 Product characters:
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1. เครื่องดูดควันแบบ Island ดีไซน์เรียบ หรู ทรงประสิทธิภาพ ด้วยแรงดูดสูง ใบพัดได้รับการตั้งศูนย์เป็น
อย่างดี ทาให้สามารถระบายอากาศได้ในเวลาอันสั้น
2. ทางานด้วยระดับเสียงต่า จากการออกแบบมอร์เตอร์และใบพัดแบบพิเศษได้รับการตั้งศูนย์มาเป็นอย่างดี
ทาให้การทางานของเครื่องดูดควันลื่นไหล และเงียบกว่าเครื่องดูดควันทั่วไป
3. ตัวเครื่องทาจาสแตนเลสคุณภาพสูง แผงควบคุมเป็นอีเล็คทรอนิคส์ พร้อมรีโมทคอนโทรล ควบคุมการ
ทางาน เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
ข้อควรระวัง
1. เพดานทีจ
่ ะใช้ตดิ ตั้งควรมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้้าหนักของเครื่องได้
2. ระมัดระวังสายไฟที่ฝังอยู่ใต้เพดานขณะติดตั้ง เพือ
่ ป้องกันการช๊อต
3.

งานด้านการติดตั้งต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งเครื่องดูดควัน เพื่อประสิทธิภาพ
ในการระบายอากาศไม่บริสุทธิ์ออกไป และตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าอัตรากาลังไฟที่ตอ่ เชื่อม
นั้นถูกต้อง

4.

หลีกเลี่ยงการให้เครื่องดูดควันสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง
5. ท้าความสะอาดคราบน้้ามันบนมอเตอร์ ใบพัดและถาดรองน้้ามันอย่างสม่้าเสมอเพื่อประสิทธิภาพใน
การท้างานสูงสุด
6. ห้องควรจะมีการระบายอากาศทีด่ ีเพียงพอ เมื่อเครื่องดูดควันถูกใช้ในเวลาเดียวกันกับที่ เชื้อเพลิงกาลังเผาไหม้
7. ควรระมัดระวังในการท้าความสะอาดมอเตอร์ หรือฝาครอบมอเตอร์ ไม่ให้เคลือ
่ นหรือหลุดจากต้าแหน่ง
เดิม เพราะอาจท้าให้เกิดการเสียสมดุล และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการสัน่ หรือเสียงดังขณะท้างานได้
8. ท้าความสะอาดเครื่องดูดควันด้วยน้้ายาซักผ้าอ่อนๆ หลีกเลีย
่ งการใช้น้ามัน หรือน้้ามันก๊าดในการท้า
ความสะอาด เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการจุดติดไฟได้
9. หากต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ ควรถอดปลั๊กไฟก่อนทุกครั้ง และหลอดไฟที่ใช้เปลี่ยน ควรเป็นหลอดที่มี
พลังงานต่้ากว่า 2 วัตต์ เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไปจนเกิดเป็นประกายไฟได้
10. ถอดปลัก
๊ หรือสับสวิตช์ทุกครั้งก่อนซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่
11. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิก์ ารรับผิดชอบกับความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัตติ ามคู่มอื การใช้งาน
และคู่มือการติดตั้ง
12. เครื่องดูดควันนี้ไม่เหมาะกับเด็ก หรือคนชราทีจ
่ ะใช้งานโดยไม่มีผู้คอยดูแล
13. ควรระมัดระวังไม่ให้เด็กเล่นเครื่องดูดควัน
การติดตั้ง
1. ระบบระบายอากาศ
a. ต่อท่อออกในที่ที่มีอากาศระบาย และถ่ายเทดี
b. ท่อระบายอากาศควรสะอาด และไม่มีคราบหรือเศษฝัง เพื่อประสิทธิภาพการระบายอากาศสูงสุด

c. ระยะระหว่างเครื่องดูดควันกับเตา ควรอยู่ที่ประมาณ 65 ซม.ในการใช้งานกับเตาไฟฟ้า และ 75 ซม. ในการใช้งานกับเตา

แก๊ส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเตา และการใช้งาน
d. หากติดตั้งเครื่องดูดควันใกล้กับเตามากเกินไป อาจทาให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได้ หรือหากติดตั้งห่างเกินไป อาจทา

ให้ประสิทธิภาพการดูดลดลง
e. ท่อดูดอากาศ และช่องต่อ ควรมีขนาดที่พอดีกัน
f.

ไม่ควรโค้งท่อต่อมากกว่า 90 องศา เกิน 2 ครั้ง มิเช่นนั้นอาจลดประสิทธิภาพการระบายอากาศลงได้

g. ท่อระบายอากาศควรมีความยาวไม่ต่ากว่า 24 นิ้ว (61 เซนติเมตร) ในระหว่างโค้งแรกและโค้งที่สอง เพื่อให้มีการระบาย

อากาศ และควันเป็นไปอย่างดี
h. ตัวท่อและจุดเชื่อมต่อต่างๆขอท่อ เครื่องดูดควัน รวมถึงผนัง ต้องแน่ใจว่าไม่มีรูรั่ว หากไม่มั่นใจควรใช้เทป หรือซิลิโคนทับ

อีกครั้ง
2. สิ่งสาคัญในการติดตั้ง
a. เครื่องดูดควันควรได้รับการติดตั้งจากช่างผู้ชานาญ และมีประสบการณ์
b. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ต่อกระแสไฟเข้ากับเครื่องขณะติดตั้ง
c. ก่อนทาการติดตั้งให้ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าห้องมีการระบายอากาศดีเพียงพอ
d. เครื่องดูดควันนี้ไม่สามารถใช้ท่อระบายอากาศเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น เช่น ท่อแก๊ส ท่อน้าอุ่น หรือท่อเป่าลมร้อน
3. วิธีการติดตั้ง
a. เครื่องดูดควันควรจะติดตั้งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 65 เซนติเมตรจากพื้นผิวหน้าเตา เพื่อจะได้ประสิทธิภาพในการดูดควันสูงสุด

(ถ้าเป็นเตาแก๊ส สามารถเว้นระยะห่างมากกว่านี้ได้ ทั้งนี้แล้วแต่การพิจารณา และความเหมาะสมของการใช้งาน)
b. ที่ระบายลมจะต้องไม่ปล่อยออกสู่ช่องอากาศที่ใช้สาหรับการดูดควันจากการเผาไหม้ก๊าซหรือเชื้อเพลิงอื่น

วิธีใช้

ปุ่มควบคุม

1.

DELAY: เพือ
่ ตั้งค่าให้เครือ
่ งหยุดทางาน หลังการปรุงอาหารเสร็จ โดยสามารถตั้งค่าหน่วงเวลาได้สูงสุด 3
นาที
SPEED: ปรับระดับความแรง/เบา ของเครื่องดูดควัน
LAMP: เปิด/ปิด ไฟ
POWER: เปิด/ปิดเครื่องดูดควัน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้เครื่องดูดควัน เพื่อกาจัดทั้งกลิ่น และควันทีเ่ กิดจากการทาอาหาร ควรเปิด
เครื่องดูดควันทิ้งไว้สักครู่ก่อนเริม่ ทาการทาอาหาร และเปิดทิง้ ไว้ 3-5 นาทีหลังการทาอาหารเสร็จสิ้น เพื่อกาจัดกลิ่นและ
ควันที่อาจยังหลงเหลือจากการปรุงอาหาร (โดยสามารถกดปุ่มตั้งเวลา เพื่อตัง้ เวลาการทางานอัตโนมัติของเครื่องดูดควันได้)
2. การตั้งค่า

เมื่อเสียบปลั๊กครั้งแรก สัญญาณจะดังขึ้นหนึ่งครัง้ และหน้าจอจะแสดง
(1) การตัง้ ค่าหน่วงเวลา (DELAY) : ท่านสามารถตั้งค่าหน่วงเวลา โดยขณะเปิดใช้งานให้กดปุ่มตั้งเวลาหนึ่งครั้ง เครื่องจะทางาน
ต่อเนื่องต่อไป 3 นาที หลังการกดปุม่ และจะหยุดการทางานเองโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ใช้งานโหมดการหน่วงเวลา จะไม่สามารถ
ปรับสปีดการทางานได้

(2)

ปุ่มปรับความแรง (SPEED) : ท่านสามารถปรับความแรงมอเตอร์ได้ทั้งหมด 3 ระดับ โดยกดปุ่มปรับความแรง
(F1 – ความแรงต่าสุด / F2 – ความแรงกลาง / F3 – ความแรงสูงสุด)

(3)

ฟังก์ชั่นไฟส่องสว่าง (LAMP) : เมื่อกดปุ่มไฟส่องสว่าง หลอดไฟจะติดขึ้น และเมื่อกดอีกครั้งหลอดไฟจะดับลง
ฟังก์ชั่ไฟส่องสว่าง มีการทางานแยกกับฟังก์ชั่นอื่นๆ ดังนั้นหากมีการใช้งานฟังก์ชั่นหน่วงเวลาเพื่อตัง้ เวลาปิด

อัตโนมัติ หลอดไฟจะไม่ปิดตามไปด้วย
(4)

ปุ่มเปิด/ปิดการทางาน
ปุ่มอีกหนึ่งครัง้

(POWER) :

กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิดการทางาน และหากต้องการปิดการทางานให้กด

การบ้ารุงรักษา และท้าความสะอาด
1. ควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กก่อนเริ่มการทาความสะอาดทุกครั้ง
2. ทาความสะอาตัวเครื่องอย่างสม่าเสมอด้วยน้าสบู่อุ่นๆและผ้านิ่มๆ
3. ไม่ควรใช้น้ายาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือแปรงขัดทาความสะอาด เพราะอาจทาให้พื้นผิวแสตนเลสเป็นรอยด่าง
และถลอกได้
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาหรับเครื่องดูดควันที่ทาจากแสตนเลส อาจใช้นายาท
้
าความสะอาดแสตนเลสถูเบาๆก่อนเช็ดออกได้วยผ้าแห้ง
สะอาด
หลังทาความสะอาด สามารถใช้น้ายาขัดแสตนเลสขัดเบาๆ เพื่อเพิ่มความเงางามให้กบั ตัวเครื่อง
ไม่ควรปล่อยให้มีคราบฝังแน่น สะสมบนเครื่องเป็นเวลานาน เพราะอาจทาให้ยากต่อการทาความสะอาดใน
ภายหลัง
ไม่ควรใช้แปรงขัดลงบนผิวแสตนเลส เพราะอาจทาให้พื้นผิวเป็นรอยได้ ซึ่งรอยถลอกนีจ้ ะทาให้เกิดเป็นสนิมได้ใน
อนาคต
ไม่ควรใช้กรดเกลือ น้ายาฟอกสี กับผิวแสตนเลส เนื่องจากน้ายาทีเ่ ป็นสารเคมีเหล่านี้เป็นอันตรายต่อพื้นผิววัสดุ
ไม่ควรใช้น้ายาสาหรับแสตนเลสทาความสะอาดบนแผงควบคุม เนื่องจากจะทาให้สีถกู กัดกร่อนได้

การทาความสะอาดฟิลเตอร์
1. แผ่นตะแกรงฟิลเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อกรองเศษ หรือคราบน้ามันที่เกิดจากการปรุงอาหาร ซึ่งไม่มีความจาเป็นที่
จะต้องเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์ แต่ควรถอดออกมาล้างทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ ซึ่งการถอดล้างทาความสะอาดก็
สามารถทาได้งา่ ย และไม่ต้องอาศัยเครื่องมือในการถอด หรือประกอบกลับเข้าที่
2. การทาความสะอาดฟิลเตอร์จะทาบ่อยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น หากมีการทาอาหารหนัก ใช้นามั
้ น
มาก เช่น ผัดหรือทอด ก็ควรทาความสะอาดบ่อยกว่าปกติ
3. ในการทาความสะอาดฟิลเตอร์สามารถทาได้โดยนาผ้าชุบน้าสบู่อน
ุ่ ๆบิดให้หมาด และเช็ดลงบนพื้นผิว หรือใช้
แปรงและน้าสบู่อ่อนๆขัดเบาๆ
4. หลังทาความสะอาดฟิลเตอร์เสร็จ รอจนแห้งและประกอบกลับเข้าตาแหน่งเดิมก่อนเริ่มเปิดใช้งานใหม่
5. หากฟิลเตอร์ชารุดหรือเสียหาย ให้เปลี่ยนอะไหล่
6. ไม่ควรใช้สารเคมี เช่น สารขัดเงา, ขี้ผึ่ง หรือน้ายากันสนิท ทาความสะอาดบนฟิลเตอร์ เพราะอาจทาให้เกิดการ
หลุดลอกของสีได้
7. การนาฟิลเตอร์เข้าไปทาความสะอาดในเครื่องล้างจานอาจทาให้เกิดการกัดกร่อนของสีได้

ข้อควรระวัง หากฟิลเตอร์ไม่สะอาด หรือมีคราบสกปรกติดอยู่มาก อาจเป็นสาเหตุให้เกิดประกายไฟขณะปรุงอาหารได้
ขณะเครื่องทางาน
1.ควรประกอบฟิลเตอร์ในตาแหน่งที่ถูกต้องก่อนการใช้งานทุกครั้ง เรื่องจากหากเปิดฟิลเตอร์ทงิ้ ไว้ อาจทาให้เกิดอันตรายกับ
ผู้ใช้งานได้ เช่น ใบพัดเกี่ยวมือ หรือผม เป็นต้น
2. ห้ามนาสารที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้ อย่างขี้บุหรี่ ทิ้งเข้าไปในช่องใบพัด
3. ไม่ควรทิ้งเตาไฟให้ทางานโดยไม่มีผู้ดูแล เพราะหากความร้อนจากการทาอาหาร เช่น การทอด สูงเกินไปอาจทาให้เกิดไฟ
ไหม้ได้ และยิ่งเมื่อน้ามันทีใ่ ช้ในการทอดเป็นน้ามันเก่าก็จะยิง่ ทาให้เกิดการปะทุได้งา่ ยชึ้น

การบารุงรักษามอเตอร์
การถอดมอเตอร์ออกมาทาความสะอาดควรทาโดยช่างโดยผู้มีประสบการณ์ และควรอ่านขั้นต้อน และคู่มืออย่างละเอียด
ก่อนทาการถอดชิ้นส่วน ทั้งนี้ ลูกค้าไม่ควรถอดมาอเตอร์ออกมาทาความสะอาดเอง แต่ควรให้ช่างผู้ชานาญเป็นผู้ดาเนินการ
ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
เครื่องดูดควันไม่ทางาน หรือหลอดไฟไม่ส่องสว่าง

เครื่องดูดควันสั่นเมื่อเปิดใช้งาน
เครื่องดูดควันทางานไม่ปกติ

มีไฟส่องสว่างแต่มอเตอร์ไม่ทางาน
เครื่องดูดควันไม่สามารถดูดควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไข
- ตรวจเช็คว่ามีการเชื่อมต่อสายไฟ
และสับสวิตช์
กระแสไฟแล้ว
- ตรวจเช็คว่าสายไฟอยู่ในสภาพดี และไม่หลุดหลวม
- เปลี่ยนหลอดไฟหากหลอดไฟยังคงไม่ส่องสว่าง
อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากการติดตัง้ ควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อติดตั้งใหม่
- ท่อระบายอากาศต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6
นิ้ว ความยาว 3 เมตร
- ตรวจเช็คตัวเชื่อมปล่อง และท่อว่าแน่นสนิทดี
- อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการติดตั้งท่อต่อ
และ
ระบายอากาศ
เครื่องดูดควันอาจได้รบั การกระทบกระเทือนระหว่างขนส่ง
กรุณาติดต่อบริษทั ผูจ้ ัดจาหน่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างของการติดตัง้
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มอื การติดตั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวท่อ
และการโค้ง
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือติดตั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรูรั่วของท่อ
หรือจุด

-

เชื่อมต่อต่างๆ
เปิดความแรงระดับสูงสุด
หนักที่มคี วัน และกลิ่นแรง

.

 ข้อมูลทางด้านเทคนิค
รุ่น

TNP SIGARO 36 SS

แรงดูด

1000m3/Hr

กำลังไฟ
ขนาดสินค้า
อัตราการกินไฟ
ระดับเสียง (dB)
ระบบควบคุม
ระดับการทางาน
วัสดุมอเตอร์
หลอดไฟ

230V/50Hz

Filtration Type

Stainless Steel Filter

W358 x D358 x H1258 (mm)
200 W
≤ 65

แผงอีเล็คทรอนิคส์ + รีโมทคอนโทรล
3 ระดับ
ใบพัดโลหะ
LED

เมือ่ มีการปรุงอาหาร

