีบปลัก๊เครือ่งดดูควนัครัง้แรกและท าการเปิดเครือ่ง สญัลกัษณว์งแหวนสสีม้นีจ้ะสวา่งขึน้  

หมายเหตุ: ขณะอยูใ่นโหมดสแตนบายด ์แสงสสีม้ก็จะสวา่งดว้ยเหมือนกนั  

แตะปุ่ ม ON/OFF นีเ้พื่อเปิดและปิดเครือ่งดดูควนั เมื่อท าการเปิด ไฟแสดงสญัญาณทกุตวัจะสวา่งขึน้  รวมทัง้เลข 0 
บนจอแสดงผลและไฟตกแตง่แผงดา้นหนา้  
หมายเหตุ: หากเซ็นเซอรต์รวจจบัไดว้า่บนแผงควบคมุไมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 40 วินาที เครือ่งดดูควนัจะกลบัสู่
โหมดสแตนบายดโ์ดยอตัโนมตั ิ

แตะปุ่ มนีเ้พื่อตัง้คา่เพิม่ความแรงพดัลม (1 – 2 – 3 – P) ปิดพดัลมดว้ยการตัง้คา่ไปท่ี 0 

แตะปุ่ มนีเ้พื่อตัง้คา่ลดความแรงพดัลม (P – 3 – 2 – 1) ปิดพดัลมดว้ยการตัง้คา่ไปท่ี 0 

หากตอ้งการตัง้คา่เป็นโหมดบสูเตอร ์ใหเ้พิ่มการตัง้คา่พดัลมจนกวา่จะเห็นตวั P บนจอแสดงผล หลงัจากนัน้
ประมาณ 10 นาที เครือ่งดดูควนัจะกลบัไปท่ีคา่พดัลม 3 โดยอตัโนมตัิ  ถา้หากตอ้งการใหโ้หมดบสูเตอรห์ยดุท างาน
ก่อนเวลาที่ตัง้คา่อตัโนมตัิไว ้ใหต้ัง้คา่เพิ่มหรอืลดที่ปุ่ มปรบัความแรงพดัลม  
หมายเหตุ: ไมส่ามารถใชง้านโหมดบสูเตอร ์(booster) กบัโหมดหนว่งเวลา(delay timer) พรอ้มกนัได ้

หากตอ้งการเปิด/ปิดไฟ LED ขอบเครือ่งดดูควนั ใหแ้ตะที่สญัลกัษณน์ีค้า้งไวป้ระมาณ 1 วินาที ในการสลบัไฟแถบ 

LED และสามารถท าการเปิดปิดไฟตกแตง่แผงดา้นหนา้ไดด้ว้ยการแตะสญัลกัษณน์ีค้า้งไวป้ระมาณ 3 วินาที            

หมายเหตุ: การท างานในขอ้นีจ้ะท างานแยกจากการตัง้คา่พดัลม 

a. หากตอ้งการตัง้เวลาหนว่ง (delay timer) ใหต้ัง้คา่พดัลมไปที่ 1 หรอื 2 หรอื 3 ตามตอ้งการ   

b. แตะสญัลกัษณต์วัจบัเวลาเพื่อเริม่ตัง้เวลาทีต่อ้งการ ตวัเลขบนจอแสดงผลกบัตวัจบัเวลาจะกะพรบิ 5 วินาที        

c. ตัง้คา่เวลาที่ตอ้งการดว้ยปุ่ มตัง้เวลา                                      

คู่มือการใช้งาน 
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หมายเหตุ: การแตะปุ่ มตวัตัง้เวลา 1 ครัง้ จะแสดงเลข 1 บนหนา้จอ ตวัจบัเวลาที่ตัง้คา่ไวจ้ากโรงงานคือ 5-20 

นาที, 1 = 5 นาที, 2 = 10 นาที, 3 = 15 นาที และ 4 = 20 นาที  หากตอ้งการปิดการใชง้านนีก้่อนเวลาทีต่ัง้ไว ้ให้

แตะปุ่ มสญัลกัษณ ์+บวก –ลบ ใหอ้ยูท่ี่ 0 ตวัจบัเวลาจะหยดุท างานอตัโนมตัิภายใน 5 วินาที                                             

a. หลงัจากตัง้เวลาที่ตอ้งการแลว้  เครือ่งดดูควนัจะสลบักลบัไปท่ีการตัง้คา่พดัลมที่ตัง้ไวล้ว่งหนา้โดยอตัโนมตัิ 

และวงแหวนสสีม้ของสญัลกัษณต์วัจบัเวลาจะเริม่กะพรบิ เมื่อท างานครบก าหนดเวลาทีต่ัง้ไว ้ไฟจะหยดุกะพรบิ

ภายใน 5 วินาท ี

การตัง้คา่การท างานไปท่ีรูปแบบสะอาดและสดช่ืน (clean and fresh) หลงัการประกอบอาหาร ใหต้ัง้คา่ที่ปุ่ มปรบั

ความแรงพดัลมไปท่ี 0  ท าการปิดไฟ LED ทีข่อบรอบเครือ่งดดูควนัดว้ยการกดปุ่ มนีค้า้งไว ้1 วินาท ีแตะปุ่ มจบัเวลา

คา้งไวป้ระมาณ 3 วินาที จะมีเสยีงเตือนขึน้ การท างานจะเริม่ขึน้ภายใน 40 วินาที หลงัมีเสยีงเตือน ไฟทกุดวงจะดบั

ลง ยกเวน้ไฟวงแหวนสสีม้ของสญัลกัษณเ์ปิด/ปิด และตวัจบัเวลาที่ยงักะพรบิอยู ่          

หากตอ้งการปิดการท างานนีก้่อนเวลาที่ตัง้ไว ้ใหแ้ตะที่สญัลกัษณเ์ปิด/ปิด สญัลกัษณท์ัง้หมดจะมีแสงสวา่งขึน้ ให้

แตะที่สญัลกัษณจ์บัเวลาประมาณ 3 วินาที เพื่อยกเลกิการท างานนี ้

ถา้หากตอ้งการใหอ้ากาศในหอ้งครวัสะอาดแมใ้นยามที่ไมไ่ดท้  าการประกอบอาหาร มีวิธีการใชง้านรูปแบบสะอาด

และสดช่ืน (clean and fresh) อกีวิธี  ซึง่ท าไดด้ว้ยการเปิดเครือ่งดดูควนั  โดยแตะที่สญัลกัษณเ์ปิด/ปิดและตวัจบั

เวลาคา้งไวป้ระมาณ 3 วินาที จะไดย้ินเสยีงเตือน  เมื่อมีเสยีงเตือน การท างานจะเริม่ขึน้ หลงัจากนัน้ประมาณ 40 

วินาที ไฟทัง้หมดจะปิดลง ยกเวน้สญัลกัษณเ์ปิด/ปิด ไฟพืน้หลงัวงแหวนสสีม้และสญัลกัษณต์วัจบัเวลาสสีม้จะ

กะพรบิ หากตอ้งการปิดการท างานนีก้่อนหมดเวลาที่ตัง้ไว ้ใหแ้ตะสญัลกัษณเ์ปิด/ปิด สญัลกัษณท์ัง้หมดจะสวา่งขึน้  

แตะสญัลกัษณต์วัจบัเวลาประมาณ 3 วินาทีเพื่อปิดการท างานนี ้                  

หมายเหตุ: การท างานแบบสะอาดและสดช่ืน (Clean and fresh) ถกูตัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ใหท้ างานที่ 5 นาทีแรกของแต่

ละชั่วโมง ส าหรบั 24 ชั่วโมง ท่ีความแรงพดัลม 1  

ถา้หากใชง้านเครือ่งดดูควนัถึง 90 ชั่วโมงแลว้ ยงัไมไ่ดท้ าความสะอาดตวักรองไขมนั จดุไฟแสดงสถานะดา้นลา่งขวา

ของจอแสดงผลจะกะพรบิขึน้เพื่อเตือนใหท้ าความสะอาดตวักรองไขมนั                              

หากตอ้งการตัง้คา่ใหม ่ใหแ้ตะสญัลกัษณจ์บัเวลาคา้งไวป้ระมาณ 5 วินาที  

หากใชง้านเครือ่งดดูควนัถึง 270 ชั่วโมงแลว้ คณุยงัไมไ่ดท้ าการเปลีย่นตวักรองคารบ์อนหรอืชาโคล จดุไฟแสดง
สถานะบนจอแสดงผลตรงดา้นลา่งขวาจะกะพรบิเตือนเมื่อถึงเวลาตอ้งเปลีย่น  หากมกีารประกอบอาหารมาก จนท า
ใหต้วักรองสกปรกหรอืเปลีย่นสอียา่งเห็นไดช้ดั ใหท้ าการเปลีย่นใหมท่นัที ซึง่ตวักรองนีไ้มส่ามารถน าไปลา้งแลว้น า
กลบัมาใชใ้หมไ่ด ้                                                                
การตัง้คา่ใหมท่ าไดโ้ดยการแตะสญัลกัษณต์วัจบัเวลาคา้งไวป้ระมาณ 5 วินาท ี

หมายเหตุ: ตวับง่ชีค้วามอิ่มตวัของตวักรอง ใชไ้มไ่ดก้บัตวักรองคารบ์อนในเครือ่งดดูควนันี ้ กรุณาดคููม่ือการใชต้วั
กรองพลาสมาส าหรบัการดแูลบ ารุงรกัษาตวักรองคารบ์อน 



9 

 

 

 

 ค าเตอืน: ก่อนการท าความสะอาดหรอืบ ารุงรกัษาใดๆ ใหแ้นใ่จวา่ไดถ้อดปลัก๊ออกเรยีบรอ้ยแลว้                                                    

สว่นประกอบภายในเครือ่งดดูควนัอาจมีขอบแหลมคม ใหใ้ชถ้งุมอืในการท าความสะอาดหรอืบ ารุงรกัษา 

น ้ายาท าความสะอาด  

เพื่อใหแ้นใ่จวา่พืน้ผิวตา่งๆไมไ่ดร้บัความเสยีหายจากการใชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดที่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้ าตามค าแนะน าใน

ตาราง และหา้มใชส้ิง่ตอ่ไปนีท้  าความสะอาดเครือ่งดดูควนั: 

 สารท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดกดักรอ่น อาทิเช่น น า้ยาหรอืผงขจดัคราบเอนกประสงค ์ 

 ผลติภณัฑท์ าความสะอาดที่มีปรมิาณแอลกอฮอรส์งู                                                                      

 ฟองน า้หรอืใยขดั                                                                      

 เครือ่งท าความสะอาดระบบไอน า้หรอืเครือ่งแรงดนัน า้                                                                         

 ผลติภณัฑท์ าความสะอาดที่ละลายตะกรนั                                                                            

 ผลติภณัฑท์ าความสะอาดเอนกประสงค ์ 

หมายเหตุ: ใชฟ้องน า้นุม่อนัใหมห่รอืผา้นุม่ลา้งใหส้ะอาดก่อนใชง้านทกุครัง้ หา้มใชใ้ยขดัหรอืแปรงลวดเนื่องจากอาจท าใหเ้กิด

รอยขีดขว่นหรอืรอยอื่นๆ ใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าและค าเตือนทัง้หมด รวมถงึค าเตือนในผลติภณัฑท์ าความสะอาดดว้ย  

พื้นผิว ค าแนะน า 

สแตนเลส 

ท าความสะอาดโดยใชผ้า้หรือฟองน า้ชุบน า้สบู่อุ่นๆพอหมาดเช็ดท าความสะอาด แลว้ใชผ้า้นุ่มที่ไม่เป็นขุยเช็ดให้
แหง้    
ไม่ปล่อยใหเ้ครื่องดดูควนัสกปรกเลอะเปรอะเป้ือน 
ใหเ้ช็ดท าความสะอาดตามลายทางของสแตนเลสเท่านัน้ เพื่อไม่ใหเ้กิดรอยบนพืน้ผิว 

พืน้ผิวที่เคลือบสี 
ท าความสะอาดโดยใชผ้า้หรือฟองน า้ชุบน า้สบู่อุ่นๆพอหมาดเช็ดท าความสะอาด  
ใชผ้า้นุ่มที่ไม่เป็นขุยเช็ดใหแ้หง้    
อย่าใชน้  า้ยาลา้งสแตนเลสมาท าความสะอาด 

พลาสติกและอลูมิเนียม 
ท าความสะอาดโดยใชผ้า้หรือฟองน า้ชุบน า้สบู่อุ่นๆพอหมาดเช็ดท าความสะอาด  
เช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้เนือ้นุ่มที่ไม่เป็นขุย 

กระจก 

ท าความสะอาดดว้ยน า้ยาท าความสะอาดผสมน า้อุ่น โดยใชผ้า้นุ่มชุบน า้พอหมาดๆ เช็ดท าความสะอาด 

แลว้ใชผ้า้นุ่มที่ไม่เป็นขุยเช็ดใหแ้หง้    
หา้มใชข้องมีคมขูด 

แผงควบคมุ 

ท าความสะอาดดว้ยน า้ยาท าความสะอาดผสมน า้อุ่น โดยใชผ้า้นุ่มชุบน า้พอหมาดๆ เช็ดท าความสะอาด 
แลว้ใชผ้า้นุ่มที่ไม่เป็นขุยเช็ดใหแ้หง้    
หา้มท าความสะอาดแผงควบคุมดว้ยผา้เปียกเพราะจะท าใหร้ะบบอีเล็กทรอนิกสเ์สียหาย  

การดูแลและการบ ารุงรักษา 
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กรองไขมัน  

 ค าเตอืน: สิง่ส  าคญัคือตอ้งท าความสะอาดและหรอืเปลีย่นตวักรองไขมนัอยา่งสม ่าเสมอตามชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 
เนื่องจากการสะสมของไขมนัจะเพิ่มความเสีย่งในการเกิดไฟไหม ้หา้มใชง้านเครือ่งดดูควนัโดยไมไ่ดต้ิดตัง้ตวักรองไขมนั                                              
สว่นประกอบดา้นในเครือ่งใชน้ีอ้าจมีขอบแหลมคม แนะน าใหส้วมถุงมือปอ้งกนั                                                                                           

วิธีการถอดตวักรองไขมนั (รูปที่ 1)                                                                      
 
 

 ดนัเพื่อเปิดลอ็คและคอ่ยๆ ดงึตวักรองไขมนัลงพรอ้มกบัจบัตวั
กรองไขมนัจากดา้นลา่งโดยใชอ้กีมือหนึง่  
                                  

 ถอดตวักรองไขมนัออกจากที่ยดึตวักรองไขมนั                                 

                          รูปท่ี 1 
 
หายเหตุ: คราบไขมนัอาจสะสมที่ดา้นลา่งของตวักรองไขมนั  ถือตวักรองไขมนัในแนวราบเพื่อปอ้งกนัไมใ่หไ้ขหรอืไขมนัไหล
ออกจากตวักรอง  
 
การท าความสะอาดแผ่นกรอง 

 หา้มใชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิรุนแรง เป็นกรด หรอืเป็นดา่ง                                      

 ตอ้งถอดและท าความสะอาดตวักรองไขมนัทกุ 4 สปัดาหข์ึน้อยูก่บัความถ่ีในการใชง้านหรอืเมื่อไฟแสดงสถานะสสีม้

กะพรบิบนหนา้ตา่งแสดงผลของแผงควบคมุ      

 เมื่อท าความสะอาดตวักรองไขมนั ใหท้ าความสะอาดที่ยดึตวักรองไขมนัและชิน้สว่นท่ีเขา้ถึงไดท้ัง้หมดในเครือ่งโดยใชผ้า้

ชบุน า้พอหมาดเช็ดท าความสะอาด 

 สามารถท าความสะอาดตวักรองน า้มนัดว้ยมือหรอืเครือ่งลา้งจาน   

 การท าความสะอาดดว้ยมือ: แชต่วักรองไขมนัในน า้อุน่ผสมน า้ยาลา้งจาน (ประมาณ 40C) เพื่อขจดัคราบไขมนัไดง้่ายขึน้ 

แปรงตวักรองไขมนั ลา้งออกใหส้ะอาด แลว้ปลอ่ยใหแ้หง้ก่อนติดเขา้ไปใหม่  

 การท าความสะอาดดว้ยเครือ่งลา้งจาน: ใชน้ า้ยาลา้งจานทั่วไปในครวัเรอืน เลอืกโปรแกรมการลา้งที่เหมาะสม (ไมเ่กิน 70 

องศาเซลเซียส) อยา่ท าความสะอาดตวักรองไขมนัท่ีสกปรกมากรว่มกบัเครือ่งครวัใดๆ วางตวักรองไขมนัในเครือ่งลา้งจาน

โดยเวน้ท่ีวา่งไวร้อบๆ เสรจ็แลว้ปลอ่ยทิง้ไวใ้หแ้หง้ก่อนน าไปใสก่ลบัไวท้ี่เดิม                            

หมายเหตุ: ตวักรองไขมนัอาจเกิดการเปลีย่นสเีลก็นอ้ย  ซึง่ไมม่ีผลตอ่ประสทิธิภาพของตวักรองไขมนั  
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วิธีการตดิตัง้กรองไขมัน                                                                                                

 ใสต่วักรองไขมนักลบัและลอ็คเขา้ที่ โดยจบัตวักรองไขมนัจากดา้นลา่งโดยใชอ้ีกมือหนึง่สอดเขา้ไปในที่ยดึตวักรองไขมนัใน
เวลาเดียวกนั ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ตวักรองไขมนัอยูใ่นต าแหนง่ทีถ่กูตอ้ง                                                                         

 หากใสต่วักรองไขมนัไมถ่กูตอ้ง ใหป้ลดลอ็คแลว้ใสก่ลบัเขา้ไปใหม ่  
 

วิธีการท าความสะอาดตัวเคร่ืองดูดควัน 

 ใชผ้า้นุม่ชบุน า้ยาท าความสะอาดอุน่ๆเช็ดท าความสะอาด แลว้ใชผ้า้ที่ไมเ่ป็นขยุเช็ดใหแ้หง้ 

 หลกีเลีย่งการใชน้ า้ยาท่ีมฤีทธ์ิกดักรอ่น จะท าใหพ้ืน้ผิวเครือ่งดดูควนัเสยีหาย 

 อยา่ใชผ้า้เปียกท าความสะอาดแผงควบคมุ เพราะมีความเสีย่งที่แผงวงจรอีเลก็ทรอนิกสจ์ะเสยีหายจากไอน า้หรอื
ของเหลวที่อาจเขา้ไปในแผงวงจรอีเลค็ทรอนิกสไ์ด ้   

วิธีการท าความสะอาดแผงหลอดไฟ LED (รูปที่ 2 & รูปที่ 2.1) 

 

 

 

 

 

 

                              รูปที่ 2                                                            รูปท่ี 2.1 

ส าหรับแผงไฟ LED รอบขอบเคร่ืองดดูควันที่สกปรกมากๆ                                                             

 คอ่ยๆ ดงึแผงไฟ LED ออกมาแลว้ถอดสายไฟออก   
 ใชส้องมือยกแผง LED นัน้ ขึน้ 45 องศา ขึน้ไปทางช่องเปิดของขอเก่ียวดา้นหลงัซา้ย คอ่ยๆ เลือ่นแผงไฟ LED ออก

ทางดา้นขวา                                                                                                                      

 สเปรยแ์ผงแถบ LED ดว้ยน า้อุน่ก่อนท าความสะอาดดว้ยน า้อุน่ผสมน า้ยา ลา้งเลก็นอ้ยโดยใชฟ้องน า้ชบุน า้หมาดๆ หรอื

ผา้ชบุน า้หมาดๆ แผงไฟ LED นีไ้ดร้บัการปอ้งกนัจากของเหลวและผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน IP4    

 ยอ้นกลบัขัน้ตอนเดิมเมื่อท าการติดแผงไฟฯกลบัเขา้ที่เดิม                                   

กรณีที่แผง LED ไม่สกปรกมาก                                             

 คอ่ยๆ ดงึแผงไฟ LED นีล้งมาและถอดสายไฟออก  

 ท าความสะอาดแผงไฟ LED นี ้ดว้ยน า้สบูอุ่น่ๆ โดยใชฟ้องน า้ชบุน า้หมาดๆ หรอืผา้ชบุน า้หมาดๆ เช็ดท าความสะอาด 

แลว้ใชผ้า้แหง้ไมเ่ป็นขยุเช็ดใหแ้หง้                                               
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 ยอ้นกลบัขัน้ตอนเมื่อท าการประกอบแผงไฟกลบัท่ีเดิม 

หมายเหตุ: กรุณาติดตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัการขาย หากพบวา่แผงไฟ LED มีความผิดปกติ อยา่ซอ่มเอง 

ถาดรองน ้ามัน  

วิธีการท าความสะอาดถาดรองน ้ามัน (รูปที่ 3 & รูปที่ 3.1) 

 

 

 

 

รูปท่ี 3                                                                      รูปท่ี 3.1 

ดงึแผง LED ออกมาอยา่งระมดัระวงั และดงึสายไฟออก           

 ถอดตวักรองไขมนัและเลือ่นถาดรองน า้มนัออกมา ซึง่อาจมีน า้มนัอยูใ่นถาดรองน า้มนั ขณะถอดออกใหถื้อถาดรองน า้มนั

ในแนวราบ                    

 

 ท าความสะอาดถาดรองน า้มนัดว้ยน า้ยาลา้งจานผสมน า้อุน่ ทิง้ไวใ้หแ้หง้ก่อนน าใสก่ลบัท่ีเดมิ     

 

 ยอ้นกลบัขัน้ตอนเมื่อตอ้งการใสก่ลบัท่ีเดิม 

 
หลอดไฟ LED 

การเปลีย่นหลอดไฟ LED สามารถท าไดโ้ดยผูผ้ลติเทา่นัน้ หรอืจากฝ่ายบรกิารลกูคา้หรอืตวัแทนบรกิารหลงัการขายที่ไดร้บั
อนญุาตเทา่นัน้  
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 ค าเตือน: การซอ่มแซมที่ไมถ่กูวธีิเป็นอนัตราย ควรท าโดยชา่งผูช้  านาญที่ไดร้บัการรบัรองเทา่นัน้  หากพบวา่เครือ่งใชม้ี
ความบกพรอ่งตอ่การใชง้าน ใหถ้อดปลัก๊ออก พรอ้มกบัปิดเบรกเกอร ์แลว้ติดตอ่ขอความชว่ยเหลอืจากศนูยบ์รกิารหลงัการขาย   
 

 

หลงัจากการตรวจเช็คขา้งตน้แลว้ แตปั่ญหายงัคงอยู ่โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารเพื่อ

ขอความชว่ยเหลอื 

โปรดระบหุมายเลขรุน่ของเครือ่งดดูควนั ตามทีแ่สดงไวใ้นแผน่ปา้ยบนเครือ่งดดู

ควนั (รูปท่ี 4) 

โปรดทราบวา่จ าเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานการซือ้และบตัรรบัประกนัท่ีถกูตอ้ง 

ส าหรบัการใชบ้รกิารภายใตก้ารรบัประกนั 

โปรดทราบวา่การใชบ้รกิารวิศวกรหลงัการขายจะถกูเรยีกเก็บเงินหากปัญหาเกิด

จากขอ้ผิดพลาดของผูใ้ชแ้มใ้นช่วงระยะเวลารบัประกนัก็ตาม 

 

หมายเหตุ: แผ่นป้ายนีใ้ช้เป็นภาพประกอบข้อมูลเท่านัน้ ข้อมูลจ าเพาะ 

อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น 

รูปท่ี 4 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา  

เครือ่งดดูควนัไมท่  างาน  
ไมมี่ไฟฟา้น าจา่ย ตรวจดวูา่ไดเ้สียบปลั๊กไฟและเปิดสวิตชแ์ลว้ 

ฟิวสข์าด 
ตรวจสอบกลอ่งฟิวสข์องเครือ่งดดูควนัเพ่ือใหแ้น่ใจวา่
ฟิวสไ์มข่าด 

 เสียงดงัหึง่ๆ อาจมีสิ่งแปลกปลอมติดอยูท่ี่ใบพดัลม กรุณาติดตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัการขาย 

มอเตอรท์  างานแตไ่มมี่การ
ไหลของอากาศ 

พนงักนักลบัอาจขดัขอ้ง ติดขดั กรุณาติดตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัการขาย 

ไมมี่ไฟแสงสวา่ง ไฟ LED ช ารุด กรุณาติดตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัการขาย 

การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 
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อ้างถึง จ านวน ชิน้ส่วนเคร่ืองดูดควัน 
A 1 ขาแขวนยึด 1  
B 1 ท่อดา้นใน 

C 1 ขาแขวนยึด 2 

D 1 ท่อดา้นนอก 

E 1 ตวัเครือ่งดดูควนั 

F 2 ไฟ LED  

G 2 แผ่นกรองอลมิูเนียมกบัฝาครอบสแตนเลส  

H 1 แผงขอบเครื่องดดูควนั 

I 1 ตวักรองพลาสมาพรอ้มสกรู 2 ST3.9*12 
screws อ้างถึง จ านวน อุปกรณก์ารตดิต้ัง 

8 ปลั๊กผนงั 

8 สกรู ST4*30 

2 สกรู ST4*8 

อ้างถึง จ านวน เอกสารอ้างองิ 

2 คูม่ือการใชง้าน/ตวักรองพลาสมา 

1 1: 1 ผงัการติดตัง้ 

  

 

H 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wall Plug 
 

A 
 
ST4*8 

ST4*30  
ST4*8 

 

 

B 

 
C 
 

 

D 
 
 
 

 
I 

E 
 

F 
F 

G 
 

 

 

 

 

 

รุน่: RH‐C1059‐PBR 

ก าลงัไฟฟา้: 300W 

แรงดนัไฟฟา้: 220‐240V 

ความถ่ีไฟฟา้: 50/60Hz 

ก าลงัไฟฟา้แสงสวา่ง: 30W 
 (ไฟโคม 25W+2 x ไฟตกแต่ง 2.5W) 

ความยาวสายไฟ 1.5m 

ขนาดผลิตภณัฑ:์ 898 x 500 x 550 ‐ 1030mm 

 (W x D x H) 
*ผู้ผลิตขอสงวนสทิธิใ์นการด าเนินการใดๆ ในการปรับปรุง  
  พฒันาเทคโนโลยีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อมูลจ าเพาะ 

 

  

รายการส่วนประกอบ 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านความปลอดภัย  

 ใหอ้า่นค าแนะน าในคูม่ือนีอ้ยา่งละเอียด และตรวจสอบความเสยีหายของผลติภณัฑห์ลงัจากแกะกลอ่ง   

 สามารถใชเ้ครือ่งใชน้ีอ้ยา่งปลอดภยัไดก็้ตอ่เมื่อมีการติดตัง้ที่ถกูตอ้งตามค าแนะน าดา้นความปลอดภยัแลว้เทา่นัน้ 

ผูท้  าการตดิตัง้ตอ้งตรวจสอบดใูหแ้นใ่จวา่ไดท้ าการติดตัง้ใหเ้ครือ่งใชน้ีท้  างานไดอ้ยา่งถกูตอ้งในจดุที่ท าการติดตัง้ 

 กรณีที่สายไฟช ารุด จ าเป็นตอ้งเปลีย่นใหม่โดยโรงงานผูผ้ลติหรอืโดยตวัแทนการใหบ้รกิารหรอืชา่งเทคนิคที่ไดร้บัการ

รบัรองเทา่นัน้ เพื่อหลกีเลีย่งอนัตรายอนัอาจเกิดขึน้ได ้

 พืน้ผิวของผลติภณัฑน์ีง้า่ยตอ่การเกิดรอยขดูขีดเสยีหาย ใหห้ลกีเลีย่งความเสยีหายระหวา่งการตดิตัง้ 

 เครือ่งใชน้ีอ้อกแบบมาส าหรบัติดตัง้กบัผนงั 

 สามารถติดเครือ่งดดูควนันีเ้พื่อใชง้านกบัทัง้เตาแก๊สและเตาไฟฟา้ โดยใหค้วามสงูหรอืระยะหา่งระหวา่งโต๊ะที่ตัง้เตา

กบัขอบดา้นลา่งของเครือ่งดดูควนัอยูท่ี่ 700 มม (เตาแก๊ส) 500 มม (เตาไฟฟา้) เป็นอยา่งนอ้ย (รูปที่ 5) 

 ใหต้ิดตัง้/แขวนเครือ่งหรอืปลอ่งดดูควนันีใ้หต้รงจดุศนูยก์ลางเหนือเตาเสมอ 

 ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ไดต้ดิตัง้เครือ่งดดูควนัในที่ที่มกีารระบายอากาศไดด้ีอยา่งสม ่าเสมอ  

 ก่อนท าการเช่ือมตอ่เขา้กบัระบบไฟฟา้ ใหต้รวจเช็ควา่แรงดนัไฟฟา้และคา่ความถ่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทางเทคนิคที่

แสดงไวบ้นแผน่ปา้ยของตวัเครือ่ง 

 การเช่ือมตอ่ระบบไฟฟา้ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟา้ในทอ้งถ่ินเทา่นัน้ ใหเ้ช็คแรงดนัไฟฟา้ในพืน้ที่ของคณุก่อนท า

การเช่ือมตอ่สายไฟหรอืเสยีบปลัก๊   

 การเช่ือมตอ่ระบบไฟฟา้ของเครือ่งใชน้ีต้อ้งมีสายดิน (บงัคบั)  ใหเ้ช่ือมตอ่สายดินใหถ้กูตอ้งตามทีก่  าหนดในพืน้ท่ีใช้

งาน  
 

 ฉนวนสเีขียวแถบเหลอืง = สายดนิ (E) 

 

 ฉนวนสฟีา้ = สายนิวตรอน (N)  

 

 ฉนวนสนี า้ตาล = สายเฟส (L) 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการตดิตัง้ 
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ความสงูขัน้ต  า่ส  าหรบัการตดิตัง้เครอืงดดูควนั:  

ระยะหา่งจากเตาแก๊ส 700มม  

ระยะหา่งจากเตาไฟฟา้ 550มม 

 
 
 
 

          รูปท่ี 5 

 ค าเตอืน 

สว่นประกอบดา้นในของเครือ่งใชน้ีอ้าจมีขอบคม ใหส้วมถงุมือเพือ่ปอ้งกนัการบาดเจ็บ 

 หากท าการขนัยดึประกอบอยา่งไมเ่หมาะสม อาจท าใหเ้ครือ่งดดูควนัตกลงมาได ้จงึตอ้งท าการประกอบยดึแนน่ให้
ถกูตอ้งแนน่หนาและปลอดภยั  

 เครือ่งดดูควนันีม้ีน  า้หนกัมาก ตอ้งใชค้น 2 คนในการเคลือ่นยา้ย โดยใหใ้ชอ้ปุกรณแ์ละเครือ่งมือเฉพาะทางที่
เหมาะสมเทา่นัน้ 

 หา้มไมใ่หท้ าการเปลีย่นดดัแปลงสว่นประกอบและระบบไฟฟา้ใดๆ เพราะเป็นอนัตราย น าไปสูก่ารท างานท่ีผิดปกติ
ก่อใหเ้กิดอนัตราย ก่อความเสยีหายได ้  

 หา้มท าการงอ บีบ หรอืหนีบสายใดๆทีใ่ชเ้ช่ือมตอ่ในระหวา่งท าการติดตัง้ เพราะสว่นประกอบดา้นในอาจมีขอบคม 
อาจท าใหส้ายเคเบิลเสยีหายได ้ 

 ปลัก๊ไฟจะตอ้งอยูใ่นบรเิวณที่เขา้ถึงไดง้า่ย ที่สามารถเขา้ไปถอดปลัก๊ออกไดท้นัที 

 เครือ่งใชน้ีต้อ้งเช่ือมตอ่กบัเตา้รบัปลัก๊ไฟที่ติดตัง้อยา่งถกูตอ้งเทา่นัน้ 

 ปลัก๊ไฟของสายไฟหลกัตอ้งสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยหลงัการตดิตัง้เครือ่ง หากไมส่ามารถท าได ้สวติชท์ี่แยกขัว้ทัง้หมด
ตอ้งตอ่เขา้กบัระบบไฟฟา้แบบถาวร 

 ใหต้ิดตัง้เดินสายไฟฟา้ถาวรดว้ยช่างไฟฟา้ผูช้  านาญฯเทา่นัน้ 

 

หมายเหตุ: ผู้ผลิตไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทีเ่กดิจากการตดิตัง้ทีไ่ม่ถกูต้องหรือการไม่ใช้  

                 มาตรการความปลอดภัยทีเ่หมาะสมระหว่างการตดิตัง้และการใช้งานเครือ่งดูดควัน  
 

ตรวจเช็คผนังก าแพง 

 เพื่อใหแ้นใ่จวา่ผนงัก าแพงตัง้แนวไดร้ะดบั สามารถรบัน า้หนกัไดเ้พียงพอตอ่การตดิตัง้เครือ่งดดูควนั  

 สามารถเจาะรูผนงัก าแพงไดล้กึเทา่กบัความยาวของสกรู ปลัก๊ผนงัตอ้งถกูยดึไวอ้ยา่งมั่นคงแข็งแรง 

 ปลัก๊ผนงัและสกรูที่ใหม้านี ้เหมาะส าหรบัผนงัก าแพงที่ก่ออฐิแข็ง   และเหมาะส าหรบัการตดิกบัโครงสรา้งชนิดอื่น 

(เช่น คอนกรตีมีรูพรุน และอิฐบลอ็ก) 
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 เครือ่งดดูควนัหนกั 18 กก 

การเตรียมการตดิตั้ง  

ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ไมม่ีสายไฟ ไมม่ีทอ่น า้หรอืทอ่แก๊สในบรเิวณพืน้ที่ท่ีตอ้งท าการเจาะรู  

ขัน้ตอนท่ี 1 (รูปท่ี 6) 

 ก าหนดบรเิวณที่จะติดตัง้เครือ่งดดูควนั แลว้ท า

เครือ่งหมายตรงที่จะเป็นขอบลา่งสดุบนผนงัก าแพงที่

จะติดเครือ่งดดูควนั 

ท าเครือ่งหมายตรงที่จะเป็นจดุศนูยก์ลางของเตา 

 วางแผน่เพลทบนเสน้ท่ีขีดไวบ้นผนงัก าแพงแลว้ใชเ้ทป

ติดตามแนวนัน้ แลว้ท าเครือ่งหมายตรงจดุทีต่อ้งสกรู 

 เจาะรูขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 8 มม. ที่ความลกึ 40 

มม. เพื่อยดึเครือ่ง, น าแผน่เพลทออก แลว้กดปลัก๊ผนงั

เขา้กบัผนงัก าแพงแลว้ใสส่กรูยดึ (ยงัไมต่อ้งขนัให้

แนน่) 

การวางต าแหน่งและการติดตัวเคร่ืองดูดควัน 

ขัน้ตอนท่ี 2 (รูปท่ี 7, รูปท่ี 7.1, รูปท่ี 7.2) 

 แขวนเครือ่งดดูควนับนผนงัก าแพง และยดึใหแ้นน่

ดว้ยสกรู 3 และ 4 ใหถ้กูตอ้ง (รูปที่ 7)  
 

 

 

 

 

 

 

 หากจ าเป็นตอ้งจดัแขวนเครือ่งดดูควนัใหม ่ใหป้รบั 

สกรูดา้นบนตวัมอเตอร ์(รูปท่ี 7.1) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 

รูปท่ี 7 

รูปท่ี 7.1 
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 ขนัสกรู 3, 4, 5, 6 ใหแ้นน่หลงัจากปรบัต าแหนง่

เครือ่งดดูควนัแลว้ (รูปท่ี 7.2)  
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตดิตั้งตัวกรองพลาสม่า  

 ค าเตือน: การไมย่ดึดว้ยสกรูหรอืไมย่ดึอปุกรณน์ีต้ามค าแนะน าเหลา่นี ้อาจสง่ผลใหเ้กิดอนัตรายจากกระแสไฟฟา้ 

 

เครือ่งดดูควนันีต้อ้งใหช้า่งผูช้  านาญการท่ีผา่นการรบัรองใหเ้ป็นผูท้  าการติดตัง้เทา่นัน้  
 

ขั้นตอนที่ 3 (รูปท่ี 8, รูปท่ี 8.1, รูปท่ี 8.2, รูปท่ี 8.3) 

 

 ติดตัง้ตวักรองพลาสมา่อยา่งระมดัระวงั ปรบัระดบัใหเ้ขา้
กบัตวัมอเตอร ์แลว้ใชส้กรู ST3.9x12มม. ที่ใหม้าขนัยดึตดิ
ใหแ้ข็งแรง (รูปท่ี 8) 

 
 
 
 
 

 ตรวจเตา้รบัไฟฟา้ก่อนที่จะท าการเสยีบปลัก๊ไฟ (รูปท่ี 8.1) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เช่ือมตอ่สายไฟที่ตดิมากบัเครือ่งดดูควนัเขา้กบัเตา้รบั
ไฟฟา้ของตวักรองพลาสมา่ (รูปท่ี 8.2) 

 
 

 

เตา้รบัแบบสากล 

สายไฟหลกั (มีมาให)้ จากตวั

กรองพลาสมา ไปยงัเตา้รบั

หลกัที่ผนงั  

รูปท่ี 7.2 

รูปท่ี 8 

 รูปท่ี 8.1 

รูปท่ี 8.2 



 19 

 เช่ือมตอ่สายไฟหลกั (ทีใ่หม้า) จากตวักรองพลาสม่าไปยงั
ปลัก๊ไฟหลกับนผนงั (รูปท่ี 8.3) 

 เปิดเครือ่งดดูควนัเพื่อเปิดใชง้านตวักรองพลาสม่า อากาศ

จะไหลผา่นเขา้ไปยงัตวัตรวจจบัสญัญาณเพื่อเปิดใชง้าน

ตวักรองพลาสม่าโดยอตัโนมตัิ อาจใชเ้วลาราว 20 ถึง 30 

วินาที ท่ีตวักรองพลาสมา่จะเริม่ท างาน โดยจะมเีสยีงเตือน

เมื่อระบบกรองพลาสมา่ถกูเปิดใชง้าน 

วิธีการประกอบตดิทอ่ปล่องควัน 

ขั้นตอนที่ 4 (รูปที่ 9, รูปที่ 9.1, รูปที่ 9.2) 
 
 
 

 ยดึฐานยดึดว้ยสกรู 1 และ 2 ใหแ้ข็งแรงแนน่หนา 

แลว้วางทอ่ระบายอากาศดา้นนอกเขา้กบั

เครือ่งดดูควนั (รูปท่ี 9) 

 เลือ่นสว่นทอ่ระบายอากาศดา้นนอกลง, ยดึติด

เขา้กบัโครงยดึทัง้ซา้ยและขวา (รูปท่ี 9) 

 

หมายเหตุ: เพือ่ป้องกนัรอยขีดข่วน, ใหว้างกระดาษทบัขอบทอ่ระบายอากาศดา้นลา่งเพื่อไมใ่หเ้กิดรอย 

 

 เลือ่นทอ่ระบายอากาศดา้นในใหไ้ดค้วามสงูตาม

ตอ้งการและท าเครือ่งหมายตรงต าแหนง่ทีจ่ะใส่

สกรูและเจาะรูขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 8 มม. ที่

ความลกึ 40 มม. และยดึขายดึเขา้กบัสกรูที่ให้

มา (รูปท่ี  9.1) 

 

 

 

 

 

 

ปลอ่งดดูควนับน          

ขาแขวนยดึ 1 

ปลอ่งดดูควนัลา่ง         

ขาแขวนยดึ 2 

L
o
w
e
r 
C
h
i
m
n
e
y 

①   
②

 

Bracket 2 

 

รูปท่ี 8.3 

รูปท่ี 9 

รูปท่ี 9.1 
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 ใชส้กรู ST4x8มม. ที่ใหม้าขนัยดึทอ่ระบาย

อากาศดา้นในเขา้กบัโครงยดึทัง้ดา้นซา้ยและขวา  

(รูปท่ี 9.2) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9.2  
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ศูนยด์ูแลลูกค้ารินไน

China |中国 

Guangzhou Rinnai Gas & Electric 

Room 2805， No.31 Jianghe Building， 

Tianshou Road， Guangzhou， China 

广州林内燃具电器有限公司 

中国广州天河区天寿路 31 号江河大厦 2805 室 

Tel 电话  : (86) 20 3821 7976 

Email 邮箱  : grrjdq@gzrinnai.com.cn 

URL 网址  : www.gzrinnai.com.cn 

 

Indonesia 
PT. Bhakti Idola Tama 
Jl. Raya Pejuangan No.21 
Komp. Ruko Sastra Graha No.11-13 
Jakarta 11530 
Tel : (62) 0800 1 889 889 (Customer Care) / 

(0815 112 99999 (SMS Center) 
Email: customercare_bit@yahoo.com 
URL: www.rinnai.co.id 

 

Macau |澳门 

Rinnai Appliance Service Center 

Nam Kwong Petroleum & Chemicals Co., Ltd Avenida do 
Dr. Rodrigo Rodrigues, Nam Kwong Building, 17/F, Macau 

Phone電話 : (853)83911712 

Fax 傳真 : (853)28330856 

URL 网址 : www.rinnai.com.hk/mo 

 
Malaysia 
Rinnai (M) Sdn Bhd 

D2-3-G & D2-3-1， Block D2， Pusat Perdagangan Dana 1， 

Jalan PJU 1A/46， 47301 Petaling Jaya， 

Selangor Darul Ehsan， Malaysia 

Fax : (60) 3 7832 0036 
Toll free: 1800-88-8180 
Email: customercare@rinnai.com.my 
URL : www.rinnai.com.my 

 

Myanmar | ျ မနျ မျ  

Myanmar Kowa International Co.， Ltd 

No.199， Ground Floor， 34th Street (Upper Block)， 

Kyauktada Township， Yangon， Myanmar 

အမျ တျ  (၁၉၉)၊ ၃၄ လမျ ျ  (အအပၚဘအျလျ ကျ )၊ 

အျက်ျ ကျ တျ တ  ၿမျ ျ ႕နယ ၊ ရနျ ကုနျ ၿမျ ျ ႕။ 

Tel ဖုနျ ျ  : (95-1) 245925 / 246304 / (95-9) 7300 7773 

Fax ဖကျ (စျ ) : (95-1) 245925 

Email အျ ျ အျမျ လ : marketing@myanmarkowa.com 

Philippines 
Mitsui Industia Corporation 
10 Buenaventura St.， Cor MacArthur 
Highway， Dalandan Valenzuela City， 
Philippines 
Tel : (63) 2 292 9177 / 292 9179 
Fax : (63) 2 292 8187 

 

 

 

 

 

 

Singapore 
Rinnai Holdings (Pacific) Pte Ltd 
61 Ubi Road 1 #02-20 & 21 
Oxley Bizhub Singapore 408727 
Tel : (65) 6748 9478 
Fax : (65) 6745 9240 
Email : service@rinnai.sg 
URL : www.rinnai.sg 

 

 

 

Thailand | ประเทศไทย 
Rinnai (Thailand) Co., Ltd. /Lucky Flame Co., Ltd. 61/1 Soi Kingkaew 
9, Kingkaew Rd. Racha Thewa，Bangphli, Samutprakarn 10540 
Thailand 
บรษิทั รนิไน (ประเทศไทย) จ ำกดั/บรษิทั ลกักีเ้ฟลม จ ำกดั 

เลขที ่ 61/1 ซอยกิง่แกว้  9 ถนนกิง่แกว้  ตำบลรำชำเทวะ  อำเภอบำงพล ี

จงัหวดัสมุทรปรำกำร  ประเทศไทย 10540 

Tel: (66) 2 3124331-40 
Email : lucky02@luckyflame.co.th 
URL : www.luckyflame.co.th 

 

Vietnam | Việt Nam 
Rong Viet Commerce Company Limited 
120 3/2 Street， Ward 12， District 10， 
Ho Chi Minh City， Vietnam 
Công Ty TNHH ThU'αng M寻i Rông Viêt 
120 ÐU'Ò'ng 3/2， PhU'Ò'ng 12，Quan 10， 
TP. Hô Chí Minh， Viêt Nam 
Tel : (84) 8 3862 3409 
Fax : (84) 8 5404 1964 
Email : info@rongviet-rinnai.com 
URL : www. rongviet-rinnai.com 
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