
 

 

 

คู่มือการใช้งานเคร่ืองดูดควัน 

 

 

รุ่น C-SENSE 90 

1,600 ลูกบาศเมตร/ช่ัวโมง ก าลังไฟมอเตอร์ 270 วัตต์ 
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บริษัทฯ ขอขอบคณุที่ทา่นเลอืกซือ้เคร่ืองดดูควนัเคร่ืองนี ้กรุณาอา่นคูม่ือการใช้ก่อนท าการตดิตัง้ หรือใช้งานเคร่ือง   ต้อง

ใช้ชา่งทีม่ีช านาญงาน หรือมีประสบการณ์ในการติดตัง้เคร่ืองดดูควนัเพื่อประสทิธิภาพในการระบายอากาศไมบ่ริสทุธ์ิออกไปและ

กรุณา 

ส่วนประกอบของตวัเคร่ือง 

 

 

ข้อมูลเฉพาะของตัวเคร่ือง 

แรงดนัไฟฟา้ ก าลงัไฟฟา้ ก าลงัไฟมอเตอร์ ก าลงัไฟหลอดไฟ 

220-240 V. 50-60Hz 270 วตัต์ 2x1.5 วตัต์ 



 

1. การตดิตัง้ 

กรุณาอย่าสัมผัสเหล็กและสายไฟของผนังด้านในเพื่อหลีกเล่ียงไฟฟ้าช็อต 

 ■เคร่ืองดดูควนัต้องติดตัง้สายดิน  และใช้ปลัก๊ 3 ขาในการเช่ือมตอ่กบัตวัเคร่ืองเสยีบด้วยสาย

ดิน เพื่อเพื่อปอ้งกนัไฟฟา้ช็อต ไฟฟา้ลดัวงจรในกรณีที่เกิดการร่ัวไหลของกระแสไฟฟา้ 

■กรุณาตรวจสอบให้แนใ่จวา่ระบบไฟฟา้ ในบ้านของคณุ (แรงดนัไฟฟา้, สายไฟ) ตรงกบักระแสไฟปกติของเคร่ือง 

■อยา่ใช้ฟิวส์ความจสุงูในวงจรไฟฟา้และเลอืกให้ถกูต้องตามที่ระบใุนฉลาก 

2. การเตรียมและวางต าแหน่งก่อนการตดิตัง้ 

■แรงยดึผนงั 

ก าแพงทีจ่ะใช้วางเคร่ืองดดูควนัจะต้องแขง็แรงพอทีจ่ะแบกรับ น า้หนกัของเคร่ืองดดูควนัได้ 

■ความสงูของการตดิตัง้ 

ความสงูที่เหมาะสมของการติดตัง้ต้องสงูกวา่เตาปรุงอาหารประมาณ 650-700 มม. ความสงูของการติดตัง้จริงขึน้อยูก่บัการ

ก่อสร้างห้องครัวและความสงูของผู้ใช้ ค าแนะน าในการติดตัง้เตาแก๊สให้ระยะการตดิตัง้ทีเ่หมาะสมโปรดน าไปพิจารณา 

3. การตดิตัง้ตัวยดึ/ที่แขวน 

การติดตัง้เคร่ืองบนผนงั ทกุๆ  220 มิลลเิมตร ให้เจาะรู 2 รูขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 8มิลลเิมตร บนพืน้ท่ีที่เหมาะสม ในแนวเส้นบน

เคร่ืองดดูควนัใสส่กรูลงในรูที่เจาะให้หมดทกุตวัวางแผน่แบบท่ีใช้เจาะบนผนงั ดรููปท่ี 2 

4. การติดตัง้     

(1) ต้องใช้ช่างที่มีความช านาญ หรือมีประสบการณ์ในการตดิตัง้  



(2) ควรตดิตัง้เคร่ืองดดูควนัให้หา่งจากเตา ประมาณ 65 –70ซม. (ไมร่วมความสงูของถาดรองน า้มนั) หรือคณุจะเพิม่ความสงูที่

ความสงูของคณุ ( ตามรูปภาพ 1) 

(3) การตดิตัง้เคร่ืองดดูควนับนผนงัให้ตดิตัง้ในแนวนอน  ให้เจาะรูที่ผนงัเพื่อใสส่กรูแขวนเหลก็ยดึปลอ่งและเคร่ืองดดูควนั ให้เจาะ 

รูขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 8มม.* 45มม. บนพืน้ท่ีเรียบและแขง็แรงและใสส่กรูลงในรูที่เจาะให้หมดทกุตวัตาม( รูปภาพที่ 2) 

 

 

 

(4) ใช้สกรู 3 ตวั ขนาด 4*40มม. ส าหรับยดึตวัคร่ืองดดูควนั แล้วยดึให้แนน่.ใช้สกรู 2ตวั ส าหรับยดึปลอ่งเคร่ืองดดูควนัโดยใช้สกรู

และตวัยดึที่ให้มา(ตามรูปภาพท่ี 3) 

 

 

 



 

 

(5) ใช้สกรู 6 ตวั ขนาด 4*16มม. เพื่อยดึตวัทอ่อากาศออก ( ตามรูปภาพท่ี 4)  ใช้สกรู 2 ตวั ขนาด 3*10มม. ในการยดึทอ่ยน่ 

(ตามรุปภาพ 5) 

 

 

(6) แขวนเคร่ืองดดูควนัลงบนเหลก็ยดึที่ได้ติดไว้บนผนงั (ตามรูปภาพ 6) ถอดฟิวเตอร์ออก, แล้วยดึเคร่ืองดดูควนักบัผนงัด้วยสกรู 

ขนาด 4*40มม.เพื่อปอ้งกนัเคร่ืองตก (ตามรูปภาพ 7) 

 

 

 



 

 

(7) ยดึปลอ่งด้านบนเข้ากบัเหลก็แขวนปลอ่ง ( ตามรูปภาพ 8) 

 

 

 

(8) ให้ตอ่ทอ่ยน่กบัผนงัด้านนอก   ตวัหวัของทอ่ยน่จะต้องเช่ือมตอ่กบัปลอ่งควนัหรือผนงัด้านนอก  

( ขนาดความความกว้าง 85มม.) 

 



 

 

(9)  ควรตดิตัง้เคร่ืองดดูควนัในแนวนอน ตวัเคร่ืองจะต้องไมเ่อียง ( ตามรูปภาพ 10) 

 

 

 

5.ข้อปฏิบัตหิลังการตดิตัง้ 

 หลงัการติดตัง้ ลองเสยีบปลัก๊และเปิดเคร่ือง เพื่อเช็คฟังค์ชัน่การใช้งานตา่งๆ ของเคร่ืองวา่สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ :ไมม่ีการ

สัน่สะเทือนที่ผิดปกติและไมม่ีความขดัข้องตอ่การระบานออกอากาศในช่องลม 

การใช้งานเคร่ือง 



1. หน้าจอควบคมุการท างาน 

 

 

                                       ต ่า   กลาง    สูง        หลอดไฟ     ปุ่มเปิด-ปิดเคร่ือง 

             ปุ่มท าความสะอาด 

 

 

2. การใช้งานเคร่ือง 

  ปุ่ มเปิด-ปิดเคร่ือง:  กดปุ่ มหนึง่ครัง้เพื่อเปิดการท างาน และกดอกีครัง้เพื่อปิดการท างานของเคร่ือง 

  ปุ่ มปรับระดบัแรงดดู   : แรงดดูน้อย    : แรงดดูกลาง  : แรงดดูมาก 

  ปุ่ มหลอดไฟ: กดปุ่ มนีเ้มื่อต้องการให้ไฟสอ่งสวา่ง และกดอีกครัง้เพื่อปิดการท างาน 

   ปุ่ มตัง้เวลา: กดปุ่ มนีร้ะหวา่งเคร่ืองก าลงัท างาน เพื่อยดืเวลาการท างานออกไป.  

   ปุ่ มท าความสะอาดเคร่ือง: กดปุ่ มนีเ้พื่อให้โปรแกรมท าความสะอาดท างานโดยใช้ความร้อนละลายไขมนั โดยใช้

เวลาในการท าให้แผน่ฟิมล์ท าความสะอาดร้อน  9 นาที หลงัจากนัน้ใช้เวาลา 1 นาทใีนการท าความสะอาดเคร่ือง 

ข้อควรระวังด้านความปลอดภยั 

 แรงดนัและกระแสไฟท่ีใช้ในบ้านของทา่นจะต้องสอดคล้องกบัตวัเคร่ืองท่ีให้ไว้ และต้องตดิตัง้สายดนิก่อน

การติดตัง้เคร่ือง 

 ตรวจดใูห้แน้ใจว่าในการติดตัง้ ไมไ่ด้โดนเหล็กหรือสายไฟท่ีอยูด้่นในผนงั เพื่อปอ้งกนัไฟฟ้าช็อต 

 ผนงัท่ีใช้ตดิตัง้เคร่ืองดดูควนัต้องแข็งแรงและสามารถรับน า้หนกัเคร่ืองดดูควนัได้ 

 ควรตดิตัง้เคร่ืองดดูควนัในแนวนแนเทา่นัน้ 

 ระยะหา่งระหวา่งท่อยน่กบัช่องระบายอากาศบนผนงัอยา่งน้อย1.5เมตร. เม่ือติดตัง้ทอ่ยน่, ช่องระบาย

อากาศไมค่วรสงูมาก เพ่ือปอ้งกนัน า้มนัไหลย้อนกลบั 



 ควรเปิดใช้งานเคร่ืองดดูควนัเม่ือมีการเปิดใช้งานเตาแก๊สหรือการปรุงอาหารเกิดควนั. ห้องจะต้องระบาย

อากาศได้ดี 

  ไมค่วรเปิดเคร่ืองถ้าไมมี่ภาชนะตัง้บนหวัเตา เพราะเปลวไฟอาจก่อความเสียหายกบัแผน่กรองหรือเกิด

การลกุตดิไฟได้ 

 ห้องควรจะมีการระบายอากาศท่ีดีเพียงพอ เม่ือเคร่ืองดดูควนัถกูใช้ในเวลาเดียวกนักบัท่ีเชือ้เพลิงก าลงัเผา

ไหม้ 

 หากสายไฟเข้าเคร่ืองช ารุด ต้องท าาการเปล่ียนโดยชา่งไฟฟ้าเทา่นัน้ เพ่ือหลีกเล่ียงอนัตรายจากไฟฟ้าดดู

หรือช็อต 

 ก่อนท าาการเปล่ียนหลอดไฟ กรุณาตรวจสอบสวิทซ์ไฟให้อยูใ่นต าาแหนง่ปิด และหลอดไฟท่ีเปล่ียนใหม่

ต้องเป็นแบบเดียวกบัตวัเก่า 

 ควรท าความสะอาดฟิวเตอร์และตวัเคร่ืองดดูควนัเป็นประจ า. และเช็ดล้างคราบน า้มนัท่ีเกาะอยูต่ามตวั

ครอบมอเตอร์. หากทา่นไมท่ าความสะอาดตามค าแนะน า อาจเกิดความเส่ียงท่ีจะท าให้เคร่ืองช ารุดหรือ

เสียหายได้ หรือจากการเผาไหม้จากคราบน า้มนัท่ีเกาะบนตวัเคร่ือง 

 ควาสวมถงุมือยางเมื่อท าความสะอาดใบพดั เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บจากคมของใบพดั 

 ควรระมดัระวงัเม่ือท าความสะอาดใบพดั เพ่ือปอ้งกนัการใบพดัแตก หกั หรือบิดเบีย้ว, ซึง่จะสง่ผลตอ่

สมดลุของเคร่ือง และอาจท าให้เคร่ืองเกิดเสียงดงัหรือประสิทธิภาพในการดดูน้อยลง 

 ควรระมดัระวงัและปอ้งกนัไมใ่ห้น า้ซมึเข้าสูส่วิตซ์, มอเตอร์, หลอดไฟและชิน้สว่นไฟฟ้าอ่ืนๆ เม่ือท าความ

สะอาดเคร่ืองดดูควนั 

 ควรเรียกใช้ชา่งผู้ช านาญงานเม่ือต้องการซ่อมแซม หรือเปล่ียนชิน้สว่นภายใน 

การดูแลรักษา 

1. ข้อแนะน า 

 ท าความสะอาดผิวหน้าเคร่ืองดดูควนัทกุ 3 วนั 

 ท าความสะอาดถาดรองน า้มนัเป็นประจ า 

 ท าความสะอาดชิน้สว่นตา่งๆของเคร่ืองทกุ 6 เดือน. โดยชา่งผู้ช านาญงาน 

2. ให้ท าตามขัน้ตอนด้านล่าง เมื่อต้องท าความสะอาดภายในเคร่ือง 

 ปิดเคร่ืองและถอดปลัก๊ออก 

 ถอดฟิวเตอร์ออกและล้างท าความสะอาดด้วยฟองน า้. หลงัจากผึง่ให้แห้งและน ามาใสก่ลบัในต าแหนง่เดมิ 



 ดงึที่ครอบควนัออก. คลายเกลยีวฝาครอบด้านอากาศเข้าออกและกรอบอากาศแล้วน าออก. คลายลกูบิดตามเขม็

นาฬิกา. ยดึเพลาล้อและดงึใบพดัออก. ใสใ่บพดัลงในน า้ยาท าความสะอาดประมาณ 10 นาที. ท าความสะอาด

น า้มนับนใบพดัด้วยแปรงขนนุม่. ต้องใช้ชา่งทีม่ีความช านาญ หรือมีประสบการณ์. 

 ใสใ่บพดัคืนต าแหนง่เดิม. หมนุลกูบิดตามเขม็นาฬิกา. จากนัน้ติดตัง้แผน่ระบายอากาศด้านอากาศฝาครอบด้านใน

และฝาปิดควนัตามล าดบั 

ควรท าความสะอาดเคร่ืองดดูควนัเป็นประจ าเพื่อการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพในการดดูควันที่ด ี

 

 

 

 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

หากเคร่ืองมีปัญหา กรุณาถอดปลัก๊ออกแล้วตดิตอ่ชา่งบริการจากศนูย์บริการใกล้บ้านคณุ 

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ปัญหา 

หลอดไฟไม่ตดิแต่มอเตอร์
ท างาน 

สายไฟหลวม เปลีย่นสายไฟ 

หลอดไฟเสยี เปลีย่นหลอดไฟ 

ตอ่ไมแ่นน่ระหวา่งหลอดไฟกบัสายไฟ ตอ่สายไฟใหมห่รือเปลีย่นหลอดไฟ 

หลอดไฟไหม้ เปลีย่นแผงวงจรหลอดไฟ 

หลอดไฟไม่ตดิและมอเตอร์ไม่
ท างาน 

ปลัก๊หลวม ซอ่มหรือเปลีย่นปลัก๊ 

สายไฟช ารุด เปลีย่นสายไฟ 

ฟิวส์ของแผงวงจรช ารุด เปลีย่นฟิวส์แผงวงจร 

หลอดไฟท างานแต่มอเตอร์ไม่
ท างาน 

ตวัควบคมุความร้อนมอเตอร์ท างาน พกัเคร่ืองสกัครู่แล้วจึงเปิดใช้งานตอ่ 

ตวัระบายความร้อนไหม้ Condenser เปลีย่น Condenser  

มอเตอร์ไหม้ เปลีย่นมอเตอร์ 
แผงวงจรเคร่ืองหรือแผงควบคมุหน้าเสยี ติดตอ่ศนูย์บริการเพื่อเปลีย่นแผง 

เคร่ืองส่ันสะเทือนรุนแรง, และ
เสียงดังผิดปกติ 

เช็คตวัแขวนเคร่ืองบนผนงัวา่ยดึแนน่หรือ
เปลา่ 

ขนัตวัแขวนเคร่ืองบนผนงัให้แนน่ให้แนน่ 

เช็คน็อตยดึตวัแขวนวา่หลวมหรือไม่ ขนัสกรูให้แนน่ 

สกรูยดึเหน่ียวหลวม ขนัสกรูให้แนน่ 

น็อตยดึมอเตอร์กบัตวัเคร่ืองหลวม ขนัน็อตยดึมอเตอร์กบัตวัเคร่ืองให้แนน่ 

ใบพดัไมอ่ยูใ่นต าแหนง่ที่ถกูต้อง ถอดใบพดัและใสกลบัในต าแหนง่ที่
ถกูต้อง 



ใบหดัแตกหกัหรือบิดเบีย้ว ท าการเปลีย่นใบพดั 

ก าลังแรงดูดไม่ดี หรืออ่อน 

น า้มนัเกาะติดที่ฟิวเตอร์มาไป ท าความสะอาดฟิวเตอร์ 
ช่องระบายอากาศในห้องครัวมากเกินไป 

เปิดประตหูน้าตา่งมากเกินไป 

อากาศไมถ่า่ยเท ปิดแนน่เกินไป 

ลดการหมนุเวียนอากาศโดยปิดประตู
และหน้าตา่ง 
เปิดประตหูน้าตา่งระบายอากาศ 

ติดตัง้เคร่ืองดดูควนัสงูเกินไป ให้ติดตัง้หา่งจากเตา 65-70ซม. ตามคูม่ือ 
ทอ่ยน่ยาวเกินไป หรือหกัเลีย้วหลายรอบ
ก่อนออกนอกผนงั 

ในการติดตัง้ไมค่วรหกัเลีย้วทอ่ยน่มากวา่ 
1 ครัง้ 

ลมด้านนอกแรงเกินไป ไมใ่ช่ข้อผิดพลาดจากตวัเคร่ือง 

 

46, ซอยบางนา-ตราด 25, บางนาเหนือ, แขวงบางนา, เขตบางนา, กรุงเทพฯ,10260, 

แผนกบริการหลงัการขาย:02-3619035-42, ตอ่ 100, 102, 105, 108 


