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Produktinfo

Additional information on products, accessories, replacement 
parts and services can be found at www.siemens-home.com 
and in the online shop www.siemens-eshop.com

: Important safety information

Read these instructions carefully. Only then 
will you be able to operate your appliance 
safely and correctly. Retain the instruction 
manual and installation instructions for 
future use or for subsequent owners.
The appliance can only be used safely if it 
is correctly installed according to the safety 
instructions. The installer is responsible for 
ensuring that the appliance works perfectly 
at its installation location.
This appliance is intended for domestic use 
and the household environment only. The 
appliance is not intended for use outside. 
Do not leave the appliance unattended 
during operation. The manufacturer is not 
liable for damage which is caused by 
improper use or incorrect operation.
This appliance may be used by children 
over the age of 8 years old and by persons 
with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or by persons with a lack of 
experience or knowledge if they are 
supervised or are instructed by a person 
responsible for their safety how to use the 
appliance safely and have understood the 
associated hazards.
Children must not play with the appliance. 
Children must not clean the appliance or 
carry out general maintenance unless they 
are at least 8 years old and are being 
supervised.
Keep children below the age of 8 years old 
at a safe distance from the appliance and 
power cable.

Check the appliance for damage after 
unpacking it. Do not connect the appliance 
if it has been damaged in transport.
Only a licensed professional may connect 
appliances without plugs. Damage caused 
by incorrect connection is not covered 
under warranty.
Danger of suffocation!
Packaging material is dangerous to 
children. Never allow children to play with 
packaging material.
Danger of death!
Risk of poisoning from flue gases that are 
drawn back in.
Always ensure adequate fresh air in the 
room if the appliance is being operated in 
exhaust air mode at the same time as room 
air-dependent heat-producing appliance is 
being operated.

Room air-dependent heat-producing 
appliances (e.g. gas, oil, wood or coal-
operated heaters, continuous flow heaters 
or water heaters) obtain combustion air 
from the room in which they are installed 
and discharge the exhaust gases into the 
open air through an exhaust gas system 
(e.g. a chimney).
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In combination with an activated vapour 
extractor hood, room air is extracted from 
the kitchen and neighbouring rooms - a 
partial vacuum is produced if not enough 
fresh air is supplied. Toxic gases from the 
chimney or the extraction shaft are sucked 
back into the living space.
■ Adequate incoming air must therefore 

always be ensured.
■ An incoming/exhaust air wall box alone 

will not ensure compliance with the limit.
Safe operation is possible only when the 
partial vacuum in the place where the heat-
producing appliance is installed does not 
exceed 4 Pa (0.04 mbar). This can be 
achieved when the air needed for 
combustion is able to enter through 
openings that cannot be sealed, for 
example in doors, windows, incoming/
exhaust air wall boxes or by other technical 
means.

In any case, consult your responsible 
Master Chimney Sweep. He is able to 
assess the house's entire ventilation setup 
and will suggest the suitable ventilation 
measures to you.
Unrestricted operation is possible if the 
vapour extractor hood is operated 
exclusively in the circulating-air mode.
Risk of fire!
■ Grease deposits in the grease filter may 

catch fire.
Clean the grease filter at least every 
2 months. 
Never operate the appliance without the 
grease filter.

Risk  of fi re!

■ Grease deposits in the grease filter may 
catch fire. Never work with naked flames 
close to the appliance (e.g. flambéing). Do 
not install the appliance near a heat-
producing appliance for solid fuel (e.g. 
wood or coal) unless a closed, non-
removable cover is available. There must 
be no flying sparks.

Risk  of fi re!

■ Hot oil and fat can ignite very quickly. 
Never leave hot fat or oil unattended. 
Never use water to put out burning oil or 
fat. Switch off the hotplate. Extinguish 
flames carefully using a lid, fire blanket or 
something similar. 

Risk of fire!

■ When gas burners are in operation without 
any cookware placed on them, they can 
build up a lot of heat. A ventilation 
appliance installed above the cooker may 
become damaged or catch fire. Only 
operate the gas burners with cookware on 
them.

Risk of fire!

■ Operating several gas burners at the 
same time gives rise to a great deal of 
heat. A ventilation appliance installed 
above the cooker may become damaged 
or catch fire. Never operate two gas 
burners simultaneously on the highest 
flame for longer than 15 minutes. One 
large burner of more than 5 kW (wok) is 
equivalent to the power of two gas 
burners.

Risk of burns!
The accessible parts become very hot when 
in operation. Never touch hot parts. Keep 
children at a safe distance.
Risk of injury!
■ Components inside the appliance may 
have sharp edges. Wear protective gloves.

Risk of in jury!

■ Items placed on the appliance may fall 
down. Do not place any objects on the 
appliance.

Risk of electric shock!
■ A defective appliance may cause electric 
shock. Never switch on a defective 
appliance. Unplug the appliance from the 
mains or switch off the circuit breaker in 
the fuse box. Contact the after-sales 
service.

Risk of electric shock!

■ Incorrect repairs are dangerous. Repairs 
may only be carried out and damaged 
power cables replaced by one of our 
trained after-sales technicians. If the 
appliance is defective, unplug the 
appliance from the mains or switch off the 
circuit breaker in the fuse box. Contact the 
after-sales service.

Risk of electric shock!

■ Penetrating moisture may cause an 
electric shock. Do not use any high-
pressure cleaners or steam cleaners.
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Causes of damage
Caution!

Risk of damage due to corrosion. Always switch on the 
appliance while cooking to avoid condensation. Condensate 
can produce corrosion damage.

Always replace faulty bulbs to prevent the remaining bulbs from 
overloading.

Risk of damage due to ingress of humidity into the electronic 
circuitry. Never clean operator controls with a wet cloth.

Surface damage due to incorrect cleaning. Clean stainless 
steel surfaces in the direction of the grain only. Do not use any 
stainless steel cleaners for operator controls.

Surface damage due to strong or abrasive cleaning agents. 
Never use strong and abrasive cleaning agents.

Risk of damage from returning condensate. Install the exhaust 
duct in such a way that it falls away from the appliance slightly 
(1° slope).

Environmental protection
Unpack the appliance and dispose of the packaging in an 
environmentally-responsible manner.

Environmental protection

Operating modes
This appliance can be used in exhaust-air mode or circulating-
air mode.

Exhaust air mode

Note: The exhaust air must not be conveyed into a functioning 
smoke or exhaust gas flue or into a shaft which is used to 
ventilate installation rooms which contain heat-producing 
appliances.

■ Before conveying the exhaust air into a non-functioning 
smoke or exhaust gas flue, obtain the consent of the heating 
engineer responsible.

■ If the exhaust air is conveyed through the outer wall, a 
telescopic wall box should be used.

Circulating-air mode

Note: To bind odours in circulating-air mode, you must install 
an activated carbon filter. The different options for operating the 
appliance in circulating-air mode can be found in the brochure. 
Alternatively, ask your dealer. The required accessories are 
available from specialist outlets, from customer service or from 
the Online Shop. The accessory numbers can be found at the 
end of the instructions for use.

This appliance is labelled in accordance with the 
European Directive 2012/19/EU concerning used 
electrical and electronic appliances (WEEE – 
waste electrical and electronic equipment). The 
guideline determines the framework for the return 
and recycling of used appliances as applicable.

The air which is drawn in is cleaned by the 
grease filters and conveyed to the exterior 
by a pipe system.

The air which is drawn in is cleaned by the 
grease filters and an activated carbon filter and 
conveyed back into the kitchen.
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Operating the appliance
These instructions apply to several appliance variants. It is 
possible that individual features are described which do not 
apply to your appliance.

Note: Switch on the extractor hood when you start cooking and 
switch it off again several minutes after you have finished 
cooking. This is the most effective way of removing the kitchen 
fumes.

Control panel

Filter drawer
Pulling out the filter drawer

Hold the filter drawer by the middle and pull it out.

The control panel is accessible and the appliance is ready for 
operation.

Note: Start the appliance with the functions which were set 
when the drawer was closed.

Pushing the filter drawer in

Hold the filter drawer by the middle and push it in.

Note: The ventilation is switched off when the drawer is closed, 
the light stays on.

Setting the fan
Note: Always adjust the fan strength to meet current conditions. 
If there is a large build-up of steam or fumes, select a high fan 
setting.

Switching on

Press the #, 2 or 3 button.

Switching off

Press the # button.

Lighting
The lighting can be switched on and off independently of the 
ventilation.

Press the @ button.

Cleaning and maintenance

: Risk of burns!

The appliance will become hot during operation, especially 
near the bulbs. Allow the appliance to cool down before 
cleaning.

: Risk of electric shock!

Penetrating moisture may result in an electric shock. Clean the 
appliance using a damp cloth only. Before cleaning, pull out the 
mains plug or switch off the circuit breaker in the fuse box.

: Risk of electric shock!

Penetrating moisture may cause an electric shock. Do not use 
any high-pressure cleaners or steam cleaners.

: Risk of injury!

Components inside the appliance may have sharp edges. Wear 
protective gloves.

Cleaning agents
Observe the information in the table to ensure that the different 
surfaces are not damaged by using the wrong type of cleaning 
agent. Do not use

■ harsh or abrasive cleaning agents,

■ cleaning agents with a high concentration of alcohol,

■ hard scouring pads or sponges,

■ high-pressure cleaners or steam cleaners.

Wash new sponge cloths thoroughly before use.

Follow all instructions and warnings included with the cleaning 
agents.

Explanation

N Light On/Off

# Fan Off/Fan speed 1

2 Fan speed 2

3 Fan speed 3

Area Cleaning agents

Stainless steel Hot soapy water: 
Clean with a dish cloth and dry with a 
soft cloth.

Clean stainless steel surfaces in the 
direction of the grain only.

Special stainless steel cleaning prod-
ucts are available from our after-sales 
service or from specialist retailers. 
Apply a very thin layer of the cleaning 
product with a soft cloth.
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Cleaning the metal mesh grease filters
: Risk of fire!

Grease deposits in the grease filter may catch fire.
Clean the grease filter at least every 2 months. 
Never operate the appliance without the grease filter.

Notes
■ Do not use any aggressive, acidic or alkaline cleaning 

agents.

■ When cleaning the metal mesh grease filters, also clean the 
holder for the metal mesh grease filters in the appliance 
using a damp cloth.

■ The metal mesh grease filters can be cleaned in the 
dishwasher or by hand.

In the dishwasher:

Note: If the metal mesh grease filters are cleaned in the 
dishwasher, slight discolouration may occur. This has no effect 
on the function of the metal mesh grease filters.

■ Do not clean heavily soiled metal mesh grease filters together 
with utensils.

■ Place the metal mesh grease filters loosely in the dishwasher. 
The metal mesh grease filters must not be wedged in.

By hand:

Note: You can use a special grease solvent for stubborn dirt. It 
can be ordered via the Online Shop.

■ Soak the metal mesh grease filters in a hot soapy solution. 

■ Clean the filters with a brush and then rinse them thoroughly.

■ Leave the metal mesh grease filters to drain.

Removing metal mesh grease filter
1.Open the lock and fold down the metal grease filter. In doing 

so, place other hand under the metal grease filter.

2.Take the metal grease filter out of the holder.

Note: Grease can accumulate in the bottom of the metal 
grease filter. Hold the metal grease filter level, otherwise 
grease will drip out.

3.Clean the metal grease filter.

4.After removing the filters, clean the inside of the appliance.

Installing the metal mesh grease filter
1. Insert the metal mesh grease filter.

While doing this, place the other hand under the metal mesh 
grease filter.

2.Fold the metal mesh grease filter upwards, locking it in place.

Changing the activated charcoal filter (only in 
circulating-air mode)
In order to guarantee efficient odour filtration, the filter must be 
serviced regularly.

The activated charcoal filters must be replaced at least every 
4 months.

Notes
■ The activated charcoal filters are not included in the delivery. 

The activated charcoal filters can be obtained from specialist 
retailers, from our after-sales service or from the Online Shop.

■ The activated charcoal filters cannot be cleaned or 
reactivated.

1.For removing the metal grease filter, see above.

2.Withdraw the old activated charcoal filters from the holder.

3.Press the new activated charcoal filters onto the holder until 
they can be heard to lock in place.

4.For fitting the metal grease filter, see above.

Painted surfaces Hot soapy water: 
Clean using a damp dish cloth and 
dry with a soft cloth/towel.

Do not use any stainless steel clean-
ers.

Aluminium and 
plastic

Glass cleaner: 
Clean with a soft cloth.

Glass Glass cleaner: 
Clean with a soft cloth. Do not use a 
glass scraper.

Operating controls Hot soapy water: 
Clean using a damp dish cloth and 
dry with a soft cloth.

Risk of damage to the electronics 
from penetrating moisture. Never 
clean operator controls with a wet 
cloth.

Do not use any stainless steel clean-
ers.

Area Cleaning agents

��

��
��
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Trouble shooting
Malfunctions often have simple explanations. Please read the 
following notes before calling the after-sales service.

: Risk of electric shock!

Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried 
out and damaged power cables replaced by one of our trained 
after-sales technicians. If the appliance is defective, unplug the 
appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the 
fuse box. Contact the after-sales service.

Malfunction table

--------

Replacing bulbs
: Risk of electric shock!

When changing the bulbs, the bulb socket contacts are live. 
Before changing the bulb, unplug the appliance from the mains 
or switch off the circuit breaker in the fuse box.
Important Only use a bulb of the same type and same power 
(see also the bulb holder or rating plate).

Replacing halogen bulbs with screw base

Notes
■ To replace the bulbs, do not remove the plastic cover. The 

bulbs can be accessed from inside by removing the metal 
grease filter.

■ When inserting halogen bulbs, do not touch the glass tube. 
Use a clean cloth to insert the halogen bulbs.

1. Allow the bulb to cool down.

2. Remove the metal grease filter.

3. Unscrew the bulb and replace it with a bulb of the same type.

4. Refit the metal grease filter.

5. Insert the mains plug or switch on the fuse again.

Replace the bulb with one of the same type:

Voltage: 240 V

Power: max. 28 W

Thread: E14

After-sales service
Our after-sales service is there for you if your appliance needs 
to be repaired. We will always find the right solution in order to 
avoid unnecessary visits from a service technician.

When calling us, please give the product number (E no.) and 
the production number (FD no.) so that we can provide you with 
the correct advice. The rating plate with these numbers can be 
found inside the appliance (remove the metal mesh grease 
filter to gain access).

You can make a note of the numbers of your appliance and the 
telephone number of the after-sales service in the space below 
to save time should it be required.

Please be aware that a visit by an after-sales engineer will be 
charged if a problem turns out to be the result of operator error, 
even during the warranty period.

Please find the contact data of all countries in the enclosed 
customer service list.

To book an engineer visit and product advice

Trust the expertise of the manufacturer, and rest assured that 
the repair will be carried out by trained service technicians 
using original spare parts for your domestic appliance.

Accessories for circulating-air mode
Activated charcoal filter

Problem Possible cause Solution

The appliance 
does not work

The plug is not 
plugged in.

Connect the appliance to 
the electricity supply

Power cut Check whether other 
kitchen appliances are 
working

Faulty fuse Check in the fuse box to 
make sure that the fuse for 
the appliance is OK

The lighting 
does not work.

The bulbs are 
faulty.

For information on chang-
ing the bulbs, see the 
"Replacing Bulbs" section.

E no. FD no.

After-sales serviceO

GB 0844 8928999 
Calls from a BT landline will be charged at up to 
3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence 
may apply.

IE 01450 2655 
0.03 € per minute at peak. Off peak 0.0088 € per 
minute.

LZ26000
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภัณฑ ์อปุกรณ์เสรมิ อะไหล ่และบรกิาร
สามารถดไูดจ้ากเว็บไซต ์www.siemens-home.com 
และในรา้นคา้ออนไลนข์องเรา www.siemens-eshop.com

: ขอ้มลูสําคญัดา้นความปลอดภยั
กรณุาอา่นคําแนะนําตอ่ไปนีอ้ยา่งละเอยีด ซึง่จะ
ชว่ยใหค้ณุสามารถใชอ้ปุกรณ์นีไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
ปลอดภัย ควรเก็บรักษาคูม่อืการใชง้านและคําแนะนํา
ในการตดิตัง้เอาไวใ้นกรณีทีจํ่าเป็นตอ้งใชใ้นภายหลัง
หรอืเพือ่สง่มอบใหเ้จา้ของอปุกรณ์คนตอ่ไป
อปุกรณ์นีจ้ะสามารถทํางานไดอ้ยา่งปลอดภยัก็
ตอ่เมือ่ไดรั้บการตดิตัง้อยา่งถกูตอ้งตามขัน้ตอนที่
ระบใุนคําแนะนําในการตดิตัง้นีเ้ทา่นัน้ ผูท้ีทํ่าการ
ตดิตัง้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่อปุกรณ์จะสามารถทํางานไดอ้ยา่งสมบรูณ์
ในตําแหน่งตดิตัง้
เครือ่งดดูควนันีเ้ป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น
สําหรับใชใ้นครัวเรอืนเทา่นัน้ ไมเ่หมาะกบัการใช ้
ภายนอกบา้น อยา่ปลอ่ยใหเ้ครือ่งทํางานโดยไมม่ี
คนคอยเฝ้าด ูบรษัิทผูผ้ลติไมม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบ
ตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม
หรอืการทํางานทีไ่มถ่กูตอ้ง
เด็กทีม่อีายมุากกวา่ 8 ปี และบคุคลทพุพลภาพ
หรอืมคีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญา หรอืผูท้ีข่าด
ประสบการณ์หรอืความรูค้วามชาํนาญ สามารถใช ้
อปุกรณ์นีไ้ด ้โดยผูด้แูลรับผดิชอบความปลอดภัย
ของบคุคลดงักลา่วจะตอ้งทําหนา้ทีค่วบคมุดแูล
หรอืแนะนําใหท้ราบเกีย่วกบัวธิกีารใชอ้ปุกรณ์อยา่ง
ปลอดภัย รวมถงึอธบิายใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกับ
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชอ้ปุกรณ์
หา้มใหเ้ด็กเลน่อปุกรณน์ี ้รวมถงึหา้มใหเ้ด็กทําความ
สะอาดหรอืบํารงุรักษาอปุกรณ์ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ด็ก
มอีายมุากกวา่ 8 ปีขึน้ไป และอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ
ดแูล
ดแูลเด็กทีม่อีายตํุา่กวา่ 8 ปี ใหอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์
และสายไฟในระยะทีป่ลอดภัย

หลงัจากนําอปุกรณ์ออกจากบรรจภุัณฑแ์ลว้ ให ้
ตรวจสอบอปุกรณ์เพือ่หาการชาํรดุเสยีหาย หา้ม
เสยีบปลั๊กไฟของอปุกรณ์เขา้กบัเตา้รับในกรณีที่
ตรวจพบการชาํรดุเสยีหายเนือ่งจากการขนสง่
การตอ่ระบบไฟฟ้าของอปุกรณ์โดยไมใ่ชป้ลั๊กไฟจะ
ตอ้งทําโดยชา่งเทคนคิทีม่ใีบอนุญาตเทา่นัน้ การ
รับประกนัสนิคา้ไมค่รอบคลมุถงึกรณีทีเ่กดิความ
เสยีหายจากการตอ่ระบบไฟฟ้าไมถ่กูวธิี
เสีย่งตอ่การขาดอากาศหายใจ!
บรรจภุัณฑเ์ป็นอนัตรายตอ่เด็ก หา้มใหเ้ด็กนํา
บรรจภุัณฑม์าเลน่
อนัตรายถงึชวีติ!
ระวงัสารพษิจากแกส๊ไอเสยีทีก่ลบัเขา้มา
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ในหอ้งมอีากาศบรสิทุธิเ์พยีงพอ 
หากจะใชง้านเครือ่งดดูควนัในโหมดระบายอากาศ
ในขณะทีม่กีารใชง้านอปุกรณ์ทําความรอ้นทีอ่าศัย
อากาศภายในหอ้งอยู่

อปุกรณ์ทําความรอ้นทีอ่าศยัอากาศภายในหอ้ง 
(เชน่ เตาผงิ เครือ่งทําน้ํารอ้นแบบไหลตอ่เนือ่ง 
หรอืเครือ่งทําน้ําอุน่ ทีทํ่างานโดยใชแ้กส๊ น้ํามัน ไม ้
หรอืถา่น) จะรับอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมจ้าก
หอ้งทีม่กีารตดิตัง้อปุกรณ์ และจะระบายแกส๊ไอเสยี
ออกสูภ่ายนอกผา่นระบบระบายแกส๊ไอเสยี (เชน่ 
ปลอ่งควนั)

th
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เครือ่งดดูควนัทีทํ่างานอยูจ่ะดดูอากาศภายในหอ้ง
ครัวและหอ้งทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกนัออก ถา้ในหอ้งไมม่ี
อากาศบรสิทุธิเ์พยีงพอ จะทําใหเ้กดิสญุญากาศ
บางสว่นขึน้ และแกส๊พษิจากปลอ่งควนัหรอืชอ่ง
ดดูควนัจะถกูดดูกลบัเขา้มาในหอ้ง
■ ดว้ยเหตนุี ้คณุจงึจําเป็นตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่ในหอ้งมอีากาศเขา้มาเพยีงพอ

■ กลอ่งรับ/ระบายอากาศตดิผนังเพยีงอยา่งเดยีว
ไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่จะมอีากาศเพยีงพอ
ตามทีกํ่าหนด
คณุจะสามารถใชง้านเครือ่งดดูควนัไดอ้ยา่งปลอดภัย
เมือ่สญุญากาศบางสว่นในบรเิวณทีต่ดิตัง้อปุกรณ์
ทําความรอ้นไมเ่กนิ 4 Pa (0.04 mbar) ลักษณะ
ดงักลา่วจะเกดิขึน้เมือ่อากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหม ้
สามารถทีจ่ะผา่นเขา้ไปในชอ่งทีไ่มส่ามารถปิดผนกึ
ได ้เชน่ ทีป่ระต,ู หนา้ตา่ง, กลอ่งรับ/ระบายอากาศ
ตดิผนัง หรอืดว้ยวธิกีารทางเทคนคิอืน่ๆ

กรณุาตดิตอ่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทําความสะอาด
ปลอ่งควนัเพือ่ทําการประเมนิราคาคา่ตดิตัง้ระบบ
ระบายอากาศภายในบา้น และตรวจสอบวา่ระบบ
ระบายอากาศแบบใดทีเ่หมาะกบับา้นของคณุ
เครือ่งดดูควนัจะสามารถทํางานไดอ้ยา่งไมม่ขีดี
จํากดัเมือ่อยูใ่นโหมดหมนุเวยีนอากาศเทา่นัน้
ระวงัไฟไหม!้
■ คราบน้ํามันทีส่ะสมอยูใ่นตวักรองไขมันอาจตดิไฟ
ได ้
ทาํความสะอาดตวักรองไขมนัทกุๆ 2 เดอืน
เป็นอยา่งนอ้ย 
หา้มใชง้านอปุกรณ์โดยไมม่ตีัวกรองไขมนั

ระวั งไฟไหม!

■ คราบน้ํามันทีส่ะสมอยูใ่นตวักรองไขมันอาจตดิไฟ
ได ้หา้มใหม้เีปลวไฟใกลเ้ครือ่ง (เชน่ คบเพลงิ) 
หา้มตดิตัง้เครือ่งใกลอ้ปุกรณ์ทําความรอ้นทีใ่ช ้
เชือ้เพลงิแข็ง (เชน่ ไมห้รอืถา่น) เวน้แตจ่ะมฝีา
ครอบปิดแบบทีไ่มส่ามารถถอดออกได ้และตอ้ง
ไมม่สีะเก็ดไฟ

ระวั งไฟไหม!

■ น้ํามันทีร่อ้นและไขมนัสามารถตดิไฟไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว หา้มปลอ่ยไขมนัหรอืน้ํามนัทีร่อ้นทิง้ไว ้
โดยไมม่คีนคอยเฝ้าด ูหา้มใชน้ํ้าดบัน้ํามนัหรอื
ไขมนัทีกํ่าลงัลกุไหม ้ปิดเตา ดบัไฟอยา่ง
ระมัดระวงัโดยใชฝ้าปิดภาชนะ ผา้กนัไฟ หรอืสิง่
ทีค่ลา้ยกนั 

ระวั งไฟไหม!

■ เมือ่เตาแกส๊ทํางานโดยไมม่ภีาชนะใดๆ วางอยู่
ดา้นบน หวัเตาจะมคีวามรอ้นสงู และเครือ่งระบาย
อากาศทีต่ดิตัง้ไวเ้หนอืเตาอาจชาํรดุเสยีหายหรอื
ตดิไฟได ้ควรใชง้านเตาแกส๊โดยทีม่ภีาชนะวาง
อยูเ่สมอ

ระวั งไฟไหม!

■ การใชง้านเตาแกส๊หลายตัวพรอ้มกนัจะทําใหเ้กดิ
ความรอ้นสงู เครือ่งระบายอากาศทีต่ดิตัง้ไวเ้หนอื
เตาอาจชาํรดุเสยีหายหรอืตดิไฟได ้หา้มใชง้าน
เตาแกส๊สองตวัพรอ้มกนัโดยใชไ้ฟแรงนานเกนิ 
15 นาท ีเตาแกส๊ขนาดใหญท่ีม่กํีาลังไฟมากกวา่ 
5 กโิลวตัต์ (wok) หนึง่ตวัจะใหกํ้าลงัเทยีบเทา่
เตาแกส๊สองตวั
ระวงัอนัตรายจากความรอ้น!
ชิน้สว่นทีจั่บตอ้งไดจ้ะเกดิความรอ้นสงูในขณะ
ทํางาน อยา่แตะชิน้สว่นนัน้เป็นอนัขาด และระวงั
อยา่ใหเ้ด็กเขา้ใกล ้
ระวงัการบาดเจ็บ!
■ ควรสวมถงุมอื เนือ่งจากสว่นประกอบตา่งๆ ภายใน
อปุกรณ์อาจมคีม

ระวั งการบาดเจ็ บ !

■ สิง่ของทีว่างอยูบ่นอปุกรณ์อาจตกลงมาได ้ดังนัน้ 
หา้มวางวตัถใุดๆ บนอปุกรณ์
ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าช็อต!
■ อปุกรณ์ทีช่าํรดุอาจทําใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตได ้หา้ม
เปิดสวติชอ์ปุกรณ์ทีช่าํรดุโดยเด็ดขาด ถอดปลั๊ก
ของอปุกรณ์ออกจากเตา้รับหรอืปิดเบรกเกอรท์ีตู่ ้
ควบคมุระบบไฟฟ้า จากนัน้ ตดิตอ่ฝ่ายบรกิาร
หลงัการขาย

ระวั งอั นตรายจากไฟฟ าช็ อต !

■ การซอ่มแซมทีผ่ดิวธิอีาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายได ้
การซอ่มแซมและเปลีย่นสายไฟทีช่าํรดุจะตอ้ง
ดําเนนิการโดยชา่งเทคนคิจากฝ่ายบรกิารหลัง
การขายของเราซึง่ผา่นการฝึกอบรมมาแลว้เทา่นัน้ 
ในกรณีทีอ่ปุกรณ์ชาํรดุ ใหถ้อดปลั๊กของอปุกรณ์
ออกจากเตา้รับหรอืปิดเบรกเกอรท์ีตู่ค้วบคมุระบบ
ไฟฟ้า จากนัน้ ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลงัการขาย

ระวั งอั นตรายจากไฟฟ าช็ อต !

■ ความชืน้ทีซ่มึผา่นเขา้ไปในอปุกรณ์อาจทําใหเ้กดิ
ไฟฟ้าชอ็ตได ้หา้มทําความสะอาดโดยใชเ้ครือ่ง
ฉีดน้ําแรงดนัสงูหรอืเครือ่งพน่ไอน้ํา
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สาเหตขุองการชํารดุเสยีหาย
ระวงั!
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการผกุรอ่น เปิดใชง้าน
อปุกรณข์ณะปรงุอาหารเสมอเพือ่หลกีเลีย่งการเก◌ ิดการควบแน่น เพราะ
การควบแน่นจะทําใหเ้กดิความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการผกุรอ่น
เปลีย่นหลอดไฟทีช่ํารดุดว้ยหลอดไฟใหมเ่พือ่ป้องกนัไมใ่หห้ลอดไฟที่
เหลอือยูทํ่างานหนักเกนิไป

มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายเนือ่งจากความชืน้ทีซ่มึผา่นเขา้ไปใน
ระบบวงจรอเิล็กทรอนกิส ์หา้มทําความสะอาดสว่นควบคมุตวัดําเนนิการ
ดว้ยผา้เปียก

ความเสยีหายทีพ่ืน้ผวิอันเนือ่งมาจากการทําความสะอาดทีไ่มถ่กูตอ้ง 
ทําความสะอาดพืน้ผวิสเตนเลสตามทศิทางของลายเน◌ื ้อวัสดเุทา่นัน้ 
หา้มใชน้ํ้ายาทําความสะอาดสเตนเลสกบัสว่นควบคมุตวัดําเนนิการ

ความเสยีหายทีพ่ืน้ผวิอนัเนือ่งมาจากน้ํายาทําความสะอาดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น
รนุแรง หา้มใชน้ํ้ายาทําความสะอาดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่นรนุแรง

มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากของเหลวทีเ่กดิจากการ
ควบแน่นทีไ่หลกลับเขา้มา ตดิตัง้ทอ่ระบายโดยให◌ ้ทอ่อยูตํ่า่ลงมาจาก
อปุกรณเ์ล็กนอ้ย (ลาดเอยีง 1°)

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม
ควรเปิดบรรจภัุณฑแ์ละกําจัดทิง้บรรจภัุณฑโ์ดยคํานงึถงึสิง่แวดลอ้ม

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม

โหมดการทํางาน
คณุสามารถใชอ้ปุกรณน์ีไ้ดใ้นโหมดระบายอากาศหร◌ือโหมดหมนุเวยีน
อากาศ

โหมดระบายอากาศ

หมายเหต:ุ 
หา้มปลอ่ยควันไอเสยีเขา้มาในปลอ่งควนัหรอืปลอ่งไอเสยีทีทํ่างานอยู ่
หรอืเขา้มาในชอ่งทีใ่ชใ้นการระบายอากาศในหอ้งทีม่กีารตดิตัง้อปุกรณ์
ทําความรอ้น

■ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากวศิวกรทีรั่บผดิชอบดา้นระบบทําความรอ้น
กอ่นปลอ่ยควันไอเสยีเขา้มาในปลอ่งควนัหรอืปลอ่งไอเสยีทีไ่มไ่ดใ้ช ้
งาน

■ ควรใชก้ลอ่งระบายอากาศตดิผนังแบบยดืได ้หากมกีารปลอ่ยควัน
ไอเสยีผา่นผนังดา้นนอก

โหมดหมนุเวยีนอากาศ

หมายเหต:ุ 
หากตอ้งการดดูซบักลิน่ไมพ่งึประสงคใ์นโหมดหมนุเวยีนอากาศ คณุตอ้ง
ตดิตัง้ตวักรองแบบถา่นกมัมันต ์ทัง้นี ้คณุสามารถดตูวัเลอืกอืน่ๆ ในการ
ใชง้านอปุกรณ์ในโหมดหมนุเวยีนอากาศไดใ้นโบรชวัร ์หรอืสอบถามได ้
จากตวัแทนจําหน่าย อปุกรณ์เสรมิทีจํ่าเป็นสามารถหาซือ้ไดจ้ากรา้นคา้ที่
จําหน่ายเครือ่งใชใ้นครัว ฝ่ายบรกิารลกูคา้ หรอืจากเว็บไซตส์ัง่ซือ้สนิคา้
ออนไลน ์โดยดหูมายเลขอปุกรณ์เสรมิไดท้ีส่ว่นทา้ยของคําแนะนํา
การใชง้าน

อปุกรณ์นีม้คีณุสมบตัติรงตามกฎระเบยีบของสหภาพยโุรป 
2012/19/EU เกีย่วกบัผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส◌์
ทีใ่ชแ้ลว้ (WEEE – Waste Electrical and Electronic 
Equipment หรอืเศษเหลอืทิง้ของผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส)์ กฎระเบยีบนีจ้ะกําหนดขอบขา่ยในดา้นการ
สง่คนืและการนําผลติภัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้กลบัมาแปรสภาพเพือ่
ใชใ้หม่

ตัวกรองไขมันจะทําความสะอาดอากาศท่ีดูดเขามา
และระบายอากาศออกไปภายนอกผ านระบบท อ

ตวักรองไขมันและตวักรองแบบถา่นกมัมันตจ์ะทําความ
สะอาดอากาศทีด่ดูเขา้มา และระบายอากาศกลับเขา้ไป
ในหอ้งครัว
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การใชง้านอปุกรณ์
คําแนะนําเหลา่นีใ้ชก้บัอปุกรณไ์ดห้ลากหลายชนดิ คณุสมบตัเิดน่บางอยา่ง
ทีอ่ธบิายไวอ้าจไมม่อียูใ่นอปุกรณข์องคณุ

หมายเหต:ุ การเปิดเครือ่งดดูควันเมือ่เริม่ปรงุอาหารและปิดเครือ่งหลัง
ปรงุอาหารเสร็จเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการขจัดกลิน่ไมพ่งึประสงคจ์ากครัว
ของคณุ

แผงควบคมุ

ถาดใสต่วักรอง
การดงึถาดใสต่วักรองออก
จับตรงกลางถาดใสต่วักรอง แลว้ดงึออกมา
คณุจะสามารถใชง้านแผงควบคมุไดอ้ยา่งสะดวก และอปุกรณ์จะพรอ้ม
ทํางาน

หมายเหต:ุ เริม่ใชง้านอปุกรณด์ว้ยฟังกช์ัน่ตา่งๆ ทีต่ัง้คา่ไวเ้มือ่ปิดถาด
ใสต่วักรอง

การดนัถาดใสต่วักรองกลบัเขา้ที่
จับตรงกลางถาดใสต่วักรอง แลว้ดนักลับเขา้ที่

หมายเหต:ุ ระบบระบายอากาศจะหยดุทํางานเมือ่คณุปิดถาดใสต่ัวกรอง 
แตไ่ฟจะยังตดิอยู่

การต ัง้คา่พดัลม
หมายเหต:ุ ควรปรับความเร็วพัดลมใหเ้หมาะกบัสภาพการใชง้านใน
ปัจจบุนั หากมไีอน้ําหรอืควันมาก ใหเ้ลอืกใชค้วามเร็วสงู
การเปิดเครือ่ง

กดปุ่ ม #, 2 หรอื 3
การปิดเครือ่ง

กดปุ่ ม #

ระบบไฟ
คณุสามารถเปิดและปิดระบบไฟไดอ้ยา่งอสิระโดยไม◌่กระทบการทํางาน
ของระบบระบายอากาศ
กดปุ่ ม @

การทาํความสะอาดและการบาํรงุรกัษา

: ระวงัอนัตรายจากความรอ้น!
อปุกรณจ์ะเกดิความรอ้นสงูในขณะทํางาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บรเิวณ
ใกล ้ๆ  หลอดไฟ ควรปลอ่ยใหอ้ปุกรณ์เย็นลงกอ่นทําความสะอาด

: ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าช็อต!
ความชืน้ทีซ่มึผา่นเขา้ไปในอปุกรณ์อาจทําใหเ้ก◌ ิดไฟฟ้าชอ็ตได ้ทําความ
สะอาดอปุกรณโ์ดยใชผ้า้สะอาดชบุน้ําพอหมาดเทา่นัน้ กอ่นทําความ
สะอาด ใหถ้อดปลั๊กไฟออกหรอืปิดเบรกเกอรท์ีตู่ค้วบคมุระบบไฟฟ้า

: ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าช็อต!
ความชืน้ทีซ่มึผา่นเขา้ไปในอปุกรณ์อาจทําใหเ้ก◌ ิดไฟฟ้าชอ็ตได ้หา้ม
ทําความสะอาดโดยใชเ้ครือ่งฉดีน้ําแรงดันสงูหรอืเครือ่งพน่ไอน้ํา

: ระวงัการบาดเจ็บ!
ควรสวมถงุมอื เนือ่งจากสว่นประกอบตา่งๆ ภายในอ◌ุปกรณอ์าจมคีม

ผลติภณัฑท์าํความสะอาด
ปฏบิตัติามคําแนะนําในตาราง เพือ่ป้องกนัไมใ่หพ้ืน้ผวิชนดิตา่งๆ 
เสยีหายจากการใชผ้ลติภัณฑทํ์าความสะอาดทีไ่มเ่หมาะสม หา้มใช ้

■ ผลติภัณฑทํ์าความสะอาดทีม่ฤีทธิร์นุแรงหรอืสารขดัทําความสะอาด
■ ผลติภัณฑทํ์าความสะอาดทีม่ปีรมิาณแอลกอฮอลส์งู
■ แผน่ใยขดัหรอืฟองน้ําชนดิแข็ง
■ เครือ่งฉดีน้ําแรงดันสงูหรอืเครือ่งพน่ไอน้ํา

ลา้งผา้ฟองน้ําใหมใ่หส้ะอาดกอ่นนํามาใชง้าน
ปฏบิัตติามคําแนะนําและคําเตอืนทัง้หมดทีม่าพรอ้มกบัผลติภัณฑทํ์าความ
สะอาด

คาํอธบิาย

N เปิด/ปิดไฟ

# ปิดพัดลม/ความเร็วพัดลม 1

2 ความเร็วพัดลม 2

3 ความเร็วพัดลม 3

บรเิวณ ผลติภณัฑท์าํความสะอาด

พืน้ผวิสเตนเลส น้ําสบูอุ่น่: 
เชด็ทําความสะอาดดว้ยผา้เชด็จาน จากนัน้
เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่ม
ทําความสะอาดพืน้ผวิสเตนเลสตามทศิทาง
ของลายเนือ้วัสดเุทา่นัน้
คณุสามารถสัง่ซือ้ผลติภัณฑทํ์าความสะอาด
สเตนเลสชนดิพเิศษไดจ้ากฝ่ายบรกิารหลงั
การขายของเราหรอืจากรา้นคา้ทีจํ่าหน่าย
เครือ่งใชใ้นครัว เชด็ทําความสะอาดดว้ย
ผา้นุ่มชบุผลติภัณฑทํ์าความสะอาดเพยีง
เล็กนอ้ย
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การทาํความสะอาดตะแกรงเหล็กกรองไขมนั
: ระวงัไฟไหม!้
คราบน้ํามันทีส่ะสมอยูใ่นตวักรองไขมันอาจตดิไฟได ้
ทาํความสะอาดตวักรองไขมนัทกุๆ 2 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
หา้มใชง้านอปุกรณ์โดยไมม่ตีวักรองไขมัน

หมายเหตุ
■ หา้มใชผ้ลติภัณฑทํ์าความสะอาดทีเ่ป็นกรดหรอืเป็นดา่งทีม่ฤีทธิร์นุแรง
■ เมือ่ทําความสะอาดตะแกรงเหล็กกรองไขมัน ใหเ้ชด็ทําความสะอาดที่
จับยดึตะแกรงเหล็กกรองไขมันในอปุกรณ์ดว้ยผา้สะอาดชบุน้ําพอหมาด

■ คณุสามารถใชเ้ครือ่งลา้งจานหรอืใชม้อืลา้งทําความสะอาดตะแกรง
เหล็กกรองไขมนัได ้

หากใชเ้ครือ่งลา้งจาน:

หมายเหต:ุ ตะแกรงเหล็กกรองไขมันอาจเปลีย่นสเีล็กนอ้ย หากคณุใช ้
เครือ่งลา้งจานทําความสะอาด ลกัษณะดงักลา่วไมม่◌ีผลตอ่ฟังกช์ัน่
การทํางานของตะแกรงเหล็กกรองไขมัน

■ หา้มทําความสะอาดตะแกรงเหล็กกรองไขมันทีเ่ลอะคราบหนัก
พรอ้มกบัเครือ่งครัวชนดิอืน่

■ วางตะแกรงเหล็กกรองไขมนัลงในเครือ่งลา้งจาน โดยไมต่อ้งยดึไว ้

หากใชม้อื:

หมายเหต:ุ คณุสามารถใชส้ารละลายคราบไขมนัชนดิพเิศษ ซึง่สามารถ
สัง่ซือ้ผา่นทางเว็บไซตส์ัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
ในการทําความสะอาดคราบหนักได ้

■ แชต่ะแกรงเหล็กกรองไขมันในน้ําสบูร่อ้น 
■ ใชแ้ปรงทําความสะอาดตวักรอง จากนัน้ลา้งทําความสะอาดใหท่ั้ว
■ ปลอ่ยตะแกรงเหล็กกรองไขมันทิง้ไวใ้หแ้หง้

การถอดตะแกรงเหล็กกรองไขมนั
1.ปลดตวัล็อคและปลอ่ยตะแกรงเหล็กกรองไขมันลงมาโดยใชม้อืรอง
ไวข้า้งใต ้

2.ถอดตะแกรงเหล็กกรองไขมนัออกจากตัวจับยดึ

หมายเหต:ุ ไขมันอาจสะสมอยูท่ีด่า้นลา่งของตะแกรงเหล็กกรองไขมัน 
ดงันัน้ ควรถอืตะแกรงเหล็กกรองไขมนัในแนวราบเพือ่ไมใ่หไ้ขมนั
ทีด่กัไวห้ยดลงมา

3. ทําความสะอาดตะแกรงเหล็กกรองไขมัน
4.หลงัถอดตวักรองออก ใหทํ้าความสะอาดดา้นในอปุกรณ์

การตดิต ัง้ตะแกรงเหล็กกรองไขมนั
1. ใสต่ะแกรงเหล็กกรองไขมัน
ขณะดําเนนิการ ใหใ้ชม้อืรองไวข้า้งใตต้ะแกรงเหล◌็กกรองไขมนั

2.ดนัตะแกรงเหล็กกรองไขมันกลบัขึน้ดา้นบน แลว้ล็อคเขา้ที่

การเปลีย่นตวักรองแบบถา่นกมัมนัต ์
(ในโหมดหมนุเวยีนอากาศเทา่น ัน้)
หมัน่ตรวจเชค็ตวักรองแบบถา่นกมัมนัตอ์ยา่งสมํา่เสมอ เพือ่คงประสทิธภิาพ
การดดูซบักลิน่
ควรเปลีย่นตวักรองแบบถา่นกมัมันตท์กุๆ 4 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

หมายเหตุ
■ ตวักรองแบบถา่นกมัมันตไ์มไ่ดม้าพรอ้มกบัผลติภัณฑ ์ทัง้นี ้คณุสามารถ
หาซือ้ตวักรองแบบถา่นกมัมันตไ์ดจ้ากรา้นคา้ทีจํ่าหน่ายเครือ่งใชใ้นครัว 
ฝ่ายบรกิารหลงัการขายของเรา หรอืจากเว็บไซตส์ั่งซือ้สนิคา้ออนไลน์

■ คณุไมส่ามารถถอดตวักรองแบบถา่นกมัมันตม์าทําความสะอาดหรอื
นํากลบัไปใชซ้ํ้าไดอ้กี

1. สําหรับการถอดตะแกรงเหล็กกรองไขมัน กรณุาดดูา้นบน
2.ถอดตัวกรองแบบถา่นกมัมนัตต์วัเกา่ออกจากตวัจับยดึ
3. ใสต่วักรองแบบถา่นกมัมันตต์วัใหมเ่ขา้ไปในตวัจับยดึ แลว้ดันไสก้รอง
จนกระท่ังไดย้นิเสยีงล็อคเขา้ที่

4. สําหรับการตดิตัง้ตะแกรงเหล็กกรองไขมัน กรณุาดดูา้นบน

พืน้ผวิสี น้ําสบูอุ่น่: 
เชด็ทําความสะอาดดว้ยผา้เชด็จานชบุน้ํา
พอหมาด จากนัน้เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่ม
หา้มใชน้ํ้ายาทําความสะอาดสเตนเลส

อะลมูเินยีมและ
พลาสตกิ

น้ํายาทําความสะอาดกระจก: 
เชด็ทําความสะอาดดว้ยผา้นุ่ม

กระจก น้ํายาทําความสะอาดกระจก: 
เชด็ทําความสะอาดดว้ยผา้นุ่ม หา้มใช ้
อปุกรณ์เชด็กระจก

สว่นควบคมุการทํางาน น้ําสบูอุ่น่: 
เชด็ทําความสะอาดดว้ยผา้เชด็จาน จากนัน้
เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่ม
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายกับ
ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิสอ์นัเนือ่งมาจากความ
ชืน้ทีซ่มึผา่นเขา้ไป หา้มใชผ้า้เปียกเชด็
ทําความสะอาดสว่นควบคมุการทํางาน
หา้มใชน้ํ้ายาทําความสะอาดสเตนเลส

บรเิวณ ผลติภณัฑท์าํความสะอาด
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การตรวจสอบและแกไ้ขปญัหา
การทํางานผดิปกตขิองอปุกรณอ์าจเกดิจากสาเหตท่ัุวไปซึง่สามารถแกไ้ข
ไดง้า่ย กรณุาอา่นคําแนะนําตอ่ไปนีก้อ่นโทรตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลงัการขาย

: ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าช็อต!
การซอ่มแซมทีผ่ดิวธิอีาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายได ้การซอ่มแซมและเปลีย่น
สายไฟทีช่ํารดุจะตอ้งดําเนนิการโดยชา่งเทคนคิจากฝ่ายบรกิารหลงัการ
ขายของเราซึง่ผา่นการฝึกอบรมมาแลว้เทา่นัน้ ในกรณีทีอ่ปุกรณ์ชํารดุ 
ใหถ้อดปลั๊กของอปุกรณ์ออกจากเตา้รับหรอืปิดเบรกเกอรท์ีตู่ค้วบคมุระบบ
ไฟฟ้า จากนัน้ ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารหลงัการขาย

ตารางอธบิายปญัหาและวธิกีารแกไ้ข

--------

การเปลีย่นหลอดไฟ
: ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าช็อต!
เบา้หลอดจะยังคงมกีระแสไฟฟ้าหลอ่เลีย้งอยูต่ลอดขณะทําการเปลีย่น
หลอดไฟ ดงันัน้ กอ่นเปลีย่นหลอดไฟ ใหถ้อดปลั๊กของอปุกรณ์ออกจาก
เตา้รับหรอืปิดเบรกเกอรท์ีตู่ค้วบคมุระบบไฟฟ้า
สิง่สาํคญั ควรใชห้ลอดไฟแบบเดยีวกนัและกําลังเทา่กนัเทา่นัน้ (กรณุาดู
ที ่ขัว้หลอดไฟหรอืแผน่ป้ายระบคุา่พกิดั)

การเปลีย่นหลอดไฟฮาโลเจนทีม่ขี ัว้หลอดไฟชนดิเกลยีว

หมายเหตุ
■ หา้มถอดฝาครอบพลาสตกิออกเพือ่เปลีย่นหลอดไฟ คณุสามารถเขา้ถงึ
หลอดไฟไดจ้ากดา้นในโดยการถอดตะแกรงเหล็กกรองไขมันออก

■ หา้มสมัผัสหลอดไฟโดยตรงขณะทําการใสห่ลอดไฟ แตใ่หใ้ชผ้า้สะอาด
จับแทน

1.ปลอ่ยหลอดไฟทิง้ไวใ้หเ้ย็น
2.ถอดตะแกรงเหล็กกรองไขมนัออก
3.ถอดหลอดไฟหลอดเกา่ออก แลว้เปลีย่นแทนดว้ยหลอดไฟหลอดใหม่
ทีเ่ป็นแบบเดยีวกนั

4. ใสต่ะแกรงเหล็กกรองไขมันกลับเขา้ที่
5. เสยีบปลั๊กหรอืเปิดเบรกเกอรอ์กีครัง้

เปลีย่นหลอดไฟใหมโ่ดยใชห้ลอดไฟทีเ่ป็นแบบเดยีวกนั:
แรงดนัไฟฟ้า: 240 โวลท์
กาํลงั: สงูสดุ 28 วตัต์
เกลยีว: E14

การบรกิารหลงัการขาย
ฝ่ายบรกิารหลงัการขายของเราพรอ้มใหบ้รกิารคณุเสมอเมือ่อปุกรณ์ของ
คณุจําเป็นตอ้งไดรั้บการซอ่มแซม เราพรอ้มทีจ่ะชว่ยคณุแกไ้ขปัญหาที่
เกดิขึน้ดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้ง เพือ่ไมใ่หค้ณุตอ้งเสยีเวลากบัการเรยีกชา่ง
เทคนคิโดยไมจํ่าเป็น
ทกุครัง้ทีต่ดิตอ่เรา โปรดแจง้หมายเลขผลติภัณฑ ์(E no.) และหมายเลข
การผลติ (FD no.) เพือ่ทีเ่ราจะสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืคณุไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง คณุสามารถดหูมายเลขดงักลา่วไดจ้ากแผน่ป้ายระบคุา่พกิดั
ทีอ่ยูด่า้นในอปุกรณ์ (ตอ้งถอดตะแกรงเหล็กกรองไขมันออกจงึจะเห็น)
คณุสามารถจดหมายเลขดงักลา่วและหมายเลขโทรศัพท◌์ของฝ่ายบรกิาร
หลงัการขายไดใ้นชอ่งวา่งดา้นลา่งนี ้เพือ่ใหป้ระหยัดเวลามากขึน้ใน
กรณีทีจํ่าเป็นตอ้งใช ้

โปรดทราบวา่จะมกีารคดิคา่บรกิารนอกสถานที ่หากชา่งเทคนคิตรวจพบ
วา่ปัญหาดงักลา่วเป็นผลมาจากความผดิพลาดของผูใ้ช ้แมเ้ครือ่งจะอยูใ่น
ชว่งระยะเวลาการรับประกนัก็ตาม
สําหรับเบอรต์ดิตอ่ของแตล่ะประเทศ กรณุาดรูายชือ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้
ทีแ่นบมากบัคูม่อืการใชง้านฉบบันี้

การขอรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารนอกสถานทีจ่าก
ชา่งเทคนคิ

คณุสามารถวางใจไดใ้นความเชีย่วชาญของบรษัิท และมั่นใจไดว้า่งาน
ซอ่มทัง้หมดจะดําเนนิการโดยชา่งเทคนคิทีผ่า่นการฝึกอบรมมาเป็นอยา่ง
ด ีพรอ้มทัง้บรกิารอะไหลแ่ทค้ณุภาพสงูสําหรับอปุกรณ์ของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรบัโหมดหมนุเวยีนอากาศ
ตวักรองแบบถา่นกมัมันต์

ปญัหา สาเหตทุีเ่ป็น
ไปได้

วธิกีารแกไ้ข

อปุกรณ์ไมทํ่างาน ไมไ่ดเ้สยีบปลั๊ก เสยีบปลั๊กไฟของอปุกรณเ์ขา้กบั
เตา้รับ

ไฟดบั ตรวจสอบวา่เครือ่งครัวอืน่ๆ 
ยังคงทํางานเป็นปกตหิรอืไม่

ฟิวสข์าด ตรวจสอบตูค้วบคมุระบบไฟฟ้า
วา่ฟิวสใ์นสว่นของอปุกรณ์อยูใ่น
สภาพปกติ

ไฟไมต่ดิ หลอดไฟชํารดุ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่น
หลอดไฟ กรณุาดทูีห่ัวขอ้ 
"การเปลีย่นหลอดไฟ"

หมายเลขผลติภณัฑ ์(E no.) หมายเลขการผลติ (FD no.)

ฝ่ายบรกิารหลงัการขายO

สหราช
อาณาจกัร

0844 8928999 
การโทรจากโทรศพัทบ์า้นของเครอืขา่ย BT จะมคีา่บรกิาร
สงูสดุไมเ่กนิ 3 เพนนตีอ่นาท ีและอาจมคีา่ธรรมเนียมการ
โทรไมเ่กนิ 6 เพนนี

ไอรแ์ลนด์ 01450 2655 
0.03 € ตอ่นาท ีในชว่งเวลาทีม่กีารใชง้านมาก และ 
0.0088 € ตอ่นาท ีในชว่งเวลาทีม่กีารใชง้านนอ้ย

LZ26000
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BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
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