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คู่มือนี้มีข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัการติดตั้ง การใช้งานและการบ ารุงรักษาผลิตภณัฑ ์โปรดอา่นคู่มือการใช้งานนีอ้ยา่ง

ละเอียดกอ่นการใช้งานคร้ังแรก เก็บคู่มือนี้ไว้เพือ่ใช้อ้างอิงและหรือส่งตอ่ให้ผู้ใช้งานรายต่อไป 

สามารถใชเ้ครือ่งดดูควนันีไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัในกรณีที่ท าการตดิตัง้อยา่งถกูตอ้งตามค าแนะน าดา้นความปลอดภัยแลว้

เทา่นัน้  ผูต้ิดตัง้เป็นผูร้บัผิดชอบในการยืนยนัวา่เครือ่งใชน้ีจ้ะท างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ณ จดุที่ท  าการติดตัง้ 

เครือ่งใชน้ีส้  าหรบัใชใ้นบา้นและในครวัเรอืนเทา่นัน้  ซึง่ถกูออกแบบมาใหท้ าการก าจดักลิน่อนัไมพ่งึประสงคอ์อกจากหอ้งครวั  
หา้มใชเ้ครือ่งดดูควนัเพื่อการอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ารใชง้าน อยา่ปลอ่ยทิง้ไวโ้ดยไมม่ีใครดแูลระหวา่ง
ใชง้าน  

 

อยา่ใหเ้ดก็อายตุ  ่ากวา่ 8 ปีเลน่เครือ่งดดูควนั ดแูลใหเ้ดก็ๆอยูห่า่งจากสายไฟและเครือ่งดดูควนัในระยะที่ปลอดภยั     เด็กไม่
สามารถท าความสะอาดหรอืดแูลเครือ่งดดูควนันีไ้ด ้เวน้แตจ่ะเป็นเด็กวยั 15 ปี ขึน้ไป ที่สามารถท าไดภ้ายใตก้ารดแูลของ
ผูใ้หญ่ 

 

ตรวจสภาพความเสยีหายอนัอาจมีหลงัจากแกะกลอ่งบรรจภุณัฑ ์อยา่น าไปติดตัง้ใชง้านหากพบวา่มีความเสยีหายที่เกิดจาก
การขนสง่ 

 

    ข้อส าคัญ 

เคร่ืองดูดควันนีส้ าหรับใช้งานแบบหมุนเวียนอากาศเทา่น้ัน 

 
 
 

 
ผู้ผลิตไม่อาจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆทีเ่กิดจากการใช้งานทีไ่ม่เหมาะสม หรือการใช้
งานทีไ่ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงคก์ารใช้งาน  

วัตถุประสงคก์ารใช้งาน 
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 ค าเตือน – การส าลัก หายใจไม่ออก 

 วตัถทุี่หอ่บรรจภุณัฑน์ีเ้ป็นอนัตรายตอ่เด็ก อยา่ปลอ่ยใหเ้ดก็ๆน าไปเลน่เป็นอนัขาด 

 ค าเตอืน – ความเส่ียงจากไฟไหม้ 

 อยา่ใชง้านเครือ่งดดูควนัโดยที่ไมม่ีที่กรองไขมนั  การพอกพนูของไขมนัเสีย่งตอ่การเกิดไฟไหม ้ขอ้ส าคญัคือตอ้งท าความ
สะอาดและ/หรอืเปลีย่นที่กรองไขมนัตามระยะเวลาทีก่  าหนดอยา่งเหมาะสม 

 

 อยา่ท าการป้ิงยา่งอาหารท่ีก่อใหเ้กิดเปลวไฟใตเ้ครือ่งดดูควนั เปลวไฟจะถกูดดูเขา้ไปในปลอ่งดดูควนั ตวักรองไขมนั
อาจจะถกูไฟไหมไ้ด ้ อยา่ติดตัง้เครือ่งดดูควนัใกลก้บัขา้วของเครือ่งใชท้ีต่ิดไฟงา่ยหรอืเป็นเชือ้เพลงิ อาทิเช่น ไมห้รอืถ่าน   
เวน้แตจ่ะมีฝาครอบ หรอืมีฝาเปิดปิดไดเ้พื่อไมใ่หเ้กิดประกายไฟ 

 

 การท าอาหารอยา่งตอ่เนื่องดว้ยน า้มนัท่ีรอ้นจดัเป็นการเพิ่มความเสีย่งที่จะเกิดการลกุไหม ้หากเกิดเหตกุารณด์งักลา่ว  
อยา่ใชน้ า้ราดลงไปบนไฟท่ีลกุไหมใ้นน า้มนั ใหใ้ชฝ้าครอบ ใชผ้า้หม่กนัไฟหรอือะไรท่ีคลา้ยกนัคลมุเพื่อดบัไฟอยา่ง
ระมดัระวงั   

 

 ขณะที่เครือ่งดดูควนัก าลงัท างานอยู ่อยา่ปลอ่ยใหม้ีเปลวไฟสงูขึน้ไปถึงปลอ่งดดูควนั เพราะอาจท าใหเ้ครือ่งดดูควนัท่ีอยู่
เหนือเตาเสยีหายหรอืไหมไ้ฟได ้ตอ้งมีภาชนะที่ใชป้ระกอบอาหารวางอยูบ่นเตาตลอดเวลาการใชง้านเครือ่งดดูควนั 

 

 ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่สายไฟไมไ่ดอ้ยูใ่กลค้วามรอ้นหรอืของมีคมใดๆ 

 

 อยา่ใชป้ลัก๊พว่งตอ่สายไฟใชง้านหลายอนั การใชง้านเกินก าลงัอาจท าใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้ 
 

 การประกอบอาหารพรอ้มกนัหลายเตาจะท าใหม้ีความรอ้นสงู อาจท าใหเ้ครือ่งดดูควนัเสยีหายหรอืมีไฟลกุไหม้
ได ้ 

 ค าเตอืน – ความเส่ียงจากการเผาไหม้ 

 สว่นตา่งๆของเครือ่งดดูควนัจะรอ้นมากขณะใชง้าน อยา่ไปสมัผสัโดนสว่นท่ีรอ้น และใหเ้ด็กๆอยูห่า่งจากเตาในระยะที่

ปลอดภยั 

 

 เครือ่งดดูควนัจะมีความรอ้นในระหวา่งการใชง้าน ตอ้งรอใหค้ลายรอ้นจนเย็นลงก่อนการท าความสะอาด  
 

ค าเตอืน – ความเส่ียงจากการบาดเจ็บ 

 การซอ่มผิดวิธีเป็นเรือ่งอนัตราย ควรใหช้่างผูช้  านาญการเทา่นัน้เป็นผูซ้อ่ม หากพบวา่เครือ่งใชม้ีความบกพรอ่งตอ่การใช้
งาน ใหถ้อดปลัก๊ออกพรอ้มกบัปิดเบรกเกอร ์และติดตอ่ขอความชว่ยเหลอืจากศนูยใ์หบ้รกิารหลงัการขาย



ข้อมูลด้านความปลอดภยั 
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 การดดัแปลงสว่นประกอบใดๆของเครือ่งดดูควนันีเ้ป็นเรือ่งอนัตราย การงดัแงะจดุที่เช่ือมตอ่กบัระบบไฟฟา้หรอืชิน้สว่น
ใดๆสามารถเป็นเหตใุหก้ารท างานผิดปกติและท าใหผู้ใ้ชง้านมีความเสีย่งได ้ 

 อยา่ใชเ้ครือ่งฉีดน า้แรงดนัสงูหรอืเครือ่งท าความสะอาดแบบไอน า้ท าความสะอาดเครือ่งดูดควนันี ้เพราะอาจท าให้
เกิดไฟฟา้ช๊อตได ้

 ความชืน้ท่ีเขา้ไปอาจสง่ผลใหเ้กิดไฟช๊อตได ้ใหท้ าความสะอาดดว้ยผา้ชบุน า้พอหมาดเทา่นัน้ ใหด้งึปลัก๊ไฟออกและใหปิ้ด
เบรกเกอรใ์นกลอ่งฟิวสก์่อนท าความสะอาด 

 สว่นประกอบภายในเครือ่งดดูควนัอาจมีขอบคม ใหส้วมถงุมือเพื่อปอ้งกนั  

 อยา่มองแสงไฟ LED นานเกิน 100 วินาที เพราะแสงไฟจากหลอด LED สวา่งจา้มาก อาจท ารา้ยดวงตาได ้ 

 ค าเตือน – ความเส่ียงจากไฟฟ้าช๊อต 

 อปุกรณท์ี่ช ารุดอาจท าใหเ้กิดไฟฟา้ช๊อตได ้อยา่ใชง้านเครือ่งใชท้ีช่  ารุด ใหถ้อดปลัก๊และเบรกเกอร ์แลว้ติดตอ่ศนูยบ์รกิาร

หลงัการขายในพืน้ท่ี เพื่อช่วยเหลอื 

 การซอ่มที่ไมถ่กูวิธีเป็นอนัตราย การซอ่มหรอืการเปลีย่นสายไฟใดๆควรท าโดยชา่งผูช้  านาญเทา่นัน้ ใหต้ิดตอ่ศนูยบ์รกิาร

หลงัการขายในพืน้ท่ีเพื่อชว่ยเหลอื 

 ความชืน้ท่ีเลด็ลอดเขา้ไปในตวัเครือ่งอาจะท าใหเ้กิดไฟฟา้ช๊อตได ้ดงันัน้ ใหด้งึปลัก๊ไฟออกและปิดเบรกเกอรก์่อนการท า

ความสะอาด 

 ค าเตือน – สาเหตุของความเสียหาย 

 ใหเ้ปิดใชง้านเครือ่งดดูควนัทกุครัง้ที่ท  าอาหารเพื่อหลีกเลีย่งความควบแนน่ การควบแนน่สามารถสรา้งความ

เสยีหายจากการกดักรอ่นได ้ 

 เปลีย่นหลอดไฟที่ช ารุดเสมอ เพือ่ไมใ่หห้ลอดไฟที่ใชง้านได ้ตอ้งท างานเกินก าลงั 

 อยา่ท าความสะอาดแผงควบคมุดว้ยผา้เปียก เนื่องจากมีความเสีย่งที่จะมีน า้ไหลเขา้ไปในแผงวงจรอีเลก็ทรอนิกสท์ าให้

แผงวงจรฯเกิดความเสยีหายได ้ 

 ท าความสะอาดพืน้ผิวตามแนวหรอืตามลายเสน้ของแสตนเลส เนือ่งจากการท าความสะอาดที่ไมถ่กูตอ้ง ที่ไมต่าม

ลายเสน้อาจท าใหพ้ืน้ผิวสแตนเลสเสยีหายได ้ 

 หา้มใชส้ารท าความสะอาดท่ีมฤีทธ์ิกดักรอ่นเน่ืองจากอาจท าใหพื้น้ผิวสแตนเลสเสยีหายได ้ 

 มีความเสีย่งที่พืน้ผิวจะเสยีหายหากคณุไมล่อกฟิลม์ปอ้งกนัออกจากสว่นประกอบเครือ่งดดูควนัทัง้หมด  ใหแ้กะ

ฟิลม์ปอ้งกนัออกจากทกุสว่นของเครือ่งก่อนใชง้านเครือ่งในครัง้แรก 
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การประหยัดพลังงาน 
 

 ในระหวา่งการปรุงอาหาร ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่มีอากาศเพียงพอเพื่อใหเ้ครือ่งดดูควนัท างานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

และมีเสยีงรบกวนในการท างานในระดบัต ่า  

 ปรบัความเรว็พดัลมตามปรมิาณไอระเหยที่เกิดขึน้ระหวา่งการปรุงอาหาร การใชง้านความเรว็พดัลมที่ระดบัต ่ากวา่จะ

สิน้เปลอืงพลงังานนอ้ยลง 

 ปิดเครือ่งดดูควนัหากคณุไมต่อ้งการใชอ้ีกตอ่ไป 

 ท าความสะอาดและเปลีย่นตวักรองไขมนัเป็นระยะ ๆ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการท างานของเครือ่งดดูควนัและปอ้งกนั

ความเสีย่งจากไฟไหม ้ 

การก าจัดทิง้ 
 

 อปุกรณแ์ละบรรจภุณัฑน์ีเ้ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มและน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ โปรดชว่ยเราดแูลสิง่แวดลอ้มดว้ยการก าจดั

บรรจภุณัฑอ์ยา่งถกูวิธีและน าเครือ่งใชไ้ฟฟา้เกา่กลบัมาใชใ้หม่ 

 ก่อนทิง้เครือ่งใชไ้ฟฟา้เก่า ใหถ้อดออกจากปลัก๊ไฟและตดัสายไฟเพื่อปอ้งกนัอนัตราย 

 

รูปแบบการท างาน 

แบบหมุนเวียนอากาศ 
 

 พดัลมดดูควนัจะดดูไอระเหยและกลิน่ของการปรุงอาหารเขา้มา จากนัน้จึงท าความสะอาด

ดว้ยตวักรองไขมนัและตวักรองพลาสม่า อากาศที่สะอาดจะถกูสง่กลบัไปยงัหอ้งครวัผา่น

ช่องระบายอากาศในเครือ่งดดูควนั 

 

หมายเหตุ: เครือ่งดดูควนันีม้ีไวส้  าหรบัใชใ้นโหมดหมนุเวยีนอากาศเทา่นัน้  
 
 
 
 
 

 

 
 เครือ่งดดูควนันีป้ระกอบดว้ยตวักรองพลาสม่า 

 

 การใชง้าน การประกอบ การดแูล และการบ ารุงรกัษา มอียูใ่นคูม่อืการใชง้านท่ีมาพรอ้มกบัเครือ่งดดูควนัเครือ่งนี  ้

การรักษาส่ิงแวดล้อม 

ตัวกรองพลาสม่า (Plasma Filter) 
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วิธีการใช้งานเคร่ืองดดูควัน 

แตะปุ่ มเซ็นเซอรเ์บาๆ เพื่อใชง้าน 

เพื่อใหไ้ดก้ารดดูอากาศที่ดขีึน้ แนะน าใหเ้ปิดเครือ่งดดูควนัก่อนเริม่ท าอาหารสกัสองสามนาที และปลอ่ยทิง้ไวป้ระมาณ 15 

นาทีหลงัการปรุงอาหาร (หรอืจนกวา่กลิน่ของการปรุงอาหารหมดไป) 

แผงควบคุม 
 

 

    โหมดประหยัดพลังงาน  STANDBY MODE 

เมื่อเปิดเครือ่งดดูควนัเป็นครัง้แรก หรอืหากเปิดเครือ่งอีกครัง้หลงัจากไฟฟา้ขดัขอ้ง สญัลกัษณว์งแหวนสสีม้ของสวติช์

เปิด/ปิดจะสวา่งขึน้พรอ้มสญัญาณเสยีง 

การเปิด/ปิดเคร่ือง  
 

กดสญัลกัษณส์วติชเ์ปิด/ปิดเพื่อเปิดเครือ่งดดูควนั เมื่อเปิดสวิตชเ์ครือ่งดดูควนั ไฟบนแผงควบคมุจะสวา่งขึน้รวมทัง้

ตวัเลข 0 บนหนา้จอแสดงผล หากตอ้งการปิดเครือ่งดดูควนั ใหก้ดสญัลกัษณส์วิตชเ์ปิด/ปิด 

หมายเหตุ: หากเซ็นเซอรต์รวจพบวา่ไมม่กีารเคลือ่นไหวใดๆ บนแผงควบคมุเป็นเวลาประมาณ 40 วินาที ระบบจะ

สลบักลบัเป็นโหมดสแตนดบ์ายโดยอตัโนมตัิ หากตอ้งการเปิดเครือ่งดดูควนัอีกครัง้ ใหก้ดสญัลกัษณส์วิตชเ์ปิด/ปิดอีก

ครัง้ 

 

  การตั้งค่าพัดลม  

เลอืกความเรว็พดัลมดว้ยการกดเพิ่มลดตรงสญัลกัษณต์ัง้คา่พดัลมเพื่อเลอืกความเรว็ที่ตอ้งการ (1 – 2 – 3 – P – 0 – 1 
– 2 – 3 – P) 

การท างานแบบเพิ่มก าลัง (Boost Function) 
หากตอ้งการตัง้คา่การท างานแบบบสูต ์ (Boost Function) ใหก้ดที่สญัลกัษณเ์พิม่จนกวา่คณุจะเห็นตวัอกัษร P บน
จอแสดงผล หลงัจากผา่นไปประมาณ 10 นาที เครือ่งจะเปลีย่นกลบัไปเป็นการตัง้คา่พดัลม 3 โดยอตัโนมตั ิ

หากจ าเป็นตอ้งปิดฟังกช์นับสูตก์อ่นหมดเวลาที่ตัง้ไวล้ว่งหนา้ ใหก้ดที่สญัลกัษณก์ารตัง้คา่พดัลมใหเ้พิ่มหรอืลด  

หมายเหตุ: ตวัจบัเวลาหนว่งเวลาจะไมท่ างานในขณะท่ีฟังกช์นับสูตก์ าลงัท างาน 

คู่มือการใช้งาน 
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          วิธีการตั้งเวลา  

ตั้งค่าหน่วงเวลา Delay Timer 

ในการตัง้คา่ตวัจบัเวลาการหนว่งเวลา ใหก้ดที่สญัลกัษณส์วิตชต์วัจบัเวลา สญัลกัษณว์งแหวนสสีม้ของสวิตชต์วัจบัเวลา
จะสวา่งขึน้ และพรอ้มกบัตวัเลขบนจอแสดงผลจะเริม่กะพรบิ ในขณะนี ้ ตัง้คา่การหนว่งเวลาที่คณุตอ้งการโดยกดที่
สญัลกัษณส์วิตชต์วัจบัเวลาหนึง่ครัง้ (1– 2 – 3 – 4) 

หลงัจากตัง้เวลาที่ตอ้งการแลว้ ประมาณ 3 วินาทตีอ่มา ตวัเลขบนจอแสดงผลจะเปลีย่นกลบัไปเป็นการตัง้คา่พดัลมก่อน
หนา้ 

หากตอ้งการปิดใชง้านตวัตัง้เวลาหนว่งก่อนทีเ่วลาทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้จะหมดอาย ุใหก้ดสญัลกัษณส์วติชเ์ปิด/ปิด 

หมายเหตุ: การกดบนสญัลกัษณส์วิตชจ์บัเวลา 1 ครัง้ จะระบเุป็นตวัเลข 1 บนจอแสดงผล  ตวัจบัเวลาถกูตัง้คา่ไว้
ลว่งหนา้ตัง้แตข่ัน้ต ่า 5 นาทีไปจนถึงสงูสดุ 20 นาที โดยที่ 1 เทียบเทา่กบั 5 นาท ี2 คือ 10 นาท ี3 คือ 15 นาที และ 4 คอื 
20 นาท ี

การใช้งานรูปแบบสะอาดสดชืน่ (CLEAN and FRESH FUNCTION) 
 

การตัง้คา่การท างานแบบสะอาดสดช่ืน (CLEAN & FRESH) ท าได ้2 วิธี 
 

หากตอ้งการตัง้คา่ท างานแบบสะอาดสดช่ืนหลงัจากท าอาหารเสรจ็แลว้ ใหก้ดที่สญัลกัษณส์วติชต์ัง้เวลาและกดคา้ง

ไวป้ระมาณ 3 วินาที สญัลกัษณว์งแหวนสสีม้ของสวติชจ์บัเวลาจะสวา่งขึน้ กดสญัลกัษณส์วิตชเ์ปิด/ปิดเพื่อเริม่การ

ท างานแบบสะอาดสดช่ืน  

หากตอ้งการปิดใชง้านฟังกช์นัสะอาดสดช่ืนก่อนหมดเวลา ใหก้ดสญัลกัษณส์วิตชจ์บัเวลาคา้งไวเ้พื่อปิดการตัง้คา่นี ้

เครือ่งดดูควนัจะกลบัไปท่ีโหมดสแตนดบ์ายโดยอตัโนมตัิ 

ถา้หากตอ้งการใหอ้ากาศภายในครวัสะอาดในขณะท่ีไมม่ีการประกอบอาหาร ใหใ้ชโ้หมดสแตนดบ์าย เปิดเครือ่งดดู

ควนัโดยการกดสญัลกัษณส์วติชเ์ปิด/ปิด แลว้กดสญัลกัษณส์วิตชจ์บัเวลาตอ่ไปประมาณ 3 วินาที สญัลกัษณว์งแหวน

สสีม้สวิตชจ์บัเวลาจะสวา่งขึน้ กดสญัลกัษณส์วิตชเ์ปิด/ปิดเพื่อเริม่การท างานทนัที 

หากตอ้งการปิดใชง้านฟังกช์นัสะอาดสดช่ืนก่อนหมดเวลา ใหก้ดสญัลกัษณส์วิตชจ์บัเวลาคา้งไวเ้พือ่ปิดการตัง้คา่นี ้

เครือ่งดดูควนัจะกลบัไปท่ีโหมดสแตนดบ์ายโดยอตัโนมตัิ  

หมายเหตุ: การใชง้านรูปแบบสะอาดสดช่ืน (Clean and Fresh) ตัง้คา่ลว่งหนา้ใหท้ างานเป็นเวลา 6 นาทีตอ่ชั่วโมง

เป็นเวลา 24 ชั่วโมงที่ความเรว็การตัง้คา่พดัลม 1 

 

ไฟแสงสว่าง 
 

กดสวิตชส์ญัลกัษณไ์ฟแสงสวา่งที่ต  าแหนง่เปิด/ปิดเพื่อเปิดไฟ 

 

หมายเหตุ: สามารถเปิดและปิดไฟดว้ยสวิตชเ์ปิดและปิดไดโ้ดยอสิระจากพดัลม 
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ค าเตอืน: ก่อนถอดท าความสะอาดหรอืบ ารุงรกัษา ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไดถ้อดอปุกรณอ์อกจากแหลง่จ่ายไฟ

หลกัแลว้  

สว่นประกอบภายในเครือ่งอาจมขีอบคม ใหส้วมถงุมือปอ้งกนั 

น า้ยาท าความสะอาด 

เพื่อใหแ้นใ่จวา่พืน้ผิวตา่งๆ จะไมเ่สยีหายจากการใชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดที่ไมถ่กูตอ้ง ใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าใน

ตาราง หา้มใชส้ิง่ตอ่ไปนี:้  

 สารท าความสะอาดท่ีมฤีทธ์ิรุนแรงหรอืมีฤทธ์ิกดักรอ่น เช่น ผงหรอืน า้ยาขจดัคราบสกปรก  

 ผลติภณัฑท์ าความสะอาดที่มีสว่นผสมของแอลกอฮอลส์งู  

 แผน่ขดัหยาบหรอืฟองน า้ท าความสะอาด 

 เครือ่งฉีดน า้แรงดนัหรอืเครือ่งลา้งดว้ยแรงดนัไอน า้  

 ผลติภณัฑท์ าความสะอาดที่ละลายตะกรนั  

 ผลติภณัฑท์ าความสะอาดอเนกประสงค ์

หมายเหตุ: ใชฟ้องน า้หรอืผา้นุม่อนัใหม่ ลา้งใหส้ะอาดก่อนการใชง้านทกุครัง้ หา้มใชฟ้องน า้ใยขดัหยาบหรอืแปรงลวด 

เพราะอาจท าใหเ้กิดรอยขดีขว่นหรอืรอยอื่นๆ และปฏิบตัิตามค าแนะน าและค าเตือนที่มาพรอ้มกบัผลติภณัฑท์ าความ

สะอาดทัง้หมด 

พืน้ผิว ค าแนะน า 

 
 

สแตนเลส 

ท าความสะอาดดว้ยน า้สบูอุ่น่ๆ โดยใชฟ้องน า้หรอืผา้นุ่มชบุน า้พอหมาดเช็ดท าความสะอาด 

เช็ดออกดว้ยผา้แหง้ที่ไมเ่ป็นขยุเพ่ือหลกีเลี่ยงการเลอะหรอืเป้ือนบนเครือ่งดดูควนั 

ท าความสะอาดตามแนวลายเสน้ของสแตนเลสเทา่นัน้  
 
 

พืน้ผิวทีท่าส ี  

ท าความสะอาดดว้ยน า้สบูอุ่น่ๆ โดยใชฟ้องน า้หรอืผา้นุ่มชบุน า้พอหมาดเช็ดท าความสะอาด 

ใชผ้า้แหง้ไมเ่ป็นขยุเช็ดออกใหแ้หง้ 

หา้มใชน้ า้ยาท าความสะอาดสแตนเลส 
 

อลมูิเนียมและพลาสติก 
ท าความสะอาดดว้ยน า้สบูอุ่น่ๆ โดยใชฟ้องน า้หรอืผา้นุ่มชบุน า้สบูพ่อหมาดเช็ดท าความสะอาด 

ใชผ้า้แหง้ไมเ่ป็นขยุเช็ดใหแ้หง้ 
 

กระจก  
ใชฟ้องน า้หรอืผา้นุ่มชบุน า้อุน่ที่ผสมน า้ยาท าความสะอาดพอหมาด เช็ดท าความสะอาด 
เช็ดออกดว้ยผา้แหง้ไมเ่ป็นขยุ 

หา้มใชมี้ดโกน   
 

 

แผงควบคมุ 

ท าความสะอาดดว้ยน า้สบูอุ่น่ๆ โดยใชฟ้องน า้หรอืผา้ชบุน า้พอหมาดเช็ดท าความสะอาด 
เช็ดออกดว้ยผา้แหง้ไมเ่ป็นขยุ  

หา้มท าความสะอาดสว่นควบคมุดว้ยผา้เปียกเน่ืองจากมีความเสี่ยงที่จะท าใหอ้ปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส์
เสียหาย   

การดูแลและบ ารุงรักษา 
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ตัวกรองไขมันโลหะ 

ที่ยดึแม่เหล็กส าหรับตัวกรองไขมันโลหะ  
ตวักรองไขมนัโลหะจะยดึดว้ยตวัยดึแมเ่หลก็กบัโครงเครือ่งดดูควนั นอกจากนีย้งัมีตะขอโลหะติดตัง้อยูร่ะหวา่งโครงเครือ่งดดู
ควนัแยกสว่นและตวักรองไขมนัฯเพื่อปอ้งกนัไมใ่หต้วักรองไขมนัฯหลดุลงมา ตามมาตรการดา้นความปลอดภยั 

 

วิธีการถอดตวักรองไขมนัโลหะ (รูปที่ 1) 
 

คอ่ยๆ ดงึตวักรองไขมนั ใชม้ือทัง้สองขา้งจบัตวักรองจาก

ดา้นลา่งโดยใชม้ือขา้งเดยีว และในขณะเดียวกนัก็ถอด

ตะขอเก่ียวโลหะออกจากตวักรอง 

หมายเหตุ: คราบไขมนัอาจสะสมที่ดา้นลา่งของตวักรอง

ไขมนั ถือแผน่กรองไขมนัในแนวราบเพื่อปอ้งกนัไมใ่หไ้ข

หรอืน า้มนัหยดออกจากตวักรอง 

 

 

 
 
 
 

รูปท่ี 1  

การท าความสะอาดตัวกรองไขมัน 

 หา้มใชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงทีเ่ป็นกรดหรอืดา่ง 

 ตอ้งถอดและท าความสะอาดตวักรองไขมนัโลหะทกุ 4 สปัดาหข์ึน้อยูก่บัความถ่ีในการใชง้านหรอืเมื่อไฟแสดงสถานะ
สสีม้กะพรบิบนจอแสดงผลของแผงควบคมุ  

 เมื่อท าความสะอาดตวักรองไขมนัท่ีเป็นโลหะ ใหท้ าความสะอาดที่ยดึตวักรองไขมนัและชิน้สว่นท่ีเขา้ถึงไดท้ัง้หมดใน
เครือ่งโดยใชผ้า้ชบุน า้หมาดๆ เช็ดท าความสะอาด 

 ตวักรองไขมนัโลหะสามารถท าความสะอาดในเครือ่งลา้งจานหรอืดว้ยมือ 

 หากซกัดว้ยมือ: แช่แผน่กรองในน า้ยาลา้งจานผสมน า้อุน่ (ประมาณ 40 ℃) เพื่อขจดัคราบไขมนัไดง้่ายขึน้ แปรงตวักรอง
ไขมนั ลา้งออกใหส้ะอาด แลว้ปลอ่ยใหแ้หง้ก่อนติดตัง้เขา้ไปใหม ่

 หากใชเ้ครือ่งลา้งจาน: ใชน้  า้ยาลา้งจานทั่วไปในครวัเรอืน เลอืกโปรแกรมการซกัที่เหมาะสม (ไมเ่กิน 70 ℃) อยา่ท า
ความสะอาดตวักรองไขมนัท่ีสกปรกมากพรอ้มกบัเครือ่งครวัใดๆ วางตวักรองไขมนัในเครือ่งลา้งจานโดยเวน้ท่ีวา่งไว้
รอบๆ ปลอ่ยใหแ้หง้ก่อนติดตัง้เขา้ไปใหม ่

หมายเหตุ: สขีองตวักรองไขมนัที่เป็นโลหะอาจเกิดการเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย การเปลีย่นสนีีไ้มม่ผีลตอ่ประสทิธิภาพการ
ใชง้าน 
ค าแนะน าเหลา่นีใ้ชก้บัเครือ่งดดูควนัรุน่ตา่งๆได ้  เป็นไปไดว้า่คณุลกัษณะบางอยา่งที่อธิบายไวไ้มส่ามารถใชก้บั
อปุกรณข์องคณุได้

ติดตัง้ ถอดออก 
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วิธีการติดตั้งตวักรองไขมันโลหะ  
 

จบัตวักรองโลหะจาระบีโดยใชม้อืขา้งหนึง่ และในขณะเดียวกนัก็ใสข่อเก่ียวโลหะกลบัเขา้ไปในตวักรองจาระบีโลหะโดยใชอ้กี
มือหนึง่ใชม้ือขา้งหนึง่จบัตวักรองไขมนั แลว้ใสข่อเก่ียวโลหะกลบัเขา้ไปในตวักรองไขมนัโดยใชอ้ีกมอืหนึง่ โดยท าพรอ้มๆกนั   

ใสต่วักรองไขมนักลบัเขา้ไปโดยใชม้ือทัง้สองขา้งจบัตวักรองไขมนัใสเ่ขา้ไปในตวัยดึตวักรองโลหะ ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ตวั
กรองไขมนัโลหะอยูใ่นต าแหนง่ทีถ่กูตอ้ง  

หากใสต่วักรองไขมนัไมถ่กูตอ้ง ใหถ้อดออกแลว้ใสเ่ขา้ไปใหมอ่กีครัง้ 
 

หมายเหตุ: ตวักรองไขมนัโลหะอาจตกลงมาในระหวา่งการถอดออกจากเครือ่งดดูควนั ซึง่จะท าใหท้ัง้ตวักรองไขมนัและเตา

ดา้นลา่งเสยีหาย  ตอ้งแนใ่จวา่เมือ่ท าการถอดมนัออกจากเครือ่งดดูควนั ไดใ้ชม้ือจบัแผน่กรองไขมนัโลหะไวแ้นน่ดีแลว้

ตลอดเวลา 

การท าความสะอาดตัวเคร่ืองดูดควัน 

 

 ท าความสะอาดเครือ่งดดูควนัโดยใชน้ า้ยาลา้งจานผสมน า้อุน่และผา้นุม่ชบุน า้หมาดๆ แลว้เช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้ที่
ไมเ่ป็นขยุ 

 หลกีเลีย่งการใชส้ารท่ีมฤีทธ์ิกดักรอ่นหรอืผลติภณัฑท่ี์ท าใหส้กึหรอท่ีสามารถท าลายพืน้ผิวได ้ 

 อยา่ท าความสะอาดแผงควบคมุดว้ยผา้เปียก เนื่องจากอาจเสีย่งตอ่ความเสยีหายอนัเนื่องมาจากมีน า้ไหลเขา้ไปในวงจร
อิเลก็ทรอนิกส ์  

 

ไฟ LED  
 

ไฟ LED ที่ช ารุดสามารถเปลีย่นไดโ้ดยผูผ้ลติ ฝ่ายบรกิารลกูคา้ หรอืตวัแทนบรกิารหลงัการขายที่ไดร้บัอนญุาตเทา่นัน้    
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ค าเตอืน: การซอ่มผิดวิธีเป็นเรือ่งอนัตราย ควรท าการซอ่มโดยช่างเทคนคิที่ผา่นการรบัรองของเราเทา่นัน้  หาก

เครือ่งใชม้ีขอ้บกพรอ่ง ใหถ้อดปลัก๊ออกจากแหลง่จ่ายไฟหลกัหรอืปิดเบรกเกอรใ์นกลอ่งฟิวส ์แลว้ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัการ

ขายเพื่อขอความช่วยเหลอื  
 

ปัญหา สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไข 
 

เครือ่งดดูควนัไมท่  างาน 
ไมมี่ไฟฟา้น าจา่ย/ไฟดบั ตรวจสอบสวิตชไ์ฟเปิดอยูห่รอืไมแ่ละไดเ้สียบปลั๊กไฟหรอืไม ่ 

ฟิวสข์าด ตรวจสอบกลอ่งฟิวสข์องเครือ่งดดูควนัเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ฟิวส ์

ไมข่าด 

เสียงหึง่ๆ อาจมีวตัถแุปลกปลอมสมัผสักบัใบพดั
ลม 

โปรดติดตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัการขาย 

ไฟไมท่  างาน ไฟ LED ช ารุด  โปรดติดตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัการขาย 

 

ตวักรองพลาสมาไม่

ท  างาน 

ไมมี่ไฟฟา้น าจา่ย ตรวจสอบวา่เสียบปลั๊กไฟอยา่งถกูตอ้งและเปิดสวติชไ์ฟหลกัอยู่ 

ฟิวสข์าด ตรวจสอบกลอ่งฟิวสข์องตวักรองพลาสมา่เพื่อใหแ้น่ใจวา่ฟิวสจ์ะไมข่าด  

    ไฟดบั ตรวจสอบวา่เครือ่งใชไ้ฟฟา้อื่นๆ ท างานอยูห่รอืไม่ 

ไฟบนตวักรองพลาสมา่

ไมต่ิด 

สวิชตต์รวจจบัอากาศอาจท างาน
ผิดปกต ิ

 

โปรดติดตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัการขาย 

แผง PCB ช ารุด 
สญัญาณเสยีงไม่ท  างาน  แผง PCB ช ารุด โปรดติดตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัการขาย 

ไฟแผงควบคมุไมต่ิด แผงควบคมุขดัขอ้ง โปรดติดตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัการขาย 

ถา้ยงัมีปัญหาการใชห้ลงัการแกไ้ขเบือ้งตน้แลว้ ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัการ

ขายเพื่อขอความช่วยเหลอื 

โปรดระบหุมายเลขรุน่ของเครือ่งดดูควนัตามที่แสดงไวใ้นแผน่ปา้ยบนเครือ่งดดู

ควนั (รูปท่ี 2) 

โปรดทราบวา่จ าเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานการซือ้และบตัรรบัประกนั 

ส าหรบัการใชบ้รกิารภายใตก้ารรบัประกนั  

ส าหรบัการใชบ้รกิารวิศวกรหลงัการขาย หากปัญหาเกิดจากขอ้ผิดพลาดของ 

ผูใ้ชง้าน โปรดทราบวา่จะมีการเรยีกเก็บเงินคา่บรกิารแมว้า่จะอยูใ่นช่วง 

ระยะเวลาการรบัประกนั 

หมายเหตุ: แผน่ป้ายนีใ้ชส้  าหรบัเป็นภาพประกอบเท่านัน้ ขอ้มูลจ าเพาะ

อาจแตกตา่งกนัในแต่ละรุ่น                                                                                    

                                                                                                                                             รูปท่ี 2 

การแก้ปัญหาเบือ้งต้น 
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รูปท่ี 3  

 

 

อา้งถึง จ านวน ชิน้สว่นผลติภณัฑ ์

A 1 กรอบ Frame 

B 1 ตวัครอบกรอบ Frame cover 

C 1 ตวัปิดปลอ่งดา้นบน Hood top cover 

D 1 ตะแกรง Grid 

E 1 ตวักรองพลาสมา Plasma filter 

F 4 สายสแตนเลส Stainless Steel Cable 

G 1 ตวัเครื่องดดูควนั Hood Body 

H 1 ตวักรองไขมนัโลหะ Metal Grease Filter 

I 1 สายไฟ Power Cable 

อา้งถึง จ านวน อปุกรณก์ารตดิตัง้ 

J 6 สกรู ST6.0×40 (เพดานไม)้ 

K 6 สกรู M6×60 (เพดานเซรามิก) 

L 2 ท่ีปรบัความตงึสายเคเบิล 

M 6 ปลั๊กผนงั 

 

อา้งถึง จ านวน เอกสารประกอบ 

 2 คูมื่อการตดิตัง้/ตวักรองพลาสมา 

 2 1: 1 ไดอะแกรมการตดิตัง้ 
   

 

                                                                            รูปท่ี 4 

ข้อมูลจ าเพาะ 

รายการส่วนประกอบ 

รุน่: 

ก าลงัไฟฟา้: 

ก าลงัไฟมอเตอร:์ 

ก าลงัไฟฟ้าตวักรองพลาสม่า: 

ก าลงัไฟโคมไฟ: 

ความถ่ีไฟฟา้: 

*ผู้ผลิตขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการใดๆ ในการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยโีดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

ความยาวสายไฟ: 

ความยาวสายสแตนเลส: 

แรงดนัไฟฟา้: 

ขนาดของผลิตภณัฑ:์ 



14  

 
 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านความปลอดภัย 

 อา่นค าแนะน าเหลา่นีใ้หถ้ว้นถ่ี ตรวจสอบความเสยีหายของผลติภณัฑท์นัทีหลงัการแกะหอ่บรรจภุณัฑ ์ 
 สามารถใชเ้ครือ่งไดอ้ยา่งปลอดภยัหากติดตัง้อยา่งถกูตอ้งตามค าแนะน าดา้นความปลอดภยั ผูต้ิดตัง้มีหนา้ที่

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่อปุกรณท์ างานอยา่งถกูตอ้ง ณ ต าแหนง่การติดตัง้ 
 หากมีสายไฟช ารุด จ าเป็นตอ้งเปลีย่นใหมโ่ดยช่างผูช้  านาญ บคุคลที่ไดร้บัการรบัรองหรอืโดยโรงงานผูผ้ลติ เพื่อ

หลกีเลีย่งอนัตรายอนัอาจเกิดขึน้ได ้ 
 พืน้ผิวของผลติภณัฑน์ีง้า่ยตอ่การเกิดรอยขดูขีดเสยีหาย ใหห้ลกีเลีย่งความเสยีหายขณะตดิตัง้ 
 เครือ่งดดูควนันีป้ระกอบดว้ยวสัดยุดึที่ไดม้าตรฐาน ผูท้ี่ก าลงัติดตัง้เครื่องดดูควนัควรตรวจสอบใหแ้นใ่จไดท้ าการ

ยดึอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบัผนงัและเพดาน 

 สามารถติดตัง้เครือ่งดดูควนัเหนอืเตาแก๊สและเตาไฟฟา้ ความสงูขัน้ต ่าในการติดตัง้จากดา้นบนของโต๊ะถึง
ดา้นลา่งของเตาคือ 750 มม. (เตาแก๊ส) และ 650 มม. (เตาไฟฟา้) รูปท่ี 5 

 ติดตัง้เครือ่งดดูควนัเหนือเตา โดยใหป้ลอ่งดดูควนัตรงกบัจดุศนุยก์ลางของเตาเสมอ 

 ดใูหแ้นใ่จวา่ไดต้ดิตัง้เครือ่งดดูควนัในที่ที่มีการระบายอากาศไดด้แีละสม ่าเสมอ 
 เมื่อจะท าการตอ่เขา้กบัระบบไฟฟา้ ใหต้รวจสอบวา่แรงดนัไฟหลกัและความถ่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทาง

เทคนิคที่แสดงบนแผน่ปา้ย 

 การเช่ือมตอ่ไฟฟา้ตอ้งท าตามมาตรฐานในพืน้ท่ีนัน้ๆเทา่นัน้ ตรวจสอบวา่แรงดนัไฟฟา้ในพืน้ท่ีถกูตอ้งตรงกบั
คณุสมบตัิของเครือ่งดดูควนักอ่นเสยีบปลัก๊  

 ใชข้ัว้ตอ่ไฟฟา้กบัสายดินท่ีสอดคลอ้งกบัพืน้ท่ีที่คณุอยู ่การเช่ือมตอ่กบัไฟฟา้ของเครือ่งใชน้ีต้อ้งตอ่สายดิน 
(บงัคบั)  

 ฉนวนสเีขียวแถบเหลอืง = สายดิน (E) 

 ฉนวนสฟีา้ = สายนวิตรอน (N) 

 ฉนวนสนี า้ตาล = สายเฟส (L)  
 
 
 
 
 

ความสงูขัน้ต  า่ในการติดตัง้:  

เตาแก๊ส 750มม 

เตาไฟฟา้ 650มม 
 
 
 

รูปท่ี 5  

คู่มือการตดิตัง้ 
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ค าเตอืน 
 

เครือ่งดดูควนันีป้ระกอบดว้ยที่ยดึเครือ่งดดูตวนัดว้ยวสัดมุาตรฐาน   ผูท้ี่ก าลงัติดตัง้เครือ่งดดูควนัควรตรวจสอบให้
แนใ่จวา่อปุกรณย์ดึนัน้ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัเพดานท่ีเห็น สว่นประกอบภายในเครือ่งอาจมีขอบคม ใหส้วมถงุมือ
เพื่อปอ้งกนัการบาดเจ็บ 

 

 เครือ่งดดูควนัอาจตกลงมาหากไมไ่ดย้ดึเขา้ที่อยา่งเหมาะสม สว่นประกอบยดึทัง้หมดตอ้งไดร้บัการยดึติด
อยา่งแนน่หนาและปลอดภยั 

 เครือ่งดดูควนัมีน า้หนกัมาก ตอ้งใชค้น 2 คน ในการเคลือ่นยา้ย โดยใชเ้ครือ่งมือและอปุกรณท์ี่เหมาะสมเทา่นัน้ 

 การเปลีย่นแปลงของสว่นประกอบไฟฟา้หรอืเครือ่งกลนัน้เป็นอนัตราย และอาจน าไปสูก่ารท างานผิดปกติได ้
หา้มท าการเปลีย่นแปลงใดๆ กบัสว่นประกอบไฟฟา้หรอืเครือ่งกล  

 สว่นประกอบภายในเครือ่งอาจมขีอบคม สิง่เหลา่นีอ้าจท าใหส้ายเช่ือมตอ่เสยีหายได ้หา้มงอหรอืหนีบสาย
เช่ือมตอ่ระหวา่งการตดิตัง้ 

 ตอ้งสามารถถอดปลัก๊เครอืงใชน้ีอ้อกจากแหลง่จา่ยไฟฟา้ไดต้ลอดเวลา  
 สายไฟของเครือ่งใชน้ีต้อ้งเสยีบเขา้กบัเตา้รบัท่ีตดิตัง้ไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้เทา่นัน้  
 ปลัก๊ไฟของสายไฟตอ้งสามารถเขา้ถึงไดง้่ายหลงัการติดตัง้ หากไมส่ามารถท าไดจ้ะตอ้งรวมสวติชแ์ยกขัว้ทัง้หมด

เขา้กบัการตดิตัง้ระบบไฟฟา้ถาวร  
 เฉพาะบคุลากรที่ผา่นการรบัรองเทา่นัน้ท่ีสามารถเช่ือมตอ่อปุกรณน์ีไ้ดโ้ดยไมต่อ้งใชป้ลัก๊ใดๆ 

 

หมายเหตุ: ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่กิดจากการติดตัง้ทีไ่ม่เหมาะสมหรือ
เกิดความล้มเหลวในการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยทีเ่หมาะสมระหว่างการติดตัง้และการ
ใช้งานเคร่ือง 

การเตรียมเพดานแขวน 
 

 เพดานตอ้งแบนราบในแนวนอนและมีก าลงัรบัน า้หนกัเพยีงพอ  
 ความลกึของรูเจาะตอ้งเทา่กบัความยาวสกรู ปลัก๊ตดิผนงัตอ้งมีที่จบัท่ีมั่นคง   

 สกรูและปลัก๊ผนงัที่ใหม้านีเ้หมาะส าหรบังานก่ออฐิแขง็ ทีต่อ้งใชต้วัยดึทีเ่หมาะสมกบัโครงสรา้งอื่นๆ (เช่น  

คอนกรตีมีรูพรุน อิฐบลอ็ก)  

 น า้หนกัสงูสดุของเครือ่งดดูควนันีค้ือ 10 กิโลกรมั 
 
 

การเตรียมการตดิตั้ง 
 

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไมม่ีสายไฟ ทอ่แก๊สหรอืทอ่น า้ประปาในบรเิวณพืน้ท่ีทีตอ้งท าการเจาะรู 

1. ใหปิ้ดหนา้เตาเพื่อปอ้งกนัความเสยีหาย 
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2. ท าเครือ่งหมายที่จดุกึ่งกลางของเครือ่งดดูควนั ซึง่ตอ้งอยูบ่นเพดานเหนือศนูยก์ลางของเตา 
3. ใชเ้ทมเพลตทีใ่หม้า ท าเครือ่งหมายต าแหนง่ทีค่วรใสส่ลกัเกลยีวบนเพดาน 
4. เจาะรูขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 8 มม. ที่ความลกึ 60 มม. เพื่อยดึเครือ่งดดูควนัและกดปลัก๊ตดิผนงัใหชิ้ดกบัผนงั 

 

ส าหรบัการติดตัง้ โปรดท าตามขัน้ตอนขา้งลา่งนี ้(รูปท่ี 6): 

 
 

 
 
 
 

 

ฝา้เพดานซีเมนต ์
 
 
 
 
 

 
ฝา้พดานไม ้

 

ขัน้ตอน 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตวัปรบัความตึงสาย
เคเบิล 

 
 

 

  

สายสแตนเลส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอน 2. 

 

 

 

 

 
 
 

ขัน้ตอน 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน 3. 
 

ขัน้ตอน 5. 

รูปท่ี 6 

ปลอ่ง 

กลอ่ง 

65
0ม
ม (
เต
าไ
ฟฟ

้า 

75
0ม
ม 
(เต
าแ
ก๊ส
) 



 

 

ศนูยด์แูลลูกค้ารินไน 
 

China I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 

Philippines 

Mitsui lndustia Corporation 
10 Buenaventura St., Cor MacArthur 

Highway, Dalandan Valenzuela City, 

Philippines 

Tel : {63) 2 292 9177 / 292 9179 
Fax : {63) 2 292 8187 

 
 

Indonesia 
PT. Bhakti ldola 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 

 

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 

 

 

Macau I澳门 
Rinnai Appliance Service Center 
Nam Kwong Petroleum & Chemicals Co., Ltd 

Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Nam Kwong

Thailand Iประเทศไทย 

Rinnai {Thailand) Co., Ltd. / Lucky Flame Co., Ltd. 
61/1 Soi Kingkaew 9, Kingkaew Rd. Racha Thewa, 

Bangphli, Samutprakarn 10540, Thailand 

    บรษัิท รนิไน (ประเทศไทย) จ ากดั/บรษัิท ลกักีเ้ฟลม จ ากดั  
     Building, 17/F, Macau                     61/ 1  ซอยก่ิงแกว้ 9 ถนนก่ิงแกว้ ต  าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี  

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 I 矿 心 

Myanmar Kowa lnternational Co., Ltd 

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

Kyauktada Township, Yangon, Myanmar 

窃 』切矿 (0ee)1 ?9 (\)   矿  (窃沁 T匀沁O勹耐 )l 

 的 心的矿切·切心   01。 3矿1 q 矿的L 矿  01。II 

Tel C9L 矿 : {95-1) 245925 / 246304 / {95-9) 7300 7773 

Fax C9的矿(o矿) : {95-1) 245925 

Email 窃 。 (\) : marketing@myanmarkowa.com 

    จงัหวดัสมทุรปราการ ประเทศไทย 10540      
     Tel: {66) 2 3124331-40 

Email : lucky02@luckyflame.co.th 

URL : www.luckyflame.co.th 
 
 

Vietnam I Việt Nam 

Rong Viet Commerce Company Limited 
120 3/2 Street, Ward 12, District 10, 

Ho Chi Minh City, Vietnam 

Cong Ty TNHH ThUang M9i Rong Việt  

120 OUang 3/2, PhUang 12, Quan 10, 

TP. Ho Chf Minh, Việt 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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