
EP-M70E

ขอขอบคุณที่เลือกซ้ือเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ 
เครื่องฟอกอากาศรุ�นนี้เป�นรุ�นสำหรับใช�ในบ�านเท�านั้น
โปรดอย�าใช�เพ่ือวัตถุประสงค�อื่น ยกเว�นการฟอกอากาศเท�านั้น 
กรุณาอานคูมือการใชงานน้ีอยางละเอียดกอนเริ่มใชงาน 

เพื่อใหแนใจวาเคร่ืองจะทำงานอยางถูกตอง

กรุณาเก็บคู�มือฉบับนี้ไว�ในท่ีท่ีสะดวกต�อการใช�อ�างอิงในอนาคต

อ�าน “ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย”     (หนา T-8 - T-12) 
เพื่อให�แน�ใจว�าใช�งานได�อย�างถูกต�อง

รุ�น

คูมือการใชงาน

เครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ 

พรอมฟงกชันควบคุม  ความช้ืน
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T-2

คุณสมบัติ

โหมดฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศทำหน�าท่ีในการทำให�อากาศสะอาด และเพ่ิมความช้ืนในห�องท่ีมีความช้ืนต่ำ

โหมดความชื้น

โหมดผิวชุมชื้น

เพ่ิมความชื้นในห�องและควบคุมไว�ประมาณ 60%
ให�ความชุ�มช้ืนให�กับผิวแห�งในช�วงฤดูหนาวหรือในช�วงอากาศแห�ง

ควบคุมการไหลเวียนของอากาศโดยอัตโนมัติตามสภาพของอากาศในห�องและทำการเก็บฝุ�น
และกลิ่น

Skin Moist

Humidify

Air Purify

Mode

Skin Moist

Humidify

Air Purify

Mode

Skin Moist

Humidify

Air Purify

Mode

1.  ใช�เวลาในการกําจัดฝุ�นเพียง 9 นาที สําหรับห�อง 13 ตารางเมตร

  เหมาะกับการใช�ในพื้นที่ไม�เกิน 53 ตารางเมตร

2.  ทําความสะอาดง�ายด�วย [สเตนเลสคลีน]
ฝุ�นจะถูกกําจัดอย�างง�ายดายด�วยแผ�นกรองสเตนเลส

มีการเคลือบสเตนเลสเพื่อป�องกันแบคทีเรียในชิ้นส�วนต�างๆ เช�น แผ�นกรองหยาบชั้นแรก บานพับ ช�องอากาศออก เป�นต�น

3.  ด�วยแผ�นกรอง HEPA ปราศจากสารก�อภูมิแพ� ฝุ�นละอองจะถูกเก็บรวบรวมทุกอณู
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T-3

ก�อนเริ่มใช�งาน
การใช�งานเครื่องฟ

อกอากาศ
การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

สารบัญ

การใชงานเครื่องฟอกอากาศ

กอนเริ่มใชงาน การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

T-14

T-16

T-19

T-20

T-21

T-21

T-22

T-23

T-24

T-24

T-24

T-25

T-26

T-26

T-26

T-26

T-26

T-27

T-27

T-27

T-28

T-31

T-31

T-32

T-33

T-33

T-34

T-35

T-36

T-36

T-37

T-37

T-38

T-2
T-4
T-6
T-8
T-13
T-13
T-14

T-18

T-19

T-22

T-26

T-28

T-37

T-39
T-42

T-43

คุณสมบัติ .......................................................
ชื่อสวนประกอบแตละสวน/อุปกรณเสริม ...........
การใชงานแผงควบคุมสัมผัส ...........................
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย ........................
ขอควรระวังในการใช .......................................
สมรรถนะในการขจัดกลิ่น ................................
การเตรียมสําหรับการใชงาน ............................

ติดตั้งแผ�นกรองในเครื่อง ..............................................

เติมน้ําถังเก็บน้ํา ..........................................................

การติดตั้ง .......................................................

การทํางาน .....................................................
เริ่มการทํางาน .............................................................

เปลี่ยนจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัส .............................

เลือกโหมดการทํางาน (การทํางานพื้นฐาน) ...................

เปลี่ยนอัตราการไหลเวียนของอากาศ ............................

คุณสมบัติที่เปนประโยชน ................................
ทํางานในตัวเลือกต�างๆ.................................................

การทํางานแบบประหยัดพลังงาน ..................................

เซ็นเซอร� PM2.5 .........................................................

สลับระหว�างการแสดงผลของอุณหภูมิ/ค�าความชื้น .........

ตั้งเวลาหยุดการทํางาน.................................................

ตั้งระบบล็อค ................................................................

ฟงกชันบันทึกความจํา/หนาจอ/เซ็นเซอร/
ระบบตรวจจับอัตโนมัต ิ....................................

ฟ�งก�ชันบันทึกความจํา .................................................

เซ็นเซอร�อากาศ ...........................................................

เซ็นเซอร�กลิ่น ..............................................................

เซ็นเซอร�ฝุ�น ................................................................

หน�าจอแสดงอุณหภูมิ/ค�าความชื้น 

(เซ็นเซอร�วัดอุณหภูมิ/ค�าความชื้น) ...............................

เซ็นเซอร�ความสั่นสะเทือน ............................................

ระบบตรวจจับอัตโนมัติ .................................................

การปรับค�าความไวเซ็นเซอร� .........................................

การทําความสะอาด .........................................
เมื่อสัญญาณ Filter Cleaning สว�างขึ้นเตือน .................

เปลี่ยนแผ�นกรองความชื้น ............................................

เมื่อสัญญาณ “Water Refill” ขึ้นเตือน ...........................

ถังเก็บน้ํา ....................................................................

แผ�นกรองความชื้น .......................................................

ถังเก็บน้ํา ฝาป�ด แผ�นกรองถังเก็บน้ํา ............................

แผ�นกรองหยาบชั้นแรก แผ�นกรองอากาศ/

แผ�นกรองขจัดกลิ่น ......................................................

การทําความสะอาดแผ�นกรองขจัดกลิ่น ..........................

เครื่องฟอกอากาศ ........................................................

เซ็นเซอร�ฝุ�น ................................................................

เปลี่ยนแผนกรองอากาศ/ 
แผนกรองขจัดกลิ่น .........................................

เมื่อหมดอายุการใช�งาน ................................................

ข�อควรระวังในการใช�งานแผ�นกรองอากาศ/ 

แผ�นกรองขจัดกลิ่น ......................................................

ขั้นตอนการเปลี่ยนแผ�นกรองอากาศ/แผ�นกรอง

ขจัดกลิ่น .....................................................................

แนวทางการแกปญหา.......................................
ชิ้นสวนที่เปลี่ยนได ..........................................
ขอมูลจําเพาะ .................................................
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T-4

� หามกระแทกแผงกระจก (ทําจากกระจกทน

ความรอน)

 แม�ว�ากระจกทนความร�อนจะแข็งแรงและปลอดภยั
มากกว�ากระจกธรรมดา แต�สามารถแตกได�เม่ือ
กระทบโดยแรงกระแทก

 ในกรณท่ีีมีรอยขดีข�วนหรอืแตกให�หยุดใช� และ
ตดิต�อตวัแทนจําหน�ายเพือ่ซ�อมแซมทันที

 งดเว�นจากการสัมผัสแก�วท่ีแตก

ขอควรระวัง

ชองอากาศออก 

(ตาข�ายสเตนเลส)

แผงควบคุมสัมผัส     

    (หนา T-6, T-7)

แผงกระจก

บานพับ (บานพับสเตนเลส)     (หนา T-21)

บานพับควบคุมทิศทางลมแนวด่ิงตามโหมดการทำงาน

ขอควรระวัง
ปุมเพาเวอร

ฝาดานขาง

เคร่ืองฟอกอากาศ

� หามเคล่ือนยายเครื่องฟอกอากาศโดย

จับที่บานพับ

หากเคร่ืองตกพ้ืนอาจทำให�เสียหายและ
เกิดอันตรายได�

ที่จับ

แผนกรองความช้ืน

ฝาปดถัง

ปลั๊กไฟ สายไฟ

ถังเก็บน้ำ

ชองอากาศเขา

ถาดรองน้ำ

ที่จับ

สวิทชลูกลอย

เซ็นเซอรความสั่นสะเทือน     (หนา T-27)

ตรวจจับแรงกระทบและการเอียง
(ติดต้ังอยู�ด�านในของตัวเครื่อง)

ลอเล่ือน

เพ่ือป�องกันไม�ให�ตก เคลื่อนย�ายในทิศทาง
ด�านข�างเท�านั้น (อยู�ที่ฐานของเครื่อง)

ช่ือสวนประกอบแตละสวน

ชื่อสวนประกอบแตละสวน/อุปกรณเสริม
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T-5

แผงดานหลัง

�  (หนา T-��) เลขหน�าท่ีมีคำอธิบายหลักของแต�ละช้ินส�วน

ตรวจจับควันบุหรี่ ฝุ�น ละอองเกสร 
และการปนเป��อนอ่ืนๆ ในอากาศ

เซ็นเซอรฝุน    (หนา T-26)

เซ็นเซอรอุณหภูมิ    (หนา T-26)

เซ็นเซอรกลิ่น    (หนา T-26)

ตรวจจับกลิ่นในอากาศ

ตรวจจับอุณหภูมิอากาศ

เซ็นเซอรความชื้น    (หนา T-26)

ตรวจจับความช้ืนในอากาศ

แผนกรองขจัดกล่ิน

ติดต้ังอยู�ส�วนในของชุดแผ�นกรอง

ติดต้ังอยู�ส�วนนอกของชุดแผ�นกรอง

ชุดแผนกรอง

(แผ�นกรอง HEPA กรองสารก�อภูมิแพ�)

ขจัดฝุ�นละอองขนาดใหญ�

แผนกรองหยาบ

(แผ�นกรองหยาบสเตนเลสสตีล*)

*พ้ืนผิว (ด�านหนึ่ง) ของตาข�าย มีการเคลือบ
ผิวสเตนเลสสตีล

ตรวจว�าชุดแผ�นกรองติดต้ังแล�วหรือไม�
สวิทชตรวจหาชุดแผนกรอง

ขอควรระวัง

อยาวางเทปหรือวัสดุใดๆ ที่จะกดทับบนสวิทช

ตรวจหาชุดแผนกรองหรือกระแทกสวิทชแรงๆ 

โดยไมจําเปน

สวิทชอาจจะตรวจไมพบแผนกรองและเปน

สาเหตุทําใหเครื่องลมเหลว

อุปกรณเสริม

แผนกรอง

ขอควรระวัง

การสั่นสะเทือนระหวางการขนสงอาจทำใหเม็ดกำจัดกลิ่นหลุดออกจากแผนกรอง

� เมื่อถอดหอพลาสติกของแผนกรองและติดตั้งแผนกรองเขากับเครื่อง ตรวจสอบให

แนใจวามือของคุณ เสื้อผา และบริเวณโดยรอบสะอาด

� เช็ดเม็ดกำจัดกลิ่นท่ีอาจรวงหลนหรือติดที่แผนกรองออก

� การทำเชนน้ีจะไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น

ติดตั้งอยู�ภายในเครื่องฟอกอากาศ
ตรวจดูให�แน�ใจว�าได�นำแผ�นกรองออกจากห�อ
พลาสติกก�อนใช�งานเครื่องฟอกอากาศ

แผ�นกรองฝุ�น (1 ช้ิน)
แผ�นกรองขจัดกลิ่น (1 ช้ิน)

*

(1 ชิ้น)

แผนกรองความชื้นแผนกรองหยาบ

(1 ช้ิน)

ชื่อส�วนประกอบแต�ละส�วน/อุปกรณ
�เสริม
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T-6

� แสดงอุณหภูมิและความช้ืนของห�องขณะทำงาน
 โดยเป�นเพียงการประมาณการเท�านั้น     (หนา T-26)

� แสดงการแจ�งเตือนที่ปรากฏขึ้นมาระหว�างทำงาน
 ตัวอย�างเช�น:      ,          (หนา T-39)

ไฟสว�างขึ้นเมื่อถึงเวลาที่จะต�องทำความสะอาดแผ�นกรองความช้ืน คำเตือน (แนะนำ) จะปรากฏ
โดยคำนวณจากเวลาการใช�งาน     (หนา T-28 - T-31) (หลังจากที่สัญญาณไฟสว�าง ให�ถอดปลั๊ก
เพื่อรีเซ็ตและป�ดสัญญาณไฟ)
สัญญาณไฟจะสว�างขึ้นเมื่อน้ำในถังเก็บน้ำใกล�จะหมด     (หนา T-31, 32)

สัญญาณไฟจะสว�างขึ้นเมื่อระบบป�องกันเด็กใช�งานถูกต้ังไว�     (หนา T-25)

สัญญาณไฟจะสว�างขึ้นเมื่อเครื่องมีการต้ังเวลาไว��     (หนา T-24)

สัญญาณไฟจะสว�างขึ้นเมื่อเครื่องใช�งานระบบเซ็นเซอร� PM2.5 อยู�     (หนา T-24)

สัญญาณไฟจะสว�างขึ้นเมื่อโหมดความช้ืนหรือโหมดผิวชุ�มช้ืนทำงานอยู�     (หนา T-21)

Filter Cleaning

Water Refill 

จอแสดงอุณหภูมิ/

ความชื้น

การแสดงการแจงเตือน

� คุณสมบัติการฟอกอากาศจะทำงานในทุกโหมดการทำงาน
� แผงควบคุมสัมผัสทำจากกระจก
� ถ�าจอแสดงผลของแผงควบคุมสัมผัสหายไป ให�แตะปุ�ม          อีกครั้ง
 จอแสดงผลของแผงควบคุมสัมผัสจะหายไปเม่ือแตะปุ�ม          อีกคร้ัง
� ส�วนบนของแผงควบคุมสัมผัสเป�นส�วนการแสดงผล ส�วนด�านล�างเป�นส�วนของการควบคุม
� ใช�แผงควบคุมสัมผัสในการปรับเปลี่ยนการต้ังค�า

รายการ

� แตะปุ�มน้ีก�อนเม่ือจอแสดงผลหรือแผงควบคุม
ป�ดอยู�

 เม่ือแตะอีกคร้ังจะเป�นการป�ดจอแสดงผล
หรือแผงควบคุม
� ระบบล็อค 
 (กดปุ�ม MENU ค�างไว�ประมาณ 3 วินาที)
 ใช�ป�องกันการใช�งานท่ีไม�ถูกต�อง 
       (หนา T-25)

ปุมสลับรูปแบบของจอแสดงผล

� สลับการแสดงผลระหว�างอุณหภูมิ/ความชื้น 
     (หนา T-24)

� สลับรูปแบบของจอแสดงผลของแผงควบคุม
สัมผัส (กดค�างไว�ประมาณ 3 วินาที)     
    (หนา T-20)

� กระจกสัมผัสอาจตอบสนองแตกต�างกันข้ึนอยู�กับอุณหภูมิและความชื้นโดยรอบ 
สภาพทางกายภาพของผู�ใช� และสภาพเคร่ืองใช�ไฟฟ�าท่ีอยู�ใกล�เครื่องฟอกอากาศ
� ถ�าไม�ตอบรับการสัมผัส ให�ปล�อยแล�วลองอีกครั้ง
 ถ�าช�วงเวลาในการสัมผัสสั้นเกินไป เครื่องอาจจะตอบสนองไม�ถูกต�อง
 ความไวในการรับรู�จะไม�เปลี่ยนแปลงไปตามแรงสัมผัส
� ถ�าแผงควบคุมเป�ยกหรือสกปรกอาจจะทำให�เครื่องไม�ตอบสนอง
 เช็ดออกด�วยผ�าแห�งเพ่ือใช�งาน
� การแสดงผลอาจมองเห็นได�ยากหากเคร่ืองตั้งอยู�ในสถานท่ีท่ีสว�างจ�า เช�น 

ใกล�หน�าต�างที่มีแสงอาทิตย�ส�องโดยตรง

หมายเหตุ

การใชงานแผงควบคุมสัมผัส
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T-7

การใช�งานแผงควบคุมสัมผัส

ตั้งเวลาปด    (หนา T-24)

ใช�ปุ�มน้ีต้ังต้ังเวลาป�ด

ตัวเลือก    (หนา T-22)

สลับไปยังตัวเลือก

การไหลเวียนอากาศ     (หนา T-21)

ใช�ปุ�มน้ีเพ่ือปรับเปล่ียนอัตรา
การไหลเวียนอากาศ

เซ็นเซอรอากาศ    (หนา T-26)

เซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�นจะแสดงระดับการ
ปนเป��อนของอากาศผ�านสีท่ีแตกต�างกัน

สวนแสดงผล

สวนควบคุม

การทำงาน

โหมด    (หนา T-21)

สลับโหมดการทำงาน
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T-8

 กรุณาอานขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยตอไปนี้อยางระมัดระวังกอนที่จะใชเครื่อง
เพื่อป�องกันการบาดเจ็บต�อผู�ใช�หรือคนอื่นๆ และความเสียหายต�อทรัพย�สิน ควรปฏิบัติตามคําแนะนําต�อไปนี้ นอกจากนี้ควรอ�าน

คําแนะนําที่ปรากฏในคู�มือนี้อย�างระมัดระวังเพื่อให�แน�ใจว�าใช�งานได�อย�างถูกต�อง

 ความหมายของสัญลักษณ
การใช�งานที่ไม�ถูกต�องอันเป�นผลจากการละเลยคําแนะนําจะทําให�เกิดอันตรายหรือความเสียหาย ความรุนแรงจําแนกตามสัญลักษณ�

ดังต�อไปนี้

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

คําเตือน

ขอควรระวัง

สัญลักษณ�นี้แสดงให�เห็นว�ามี
ความเป�นไปได�ที่จะเสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บสาหัส

สัญลักษณ�นี้แสดงให�เห็นว�ามี
ความเป�นไปได�ที่จะบาดเจ็บหรือ
เกิดความเสียหายต�อทรัพย�สิน

ความหมายของสัญลักษณ

หมายถึง “คําเตือนหรือข�อควรระวัง”

หมายถึง “ข�อห�าม”

หมายถึง “สิ่งจําเป�น”

 เช็ดฝุนออกจากขาปลั๊กและพื้นผิวติดขาปลั๊ก

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟไหม�

 ใหถอดสายไฟออกจากเตาเสียบเมื่อทําความสะอาดหรือไมไดใชเครื่องเปนระยะเวลานาน

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตหรือได�รับบาดเจ็บ

 จับท่ีตัวปลั๊กเมื่อถอดปลั๊ก

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตหรือลัดวงจรซึ่งอาจทําให�เกิดไฟไหม�

 เสียบปลั๊กในเตาเสียบอยางระมัดระวัง

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อต ร�อนจัด หรือไฟไหม�

 อยาหยุดการทํางานของเครื่องโดยการถอดปลั๊ก

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟไหม� ไฟฟ�าช็อต หรือทํางานผิดปกติ

 อยาเสียบหรือถอดปลั๊กไฟดวยมือเปยก

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อต

 อยาใชสายไฟหรือปลั๊กที่เสียหายหรือเตาเสียบที่หลวม

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อต ลัดวงจร หรือประกายไฟ

 อยาทําใหสายไฟเสียหาย

 (อย�าทําลาย ดัดแปลง ดัดโค�ง ดึง หรือบิด รวมถึงอย�าวางของหนักๆ ทับ หนีบ หรือเหยียบ ในขณะที่เคลื่อนย�ายด�วยล�อ)

 มิฉะนั้นอาจทําให�สายไฟเสียหาย เกิดไฟไหม� หรือประกายไฟ

 หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหลายๆ ปลั๊กเขาไปในเตาเสียบ

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟไหม�หรือประกายไฟ

 หามจุมปลั๊กลงในนํา้หรือเทนํา้ลงที่ปลั๊ก

 ห�ามใช�ปลั๊กไฟเมื่อเป�ยก

 การทําเช�นนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�ารั่ว ไฟฟ�าช็อต และตัวเครื่องบกพร�องได�

 ถาสายไฟเสียหาย ตองเปลี่ยนโดยผูผลิต ตัวแทน หรือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อปองกันอันตราย

 หามใชแรงดันไฟฟาอื่นนอกเหนอืจาก 220-240V AC

 มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม�หรือไฟฟ�าช็อตได�

คําเตือน
เพื่อปองกันเพลิงไหม ไฟฟาช็อต และการบาดเจ็บ

เตาเสียบ ปลั๊ก และสายไฟ
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T-9

คําเตือน

ข�อควรระวังเพ
ื่อความปลอดภัย

กอนเริ่มใชงาน

 ระบายอากาศในหองบอยครั้งเมื่อใชงานกับเครื่องทําความรอน

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดคาร�บอนมอนอกไซด�เป�นพิษ

 สินค�านี้ไม�สามารถกาํจัดคาร�บอนมอนอกไซด�

 เมื่อมีนํา้รั่วไหลเนื่องจากเครื่องเอียง ใหถอดปลั๊กจากเตาเสียบและติดตอตัวแทนจําหนายเพื่อซอมแซม

 เพราะอาจทําให�เกิดไฟไหม�อันเนื่องมาจากไฟฟ�าช็อตและไฟฟ�ารั่ว

 อยาปดกั้นชองอากาศเขาหรือออกดวยผาที่จะซักรีด เสื้อผา ผามาน ฯลฯ

 การระบายอากาศไม�ดีอาจทําให�เกิดความร�อนสูงเกินไปหรือไฟไหม�

 อยาใชวัสดุที่ติดไฟ (สเปรยผม ยาฆาแมลง อุปกรณปรับอากาศ ฯลฯ) ใกลๆ เครื่อง

 อย�าใช�เบนซิน ทินเนอร� หรือแอลกอฮอล�ทําความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

 มิฉะนั้นอาจทําให�แตกร�าว ไฟฟ�าช็อต เกิดประกายไฟ ควัน หรือไฟไหม�

 อยาใชในหองครัวแทนพัดลมระบายอากาศและเครื่องดูดควัน

 มิฉะนั้นอาจทําให�เครื่องผิดปกติเพราะความร�อนหรือเกิดประกายไฟในแผ�นกรอง

 นอกจากนี้ยังอาจก�อให�เกิดความล�มเหลวหรือลดอายุการใช�งานของแผ�นกรองหยาบ ชุดแผ�นกรอง และแผ�นกรองขจัดกลิ่น

 เก็บใหหางจากเทียน ยาจุดกันยุง บุหรี่ ฯลฯ นอกจากนี้อยาปลอยใหควันจากวัสดุเหลานี้เขาไปในเครื่องดวย

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟไหม�

 อยาใชงานเครื่องเมื่อใชยาฆาแมลงประเภทรมควัน อยาใหสารเคมีเขาเครื่อง

 การใช�ยาฆ�าแมลงดังกล�าวจะทําให�สารเคมีสะสมในเครื่องและเป�นอันตรายต�อสุขภาพได� ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับความไวต�อสารเคมีเหล�านี้

 ของแต�ละบุคคล

 อยาวางในสถานที่ที่ลมจากชองอากาศออกเปาตรงไปยังเครื่องทําความรอน

 มิฉะนั้นอาจก�อให�เกิดการเผาไหม�ที่ไม�สมบูรณ�และคาร�บอนมอนอกไซด�เป�นพิษ

 อยาใชในพื้นที่แคบๆ เชน ชองวางระหวางเฟอรนิเจอรหรือตูเสื้อผา

 การระบายอากาศไม�ดีอาจทําให�เกิดความร�อนสูงเกินไปหรือไฟไหม�

 อยาใชงานเครื่องในขณะที่ถอดถังเก็บนํา้หรือแผนกรองความชื้น ชุดแผนกรอง/แผนกรองขจัดกลิ่น ฯลฯ

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บ น้ํารั่วไหล หรือเครื่องล�มเหลว

 อยาเอียงหรือกลับหัวเครื่อง อยาทิ้งนํา้หนักของคุณลงบนตัวเครื่องหรือเหยียบไปบนเครื่อง

 นอกจากนี้ไมควรใชในสถานที่ที่ไมมั่นคงหรือที่ใดๆ ที่ใกลทารก

 มิฉะนั้นแรงสั่นสะเทือนอาจทําให�เครื่องหงายท�อง ซึ่งอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บหรือเครื่องล�มเหลว

 นอกจากนี้ น้ําอาจรั่วไหลจากถังเก็บน้ําซึ่งอาจก�อให�เกิดไฟไหม�เนื่องจากไฟฟ�าช็อตหรือลัดวงจร

 หากเครื่องควํ่าหรือเอียง ให�พลิกกลับทันที ถ�านํ้าจากถังรั่ว ถอดปลั๊กจากเต�าเสียบและติดต�อตัวแทนจําหน�ายเพื่อซ�อมแซม

 (ในกรณีที่เครื่องควํ่าหรือเอียง เครื่องจะหยุดทํางาน)

การทําความสะอาด

 เมื่อทําความสะอาด อยาสาดนํา้ไปบนตัวเครื่อง
 เพราะอาจทําให�เกิดไฟฟ�าลัดวงจรและไฟฟ�าช็อต

 อยาเติมนํา้โดยจุมเครื่องหรือสาดนํา้บนตัวเครื่อง
 เพราะอาจทําให�เกิดไฟฟ�าลัดวงจรและไฟฟ�าช็อต

 อยาเอียงเครื่องเพื่อถอดหรือทําความสะอาดแผนกรอง
 นํา้อาจหกออกมาและทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตหรือเครื่องล�มเหลว
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T-10

WARNING
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ตอ)

คําเตือน

สถานที่ใชงาน

 หามใชในสถานที่ที่มีควันปริมาณมาก เชน ในโรงอาหารและรานอาหาร
 คราบน้ํามันหรือฝุ�นที่สะสมอยู�ในเครื่องอาจทําให�เกิดไฟไหม� เครื่องล�มเหลวและกลิ่นอันไม�พึงประสงค�ได�

 อยาใชในสถานที่ที่มีกาซไวไฟ กาซที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือฝุนโลหะ หรือมีความเสี่ยงที่นํา้มันหรือกาซไวไฟจะรั่วไหลได
 เพราะอาจทําให�เกิดไฟไหม� ระเบิด หรือเครื่องล�มเหลว

 อยาใชในสถานที่ที่ใชงานหรือจัดเก็บตัวทําละลาย เชน สีและกาว
 เพราะอาจทําให�ชิ้นส�วนเสื่อมสภาพหรือเกิดไฟไหม�

 อยาใชในสถานที่ที่เขมาจากนํา้มัน เชน นํา้มันเครื่อง ลอยอยูในอากาศ
 เพราะอาจทําให�เกิดรอยแตก ไฟฟ�าช็อต หรือไฟไหม�

 อยาใชในสถานทีท่ีม่กีารใชสารเคมใีดๆ (โรงพยาบาล โรงงาน หองปฏบิตักิาร รานเสรมิสวย หองปฏบิตักิารถายภาพ และอืน่ๆ)
 เคมีและตัวทําละลายที่ระเหยไปในอากาศจะทําให�เครื่องเสื่อมสภาพ

 ส�งผลให�น้ํารั่วไหล เฟอร�นิเจอร�เป�ยก หรืออาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อต

 อยาวางบนชั้นวาง โตะทํางาน โตะ ฯลฯ
 เครื่องอาจพลัดตกเนื่องจากการเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือน ทําให�น้ํารั่วไหลและไฟฟ�าช็อต

 อยาวางในสถานที่ที่มีพรมหนาหรือพื้นไมเรียบ
 เครื่องอาจจะเอียงและล�มซึ่งอาจทําให�น้ํารั่วไหลและไฟฟ�าช็อต

 หามใชในสถานที่ที่มีอากาศชื้นหรืออาจจะเปยกไดงาย เชน ในหองนํา้
 เพราะอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตหรือไฟไหม�เนื่องจากไฟฟ�ารั่ว

 อยาวางไวใกลกับวัตถุที่รอน เชน เครื่องทําความรอน
 เพราะอาจทําให�เกิดความผิดปกติ สีเปลี่ยน ได�รับบาดเจ็บ และเครื่องล�มเหลว

 อยาวางในสถานที่ที่สัมผัสกับแสงแดด ลม และฝนโดยตรง
 เพราะอาจทําให�เกิดความร�อนสูง ไฟฟ�าช็อต และไฟไหม�เนื่องจากไฟฟ�ารั่ว

 อยาใชในสถานที่ที่มีเครื่องจักรที่กอใหเกิดฝุนที่ติดไฟหรือเกิดประกายไฟ (เชนเครื่องบดหรือเชื่อม)
 อาจทําให�เกิดไฟไหม�

เบ็ดเตล็ด

 แมหลงัจากทีเ่ปดเครือ่ง บางครัง้เครือ่งฟอกอากาศไมทาํงานหรอืลมไมออกมา อาจจะม ี“รอยแตก” และ “รอยขดีขวน” ในสาย
ไฟหรอืเครือ่งถกูเคลือ่นยายซึง่ทาํใหเครือ่งหยดุทาํงาน นอกจากนีย้งัอาจจะมเีสยีงและการสัน่สะเทอืนผดิปกตริะหวางการทาํงาน 
เครือ่งอาจจะผดิปกตแิละรอนผดิปกต ิอาจจะมกีลิน่ไหม หากมคีวามผดิปกตินอกเหนอืจากทีก่ลาวถงึขางตน ใหถอดปลัก๊ออก
ทนัทเีพือ่ปองกนัอบุตัเิหตแุละตดิตอตวัแทนจาํหนายของคณุเพือ่ตรวจสอบหรอืซอมแซม 

 สิ่งเหล�านี้อาจทําให�เกิดไฟไหม�อันเนื่องมาจากไฟฟ�าช็อต ไฟฟ�ารั่ว หรือลัดวงจร

 โปรดใสใจเปนพิเศษเมื่อผูใชเครื่องฟอกอากาศอยูในกลุมตอไปนี้: 
(ทารก เด็ก ผูสูงอายุ ผูที่ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิรางกายของตนเองได)

 เมื่อร�างกายสัมผัสลมโดยตรงเป�นเวลานาน อาจส�งผลเสียต�อสุขภาพ

 เมือ่ถอืเครือ่งฟอกอากาศ ใหถอดปลัก๊และระบายนํา้ในถงัเกบ็นํา้ออก
 เพราะอาจทําให�น้ํารั่วไหล ส�งผลให�เกิดไฟฟ�าช็อตและไฟฟ�ารั่วและทําให�เฟอร�นิเจอร�เป�ยก

การทําความสะอาด

 อยาใชผงซักฟอกในการทําความสะอาด
 การใช�ผงซักฟอกคลอรีนและกรดจะสร�างก�าซที่เป�นพิษและส�งผลเสียต�อสุขภาพ

 นอกจากนี้ไม�ควรใช�ผงซักฟอกที่เป�นกลาง เพราะอาจส�งผลต�อพลาสติก

 (ยกเว�นเมื่อทําความสะอาดแผ�นกรองความชื้น)

 อยาใชผงซักฟอกทําความสะอาดถังเก็บนํา้หรือถาดรองนํา้
 ส�วนผสมของผงซักฟอกอาจทําให�เครื่องเสียหาย ทําให�น้ํารั่วไหล ไฟฟ�าช็อต ได�รับบาดเจ็บ และเครื่องล�มเหลว
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ขอควรระวัง

ข�อควรระวังเพ
ื่อความปลอดภัย

คําเตือน
เบ็ดเตล็ด

 อยาเอานิว้หรือวัตถุอื่นๆ (โลหะ กระดาษ ฯลฯ) ใสลงในชองอากาศเขาหรือออก
 เพราะอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บ ไฟฟ�าช็อต และไฟไหม�

 อยาดื่มหรือปลอยใหผูอื่นดื่มนํา้จากถังเก็บนํา้ อยาใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
 เพราะอาจเป�นภัยต�อสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุ

 อยาพยายามถอดแยกชิ้นสวน แกไข หรือดําเนินการซอมแซมดวยตัวเอง
 เพราะอาจทําให�เกิดไฟไหม� ไฟฟ�าช็อต หรือได�รับบาดเจ็บ (ติดต�อตัวแทนจําหน�ายของคุณเพื่อซ�อมแซม)

 อยาใชงานสวิทชตางๆ (สําหรับแผนกรองฝุน ชุดทําความสะอาดอัตโนมัติ และแผงดานหลัง) โดยใชนิว้มือ แทงไม หรือเทป
 เพราะอาจทําให�บาดเจ็บ เครื่องล�มเหลว หรืออุบัติเหตุ

 เด็กควรมีผูใหญดูแลเพื่อใหแนใจวาจะไมไปเลนกับตัวเครื่อง

การเคลื่อนยายเครื่องฟอกอากาศ

 ยายเฉพาะในทิศทางดานขางดวยลอ (เพื่อปองกันการลม)
 มีกรณีท่ีพ้ืนอาจเสียหาย ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับชนิดของพ้ืน เม่ือถังเก็บน้ํามีน้ําอยู� ให�เคล่ือนย�ายอย�างช�าๆ บนพ้ืนท่ีสมํ่าเสมอเพ่ือป�องกันน้ําหก

 ถอดปลั๊กออกจากเต�าเสียบ

 ยกเครื่องฟอกอากาศเมื่อเคลื่อนยายบนเสื่อ พื้นที่เปนรอยไดงาย พื้นไมสมํ่าเสมอ หรือพรมหนา
 เพราะอาจทําให�เสื่อ พรม และพื้นเสียหาย และอาจทําให�เครื่องล�มเหลวและได�รับบาดเจ็บเมื่อพลิกควํ่า

 เมื่อถือเครื่องฟอกอากาศ ยึดที่จับใหแนน
 ถ�าคุณถือด�วยส�วนอื่นๆ นอกเหนือจากที่จับ เครื่องอาจหงายท�องและเสียหายและอาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุ

 ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบ
 เมื่อเคลื่อนย�ายเครื่องโดยไม�ถอดปลั๊ก ปลั๊กและสายไฟอาจเสียหาย

 ไมขนยายเครื่องขณะที่เครื่องมีนํ้าอยู
 • อาจทําให�นํา้รั่วไหลและเกิดการบาดเจ็บ

 • ถือเครื่องขณะที่เต็มไปด�วยนํา้อาจทําให�นํา้หกออกมาระหว�างการทํางาน

 • เมื่อขนย�ายเครื่องฟอกอากาศ ให�ถ�ายนํา้ออกจากถังเก็บนํา้ และทํางานในสถานะตั้งค�าของเครื่อง

 อยาจับ ถือ หรือยกบานพับ
 เพราะอาจก�อให�เกิดการบาดเจ็บและเครื่องล�มเหลว

 เมื่อถือเครื่องฟอกอากาศให�ถือตรงที่จับ

 อยาดึงสายไฟในขณะที่กําลังเคลื่อนยายเครื่อง
 เพราะอาจทําให�สายไฟชํารุด

สถานที่ใชงาน

 อยาใชเครื่องฟอกอากาศใกลผนังที่ไมสามารถขัดได เชน กําแพงที่หุมผาสีขาว
 เครื่องฟอกอากาศจะใช�อากาศโดยรอบและอาจเป��อนผนังที่อยู�ใกล�ช�องอากาศออก

 หามใชงานในหองเก็บผลงานศิลปะและอุปกรณการเรียนหรือใชในเชิงธุรกิจ
 คุณภาพของสินค�าที่เก็บไว�อาจจะเสื่อม

 อยาวางภาชนะบรรจุนํา้ เชน แจกันดอกไมและโหลเลี้ยงปลา ที่ดานบนหรือใกลเครื่อง
 น้ําหยดบนเครื่องอาจทําให�ไฟฟ�าช็อต ไฟไหม� และเครื่องล�มเหลว

 อยาใชในสถานที่ใกลเครื่องใชไฟฟาในครัว
 เพราะอาจทําให�ชิ้นส�วนเสื่อมสภาพ ไฟฟ�าช็อต และไฟไหม�เนื่องจากความร�อนและไอน้ํามัน

 อยาใชบนพื้นที่เปนรอยไดงาย เชน พื้นไมสน
 เพราะอาจทําให�พื้นชํารุดเสียหาย
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ขอควรระวัง

เบ็ดเตล็ด

 อยาใสนํา้ลงในถาดรองนํา้โดยตรง
 การทําเช�นนั้นอาจทําให�นํ้าล�น

 หามใชงานเครื่องในกรณีที่มีนํา้รั่วไหล
 ในกรณีที่มีน้ํารั่วไหล ให�ถอดปลั๊กออกจากเต�าเสียบและติดต�อตัวแทนจําหน�ายเพื่อซ�อมแซม

 อยาปลอยใหนํา้จับแข็ง
มิฉะนั้นอาจทําให�ถังเก็บน้ําเสียหาย ส�งผลให�เครื่องล�มเหลวหรือไฟฟ�าช็อต

เมื่อใดก็ตามที่มีความเสี่ยงว�าน้ําจะจับแข็งได� ให�ระบายนํ้าในถังเก็บนํ้าออก

 หามขยับหรือหยุดบานพับดวยมือหรือดวยวัตถุใดๆ
 มิฉะนั้นเครื่องอาจล�มเหลว

 ถาใชเครื่องฟอกอากาศใกลสัตวเลี้ยง อยาใหปสสาวะของสัตวถูกสวนใดๆ และใหสัตวเลี้ยงอยูหางจากสายไฟ
มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตและไฟไหม� หากเสียหาย ให�ถอดปลั๊กและติดต�อตัวแทนจําหน�ายเพื่อซ�อมแซม

 หามกระแทกแผงกระจก (ทําจากกระจกทนความรอน)
แม�ว�ากระจกทนความร�อนจะแข็งแรงและปลอดภัยมากกว�ากระจกธรรมดา แต�สามารถแตกได�เมื่อกระทบโดยแรงกระแทก

ในกรณีที่มีรอยขีดข�วนหรือแตกให�หยุดใช� และติดต�อตัวแทนจําหน�ายเพื่อซ�อมแซมทันที

ละเว�นจากการสัมผัสกระจกที่แตกโดยตรง

 ใชแผนกรองของแทสําหรับเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิเทานั้น
 แผ�นกรองอื่นๆ อาจทําให�เครื่องล�มเหลว

 เคร่ืองน้ีไมควรใชงานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ท่ีมีความจํากัดทางกายภาพ ทางจิตใจ หรือการรับรู หรือขาดประสบการณและ
ความรู เวนแตจะไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากบุคคลท่ีมีความรูในการใชเคร่ืองและรับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคล 
เหลาน้ันได

การทําความสะอาด

 ดําเนินการถอดและติดตั้งแผงและถังเก็บนํา้อยางระมัดระวัง
 เพราะอาจทําให�น้ํารั่วไหลและเกิดการบาดเจ็บ เช�น หนีบนิ้วมือ

 จับเครื่องใหมั่นเมื่อดึงถังเก็บนํา้และแผนกรองความชื้นออกมาเพื่อเครื่องจะไมขยับ
 มิฉะนั้นเครื่องอาจเคลื่อนอย�างกะทันหัน ทําให�น้ํารั่วไหลและเกิดอุบัติเหตุ

 เมื่อทําความสะอาด วางผานุมบนพื้นและวางเครื่องและชิ้นสวนที่ถอดออกมา (แผง ถาดรองนํา้ ถังเก็บนํา้ ฯลฯ) บนผานั้น
 มิฉะนั้นอาจเกิดรอยขีดข�วนบนพื้น

 ใสชิ้นสวนกลับเขาที่ใหแนนหนาหลังจากทําความสะอาด
 อย�าใช�งานเครื่องขณะที่ถอดแผงด�านหลัง แผ�นกรองหยาบ แผ�นกรองฝุ�น แผ�นกรองขจัดกลิ่น แผ�นกรองความชื้น และชิ้นส�วน

 อื่นๆ มิฉะนั้นเครื่องอาจล�มเหลว

 เติมนํา้ในถังดวยนํา้สะอาดและทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอตามคําแนะนาํในหัวขอ “การทําความสะอาด”
 การใช�งานอย�างต�อเนื่องโดยไม�ทําความสะอาดเป�นประจําอาจทําให�เชื้อราและแบคทีเรียขยายพันธุ�เนื่องจากฝุ�นละอองและตะกรัน 

 ทําให�มีกลิ่นไม�พึงประสงค� ในบางกรณีอาจเป�นอันตรายต�อสุขภาพต�อผู�ที่มีภาวะภูมิไวเกิน ในกรณีนี้ โปรดปรึกษาแพทย�

 ใชนํา้ประปา (นํา้ดื่ม) เทานั้นเมื่อเติมถังเก็บนํา้
มิฉะนั้นอาจทําให�ชิ้นส�วนผิดปกติและเสื่อมสภาพ เครื่องล�มเหลว หรือมีกลิ่นไม�พึงประสงค�จากการขยายพันธุ�ของเชื้อราและ

แบคทีเรีย ห�ามใช�นํ้าร�อน (มากกว�า 40°C) นํ้ากลั่น นํ้าด�างอัลคาไลน� นํ้าแร� นํ้าบ�อ หรือนํ้าประเภทอื่นๆ ที่คล�ายกัน

นอกจากนี้ไม�ควรเติมตัวทําละลายอินทรีย� สารเคมี นํ้าหอม ผลิตภัณฑ�ปรับอากาศ หรือสารอื่นๆ ที่คล�ายกันลงในถังเก็บนํ้า

 ขณะเติมนํา้ลงในถังเก็บนํา้ อยาทําสิ่งของหลนหรือกระแทกถังเก็บนํา้
มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดนํ้าจากถังรั่วไหลและเป�ยกพื้น อาจทําให�สวิทช�ลูกลอยในถังเสียหาย ส�งผลให�ตัวบ�งชี้ระดับนํ้าไม�ทํางาน

 อยาถอดหรือกระแทกสวิทชลูกลอยในถังเก็บนํา้แรงเกินไป
ตัวบ�งชี้จะไม�สว�างขึ้น แม�ว�าถังเก็บนํ้าจะว�างเปล�า

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ตอ)
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ข�อควรระวังเพ
ื่อความปลอดภัย   ข�อควรระวังในการใช�   สมรรถนะในการขจัดกลิ่น

 แผ�นกรองขจัดกลิ่นในเครื่องฟอกอากาศไม�สามารถกําจัดกลิ่นทั้งหมดได�ในคราวเดียว แต�ทําให�อากาศในห�องหมุนเวียนและค�อยๆ กําจัดกลิ่น

ออกไป 

 แผ�นกรองขจัดกลิ่นเป�นแบบใช�แล�วทิ้ง เมื่อใช�งาน ประสิทธิภาพของแผ�นกรองจะลดลง

 เมื่อกลิ่นที่ออกมาจากช�องอากาศเริ่มไม�ดี ให�นําแผ�นกรองขจัดกลิ่นมาแช�และล�างน้ํา  (หน�า T-35)

 เมื่อแผ�นกรองขจัดกลิ่นดูดซับกลิ่นในห�องที่มีกลิ่นแรงอย�างต�อเนื่อง กลิ่นดังกล�าวจะตกค�างอยู�ในแผ�นกรองและในตัวเครื่อง ทําให�มีกลิ่นออกมา

ทางช�องอากาศด�วย 

 ในกรณีนี้สามารถลดกลิ่นที่ตกค�างในเครื่องได�โดยใช�ฟอกอากาศต�อไปพร�อมๆ กับระบายอากาศในห�อง

 ฝุ�นและสารปนเป��อนอื่นๆ ที่ติดอยู�ที่แผ�นกรองและเครื่องเองก็จะมีกลิ่นตกค�างเช�นกัน

 ทําความสะอาดแผ�นกรองและตัวเครื่องเป�นระยะๆ เพื่อจะไม�มีกลิ่นออกมาทางช�องอากาศ  (หน�า T-34 - T-36)

 หากกลิ่นที่ออกมาจากช�องอากาศยังไม�ดีขึ้นหลังจากทําความสะอาด ให�เปลี่ยนแผ�นกรอง  (หน�า T-37)

ขอควรระวังในการใช
อยาใชงานโดยไมมีแผนกรอง

มิฉะนั้นการฟอกอากาศจะไม�ได�ผล นอกจากนี้ยังอาจทําให�เครื่อง
ล�มเหลวได�

อยาปดกั้นหรือแตะตองเซ็นเซอรกลิ่นและฝุน
เพราะอาจลดประสิทธิภาพของเซ็นเซอร�

อยาเปาใสตนไมหรือสัตวโดยตรง

เพราะอาจส�งผลเสีย

ไมควรเคลื่อนยาย (เปลี่ยนทิศทางเครื่องหรือยกเครื่อง 
ฯลฯ) ในระหวางการทํางาน

การเคลื่อนย�ายเครื่องขณะทํางานอยู�อาจทําให�พัดลมตีเคสข�างใน 
เกิดเสียงดัง ดึงและถอดสายไฟ ทําให�เครื่องล�มเหลว

อยาใชในสถานที่ใกลเครื่องใชไฟฟาในครัว

เพราะอาจทําให�เกิดความผิดปกติและสีเปลี่ยน
เนื่องจากความร�อนหรือไอนํา้มัน ส�งผลให�
เครื่องเสียหายหรือไฟไหม�
วางเครื่องฟอกอากาศและเครื่องใช�ในการปรุง
อาหารห�างจากกันอย�างน�อย 1 เมตร

ระบายอากาศในหองที่ปดเปนครั้งคราว
เครื่องฟอกอากาศไม�ได�ช�วย
ระบายอากาศ (ไม�ได�กาํจัด
คาร�บอนมอนอกไซด�และ
สารปนเป��อนอื่นๆ)

*  เครื่องฟอกอากาศไม�สามารถ
กาํจัดสารอันตรายในบุหรี่ 
(คาร�บอนมอนอกไซด� ฯลฯ)

ไมควรวางวัตถุใดๆ บนตัวเครื่องและปดกั้น
ชองอากาศเขาออก

การทําเช�นนั้นอาจทําให�เครื่องล�มเหลวและ
เกิดการบาดเจ็บ

หามใชใกลกับโทรทัศนหรือวิทยุ

การทําเช�นนั้นอาจรบกวนการออก
อากาศ
ควรวางเครื่องให�ห�างจากเครื่องอื่นๆ 
อย�างน�อย 2 เมตร
เช�นเดียวกับโทรศัพท�ไร�สายและ
ไมโครโฟนไร�สาย

สมรรถนะในการขจัดกลิ่น
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T-14

1

2

3 ตำแหน�งติดต้ังฟ�ลเตอร�ขจัดกลิ่น

ถอดแผงดานหลังและแผนกรองหยาบ

วางเครื่องบนพ้ืนเรียบและแข็งแรง

ถอดแผ�นกรองหยาบ4

จับส�วนล�างของแผงด�านหลัง (2 ตำแหน�ง) 
ดึงออกมาเบาๆ และเล่ือนขึ้นเล็กน�อย
เพ่ือถอดออก
เลื่อนสวิทช�ข้ึน (2 ตำแหน�ง) เพ่ือปลดล็อค

ถอดแผนกรอง 

(ชุดแผ�นกรองและแผ�นกรองขจัดกลิ่น)

ถอดแผ�นกรองขจัดกลิ่น
ถอดชุดแผ�นกรองออกจากเครื่อง

นำแผ�นกรองออกจากห�อพลาสติก

สวิทช�

เลื่อนสวิทช�ขึ้น

แผ�นกรองหยาบ

ห�อพลาสติก

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

ชุดแผ�นกรอง

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

ติดตั้งแผนกรองขจัดกลิ่นในเครื่อง

ขอควรระวัง

ใส�แผ�นกรองในตำแหน�งติดต้ังแผ�นกรองขจัดกลิ่น
ขณะกดแท็บบนเคร่ือง ใส�แผ�นกรองขจัดกลิ่นเข�าท่ีและ
เกี่ยวแท็บของแผ�นกรองขจัดกลิ่นเข�ากับแท็บของเคร่ือง

� ตองเอาแผนกรองออกจากหอพลาสติก

� อยาปดกั้นดานหนาแผนกรองดวยผา กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ

ตำแหน�งติดตั้งแผ�นกรองขจัดกลิ่น

แท็บของเครื่อง
แท็บของแผ�นกรองขจัดกลิ่น

การเตรียมสําหรับการใชงาน
 การเคลื่อนที่ดวยลอเลื่อนควรจะทําอยางชาๆ เคลื่อนที่ในทิศทางดานขางเทานั้น (เพื่อปองกันไมใหลม)
 เครื่องจะไมฟอกอากาศหากติดต้ังแผนกรองโดยไมถอดหอพลาสติก นอกจากนี้ยังอาจทําใหเครื่องลมเหลว
 ไมหงายทองหรือเอียงเครื่อง

ขอควรระวัง

ติดตั้งแผนกรองในเครื่อง
 ขั้นตอนการติดตั้งจะเหมือนกับการเปลี่ยนไส�กรอง (ใช�แผ�นกรองเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิของแท�เท�านั้น)
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T-15

5

6

4
ติดตั้งชุดแผ�นกรองโดยให�มองเห็นป�าย

ขอควรระวัง

ติดตั้งชุดแผนกรองในเคร่ือง

� อยาใชแรงมากเกินไปและทำใหชุดแผนกรองผิดรูป

 หากชุดแผนกรองผิดปกติ เครื่องจะตรวจจับไมได

 “     ” จะปรากฏบนจอแสดงอุณหภูมิ/ความชื้น 

และเครื่องจะไมสามารถทำงานได     (หนา T-39)

ชุดแผ�นกรอง
แผ�นกรองขจัดกลิ่น

ติดตั้งแผนกรองหยาบในเครื่อง

เสียบแท็บของแผ�นกรองหยาบเข�ากับรูที่ตรงกันให�แน�นหนา
เลื่อนสวิทช�ลง (2 ตำแหน�ง) เพื่อล็อค
ดึงแผ�นกรองหยาบเบาๆ เพ่ือให�แน�ใจว�าจะไม�หลุดออกจากท่ี

แผ�นกรองหยาบ

สวิทช�

เลื่อนสวิทช�ลง

เสียบแท็บของแผ�นกรองหยาบ

แท็บ

รูสำหรับเสียบ

เสียบแท็บ (2 ตำแหน�ง) 
ของส�วนบนของแผงด�านหลัง
เข�ากับรูท่ีตรงกันบนเครื่อง
ค�อยๆ ดันส�วนล�างของแผงทีละด�าน 
และป�ดให�แน�นจนคลิก

ติดแผงดานหลังเขากับเครื่อง เสียบเข�ากับรู

การเตรียมสําหรับการใช�งาน

ตอหนาถัดไป
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T-16

เติมนํา้ถังเก็บนํา้ (เมื่อทํางานบนโหมด “ความชื้น” และ “ผิวชุ�มชื้น”)

1

2

ขอควรระวัง

3

ถอดถังเก็บน้ำออกจากเครื่อง

ถอดฝาปดถังเก็บน้ำ

ขอควรระวัง

ถังเก็บน้ำ

ที่จับ

ถังเก็บน้ำ

สวิทช�ลูกลอย

ถังเก็บน้ำ

ฝาป�ดถัง

แผ�นกรองถังเก็บน้ำ

ฝาป�ดถัง

� จับตรงท่ีจับของถังเก็บน้ำ ยกขึ้นเล็กน�อยแล�วค�อยๆ ดึงถังเก็บน้ำออกมา

� ขณะถอดถังเก็บน้ำออกจากตัวเครื่อง ใหดึงออกมาอยางชาๆ และจับตัวเคร่ือง

ใหมั่นคง เน่ืองจากตัวเครื่องมีลออยูดานลาง (ลอไมมีเบรค)

� ระวังน้ิวมือหรือเล็บของคุณบาดเจ็บเมื่อถอดฝาปดถัง

� ตรวจสอบใหแนใจวาแผนกรองถังเก็บน้ำไมกระแทกโดยไมจำเปน หากเสียหาย 

จะปมน้ำไมได

ลางถังน้ำและฝาปดถังดวยน้ำและตรวจสอบการเคล่ือนไหว

ของสวิทชลูกลอย

� อยาถอดสวิทชลูกลอยหรือกระแทกโดยไมจำเปน

 มิฉะนั้น “Water Refill” จะไม�สามารถทำงานได�

ขอควรระวัง

� ล�างให�น้ำไหลผ�าน 2-3 ครั้ง
 อย�าใช�ผงซักฟอก
� ตรวจสอบว�าสวิทช�ลูกลอยสามารถเล่ือนขึ้นและลง

7

แผ�นกรองความชื้น

ถาดรองน้ำ

ติดตั้งโดยจัดเรียงด�านกว�าง

ขอควรระวัง
� อยาเปดฝาดานขางแรงๆ

 เพราะชิ้นส�วนจะแตกได�
� ใสแผนกรองความช้ืนใหแนน ตรวจสอบใหแนใจวากดเขาไป

จนสุดในตัวเครื่องแลว

 ถ�าใส�ไม�แน�นอาจทำให�น้ำรั่วไหลระหว�างการทำงาน
 นอกจากนี้ให�ใส�แผ�นกรองขณะยึดเครื่องอยู�กับท่ี

ใส�แผ�นกรองด�วยความ
ระมัดระวังเพราะอาจจะ
ติดอยู�ภายในเครื่อง

ฝาด�านข�าง

แผ�นกรองความชื้น

ตรวจสอบวาชุดถาดรองน้ำกับแผนกรอง

ความชื้นติดตั้งในเครื่องแลว

� ถ�าไม�ได�ติดตั้งแผ�นกรองความช้ืน “ ” จะปรากฏใน
จอแสดงอุณหภูมิ/ความชื้นและเครื่องจะไม�ทำงาน

     (หนา T-39)

การเตรียมสําหรับการใชงาน (ตอ)
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T-17

ใสถังเก็บน้ำเขาไปในเครื่อง5
ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

� เช็ดหยดน้ำตรงที่จับของถังเก็บน้ำ (ด�านใน) ในระหว�างการติดตั้งถังเก็บน้ำ

� ถังเก็บน้ำอาจจะหนักเมื่อเต็มไปดวยน้ำ ระวังนิ้วมือ เล็บ หรือหลังของคุณ

บาดเจ็บขณะจัดการขั้นตอนน้ี

� ติดตั้งถังเก็บน้ำใหแนนหนา ดูใหแนใจวากดเขาไปถึงดานหลังเคร่ือง

 ถ�าติดต้ังไม�แน�น อาจทำให�น้ำรั่วไหลระหว�างการทำงาน
 จับเครื่องให�ม่ันเพ่ือให�แน�ใจว�าเคร่ืองจะไม�เคลื่อนท่ีระหว�างการติดต้ัง

ตรวจสอบว�าน้ำไม�เกินเส�นท่ีกำหนด

4

ขอควรระวัง

ที่จับของถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ

ระดับน้ำ

� เติมถังเก็บน้ำโดยดูให�แน�ใจว�าไม�เกินเส�นท่ีกำหนด
� เช็ดหยดน้ำรอบถังเก็บน้ำ
� ควรเติมน้ำให�ห�างจากตัวเครื่อง ป�ดฝาให�สนิท แล�วยึดให�เข�าท่ี

ใสน้ำในถังเก็บน้ำและวางฝาปดถัง

� ถาน้ำสูงกวาเสนเติมน้ำอาจทำใหน้ำรั่วไหลได

� ใสฝาปดถังใหแนนหนา

 ถ�าป�ดไม�แน�น อาจทำให�น้ำรั่วไหลระหว�างการทำงาน

ฝาป�ดถัง

ถังเก็บน้ำ

การเตรียมสําหรับการใช�งาน    
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T-18

การติดตั้ง
 ล�อติดอยู�ที่ฐานของเครื่อง ดังนั้นจึงควรจะตั้งอยู�บนพื้นที่มั่นคงและแข็งแรง

 (ไม�มีเบรคติดล�อ)

 ไม�ควรใช�งานใกล�อุปกรณ�ทําความร�อนหรือทําความเย็น และอุปกรณ�อื่นๆ ที่คล�ายกัน และเลือกสถานที่ที่ระบายอากาศได�ดี

 เว�นด�านหลังห�างจากผนังอย�างน�อย 3 ซม. ผนังหรือพื้นใกล�ช�องอากาศออกอาจมีรอยเป��อนเพราะการไหลเวียนอากาศ ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับสภาพ

แวดล�อมในการทํางาน ถ�ากังวลเรื่องรอยเป��อน ให�เคลื่อนย�ายเครื่องจากตาํแหน�งป�จจุบันและทําความสะอาดผนังและพื้นโดยรอบอย�างสมํ่าเสมอ

 เว�นพื้นทีว่�างรอบตวัเครื่องให�เพียงพอ เพื่อจะไม�มีผ�าม�านหรือเฟอร�นิเจอร�ป�ดกั้นช�องอากาศเข�าออก

คําเตือน
 อยาวางบนชั้นวาง โตะทํางาน โตะ หรือสถานที่อื่นๆ ที่คลายกัน

 เครื่องอาจพลัดตกเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือเอียง ทําให�เกิดการบาดเจ็บ นํา้รั่วไหล และไฟฟ�าช็อต

 การใชเครื่องที่อยูในสภาพเอียงอาจทําใหนํา้รั่วไหล

 การเคลื่อนยายเครื่องดวยลอสามารถทําไดบนพื้นที่เรียบและแข็งแรง หากเคลื่อนยายเครื่องบนเสื่อ พรม หรือพื้นที่ไมสมํ่าเสมอ 

ใหเคลื่อนยายโดยจับตรงที่จับ

 ระวังอย�าให�สายไฟถูกดึงหรือหนีบ

 การทิ้งเครื่องไว�ในตาํแหน�งเดิมนานๆ อาจทําให�เกิดคราบบนผนังและพื้น

 เมื่อทําความสะอาดเครื่อง ให�ย�ายเครื่องไปที่อื่นและทําความสะอาดพื้นด�วย

* เว�นพ้ืนที่ว�าง * เว�นพ้ืนท่ีว�าง

อย�างน�อย 3 ซม.

* ช�องอากาศเข�าออกจะต�องไม�มีผ�าม�าน
 หรือเฟอร�นิเจอร�ปกคลุม

EP-M70E_TH.indd   18EP-M70E_TH.indd   18 05/09/2017   13:12:3105/09/2017   13:12:31



T-19

การทํางาน
เริ่มการทํางาน

1

2

กะพริบ

เสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบใหแนน

ปุ�มเพาเวอร�

กด       ปุมเพาเวอร

การทำงานจะเริ่มตน และสัญญาณไฟจะสวางขึ้น

กด       ปุมเพาเวอรขณะที่เครื่องทำงาน

จะทำใหสัญญาณไฟหรี่ลงและเคร่ืองหยุดการทำงาน

� หลังจากท่ีสัญญาณไฟท้ังหมดสว�างข้ึน “Air Purify” 
และ “Auto” จะสว�างข้ึน
� ในช�วง 3 นาทีแรกเครื่องจะตรวจสอบและจัดเก็บ

สภาพของอากาศในห�อง
 ในช�วงเวลานั้น “Air Sensor” จะกะพริบแสงสีเขียว

 โหมด “Air Purify” จะตั้งเป�นค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

 ตั้งแต�การใช�งานครั้งที่สองเป�นต�นไป ฟ�งก�ชันบันทึกความจําจะสั่งการตามสถานะที่บันทึกไว�  (หนา T-26)

การใชพลังงานสแตนดบาย

 ตราบใดที่ยังเสียบปลั๊กเข�ากับเต�าเสียบ เครื่องจะใช�พลังงานประมาณ 3W แม�ว�าเครื่องจะไม�ได�เป�ดใช�งาน

 (ถอดปลั๊กออกจากเต�าเสียบถ�าเครื่องจะไม�ได�ใช�เป�นระยะเวลานานๆ)

การติดตั้ง   การทํางาน
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T-20

จอแสดงผล
แผงควบคุม

รายละเอียดการแสงผล ตัวอย�าง

จอแสดงแบบที่ 1

เลือกโหมดการทํางานและอัตราการไหลเวียนอากาศโดย
การแตะที่หน�าจอ
เพื่อประหยัดพลังงาน จอแสดงผลและแผงควบคุม
นอกเหนือจากการแจ�งเตือนและเซ็นเซอร�อากาศจะป�ด
ประมาณหนึ่งนาทีหลังจากเครื่องหยุดทํางาน

จอแสดงแบบที่ 2

เมื่อสัญญาณไฟทั้งหมดเป�ด แตะแผงควบคุมและการเลือก
โหมดการทํางาน อัตราการไหลเวียนอากาศ หรือปุ�มอื่นๆ ที่
คล�ายกันจะทําให�แสงของปุ�มที่เลือกสว�างขึ้น
* การแสดงผลอาจมองเห็นได�ยากเมื่อเครื่องวางใกล�
หน�าต�างที่มีแสงอาทิตย�ส�องโดยตรงและสถานที่อื่นๆ ที่
มีแสงจ�าในทํานองเดียวกัน

ป�ด

จอแสดงผลเหมือนกับจอแสดงแบบที่ 1
จอแสดงผล แผงควบคุม การแจ�งเตือน และจอทํา
ความสะอาดจะป�ดประมาณหนึ่งนาทีหลังจากเครื่องหยุด
ทํางาน

เปลี่ยนจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัส
 ใช�ปรับการตั้งค�าของเครื่องตามที่คุณต�องการ

รายละเอียดการแสดงผลของแผงควบคุม

 ในคู�มือนี้ ตัวอย�างต�อไปนี้จะอธิบายไว�ในจอแสดงแบบที่ 1

กด             คางไวประมาณ 3 วินาที และเลือกจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัส

จอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัสจะเปลี่ยนในการกดแตละครั้ง

จอแสดงแบบที่ 1 จอแสดงแบบที่ 2 ป�ด (เมื่อเปลี่ยนจากป�ดไปยังจอแสดงแบบท่ี 1 เสียงเตือนจะดังข้ึนสองครั้ง 
(beep beep) และจอแสดงผลกะพริบ)

(เม่ือเลือกโหมดฟอกอากาศ/สูงสุด)

(เม่ือเลือกโหมดฟอกอากาศ/สูงสุด)

(เม่ือสัญญาณไฟหร่ีลง)

 หากไฟบนจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัสป�ดอยู� แตะ  และใช�งานหลังจากที่แผงปรากฏ

(แตะ  อีกครั้งจะป�ดสัญญาณไฟของจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัส)

การทํางาน (ตอ)

EP-M70E_TH.indd   20EP-M70E_TH.indd   20 05/09/2017   13:12:3105/09/2017   13:12:31



T-21

การทํางาน

เลือกโหมดการทํางาน (การทํางานพื้นฐาน)
 มีโหมดการทํางานให�เลือก 3 โหมด ใช�โหมดเหล�านี้ตามความต�องการ

 พัดลมจะไม�หยุดในขณะที่เครื่องทํางานในทุกโหมดการทํางาน
 (พัดลมอาจหยุดถ�าเครื่องถูกตั้งเป�นโหมดประหยัดพลังงาน  (หนา T-23))

 คุณสมบัติการฟอกอากาศจะทํางานในทุกโหมดการทํางาน

 การเปลี่ยนโหมดการทํางานจะตั้งค�าการไหลเวียนอากาศเป�น “อัตโนมัติ”

รูปแบบการทำงานและการเลือก

ควบคุมความชื้นในหองใหอยูที่ประมาณ 50%

· ระหว�างการทำงานโหมด “อัตโนมัติ” เครื่องจะเริ่มทำงานจากเงียบไปสู�การไหลเวียนอากาศสูงสุด

เพิ่มความชื้นในหองและควบคุมใหอยูที่ประมาณ 60%

· ระหว�างการทำงานโหมด “อัตโนมัติ” เครื่องจะเริ่มทำงานจากเงียบไปสู�การไหลเวียนอากาศสูงสุด

ทิศทางบานพับ

ยกขึ้น

ทแยงมุม

ทแยงมุม

โหมดการทำงานนี้จะเหมาะสำหรับการใชงานปกติ

· เซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�นจะตรวจสอบระดับปนเป��อนในห�อง
 หลังจากนั้นเครื่องจะเปล่ียนอัตราการไหลเวียนอากาศโดยอัตโนมัติ
· ระหว�างการทำงานโหมด “อัตโนมัติ” เครื่องจะเร่ิมทำงานจากเงียบไปสู�การไหลเวียนอากาศสูงสุด
· ไม�ได�ทำความชื้น

โหมดการทำงาน

รูปแบบโหมดการทํางานและวิธีการเลือก

Modeแตะ

การแตะแต�ละคร้ังจะเปลี่ยนโหมดการทำงาน � กดแต�ละครั้งเพ่ือเปลี่ยนโหมด

� การเปล่ียนโหมดการทำงานจะต้ังค�าการไหลเวียนอากาศเป�น “อัตโนมัติ”

� สัญญาณไฟของโหมดท่ีเลือกจะสว�างข้ึน

Humidifying
(ความช้ืน)

Skin Moist
(ผิวชุ�มชื้น)

Air Purify
(ฟอกอากาศ)

สัญญาณไฟ

เปลี่ยนอัตราการไหลเวียนอากาศ

 แตละครั้งที่กดปุม Air
flow ในขณะที่เครื่องทํางานอยู โหมดการทํางานจะเปลี่ยนตามลําดับดังนี้

“Medium”
(กลาง)

“High”
(สูง)

“Silent”
(เงียบ)

…Max

(สูงสุด)

Auto

(อัตโนมัติ)

Auto

(อัตโนมัติ)

โหมดการทำงาน

Air Purify

(ฟอกอากาศ)

Humidifying

(ความชื้น)

Skin Moist

(ผิวชุมชื้น)

การไหลเวียนอากาศ

EP-M70E_TH.indd   21EP-M70E_TH.indd   21 05/09/2017   13:12:3205/09/2017   13:12:32



T-22

ทํางานในตัวเลือกตางๆ

Rapid (รวดเร็ว)

ในชั่วโมงแรก เครื่องจะทํางานในอัตราการไหลเวียนอากาศระดับ “สูง” ขึ้นอยู�กับปริมาณการปนเป��อนในอากาศ เครื่องจะทํางานในอัตราการไหลเวียน

อากาศระดับ “สูง” หรือ “ปานกลาง” ประมาณ 8 ชั่วโมง ห�องจะทํางานในอัตราการไหลเวียนอากาศระดับ “สูง” เป�นเวลาประมาณ 10 นาทีทุกๆ 1 ชั่วโมง

ความไวของเซ็นเซอร�กลิ่นจะเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู�กับปริมาณการปนเป��อนในอากาศ เครื่องจะทํางานในอัตราการไหลเวียนอากาศระดับ “สูง” หรือ “ปานกลาง”

หลังจากนั้นระบบความเร็วสูงจะหยุดทํางาน อัตราการไหลเวียนอากาศจะกลับสู�โหมดการทํางาน “อัตโนมัต”ิ

ใช�ระบบนี้ขณะทําการย�าง ทําอาหารในหม�อร�อนๆ หรือกิจกรรมที่คล�ายกันเพื่อขจัดกลิ่นรุนแรงในห�องอย�างมีประสิทธิภาพ

Odor (ขจัดกลิ่น)

ทุกๆ 1 ชั่วโมง อากาศภายในห�องจะอยู�ที่อัตราการไหลเวียนอากาศระดับ “สูง” ความไวของเซ็นเซอร�กลิ่นจะเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู�กับปริมาณการปนเป��อนใน

อากาศ เครื่องจะทํางานในอัตราการไหลเวียนอากาศระดับ “สูง” หรือ “ปานกลาง” 

ใช�อย�างสมํ่าเสมอในสถานที่ที่มีกลิ่นแรงกว�าปกติ เช�น โรงรถ ท�อระบายนํา้ สัตว�เลี้ยง และกลิ่นอื่นๆ

Pollen
(ละอองเกสรดอกไม�)

Odor
(ขจัดกลิ่น)

Rapid
(รวดเร็ว)

Absence
(ขณะท่ีไม�อยู�)

ไม�มีการแสดงผล
(เคลียร�)

PM2.5 sensor
(เซ็นเซอร� PM2.5)

(หากไม�มีการแสดงผล (เคลียร�) แสดงว�าเครื่องอยู�ในอัตราการไหลเวียนอากาศ [อัตโนมัติ])

Option แตะปุม

คุณสามารถเลือกตัวเลือกขณะทำงานในโหมด “ฟอกอากาศ” หรือ “ความช้ืน”

� ไม�สามารถเปล่ียนได�ขณะที่เครื่องหยุดทำงานหรือกำลังทำงานในโหมด “ผิวชุ�มชื้น”

ตัวเลือกเปลี่ยนไปเม่ือแตะปุ�มแต�ละคร้ัง

คุณสมบัติที่เปนประโยชน

Pollen (ละอองเกสรดอกไม)

ทุกๆ 1 ชั่วโมง อากาศภายในห�องจะอยู�ที่อัตราการไหลเวียนอากาศระดับ “สูง” ความไวของเซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�นจะเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู�กับปริมาณ

การปนเป��อนในอากาศ เครื่องจะทํางานในอัตราการไหลเวียนอากาศระดับ “สูง” หรือ “ปานกลาง” บานพับจะเฉียงแบบทแยงมุม

เป�ดระบบนี้เมื่อกังวลเกี่ยวกับละอองเกสรดอกไม�ในอากาศ

Absence (ขณะที่ไมอยู)

เครื่องจะทํางานในอัตราการไหลเวียนอากาศระดับ “สูงสุด” ในช�วงห�านาทีแรก (ทิศทางบานพับ: ยกขึ้น) จากนั้นจะทํางานประมาณ 55 นาทีในอัตราการ

ไหลเวียนอากาศ “สูง” (ทิศทางบานพับ: แกว�ง (30 นาที) ปรับยกขึ้น) แล�วเครื่องจะหยุดทํางาน

(เมื่ออยู�ในโหมด “ความชื้น” อัตราการไหลเวียนอากาศจะถูกกาํหนดเป�น “อัตโนมัต”ิ ขึ้นอยู�กับความชื้น ทิศทางบานพับจะเป�นแบบทแยงมุม  

(หนา T-21))

ใช�ตวัเลือกนี้เพื่อทําความสะอาดอากาศขณะไม�อยู�ในห�อง

เครื่องจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่ออากาศสะอาด เพื่อการประหยัดค�าไฟ  (หนา T-23)

(การทํางานแบบประหยัดพลังงาน)

PM2.5 sensor (เซ็นเซอร PM2.5)

เปลี่ยนมาใช�เซ็นเซอร�ที่สามารถตรวจจับละอองขนาดเล็ก อย�าง PM2.5 (สําหรับละอองขนาดเล็กกว�า 2.5 ไมโครเมตร)  (หนา T-24)
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T-23

คุณ
สมบัติที่เป�นประโยชน�

การทํางานแบบประหยัดพลังงาน

 เครื่องจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติเมื่ออากาศในหองสะอาด ชวยประหยัดคาไฟ

 นอกจากนี้ถาสถานะนี้ดําเนินตอไปนานกวา 8 ชั่วโมง เครื่องจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ

 (หากเครื่องทํางานในโหมด “ความชื้น” เครื่องจะไมหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความชื้น  (หนา T-21))

การทํางานอัตโนมัติแบบพื้นฐาน

เมื่ออากาศสะอาด เครื่องฟอกอากาศจะทํางานในอัตราการไหลเวียนอากาศแบบ “เงียบ” และไมหยุด

การทํางานแบบประหยัดพลังงาน

เมื่ออากาศสะอาด อัตราการไหลเวียนอากาศแบบ “เงียบ” จะทํางานต�อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป โดยพัดลมจะหยุดทํางานประมาณ 50 นาที และเครื่องจะ

ทํางานในโหมด “เงียบ” ต�อไปอีกประมาณ 10 นาทีสลับกัน

ถ�าสถานะนี้ดาํเนินต�อไปนานกว�า 8 ชั่วโมง เครื่องจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ

* ในขณะที่กาํลังทํางานในโหมดประหยัดพลังงาน เซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�นยังสามารถทํางานต�อไปได� เมื่อเซ็นเซอร�ตรวจพบกลิ่นหรือฝุ�น อัตราการ  

 ไหลเวียนอากาศจะเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู�กับปรมิาณการปนเป��อนในอากาศ

เมื่ออากาศสะอาดและอัตราการไหลเวียนอากาศแบบ “เงียบ” ทํางานต�อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป เครื่องจะเริ่มกลับมาทํางานเป�นระยะๆ

หยุดการทำงาน

10 นาที

50 นาที 50 นาที

10 นาที 10 นาที
อัตราไหลเวียนอากาศ
แบบ “เงียบ”

 พัดลมอาจหยุดทํางาน จอแสดงอุณหภูมิ/ความชื้นอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู�กับผลการทํางาน

หมายเหตุ
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T-24

เซ็นเซอร PM2.5

หมายเหตุ

 โหมดการทํางานอื่นๆ นอกเหนือจาก “ฟอกอากาศ” จะไม�สามารถตั้งค�าได�
 ขณะที่การตรวจจับ PM2.5 ทํางาน เซ็นเซอร�อากาศจะสว�าง โดยขยายใหญ�ขึ้นแล�วหดเล็กลงอย�างช�าๆ
 ใน 90 วินาทีแรก เครื่องจะทํางานในอัตราการไหลเวียนอากาศแบบ “สูงสุด” (เซ็นเซอร�อากาศ: สีแดง)
 บานพับจะเฉียงแบบทแยงมุม
 จะไม�ตอบสนองต�อการปรับความไวเซ็นเซอร�  (หนา T-27)

สลับระหวางการแสดงผลของอุณหภูมิ/คาความชื้น

คุณสมบัติที่เปนประโยชน (ตอ)

  เปลี่ยนมาใชเซ็นเซอรที่สามารถตรวจจับละอองขนาดเล็ก อยาง PM2.5 (สําหรับละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมโครเมตร)
 เซ็นเซอรฝุนตรวจจับสิ่งปนเปอนในอากาศ โดยเครื่องจะทํางานสลับไปมาโดยอัตโนมัติระหวางอัตราการไหลเวียนอากาศแบบ 

“ปานกลาง” กับ “สูงสุด” 
 (เซ็นเซอรกลิ่นจะไมทํางาน)

 จอแสดงอุณหภูมิ/ความชื้นสามารถแสดงทั้งคาอุณหภูมิ/คาความชื้น

แตะ                เพื่อสลับการแสดงผล

ทุกครั้งที่แตะปุ�ม หน�าจอจะแสดงผลสลับไปมาระหว�างค�าความช้ืน (%) กับอุณหภูมิ (°C)

ค�าความช้ืน (%) อุณหภูมิ (°C)

ตั้งเวลาหยุดการทํางาน

Timer

การแสดงผล รายละเอียดการตั้งค�า
ไม�มีการแสดงผล

หยุดทำงานอัตโนมัติหลังจากทำงาน 4 ช่ัวโมง4hr
ไม�ได�ตั้งค�า

ไม�มีการแสดงผล      4hr

แตะ              เพื่อตั้งเวลา

ทุกครั้งที่แตะปุ�ม หน�าจอจะแสดงผลเพื่อการตั้งค�า

 ตั้งเวลาหยุดการทํางานเพื่อปดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากทํางานตามเวลาที่กําหนด
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คุณ
สมบัติที่เป�นประโยชน�

ตั้งระบบล็อค

 ป�องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช�งานโดยเด็กเล็ก

 สามารถตั้งค�าได�ขณะที่เครื่องทํางาน

 ใช�ขั้นตอนเดียวกันหากต�องการป�ดระบบ

� หากตองการยกเลิกระบบล็อค ใหกดปุม             คางไวประมาณ 3 วินาที จะมีเสียงเตือนดังขึ้น 2 ครั้ง (beep beep) 

และระบบล็อคถูกยกเลิก 

� ทุกครั้งท่ีกด           คางไวประมาณ 3 วินาที จะเปดหรือยกเลิกการใชงานระบบล็อค

 สัญญาณไฟจะดับลงเม่ือระบบล็อคถูกยกเลิก

1

สัญญาณไฟ

·Lock

กดปุม             คางไวประมาณ 3 วินาที

� หลังจากกดปุม             คางไวประมาณ 3 วินาที เสียงเตือนจะดังขึ้น 1 ครั้ง (beep) สัญญาณไฟล็อคจะสวาง

 หลังจากตั้งค�า “ล็อค” จะไม�สามารถกดปุ�มใดๆ ได�เลยยกเว�นปุ�ม  เพาเวอร�และ  

 ในกรณีที่ไฟตกหรือไฟดับ เมื่อไฟมา ระบบล็อคก็ยังคงทํางานอยู�แม�จะกดปุ�ม  เพาเวอร�และถอดปลั๊กออกจากเต�าเสียบแล�ว 

กด  ค�างไว�ประมาณ 3 วินาทีเพื่อยกเลิก

หมายเหตุ
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T-26

ฟงกชันบันทึกความจํา/หนาจอ/เซ็นเซอร/ระบบตรวจจับอัตโนมัติ
ฟงกชันบันทึกความจํา

 เมื่อกดปุ�ม  เพาเวอร�เพื่อเป�ดใช�งาน เครื่องจะเริ่มทํางานในโหมดการทํางานล�าสุดก�อนที่จะป�ดเครื่องไป

เซ็นเซอรอากาศ
 ระดับการปนเป��อนในอากาศที่ตรวจจับโดยเซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�น 

 จะแสดงผลในสีที่แตกต�างออกไป

เซ็นเซอร�อากาศ

สีการแสดงผล    : เขียว       ส�ม       แดง
ระดับความสกปรก: สะอาด               สกปรก

เซ็นเซอรกลิ่น
 เซ็นเซอร�ตรวจจับกลิ่นต�างๆ เช�น ควันบุหรี่หรือกลิ่นจากสัตว�เลี้ยง

แม�ขณะที่คุณรู�สึกว�าอากาศสะอาดแล�ว แต�เครื่องจะยังคงทํางานต�อ หากเซ็นเซอร�กลิ่นตรวจจับองค�ประกอบ

ของก�าซใดๆ ที่ยังไม�ถูกขจัดออกโดยแผ�นกรองอากาศ

กลิ่นต�างๆ ต�อไปนี้จะถูกตรวจพบโดยเซ็นเซอร�กลิ่น

 · ก�าซที่เกิดจากการเผาไหม�ของเครื่องใช�ไฟฟ�าที่ให�ความร�อน แอลกอฮอล� กลิ่นน้ําหอมหรือเครื่องสําอางที่ใช� 

  ในร�านเสริมสวยหรือสถานเสริมความงาม สเปรย� ไอน้ํา การเปลี่ยนอุณหภูมิแบบทันทีทันใด ฯลฯ

เซ็นเซอร�กลิ่น
เซ็นเซอรฝุน

 เซ็นเซอร�ฝุ�นสามารถตรวจจับฝุ�นต�างๆ ในอากาศได� เช�น ควันบุหรี่ ฝุ�นละออง เกสรดอกไม� ฯลฯ 

เซ็นเซอร�ฝุ�นอาจไม�สามารถตรวจจับฝุ�นละอองที่กระจายตัวเมื่อคุณปูหรือเก็บที่นอน ซึ่งมีการปนเป��อน

น�อยกว�าควันบุหรี่มาก ฯลฯ ในกรณีนี้ เซ็นเซอร�อากาศอาจแสดงผลแตกต�างจากฝุ�นในอากาศ

 เซ็นเซอร�ฝุ�นอาจจะทํางานผิดปกติหากเซ็นเซอร�สกปรก

 ทําความสะอาดตามรอบเวลาทุกๆ 3-6 เดือน  (หนา T-36)

เป�ดฝาครอบออก

เซ็นเซอร�ฝุ�น

หนาจอแสดงอุณหภูมิ/คาความชื้น (เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ/คาความชื้น)
 จะแสดงผลค�าที่ตรวจวัดได�จากเซ็นเซอร�วัดอุณหภูมิ/ค�าความชื้น

 อุณหภูมิ/ค�าความชื้นที่แสดงเป�นเพียงการวัดคร�าวๆ เท�านั้น

  · อาจได�ค�าท่ีแตกต�างจากการวัดจากเทอร�โมมิเตอร�และไฮโกรมิเตอร� โดยเฉพาะเม่ือเปล่ียนอัตราการไหลเวียนอากาศ อาจได�ค�าท่ีแตกต�างกันอย�างมาก

  · ค�าความชื้นจะเปลี่ยน เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน

  · ในสถานที่ที่มีการไหลเวียนอากาศดีและไม�ดี อุณหภูมิและค�าความชื้นอาจแตกต�างกัน

อุณหภูมิและค�าความชื้นโดยประมาณท่ีแสดงขึ้นจะมีการอัพเดททุกๆ 1 นาทีโดยเพ่ิมลดครั้งละ 1°C และ 1%
(จะแสดงผล “     ” เม่ือมีอุณหภูมิต่ำกว�าหรือเท�ากับ -1°C และ “     ” เม่ือมีอุณหภูมิสูงกว�าหรือเท�ากับ 41°C
ความช้ืนท่ีแสดงจะอยู�ระหว�าง 20-85%)

หมายเหตุ

 หากติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่ตรวจจับสิ่งปนเป��อนได�ยาก หรือหากเซ็นเซอร�สกปรก การแสดงผลอาจคลาดเคลื่อน  (หนา T-36)

 ขณะที่การตรวจจับ PM2.5 ทํางาน สัญญาณไฟเซ็นเซอร�อากาศจะสว�างและกะพริบช�าๆ
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ฟ
�งก�ชันบันทึกความจํา/หน�าจอ/เซ็นเซอร�/ระบบตรวจจับอัตโนมัติ

ระบบตรวจจับอัตโนมัติ

 เครื่องฟอกอากาศจะทํางานโดยอัตโนมัติโดยการตรวจจับสิ่งปนเป��อนในอากาศภายในห�องด�วย “เซ็นเซอร�กลิ่น” และ “เซ็นเซอร�ฝุ�น” และ

ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นภายในห�องด�วย “เซ็นเซอร�วัดอุณหภูมิ/ค�าความชื้น”

 3 นาทีแรกหลังจากเป�ดการใช�งาน เครื่องฟอกอากาศจะทําการตรวจสอบสภาพอากาศภายในห�อง

 การฟอกอากาศยังคงทํางานในขณะที่ทําการตรวจสอบสภาพอากาศ

 ระหว�างนั้นสัญญาณไฟ “Air Sensor” จะกะพริบเป�นสีเขียว

 หลังจากตรวจสอบสภาพอากาศแล�ว สัญญาณไฟ “Air Sensor” จะแสดงผลของการปนเป��อนที่ได�จาก “เซ็นเซอร�กลิ่น” และ “เซ็นเซอร�ฝุ�น”

 ถ�าเสียบปลั๊กในสภาพอากาศที่ปนเป��อน ความไวเซ็นเซอร�อาจลดลง

 ให�ใช�การทํางานระดับ “สูง” หรือ “สูงสุด” เพื่อทําความสะอาดอากาศในห�อง หรือเป�ดหน�าต�างและถอดปลั๊กออกสัก 10 นาทีให�อากาศโดยรอบ

สะอาดก�อนจะเสียบปลั๊กใหม�อีกครั้ง

เซ็นเซอรความสั่นสะเทือน
 เซ็นเซอร�จะตรวจจับการตกหล�นหรือการกระแทกของตัวเครื่อง (ติดตั้งอยู�ด�านในของตัวเครื่อง)

 การทํางานอาจหยุดหากตัวเครื่องเอียง มีการสั่นอย�างรุนแรง หรือกระทบกระเทือนจากการปะทะ

 เมื่อการทํางานหยุด จะแสดงผล “  ” บนหน�าจอแสดงอุณหภูมิ/ความชื้นและเครื่องจะไม�ทํางาน  (หนา T-39)

การปรับคาความไวเซ็นเซอร

 ความไวของ “เซ็นเซอร�กลิ่น” และ “เซ็นเซอร�ฝุ�น” จะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามอัตราการไหลเวียนอากาศ ซึ่งสามารถปรับได� 3 ระดับ

 คุณสามารถปรับความไวเซ็นเซอร�ได�ตามต�องการ

 “เซ็นเซอร�กลิ่น” และ “เซ็นเซอร�ฝุ�น” สามารถปรับได�ด�วยวิธีเดียวกัน

1

2

3

2

2

1

� ค�าความไวเซ็นเซอร�จะถูกแสดงผลบนหน�าจอ (ค�าตั้งจากโรงงานคือ    )

กลาง
การแสดงผล

ต่ำ สูงความไวเซ็นเซอร�

Display
Air
flow

ขณะที่แสดงผล (ประมาณ 10 วินาที) ใหกด           คางไวประมาณ 3 วินาทีและกด 

            อีกครั้ง

กด            และ           คางไวประมาณ 3 วินาที

� ค�าความไวเซ็นเซอร�จะถูกปรับจาก                

หากตองการปรับคาความไวใหทำซ้ำขั้นตอนที่ 

เมื่อทำซ้ำ ค�าความไวจะแสดงผลการปรับดังนี้ 
� ประมาณ 10 วินาทีหลังจากการปรับค�าความไวเซ็นเซอร� การแสดงผลจะหายไปและเปล่ียนเป�นค�าท่ีเลือกไว�

…

Air
flow

Display

หมายเหตุ

  ไม�รองรับการเปลี่ยนค�าความไวเซ็นเซอร�นี้ใน “PM2.5 Sensor”  (หนา T-24) 
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T-28

 ไม�ควรฉีดน้ําที่ตัวเครื่อง เพราะจะทําให�เครื่องล�มเหลว
 อย�าใช�สารระเหย เช�น น้ํามัน ทินเนอร� เบนซิน แวกซ� น้ํามันก�าด แอลกอฮอล� ฯลฯ ผงขัดเงา น้ํายาทําความสะอาด (ทั้งสําหรับใช�ในครัว
หรือซักผ�า) สารเคมีดังกล��าวอาจทําให�เครื่องเปลี่ยนรูปทรง สีเปลี่ยน หรือทําให�ตัวหนังสือหลุดลอก

 เมื่อใช�ผ�าที่ผ�านกรรมวิธีทางเคมี ให�ทําตามคําแนะนําเพื่อความปลอดภัย
 ห�ามใช�เครื่องเป�าแห�งหรือเครื่องทําความร�อนเพื่อทําให�เครื่องฟอกอากาศแห�ง ความร�อนอาจทําให�ตัวเครื่องเปลี่ยนรูปทรง สีเปลี่ยน หรือ
ทําให�ตัวหนังสือหลุดลอก

 ปูผ�าเนื้อนุ�มหรือวัสดุที่คล�ายกันไว�ข�างใต�เครื่องฟอกอากาศ เพื่อป�องกันพื้นเป�นรอยขีดข��วน
 ห�ามเอียงหรือคว่ําตัวเครื่อง

การทําความสะอาด

 อยาหยุดการทํางานของเครื่องโดยการถอดปลั๊กสายไฟ
 มิฉะนั้นอาจเป�นสาเหตุให�เกิดไฟไหม� ไฟฟ�าช็อต หรือเครื่องล�มเหลวได�

เมื่อสัญญาณไฟ Filter Cleaning ขึ้นเตือน
 สัญญาณไฟจะปรากฏขึ้นประมาณ 240 ชั่วโมงหลังจากเริ่มใช�งานการทําความชื้น หรือหลังจากการกดปุ�มรีเซ็ต (แนะนําให�ทําความสะอาด)
 ระบบทําความชื้นทํางานโดยการระเหยความชุ�มชื้นออกมาทางอากาศผ�านแผ�นกรองความชื้น
 แม�โหมด “ความชื้น” หรือ “ผิวชุ�มชื้น” จะไม�ได�ถูกเป�ดใช�งาน แต�ความสกปรกและกลิ่นอาจติดที่แผ�นกรองความชื้น ขึ้นอยู�กับสภาพแวดล�อม
บริเวณนั้นๆ โปรดทําความสะอาดทันที

 ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเติมน้ําประปาในถังเก็บน้ํา ขณะเป�ดใช�งานในโหมด “ความชื้น” หรือ “ผิวชุ�มชื้น”
 แม�ว�าแผ�นกรองความชื้นจะผ�านกระบวนการป�องกันแบคทีเรียและเชื้อรามาแล�ว แต�ก็อาจมีคราบสกปรกหรือเชื้อราสะสมอยู� หรืออาจเปลี่ยนเป�น
สีชมพู แดง เขียว น้ําตาล ดํา หรือเทาหลังจากเริ่มใช�งานไม�นาน ขึ้นอยู�กับคุณภาพของน้ําประปาที่ใช�และสภาพแวดล�อมในการใช�งาน (การ
เปลี่ยนสีไม�มีผลต�อประสิทธิภาพในการสร�างความชื้น)

 ขอแนะนําให�ทําความสะอาดแผ�นกรองให�บ�อยที่สุดเท�าที่จะทําได� โดยไม�ต�องรอให�สัญญาณไฟ “Filter Cleaning” ขึ้นเตือน ขอแนะนําให�เปลี่ยน
แผ�นกรองอากาศเร็วขึ้นกว�าเดิม หากแผ�นกรองมีลักษณะดังต�อไปนี้แม�จะทําความสะอาดเป�นประจําแล�ว

 · มีฝุ�นสะสมเป�นจํานวนมาก มีตะกรันน้ําที่ทําความสะอาดได�ยาก มีกลิ่นเหม็น เกิดความเสียหายหรือแผ�นกรองเปลี่ยนรูปทรง
 หากคุณไม�ได�ใช�งานโหมด “ความช้ืน” หรือ “ผิวชุ�มช้ืน” ให�ระบายนํ้าออกจากถาดรองนํ้าและถังเก็บนํ้า มิฉะน้ันอาจทําให�ความสกปรกสะสมและสีเปล่ียนได�
 หากใช�แผ�นกรองความชื้นอย�างต�อเนื่องโดยไม�ทําความสะอาด ตะกรันที่ติดแผ�นกรองจะแข็งตัวและเอาออกจากช�องอากาศได�ยาก

1

2

แผ�นกรองความชื้น

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องหยุดการทำงานแลว กอนที่จะถอดปลั๊กออก

� ขณะใช�งาน กดปุ�ม          เพาเวอร�เพ่ือหยุดการทำงาน

� เมื่อถอดปล๊ักแล�ว เวลาการทำความชื้นจะถูกรีเซ็ตและสัญญาณไฟ “Filter Cleaning” ดับ
 (หากสัญญาณไฟ “Filter Cleaning” ดับ เวลาการทำความชื้นจะไม�ถูกรีเซ็ตเม่ือถอดปลั๊ก)

ขอควรระวัง

ปูด�วยผ�าขนหนู

ฝาด�านข�าง

แผ�นกรองความชื้น

ถาดรองน้ำ

เปดฝาดานขาง ถอดแผนกรองความช้ืน

และถาดรองน้ำออก

� อาจมีน้ำเหลืออยู�ในถาดรองน้ำ ควรดึงถาดช�าๆ ถือให�ได�ระดับ 
 และถอดออกมา
 แนะนำให�รองด�วยผ�าขนหนู

� เนื่องจากมีลอที่ฐานเครื่อง ควรระมัดระวังไมใหเคร่ืองเคลื่อนที่

ขณะถอดถาดรองน้ำออก (ลอไมมีเบรค)

� น้ำอาจหกไดหากมีน้ำเหลืออยูและเอียงถาดรองน้ำ

คําเตือน

ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด

3

5

แม�เหล็ก

4

ทำความสะอาดที่ติดตั้งถาดรองน้ำบนเครื่อง

เช็ดด�วยผ�านุ�มๆ
หากสกปรกมาก ให�ใช�แปรงสีฟ�นขนนุ�มแปรงออกเบาๆ

3
ที่ติดตั้งถาดรองน้ำ

ช�องใส�ถังเก็บน้ำ

ถอดแผงด��านหลัง แผ�นกรองหยาบ และชุดแผ�นกรอง/
แผ�นกรองขจัดกล่ิน

ใช�ผ�าขนหนูเช็ดหยดน้ำท่ีออกมาจากข�างในช�องใส�ถังเก็บน้ำ 
(ด�านใน)

ถอดแผนกรองความชื้นออกจากถาดรองน้ำ

� ถอดออกอยางชาๆ เพื่อปองกันน้ำหก

ขอควรระวัง

แผ�นกรองความชื้น

ถาดรองน้ำ

ทำความสะอาดแผนกรองความช้ืน

เขย�าเบาๆ เพ่ือให�น้ำออก
(ทำไปเร่ือยๆ จนกว�าจะไม�มีน้ำหยดอีก)

3

แผ�นกรองความชื้น

เคส 
(ชิ้นส�วนพลาสติก)แช�แผ�นกรองความช้ืนลงในน้ำ น้ำอุ�น หรือ น้ำผสมน้ำยา

ล�างจานท่ีเป�นกลาง 30 นาทีข้ึนไป
(หากมีปริมาณฝุ�นมากกว�าปกติ ให�ถูออกด�วยนิ้วมือ ฯลฯ)
� ปฏิบัติตามคำแนะนำและคู�มือการใช�น้ำยาล�างจานท่ีเป�นกลาง
 (ใช�ได�เฉพาะน้ำยาล�างจานท่ีเป�นกลางเท�านั้น)

� หากใช�น้ำยาล�างจานท่ีเป�นกลาง ต�องล��างออกให�หมด อย�าให�เหลือสารตกค�าง

นำมาล�างในน้ำสะอาด เขย�าให�สะอาด
(ทำซ้ำ 2-3 คร้ัง)

เคส 
(ชิ้นส�วนพลาสติก)ขอควรระวัง

� หามถอดแผนกรองความช้ืนออกมาจากเคส

� แมเหล็กที่ติดอยูบนเคสมีไวเพื่อตรวจจับแผนกรองความช้ืน

 หามถอด 

 ใหอยูหางจากนาิกาขอมือหรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจไดรับผลกระทบ

จากแมเหล็กขณะทำความสะอาด

 นำโลหะท่ีแมเหล็กสามารถดูดไดออกไป

นำมาล�างในน้ำสะอาด เขย�าให�สะอาด
(ทำซ้ำ 2-3 คร้ัง)
เขย�าเบาๆ เพ่ือให�น้ำออก
(ทำไปเร่ือยๆ จนกว�าจะไม�มีน้ำหยดอีก)

ใช�กรดซิตริกท่ีจำหน�ายในร�านขายยา

ใชกรดซิตริกเม่ือเช็ดตะกรันออกยาก

� แมกรดซิตริกจะเปนสวนประกอบของอาหารและไมเปน

อันตรายตอสุขภาพ แตควรเก็บไวใหหางจากเด็ก

3

เจือจางกรดซิตริก 20 กรัมในน้ำอุ�น (อุณหภูมิต่ำกว�า 40°C) 3 ลิตร สำหรับแช�แผ�นกรอง 30 นาที แล�วล�างออก
(ใช�นิ้วถูคราบออกเบาๆ)

ขอควรระวัง

ต�อหน�าถัดไป
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6

7

8

� ใสแผนกรองความชื้นอยางแนนหนาจนคลิก

 ถ�าใส�ไม�แน�นอาจทำให�น้ำรั่วไหลระหว�างการทำงาน

5
(ตอ)

ขอควรระวัง

� หลังจากใช�งานมาเป�นเวลานาน อาจเกิดตะกรันน้ำสีขาวหรือสีน้ำตาลสะสมอยู�ด�านในของถาดรองน้ำหรือผิวแผ�นกรองความช้ืน 
ตะกรันน้ำเหล�าน้ีเกิดจากแร�ธาตุในน้ำท่ีไม�สามารถระเหยได� หากใช�งานเครื่องฟอกอากาศต�อไปโดยไม�ทำความสะอาด ตะกรันจะกลาย
เป�นผงสีขาวเป�าออกมาทางช�องลม หรือแข็งตัวและนานไปจะทำความสะอาดได�ยากข้ึน ทำให�ประสิทธิภาพในการทำความชื้นลดลง 
ในกรณีนี้ ให�เปลี่ยนแผ�นกรอง

� ขึ้นอยู�กับคุณภาพของน้ำที่ใช� ตะกรันอาจจับตัวอย�างรวดเร็ว
 ในกรณีนี้ ให�ทำความสะอาดแผ�นกรองบ�อยกว�ากำหนด
� แช�ทั้งตัวเคสโดยไม�ต�องถอดแผ�นกรองความช้ืนออกมา
 (หากถอดออกอาจจะทำให�เกิดความเสียหายหรือเสียรูปทรง)
� ห�ามเปลี่ยนรูปทรงของแผ�นกรองความช้ืน โดยการขัดด�วยแปรงหรือออกแรงมากเกินไป
 (อาจทำให�แผ�นกรองเสียหายและมีประสิทธิภาพลดลง)
� แผ�นกรองความช้ืนอันใหม�อาจจะมีกลิ่นในช��วงแรกของการใช�งาน เป�นเร่ืองปกติ
� เปลี่ยนแผ�นกรองโดยเร็วหากเสียหาย     (หนา T-31)

� หามติดตั้งแผนกรองความช้ืนเขาไปในตัวเคร่ืองขณะท่ีมีน้ำในปริมาณมาก

 อาจทำให�น้ำรั่วไหลขอควรระวัง

ทำความสะอาดถาดรองน้ำ

� ล�างถาดรองน้ำเพื่อขจัดฝุ�น
� หากวาล�วสกปรกเนื่องจากตะกรัน ให�ใช�แปรงสีฟ�นขนนุ�มแปรงออกเบาๆ
� หากวาล�วหลุดออกมาจากถาดรองน้ำ ให�ติดเข�าไปใหม�

� ทำความสะอาดวาล�วและช�องบนถาดรองน้ำเป�นประจำ
 (เม่ือมีสิ่งสกปรก ประสิทธิภาพการระบายน้ำจะลดลงและอาจทำให�น้ำรั่วไหล)

ถาดรองน้ำ

แท็บ (ยาว)

ถาดรองน้ำ
ช�อง (สั้น)

ช�อง (ยาว)
แท็บ (สั้น)

วาล�วเสียบแท็บวาล�ว (ด�านส้ัน) เข�าไปในช�อง (สั้น) ของถาดรองน้ำ
เสียบแท็บวาล�ว (ด�านยาว) เข�าไปในช�อง (ยาว) ของถาดรองน้ำ
ตรวจสอบว�าสปริงช�วยให�วาล�วกลับเข�าที่เมื่อกดวาล�วจากด�านล�าง

ใสแผนกรองความชื้น แผ�นกรองความชื้น

ถาดรองน้ำ

วาล�ว

ติดต้ังโดย
จัดเรียงด�านกว�าง

� ใส�แผ�นกรองความช้ืนในถาดรองน้ำ
� ตรวจสอบว�าสปริงช�วยให�วาล�วกลับเข�าที่เมื่อกดวาล�วจากด�านล�าง

ขอควรระวัง

ติดตั้งถาดรองน้ำพรอมแผนกรองความชื้นเขาไปในตัวเครื่อง

ฝาด�านข�าง

แผ�นกรองความชื้น

� ถ�าไม�ได�ติดต้ังแผ�นกรองความช้ืน “ ” จะปรากฏในจอแสดงอุณหภูมิ/
ความชื้นและเคร่ืองจะไม�ทำงาน     (หนา T-39)

ใส�แผ�นกรองด�วยความระมัดระวัง
เพราะอาจจะติดอยู�ภายในเครื่อง

� ใสแผนกรองความช้ืนใหแนน ตรวจสอบใหแนใจวากดเขาไป

จนสุดในตัวเครื่องแลว

 ถ�าใส�ไม�แน�นอาจทำให�น้ำรั่วไหลระหว�างการทำงาน
 นอกจากนี้ให�ใส�แผ�นกรองขณะยึดเครื่องอยู�กับท่ี

ขอควรระวัง

การทําความสะอาด (ตอ)
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เปลี่ยนแผนกรองความชื้น
 แผ�นกรองความชื้นเป�นแบบใช�แล�วทิ้ง เมื่อใช�งาน ประสิทธิภาพของแผ�นกรองก็จะลดลง

 เปลี่ยนแผ�นกรองหลังจากใช�งาน 120 เดือนตามคําแนะนํา (ควรทําความสะอาดเป�นประจําทุกๆ 1 เดือน)
 ขอแนะนําให�เปลี่ยนแผ�นกรองเร็วขึ้นกว�าเดิม หากแผ�นกรองมีลักษณะดังต�อไปนี้แม�จะทําความสะอาดเป�นประจําแล�ว

 มีฝุ�นสะสมเป�นจํานวนมาก มีตะกรันน้ําที่ทําความสะอาดได�ยาก มีกลิ่นเหม็น เกิดความเสียหายหรือแผ�นกรองเปลี่ยนรูปทรง แผ�นกรองอาจจะ
เสื่อมประสิทธิภาพก�อนกําหนด ขึ้นอยู�กับคุณภาพของน้ําที่ใช� สภาพแวดล�อม (ปริมาณสารปนเป��อนในอากาศ) และการเลือกโหมดการทํางาน

การเปลี่ยนแผ�นกรองความชื้น
รุ�น: EPF-KVG900KF

 ปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับในการทิ้งขยะของท�องถิ่น

การทําความสะอาด

เมื่อสัญญาณไฟ “Water Refill” ขึ้นเตือน
 หากใช�งานในโหมดความชื้นหรือผิวชุ�มชื้นอยู� สัญญาณไฟ “Water Refill” จะขึ้นเตือนแม�จะมีน้ําเหลืออยู�ก็ตาม (ประมาณ 20 มม. จากก�นถัง

 เก็บน้ํา)

1

2

3

ถอดถังเก็บน้ำออกจากเครื่อง

� จัับตรงท่ีจับของถังเก็บน้ำ ยกขึ้นเล็กน�อยแล�วค�อยๆ ดึงถังเก็บน้ำออกมา

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องหยุดทำงานแลวกอนที่จะถอดปลั๊กออก

� ขณะใช�งาน กดปุ�ม           เพาเวอร�เพ่ือหยุดการทำงาน

ขอควรระวัง

� ขณะถอดถังเก็บน้ำออกจากตัวเครื่อง ใหดึงออกมาอยางชาๆ 

และจับตัวเครื่องใหมั่นคง เน่ืองจากตัวเคร่ืองมีลออยูดานลาง

 (ลอไมมีเบรค)

ถังเก็บน้ำ

ที่จับ

ถังเก็บน้ำ

ฝาป�ดถัง

แผ�นกรองถังเก็บน้ำ

ฝาป�ดถัง

ถอดฝาปดถังเก็บน้ำ

ขอควรระวัง

� ระวังน้ิวมือหรือเล็บของคุณบาดเจ็บเมื่อถอดฝาปดถัง

� ตรวจสอบใหแนใจวาแผนกรองถังเก็บน้ำไมกระแทกโดยไมจำเปน 

หากเสียหาย จะปมน้ำไมได

มีต�อหน�าถัดไป

10
9

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าสัญญาณไฟดับ

ปดฝาดานขาง

เสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบและกดปุม        เพาเวอร

� หลังจากทำความสะอาดแล�ว ตรวจสอบให�แน�ใจว�าสัญญาณไฟ “Filter Cleaning” ดับ
 (เวลาการทำความชื้นจะถูกรีเซ็ตเม่ือถอดปลั๊กก็ต�อเม่ือสัญญาณไฟ “Filter Cleaning” 

สว�าง)
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6

5

4 ลางถังน้ำและฝาปดถังดวยน้ำและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสวิทชลูกลอย

� อยาถอดสวิทชลูกลอยหรือกระแทกโดยไมจำเปน

 มิฉะน้ัน “Water Refill” จะไม�สามารถทำงานได�

ถังเก็บน้ำ

สวิทช�ลูกลอย
ขอควรระวัง

� ล�างให�น้ำไหลผ�าน 2-3 ครั้ง
 อย�าใช�ผงซักฟอก
� ตรวจสอบว�าสวิทช�ลูกลอยสามารถเลื่อนข้ึนและลง

ใสน้ำในถังเก็บน้ำและวางฝาปดถัง

� เติมน้ำลงไป ระวังอย�าให�เกินเส�นที่ด�านข�างถังเก็บน้ำ
� เช็ดหยดน้ำรอบถังเก็บน้ำ
� ควรเติมน้ำให�ห�างจากตัวเครื่อง ป�ดฝาให�สนิท แล�วยึดให�เข�าท่ี

ตรวจสอบว�าน้ำไม�เกินเส�นท่ีกำหนด

� หากใสน้ำเกินเสนท่ีกำหนด อาจทำใหน้ำรั่วไหล

� ใสฝาปดถังใหแนนหนา

 ถ�าป�ดไม�แน�น อาจทำให�น้ำรั่วไหลระหว�างการทำงาน

ขอควรระวัง
ฝาป�ดถัง

ถังเก็บน้ำ

ระดับน้ำ

ใสถังเก็บน้ำเขาไปในเครื่อง

� เช็ดหยดน้ำบริเวณช�องใส�ถังเก็บน้ำขณะติดตั้ง
� เครื่องฟอกอากาศไม�สามารถทำงานได�หากไม�ติดตั้งถังเก็บน้ำ

ขอควรระวัง

� ถังน้ำอาจจะหนักเมื่อเต็มไปดวยน้ำ

 ระวังไมใหนิ้วมือของคุณ เล็บหรือหลังของคุณไดรับบาดเจ็บขณะท่ี

จัดการ

� ติดตั้งถังเก็บน้ำใหแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งเขาไปจนสุด

ในตัวเครื่องเรียบรอยแลว

 ถ�าติดตั้งไม�แน�น อาจทำให�น้ำรั่วไหลระหว�างการทำงาน
 จับเคร่ืองให�ม่ันเพ่ือให�แน�ใจว�าเคร่ืองจะไม�เคลื่อนท่ีระหว�างการติดต้ัง

ที่จับของถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ

ขอควรระวัง

ถังเก็บนํา้ (แนะนาํวาควรทําความสะอาด ทุกวัน)

 เปลี่ยนนํา้ใหมทุกวัน

 (เทนํา้ที่เหลืออยูทิ้งทุกครั้ง)

 ใสนํา้สะอาดปริมาณเล็กนอย ปดฝาใหแนน ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีนํา้รั่วซึม 

เขยาเพื่อทําความสะอาด (เปลี่ยนนํา้แลวทําซํ้า 2-3 ครั้ง)

ฝาป�ดถัง
ถังเก็บน้ำ

ช�องใส�น้ำ

การทําความสะอาด (ตอ)
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T-33

 อยาใชผงซักฟอกในการทําความสะอาด

 กดปุม  เพาเวอรเพื่อหยุดการทํางานกอนถอดถังเก็บนํา้ออกจากตัวเครื่อง

 มีสวิทชลูกลอยอยูในถังเก็บนํา้ โปรดเขยาเบาๆ เพื่อความสะอาด

ขอควรระวัง

แผนกรองความชื้น (แนะนาํวาควรทําความสะอาด อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง)

 ทําความสะอาดตามขั้นตอนในคูมือ “เมื่อสัญญาณไฟ Filter Cleaning ขึ้นเตือน”  (หนา T-28 - T-31)

 ขึน้อยูกบัสภาพแวดลอมทีต่ดิตัง้เครือ่งฟอกอากาศ ฝุนและกลิน่อาจตดิอยูกบัแผนกรองความชืน้แมวาจะไมไดเปดทาํงานใน “โหมดความชืน้” กต็าม

 แนะนาํใหทําความสะอาดแผนกรองบอยๆ โดยไมตองรอใหสัญญาณไฟ “Filter Cleaning” สวางขึ้นเตือน

การทําความสะอาด

ถังเก็บนํา้ ฝาปดถัง แผนกรองถังเก็บนํา้ (แนะนาํใหทําความสะอาด ทุกๆ 1 เดือน)

1

2

3 เช็ดน้ำออกและปดฝาถังเก็บน้ำ

ถอดฝาปดถังเก็บน้ำ

ขอควรระวัง

� อย�าใช�ผงซักฟอกในการทำความสะอาด
� ระวังน้ิวมือหรือเล็บของคุณบาดเจ็บเมื่อถอดฝาป�ดถัง
� ตรวจสอบให�แน�ใจว�าแผ�นกรองถังเก็บน้ำไม�กระแทกโดยไม�จำเป�น
 หากเสียหาย จะป��มน้ำไม�ได�

แผ�นกรองถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ

ฝาป�ดถัง

ลางน้ำและขจัดฝุน

� ขจัดสิ่งสกปรกโดยใช�ก�านสำลีหรือแปรงสีฟ�นขนอ�อนนุ�ม
 ขจัดตะกรันน้ำท่ีจับตัวท่ีสวิทช�ลูกลอย
� ทำความสะอาดแผ�นกรองถังเก็บน้ำเบาๆ โดยปล�อยให�น้ำไหลผ�าน
 เพราะหากขัดด�วยแปรงสีฟ�นแรงเกินไปจะเสียหายได�
� แผ�นกรองถังเก็บน้ำเป�นแบบใช�แล�วท้ิง เปลี่ยนแผ�นกรอง

หากฉีกขาด เสียหาย หรือเกิดรูรั่ว
 หมายเลขอ�างอิงในการส่ังซ้ือชิ้นส�วน EP-KVG900-039
     (หนา T-42)

แผ�นกรองถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ

สวิทช�ลูกลอย

� อยาถอดสวิทชลูกลอยหรือกระแทกโดยไมจำเปน

 มิฉะนั้น “Water Refill” จะไม�สามารถทำงานได�

ขอควรระวัง

� กดฝาปดถังเขากับตัวถังเก็บน้ำจนปดสนิท

 มิฉะนั้นน้ำอาจรั่วซึม

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

� ตรวจสอบใหแนใจวาแผนกรองถังเก็บน้ำไมกระแทกโดยไมจำเปน

 หากเสียหาย จะปมน้ำไมได

ถังเก็บน้ำ

ฝาป�ดถัง
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แผนกรองหยาบ ชุดแผนกรอง/แผนกรองขจัดกลิ่น

1

2
3

4

5

� ผิวหน�าที่เคลือบสเตนเลสอาจหลุดลอกหากถูกเสียดสีจากหัวดูดพื้นของ
เครื่องดูดฝุ�น

� ห�ามใช�นํ้ายาทำความสะอาด (ท้ังสำหรับใช�ในครัวหรือซักผ�า)

ถอดแผงดานหลังและแผนกรองหยาบ    (หนา T-14)

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องหยุดทำงานแลวกอนที่จะถอดปลั๊กออก

� ขณะใช�งาน กดปุ�ม         เพาเวอร�เพื่อหยุดการทำงาน

การทำความสะอาด

� ขจัดฝุ�นด�วยเครื่องดูดฝุ�น
 � ใช�หัวแปรงของเคร่ืองดูดฝุ�นป�ดเบาๆ และดูดฝุ�นออก
� ขจัดฝุ�นโดยล�างด�วยน้ำ
 � หากมีสิ่งสกปรกมาก ล�างด�วยน้ำและฟองน้ำนุ�มๆ อย�างระมัดระวัง ล�างน้ำและ

 ปล�อยให�แห�งในพ้ืนท่ีท่ีอากาศถ�ายเทได�ดีและไม�โดนแสงแดดโดยตรง

� ฝุ�นในชุดแผ�นกรองหรือแผ�นกรองขจัดกลิ่นอาจส�งกลิ่นออกมา
 ให�ทำความสะอาดโดยใช�เครื่องดูดฝุ�นหรืออุปกรณ�ท่ีคล�ายกัน
 � ใช�หัวแปรงของเคร่ืองดูดฝุ�นป�ดเบาๆ และดูดฝุ�นออก

แผ�นกรองหยาบ

ชุดแผ�นกรอง/แผ�นกรองขจัดกลิ่น

แผ�นกรองหยาบ

หมายเหตุ: ทำความสะอาดพื้นผิวด�านหลังด�วย

หัวแปรง

ขอควรระวัง

ติดตั้งแผนกรองแตละตัว    (หนา T-14, T-15)

ติดตั้งแผนกรองหยาบและแผงดานหลังเขากับตัวเครื่อง    (หนา T-15)

หัวแปรง

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

แผ�นกรองอากาศ 
(ห�ามล�างน้ำ)

� อย�าใช�แรงมากเกินไปและทำให�ชุดแผ�นกรองผิดรูป
 หากชุดแผ�นกรองผิดปกติ เครื่องจะตรวจจับไม�ได� “     ” จะปรากฏบน

จอแสดงอุณหภูมิ/ความชื้น และเครื่องจะไม�สามารถทำงานได�    (หนา T-39)

ขอควรระวัง

� หากช�องอากาศออกส�งกลิ่นรบกวน ให�ล�างแผ�นกรองขจัดกลิ่นทันที     (หนา T-35)

 แผ�นกรองหยาบเป�นแบบใช�แล�วทิ้ง

 เมื่อจําเป�นต�องเปลี่ยนแผ�นกรองหยาบเนื่องจากสเตนเลสที่เคลือบไว�หลุดลอกจากพื้นผิวหรือมีรอยแตก ให�สั่งซื้อชิ้นส�วน EP-LVG70-042

   (หนา T-42)

ทําความสะอาดแผ�นกรองหยาบ แผ�นกรองฝุ�น และแผ�นกรองขจัดกลิ่นเป�นประจําเนื่องจากจะมีฝุ�นและสิ่งสกปรกติด

การทําความสะอาด (ตอ)
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T-35

การทําความสะอาดแผนกรองขจัดกลิ่น (ควรทําความสะอาด ทุก 6 เดือน)
แนะนําใหลางเปนประจําเพื่อคงประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่น

 เมื่อเริ่มรู�สึกว�ากลิ่นที่ออกมาจากตัวเครื่องไม�สะอาด ควรทําความสะอาดทันที

1

2

3 รอใหแผนกรองขจัดกลิ่นแหง

� ตากให�แห�งในท่ีร�ม (ท่ีมีอากาศถ�ายเท ทิ้งไว�ประมาณ 1 วัน)

4

� ขจัดฝุ�นด�วยเครื่องดูดฝุ�น
 � ใช�หัวแปรงของเครื่องดูดฝุ�นป�ดเบาๆ และดูดฝุ�นออก

ขจัดฝุนออกจากพื้นผิว

หัวแปรง

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

� ห�ามถอดแผ�นกรองขจัดกลิ่นออกมาจากเคส
 เพราะอาจส�งผลให�แผ�นกรองเกิดความเสียหาย
� ห�ามขัดแรงๆ ด�วยแปรง
 เพราะอาจส�งผลให�แผ�นกรองเกิดความเสียหาย
� ห�ามใช�น้ำยาทำความสะอาด
 เพราะอาจท้ิงสารตกค�างเอาไว�บนแผ�นกรอง ซึ่งจะทำให�แผ�นกรองเสียหาย

� หามใชงานขณะเปยก เช็ดหยดน้ำออกใหหมด

 หยดน้ำอาจซึมออกมา ซึ่งจะลดประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น และเป�นสาเหตุของกลิ่นเหม็น
� ไมควรใชเครื่องเปาลมรอนเปาแผนกรองใหแหง

 เพราะอาจทำให�แผ�นกรองเสียรูป
� หามกระแทกแผนกรองขจัดกลิ่นแรงเกินไป

 เพราะอาจส�งผลให�แผ�นกรองเกิดความเสียหาย
 หากแท็บบนเคสหลุดออกมา ให�กดแท็บเข�าไป

ขอควรระวัง

นำแผนกรองขจัดกลิ่นไปแชน้ำ

� แช�น้ำหรือน้ำอุ�น (ต่ำกว�า 40°C) ประมาณ 3 ชั่วโมง

� หลังจากแช�น้ำ อาจมีเม็ดกำจัดกลิ่นหลุดลอกออกมา อย�างไรก็ตาม จะไม�มีผลต�อการกำจัดกลิ่น

ขอควรระวัง

หมายเหตุ

ติดตั้งแผนกรองขจัดกลิ่นเขาไปในตัวเครื่อง    (หนา T-14, T-15)

� แผ�นกรองขจัดกลิ่นเป�นแบบใช�แล�วทิ้ง
 อาจจะมีกลิ่นเหม็นหลงเหลือแม�จะทำความสะอาดแล�ว
 เปล่ียนแผ�นกรองใหม�ถ�ายังมีกลิ่นเหม็นรบกวน    (หนา T-37)

เคส

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

แท็บ

 แผนกรองขจัดกลิ่นไมสามารถกําจัดกลิ่นของสารอันตรายในบุหรี่ (คารบอนมอนอกไซด ฯลฯ) หรือกลิ่นที่สงอยางตอเนื่อง
 การใชในสถานที่ที่มีกลิ่นแรง เชน ควันบุหรี่หรือบารบีคิว จะทําใหอายุการใชงานของแผนกรองขจัดกลิ่นสั้นลง

ในกรณีเชนนี้ควรใชงานแผนกรองขจัดกลิ่นขณะที่ระบายอากาศในหองไปดวย

ขอควรระวัง

การทําความสะอาด
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T-36

เครื่องฟอกอากาศ (ควรทําความสะอาด ทุกๆ 1 เดือน)
 เช็ดฝุ�นที่ติดอยู�ที่ตัวเครื่องและแผงกระจก แผงด�านหลัง และพื้นผิวตัวเครื่องด�วยผ�านุ�มชุบหมาด

 ทําความสะอาดสารเคมีที่ติดอยู�เป�นประจํา เช�น ส�วนผสมของน้ํามันและยาฆ�าแมลง

 เช็ดฝุ�นออกจากผิวหน�าของช�องอากาศเข�าที่แผงด�านหลัง เซ็นเซอร�ฝุ�น เซ็นเซอร�กลิ่น เซ็นเซอร�วัดอุณหภูมิ 
และเซ็นเซอร�วัดความชื้น โดยใช�เครื่องดูดฝุ�นและเช็ดออกโดยใช�ผ�านุ�ม

แผงด�านหลัง เซ็นเซอร�ฝุ�น

เซ็นเซอร�วัดอุณหภูมิ 
เซ็นเซอร�กลิ่น 
เซ็นเซอร�วัดความชื้น

ช�องอากาศเข�า

หัวแปรง

เซ็นเซอรฝุน (ควรทําความสะอาด อยางนอยทุกๆ 3-6 เดือน)

 ทําความสะอาดเป�นประจํา อย�างน�อยทุก 3-6 เดือน
 เซ็นเซอร�ฝุ�นจะทําการตรวจจับฝุ�นเท�านั้น ไม�สามารถกําจัดฝุ�นออกไปได�

 หากเซ็นเซอร�สกปรกอาจทํางานผิดปกติ และอาจเตือนว�าตรวจจับฝุ�นได�แม�อากาศจะสะอาด

1

2

3

เปดฝาครอบเซ็นเซอรฝุนและนำฝุนออก

� ใช�นิ้วกดส�วนล�าง
� เป�ดฝาครอบเซ็นเซอร�ฝุ�น ดูดฝุ�นออกด�วยหัวแปรง
 เครื่องดูดฝุ�นและเช็ดด�วยผ�านุ�ม

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องหยุดทำงานแลว

กอนที่จะถอดปลั๊กออก

� ขณะใช�งาน กดปุ�ม        เพาเวอร�เพื่อหยุดการทำงาน

เช็ดเลนสดวยกานสำลี (ซ้ือเพิ่มเติม)

ขอควรระวัง

ฝาครอบเซ็นเซอร�ฝุ�น

หัวแปรง

� หากเช็ดสิ่งสกปรกออกได�ยาก ให�เช็ดเลนส�ด�วยก�านสำลี
ชุบน้ำหมาดๆ เบาๆ หลังจากนั้นให�ใช�ก�านสำลี แห�งเช็ด
อีกครั้ง
� ขจัดฝุ�นรอบเลนส�ออกให�หมด
� หลังจากทำความสะอาดแล�ว ให�ติดต้ังฝาครอบเซ็นเซอร�ฝุ�น
� หลังจากทำความสะอาด ให�ใช�งานเครื่องฟอกอากาศ

ในบริเวณท่ีมีอากาศสะอาด เป�ดโหมดฟอกอากาศ/อัตโนมัติ
 หากเซ็นเซอร�อากาศไม�เปลี่ยนเป�นสีเขียวภายใน 10 นาที 

แสดงว�าอาจจะยังมีฝุ�นหลงเหลืออยู�
 โปรดทำความสะอาดอีกครั้ง

� ห�ามให�เลนส�กระทบกระเทือน
 เพราะอาจเกิดความเสียหาย
� ควรถอดและติดต้ังแท็บฝาครอบเซ็นเซอร�ฝุ�น

ด�วยความระมัดระวัง
 เพราะอาจเกิดความเสียหาย

เลนส�

การทําความสะอาด (ตอ)
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T-37

เปลี่ยนชุดแผนกรอง/แผนกรองขจัดกลิ่น
เมื่อหมดอายุการใชงาน

 แผนกรองอากาศเปนแบบใชแลวทิ้ง เมื่อใชงาน ประสิทธิภาพของแผนกรองจะลดลง

 อายุการใชงานมาตรฐานของชุดแผนกรองและแผนกรองขจัดกลิ่นคือประมาณ 10 ป (ทดสอบโดย Japan Electrical Manufacturers’ Association)

 ผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน JEM1467 ของ Japan Electrical Manufacturers’ Association หากสูบบุหรี่ 5 มวนต�อวัน:

 [แผ�นกรองอากาศ] อายุการใช�งานจะสิ้นสุดลงเมื่อเวลาที่ใช�ในการฟอกอากาศนานขึ้นเป�น 2 เท�าเมื่อเทียบกับแผ�นกรองใหม�

 [แผ�นกรองขจัดกลิ่น] อายุการใช�งานจะสิ้นสุดลงเมื่ออัตราการกาํจัดกลิ่น (แอมโมเนีย อะซีทัลดีไฮด� และกรดอะซิติกซึ่งมีอยู�ในบุหรี่) ลดลงครึ่งหนึ่ง  

 เมื่อเทียบกับแผ�นกรองใหม�

* เป�นเพียงแนวทางคร�าวๆ เท�านั้น อาจแตกต�างจากการใช�งานจริงในแต�ละครัวเรือน

 ตองเปลี่ยนชุดแผนกรองทันทีหากสีของแผนกรองใกลเคียงกับสีบนปายแสดงความสกปรกที่ติดอยูบนตัวเครื่อง

 สีของป�ายแสดงความสกปรกเป�นเพียงแนวทางคร�าวๆ เท�านั้น สีที่แท�จริงของแผ�นกรองที่มีสิ่งสกปรกปนเป��อนอาจแตกต�างจากสีที่แสดงบนป�าย
ขึ้นอยู�กับสถานที่ที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ

ป�ายแสดงความสกปรกสำหรับห�องที่ไม�มีควันบุหรี่
มากนัก

สำหรับห�องที่มีควันบุหรี่
มาก

คำแนะนำในการเปล่ียนฟลเตอร

เปลี่ยนฟ�ลเตอร�ทันที
เมื่อฟ�ลเตอร�มีสีคล�ายคลึง
สีเหล�าน้ี

 เปลี่ยนแผนกรองขจัดกลิ่นเมื่อกําจัดกลิ่นออกไดยาก

 อายุการใชงานอาจสั้นลง ขึ้นอยูกับสถานที่ติดต้ังและสภาพการใชงาน หากกําจัดฝุนและกลิ่นออกไดยาก ใหเปลี่ยนแผนกรองทันที 

มิฉะนั้นแผนกรองอาจมีกลิ่นเหม็น

 กรณีตอไปนี้จะลดอายุการใชงานของแผนกรอง:

 เมื่อเครื่องฟอกอากาศดูดเอาไอนํา้มัน สารคาร�บอน (เขม�า) ฯลฯ หรือเมื่อมีกลิ่นของวัสดุก�อสร�างหลงเหลือหลังจากสร�างบ�านใหม�หรือปรับปรุงบ�าน
 เมื่อใช�ในร�านค�า เช�น ร�านกาแฟ ร�านเกม ร�านตัดผม ร�านเสริมสวย หรือสํานักงานหรือโรงแรมที่พัก

 เมื่อใช�ในสถานที่ที่มีกลิ่นแรง เช�น ควันบุหรี่ ควันบาร�บีควิ นํา้มันหอมระเหย หรือผลิตภัณฑ�ปรับอากาศ
 เมื่อเครื่องฟอกอากาศดูดก�าซที่เกิดจากการเผาไหม�ของเครื่องใช�ไฟฟ�าที่ให�ความร�อน
 เมื่อเครื่องฟอกอากาศดูดตวัทําละลาย เช�น สี กาว ฯลฯ
 เมื่อใช�ในบริเวณที่มีฝุ�นละออง ใกล�ถนนที่มีการจราจรหนาแน�น

ขอควรระวังในการใชงานชุดแผนกรอง/แผนกรองขจัดกลิ่น
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดนาํแผนกรองออกจากหอพลาสติกกอนใชงาน

 ห�ามติดตั้งแผ�นกรองโดยไม�นาํออกจากห�อพลาสติก เพราะอาจทําให�ตวัเครื่องเสียหาย
 ถือแผนกรองดวยความระมัดระวัง

 ห�ามกด บีบ หรือม�วนแผ�นกรอง
 เมื่อแผ�นกรองเสียหาย ประสิทธิภาพในการทํางานจะหมดไป

 หามลางชุดแผนกรอง

 หากล�างชุดแผ�นกรองจะไม�สามารถนาํกลับมาใช�งานได�อีก ควรซื้อและเปลี่ยนชุดแผ�นกรองใหม�
 แผนกรองมีสวนประกอบพลาสติก ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการทิ้งขยะของทองถิ่น

เปลี่ยนชุดแผ�นกรอง/แผ�นกรองขจัดกลิ่น
 การทําความสะอาด
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T-38

ขั้นตอนการเปลี่ยนชุดแผนกรอง/แผนกรองขจัดกลิ่น

1

2
3

4

5

ตำแหน�งติดตั้งฟ�ลเตอร�ขจัดกลิ่น

ถอดแผงดานหลังและแผนกรองหยาบ    (หนา T-14)

ถอดแผนกรองเดิม    (หนา T-14)

นำแผนกรองออกจากหอพลาสติก และใสเขาไปในตัวเครื่อง

ติดตั้งแผนกรองหยาบและแผงดานหลังเขากับตัวเครื่อง    (หนา T-15)

ใส�แผ�นกรองขจัดกลิ่นเข�าไปในตัวเครื่อง

ติดต้ังแผ�นกรองเข�าไปในตัวเคร่ือง

� ถอดชุดแผ�นกรองก�อน แล�วจึงถอดแผ�นกรองขจัดกลิ่น

� ใส�แผ�นกรองในตำแหน�งติดตั้งแผ�นกรองขจัดกลิ่น

ตรวจสอบใหแนใจวาพัดลมหยุดทำงานแลว จากนั้นดึงปลั๊กออก

� ขณะใช�งาน กดปุ�ม         เพาเวอร�เพื่อหยุดการทำงาน

� ใชแผนกรองของแทสำหรับเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิเทานั้น 

แผนกรองอื่นๆ อาจทำใหเคร่ืองทำงานผิดปกติได

ขอควรระวัง

� หากติดตั้งโดยไมนำแผนกรองออกจากถุงพลาสติก แผนกรองจะไมสามารถทำงานได อาจทำใหการทำงานของเคร่ืองฟอกอากาศ

ผิดปกติ

� การสั่นสะเทือนระหวางการขนสงอาจทำใหเม็ดกำจัดกลิ่นหลุดออกจากแผนกรอง

� เมื่อถอดหอพลาสติกของแผนกรองและติดตั้งแผนกรองเขากับเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวามือของคุณ เสื้อผา และบริเวณโดยรอบสะอาด

� เช็ดทำความสะอาดเม็ดกำจัดกลิ่นที่หลุดออกมาหรือติดแนนอยูกับแผนกรอง

� การทำเชนน้ีจะไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น

ชุดแผ�นกรอง

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

ชุดแผ�นกรอง
แผ�นกรองขจัดกลิ่น

ขอควรระวัง

� อย�าใช�แรงมากเกินไปและทำให�ชุดแผ�นกรองผิดรูป หากชุดแผ�นกรองผิดปกติ 
เครื่องจะตรวจจับไม�ได� “      ” จะปรากฏบนจอแสดงอุณหภูมิ/ความชื้น 
และเครื่องจะไม�สามารถทำงานได�     (หนา T-39)

ตำแหน�งติดตั้งแผ�นกรองขจัดกลิ่น

แท็บของเครื่อง
แท็บของแผ�นกรองขจัดกลิ่น

ขณะกดแท็บบนเคร่ือง ใส�แผ�นกรองขจัดกลิ่นเข�าท่ีและเก่ียว
แท็บของแผ�นกรองขจัดกลิ่นเข�ากับแท็บของเคร่ือง

ขอควรระวัง

เปลี่ยนชุดแผนกรอง/แผนกรองขจัดกลิ่น (ตอ)
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T-39

แนวทางการแกปญหา 
การแจงเตือนบนจอแสดงอุณหภูมิ/ความชื้น

การแจงเตือนและรายละเอียด การแกปญหา

ไมไดติดตั้งชุดแผนกรอง

ติดตั้งชุดแผ�นกรอง
หากยังคงปรากฏข�อความเดิม ชุดแผ�นกรองอาจติดตั้งไม�ถูกวิธีและไม�สามารถใช�งานได�
เปลี่ยนชุดแผ�นกรอง

ไมไดติดตั้งแผนกรองความชื้น
ติดตั้งแผ�นกรองความชื้น

เซ็นเซอรความสั่นสะเทือนตรวจจับ
บางอยางได

ถอดปลั๊กออกและเสียบปลั๊กใหม�อีกครั้ง
หากตวัเครื่องตกหล�นและเกิดนํา้รั่วซึม ให�ถอดปลั๊กออกและติดต�อตวัแทนจาํหน�ายเพื่อซ�อมแซม

พัดลมไมหมุน

ถอดปลั๊กออกและเสียบปลั๊กใหม�อีกครั้ง
หากยังคงปรากฏข�อความเดิม อย�าเพิ่งใช�งานเครื่องฟอกอากาศ ให�ถอดปลั๊กออก และติดต�อตวัแทนจาํหน�ายเพื่อ
ซ�อมแซม

หมายเหตุ: หากไมสามารถแกไขปญหาได ใหติดตอตัวแทนจําหนายเพื่อซอมแซม

แนวทางการแก�ป�ญ
หา 

เปลี่ยนชุดแผ�นกรอง/แผ�นกรองขจัดกลิ่น

กอนที่จะสงเครื่องไปซอมแซม
อาการ ตรวจสอบ การแกปญหา

ไมมีลมออกมาจาก
เครื่อง หรือเครื่องไม
เปดทํางาน

 เสียบปลั๊กแน�นแล�วหรือไม�? เสียบปลั๊กเข�ากับเต�าเสียบให�แน�น

 เบรกเกอร�ป�ดอยู�หรือไม�? เป�ดเบรกเกอร�

 เป�ดเครื่องอยู�หรือไม�? กดปุ�มเพาเวอร�เพื่อเป�ดเครื่อง

 ชุดแผ�นกรอง แผ�นกรองขจัดกลิ่น และแผ�นกรองความชื้น
ติดตั้งอย�างถูกต�องหรือไม�?

ติดตั้งแผ�นกรองอย�างถูกวิธี
 (หนา T-14 - T-16)

ไมสามารถทํางานได

 ได�ตั้งค�าระบบล็อกไว�หรือไม�? ยกเลิกการตั้งค�า  (หนา T-25)

 มีหยดน้ําหรือฝุ�นเกาะตัวอยู�บนแผงควบคุมหรือไม�? เช็ดออกด�วยผ�านุ�มๆ  (หนา T-6, T-7)

 คุณใส�ถุงมือหรือติดพลาสเตอร�อยู�หรือไม�? สัมผัสโดยตรง

 คุณกดปุ�มอื่นๆ ด�วยหรือไม�? สัมผัสครั้งละปุ�มเดียว

การทํางานหยุดกลาง
คัน

 เกิดการกระทบกระเทือนหรือมีการเอียงตัวเครื่องหรือไม�?
อย�าให�เครื่องกระทบกระเทือนแรงๆ
หรือติดตั้งตัวเครื่องในที่ที่มั่นคงแข็งแรง

 กําลังใช�งานตัวเลือก “ขณะที่ไม�อยู�” หรือ “ประหยัดพลังงาน” 
อยู�หรือไม�?

เปลี่ยนไปทํางานแบบอื่น
 (หนา T-22, T-23)

อัตราการไหลเวียนอากาศ
ไมลดลงแมอากาศจะ
สะอาดแลว

 อัตราการไหลเวียนอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม�?
กดปุ�มเพื่อเปลี่ยนระดับการไหลเวียนอากาศ โดยเลือกตั้งค�า
แบบอัตโนมัติหรือระดับอื่นๆ  (หนา T-21)

 กําลังทํางานในโหมดความชื้นหรือผิวชุ�มชื้นอยู�หรือไม�? หากความชื้นต่ํา การไหลเวียนอากาศจะไม�ลดลง

อัตราการไหลเวียน
อากาศไมเพิ่มขึ้นแม
อากาศจะปนเปอน

 อัตราการไหลเวียนอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม�?
กดปุ�มเพื่อเปลี่ยนระดับการไหลเวียนอากาศ โดยเลือกตั้งค�า
แบบอัตโนมัติหรือระดับอื่นๆ  (หนา T-21)

 เซ็นเซอร�กลิ่นอุดตันเพราะฝุ�นหรือสิ่งอื่นๆ หรือไม�? ทําความสะอาดเซ็นเซอร�กลิ่น  (หนา T-36)

 เมื่อเสียบปลั๊ก อากาศรอบๆ สะอาดขึ้นหรือไม�?

เปลี่ยนอัตราการไหลเวียนอากาศ  (หนา T-21)
หรือเป�ดหน�าต�าง ถอดปลั๊กออกเมื่ออากาศรอบตัวสะอาด
บริสุทธิ์แล�ว หลังจากนั้น 10 วินาที ค�อยเสียบปลั๊กอีกครั้ง

 (หนา T-27)
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T-40

แนวทางการแกปญหา  (ตอ)

อาการ ตรวจสอบ การแกปญหา

สัญญาณไฟ “Air 
Sensor” ยังคง
กะพริบเปนสีเขียว

 เครื่องฟอกอากาศอยู�ในตําแหน�งที่ไม�สามารถเข�าถึงกลิ่น
และฝุ�นใช�หรือไม�?

ลองย�ายตําแหน�ง

 เซ็นเซอร�ฝุ�นสกปรกหรือไม�?
ทําความสะอาดเซ็นเซอร�ฝุ�น

 (หนา T-36)

 เซ็นเซอร�กลิ่นอุดตันเพราะฝุ�นหรือสิ่งอื่นๆ หรือไม�?
ทําความสะอาดเซ็นเซอร�กลิ่น

 (หนา T-36)

สัญญาณไฟ “Air 
Sensor” ยังคง
กะพริบเปนสีแดง

 มีอะไรที่เซ็นเซอร�กลิ่นสามารถตรวจจับได�หรือไม�?
 เครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอนจะทําใหเกิดกาซจากการเผาไหม
 แอลกอฮอล เครื่องสําอาง สเปรย เปนตน

เครื่องฟอกอากาศอาจตรวจจับองค�ประกอบของก�าซที่มองไม�
เห็น ซึ่งไม�สามารถทําความสะอาดได�โดยใช�แผ�นกรองอากาศ
และยังคงทํางานอย�างต�อเนื่อง
เป�ดหน�าต�างระบายอากาศ

 (หนา T-27)

 เซ็นเซอร�ฝุ�นสกปรกหรือไม�?
ทําความสะอาดเซ็นเซอร�ฝุ�น

 (หนา T-36)

 เซ็นเซอร�กลิ่นอุดตันเพราะฝุ�นหรือสิ่งอื่นๆ หรือไม�?
ทําความสะอาดเซ็นเซอร�กลิ่น

 (หนา T-36)

นํา้รั่วไหล

 ถังเก็บน้ําติดตั้งเข�ากับเครื่องอย�างถูกต�องหรือไม�?
ติดตั้งถังเก็บนํ้าอย�างถูกต�อง

 (หนา T-16, T-17)

 ฝาป�ดถังเก็บน้ําป�ดสนิทรือไม�?
ป�ดฝาถังเก็บนํ้าให�แน�นหนา

 (หนา T-16)

 แผ�นกรองความชื้นติดตั้งอย�างแน�นหนาหรือไม�? ติดตั้งแผ�นกรองความชื้นให�แน�นหนา  (หนา T-30)

 เครื่องเอียงหรือถูกเคลื่อนย�ายขณะมีน้ําอยู�ด�านในหรือไม�?
วางเครื่องบนพื้นราบและไม�เคลื่อนย�ายขณะที่มีนํ้าอยู�ด�านใน
เมื่อเคลื่อนย�ายเครื่องโดยใช�ล�อเลื่อน มีโอกาสที่จะทํานํ้าหกได� 
ควรเลื่อนอย�างช�าๆ บนพื้นราบ

 มีรอยร�าวในถังเก็บน้ําหรือฝาป�ดหรือไม�? หยุดใช�เครื่องฟอกอากาศทันทีและติดต�อตวัแทนจาํหน�ายเพื่อ
ซ�อมแซม

 น้ํารั่วออกจากถังเก็บน้ําหรือไม�? หยุดใช�เครื่องฟอกอากาศทันทีและติดต�อตวัแทนจาํหน�ายเพื่อ
ซ�อมแซม

สัญญาณไฟ “Filter 
Cleaning” ไมดับ

 หากถอดปลั๊ก สัญญาณไฟ “Filter Cleaning” รีเซ็ตหรือไม�? เมื่อถอดปลั๊กแล�ว เวลาการทําความชื้นจะถูกรีเซ็ตและสัญญาณ
ไฟดับ  (หนา T-28)

แผงควบคุมสัมผัสไม
แสดงผล

 คุณได�ตั้งค�าซ�อนแผงควบคุมสัมผัสหรือไม�?
กดปุ�มหน�าจอค�างไว� 3 วินาทีและตั้งค�าหน�าจอ 

 (หนา T-20)

ไมสามารถขจัดกลิ่น
หรือมีกลิ่นออกจาก
ตัวเครื่อง

 แผ�นกรองหยาบสกปรกหรือไม�? ทําความสะอาดแผ�นกรองหยาบ  (หนา T-34)

 แผ�นกรองสกปรกหรือไม�?
ถึงเวลาเปลี่ยนแผ�นกรองแล�วหรือยัง?

เมื่อเปลี่ยนแผ�นกรอง ให�ดูหัวข�อ “เปลี่ยนชุดแผ�นกรอง/
แผ�นกรองขจัดกลิ่น”
อาจต�องเปลี่ยนเร็วกว�าปกติ ขึ้นอยู�กับสถานที่และการใช�งาน

 (หนา T-37)

 แผ�นกรองความชื้นสกปรกหรือไม�?
ถึงเวลาเปลี่ยนแผ�นกรองความชื้นแล�วหรือยัง?

เมื่อทําความสะอาดแผ�นกรองความชื้น ให�ดูหัวข�อ “เมื่อ
สัญญาณไฟ Filter Cleaning ขึ้นเตือน” ใน “การทําความ
สะอาด”  (หนา T-28 - T-31)

อัตราการไหลเวียน
อากาศเปลี่ยนแปลง
ขณะที่เครื่องทํางาน

 ได�ตั้งค�าอัตราการไหลเวียนอากาศเป�น “อัตโนมัต”ิ หรือใช�งาน
ตวัเลือก “ละอองเกสรดอกไม�” หรือ “การทํางานแบบประหยัด
พลังงาน” หรือไม�?

เปลี่ยนอัตราการไหลเวียนอากาศและตัวเลือก
 (หนา T-21 - T-23)

 แผงด�านหลัง แผ�นกรองต�างๆ และแผ�นกรองความชื้นติดตั้ง
อย�างถูกต�องหรือไม�?

ติดตั้งให�ถูกต�อง
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T-41

อาการ ตรวจสอบ การแกปญหา

เครื่องไมทําความชื้น 
(ความชื้นไมเพิ่มขึ้น)

 สัญญาณไฟ “Water Refill” ขึ้นเตือนหรือไม�? เติมนํ้าลงในถังเก็บนํ้า  (หนา T-31, T-32)

 สัญญาณไฟ Filter Cleaning ขึ้นเตือนหรือไม��?
เมื่อทําความสะอาดแผ�นกรองความชื้น ให�ดูหัวข�อ “เมื่อ
สัญญาณไฟ Filter Cleaning ขึ้นเตือน” ใน “การทําความ
สะอาด”  (หนา T-28 - T-31)

 หน�าจอแสดงว�ามีความชื้น 70% หรือไม�? ทํางานอัตโนมัติตามระดับความชื้น  (หนา T-21)

 ห�องมีขนาดใหญ�เกินไปหรือระบายอากาศอยู�หรือไม�?
ความชืน้อาจไม�เพิม่ขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู�กบัขนาดของห�อง ตาํแหน�งที่
ตดิตัง้เครือ่ง การเป�ดหรอืป�ดหน�าต�าง และสถานะการระบายอากาศ
ให�ใช�งานเครื่องฟอกอากาศร�วมกับเครื่องทําความชื้นอื่น

 มีการใช�เครื่องทําความร�อนในห�องหรือไม�?
อากาศในห�องอาจแห�ง ขึ้นอยู�กับเครื่องทําความร�อนที่ใช� ส�ง
ผลให�ความชื้นไม�เพิ่มขึ้น ให�ใช�งานเครื่องฟอกอากาศร�วมกับ
เครื่องทําความชื้นอื่น

ประสิทธภิาพการ
ทําความชื้นไมเพียง
พอ (นํา้ในถังเก็บนํา้
ไมลดลง)

 อัตราการไหลเวียนอากาศต่ําหรือไม�?
เมื่ออัตราการไหลเวียนอากาศถูกตั้งค�าไว�ที่ “ปานกลาง” หรือ 
“เงียบ” การทําความชื้นจะลดลง ตั้งค�าอัตราการไหลเวียน
อากาศที่ “สูง” หรือ “สูงสุด”  (หนา T-21)

 มีฝุ�นเกาะตัวบนแผ�นกรองหยาบหรือไม�?
ให�ดูหัวข�อ “แผ�นกรองหยาบ” ใน “การทําความสะอาด” 
เมื่อทําความสะอาดแผ�นกรองหยาบ  (หนา T-34)

 แผ�นกรองความชื้นติดตั้งอย�างถูกต�องใช�หรือไม�?
หรือสกปรกเพราะตะกรันน้ําหรือไม�?

ติดตั้งแผ�นกรองความชื้นให�ถูกต�อง  (หนา T-30)
ทําความสะอาดและเปลี่ยนแผ�นกรองความชื้นหากสกปรก  
(หนา T-28 - T-31)

 ประสิทธิภาพการทําความชื้นจะแตกต�างกันออกไปขึ้นอยู�กับ
ระดับความชื้นและอุณหภูมิในห�อง

หากมีระดับความชื้นสูง เช�น ในวันที่ฝนตก หรือหากอุณหภูมิ
ในห�องตํา่ ประสิทธิภาพการทําความชื้นจะลดลง

Humidifying (ความชื้น)

ลักษณะตอไปนี้เปนสภาวะปกติ

เสียงและการสั่นสะเทือน

อาการ สาเหตุ (สภาวะปกติ)

บางครั้งเครื่องฟอกอากาศมีเสียงหึ่งหรือเสียงกรอกแกรกเมื่อใช
งานโหมดทําความชื้นหรือผิวชุมชื้น

เป�นเสียงของการป��มนํ้าจากถังเก็บนํ้า จะดังข้ึนเป�นระยะทุกๆ 1-2 นาที

เกิดเสียงเคาะเมื่อทําการเคลื่อนยาย เป�นเสียงจากลูกเหล็กซึ่งอยู�ใน “เซ็นเซอร�ความสั่นสะเทือน”

เกิดเสียงหึ่งและเสียงเคาะที่บานพับขณะเปด ปด หรือแกวง เป�นเสียงจากมอเตอร�ท่ีทํางานให�บานพับเคล่ือนไหว

เครื่องสั่นขณะทํางานในอัตราการไหลเวียนอากาศ “สูงสุด” เกิดจากการหมุนของพัดลม

อัตราการไหลเวียนอากาศมักเปลี่ยนแปลงขณะทํางานในโหมด
ทําความชื้น และมักจะสงเสียงรบกวน

เกิดจากการที่อัตราการไหลเวียนอากาศถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ เมื่อค�าความชื้น
เปลี่ยน อัตราการไหลเวียนอากาศอาจเปลี่ยนเป�น “สูง”
หากรู�สึกว�ารบกวน ให�เปลี่ยนอัตราการไหลเวียนอากาศ  (หนา T-21)
ความสามารถในการทําความชื้นจะลดลง เมื่อลดอัตราการไหลเวียนอากาศ

เมื่อเปลี่ยนโหมดการทํางานหรืออัตราการไหลเวียนอากาศ 
บางครั้งเครื่องสงเสียงหึ่ง

เป�นเสียงของเครื่องเมื่อมอเตอร�เปลี่ยนแปลงความเร็วในการหมุน

แนวทางการแก�ป�ญ
หา 
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T-42

ความรอนและกลิ่น

อาการ สาเหตุ (สภาวะปกติ)

ลมที่ออกมาจากเครื่องมีกลิ่น

อาจเกิดจากกลิ่นของชิ้นส�วนภายในจากการใช�งานครั้งแรก
หรือความสามารถในการขจัดกลิ่นของแผ�นกรองขจัดกลิ่นลดลง
ทําความสะอาดแผ�นกรองขจัดกลิ่น  (หนา T-34, T-35)
หรือมีกลิ่นติดที่แผ�นกรองความชื้น ทําความสะอาดแผ�นกรองความชื้น

 (หนา T-28 - T-31)

แผงควบคุมสัมผัสรอน ระบบภายในของเครื่องฟอกอากาศมีวงจรควบคุม
ซึ่งทําให�เครื่องร�อน

การทํางาน/อื่นๆ
อาการ สาเหตุ (สภาวะปกติ)

ไมเห็นไอนํา้หรือฝา
เน่ืองจากเคร่ืองใช�ระบบการระเหยทําให�อากาศช้ืนโดยนําอากาศผ�านแผ�นกรองความช้ืน 
จึงไม�มีไอน้ําหรือฝ�าให�เห็น

บานพับเคลื่อนไหวไมคงที่ หรือไมเปนเสนตรง อาจเกิดจากการปรับบานพับด�วยมือ หากเกิดจากการปรับด�วยมือ ให�กดปุ�ม
เพาเวอร�และเริ่มการทํางานใหม�อีกครั้ง

จอแสดงอุณหภูมิ/ความชื้นแสดงคาแตกตางจากคาของ
เทอรโมมิเตอรและไฮโกรมิเตอร

อุณหภูมิและค�าความชื้นที่แสดงเป�นเพียงแนวทางคร�าวๆ เท�านั้น 
ความแตกต�างของสภาพแวดล�อมภายในห�องอาจทําให�การแสดงผลแตกต�างกัน

พัดลมหยุดทํางาน
พัดลมอาจหยุดทํางาน
เมื่อเลือกการทํางานแบบประหยัดพลังงาน  (หนา T-23)

พัดลมไมหมุนแรงขึ้นเมื่อใชงานในอัตราการไหลเวียนอากาศ 
“สูงสุด” 

การหมุนจะค�อยๆ แรงขึ้น
ใช�เวลาประมาณ 1 นาทีในการเพิ่มแรงหมุน

มีเสียงรบกวนโทรทัศนและวิทยุ
แยกเครื่องฟอกอากาศให�ห�างจากโทรทัศน�และวิทยุ หรือเปลี่ยนทิศทางเครื่องฟอก
อากาศ 
หรือย�ายเครื่องไปที่ตาํแหน�งอื่น

ชิ้นสวนที่เปลี่ยนได จําหน�ายที่ร�านค�าผู�แทนจําหน�ายเครื่องใช�ไฟฟ�าฮิตาชิ

 ชุดแผนกรองสําหรับเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ (แผนกรอง 
HEPA กรองสารกอภูมิแพ)

 EPF-KVG900H

 แผนกรองขจัดกล่ินสําหรับเคร่ืองฟอกอากาศฮิตาชิ

EPF-KVG900D

 แผนกรองหยาบ (แผนกรองหยาบสเตนเลสสตีล)

 ระบุชิ้นส�วนทดแทนหมายเลข EP-LVG70-042 เมื่อสั่งซื้อ

 แผนกรองถังเก็บนํา้

 ระบุชิ้นส�วนทดแทนหมายเลข EP-KVG900-039 เมื่อสั่งซื้อ

 แผนกรองความชื้นสําหรับเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ

EPF-KVG900KF

แนวทางการแกปญหา  (ตอ)
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ขอมูลจําเพาะ
เพาเวอร� ซัพพลาย AC 220-240V 50-60Hz

ขนาดพื้นที่ใช�งาน 53 ตารางเมตร

สูงสุด สูง กลาง เงียบ

อัตราไหลเวียนอากาศ (ลูกบาศก�เมตร/นาที) 7.2 4.0 2.7 1.1

การใช�พลังงาน (วัตต�) 59 16 11 8

ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล) 49 38 30 15

ความจุของถังเก็บน้ํา ประมาณ 2.5 ลิตร

ขนาดภายนอก สูง 669 มม. × กว�าง 360 มม. × หนา 254 มม. 

น้ําหนัก ประมาณ 12.0 กก.

ความยาวของสายไฟ ประมาณ 1.8 เมตร

ข�อมูลจําเพ
าะ   

แนวทางการแก�ป�ญ
หา   ชิ้นส�วนที่เปลี่ยนได�
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