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รุ�น

เครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ 

คูมือการใชงาน

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ 

เครื่องฟอกอากาศรุ�นนี้เป�นรุ�นสำหรับใช�ในบ�านเท�านั้น

โปรดอย�าใช�เพ่ือวัตถุประสงค�อื่น ยกเว�นการฟอกอากาศเท�านั้น 

กรุณาอานคูมือการใชงานน้ีอยางละเอียดกอนเร่ิมใชงาน 

เพื่อใหแนใจวาเครื่องจะทำงานอยางถูกตอง

กรุณาเก็บคู�มือฉบับนี้ไว�ในท่ีท่ีสะดวกต�อการใช�อ�างอิงในอนาคต

อ�าน “ข�อควรระวังเพ่ือความปลอดภัย”     (หนา T-8 - T-12) 

เพื่อให�แน�ใจว�าใช�งานได�อย�างถูกต�อง
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T-4

ชื่อสวนประกอบแตละสวน/อุปกรณเสริม
ช่ือสวนประกอบแตละสวน

ขอควรระวัง
� หามเคลื่อนยายเครื่องฟอกอากาศโดย

จับที่บานพับ
หากเคร่ืองตกพ้ืนอาจทำให�เสียหายและ
เกิดอันตรายได�

ปลั๊กไฟ สายไฟ

ที่จับ

ชองอากาศออก
(ตาข�ายสเตนเลส)

แผงดานหนา 

(ชองอากาศเขา)

ปุมเพาเวอร

เคร่ืองฟอกอากาศ

บานพับ

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

จอความสะอาด      (หนา T-24)
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T-5

อุปกรณเสริม
แผนกรอง

ติดตั้งอยู�ภายในเครื่องฟอกอากาศ
ตรวจดูให�แน�ใจว�าได�นำแผ�นกรองออกจากห�อพลาสติกก�อนใช�งานเครื่องฟอกอากาศ*

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

ขจัดฝุ�นละอองขนาดใหญ�

แผนกรองหยาบ

เซ็นเซอรฝุน    (หนา T-24)

แผงดานหนา

เซ็นเซอรกลิ่น    (หนา T-24)

ตรวจจับกลิ่นในอากาศ

ติดต้ังอยู�ส�วนนอกของชุดแผ�นกรอง

แผนกรองฝุน
(แผนกรอง Allergen-free, HEPA)

แผนกรองขจัดกล่ิน

ติดต้ังอยู�ส�วนในของชุดแผ�นกรอง

ขอควรระวัง

การสั่นสะเทือนระหวางการขนสงอาจทำใหเม็ดกำจัดกลิ่นหลุดออกจากแผนกรอง
� เมื่อถอดหอพลาสติกของแผนกรองและติดตั้งแผนกรองเขากับเคร่ือง ตรวจสอบให

แนใจวามือของคุณ เสื้อผา และบริเวณโดยรอบสะอาด
� เช็ดเม็ดกำจัดกลิ่นท่ีอาจรวงหลนหรือติดที่แผนกรองออก
� การทำเชนน้ีจะไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น

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

แผนกรองหยาบ

(x1)

ตรวจจับ PM2.5 ควันบุหร่ี ฝุ�น ละออง

เกสร และการปนเป��อนอ่ืนๆ ในอากาศ

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

การใชงานแผงควบคุมสัมผัส

� แสดงปริมาณ PM2.5 ระดับกลิ่นและ TVOC และเวลาคงเหลือของการต้ังเวลา     (หนา T-20)
� แสดงเวลาที่ตั้งไว�สำหรับการตั้งเวลาป�ด      (หนา T-20)
� แสดงช�วงเวลาการทำความสะอาดและการเปลี่ยนแผ�นกรองแต�ละตัวโดยประมาณในรูปแบบเปอร�เซ็น    (หนา T-22)
� แสดงการแจ�งเตือนที่ปรากฏขึ้นมาระหว�างทำงาน
 ตัวอย�างเช�น:         (หนา T-31)

สัญญาณไฟจะสว�างข้ึนเมื่อเครื่องมีการตั้งเวลาไว�     (หนา T-20)

จอภาพ

Dust

Deodorizing

� ถ�าจอแสดงผลของแผงควบคุมสัมผัสป�ดอยู� ให�แตะ      อีกครั้ง

 จอแสดงผลของแผงควบคุมสัมผัสจะป�ดเม่ือแตะ      อีกคร้ัง

� จอแสดงผลจะเปล่ียนเป�นสัญญาณไฟ PM2.5 เม่ือแตะปุ�มเมนูไม�ว�าจะแสดงผลอะไรในขณะน้ัน

� ใช�แผงควบคุมแบบสัมผัสในการปรับเปล่ียนการตั้งค�า

การแสดงการแจงเตือน

แสดงผล • หร่ีไฟ
� สลับระหว�างการแสดง PM2.5 กลิ่นและ 

TVOC กับการตั้งเวลา
     (หนา T-20)
� เปลี่ยนรายละเอียดการแสดงผลของแผง

ควบคุมสัมผัส (ค�างไว�ประมาณ 3 วินาที)
     (หนา T-18)

สัญญาณไฟจะสว�างขึ้นเมื่อระบบป�องกันเด็กใช�งานถูกตั้งไว�     (หนา T-21)

สัญญาณไฟกะพริบเมื่อถึงเวลาที่จะต�องเปลี่ยนแผ�นกรองฝุ�น     (หนา T-23)

สัญญาณไฟกะพริบเมื่อถึงเวลาที่จะต�องเปลี่ยนแผ�นกรองขจัดกลิ่น     (หนา T-23)

Pre Filter สัญญาณไฟกะพริบเมื่อถึงเวลาที่จะต�องทำความสะอาดแผ�นกรองหยาบ     (หนา T-23)

ตั้งเวลา • ระบบล็อค

� ใช�ปุ��มนี้ตั้งเวลาป�ด
     (หนา T-20)
� ระบบล็อค

(แตะค�างไว�ประมาณ 3 วินาที)
ใช�เพื่อป�องกันการใช�งานที่ไม�ถูกต�อง
     (หนา T-21)

เซ็นเซอรแสง    (หนา T-25)

ความสว�างของจอแสดงผลแผง
ควบคุมและอัตราการไหลเวียนอากาศ
จะเปลี่ยนไปข้ึนอยู�กับความสว�างของ
ห�อง

หมายเหตุ

� ปุ�มจะไม�ตอบสนอง ณ เวลาท่ีแตะ
 แต�จะตอบสนองหลังจากท่ีคุณแตะและปล�อยนิ้วแล�ว
� การทำงานของปุ�มอาจตอบสนองแตกต�างกันข้ึนอยู�กับอุณหภูมิและความชื้นโดยรอบ สภาพทางกายภาพของผู�ใช� 

(เช�น อุณหภูมิของร�างกายและเหง่ือ) และสภาพเคร่ืองใช�ไฟฟ�าท่ีอยู�ใกล�เครื่องฟอกอากาศ
� หากปุ�มไม�ตอบสนอง ให�แตะอีกครั้งและปล�อยนิ้ว
 ถ�าช�วงเวลาในการสัมผัสสั้นเกินไป เคร่ืองอาจจะตอบสนองไม�ถูกต�อง
 ความไวในการรับรู�จะไม�เปลี่ยนแปลงไปตามแรงสัมผัส
� ถ�าแผงควบคุมเป�ยกหรือสกปรกอาจจะทำให�เครื่องไม�ตอบสนอง
 เช็ดออกด�วยผ�าแห�งเพ่ือใช�งาน
� การแสดงผลของแผงควบคุมอาจมองเห็นได�ยากหากเคร่ืองตั้งอยู�ในสถานท่ีท่ีสว�างจ�า เช�น ใกล�หน�าต�างท่ีมีแสงอาทิตย�ส�องโดยตรง
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T-7

การใช�งานแผงควบคุมสัมผัส

บานพับ    (หนา T-21)
แกว�งบานพับ

ไหลเวียนอากาศ 
  (หนา T-17)

ปุมเพาเวอร
   (หนา T-17)

ใช�เป�ดและป�ดเคร่ือง

โหมด
   (หนา T-19)

อายุแผนกรอง • รีเซ็ต
� สลับการแสดงผลช�วงเวลาการทำความสะอาด

และการเปลี่ยนแผ�นกรองแต�ละตัวโดยประมาณ
      (หนา T-22)
� รีเซ็ตช�วงเวลาการทำความสะอาดและ

การเปลี่ยนแผ�นกรอง
 (ค�างไว�ประมาณ 3 วินาที)

     (หนา T-23)

เมนู    (หนา T-18)

แตะปุ�มนี้ก�อนเมื่อจอแสดงผล
แผงควบคุมป�ดอยู�
เม่ือแตะอีกครั้งจะป�ดจอ
แสดงผลแผงควบคุม

ใช�ปรับเปลี่ยนอัตราการ
ไหลเวียนอากาศ

สวนแสดงผล

แผงควบคุม
การทำงาน

ใช�เมื่อเลือก
โหมด
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T-8

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

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

 ความหมายของสัญลักษณ
การทํางานที่ไม�ถูกต�องที่เป�นผลมาจากการละเลยคําแนะนําจะทําให�เกิดอันตรายหรือความเสียหาย ความรุนแรงจําแนกตามสัญลักษณ�

ดังต�อไปนี้

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”

คําเตือน
เพื่อปองกันเพลิงไหม ไฟฟาช็อต และการบาดเจ็บ

เตาเสียบ ปลั๊ก และสายไฟ

 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 ลัดวงจรหรือประกายไฟ

 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

 หามจุมปลั๊กลงในนํ้าหรือเทนํ้าลงที่ปลั๊ก 

 ห�ามใช�ปลั๊กไฟเมื่อเป�ยก

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

 ถาสายไฟเสียหาย ตองเปลี่ยนโดยผูผลิต ตัวแทน หรือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อปองกันอันตราย

 หามใชแรงดันไฟฟาอื่นนอกเหนือจาก 220-240V AC

 มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม�หรือไฟฟ�าช็อตได�
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T-9

คําเตือน

กอนเริ่มใชงาน

 ระบายอากาศในหองบอยครั้งเมื่อใชงานกับเครื่องทําความรอน

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดคาร�บอนมอนอกไซด�เป�นพิษ

 สินค�านี้ไม�สามารถกําจัดคาร�บอนมอนอกไซด�

 อยาปดกั้นชองอากาศออกหรือชองอากาศเขาดวยผาที่จะซักรีด 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 แผ�นกรองฝุ�น 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 ชองวางระหวางเฟอรนิเจอร หรือตูเสื้อผา

 การระบายอากาศไม�ดีอาจทําให�เกิดความร�อนสูงเกินไปหรือไฟไหม�

 อยาใชงานเครื่องในขณะที่ถอดแผนกรอง ฯลฯ

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บหรือเครื่องล�มเหลว

 อยาเอียงหรือกลับหัวเครื่อง อยาทิ้งนํ้าหนักของคุณลงบนตัวเครื่องหรือเหยียบไปบนเครื่อง

 นอกจากนี้ไมควรใชในสถานที่ที่ไมมั่นคงหรือที่ใดๆ ที่ใกลทารก

 มิฉะนั้นแรงสั่นสะเทือนอาจทําให�เครื่องหงายท�อง ซึ่งอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บหรือเครื่องล�มเหลว

การทําความสะอาด

 เมื่อทําความสะอาด อยาสาดนํ้าไปบนตัวเครื่อง

 เพราะอาจทําให�เกิดไฟฟ�าลัดวงจรและไฟฟ�าช็อต

 อยาเติมนํา้โดยจุมเครื่องหรือสาดนํา้บนตัวเครื่อง

 เพราะอาจทําให�เกิดไฟฟ�าลัดวงจรและไฟฟ�าช็อต

ข�อควรระวังเพ
ื่อความปลอดภัย
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T-10

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ตอ)
คําเตือน

สถานที่ใชงาน

  อยาใชในสถานที่ที่มีควันปริมาณมาก เชน ในโรงอาหารและรานอาหาร

 คราบนํ้ามันหรือฝุ�นที่สะสมอยู�ในเครื่องอาจทําให�เกิดไฟไหม� เครื่องล�มเหลวและกลิ่นอันไม�พึงประสงค�

  อยาใชในสถานที่ที่มีกาซไวไฟ กาซที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือฝุนโลหะ หรือมีความเสี่ยงที่น้ํามันหรือกาซไวไฟจะรั่วไหลได

 เพราะอาจทําให�เกิดไฟไหม� ระเบิด หรือเครื่องล�มเหลว

  อยาใชในสถานที่ที่ใชงานหรือจัดเก็บตัวทําละลาย เชน สีและกาว

 เพราะอาจทําให�ชิ้นส�วนเสื่อมสภาพหรือเกิดไฟไหม�

  อยาใชในสถานที่ที่เขมาจากนํ้ามัน เชน นํ้ามันเครื่อง ลอยอยูในอากาศ

 เพราะอาจทําให�เกิดรอยแตก ไฟฟ�าช็อต หรือไฟไหม�

  อยาใชในสถานที่ที่มีการใชสารเคมีใดๆ (โรงพยาบาล โรงงาน หองปฏิบัติการ รานเสริมสวย หองปฏิบัติการถายภาพ และ

อื่นๆ)

 เคมีและตัวทําละลายที่ระเหยไปในอากาศจะทําให�เครื่องเสื่อมสภาพ ทําให�เกิดไฟฟ�าช็อต

  หามใชในสถานที่ที่มีอากาศชื้นหรืออาจจะเปยกไดงาย เชน ในหองนํ้า

 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

 แมหลังจากที่เปดเครื่อง บางครั้งเครื่องฟอกอากาศไมทํางานหรือลมไมออกมา อาจจะมี “รอยแตก” และ “รอยขีดขวน” ใน

สายไฟหรือเครื่องถูกเคลื่อนยายซึ่งทําใหเครื่องหยุดทํางาน นอกจากนี้ยังอาจจะมีเสียงและการสั่นสะเทือนผิดปกติระหวาง

การทํางาน เครื่องอาจจะเสียรูปทรงและรอนผิดปกติ อาจจะมีกลิ่นไหม หากมีความผิดปกตินอกเหนอืจากที่กลาวถึงขางตน 

ใหถอดปลั๊กออกทันทีเพื่อปองกันอุบัติเหตุและติดตอตัวแทนจําหนายของคุณเพื่อตรวจสอบหรือซอมแซม

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

 โปรดใสใจเปนพิเศษเมื่อผูใชเครื่องฟอกอากาศอยูในกลุมตอไปนี้:

  (ทารก เด็ก ผูสูงอายุ ผูที่ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิรางกายของตนเองได)

 เมื่อร�างกายสัมผัสลมโดยตรงเป�นเวลานาน อาจส�งผลเสียต�อสุขภาพ

การทําความสะอาด

  อยาใชผงซักฟอกในการทําความสะอาด

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

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

EP-PF120J_TH.indd   10EP-PF120J_TH.indd   10 11/02/2019   10:59:1311/02/2019   10:59:13
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เบ็ดเตล็ด

 อยาเอานิ้วหรือวัตถุอื่นๆ (โลหะ กระดาษ ฯลฯ) ใสลงในชองอากาศเขาหรือออก

 เพราะอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บ ไฟฟ�าช็อต และไฟไหม�

 อยาพยายามถอดแยกชิ้นสวน แกไข หรือดําเนินการซอมแซมดวยตัวเอง

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

 เด็กควรมีผูใหญดูแลเพื่อใหแนใจวาจะไมไปเลนกับตัวเครื่อง

ขอควรระวัง
การเคลื่อนยายเครื่องฟอกอากาศ

 ยายเฉพาะในทิศทางดานขางดวยลอ (เพื่อปองกันการลม)

 มีกรณีที่พื้นอาจเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับชนิดของพื้น

 ถอดปลั๊กออกจากเต�าเสียบ

 ยกเครื่องฟอกอากาศเมื่อเคลื่อนยายบนเสื่อ พื้นที่เปนรอยไดงาย พื้นไมสมํ่าเสมอ หรือพรมหนา

 เพราะอาจทําให�เสื่อ พรม และพื้นเสียหาย และอาจทําให�เครื่องล�มเหลวและได�รับบาดเจ็บเมื่อพลิกควํา่

 เมื่อถือเครื่องฟอกอากาศ ยึดที่จับใหแนน

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

 ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบ

 เมื่อเคลื่อนย�ายเครื่องโดยไม�ถอดปลั๊ก ปลั๊กและสายไฟอาจเสียหาย

 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�อนและไอนํา้มัน

 อยาใชบนพื้นที่เปนรอยไดงาย เชน พื้นไมสน

 เพราะอาจทําให�พื้นชํารุดเสียหาย

ข�อควรระวังเพ
ื่อความปลอดภัย

คําเตือน
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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ตอ)
ขอควรระวัง

เบ็ดเตล็ด

 หามขยับหรือหยุดบานพับดวยมือหรือดวยวัตถุใดๆ

 มิฉะนั้นเครื่องอาจล�มเหลว

 ถาใชเครื่องฟอกอากาศใกลสัตวเลี้ยง อยาใหปสสาวะของสัตวถูกสวนใดๆ และใหสัตวเลี้ยงอยูหางจากสายไฟ

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตและไฟไหม� หากเสียหาย ให�ถอดปลั๊กและติดต�อตัวแทนจําหน�ายเพื่อซ�อมแซม

 ใชแผนกรองของแทสําหรับเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิเทานั้น

 แผ�นกรองอื่นๆ อาจทําให�เครื่องล�มเหลว

 เครื่องนี้ไมควรใชงานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความจํากัดทางกายภาพ ทางจิตใจ หรือการรับรู หรือขาดประสบการณ

และความรู เวนแตจะไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากบุคคลที่มีความรูในการใชเครื่องและรับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคล

เหลานั้นได

การทําความสะอาด
 ดําเนินการถอดและติดตั้งแผงดานหนาอยางระมัดระวัง

 เพราะอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บ เช�น หนีบนิ้วมือ

 เมื่อทําความสะอาด วางผานุมบนพื้นและวางเครื่องและชิ้นสวนที่ถอดออกมา (แผงดานหนา ฯลฯ) บนผานั้น

 มิฉะนั้นอาจเกิดรอยขีดข�วนบนพื้น

 ใสชิ้นสวนกลับเขาที่ใหแนนหนาหลังจากทําความสะอาด

 อย�าใช�งานเครื่องขณะที่ถอดแผงด�านหน�า แผ�นกรองหยาบ แผ�นกรองฝุ�น แผ�นกรองขจัดกลิ่น และชิ้นส�วนอื่นๆ มิฉะนั้นเครื่องอาจ

ล�มเหลว
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ไมควรวางวัตถุใดๆ บนตัวเครื่องและปดกั้น
ชองอากาศเขาออก

การทําเช�นนั้นอาจทําให�เครื่องล�มเหลวและ
เกิดการบาดเจ็บ

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)

หามใชใกลกับโทรทัศนหรือวิทยุ

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

ข�อควรระวังเพ
ื่อความปลอดภัย    ข�อควรระวังในการใช�
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การเตรียมสําหรับการใชงาน
 การเคลื่อนที่ดวยลอเลื่อนควรจะทําอยางชาๆ เคลื่อนที่ในทิศทางดานขางเทานั้น (เพื่อปองกันการลม)
 เครื่องจะไมฟอกอากาศหากติดต้ังแผนกรองโดยไมถอดหอพลาสติก นอกจากนี้ยังอาจทําใหเครื่องลมเหลว
 ไมหงายทองหรือเอียงเครื่อง

ติดตั้งแผนกรองในเครื่อง
 ขั้นตอนการติดตั้งจะเหมือนกับการเปลี่ยนไส�กรอง (ใช�แผ�นกรองเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิของแท�เท�านั้น)

1

2

3

ถอดแผงดานหนาและแผนกรองหยาบ
วางเครื่องบนพ้ืนเรียบและแข็งแรง

ขณะที่รองรับเคร่ืองไว� ให�ใช�นิ้วโป�งค�อยๆ ดึงส�วนบนของ
แผงด�านหน�าทั้งด�านซ�ายและด�านขวาตามทิศทางลูกศร

เม่ือแผงด�านหน�าเป�ดจนสุดแล�ว ค�อยๆ ยกข้ึนตามทิศทาง
ลูกศร

* แผ�นกรองหยาบจะถูกปลดออกมาด�วยเม่ือถอดแผงด�านหน�า

ห�อพลาสติก

ติดตั้งแผนกรองขจัดกลิ่นในเคร่ือง

ขอควรระวัง

� อยาใชแรงมากเกินไปและทำใหแผนกรองผิดรูป

ขอควรระวัง

� อยาดึงแผงดานหนาแรงเกินไป

 เคร่ืองอาจลมคว่ำและทำใหเกิดการบาดเจ็บได

� ใส�แผ�นกรองในตำแหน�งติดตั้งแผ�นกรองขจัดกลิ่น

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

แผ�นกรองฝุ�น

ตำแหน�งติดต้ังแผ�นกรองขจัดกลิ่น

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

Deodorizing filter set position

Dust filter set position

แผงด�านหน�า

แผงด�านหน�า

ถอดแผนกรอง 
(แผ�นกรองฝุ�นและแผ�นกรองขจัดกลิ่น)

ถอดแผ�นกรองขจัดกลิ่นออกจากเครื่อง

ถอดแผ�นกรองฝุ�นออกจากเครื่อง

นำแผ�นกรองออกมาจากห�อพลาสติก

ขอควรระวัง
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Dust filter set position

5

4 ติดตั้งแผนกรองฝุนในเครื่อง

ติดแผงดานหนาเขากับเครื่อง

สอดส�วนล�างของแผงด�านหน�าเข�าไปในช�อง
รับแผง

กดแผงด�านหน�าจนได�ยินเสียงคลิกเพ่ือป�ด

คลิก

แผงด�านหน�า

ช�องรับแผง

ค�อยๆ ดึงส�วนบนของแผงด�านหน�าและ
ตรวจสอบว�าแน�นหนาดีแล�ว

� ใส�แผ�นกรองในตำแหน�งติดตั้งแผ�นกรองฝุ�น
� ติดตั้งแผ�นกรองฝุ�นโดยให�มองเห็นป�าย “FRONT SIDE”

แผ�นกรองฝุ�น

ตำแหน�งติดตั้งแผ�นกรองฝุ�น

“FRONT SIDE”

ดันแขนยึดแผงท้ังด�านซ�ายและด�านขวาเข�าไปใน
เคร่ือง

แขนยึดแผง

แผงด�านหน�า

การเตรียมสําหรับการใช�งาน
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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�เกิดการบาดเจ็บและไฟฟ�าช็อต
 การเคลื่อนยายเครื่องดวยลอสามารถทําไดบนพื้นที่เรียบและแข็งแรง หากเคลื่อนยายเครื่องบนเสื่อ พรม หรือพื้นที่ไมสมํ่าเสมอ ใหเคลื่อนยาย
โดยจับตรงที่จับ

 ระวังอย�าให�สายไฟถูกดึงหรือหนีบ

 การทิ้งเครื่องไว�ในตาํแหน�งเดิมนานๆ อาจทําให�เกิดคราบบนผนังและพื้น

 เมื่อทําความสะอาดเครื่อง ให�ย�ายเครื่องไปที่อื่นและทําความสะอาดพื้นด�วย

* เว�นพ้ืนท่ีว�าง * เว�นพ้ืนท่ีว�าง

อย�างน�อย 3 ซม.

* ช�องอากาศเข�าออกจะต�องไม�มีผ�าม�าน
 หรือเฟอร�นิเจอร�ปกคลุม
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1

2 แตะปุม       เพาเวอร

จอความสะอาด

ปุ�มเพาเวอร�

� หลังจากท่ีสัญญาณไฟท้ังหมดสว�างข้ึน “Auto” 

จะสว�างข้ึน

� ในช�วง 3 นาทีแรกเครื่องจะตรวจสอบและจัดเก็บ

สภาพของอากาศในห�อง

 ในระหว�างนี้ จอความสะอาดจะสว�างเป�นสีขาว

 การทำงานเช�นน้ีจะเกิดข้ึนทุกครั้งท่ีแตะปุ�มเพาเวอร�

เพื่อเริ่มใช�งาน

เสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบใหแนน

การทำงานจะเริ่มตน และสัญญาณไฟจะสวางขึ้น

แตะปุม       เพาเวอรขณะที่เครื่องทำงานจะทำให

สัญญาณไฟหรี่ลงและเคร่ืองหยุดการทำงาน

 โหมด “Auto” จะตั้งเป�นค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

 ตั้งแต�การใช�งานครั้งที่สองเป�นต�นไป ฟ�งก�ชันบันทึกความจําจะสั่งการตามสถานะที่บันทึกไว�  (หนา T-24)

เปลี่ยนอัตราการไหลเวียนอากาศ

 แตละครั้งท่ีแตะปุม  ในขณะที่เครื่องทํางานอยู อัตราการไหลเวียนอากาศจะเปลี่ยนตามลําดับดังนี้

การไหลเวียนอากาศ

“Silent”
(เงียบ)

…“High”
(สูง)

“Medium”
(กลาง)

“Silent”
(เงียบ)

การทํางาน
การติดตั้ง

การทํางาน
เริ่มการทํางาน
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เปลี่ยนจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัส
 ใช�ปรับการตั้งค�าของเครื่องตามที่คุณต�องการ

รายละเอียดการแสดงผลของแผงควบคุม

จอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัสจะเปลี่ยนในการแตะแตละครั้ง

แตะ           คางไวประมาณ 3 วินาที และเลือกจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัส

จอแสดงแบบท่ี 1 จอแสดงแบบท่ี 2 ป�ด

 หากไฟบนจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัสป�ดอยู� แตะ  และใช�งานหลังจากที่แผงปรากฏ

 (แตะ  อีกครั้งจะป�ดสัญญาณไฟของจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัส)

การทํางาน (ตอ)

จอแสดงผล
แผงควบคุม

รายละเอียดการแสดงผล
* ในภาพตวัอย�างเลือกโหมดรวดเร็วไว้

เมื่อห�องสว�าง เมื่อห�องมืด

จอแสดงผลแผงควบคุม / การแจ�งเตือน จอความ
สะอาด

จอแสดงผลแผงควบคุม / การแจ�งเตือน จอความ
สะอาด

จอแสดง
แบบที่ 1

เมื่อเลือกโหมดหรืออัตราการไหลเวียนอากาศ 
สัญญาณไฟจะสว�าง

สว�าง

เมื่อเลือกโหมดหรืออัตราการไหลเวียนอากาศ 
สัญญาณไฟจะหรี่ลง

หรี่

หลังจากหนึ่งนาที จะป�ดเพื่อประหยัดพลังงาน หลังจากหนึ่งนาที จะป�ดเพื่อประหยัดพลังงาน

จอแสดง
แบบที่ 2

สัญญาณไฟของโหมดที่เลือกไว�หรือสัญญาณไฟอัตรา
การไหลเวียนอากาศจะสว�าง
สัญญาณไฟอื่นๆ จะหรี่ลง**
* ไม�เปลี่ยนแปลงหลังจากทําการเลือกแล�วหนึ่งนาทีขึ้นไป สว�าง

สัญญาณไฟของโหมดที่เลือกไว�หรือสัญญาณไฟอัตราการ
ไหลเวียนอากาศจะหรี่ลง
* ไม�เปลี่ยนแปลงหลังจากทําการเลือกแล�วหนึ่งนาทีขึ้นไป

หรี่

ป�ด

ป�ดทั้งหมด

* เมื่อใช�งาน ให�แตะปุ�ม MENU เพื่อเป�ดสัญญาณไฟ 
สัญญาณไฟจะป�ดอีกครั้งหลังจากใช�งานแล�วหนึ่งนาที

ป�ด

ป�ดทั้งหมด

* เมื่อใช�งาน ให�แตะปุ�ม MENU เพื่อเป�ดสัญญาณไฟ 
สัญญาณไฟจะป�ดอีกครั้งหลังจากใช�งานแล�วหนึ่งนาที 

ป�ด

 ในคู�มือนี้ ตัวอย�างต�อไปนี้จะอธิบายไว�ในจอแสดงแบบที่ 1
**การแสดงผลอาจมองเห็นได�ยากเมื่อเครื่องวางใกล�หน�าต�างที่มีแสงอาทิตย�ส�องโดยตรงและสถานที่อื่นๆ ที่มีแสงจ�าในทํานองเดียวกัน
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T-19

เลือกโหมด

คุณสมบัติที่เปนประโยชน

Night (กลางคืน)

เมื่อห�องสว�าง เครื่องจะทํางานในโหมด “อัตโนมัติ”
เมื่อห�องมืด เครื่องจะทํางานด�วยอัตราการไหลเวียนอากาศแบบเงียบ

Rapid (รวดเร็ว)

เครื่องทํางานที่อัตราการไหลเวียนอากาศระดับสูงสุด

Auto (อัตโนมัติ)

 ตรวจจับระดับความสกปรกในอากาศด�วยเซ็นเซอร�กลิ่นและเซ็นเซอร�ฝุ�น และเปลี่ยนอัตราการไหลเวียนอากาศโดยอัตโนมัติ
 ระหว�างการทํางานด�วยอัตราการไหลเวียนอากาศ “อัตโนมัต”ิ เครื่องจะทํางานด�วยอัตราการไหลเวียนอากาศจากเงียบไปสูงสุด

 เมื่อห�องมืด เครื่องจะทํางานด�วยอัตราการไหลเวียนอากาศระดับกลางหรือเงียบ  (หนา T-25)
 * ค�าบนหน�าจอ Odor&TVOC และอัตราการไหลเวียนอากาศอาจไม�ทํางานในเวลาเดียวกัน

แตะ

การแตะแต�ละคร้ังจะเปลี่ยนโหมดการทำงาน

� สัญญาณไฟของโหมดท่ีเลือกจะสว�างข้ึน

สัญญาณไฟ

อัตโนมัติ
Auto

รวดเร็ว
Rapid

กลางคืน
Night 

ประหยัดพลังงาน
eco

หากอากาศสะอาดและอัตราการไหลเวียนอากาศแบบ “เงียบ” ทํางานต�อเนื่องเป�นเวลา 10 นาทีขึ้นไป พัดลมจะหยุดเป�นเวลาประมาณ 50 นาที 
จากนั้นอัตราการไหลเวียนอากาศแบบ “เงียบ” จะทํางานเป�นเวลาประมาณ 10 นาทีสลับกันเพื่อประหยัดค�าไฟฟ�า
เมื่ออากาศสะอาดในโหมดอัตโนมัติ เครื่องฟอกอากาศจะทํางานในอัตราการไหลเวียนอากาศแบบ “เงียบ” และไม�หยุด
* ในขณะที่กําลังทํางานในโหมดประหยัดพลังงาน เซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�นยังสามารถทํางานต�อไปได� เมื่อเซ็นเซอร�ตรวจพบกลิ่นหรือฝุ�น 
อัตราการไหลเวียนอากาศจะเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู�กับปริมาณการปนเป��อนในอากาศ

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

หยุดการทำงาน

10 นาที

50 นาที 50 นาที

10 นาที 10 นาที
อัตราไหลเวียนอากาศ
แบบ “เงียบ”

หมายเหตุ

 พัดลมอาจหยุดทํางาน จอแสดงอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู�กับผลการทํางาน

 เมื่อพัดลมหยุดระหว�างการทํางานแบบประหยัดพลังงาน จะไม�สามารถตั้งค�าบานพับให�แกว�งได�

การทํางาน    คุณ
สมบัติที่เป�นประโยชน�

(การทํางานแบบประหยัดพลังงาน)
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T-20

คุณสมบัติที่เปนประโยชน (ตอ)

สลับระหวางการแสดงผล PM2.5/Odor&TVOC/ตั้งเวลา
 แมวาปกติแลวหนาจอจะแสดงปริมาณ PM2.5 คุณสามารถตรวจสอบระดับ Odor&TVOC หรือเวลาคงเหลือของการตั้งเวลาได

 คา PM2.5 และ Odor&TVOC เปนคาโดยประมาณเทานั้น

แตะ           เพื่อสลับการแสดงผล

แตะปุ�มแต�ละครั้งเพื่อเปล่ียนจอแสดงผลดังนี้

PM2.5 (µg/m3) Odor&TVOC
ตั้งเวลา
Timer

ตั้งเวลาหยุดการทํางาน

2h         4h 6h 8h Off

แตะ           เพื่อตั้งเวลา

ทุกครั้งที่แตะ การแสดงผลต�อไปนี้จะปรากฏบนจอแสดงผลเพื่อการตั้งค�า

 ตั้งเวลาหยุดการทํางานเพื่อปดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากทํางานตามเวลาที่กําหนด

จอแสดงผล รายละเอียดการแสดงผล ตัวอย�าง

PM2.5

แสดงปริมาณ PM2.5 ที่เซ็นเซอร�วัดได�โดยใช�หน�วย μg/m3

ค�า : 75 หรือมากกว�า ← …… → 0
ระดับความสกปรก : สกปรก ← …… → สะอาด
 * จะไม�ทํางานพร�อมกับจอความสะอาดและการทํางานอัตโนมัติ

(เมื่อค�าเท�ากับ 50 µg/m
3
)

Odor&TVOC
แสดงระดับความเข�มข�นของกลิ่นและ TVOC ที่เซ็นเซอร�วัดได�ตั้งแต� 0 ถึง 100
ค�า : 100 ← …… →  0
ความเข�มข�นของกลิ่น : รุนแรง ← …… → อ�อน

(เมื่อค�าเท�ากับ 80)

Timer แสดงเวลาคงเหลือของการตั้งเวลา

 * จอแสดงผลจะสับเปลี่ยนเป�น PM2.5 โดยอัตโนมัติหนึ่งนาทีหลังจากแสดง Odor&TVOC หรือการตั้งเวลา

จอแสดงผล รายละเอียดการแสดงผล ตัวอย�าง

Timer
หยุดโดยอัตโนมัติหลังจากทํางานตามเวลาที่กําหนด
สัญญาณไฟจะสว�างขณะที่ตั้งเวลาไว�

สัญญาณไฟ

(เมื่อตั้งเวลาป�ดไว�ที่ 4hr)

 * จอแสดงผลจะสับเปลี่ยนเป�น PM2.5 โดยอัตโนมัติหนึ่งนาทีหลังจากตั้งเวลา

รายละเอียดการแสดงผลบนหน�าจอ

รายละเอียดการแสดงผลบนหน�าจอ
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T-21

แตะ

บานพับเริ่มแกว�ง � การตั้งค�าจะสับเปลี่ยนระหว�างเป�ดกับป�ดทุกคร้ังท่ีแตะปุ�ม

� สัญญาณไฟ Swing จะสว�าง

ป�ดแกว�ง
Swing

สัญญาณไฟ

� เมื่อยกเลิกการแกว�ง บานพับจะเป�ดโดยหันข้ึน

คุณ
สมบัติที่เป�นประโยชน�

ตั้งระบบล็อค
 ป�องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช�งานโดยเด็กเล็ก
 สามารถตั้งค�าได�ขณะที่เครื่องทํางาน

 ใช�ขั้นตอนเดียวกันหากต�องการป�ดระบบ

แตะ          คางไวประมาณ 3 วินาที1

� หากตองการยกเลิกระบบล็อค ใหแตะ         คางไวประมาณ 3 วินาที จะมีเสียงเตือนดังขึ้นสองครั้ง (beep beep)

 และระบบล็อคถูกยกเลิก

� ทุกคร้ังที่แตะ          คางไวประมาณ 3 วินาที จะเปดหรือยกเลิกการใชงานระบบล็อค

 สัญญาณไฟจะดับลงเมื่อระบบล็อคถูกยกเลิก

� หลังจากแตะ         คางไวประมาณ 3 วินาที เสียงเตือนจะดังขึ้น 1 คร้ัง (beep) สัญญาณไฟระบบล็อคจะสวาง

สัญญาณไฟ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 หลังจากตั้งค�าระบบล็อค จะไม�สามารถกดปุ�มใดๆ ได�เลยยกเว�นปุ�ม ,  และการทํางานระบบล็อค  

 ในกรณีที่ไฟตกหรือไฟดับ เมื่อไฟมา ระบบล็อคก็ยังคงทํางานอยู�แม�จะแตะปุ�ม  เพาเวอร�และถอดปลั๊กออกจากเต�าเสียบแล�ว กด  

ค�างไว�ประมาณ 3 วินาทีเพื่อยกเลิก

 อย�าเลื่อนบานพับอัตโนมัติด�วยมือ

 การทําเช�นนั้นอาจทําให�เลื่อนไม�ถูกต�อง

 หากเลื่อนด�วยมือโดยไม�ตั้งใจและบานพับเลื่อนไม�ถูกต�อง ให�ป�ด

การใช�งานด�วยปุ�มเพาเวอร� รอประมาณ 25 วินาทีและเป�ดใช�งาน

ใหม�อีกครั้ง

 ไม�สามารถทํางานได�เมื่อเครื่องอยู�ใน “ระบบล็อค” 

ทําใหบานพับแกวง

� อยาแหยน้ิวมือหรือวัตถุยาวๆ เขาไปในชองอากาศออก
 มิฉะนั้นอาจทำให�เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติ
� อยาแตะตองบานพับอัตโนมัติขณะท่ีกำลังแกวง
 มิฉะนั้นนิ้วมืออาจติดในบานพับ

ขอควรระวัง
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T-22

แสดงชวงเวลาการทําความสะอาดและการเปลี่ยนแผนกรองแตละตัวโดยประมาณ

คุณสมบัติที่เปนประโยชน (ตอ)

แตะ           และเลือกแผนกรอง

แตะปุ�มแต�ละคร้ังเพื่อเปลี่ยนแผ�นกรองดังนี้ เมื่อเลือกแผ�นกรอง สัญญาณไฟของแผ�นกรองนั้นจะสว�าง
ฝุ�น (%)
Dust (%)

ขจัดกลิ่น (%)
Deodorizing (%)

กรองหยาบ (%)
Pre Filter (%)

จอแสดงผล รายละเอียดการแสดงผล ตัวอยาง  (เมื่อคาเทากับ 100%)

Dust

แสดงอายุการใช �งานที่ เหลือ

ของแผ�นกรองฝุ�นจนกว�าจะถึง

เวลาเปลี่ยนโดยแสดงเป�น %

สัญญาณไฟ

Deodorizing

แสดงอายุการใช �งานที่ เหลือ

ของแผ�นกรองขจัดกลิ่นจนกว�า

จะถึงเวลาเปลี่ยนโดยแสดงเป�น 

%

สัญญาณไฟ

Pre Filter

แสดงอายุการใช �งานที่ เหลือ

ของแผ�นกรองหยาบจนกว �า

จะถึงเวลาทําความสะอาดโดย

แสดงเป�น %

สัญญาณไฟ

  การแสดงผลจะสับเปลี่ยนเป�น PM2.5 หนึ่งนาทีหลังจากแสดง Dust, Deodorizing หรือ Pre-Filter
  ค�าที่ปรากฏบนจอแสดงผลเป�นเพียงค�าโดยประมาณเท�านั้น

ไม�ว�าแผ�นกรองจะสกปรกเพียงไร จะลดจาก 100% เป�น 0% เมื่อเวลาผ�านไป
ถ�าไม�มีลมออกมา มีกลิ่นแรง หรือกลิ่นยังคงอยู�ก�อนที่ค�าจะเหลือ 0% ให�ทําความสะอาด (หนา T-26, T-27) หรือเปลี่ยน (หนา T-30) แผ�นกรอง หลังจาก
นั้นให�ทําการรีเซ็ต (หนา T-23) เพื่อรีเซ็ตค�าเป�น 100%
เมื่อใช�งานอย�างต�อเนื่องด�วยอัตราการไหลเวียนอากาศระดับกลาง ควรเปลี่ยนแผ�นกรองฝุ�นและแผ�นกรองขจัดกลิ่นที่ประมาณ 10 ป� และทําความสะอาด
แผ�นกรองหยาบประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง
หากใช�งานด�วยอัตราการไหลเวียนอากาศระดับสูงหรือรวดเร็ว ระยะเวลาจะสั้นลง และหากใช�อัตราการไหลเวียนอากาศแบบเงียบ ระยะเวลาจะยาวนาน
ขึ้น

รายละเอียดการแสดงผลบนหน�าจอ
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T-23

รีเซ็ตสัญญาณไฟแผนกรอง

เลือกแผนกรองที่ตองการรีเซ็ต  (หนา T-22)

หากสัญญาณไฟแผนกรองกะพริบ

 สัญญาณไฟ Dust, Deodorizing และ Pre-Filter กะพริบเพื่อแจ�งว�าถึงเวลาเปลี่ยนแผ�นกรองฝุ�นหรือแผ�นกรองขจัดกลิ่น หรือถึงเวลาทําความสะอาดแผ�น
กรองหยาบ

 หลังจากเปลี่ยนหรือทําความสะอาดแผ�นกรองแล�ว แตะปุ�มรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตอายุการใช�งานของแผ�นกรองหรือเวลาทําความสะอาด
สามารถทําการรีเซ็ตได�แม�ว�าสัญญาณไฟแผ�นกรองจะไม�กะพริบ

การแสดงผล การปฏิบัติ

กะพริบ หากสัญญาณไฟ Dust กะพริบ ให�เปลี่ยนแผ�นกรองฝุ�นตาม “ขั้นตอนการเปลี่ยนแผ�นกรองฝุ�น/แผ�นกรองขจัด

กลิ่น”  (หนา T-30)

กะพริบ
หากสัญญาณไฟ Deodorizing กะพริบ ให�เปลี่ยนแผ�นกรองขจัดกลิ่นตาม “ขั้นตอนการเปลี่ยนแผ�นกรองฝุ�น/

แผ�นกรองขจัดกลิ่น”  (หนา T-30)

กะพริบ

หากสัญญาณไฟ Pre-Filter กะพริบ ให�ทําความสะอาดตามขั้นตอน “การทําความสะอาด” 

 (หนา T-26)

แตะ             คางไวเปนเวลา 3 วินาที

เสียงเตือนดังหนึ่งครั้งและรีเซ็ต
สัญญาณไฟสว�าง

คุณ
สมบัติที่เป�นประโยชน�
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T-24

ฟงกชันบันทึกความจํา/หนาจอ/เซ็นเซอร/ระบบตรวจจับอัตโนมัติ
ฟงกชันบันทึกความจํา

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

จอความสะอาด
 ระดับการปนเป��อนในอากาศที่ตรวจจับโดยเซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�นจะแสดงผลใน

 สีที่แตกต�างกันไป
จอความสะอาด

สีการแสดงผล : น้ำเงิน เขียว เหลือง ส�ม แดง
ระดับความสกปรก : สะอาด    สกปรก

หมายเหตุ

 หากติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่ตรวจจับสิ่งปนเป��อนได�ยาก หรือหากเซ็นเซอร�สกปรก สีการแสดงผลอาจคลาดเคลื่อน

เซ็นเซอรกลิ่น
 เซ็นเซอร�นี้ตรวจจับกลิ่นต�างๆ และ VOC ในอากาศ เช�น ควันบุหรี่และกลิ่นจากสัตว�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� กลิ่นนํา้หอมหรือเครื่องสําอางที่ใช�ใน
 ร�านเสริมสวยหรือสถานเสริมความงาม สเปรย� ไอนํา้ การเปลี่ยนอุณหภูมิแบบทันทีทันใด ฯลฯ

เซ็นเซอร�กลิ่น

เซ็นเซอรฝุน
 เซ็นเซอร�นี้ตรวจจับอนุภาคในอากาศ เช�น PM2.5 ควันบุหรี่ ฝุ�นในบ�าน และละอองเกสรดอกไม�

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

น�อยกว�าควันบุหรี่มาก ฯลฯ ในกรณีนี้ จอความสะอาดอาจแสดงผลแตกต�างจากฝุ�นในอากาศ

 เซ็นเซอร�ฝุ�นอาจจะทํางานผิดปกติหากเซ็นเซอร�สกปรก

 ทําความสะอาดเซ็นเซอร�ฝุ�นและบริเวณโดยรอบตามรอบเวลา 

เซ็นเซอร�ฝุ�น

เป�ดฝาครอบออก

ระบบตรวจจับอัตโนมัติ

 เครื่องฟอกอากาศจะทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจจับการปนเป��อนในอากาศโดยใช� “เซ็นเซอร�กลิ่น” และ “เซ็นเซอร�ฝุ�น”

 3 นาทีแรกหลังจากเป�ดการใช�งาน เครื่องฟอกอากาศจะทําการตรวจสอบสภาพอากาศภายในห�อง

 การฟอกอากาศยังคงทํางานในขณะที่ทําการตรวจสอบสภาพอากาศ

 ในระหว�างนี้ “จอความสะอาด” จะสว�างเป�นสีขาว

 หลังจากตรวจสอบสภาพอากาศแล�ว “จอความสะอาด” จะแสดงผลของการปนเป��อนที่ได�จาก “เซ็นเซอร�กลิ่น” และ “เซ็นเซอร�ฝุ�น”

 ถ�าเสียบปลั๊กในสภาพอากาศที่ปนเป��อน ความไวเซ็นเซอร�อาจลดลง

 ให�ใช�การทํางานระดับ “สูง” หรือ “รวดเร็ว” เพื่อทําความสะอาดอากาศในห�อง หรือเป�ดหน�าต�างและถอดปลั๊กออกสัก 10 วินาทีให�อากาศโดย

รอบสะอาดก�อนจะเสียบปลั๊กใหม�อีกครั้ง
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T-25

ฟ
�งก�ชันบันทึกความจํา/หน�าจอ/เซ็นเซอร�/ระบบตรวจจับอัตโนมัติ

เซ็นเซอรแสง

 เมื่อห�องมืด แตะแผงควบคุมสัมผัสและจอความสะอาดจะหรี่ลงโดยอัตโนมัติ
 เมื่อตั้งค�าโหมดการทํางาน อัตราการไหลเวียนอากาศจะเปลี่ยนไปตามที่แสดงในตารางด�านล�าง

 สามารถปรับอัตราการไหลเวียนอากาศได�ด�วยตนเองหากไม�ต�องการเปลี่ยน  (หนา T-17)

โหมดการทํางาน อัตราการไหลเวียนอากาศ

Auto (อัตโนมัติ) ปานกลางหรือเงียบ

Rapid (รวดเร็ว) ทํางานรวดเร็ว (อัตราการไหลเวียนอากาศสูงสุด) ต�อเนื่อง

Night (กลางคืน) เงียบ

eco (ประหยัดพลังงาน) คงอยู�ในการทํางานแบบประหยัดพลังงาน

การปรับคาความไวเซ็นเซอร

 ความไวของ “เซ็นเซอร�กลิ่น” และ “เซ็นเซอร�ฝุ�น” จะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามอัตราไหลเวียนอากาศ ซึ่งสามารถปรับได� 3 ขั้นตอน

 คุณสามารถปรับความไวเซ็นเซอร�ได�ตามต�องการ

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

 หากการแสดงผลหรือการตั้งค�าอัตราการไหลเวียนอากาศเปลี่ยนไประหว�างใช�งาน ให�ตั้งค�าใหม�อีกครั้ง

ขณะที่แสดงผล (ประมาณ 10 วินาที) ใหแตะ        คางไวประมาณ 3 วินาทีและแตะ        อีกครั้ง

ขณะที่แตะ        ใหแตะ        คางไวประมาณ 3 วินาที

� ค�าความไวเซ็นเซอร�จะถูกปรับจาก

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

หากตองการปรับคาความไวใหทำซ้ำขั้นตอน 
เมื่อทำซ้ำ ค�าความไวจะแสดงผลการปรับดังนี้ 

� ประมาณ 10 วินาทีหลังจากการปรับค�าความไวเซ็นเซอร� การแสดงผลจะหายไปและเปล่ียนเป�นค�าท่ีเลือกไว�

1

2

3 2

การแสดงผล

กลางต่ำ สูง

21

ความไว
เซ็นเซอร�

…
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T-26

 ไม�ควรฉีดนํา้ที่ตวัเครื่อง เพราะจะทําให�เครื่องล�มเหลว
 อย�าใช�สารระเหย เช�น นํา้มัน ทินเนอร� เบนซิน แวกซ� นํา้มันก�าด แอลกอฮอล� ฯลฯ ผงขัดเงา นํา้ยาทําความสะอาด (ทั้งสําหรับใช�ในครัวหรือ
ซักผ�า) สารเคมีดังกล��าวอาจทําให�เครื่องเปลี่ยนรูปทรง สีเปลี่ยน หรือทําให�ตวัหนังสือหลุดลอก
 เมื่อใช�ผ�าที่ผ�านกรรมวิธีทางเคมี ให�ทําตามคาํแนะนาํเพื่อความปลอดภัย
 ห�ามใช�เครื่องเป�าแห�งหรือเครื่องทําความร�อนเพื่อทําให�เครื่องฟอกอากาศแห�ง ความร�อนอาจทําให�ตวัเครื่องเปลี่ยนรูปทรง สีเปลี่ยน หรือทําให�ตวัหนังสือหลุดลอก
 ปูผ�าเนื้อนุ�มหรือวัสดุที่คล�ายกันไว�ข�างใต�เครื่องฟอกอากาศ เพื่อป�องกันพื้นเป�นรอยขีดข��วน
 อย�าเอียงหรือกลับหัวเครื่อง

การทําความสะอาด

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

คําเตือน

ขอควรระวัง

แผนกรองหยาบ (คําแนะนําในการทําความสะอาด: เมื่อสัญญาณไฟแผนกรองหยาบกะพริบหรือทุกๆ 1 เดือน)

เปดแผงดานหนา    (หนา T-14)

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องหยุดทำงานแลวกอนที่จะถอดปลั๊กออก
 ขณะใช�งาน แตะปุ�ม        เพาเวอร�เพื่อหยุดการทำงาน

การทำความสะอาด
 ขจัดฝุ�นด�วยเครื่องดูดฝุ�น

   ใช�หัวแปรงของเครื่องดูดฝุ�นป�ดเบาๆ และดูดฝุ�นออก

 ขจัดฝุ�นโดยล�างด�วยน้ำ

   หากมีสิ่งสกปรกมาก ล�างด�วยน้ำและฟองน้ำนุ�มๆ อย�างระมัดระวัง ล�างน้ำ 

  และปล�อยให�แห�งในพื้นที่ที่อากาศถ�ายเทได�ดีและไม�โดนแสงแดดโดยตรง

 แผ�นกรองหยาบถูกเกี่ยวไว�บนแผงด�านหน�า

 จับส�วนบนตรงกลางแผ�นกรองหยาบและดึงตามทิศทางลูกศรเพื่อถอดออก

1

2
ถอดแผนกรองหยาบออกจากแผงดานหนา3

4
แผ�นกรองหยาบหัวแปรง

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

ขอควรระวัง
หมายเหตุ: ทำความสะอาดพืน้ผิวด�านหลังด�วย

แผ�นกรองหยาบ

แผงด�านหน�า
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T-27

แผนกรองฝุน / แผนกรองขจัดกลิ่น (คําแนะนําในการทําความสะอาด: ทุกๆ 1 เดือน)

การทําความสะอาด

5

6

ใสแผนกรองหยาบในเครื่อง

ปดแผงดานหนาจนไดยินเสียงคลิก    (หนา T-15)

สอดตะขอสองตัวของแผงด�านหน�าเข�าไปในร�องสอดแผ�นกรองหยาบ

จับส�วนเว�าของแผ�นกรองหยาบและสอดเข�าไปในแผงด�านหน�า

ตะขอแผงด�านหน�า

ช�องแผ�นกรองหยาบ

ส�วนเว�าของแผ�นกรองหยาบ

 แผ�นกรองหยาบเป�นแบบใช�แล�วทิ้ง
เมื่อจาํเป�นต�องเปลี่ยนแผ�นกรองหยาบ ให�สั่งซื้อชิ้นส�วน (หมายเลข EP-PF120C 903)

 (หนา T-34)

 แผนกรองขจัดกลิ่นไมสามารถกําจัดกลิ่นของสารอันตรายในบุหรี่ (คารบอนมอนอกไซด ฯลฯ) หรือกลิ่นที่สงอยางตอเนื่อง
 การใชในสถานที่ที่มีกลิ่นแรง เชน ควันบุหรี่หรือบารบีคิว จะทําใหอายุการใชงานของแผนกรองขจัดกลิ่นสั้นลง

ในกรณีเชนนี้ควรใชงานแผนกรองขจัดกลิ่นขณะที่ระบายอากาศในหองไปดวย

ขอควรระวัง

ถอดแผงดานหนาและแผนกรองหยาบ    (หนา T-14)

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องหยุดทำงานแลวกอนที่จะถอดปลั๊กออก

 ขณะใช�งาน แตะปุ�ม         เพาเวอร�เพื่อหยุดการทำงาน

การทำความสะอาด

1

2
3

 ฝุ�นในแผ�นกรองฝุ�นหรือแผ�นกรองขจัดกลิ่นอาจ

 ส�งกลิ่นออกมา 

 ให�ทำความสะอาดโดยใช�เครื่องดูดฝุ�นหรืออุปกรณ�ที่คล�ายกัน

  ใช�หัวแปรงของเครื่องดูดฝุ�นป�ดเบาๆ และดูดฝุ�นออก

หัวแปรง

แผ�นกรองขจัดกล่ิน

แผ�นกรองฝุ�น
 อย�าใช�แรงมากเกินไปและทำให�แผ�นกรองฝุ�นผิดรูป

ขอควรระวัง

4
5

ติดตั้งแผนกรองแตละตัว    (หนา T-14, T-15)

ติดตั้งแผนกรองหยาบและแผงดานหนาเขากับตัวเครื่อง    (หนา T-15)

ขอควรระวัง  ไมสามารถลางแผนกรองฝุนและแผนกรอง
ขจัดกลิ่นดวยน้ำได
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T-28

เครื่องฟอกอากาศ (ควรทําความสะอาด: ทุกๆ 1 เดือน)

 เช็ดฝุ�นที่ติดอยู�ที่ตวัเครื่อง แผงควบคุมสัมผัส และพื้นผิวตวัเครื่องด�วยผ�านุ�มชุบหมาด

 ทําความสะอาดสารเคมีที่ติดอยู�เป�นประจาํ เช�น ส�วนผสมของนํา้มันและยาฆ�าแมลง

 ขจัดฝุ�นออกจากผิวหน�าของช�องอากาศเข�าที่แผงด�านหน�า เซ็นเซอร�ฝุ�น และเซ็นเซอร�กลิ่นโดยใช�เครื่องดูดฝุ�น

 และเช็ดออกด�วยผ�านุ�ม

 ถอดแผงด�านหน�าเมื่อทําความสะอาดเซ็นเซอร�กลิ่น  (หนา T-14)

 อย�าทําความสะอาดเฉพาะด�านหน�าของแผงด�านหน�าเท�านั้น แต�ให�ปลดออกจากเครื่องและทําความสะอาดด�านหลังด�วย

แผงด�านหน�า (ช�องอากาศเข�า)

เซ็นเซอร�ฝุ�น

เซ็นเซอร�กลิ่น

หัวแปรง

เซ็นเซอรฝุน (ควรทําความสะอาด: อยางนอยทุกๆ 3-6 เดือน)

 ทําความสะอาดเป�นประจาํ อย�างน�อยทุก 3-6 เดือน
 เซ็นเซอร�ฝุ�นจะทําการตรวจจับฝุ�นเท�านั้น ไม�สามารถกาํจัดฝุ�นออกไปได�
 หากเซ็นเซอร�สกปรกอาจทํางานผิดปกติ และอาจเตือนว�าตรวจจับฝุ�นได�แม�อากาศจะสะอาด

เปดฝาครอบเซ็นเซอรฝุนและนำฝุนออก
 ใช�นิ้วกดส�วนล�าง

 เป�ดฝาครอบเซ็นเซอร�ฝุ�น ดูดฝุ�นออกด�วยหัวแปรงเครื่องดูดฝุ�นและ

เช็ดด�วยผ�านุ�ม

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องหยุดทำงานแลว
กอนที่จะถอดปลั๊กออก

 ขณะใช�งาน แตะปุ�ม         เพาเวอร�เพื่อหยุดการทำงาน

1

2

3 เช็ดเลนสดวยกานสำลี (ซื้อเพิ่มเติม)

ขอควรระวัง

ฝาครอบเซ็นเซอร�ฝุ�น

หัวแปรง

 หากเช็ดสิ่งสกปรกออกได�ยาก ให�เช็ดเลนส�ด�วยก�านสำลีชุบน้ำ

หมาดๆ เบาๆ หลังจากนั้นให�ใช�ก�านสำลีแห�งเช็ดอีกครั้ง

 ขจัดฝุ�นรอบเลนส�ออกให�หมด

 หลังจากทำความสะอาดแล�ว ให�ติดตั้งฝาครอบเซ็นเซอร�ฝุ�น

 หลังจากทำความสะอาด ให�ใช�งานเครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่มี

อากาศสะอาด เป�ดโหมดอัตโนมัติ หากจอความสะอาดไม�เปลี่ยน

เป�นสีน้ำเงินภายใน 10 นาที แสดงว�าอาจจะยังมีฝุ�นหลงเหลืออยู�

 โปรดทำความสะอาดอีกครั้ง

 ห�ามให�เลนส�กระทบกระเทือน
 เพราะอาจเกิดความเสียหาย

 ควรถอดและติดตั้งแท็บฝาครอบเซ็นเซอร�ฝุ�นด�วยความ
ระมัดระวัง

 เพราะอาจเกิดความเสียหาย

เลนส�

การทําความสะอาด (ตอ)
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T-29

เปลี่ยนแผนกรองฝุน/แผนกรองขจัดกลิ่น
เมื่อหมดอายุการใชงาน

 แผนกรองเปนแบบใชแลวทิ้ง เมื่อใชงาน ประสิทธภิาพของแผนกรองจะลดลง

 อายุการใชงานมาตรฐานของแผนกรองฝุนและแผนกรองขจัดกลิ่นคือประมาณ 10 ป (ทดสอบโดย Japan Electrical Manufacturers’ Association)

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

 [แผ�นกรองฝุ�น]  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

 เปลี่ยนแผนกรองขจัดกลิ่นเมื่อกําจัดกลิ่นออกไดยาก

 อายุการใชงานอาจสั้นลง ขึ้นอยูกับสถานที่ติดต้ังและสภาพการใชงาน หากกําจัดฝุนและกลิ่นออกไดยาก ใหเปลี่ยนแผนกรองทันที มิฉะนั้นแผนกรองอาจ

มีกลิ่นเหม็น

 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

เปลี่ยนแผ�นกรองฝุ�น/แผ�นกรองขจัดกลิ่น
การทําความสะอาด
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T-30

ขั้นตอนการเปลี่ยนแผนกรองฝุน/แผนกรองขจัดกลิ่น

ถอดแผงดานหนาและแผนกรองหยาบ    (หนา T-14)

ถอดแผนกรองเดิมออก    (หนา T-14)

นำแผนกรองออกจากหอพลาสติก และใสเขาไปในตัวเครื่อง

ติดตั้งแผนกรองหยาบและแผงดานหนาเขากับตัวเครื่อง    (หนา T-15)

� ถอดแผ�นกรองฝุ�นก�อน แล�วจึงถอดแผ�นกรองขจัดกลิ่น

ตรวจสอบใหแนใจวาพัดลมหยุดทำงานแลว จากนั้นดึงปลั๊กออก

� ขณะใช�งาน แตะปุ�ม         เพาเวอร�เพื่อหยุดการทำงาน
1

2
3

4

5

ถอดห�อพลาสติกของแผ�นกรองใหม�ออก

ขอควรระวัง

� หากติดตั้งโดยไมนำแผนกรองออกจากถุงพลาสติก แผนกรองจะไมสามารถทำงานได อาจทำใหการทำงานของเคร่ืองฟอก
อากาศผิดปกติ

� การสั่นสะเทือนระหวางการขนสงอาจทำใหเม็ดกำจัดกลิ่นหลุดออกจากแผนกรอง

� เมื่อถอดหอพลาสติกของแผนกรองและติดตั้งแผนกรองเขากับเคร่ือง ตรวจสอบใหแนใจวามือของคุณ เสื้อผา 
และบริเวณโดยรอบสะอาด

� เช็ดทำความสะอาดเม็ดกำจัดกลิ่นที่หลุดออกมาหรือติดแนนอยูกับแผนกรอง

� การทำเชนน้ีจะไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น

ขอควรระวัง

� อย�าใช�แรงมากเกินไปและทำให�แผ�นกรองฝุ�นผิดรูป

ใส�แผ�นกรองขจัดกลิ่นเข�าไปในตัวเครื่อง

ใส�แผ�นกรองฝุ�นเข�าไปในตัวเคร่ือง

แผ�นกรองฝุ�น

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

ขอควรระวัง
� ใชแผนกรองของแทสำหรับเครื่องฟอกอากาศ

ฮิตาชิเทานั้น แผนกรองอื่นๆ อาจทำใหเครื่อง
ทำงานผิดปกติได

แผ�นกรองฝุ�น

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

ห�อพลาสติก

แผ�นกรองใหม�

เปลี่ยนแผนกรองฝุน/แผนกรองขจัดกลิ่น (ตอ)
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T-31

แนวทางการแกปญหา
เมื่อมีการแจงเตือนปรากฏบนหนาจอ

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�? แตะปุ�มเพาเวอร�เพื่อเป�ดเครื่อง

 แผ�นกรองฝุ�นและแผ�นกรองขจัดกลิ่นติดตั้งอย�างถูกต�องหรือ
ไม�?

ติดตั้งแผ�นกรองอย�างถูกวิธี
 (หนา T-14, T-15)

ไมสามารถทํางานได

 ได�ตั้งค�าระบบล็อคไว�หรือไม�? ยกเลิกการตั้งค�า  (หนา T-21)

 มีหยดนํา้หรือฝุ�นเกาะตวัอยู�บนแผงควบคุมหรือไม�? เช็ดออกด�วยผ�านุ�มๆ  (หนา T-6, T-7)

 คุณใส�ถุงมือหรือติดพลาสเตอร�อยู�หรือไม�? สัมผัสโดยตรง

 คุณกดปุ�มอื่นๆ ด�วยหรือไม�? สัมผัสครั้งละปุ�มเดียว

การทํางานหยุดกลาง
คัน  กาํลังทํางานในโหมด “ประหยัดพลังงาน” อยู�หรือไม�?

เปลี่ยนเป�นโหมดอื่น
 (หนา T-19)

อัตราการไหลเวียน
อากาศไมลดลงแม
อากาศจะสะอาดแลว

 อัตราการไหลเวียนอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม�?
เลือกโหมดอัตโนมัติหรืออัตราการไหลเวียนอากาศอื่นๆ 

 (หนา T-17, T-19)

อัตราการไหลเวียน
อากาศไมเพิ่มขึ้นแม
อากาศจะปนเปอน

 อัตราการไหลเวียนอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม�?
เลือกโหมดอัตโนมัติหรืออัตราการไหลเวียนอากาศอื่นๆ 

 (หนา T-17, T-19)

 เซ็นเซอร�กลิ่นอุดตันเพราะฝุ�นหรือสิ่งอื่นๆ หรือไม�? ทําความสะอาดเซ็นเซอร�กลิ่น  (หนา T-28)

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

 (หนา T-28)

 เมื่อเสียบปลั๊ก อากาศรอบๆ สะอาดขึ้นหรือไม�?

เปลี่ยนอัตราการไหลเวียนอากาศ  (หนา T-17)
หรือเป�ดหน�าต�าง ถอดปลั๊กออกเมื่ออากาศรอบตวัสะอาด
บริสุทธิ์แล�ว หลังจากนั้น 10 วินาที ค�อยเสียบปลั๊กอีกครั้ง

 (หนา T-24)

การแจงเตือนและรายละเอียด การแกปญหา

พัดลมไมหมุน

ดึงปลั๊กไฟออก จากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้งก�อนจะใช�งาน
หากยังคงปรากฏข�อความเดิม อย�าเพิ่งใช�งานเครื่องฟอกอากาศ ให�ถอดปลั๊กออก และติดต�อตวัแทนจาํหน�ายเพื่อ
ซ�อมแซม

แนวทางการแก�ป�ญ
หา

เปลี่ยนแผ�นกรองฝุ�น/แผ�นกรองขจัดกลิ่น
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T-32

อาการ ตรวจสอบ การแกปญหา

สีการแสดงผลบนจอ
ความสะอาดยังคงเปน
สีนํา้เงิน

 เครื่องฟอกอากาศอยู�ในตาํแหน�งที่ไม�สามารถเข�าถึงกลิ่นและฝุ�น
ใช�หรือไม�?

ลองย�ายตาํแหน�ง

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

 (หนา T-28)

 เซ็นเซอร�กลิ่นอุดตันเพราะฝุ�นหรือสิ่งอื่นๆ หรือไม�?
ทําความสะอาดเซ็นเซอร�กลิ่น

 (หนา T-28)

สีการแสดงผลบนจอ
ความสะอาดยังคงเปน
สีแดง

 มีอะไรที่เซ็นเซอร�กลิ่นสามารถตรวจจับได�หรือไม�?
 เครื่องใช�ไฟฟ�าที่ให�ความร�อนจะทําให�เกิดก�าซจากการเผาไหม�
 แอลกอฮอล� เครื่องสําอาง สเปรย� เป�นต�น

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

 (หนา T-24)

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

 (หนา T-28)

 เซ็นเซอร�กลิ่นอุดตันเพราะฝุ�นหรือสิ่งอื่นๆ หรือไม�?
ทําความสะอาดเซ็นเซอร�กลิ่น

 (หนา T-28)

สัญญาณไฟแผนกรอง
กะพริบไมหยุด

 คุณได�รีเซ็ตสัญญาณไฟแผ�นกรองหลังจากทําความสะอาดหรือ
เปลี่ยนแผ�นกรองหรือไม�?

เมื่อคุณเลือกแผ�นกรองที่ต�องการรีเซ็ตและแตะปุ�มรีเซ็ตค�างไว�
เป�นเวลา 3 วินาที สัญญาณไฟจะกลับมาสว�างอีกครั้ง 

 (หนา T-23)

แผงควบคุมสัมผัสไม
แสดงผล

 คุณได�ตั้งค�าซ�อนแผงควบคุมสัมผัสหรือไม�? กดปุ�มหน�าจอค�างไว� 3 วินาทีและตั้งค�าหน�าจอ  (หนา T-18)

ไมสามารถขจัดกลิ่น
หรือมีกลิ่นออกจากตัว
เครื่อง

 แผ�นกรองหยาบสกปรกหรือไม�?
ให�ดูหัวข�อ “แผ�นกรองหยาบ” ใน “การทําความสะอาด” เมื่อ
ทําความสะอาดแผ�นกรองหยาบ  (หนา T-26)

 แผ�นกรองสกปรกหรือไม�?
 ถึงเวลาเปลี่ยนแผ�นกรองแล�วหรือยัง?

เมื่อเปลี่ยนแผ�นกรอง ให�ดูหัวข�อ “เปลี่ยนแผ�นกรองฝุ�น/แผ�น
กรองขจัดกลิ่น”
อาจต�องเปลี่ยนเร็วกว�าปกติก�อนที่สัญญาณไฟแผ�นกรองจะเริ่ม
กะพริบ ขึ้นอยู�กับสถานที่และการใช�งาน  (หนา T-29)

อัตราการไหลเวียน
อากาศเปลี่ยนแปลง
ขณะที่เครื่องทํางาน

 ได�ตั้งค�าอัตราการไหลเวียนอากาศเป�น “อัตโนมัต”ิ หรือ 
“การทํางานแบบประหยัดพลังงาน” หรือไม�?

เปลี่ยนอัตราการไหลเวียนอากาศหรือเลือกโหมดอื่น
 (หนา T-17, T-19)

 แผงด�านหน�าและแผ�นกรองต�างๆ ติดตั้งอย�างถูกต�องหรือไม�? ติดตั้งให�ถูกต�อง

แนวทางการแกปญหา (ตอ)
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T-33

ลักษณะตอไปนี้เปนสภาวะปกติ

เสียงและการสั่นสะเทือน

อาการ สาเหตุ (สภาวะปกติ)

เกิดเสียงหึ่งและเสียงเคาะที่บานพับขณะเปด ปด หรือแกวง เป�นเสียงจากมอเตอร�ที่ทํางานให�บานพับเคลื่อนไหว

เครื่องสั่นขณะทํางานในโหมด “รวดเร็ว” เกิดจากการหมุนของพัดลม

เมื่อเปลี่ยนโหมดการทํางานหรืออัตราการไหลเวียนอากาศ 
บางครั้งเครื่องสงเสียงหึ่ง

เป�นเสียงของเครื่องเมื่อมอเตอร�เปลี่ยนแปลงความเร็วในการหมุน

แนวทางการแก�ป�ญ
หา

ความรอนและกลิ่น

อาการ สาเหตุ (สภาวะปกติ)

ลมที่ออกมาจากเครื่องมีกลิ่น
อาจเกิดจากกลิ่นของชิ้นส�วนภายในจากการใช�งานครั้งแรก
หรือความสามารถในการขจัดกลิ่นของแผ�นกรองขจัดกลิ่นลดลง
ทําความสะอาดแผ�นกรองขจัดกลิ่น  (หนา T-27)

แผงควบคุมสัมผัสรอน ระบบภายในของเครื่องฟอกอากาศมีวงจรควบคุม
ซึ่งทําให�เครื่องร�อน

การทํางาน/อื่นๆ
อาการ สาเหตุ (สภาวะปกติ)

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

พัดลมหยุดทํางาน พัดลมอาจหยุด
ถ�าเครื่องถูกตั้งเป�นโหมดประหยัดพลังงาน  (หนา T-19)

พัดลมไมหมุนแรงขึ้นเมื่อใชงานในโหมด “รวดเร็ว” การหมุนจะค�อยๆ แรงขึ้น
ใช�เวลาประมาณ 1 นาทีในการเพิ่มแรงหมุน

มีเสียงรบกวนโทรทัศนและวิทยุ
แยกเครื่องฟอกอากาศให�ห�างจากโทรทัศน�และวิทยุ หรือเปลี่ยนทิศทางเครื่อง
ฟอกอากาศ 
หรือย�ายเครื่องไปที่ตาํแหน�งอื่น
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T-34

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

 แผนกรองฝุนสําหรับเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ

(แผนกรอง Allergen-free, HEPA)

ระบุชิ้นส�วนทดแทนหมายเลข EP-PF120C-901 
เมื่อสั่งซื้อ

 แผนกรองขจัดกลิ่นสําหรับเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ

ระบุชิ้นส�วนทดแทนหมายเลข 
EP-PF120C-902 เมื่อสั่งซื้อ

 แผนกรองหยาบ

ระบุชิ้นส�วนทดแทนหมายเลข EP-PF120C-903 
เมื่อสั่งซื้อ
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T-35

ขอมูลจําเพาะ
ชิ้นส�วนที่เปลี่ยนได�    ข�อมูลจําเพ

าะ

รุ�น EP-PF120J

เพาเวอร� ซัพพลาย AC 220-240V 50-60Hz

ขนาดพื้นที่ใช�งาน 84 ตารางเมตร

สูงสุด สูง กลาง เงียบ

อัตราการไหลเวียนอากาศ 
(ลูกบาศก�เมตร/นาที)

12.0 4.0 3.0 1.0

การใช�พลังงาน (วัตต�) 75 11 9 6

ขนาดภายนอก สูง 657 มม. × กว�าง 450 มม. × หนา 280 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 11.5 กก.

ความยาวของสายไฟ ประมาณ 1.8 เมตร

รุ�น EP-PF90J

เพาเวอร� ซัพพลาย AC 220-240V 50-60Hz

ขนาดพื้นที่ใช�งาน 65 ตารางเมตร

สูงสุด สูง กลาง เงียบ

อัตราการไหลเวียนอากาศ 
(ลูกบาศก�เมตร/นาที)

9.0 4.0 3.0 1.0

การใช�พลังงาน (วัตต�) 43 11 9 6

ขนาดภายนอก สูง 657 มม. × กว�าง 450 มม. × หนา 280 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 11.5 กก.

ความยาวของสายไฟ ประมาณ 1.8 เมตร
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