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บทน ำ 

ขอบคุณที่เลือกใชเ้คร่ืองดูดควนัน้ี 

คู่มือน้ีจดัท ำขึ้นเพือ่ใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัขั้นตอนกำรติดตั้ง วธีิบ  ำรุงดูแลรักษำ เพือ่ควำมถูกตอ้งในกำรใชง้ำน

และควำมปลอดภยั โปรดอ่ำนคู่มือกำรใชง้ำนน้ีก่อนท ำกำรติดตั้งและใชง้ำน 

 

ค ำแนะน ำส ำคญัด้ำนควำมปลอดภยั 

หำ้มปล่อยใหเ้ด็กใชเ้คร่ืองดูดควนั เคร่ืองดูดควนัน้ีใชส้ ำหรับหอ้งครัวในบำ้นเท่ำนั้น ไม่เหมำะส ำหรับใชง้ำนเชิง
พำณิชย ์ควรท ำควำมสะอำดตวักรองอยำ่งสม ่ำเสมอเพือ่กำรใชง้ำนที่ดี 

ท ำควำมสะอำดเคร่ืองดูดควนัตำมคู่มือกำรใชง้ำน เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดเคร่ืองไหม ้หรือควำมเส่ียงจำกไฟไหม้
ในกรณีไม่ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำ 

ก่อนเช่ือมต่ออุปกรณ์ โปรดตรวจสอบควำมถ่ำยเทของอำกำศภำยในหอ้งครัว ตรวจสอบควำมเสียหำยสำยไฟ 

กำรติดตั้งจะตอ้งด ำเนินกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญเท่ำนั้น 

จะตอ้งมีกำรระบำยอำกำศที่เพยีงพอในขณะดูดควนัพร้อมกบัเคร่ืองใชท้ี่มีกำรเผำไหมอ่ื้นๆ อำกำศจะตอ้งไม่ถูก

ปล่อยลงสู่ปล่องควนัที่ใชส้ ำหรับปล่อยควนัเสีย 

กำรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรปล่อยอำกำศ 

ไม่ควรใหเ้ปลวไฟอยูใ่ตบ้ริเวณเคร่ืองดูดควนั 

อุปกรณ์น้ีใชไ้ดส้ ำหรับเด็กอำย ุ8 ปีขึ้นไป และผูท้ี่ไม่มีประสบกำรณ์ควรไดรั้บกำรแนะน ำ 

กำรใชง้ำนอุปกรณ์และควำมเขำ้ใจถึงควำมปลอดภยั เด็กจะตอ้งอุปกรณ์น้ีและเด็กไม่ควรท ำควำมสะอำดโดย

ปรำศจำกกำรควบคุมดูแล 

หำกสำยไฟช ำรุดจะตอ้งเปล่ียนโดยตวัแทนผูผ้ลิตหรือบุคคลที่มีควำมเช่ียวชำญเพือ่หลีกเล่ียงอนัตรำยที่จะเกิดขึ้น 

 

ขอ้ระวงั : อุปกรณ์มีควำมร้อน 



 

อนัตรำยจำกไฟฟ้ำลดัวงจร  ควรติดตั้งสำยดิน หำกมีขอ้สงสยัควรขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ช่ียวชำญ 

1.กำรติดตั้งเคร่ืองดูดควนัแบบติดผนัง 

1. เตรียมกำรติดตั้ง : 
1.1 ถำ้คุณมีเตำ้เสียบดำ้นนอก คุณสำมำรถเช่ือมต่อทอ่ดูดควนั (ขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 150มิลลิเมตร) 

ดงัภำพดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ก่อนติดตั้งใหปิ้ดเคร่ืองและถอดปลัก๊ออก 

 

 

 

 

 

  

  



 

 1.3 ควรวำงเคร่ืองดูดควนัในระ ยะห่ำงระหวำ่ง 60-75 เซ็นติเมตร เพือ่ใหไ้ดป้ระสิทธิภำพที่สุด  

2. กำรติดตั้งเคร่ืองดูดควนั (ช่องระบำยอำกำศด้ำนนอก) 

โปรดระวงั! ปฏิบติัตำมค ำเตือนในคู่มือเก่ียวกบักำรท ำงำนของอุปกรณ์ระบำยอำกำศออกดำ้นนอก 

เจำะรูขนำด 3x8มิลลิเมตร เพือ่รองรับตวัยดึเขำ้กบัก ำแพงดว้ยสกรู 

ส ำหรับรุ่นที่มีควำมเอียง ตอ้งเจำะรูเสริม 2x8มิลลิเมตร ขนัสกรูและปลัก๊สกรูก่อนกำรติดตั้ง 



 

วำงเคร่ืองดูดควนัลงและแขวนตะขอบนผนงั 

ติดตั้งวำลว์ทำงเดียวกบัเตำ้เสียบเคร่ืองดูดควนั ต่อท่อไอเขำ้กบัวำลว์ตำมที่แสดงในรูปดำ้นล่ำง 

กำรติดตั้งปล่องควนั 

ดึงปล่องควนัดำ้นบนขึ้น จำกนั้นปรับใหไ้ดค้วำมสูงที่ตอ้งกำร 



 

วดัควำมสูงที่เหมำะสม เจำะรู 2x8 มิลลิเมตร เพือ่รองรับ 2แผน่ ขนัสกรูและขนัผนงัดำ้นบนใหแ้น่นดว้ย 

 2 สกรูที่ใหไ้ว ้ 

 

มี 2วธีิส ำหรับกำรติดตั้ง ดงัรูปดำ้นล่ำงน้ี 

1. เจำะ 2 รูและติดตั้งตะขอแขวนปล่องควนัโดยจบัคู่ล็อคดำ้นขำ้งทั้ง 2 ดำ้น (PIC 1) 

2. เจำะ 2 รูแลว้ยดึขอ้ต่อปล่องควนัดว้ยสกรู 2ตวัที่รูทั้ง 2ดำ้น (PIC 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝำปิดปล่องควนัดำ้นใน มี 2 วธีิส ำหรับกำรติดตั้ง (PIC1 และ PIC2) ฝำครอบปล่องควนัดำ้นนอกมีเพยีง 1วธีิใน
กำรติดตั้ง (PIC1) 

 

3.กำรติดตั้งเคร่ืองดูดควนั (ช่องระบำยอำกำศด้ำนใน) 

หำกคุณไม่มีเตำ้เสียบดำ้นนอกไม่จ ำเป็นตอ้งติดตั้งท่อไอเสีย กำรติดตั้งจะคลำ้ยกบักำรติดตั้งเคร่ืองดูดควนั (ช่อง
ระบำยอำกำศภำยนอก) 

 



 

 

 

 

 

 

 

ไสก้รองคำร์บอนใชส้ ำหรับดบักล่ินไม่พงึประสงค ์

ในกำรติดตั้งตวักรองคำร์บอน ควรถอดตวักรองน ้ ำมนัก่อน กดล็อกแลว้ดึงออกมำ 

 

 

 

 

ใส่ตวักรองคำร์บอนเขำ้กบัตวัเคร่ืองแลว้หมุนตำเขม็นำฬิกำ  

 

 

 

 

 

ขอ้ควรรู้ : 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ตวักรองนั้นล็อคอยำ่งแน่นหนำ เพรำะอำจเกิดอนัตรำยได ้
2. เม่ือติดตั้งแผน่กรองคำร์บอนพลงัดูดจะลดลง 



 

4.กำรติดตั้งเคร่ืองดูดควนัแบบกระโจมกลำงห้อง 

วำงต ำแหน่งแผน่แขวนบนเพดำน จำกนั้นท ำเคร่ืองหมำยต ำแหน่งรูสกรู ควรแขวนแผน่แขวนอยำ่งแน่นหนำ 

1.สกรู 11 x ST4 (30 มิลลิเมตร) ส ำหรับเพดำนไม ้

2.เกลียวขนำด 6X ส ำหรับเพดำนซีเมนต ์

ยดึแถบมุมเขำ้กบัแผน่แขวนโดยใชส้กรู 8 x M5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยำยแถบมุมควำมสูงที่ตอ้งกำร จำกนั้น แกไ้ขใหอ้ยูต่  ำแหน่งที่ตอ้งกำรโดยใชส้กรู 16 x M5 และน็อต 

ส ำคญั : แทบมุมจะตอ้งมีควำมเหล่ือมกนัอยำ่งนอ้ย 100 มิลลิเมตร 

 

 

 

 



 

 

  

หากคณุใช้เคร่ืองดดูควนัในโหมดดดูอากาศภายนอกอาคาร ควรเช่ือมตอ่ทอ่เข้ากบัอะแดปเตอร์บนเพดาน ต าแหนง่นี  ้

ยดึปลอ่งควนัสว่นบนเข้ากบัแผน่แขวนโดยใช้สกรูขนาด 4X 

สไลด์ปลอ่งควนัด้านลา่งขึน้มาจนถึงปลอ่งควนัด้านบน 

หากฝาครอบไมไ่ด้ประกอบมาจากโรงงาน ควรยึดไว้กบัสว่นบนตวัเคร่ืองดดูควนัในระยะนี  ้

ยกเคร่ืองดดูควนัขึน้แล้วยึดเข้ากบัต าแหน่งโดยใช้สกรู 16xM5 



 

  

ส ำคญั : ขั้นตอนกำรติดตั้งจะตอ้งด ำเนินกำรโดยคน 2คน 

ส ำคญั : ตอ้งขนัสกรู 16xM5 ให้แน่น 

หำกคุณก ำลงัจะใชดู้ดควนัโหมดดูดอำกำศภำยนอกอำคำรควรยดึท่อส่งลมเขำ้กบัเพดำน 

กำรเช่ือมต่อไฟฟ้ำจะตอ้งเป็นไปตำมที่ระบุพกิดัไวใ้นเคร่ืองดูดควนั ไฟฟ้ำจะตอ้งเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ำยไฟ 

ตรวจสอบวำ่เคร่ืองดูดควนัใชง้ำนโดยปกติ โดยปรับแรงดูด และปิด-เปิด หลอดไฟ 

ถอดตะขอแขวนออกแลว้เล่ือนปล่องควนัลงมำจนถึงตวัเคร่ือง ใชน้ ้ ำยำท ำควำมสะอำดสแตนเลสท ำควำมสะอำด
ส่วนที่เป็นสแตนเลสของเคร่ืองดูดควนั 

หำกคุณใชเ้คร่ืองดูดควนัโหมดหมุนเวียนควรติดตั้งตวักรองคำร์บอน 



 

 5.กำรติดตั้งเคร่ืองดูดควนัมำตรำฐำน / สลมิโหมด 

วธีิที่ 1 : 

กำรติดตั้งบนผนงั เจำะ2 รู ขนำด 0.8 มิลลิเมตรในต ำแหน่งที่เหมำะสมบนก ำแพงดำ้นหลงัเคร่ืองดูดควนั 

สอดน็อตลงไปในรู จำกนั้นสอดสกรูและขนัใหแ้น่น 

 

 

 

 

 

 

เพือ่ควำมปลอดภยัตอ้งติดตั้งเคร่ืองดูดควนัดว้ยสกรู ช่องระบำยอำกำศจะอยูบ่ริเวณดำ้นหลงัเคร่ืองดูดควนัขนำด 

6 มิลลิเมตร ใส่ท่อวำลว์ส ำหรับเคร่ืองดูดควนั 

วธีิที่ 2: 

เจำะ 4 รู ขนำด 6 มิลลิเมตรที่ดำ้นล่ำงของตูแ้ขวนใชส้กรู 4ตวัยดึให้แน่น ใส่วำลว์ทำงเดียวบนเคร่ืองดูดควนั 

 

 

 

 

 

  



 

 

หมำยเหตุ:  

1. ท่อต่อขยำยเป็นอุปกรณ์เสริมซ่ึงไม่ไดใ้หม้ำ 

2. ถอดฟิลม์ป้องกนัก่อนกำรติดตั้ง 

3. มีวธีิระบำยอำกำศ 2 วธีิรวมถึงกำรระบำยอำกำศแนวนอนและกำรระบำยอำกำศตำมแนวตั้ง  

 โปรดศึกษำวิธีกำรระบำยอำกำศเม่ือติดตั้ง 

 

กำรระบำยอำกำศในแนวตั้ง : ดูPIC A โปรดใชเ้คร่ืองมือถอดฝำครอบออกก่อนใช ้

กำรระบำยอำกำศในแนวนอน :ดูPIC B โปรดใชเ้คร่ืองมือถอดฝำครอบออกก่อนใช ้สำมำรถระบำยอำกำศจำก
ดำ้นหลงัได ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งค่ำกำรระบำยอำกำศ 

กำรระบำยอำกำศภำยนอก : ปรับต ำแหน่งกำรติดตั้งเตำ้เสียบ เปิดเคร่ืองดูดควนั จำกนั้นอำกำศจะระบำยออกจำก
เตำ้เสียบดำ้นนอก 

  



 

  

กำรรีไซเคิล : โหมดรีไซเคิล พร้อมตวักรองคำร์บอน ปรับต ำแหน่งใหอ้ยูต่  ำแหน่งภำยใน ติดตั้งฝำ

ครอบเตำ้เสียบ เปิดเคร่ืองดูดควนัจำกนั้นอำกำศจะสำมำรถระบำยออกจำกเตำ้เสียบภำยใน 

ตวักรองอำกำศและกล่ินตอ้งติดตั้งที่ดำ้นหลงัของตะแกรงและตอ้งเปล่ียน ทุกๆ 3 เดือน 

ค ำเตือน : ไม่สำมำรถลำ้งตวักรองอำกำศและกล่ิน หรือน ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้ควรเปล่ียน
ภำยใน 120ชัว่โมง หลงักำรใชง้ำนแผน่กรองคำร์บอนไม่ควรสมัผสักบัควำมร้อน 

รูปแบบกำรติดตั้ง 

กำรติดตั้งเคร่ืองดูดควนัแบบสไลค์ 

วธีิที่ 1: 

เจำะผนงั 2 รูขนำด 0.8มิลลิเมตร ในต ำแหน่งที่เหมำะสม บริเวณดำ้นหลงัเคร่ืองดูดควนั 

สอดน็อตลงไปในรู จำกนั้นสอดสกรูและขนัใหแ้น่น 



 

  

ติดตั้งเคร่ืองดูดควนัและช่องระบำยอำกำศดว้ยสกรูขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 6 มิลลิเมตร ใส่ท่อวำลว์ส ำหรับ
เคร่ืองดูดควนั 

วธีิที่ 2: 

เจำะ 4 รู ขนำด 6 มิลลิเมตรที่ดำ้นล่ำงของตูแ้ขวนใชส้กรู 4ตวัยดึให้แน่น ใส่วำลว์ทำงเดียวบนเคร่ืองดูดควนั 

 

หมำยเหตุ:  

1. ท่อต่อขยำยเป็นอุปกรณ์เสริมซ่ึงไม่ไดใ้หม้ำ 

2. ถอดฟิลม์ป้องกนัก่อนกำรติดตั้ง 

 



 

รูปแบบกำรท ำงำน 

ปุ่ มคนัโยกบงัคบัทิศทำงมีเฉพำะเคร่ืองดูดควนัแบบสไลค ์

  

ปุ่มไฟ  ดำ้นซำ้ยเคร่ืองดูดควนั 

ปุ่มปรับระดบัควำมเร็ว ดำ้นขวำเคร่ืองดูดควนั 

“=” ระดบัควำมเร็วสูง 

“-” ระดบัควำมเร็วต ่ำ 

“0” ปิด 

ปุ่มปิด     : ใชส้ ำหรับปิดตวัเคร่ืองพดัลม 

ปุ่มควำมเร็วต ่ำ        : ใชส้ ำหรับระบำยอำกำศในห้องครัวเหมำะส ำหรับกำรเค่ียวอำหำรและ 

     กำรปรุงอำหำรท่ีไม่คอยมีควนัมำก 

ปุ่มควำมเร็วปำนกลำง :ควำมเร็วลมหมุนเวียนไดดี้เยีย่มเหมำะส ำหรับกำรระบำยอำกำศแบบมำตรฐำน 

ปุ่มควำมเร็วสูง      : ใชเ้ม่ือมีควนัปริมำณมำก กดปุ่มน้ีเพ่ือกำรระบำยอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพ 

 

ปุ่มปรับไฟ 



 

  

ปุ่มเปิด – ปิด  :  ใชปุ่้มน้ีเพ่ือเปิด – ปิด กำรท ำงำนมอเตอร์  

ปุ่มลดระดบักำรท ำงำน  : ใชปุ่้มน้ีเพ่ือลดลง 1 ระดบั 

ปุ่มเพ่ิมระดบักำรท ำงำน : ใชปุ่้มน้ีเพ่ือเพ่ิม 1 ดบั 

กำรตั้งเวลำ   : เม่ือมอเตอร์ท ำงำนอยูใ่ห้กด 1คร้ังเพ่ือเล่ือนเวลำ 5  นำที  

กดซ ้ำเพ่ือปิดฟังกช์ัน่กำรตั้งเวลำ 

ปุ่มปรับไฟ  

กด 1คร้ังเพ่ือเปิดไฟ และกดซ ้ำเพ่ือปิดไฟ 

หมำยเหตุ : 

ไฟวงแหวนทั้งหมดจะสว่ำงเพียงคร่ึงเดียว เม่ือกดเปิดไฟไฟจะสว่ำงทั้งหมด แต่เม่ือไม่มีกำรกดปุ่มภำยใน 2

นำทีวงแหวนไฟจะเปล่ียนจำกสว่ำงเพียงคร่ึงเดียวเป็นปิดไฟ 

  

เร่ิมกำรท ำงำน : 

หมุนปุ่มตำมเข็มนำฬิกำระดบัมอเตอร์จะหมุนวนจำกระดบัต ่ำสุดไปถึงจุดสูงสุดแลว้หยดุ  

 หมุนปุ่มทวนเข็มนำฬิกำระดบัมอเตอร์จะหมุนจำกระดบัสูง ไประดบักลำง และระดบัต ่ำแลว้หยดุ  

ในสภำวะสแตนดบ์ำยกดปุ่มคำ้งเป็นเวลำ 5วินำที เพ่ือเปิดระบบเซ็นเซอร์ควนั วงแหวนของไฟจะหมุนตำมเข็ม

นำฬิกำเพ่ือบอกระดบัควนัและควำมร้อน 



 

  

ระบบเซ็นเซอร์ :  

เง่ือนไขกำรท ำงำน กดปุ่มคำ้ง 5วินำทีเป็นกำรตั้งเวลำล่วงหนำ้ พลงังำนจะปิดลงอีก 5 นำทีต่อมำไฟวงแหวนหมุนทวนเข็ม

นำฬิกำเพ่ือช้ีให้เห็นกำรท ำงำนของกำรจบัเวลำ  

เง่ือนไขกำรท ำงำนวงแหวนของไฟจะหมุนรวดเร็วหรือหมุนชำ้ข้ึนอยูก่บัระดบัมอเตอร์สูงหรือต ่ำ 

กำรกดปุ่มเพียงระยะเวลำอนัสั้นคือกำรปิดไฟทุกสถำนะของผลิตภณัฑ ์

 

ปุ่มเปิด – ปิด  :  ใชปุ่้มน้ีเพ่ือเปิด – ปิด กำรท ำงำนมอเตอร์  

ปุ่มลดระดบักำรท ำงำน  : ใชปุ่้มน้ีเพ่ือลดลง 1 ระดบั 

ปุ่มเพ่ิมระดบักำรท ำงำน : ใชปุ่้มน้ีเพ่ือเพ่ิม 1 ดบั 

กำรตั้งเวลำ   : เม่ือมอเตอร์ท ำงำนอยูใ่ห้กด 1คร้ังเพ่ือเล่ือนเวลำ 5  นำที  

กดซ ้ำเพ่ือปิดฟังกช์ัน่กำรตั้งเวลำ 

ปุ่มปรับไฟ  

กด 1คร้ังเพ่ือเปิดไฟ และกดซ ้ำเพ่ือปิดไฟ 

หมำยเหตุ : 

ไฟวงแหวนทั้งหมดจะสว่ำงเพียงคร่ึงเดียว เม่ือกดเปิดไฟไฟจะสว่ำงทั้งหมด แต่เม่ือไม่มีกำรกดปุ่มภำยใน 2

นำทีวงแหวนไฟจะเปล่ียนจำกสว่ำงเพียงคร่ึงเดียวเป็นปิดไฟ 

  



 

  

จอแสดงผลแบบดิจิตอล  :  ใชปุ่้มน้ีเพ่ือเปิด – ปิด กำรท ำงำนมอเตอร์  

ปุ่มลดระดบักำรท ำงำน  : ใชปุ่้มน้ีเพ่ือลดลง 1 ระดบั 

ปุ่มเพ่ิมระดบักำรท ำงำน : ใชปุ่้มน้ีเพ่ือเพ่ิม 1 ดบั 

กำรตั้งเวลำ   : เม่ือมอเตอร์ท ำงำนอยูใ่ห้กดปุ่มน้ี 3วินำที หนำ้จอดิจิตอลจะกระพริบ สำมำรถตั้งเวลำล่วงหนำ้ได ้

ตั้งแต่ 1- 9นำที กดปุ่มน้ีซ ้ ำอีกคร้ังเพ่ือบนัทึกกำรตั้งค่ำ ถำ้หำกไม่มีกำรกดปุ่มภำยใน 10วินำที ระบบจะบนัทึก

อตัโนมติั จำกนั้นเวลำจะเร่ิมนบัถอยหลงั เม่ือมอเตอร์ไม่ท ำงำนกำรนบัถอยหลงัจะหยดุลง 

ปุ่มปรับไฟ  

กด 1คร้ังเพ่ือเปิดไฟ และกดซ ้ำเพ่ือปิดไฟ 

หมำยเหตุ : 

ในขณะเปิดใชง้ำนหนำ้จอแสดงผลแบบดิจิตอล จอจะดบัลง 2นำทีและจะสว่ำงข้ึนเองโดยไม่ตอ้งกดอีกคร้ัง 

  

จอแสดงผลแบบดิจิตอล  :  ใชปุ่้มน้ีเพ่ือเปิด – ปิด กำรท ำงำนมอเตอร์  

ปุ่มลดระดบักำรท ำงำน  : ใชปุ่้มน้ีเพ่ือลดลง 1 ระดบั 

ปุ่มเพ่ิมระดบักำรท ำงำน : ใชปุ่้มน้ีเพ่ือเพ่ิม 1 ดบั 

กำรตั้งเวลำ   : เม่ือมอเตอร์ท ำงำนอยูใ่ห้กดปุ่มน้ี 3วินำที หนำ้จอดิจิตอลจะกระพริบ สำมำรถตั้งเวลำล่วงหนำ้ได ้

ตั้งแต่ 1- 9นำที กดปุ่มน้ีซ ้ ำอีกคร้ังเพ่ือบนัทึกกำรตั้งค่ำ ถำ้หำกไม่มีกำรกดปุ่มภำยใน 10วินำที ระบบจะบนัทึก

อตัโนมติั จำกนั้นเวลำจะเร่ิมนบัถอยหลงั เม่ือมอเตอร์ไม่ท ำงำนกำรนบัถอยหลงัจะหยดุลง 



 

  

ปุ่มปรับไฟ  : กด 1คร้ังเพ่ือเปิดไฟ และกดซ ้ำเพ่ือปิดไฟ 

ฟังกช์ัน่ระยะไกล  : ใชง้ำนกำรควบคุมเม่ืออยูร่ะยะไกล 

หมำยเหตุ : 

ในขณะเปิดใชง้ำนหนำ้จอแสดงผลแบบดิจิตอล จอจะดบัลง 2นำทีและจะสว่ำงข้ึนเองโดยไม่ตอ้งกดอีกคร้ัง 

 

จอแสดงผลแบบดิจิตอล  :  ใชปุ่้มน้ีเพ่ือเปิด – ปิด กำรท ำงำนมอเตอร์  

ปุ่มลดระดบักำรท ำงำน  : ใชปุ่้มน้ีเพ่ือลดลง 1 ระดบั 

ปุ่มเพ่ิมระดบักำรท ำงำน : ใชปุ่้มน้ีเพ่ือเพ่ิม 1 ดบั 

กำรตั้งเวลำ   : เม่ือมอเตอร์ท ำงำนอยูใ่ห้กดปุ่มน้ี 3วินำที หนำ้จอดิจิตอลจะกระพริบ สำมำรถตั้งเวลำล่วงหนำ้ได ้

ตั้งแต่ 1- 9นำที กดปุ่มน้ีซ ้ ำอีกคร้ังเพ่ือบนัทึกกำรตั้งค่ำ ถำ้หำกไม่มีกำรกดปุ่มภำยใน 10วินำที ระบบจะบนัทึก

อตัโนมติั จำกนั้นเวลำจะเร่ิมนบัถอยหลงั เม่ือมอเตอร์ไม่ท ำงำนกำรนบัถอยหลงัจะหยดุลง 

กดปุ่มน้ีเพ่ือท ำควำมสะอำดดว้ยควำมร้อนอตัโนมติั ฟังกช์ัน่น้ีจะท ำงำน 6วินำที จะมีเวลำเหลือ 1นำทีมอเตอร์จะ

เปิดใชง้ำนพลงังำนต ่ำ เม่ือฟังกช์ัน่ท  ำงำนเสร็จสมบูรณ์เคร่ืองดูดควนัจะอยูใ่นสถำนะสแตนดบ์ำย ถำ้ฟังกช์ัน่ท  ำ

ควำมร้อนเปิด หรือเพ่ิมระดบัควำมร้อนฟังกช์ัน่น้ีจะหยดุกำรท ำงำน 

ปุ่มปรับไฟ  

กด 1คร้ังเพ่ือเปิดไฟ และกดซ ้ำเพ่ือปิดไฟ 

หมำยเหตุ : 

ในขณะเปิดใชง้ำนหนำ้จอแสดงผลแบบดิจิตอล จอจะดบัลง 2นำทีและจะสว่ำงข้ึนเองโดยไม่ตอ้งกดอีกคร้ัง 

  



 

 

 

 

  

ปุ่มเปิด-ปิด   : กดปุ่มน้ีเพ่ือ เปิด – ปิด เคร่ือง 

ฟังกช์ัน่ท  ำควำมสะอำดแผ่นกรอง  :  กดปุ่มน้ีเม่ือเปิดเคร่ืองคร้ังแรกหรือใชง้ำนครบ 14ชัว่โมง ส ำหรับลำ้งแผน่กรอง 

ปุ่มลดระดบักำรท ำงำน  :  

1.  ใชปุ่้มน้ีเพ่ือลดลง 1 ระดบั 

2. เง่ือนไขกำรเล่ือนควำมล่ำชำ้  กำรกดดว้ยควำมเร็วเพ่ือลดระดบั 1 นำที  หรือกดชำ้ๆเพ่ือลดระดบัอยำ่งต่อเน่ือง 

3. เง่ือนไขกำรตั้งเวลำกดเร็วเพ่ือลด 1 ชัว่โมง กดชำ้เพ่ือลดระดบัอยำ่งต่อเน่ือง 

ปุ่มเพ่ิมระดบักำรท ำงำน :  

1. ใชปุ่้มน้ีเพ่ือลดลง 1 ระดบั  

2. เง่ือนไขกำรเล่ือนควำมล่ำชำ้  กำรกดดว้ยควำมเร็วเพ่ือเพ่ิมระดบั 1 นำที  หรือกดชำ้ๆเพ่ือเพ่ิมระดบัอยำ่งต่อเน่ือง 

3. เง่ือนไขกำรตั้งเวลำกดเร็วเพ่ือเพ่ิม 1 ชัว่โมง กดชำ้เพ่ือเพ่ิมระดบัอยำ่งต่อเน่ือง 

กำรตั้งเวลำ : 

1. เม่ือมอเตอร์จะข้ึน 0 กดหน่ึงคร้ังเพ่ือเพ่ิมเป็น 5นำที (จำก 5 นำที ถึง 60 นำที) กำรตั้งค่ำจะถูกบนัทึกไว ้10นำที โดยไม่

ตอ้งกดปุ่ม และกำรแสดงผลจะแสดงเวลำปัจจุบนั เม่ือมอเตอร์ท ำงำนกดปุ่มน้ีเพ่ือเปิดใชง้ำนฟังกช์ัน่น้ี 

ปุ่มปรับไฟ 

1. กดอยำ่งรวดเร็วเพ่ือเปิด – ปิด ไฟ 

2. กดปุ่มชำ้ๆเพ่ือตรวจสอบชัว่โมงกำรท ำงำนของมอเตอร์กดเร็วข้ึนเพ่ือหยดุกำรตรวจสอบ เม่ือมอเตอร์ท ำงำนครบ 14

ชัว่โมง เคร่ืองหมำยบน LED จะสว่ำงข้ึน กดปุ่มปรับไฟเพ่ือลดแสงลง 

ฟังกช์ัน่ระยะไกล  : ใชง้ำนกำรควบคุมเม่ืออยูร่ะยะไกล 



 

  

1. สถำนะสแตนบำยถำ้ภำยใน 2 นำทีไม่ไดก้ดปุ่มใดๆ LED จะดบัลง 

2. เม่ือปุ่มไฟถูกปิด ปุ่มเปิด-ปิด เท่ำนั้นท่ีจะเปิดไฟได ้ถำ้เคร่ืองอยูส่ถำนะสแตนดบ์ำยปุ่มท่ีสำมำรถด ำเนินกำร

ทั้งหมดไดคื้อปุ่มฟังกช์ัน่ LED 

 

หลงัจำกเสียบปลัก๊ไฟกำรควบคุมจะเขำ้สู่โหมดสแตนดบ์ำยโดยอตัโนมติั 

โหมดพลงังำนต ่ำ : ใชส้ ำหรับกำรระบำยอำกำศในห้องครัว เหมำะส ำหรับกำรท ำอำหำรท่ีไม่มีควนัมำก 

โหมดพลงังำนกลำง : เหมำะส ำหรับกำรท ำอำหำรแบบมำตรฐำน 

โหมดพลงังำน : เหมำะส ำหรับมีควนัมำก หรือกดเพ่ือกำรระบำยอำกำศแบบมีประสิทธิภำพสูงสุด  

ปุ่มปรับไฟ : กด 1 คร้ังเพ่ือเปิด และกดอีกคร้ังเพ่ือปิด 

ฟังกช์ัน่กำรท ำควำมสะอำดอตัโนมติั : เม่ืออยูใ่นโหมดสแตนดบ์ำย กดคำ้งเพ่ือกดท ำควำมสะอำดดว้ยควำมร้อนอตัโนมติั 

สำมำรถร้อนไดถึ้ง 70องศำ อุณหภูมิควำมร้อนสำมำรถละลำยครำบไขมนัแลว้ไหลลงสู่ท่ีกกัน ้ ำมนัของเคร่ือง เคร่ืองจะ

กลบัเขำ้สู่โหมดสแตนดบ์ำยหลงัจำกท ำควำมสะอำด 9 นำที 

หมำยเหตุ : ฟังกช์ัน่อ่ืนไม่สำมำรถสั่งกำรไดห้ำกใชโ้หมดกำรท ำควำมสะอำดอตัโนมติั 

 



 

  

กำรสั่งกำรโดยกำรเคล่ือนไหว :  

กำรเคล่ือนไหวจำกซำ้ยไปดำ้นขวำ : เคร่ืองดูดควนัจะเร่ิมท ำงำนจำกระดบัต ่ำไป ระดบัสูง สัญลกัษณ์LEDจะ

เปิดข้ึน หำกท ำท่ำเดิมซ ้ ำอีก เคร่ืองดูดควนัจะเปล่ียนควำมเร็วเป็นระดบั ไปจนถึงระดบัสูงสุด 

กำรสั่งกำรโดยกำรเคล่ือนไหว : 

กำรเคล่ือนไหวจำกขวำไปซำ้ย : เคร่ืองดูดควนัจะเขำ้สู่ดีเลยโ์หมด ท ำซ ้ ำท่ำเดิมเคร่ืองจะปิดกำรท ำงำน 

หมำยเหตุ : โหมดสแตนดจ์ะไม่มีกำรตอบสนองหำกเคล่ือนท่ีจำกขวำไปซำ้ย 

โหมดกำรตั้งเวลำ :  

กดไอคอนเพ่ือตั้งค่ำเวลำ เคร่ืองดูดควนัจะปิดใน 3นำทีต่อมำ กดท่ีไอคอน 3วินำทีเคร่ืองดูดควนัจะปิด 

 

กำรท ำควำมสะอำดและกำรวิธีบ ำรุงรักษำ 

ปิดเคร่ืองดูดควนัและถอดปลัก๊ออกก่อนทพควำมสะอำด 

1. กำรท ำควำมสะอำดแบบทัว่ไป  

ใชผ้ำ้ชุบน ้ำสบู่อ่อนๆหรือใชน้ ้ ำยำท ำควำมสะอำดส ำหรับครัวเรือนเช็ดท ำควำมสะอำด ห้ำมใชโ้ลหะ 

สำรเคมี หรือสำรกดักร่อนท ำควำมสะอำด 

2. กำรท ำควำมสะอำดครำบมนับนแผน่ตวักรอง ประจ ำเดือน 

กำรท ำควำมสะอำดทุกเดือนจะช่วยเร่ืองควำมเส่ียงต่อกำรเกิดไฟไหม ้ตวักรองเป็นตวัรวมไขมนัและ

ฝุ่ น ดงันั้นแผ่นกรองจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภำพของเคร่ืองดูดควนั หำกไม่ท ำควำมสะอำดอำจ

ติดไฟได ้ตอ้งท ำควำมสะอำดดว้ยน ้ำยำท ำควำมสะอำดในครัวเรือนเท่ำนั้น 

3. กำรควำมสะอำดประจ ำปี ส ำหรับไส้กรองแอคติเวทคำร์บอน 

เฉพำะกำรติดตั้งแบบหมุนเวียนอำกำศภำยใน (ไม่ไดต่้อท่อออกภำยนอก)ไส้กรองนั้นจะ 

กกัเก็บกล่ิน และตอ้งท ำ กำรเปล่ียนปีละคร้ังข้ึนอยู ่กบัควำมถ่ีกำรใชง้ำน 



 

  

กำรเปล่ียนหลอดไฟ 

1. ปิดสวิทซ์ไฟเคร่ืองและถอดปลัก๊ออก 

2. ไขสกรู 2 ตวัเพ่ือถอดฝำครอบหลอดไฟออก  

3. คลำยเกลียวหลอดเก่ำออก  

4.  เปล่ียนหลอดใหม่ตำมชนิดของเคร่ืองแต่ละรุ่น 

 



 

 
วธิีกำรแก้ไขปัญหำ 

กำรปกป้องส่ิงแวดล้อม 

ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นขยะไฟฟ้าไมค่วรจะก าจดัเหมือนกบัขยะทัว่ไปในบ้าน กรุณา 

ตดิตอ่ศนูย์รีไซเคลิท่ีใกล้ บ้านโดยสอบถามรายละเอียดไดจากกเจ้าหน้าท่ีเขต 

หรือ ตวัแทนจ าหน่ายท่ีท่านซือ้เคร่ือง 

 

 

 

 

 


