
EP-A9000
รุ�น

คูมือการใชงาน
ใบรับประกันแนบมาแยกกัน

เครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ 
พรอมฟงกชันควบคุม  ความช้ืน

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ
เคร่ืองฟอกอากาศรุ�นนี้เป�นรุ�นสำหรับใช�ในบ�านเท�านั้น
โปรดอย�าใช�เพื่อวัตถุประสงค�อื่น ยกเว�นการฟอกอากาศเท�านั้น
กรุณาอานคูมือการใชงานน้ีอยางละเอียดกอนเริ่มใชงาน 

เพื่อใหแนใจวาเครื่องจะทำงานอยางถูกตอง 

กรุณาเก็บคู�มือฉบับนี้ไว�ในท่ีท่ีสะดวกต�อการใช�อ�างอิงในอนาคต

อ�าน “ข�อควรระวังเพ่ือความปลอดภัย”     (หนา T-8-T-10) 
เพื่อให�แน�ใจว�าใช�งานได�อย�างถูกต�อง
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คุณสมบัติ
1.  ใช�เวลาในการกําจัดฝุ�นเพียง 7 นาที สําหรับห�อง 13 ตารางเมตร2

  เหมาะกับการใช�ในพื้นที่ไม�เกิน 68 ตารางเมตร2

2.  ทําความสะอาดง�ายๆ [ระบบกําจัดสแตนเลส] 
ด�วยแผ�นกรองสแตนเลส ฝุ�นจะถูกกําจัดได�อย�างง�ายดาย
มีการเคลือบสแตนเลสเพื่อป�องกันแบคทีเรียในชิ้นส�วนต�างๆ เช�น แผ�นกรองหยาบชั้นแรก บานพับ ช�องปล�อยลม เป�นต�น

3.  ด�วยแผ�นกรอง HEPA ปราศจากสารก�อภูมิแพ� ฝุ�นละอองจะถูกเก็บรวบรวมทุกอนู

โหมดอากาศบริสุทธิ์

เครื่องฟอกอากาศทำหน�าท่ีในการทำให�อากาศสะอาด และเพ่ิมความช้ืนในห�องท่ีมีความช้ืนต่ำ

โหมดความชื้น

โหมดผิวชุมชื้น

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

ควบคุมการไหลเวียนของอากาศโดยอัตโนมัติตามสภาพของอากาศในห�องและทำการเก็บฝุ�น
และกลิ่น
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การใชงานเครื่องฟอกอากาศ

กอนเริ่มใชงาน

สารบัญ

การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
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ก�อนเริ่มใช�งาน
การใช�งานเครื่องฟอกอากาศ

การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

คุณสมบัติ .......................................................
ชื่อสวนประกอบแตละสวน/อุปกรณเสริม ...........
การใชงานแผงควบคุมการทํางานแบบสัมผัส ....
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย ........................
ขอควรระวังในการใช .......................................
การเตรียมสําหรับการใชงาน ............................

ติดตั้งแผ�นกรองไปในเครื่อง ..........................................
เติมน้ําถังเก็บน้ํา ..........................................................

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

การทํางาน .....................................................
เริ่มการทํางาน .............................................................
เปลี่ยนจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัส .............................
เลือกโหมดการทํางาน (การทํางานพื้นฐาน) ...................
เปลี่ยนอัตราการไหลเวียนของอากาศ ............................

คุณสมบัติที่เปนประโยชน ................................
ทํางานในตัวเลือกต�างๆ.................................................
การทํางานแบบประหยัดพลังงาน ..................................
การตรวจวัดในเซ็นเซอร� PM2.5 ....................................
สลับระหว�างการแสดงผลของ อุณหภูมิ/ค�าความชื้น .......
ตั้งเวลาหยุดการทํางาน.................................................
ระบบล็อค ....................................................................

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�นกรองไอน้ํา .................................................
เมื่อสัญญาณ “Water Refill” สว�างขึ้นเตือน ...................
ถังเก็บน้ํา ....................................................................
แผ�นกรองไอน้ํา ............................................................
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�นกรองขจัดกลิ่น ....

แนวทางการแกปญหา.......................................
ชิ้นสวนที่เปลี่ยนได ..........................................
ขอมูลจําเพาะ .................................................
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ชื่อสวนประกอบแตละสวน/อุปกรณเสริม

ชองอากาศออก 
(ตาข�ายสแตนเลส)

ปลั๊กไฟ สายไฟ

ฝาครอบ

ที่จับ

แผนกรองไอน้ำ

ฝาถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ

ช่ือสวนประกอบแตละสวน

ขอควรระวัง
ปุมเปดปดเคร่ือง

บานพับ (บานพับสแตนเลส)     (หนา T-20)

บานพับควบคุมทิศทางลมแนวด่ิงตามโหมดการทำงาน

ฝาดานขาง

แผนกรองอากาศ

เซ็นเซอรการสั่นสะเทือน     (หนา T-27)
ตรวจจับแรงกระทบและการเอียง 
(ติดต้ังอยู�ด�านในของตัวเครื่อง)

ลอเล่ือน
เพ่ือป�องกันไม�ให�ตก เคลื่อนย�ายในทิศทางด�าน
ข�างเท�านั้น (ตั้งอยู�ที่ฐานของหน�วย)

ชองอากาศ

ถาดรองน้ำ

ที่จับ

สวิทชลูกลอย

ขอควรระวัง

แผงควบคุมการทำงาน
แบบสัมผัส     (หนา T-6, T-7)

� หามเคล่ือนยายเครื่องฟอกอากาศโดยจับ
ที่บานพับ
หากเคร่ืองตกพ้ืนอาจทำให�เสียหายและ
เกิดอันตรายได�

� หามกระแทกฝาครอบแกว 

 (ทาํจากแกวทนความรอน)

 แม�ว�าแก�วทนความร�อนจะแข็งแรงและปลอดภยั
มากกว�าแก�วปกต ิแต�สามารถแตกได�เม่ือกระทบ
โดยแรงกระแทก

 ในกรณท่ีีมีรอยขดีข�วนหรอืแตกให�หยุดใช� และ
ร�องขอการบรกิารซ�อมทันที งดเว�นจากการ
สมัผสัแก�วท่ีแตก

Filter Cleaning

4hr

On
Off

2hr

Water Refill 

Timer

Skin MoistHumidifyAir Purify Max
Auto

Airflow

Option 

PM2.5 Sensor

Odor
Pollen 

AbsenceRapid

 Display

Mode

·Lock

·Lock ·Dimmer 
Type 1/2/Off ·Maintenance 

Reset
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ตรวจจับควันบุหรี่, ฝุ�น, ละอองเกสรและ
สารปนเป��อนอ่ืนๆ ในอากาศ

เซ็นเซอรฝุน    (หนา T-26)

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

เซ็นเซอรอุณหภูมิ    (หนา T-26)

เซ็นเซอรกลิ่น    (หนา T-26)

ตรวจจับกลิ่นในอากาศ

ตรวจจับอุณหภูมิในอากาศ

เซ็นเซอรความชื้น    (หนา T-26)
ตรวจจับความช้ืนในอากาศ

แผนกรองขจัดกล่ิน

ติดต้ังอยู�ด�านในตัวเครื่อง

ติดต้ังอยู�ด�านนอกตัวเครื่อง

ชุดแผนกรอง
(แผ�นกรอง HEPA, แผ�นกรองสารก�อภูมิแพ�)

แผงดานหลัง

ขจัดฝุ�นละอองขนาดใหญ�

แผนกรองหยาบ
(สแตนเลสชั้นแรก*)

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

(1 ชิ้น)

แผนกรองไอน้ำแผนกรองหยาบ

(1 ช้ิน)

อุปกรณเสริม

ตัวกรอง

ขอควรระวัง

ตรวจพบถ�าชุดแผ�นกรองมีการตั้งค�า
สวิทชแผนกรองอากาศ

ขอควรระวัง

การสั่นสะเทือนระหวางการขนสง อาจทำใหเม็ดกำจัดกลิ่นหลุดออกจากตัวกรอง
� เมื่อถอดฝาครอบพลาสติกของตัวกรองและติดตัวกรองไปที่เครื่อง 

ตรวจสอบใหแนใจวามือของคุณ, เส้ือผา, และสภาพแวดลอมจะไมสกปรก
� เช็ดของเม็ดใดๆ ที่อาจไดหลนลงหรือติดที่ตัวกรอง
� นี่จะไมสงผลกระทบตอผลประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น

*

อยาวางเทปหรือวัสดุใดๆ ที่จะกดทับบนสวิทช

ตรวจหาชุดแผนกรองหรือโดนแรงท่ีไมจําเปน

มันอาจจะไมสามารถตรวจพบตัวกรองและเปน

สาเหตุทําใหเครื่องลมเหลว

ตั้งอยู�ภายในเครื่องฟอกอากาศ
ตรวจดูให�แน�ใจว�าได�นำแผ�นกรองอากาศออกจาก
ถุงพลาสติกก�อนใช�งานเครื่องฟอกอากาศ

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

ชื่อส�วนประกอบแต�ละส�วน/อุปกรณ�เสริม
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การใชงานแผงควบคุมการทํางานแบบสัมผัส

รายการ

� สัมผัสปุ�มน้ีก�อน เม่ือจอแสดงผลหรือแผงควบคุม
ป�ดอยู� 

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

หมายเหตุ

� คุณสมบัติการฟอกอากาศจะทำงานในทุกโหมดการทำงาน
� แผงควบคุมการทำงานแบบสัมผัสทำจากแก�ว
� ถ�าจอแสดงผลของแผงควบคุมการทำงานแบบสัมผัสหายไป ให�สัมผัสที่ปุ�ม          อีกครั้ง
 จอแสดงผลของแผงควบคุมการทำงานแบบสัมผัสจะหายไป เม่ือสัมผัสท่ีปุ�ม          อีกคร้ัง
� ส�วนบนของแผงควบคุมแบบสัมผัสเป�นส�วนการแสดงผล ส�วนด�านล�างจากเป�นส�วนของการควบคุม
� ใช�แผงควบคุมแบบสัมผัสในการปรับเปล่ียนการต้ังค�า

ปุมสลับรูปแบบของจอแสดงผล

ตั้งเวลา     (หนา T-24)

จอแสดงอุณหภูมิ/ 

ความช้ืน

การทำความสะอาดแผนกรอง

Filter 
Cleaning

4hr
2hr

Water Refill 

Timer

S

 
Display

·Lock · ·Dimmer 
Type 1/2/Off

Maintenance 
Reset

เติมน้ำ

การแสดงการแจงเตือน

� แสดงอุณหภูมิและความช้ืนของห�องขณะทำงาน
 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ     (หนา T-26)

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

ไฟสว�างขึ้น เมื่อถึงเวลาท่ีจะต�องทำความสะอาดแผ�นกรองไอน้ำ     (หนา T-28)

สัญญาณไฟจะสว�างข้ึน เม่ือน้ำในถังเก็บน้ำใกล�จะหมด     (หนา T-31)

สัญญาณไฟจะสว�างข้ึน เมื่อระบบป�องเด็กใช�งานถูกตั้งไว�     (หนา T-25)

สัญญาณไฟจะสว�างข้ึน เม่ือเครื่องมีการตั้งเวลาไว�     (หนา T-24)

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

สัญญาณไฟจะสว�างข้ึน เม่ือโหมดความช้ืน หรือ โหมดผิวชุ�มช้ืนทำงานอยู�     (หนา T-20)

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

� สลับรูปแบบของจอแสดงผลของแผงควบคุม
แบบสัมผัส (กดค�างไว�ประมาณ 3 วินาที)         

        (หนา T-19)

� สัมผัสแก�วอาจจะมีปฏิกิริยาที่แตกต�างกันขึ้นอยู�กับอุณหภูมิและความช้ืนโดยรอบ 
สภาพทางกายภาพของผู�ใช� และสภาพของเคร่ืองใช�ไฟฟ�าท่ีอยู�ใกล�เครื่องฟอกอากาศ
� ถ�าไม�มีปฏิกิริยาตอบรับหลังสัมผัส ให�ปล�อยแล�วสัมผัสอีกครั้ง 
 ถ�าช�วงเวลาในการสัมผัสสั้นเกินไป เครื่องอาจจะตอบสนองไม�ถูกต�อง
 ความไวจะไม�เปลี่ยน ถ�าสัมผัสแรงเกินไป
� ถ�าแผงควบคุมการทำงานเป�ยกหรือสกปรกอาจจะทำให�เครื่องไม�ตอบสนอง 
 เช็ดออกด�วยผ�าแห�งเพ่ือใช�งาน
� การแสดงผลอาจจะเป�นเร่ืองยากท่ีจะดูว�าหน�วยงานท่ีจะอยู�ในสถานท่ีท่ีสว�างจ�าเช�นใกล�

หน�าต�างที่มีแสงดวงอาทิตย�โดยตรง

� ใช�ปุ�มนี้เพ่ือตั้งโหมดเวลา (ตั้งเวลาป�ด)
� ใช�ปุ�มนี้เพ่ือเริ่มการแสดงผลใหม�

อีกครั้ง เมื่อสัญญาณไฟ “Filter 
Cleaning” สว�างข้ึน     (หนา T-31)

 (กดปุ�มตั้งเวลาป�ดค�างไว�ประมาณ 
3 วินาที)
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การใช�งานแผงควบคุมการทํางานแบบสัมผัส

เซ็นเซอร PM2.5    (หนา T-24)

ใช�ปุ�มนี้เพื่อเลือกเซ็นเซอร� PM2.5

การไหลเวียนอากาศ     (หนา T-21)

ใช�ปุ�มน้ีเพ่ือปรับเปล่ียนอัตราไหลเวียน
อากาศ

ตัวเลือก    (หนา T-22)

สลับโหมดการทำงานสำเร็จรูป
โหมด    (หนา T-20)

สลับโหมดการทำงาน

เซ็นเซอรอากาศ    (หนา T-26)

On
Off

Skin Moist

Humidify

Air Purify

Max

Auto

Air
flow Option 

PM2.5 
Sensor

Odor

Pollen 

Absence

Rapid

Mode

สวนแสดงผล

สวนควบคุม
การทำงาน

ระดับของการปนเป��อนทางอากาศตรวจพบ
โดยเซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�นละอองจะแสดงผ�านสี
ที่แตกต�างกัน

Filter Cleaning

4hr

On
Off

2hr

Water Refill 

Timer

Skin MoistHumidifyAir Purify Max
Auto

Airflow

Option 

PM2.5 Sensor

Odor
Pollen 

AbsenceRapid

 Display

Mode

·Lock

·

·

Dimmer 
Type 1/2/Off Maintenance 

Reset



T-8

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
 กรุณาอานขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยตอไปนี้อยางระมัดระวังกอนที่จะใชเครื่อง
เพื่อป�องกันไม�ให�เกิดการบาดเจ็บต�อผู�ใช�หรือคนอื่นๆ และความเสียหายต�อทรัพย�สิน ควรปฏิบัติตามคําแนะนําต�อไปนี้ นอกจาก
นี้ควรอ�านคําแนะนําที่ปรากฏในข�อความอย�างระมัดระวังเพื่อให�แน�ใจว�าใช�งานได�อย�างถูกต�อง

 คําอธิบายของเครื่องหมายแสดงแตละตัว
การทํางานที่ไม�ถูกต�องที่เป�นผลมาจากการละเลยคําแนะนําจะทําให�เกิดอันตรายหรือความเสียหาย ความรุนแรงจําแนกตามเครื่องหมาย
แสดงดังต�อไปนี้

คําเตือน

ขอควรระวัง

สัญลักษณ�นี้แสดงให�เห็นว�ามี
ความเป�นไปได�ของการเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บสาหัส

สัญลักษณ�นี้แสดงให�เห็นว�ามี
ความเป�นไปได�ของการบาดเจ็บ
หรือความเสียหายต�อทรัพย�สิน

ความหมายของสัญลักษณ

หมายถึง “คําเตือนหรือข�อควรระวัง”

หมายถึง “ข�อห�าม”

หมายถึง “สิ่งจําเป�น”

คําเตือน
เพื่อปองกันเพลิงไหมไฟฟาช็อตและการบาดเจ็บ

เตาเสียบ, ปลั๊กไฟฟา และสายไฟ

 เช็ดฝุนออกจากใบมีดและพื้นผิวติดตั้งใบมีดของปลั๊กไฟ

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟไหม�
 ใหถอดสายไฟออกจากเตาเสียบไฟ AC เมื่อทําความสะอาดหรือไมไดใชเครื่องเปนระยะเวลานาน

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตหรือได�รับบาดเจ็บ
 ใหแนใจวาจะจับท่ีตัวปลั๊กเมื่อถอดปลั๊ก

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตหรือลัดวงจรซึ่งอาจทําให�เกิดไฟไหม�
 เสียบปลั๊กไฟในเตาเสียบไฟ AC อยางระมัดระวัง

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตหรือไฟไหม�
 อยาหยุดการทํางานของเครื่องโดยการถอดปลั๊กสายไฟ

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟไหม�, ไฟฟ�าช็อตหรือความผิดปกติ
 อยาเสียบหรือถอดปลั๊กไฟดวยมือเปยก

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อต
 อยาใชสายไฟหรือปลั๊กไฟหรือเตาเสียบไฟ AC ที่ชํารุดหรือหลวม

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตลัดวงจรหรือการเผาไหม�
 อยาสรางความเสียหายใหสายไฟ

 (อย�าทําลาย ดัดแปลง ดัดโค�ง ดึง หรือบิด รวมถึงอย�าวางของหนักๆ ทับ หยิก หรือเหยียบ ในขณะที่เคลื่อนย�ายด�วยฐาน)
 มิฉะนั้นมันอาจก�อให�เกิดความเสียหายต�อสายไฟ, เพลิงไหม�หรือประกายไฟ
 หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กไฟหลายๆ ปลั๊ก เขาไปในเตาเสียบไฟ AC

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟไหม�หรือการจุดระเบิด
 หามจุมปลั๊กไฟลงในนํา้ หรือเทนํา้ลงที่ปลั๊กไฟ

 ห�ามใช�ปลั๊กไฟเมื่อเป�ยก
 การทําเช�นนั้น อาจทําให�เกิดการรั่วของสายดิน ไฟฟ�าช็อต และตวัเครื่องบกพร�องได�
 ถาสายไฟเสียหาย ตองไดรับการเปลี่ยนโดยผูผลิต, ตัวแทน หรือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

 หามใชแรงดันไฟฟาอื่น นอกเหนอืจาก 220-240V AC

 มิฉะนั้น อาจเกิดไฟไหม�หรือไฟฟ�าช็อตได�
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คําเตือน

กอนใช

 ระบายอากาศในหองบอยครั้งเมื่อใชงานกับเครื่องทําความรอน

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดคาร�บอนมอนอกไซด�เป�นพิษ
 สินค�านี้ไม�สามารถกาํจัดคาร�บอนมอนอกไซด�
 อยาปดกั้นชองระบายอากาศหรือเวิ้งอากาศ ดวยผาที่จะซักรีด เสื้อผา ผามาน ฯลฯ

 ระบายอากาศไม�ดีอาจทําให�เกิดความร�อนสูงเกินไปหรือไฟไหม�
 อยาใชวัสดุที่ติดไฟ (สเปรยผม, ยาฆาแมลง, อุปกรณปรับอากาศ ฯลฯ) ใกลๆ เครื่อง

 อย�าใช�เบนซินทินเนอร�หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในการทําความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ 
 มิฉะนั้นมันอาจนาํไปสู�  การแตกร�าว, ไฟฟ�าช็อต, จุดระเบิด, ควัน หรือไฟไหม�
 อยาใชในหองครัวแทนพัดลมระบายอากาศและเครื่องดูดควัน

 มิฉะนั้นมันอาจก�อให�เกิดความผิดปกติของเครื่องด�วยความร�อนหรืออาจเกิดประกายไฟในตวักรอง
 นอกจากนี้ยังอาจก�อให�เกิดความล�มเหลวหรือลดอายุการใช�งานของแผ�นกรองหยาบ ชุดแผ�นกรอง และแผ�นกรองกาํจัดกลิ่น

 เก็บใหหางจากเทียน, ยาจุดกันยุง, บุหรี่ ฯลฯ นอกจากนี้หามปลอยใหควันจากวัสดุเหลานี้เขาไปในเครื่องดวย

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดไฟไหม�
 อยาใชงานเครื่องเมื่อใชยาฆาแมลงประเภทรมควัน อยาใหสารเคมีเขาเครื่อง

 การใช�ยาฆ�าแมลงดังกล�าวจะก�อให�เกิดสารเคมีที่จะสะสมในเครื่องและขึ้นอยู�กับความไวต�อของสารเคมีเหล�านี้ของ
 แต�ละบุคคล ก็อาจจะเป�นอันตรายต�อสุขภาพได�
 อยาวางในสถานที่ที่อากาศจากภายนอกพัดตรงไปยังเครื่องทําความรอน

 มิฉะนั้นมันอาจก�อให�เกิดการเผาไหม�ที่ไม�สมบูรณ�และคาร�บอนมอนอกไซด�เป�นพิษ
 อยาใชในพื้นที่แคบๆ เชน ชองวางระหวางเฟอรนิเจอร หรือตูเสื้อผา

 ระบายอากาศไม�ดีอาจทําให�เกิดความร�อนสูงเกินไปหรือไฟไหม�
 อยาใชงานเครื่องในขณะที่ถังเก็บนํา้หรือแผนกรองความชื้น, ชุดแผนกรอง/แผนกรองกําจัดกลิ่น ฯลฯ ถูกถอดแยกออก

 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บ, การรั่วไหลของนํา้หรือความล�มเหลว
 อยาเอียงหรือกลับหัวเครื่อง อยาทิ้งนํา้หนักของคุณลงบนตัวเครื่องหรือเหยียบไปบนเครื่อง

 นอกจากนี้ไมควรใชในสถานที่ที่ไมมั่นคงหรือที่ใดๆ ที่ใกลทารก

 มิฉะนั้นมันอาจทําให�เครื่องหงายท�องเนื่องจากการสั่นสะเทือน ซึ่งอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บหรือความผิดพลาดของเครื่อง
 นอกจากนี้ น้ําอาจรั่วไหลจากถังเก็บน้ําซึ่งอาจก�อให�เกิดไฟไหม�เนื่องจากไฟฟ�าช็อตหรือลัดวงจร
 หากเครื่องมีการควํา่หรือเอียง ให�พลิกกลับทันที ถ�านํา้จากถังรั่ว ถอดปลั๊กสายไฟจากเต�าเสียบ AC และร�องขอการซ�อม
 (ในกรณีที่เครื่องควํา่หรือเอียง จะหยุดการทํางาน)
 เมื่อมีการรั่วไหลของนํา้เนื่องจากการเอียงเครื่อง ใหถอดปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบ AC และรองขอการซอม

 มันอาจทําให�เกิดไฟไหม�อันเนื่องมาจากไฟฟ�าช็อตและการรั่วไหลพื้นดิน

การทําความสะอาด

 เมื่อทําความสะอาด อยาสาดนํา้ไปบนตัวเครื่อง
 มันอาจจะทําให�เกิดไฟฟ�าลัดวงจรและไฟฟ�าช็อต

 อยาจุมลงนํา้หรือสาดนํา้ลงบนตัวเครื่อง
 มันอาจจะทําให�เกิดไฟฟ�าลัดวงจรและไฟฟ�าช็อต

 อยาเอียงเครื่องเพื่อลบหรือทําความสะอาดตัวกรอง
 น้ําอาจจะรั่วไหลและอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตหรือเครื่องล�มเหลว

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



T-10

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ตอ)
คําเตือน

สถานที่ใชงาน
 อยาใชในสถานที่ที่มีจํานวนควันมาก เชน ในโรงอาหารและรานอาหาร

 คราบนํา้มันหรือฝุ�นที่สะสมอยู�ในเครื่องอาจทําให�เกิดไฟไหม� เครื่องล�มเหลวและกลิ่นอันไม�พึงประสงค�
 อยาใชในสถานที่ที่มีกาซไวไฟ กาซที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือฝุนโลหะ หรือที่มีความเสี่ยงในการรั่วไหลของนํา้มัน หรือกาซที่
ติดไฟได

 มันอาจทําให�เกิดไฟไหม�ระเบิดหรือความล�มเหลวของเครื่อง
 อยาใชในสถานที่ที่ตัวทําละลาย เชน สี และกาวที่มีการใชงานหรือจัดเก็บ

 มันอาจก�อให�เกิดความเสื่อมสภาพของชิ้นส�วนหรือไฟไหม�
 อยาใชในสถานที่ที่เขมาจากนํา้มัน เชน นํา้มันเครื่อง หรือที่ลอยอยูในอากาศ

 มันอาจจะทําให�เกิดรอยแตก, ไฟฟ�าช็อตหรือไฟไหม�
 อยาใชในสถานที่ที่มีการใชสารเคมีใดๆ (โรงพยาบาล, โรงงาน, หองปฏิบัติการ, รานเสริมสวย, หองปฏิบัติการถายภาพ
และอื่นๆ)

 เคมีและตวัทําละลายที่ระเหยไปในอากาศจนเครื่องเสื่อมสภาพ นี้ทําให�เกิดการรั่วไหลของนํา้และเฟอร�นิเจอร�เป�ยกหรืออาจ
 ทําให�เกิดไฟฟ�าช็อต

 อยาวางบนชั้นวาง, โตะทํางาน, โตะ ฯลฯ
 เครื่องอาจตกเนื่องจากการเคลื่อนย�ายและการสั่นสะเทือนซึ่งอาจก�อให�เกิดการรั่วไหลของนํา้และไฟฟ�าช็อต

 อยาวางในสถานที่ที่มีพรมหนาหรือพื้นไมเรียบ
 เครื่องอาจจะเอียงและล�มซึ่งอาจก�อให�เกิดการรั่วไหลของนํา้และไฟฟ�าช็อต

 หามใชในที่มีอากาศชื้นหรือในสถานที่ที่อาจจะเปยกไดงาย เชน ในหองนํา้
 อาจจะทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตหรือไฟไหม�อันเนื่องมาจากการรั่วไหลของพื้นดิน

 อยาวางไวใกลกับวัตถุที่รอน เชน เครื่องทําความรอน
 อาจจะทําให�เกิดความผิดปกติ, การเปลี่ยนสี, ได�รับบาดเจ็บและความล�มเหลวของเครื่อง

 อยาวางในสถานที่ที่สัมผัสกับแสงแดด ลมและฝนโดยตรง
 มันอาจจะทําให�เกิดความร�อนสูงเกินไป, ไฟฟ�าช็อตและไฟเนื่องจากการรั่วไหลของพื้นดิน

 อยาใชในสถานที่ที่มีเครื่องจักรที่กอใหเกิดฝุนที่ติดไฟหรือเกิดประกายไฟ (เชนเครื่องบดหรือชางเชื่อม)
 อาจทําให�เกิดไฟไหม�

เบ็ดเตล็ด

 แมหลงัจากทีเ่ปดเครือ่งในบางครัง้เครือ่งฟอกอากาศไมทาํงานหรอือากาศไมออกมา อาจจะม ี“รอยแตก” และ “รอยขดีขวน” 

ในสายไฟหรอืเครือ่งทีไ่ดรบัการยายซึง่ทาํใหเครือ่งหยดุทาํงาน นอกจากนีย้งัอาจจะมเีสยีงทีผ่ดิปกติและการสัน่สะเทอืนระหวาง

การทาํงาน เครือ่งอาจจะผดิปกตแิละรอนผดิปกต ิอาจจะมกีลิน่ไหม หากมคีวามผดิปกตินอกเหนอืจากทีก่ลาวถงึขางตน ใหถอด

ปลัก๊ไฟออกทนัทเีพือ่ปองกนัการเกดิอบุตัเิหตแุละตดิตอตวัแทนจาํหนายของคณุเพือ่ขอตรวจสอบหรอืซอมแซม

 สิ่งเหล�านี้อาจทําให�เกิดไฟไหม�อันเนื่องมาจากไฟฟ�าช็อตการรั่วไหลของพื้นดินหรือลัดวงจร
 โปรดใสใจเปนพิเศษเมื่อผูใชเครื่องฟอกอากาศมีดังตอไปนี้:

 (ทารก, เด็ก, ผูสูงอายุ, ผูที่ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิของรางกายของพวกเขา)

 เมื่อร�างกายมีการสัมผัสโดยตรงกับลมเป�นเวลานานสุขภาพอาจถูกทําลาย
 เมื่อถือเครื่องฟอกอากาศใหถอดปลั๊กสายไฟและทอระบายนํา้ในถังเก็บนํา้

 อาจจะทําให�เกิดการรั่วไหลของนํา้ซึ่งอาจก�อให�เกิดไฟฟ�าช็อตและการรั่วไหลพื้นดินและเฟอร�นิเจอร�เป�ยก

การทําความสะอาด

 อยาใชผงซักฟอกในการทําความสะอาด

 การใช�ผงซักฟอกคลอรีนและกรดชนิดของจะสร�างก�าซที่เป�นพิษและสามารถก�อให�เกิดภัยคุกคามสุขภาพ
 นอกจากนี้ ไม�ควรใช�ผงซักฟอกที่เป�นกลาง ซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อพลาสติก

 อยาใชผงซักฟอก (ที่ใชสําหรับหองครัวหรือซักผา) มาทําความสะอาดถังเก็บนํา้หรือถาดรองนํา้

 ส�วนผสมผงซักฟอกอาจทําให�เครื่องเสียหายซึ่งอาจทําให�เกิดการรั่วไหลของนํา้, ไฟฟ�าช็อต, ได�รับบาดเจ็บและเครื่องล�มเหลว
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เบ็ดเตล็ด

 อยาเอานิว้หรือวัตถุอื่นๆ (โลหะ กระดาษ ฯลฯ) ลงในชองอากาศ

 มันอาจจะทําให�เกิดการบาดเจ็บ, ไฟฟ�าช็อตและไฟไหม�
 อยาดื่มหรืออนุญาตใหทุกคนดื่มนํา้จากถังเก็บนํา้ อยาใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ

 มันอาจจะก�อให�เกิดภัยคุกคามสุขภาพหรืออุบัติเหตุ
 อยาพยายามที่จะถอดชิ้นสวนแกไขหรือดําเนินการซอมแซมดวยตัวเอง

 มันอาจทําให�เกิดไฟไหม�, ไฟฟ�าช็อตหรือได�รับบาดเจ็บ (ติดต�อตัวแทนจําหน�ายของคุณเพื่อการซ�อมแซม)

ขอควรระวัง
การเคลื่อนยายเครื่องฟอกอากาศ

 ยายเฉพาะในทิศทางดานขางมีลอ (เพื่อปองกันจากการลม)
 มีกรณีที่พื้นชํารุดอาจทําให�เกิดความเสียหายขึ้นอยู�กับชนิดของพื้น เมื่อถังเก็บนํา้มีนํา้อยู� ให�เคลื่อนย�ายอย�างช�าๆ เพื่อหลีกเลี่ยง
 การไม�ให�นํา้หกออกมา
 ถอดสายไฟออกจากเต�าเสียบไฟ AC

 ยกเครื่องฟอกอากาศเมื่อยายมันไปตามเสื่อ พื้นที่ไวตอรอยขีดขวน ไมสมํ่าเสมอหรือพรมหนา
 เพราะอาจทําให�เสื่อ พรมปูพื้นและพื้นเกิดความเสียหาย และอาจทําให�เครื่องล�มเหลว และได�รับบาดเจ็บเมื่อควํา่

 เมื่อถือเครื่องฟอกอากาศถือที่จับใหแนน
 ถ�าคุณถือส�วนอื่นๆ นอกเหนือจากที่จับ เครื่องอาจหงายท�องและได�รับความเสียหายและอาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุ

 ถอดสายไฟออกจากเตาเสียบไฟ AC
 เมื่อเคลื่อนย�ายเครื่องโดยไม�ถอดปลั๊ก, ปลั๊กไฟและสายไฟอาจเกิดความเสียหาย

 ไมขนยายเครื่องเมื่อเครื่องมีนํา้อยู
 • อาจจะทําให�เกิดการรั่วไหลของนํา้และการบาดเจ็บ
 • ถือเครื่องในขณะที่มันเต็มไปด�วยนํา้อาจทําให�นํา้ที่รั่วไหลในระหว�างการทํางาน
 • เมื่อขนย�ายเครื่องฟองอากาศ ให�ถ�ายนํา้ออกจากถังเก็บนํา้ และทํางานในสถานะตั้งค�าของเครื่อง

 อยาจับถือหรือยกบานพับ
 มันอาจจะก�อให�เกิดการบาดเจ็บและความล�มเหลวของเครื่อง
 เมื่อถือเครื่องฟอกอากาศให�ถือตรงที่จับ

 อยาดึงสายไฟในขณะที่กําลังเคลื่อนยายเครื่อง
 เพราะอาจทําให�สายไฟชํารุด

สถานที่ในการใชงาน

 อยาใชเครื่องฟอกอากาศใกลผนังท่ีไมสามารถขัด เชน ผาคลุมกําแพงสีขาว
 เครื่องฟอกอากาศจะใช�อากาศโดยรอบและอาจเป��อนผนังที่อยู�ใกล�ช�องระบายอากาศ

 หลีกเลี่ยงการใชในหองเก็บผลงานศิลปะ และ อุปกรณการเรียน หรือใชในเชิงธุรกิจ
 คุณภาพของสินค�าที่เก็บไว�อาจจะเสื่อม

 อยาวางภาชนะบรรจุนํา้ เชน แจกันดอกไมและโหลเลี้ยงปลาที่ดานบนหรือใกลเครื่อง

 น้ําฝากไว�ในเครื่องอาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตไฟและความล�มเหลวของเครื่อง
 หามใชเครื่องในบริเวณท่ีใกลกับเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน

 อาจจะทําให�เกิดการเสื่อมสภาพของชิ้นส�วน ไฟฟ�าช็อตและไฟไหม� เนื่องจากความร�อนและควันน้ํามัน
 อยาใชพื้นที่ไวตอรอยขีดขวน เชน พื้น Cypress

 อาจทําให�พื้นชํารุดเสียหาย

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

คําเตือน
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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ตอ)
ขอควรระวัง

เบ็ดเตล็ด

 อยาใสนํา้ลงถาดรองนํา้โดยตรง
 การทําเช�นนั้นอาจทําให�เกิดนํา้ท�วมล�น

 หามใชในกรณีที่มีการรั่วไหลของนํา้
 ในกรณีที่มีการรั่วไหลของนํา้ให�ถอดปลั๊กออกจากเต�าเสียบและร�องขอการซ�อมแซม

 อยาปลอยใหนํา้แข็ง
 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดความเสียหายต�อถังเก็บนํา้และทําให�เกิดความล�มเหลวของเครื่องหรือไฟฟ�าช็อต
 เมื่อใดก็ตามที่มีความเสี่ยงต�อการที่นํา้จะแข็ง, ระบายนํา้ถังเก็บนํา้ออก

 หามเคลื่อนยายหรือหยุดบานพับดวยมือหรือดวยวัตถุใดๆ
 มิฉะนั้นมันอาจก�อให�เกิดความล�มเหลวของเครื่อง

 ถาใชเครื่องฟอกใกลสัตวเลี้ยง อยาใหปสสาวะของสัตวถูกสวนใดๆ และใหสัตวเลี้ยงอยูหางออกจากสายไฟ

 มิฉะนั้นก็อาจทําให�เกิดไฟฟ�าช็อตและไฟไหม� หากมีความเสียหายให�ถอดปลั๊กและร�องขอการซ�อมแซม
 อยาใหแผงกระจกถูกกระทบกระเทือน 

 แม�ว�ากระจกจะแข็งแรงและปลอดภัยกว�ากระจกธรรมดา แต�ก็สามารถแตกได�เมื่อถูกกระแทกอย�างแรงหรือแรงกด
 ในกรณีที่มีรอยขีดข�วนหรือแตกให�หยุดใช�ทันทีและร�องขอการซ�อมแซม
 ละเว�นจากการสัมผัสกระจกที่แตกโดยตรง

 ใชแผนกรองของแทสําหรับเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิเทานั้น
 ตวักรองอื่นๆ อาจก�อให�เกิดความล�มเหลวของเครื่อง

 อุปกรณนี้ไมควรใชงานโดยเด็ก, บุคคลที่ไมแข็งแรง หรือสุขภาพจิตไมปกติ หรือขาดประสบการณและขาดความรู ยกเวนจะ
ไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากบุคคลที่มีความรูในการใชเครื่อง และรับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลเหลานั้นได

ทําความสะอาด
 ดําเนินการแผงและถังเก็บนํา้การกําจัดและการติดตั้งอยางระมัดระวัง

 อาจจะทําให�เกิดการรั่วไหลของนํา้และอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บ เช�น การจับมือของคุณ
 ถือเครื่องในสถานที่เมื่อดึงออกมาจากถังนํา้และความชื้นกรองเพื่อที่วามันจะไมเคลื่อนที่

 มิฉะนั้นเครื่องอาจจะเคลื่อนและก�อให�เกิดการรั่วไหลของนํา้และการเกิดอุบัติเหตุ
 เมื่อทําความสะอาด วางผานุมบนพื้นและวางเครื่องและชิ้นสวนที่ถอดออกมา (แผงถาดนํา้, ถังนํา้ ฯลฯ)

 มิฉะนั้นอาจเกิดรอยขีดข�วนบนพื้น
 ใสชิ้นสวนกลับคืนอยางปลอดภัยหลังจากทําความสะอาด

 อย�าใช�กับฝาครอบด�านหลัง, แผ�นกรองหยาบ, แผ�นกรองฝุ�น, แผ�นกรองกาํจัดกลิ่น, แผ�นกรองความชื้นและชิ้นส�วนอื่นๆ
 มิฉะนั้นเครื่องอาจจะเกิดการล�มเหลว

 เติมนํา้ในถังดวยนํา้สะอาดและทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอตามคําแนะนาํในหัวขอ “การทําความสะอาด”
 ใช�อย�างต�อเนื่องโดยไม�ต�องทําความสะอาดปกติอาจก�อให�เกิดการขยายพันธุ�ของเชื้อราและแบคทีเรียที่เกิดจากฝุ�นละอองและระดับ
 นํา้ซึ่งสามารถทําให�กลิ่นไม�พึงประสงค� ในบางกรณีก็อาจก�อให�เกิดความเสี่ยงต�อสุขภาพต�อผู�ที่มีระบบภูมิคุ�มกันไวเกิน ในกรณีนี้
 โปรดปรึกษาแพทย�

 ใชนํา้ประปา (นํา้ดื่ม) สําหรับถังเก็บนํา้เทานั้น
 มิฉะนั้นมันอาจก�อให�เกิดความผิดปกติและการเสื่อมสภาพของชิ้นส�วน เครื่องล�มเหลวหรือกลิ่นไม�พึงประสงค�จากการขยายพันธุ�
 ของเชื้อราและแบคทีเรีย ห�ามใช�นํา้ร�อน (มากกว�า 40°C), นํา้บริสุทธิ์, นํา้ไอออนด�าง, นํา้แร�, นํา้บ�อหรือนํา้ประเภทอื่นๆ ที่คล�าย
 กัน นอกจากนี้ละเว�นจากการวางตวัทําละลายอินทรีย�, สารเคมี, นํา้หอม, ผลิตภัณฑ�ปรับอากาศหรือรายการอื่นๆ ที่คล�ายกันลงใน
 ถังเก็บนํา้

 ในขณะเติมนํา้ลงในถังเก็บนํา้ อยาทําสิ่งของหลนหรือกระทบถังเก็บนํา้
 มิฉะนั้นอาจทําให�เกิดนํา้จากถังที่รั่วและเป�ยกพื้น อาจจะทําให�สวิทช�ลูกลอยในถังเสียหาย ซึ่งจะส�งผลให�ตวับ�งชี้ระดับนํา้ไม�
 ทํางาน

 อยาถอดหรือกระทบสวิทชลูกลอยในถังเก็บนํา้แรงเกินไป
 ตวับ�งชี้จะไม�สว�างขึ้น แม�ว�าถังเก็บนํา้จะว�างเปล�า
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ขอควรระวังในการใช
อยาใชงานโดยไมมีแผนกรอง

มิฉะนั้นการทําความสะอาดจะไม�ได�ผลตามที่คาดหวัง 
นอกจากนี้ยังอาจก�อให�เกิดความล�มเหลวของเครื่อง

อยาปดกั้นหรือสัมผัสเซ็นเซอรกลิ่นและฝุนละออง
อาจจะลดความไวของเซ็นเซอร�

อยาเปาใสตนไมหรือสัตวโดยตรง

มันอาจส�งผลกระทบต�อพวกเขา

ละเวนจากการเคลื่อนยาย (เปลี่ยนทิศทางหรือยกเครื่อง 
ฯลฯ) ในระหวางการทํางาน

เคลื่อนย�ายเครื่องในขณะทํางานอาจจะทําให�ใบพัดตีภายใน, เกิดเสียงดัง 
ดึงและถอดสายไฟ ทําให�เกิดความล�มเหลวของเครื่อง

อยาใชในสถานที่ใกลเครื่องใชไฟฟาในครัว

อาจจะทําให�เกิดความผิดปกติและการเปลี่ยนสี
เนื่องจากความร�อนหรือควันนํา้มันสร�าง เครื่อง
เสียหายหรือไฟไหม�
วางเครื่องฟอกและเครื่องใช�ในการปรุงอาหาร
ห�างจากกันอย�างน�อย 1 เมตร

ระบายอากาศในหองที่ปดเปนครั้งคราว
เครื่องกรองไม�ได�มีผลกระทบต�อ
การระบายอากาศ (การกาํจัดก�าซ
คาร�บอนไดออกไซด�และสารปน
เป��อนอื่นๆ)
*  เครื่องกรองไม�สามารถกาํจัด
สารที่เป�นอันตรายในบุหรี่ 
(คาร�บอนมอนอกไซด� ฯลฯ)

ละเวนจากการวางวัตถุใดๆ บนตัวเครื่องและ
การปดกั้นชองอากาศและทางออก

การทําเช�นนั้นอาจทําให�เกิดความล�มเหลว
ของเครื่องและการได�รับบาดเจ็บ

หามใชใกลกับโทรทัศนหรือวิทยุ

การทําเช�นนั้นอาจรบกวนการออก
อากาศ
กรุณาวางเครื่องข�างต�นห�างกันอย�าง
น�อย 2 เมตร จากเครื่องอื่นๆ
เช�นเดียวกับโทรศัพท�ไร�สายและ
ไมโครโฟนไร�สาย

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย   ข�อควรระวังในการใช�
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การเตรียมสําหรับการใชงาน
 การเคลื่อนไหวดวยลอเลื่อนควรจะทําอยางชาๆ การเคลื่อนไหวเปนเพียงในทิศทางดานขาง (เพื่อปองกันไมใหลม)
 ไมมีผลในการทําความสะอาดจะมีประสบการณถาตัวกรองถูกตั้งคาโดยไมตองถอดฝาครอบพลาสติก อาจยังทําใหเกิดความลมเหลวของเครื่อง 
 ไมหงายทองหรือเอียงเครื่อง

ติดตั้งแผนกรองไปในเครื่อง
 การตั้งค�าขั้นตอนจะเหมือนกันกับการเปลี่ยนไส�กรอง (ใช�แผ�นกรองเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิของแท�เท�านั้น)

ถอดแผงหลังและแผนกรองหยาบ

ถอดแผนกรอง 
(ชุดแผนกรองและแผนกรองกำจัดกลิ่น)

ติดต้ังแผนกรองกำจัดกลิ่นไปในเครื่อง

วางเครื่องบนพ้ืนเรียบและแข็งแรง

ถอดแผ�นกรองหยาบ

1

2

3

ขอควรระวัง

4

สวิทช�

เลื่อนสวิทช�ขึ้น

แผ�นกรองหยาบ

ตั้งตัวกรองที่สถานที่ตั้งแผ�นกรองกำจัดกลิ่น ตำแหน�งติดตั้งฟ�ลเตอร�ขจัดกลิ่น

สถานที่ตั้งชุดแผ�นกรองกำจัดกลิ่น

แท็บเครื่องฟอก
แท็บแผ�นกรองกำจัดกลิ่น

ถอดแผ�นกรองกำจัดกลิ่น
ห�อพลาสติก

แผ�นกรองกำจัดกลิ่น

ชุดแผ�นกรอง

แผ�นกรองกำจัดกลิ่น

ถือส�วนล�างของแผงด�านหลัง (2 ตำแหน�ง) 
ดึงมันออกมาเบาๆ และเล่ือนข้ึนเล็กน�อย
เพ่ือเอาออก
เลื่อนสวิทช�ข้ึนไป (2 ตำแหน�ง) เพื่อปลดล็อค

ถอดชุดแผ�นกรองออกจากเครื่อง

นำแผ�นกรองออกมาจากห�อพลาสติก

ในขณะที่การดันแท็บเครื่องฟอกขึ้น ชุดกรองกำจัดกลิ่น
และตะขอแท็บของตัวกรองกำจัดกลิ่นท่ีมีแท็บของเคร่ืองกรอง

� แผนกรองตองเอาออกจากหอพลาสติก

� ไมปดกั้นทางดานหนาของตัวกรองดวยผากระดาษหรือ

วัสดุอื่นๆ

ขอควรระวัง
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ติดต้ังแผนกรองหยาบไปที่เครื่อง

แนบแผงติดกับตัวเครื่อง

ชุดแผ�นกรอง

5

6

7

4

เสียบแท็บของแผ�นกรองหยาบไปท่ีรูที่ตรงกันอย�างปลอดภัย
เลื่อนสวิทช�ลง (2 ตำแหน�ง) เพื่อล็อค
ค�อยๆ ดึงแผ�นกรองหยาบเพื่อให�แน�ใจว�าจะไม�ออกจากสถานที่

แผ�นกรองกำจัดกลิ่น

แผ�นกรองหยาบ

สวิทช�

เลื่อนสวิทช�ลง

เสียบไปที่รู

Filter assembly
This side facing out.

1

เสียบแท็บของแผ�นกรองหยาบ

แท็บ

รูสำหรับเสียบ

ขอควรระวัง

แผ�นกรองความชื้น

ฝาป�ดด�านข�าง

แผ�นกรองความชื้น

ถาดรองน้ำ

ติดตั้งโดยจัดเรียงด�านกว�าง

ขอควรระวัง

ติดตั้งชุดแผนกรองไปในเคร่ือง

� ไมใสแรงมากเกินไปและทำใหชุดแผนกรองผิดรูป 

 หากชุดแผนกรองผิดปกติก็จะไมถูกตรวจพบ โดย

เครื่อง “      ” จะปรากฏบนจอแสดงผลอุณหภูมิ/ 

ความชื้นและเครื่องจะไมสามารถท่ีจะดำเนินการ 

       (หนา T-39)

เสียบแท็บ (2 ตำแหน�ง) 
ของส�วนบนของแผงหลังท่ีรูท่ีตรงกัน
ในเครื่อง

ค�อยๆ ผลักดันด�านล�างของแผงหนึ่งหลังจาก
อีกอัน และป�ดอย�างปลอดภัยจนกว�าจะคลิก

ตรวจสอบวาถาดรองน้ำกับแผนกรองความช้ืน
มีการติดตั้งอยูที่เครื่อง
� ถ�าแผ�นกรองความชื้นไม�ได�ติดต้ัง “     ” จะปรากฏใน
 จออุณหภูมิ/ความช้ืน และเคร่ืองจะไม�ทำงาน 
      (หนา T-39)

� ใสแผนกรองความช้ืนอยางปลอดภัย เพื่อใหแนใจวามันถูกใส
จนสุดถึงดานหลังของตัวเครื่อง

 ถ�าไม�ได�ใส�อย�างปลอดภัยก็อาจทำให�เกิดการรั่วไหลของน้ำ
ในระหว�างการทำงาน

 นอกจากนี้แนบแผ�นกรองในขณะที่ถือเคร่ืองลง

ใส�แผ�นกรองด�วยความ
ระมัดระวังเพราะอาจจะ
ติดอยู�ภายในเครื่อง

การเตรียมสําหรับการใช�งาน
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การเตรียมสําหรับการใชงาน (ตอ)

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

ถอดถังเก็บน้ำออกจากเครื่อง

ถอดฝาปดถังเก็บน้ำ

1

2

ขอควรระวัง ถังเก็บน้ำ

ที่จับ

ระดับน้ำ

ระดับน้ำ

3

4

ขอควรระวัง

ถังเก็บน้ำ

สวิทช�ลูกลอย

ถังเก็บน้ำ

ฝาถัง

ถังกรองน้ำ

ฝาถัง

Water tank

Tank cover

� จับตรงที่จับของถังเก็บน้ำและในขณะที่ยกข้ึนเล็กน�อยแล�วค�อยๆ 
ดึงถังเก็บน้ำ

� เมื่อถอดถังน้ำออกจากเครื่อง ดึงถังน้ำเบาๆ โดยกดเคร่ืองฐานในขณะท่ีลอ

ติดอยูบนฐานของมัน (ลอไมมีเบรค)

� ระวังไมใหนิ้วมือหรือเล็บของคุณไดรับบาดเจ็บ เมื่อถอดฝาถัง

� ตรวจสอบใหแนใจวาถังกรองน้ำไมกระแทกโดยไมจำเปน หากเกิด

ความเสียหายก็จะไมสามารถที่จะสูบน้ำ

ลางถังน้ำและฝาถังดวยน้ำและตรวจสอบการเคล่ือนไหวของสวิทช
ลูกลอย

� อยาถอดสวิทชลูกลอยหรือกระแทกโดยไมจำเปน

 มิฉะนั้น “Water Refill” จะไม�ถูกตรวจพบ

� เติมถังน้ำ โดยให�แน�ใจว�ามันไม�ได�เกินเส�นท่ีกำหนด
� เช็ดความชื้นรอบถังเก็บน้ำ
� การเติมน้ำควรทำห�างจากตัวเครื่อง ป�ดฝาให�สนิท แล�วจึงนำมาติดต้ัง

เข�าไปในตัวเครื่อง

ใสน้ำในถังน้ำและวางฝาครอบถัง

� ถาน้ำสูงกวาเสนเติมน้ำก็อาจทำใหเกิดการรั่วไหลของน้ำ

� แนบฝาถังอยางระมัดระวัง

 ถ�าไม�ได�แนบอย�างแน�นหนาก็อาจทำให�เกิดการรั่วไหลของน้ำในระหว�าง
การทำงาน

โดยให�แน�ใจว�ามันไม�ได�เกินเส�น
ที่กำหนด

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

ฝาป�ดถังน้ำ

ถังเก็บน้ำ

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

ที่จับของถังเก็บน้ำ

5

ขอควรระวัง
ถังเก็บน้ำ

� เช็ดหยดน้ำตรงที่จับของถังน้ำ (ด�านใน) ในระหว�างการติดตั้งถังเก็บน้ำ

� ถังน้ำอาจจะหนักเมื่อเต็มไปดวยน้ำ ระวังไมใหนิ้วมือของคุณ เล็บหรือหลังของ

คุณไดรับบาดเจ็บขณะที่การจัดการ

� ติดต้ังถังน้ำอยางระมัดระวัง เพื่อใหแนใจวามันถูกกดจนถึงดานหลังของเคร่ือง

 ถ�ามันไม�ได�ติดต้ังอย�างรอบคอบ ก็อาจทำให�เกิดการร่ัวไหลของน้ำใน
ระหว�างการทำงาน

 จับเครื่องให�ม่ันเพ่ือให�แน�ใจว�าเคร่ืองจะไม�เคลื่อนย�ายระหว�างการติดต้ัง

ขอควรระวัง

การติดตั้ง
 ล�อติดอยู�ที่ฐานของเครื่อง ดังนั้นจึงควรจะตั้งอยู�บนพื้นที่มั่นคงและแข็งแรง

 (ไม�มีตวัหยุดติดอยู�กับล�อ)
 หลีกเลี่ยงไม�วางสถานที่ใกล�ความร�อนหรืออุปกรณ�ระบายความร�อนและอุปกรณ�ที่คล�ายกันอื่นๆ และเลือกสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
 เว�นด�านหลังอย�างน�อย 3 ซม. ออกจากผนัง ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับสภาพแวดล�อมการทํางาน ผนังหรือพื้นใกล�ช�องลมออกอาจจะมีเปลี่ยนสี ถ�านี่คือ
ความกังวลเคลื่อนย�ายไปจากตําแหน�งป�จจุบันและทําความสะอาดผนังและพื้นโดยรอบอย�างสม่ําเสมอ

คําเตือน
 อยาวางบนชั้นวาง, โตะทํางาน, โตะหรือสถานที่อื่นๆ ที่คลายกัน

 เครื่องอาจตกเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือเอียงและอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บ, การรั่วไหลของนํา้และไฟฟ�าช็อต
 ใชเครื่องที่อยูในสภาพเอียงอาจทําใหเกิดการรั่วไหลของนํา้

 เคลื่อนยายเครื่องดวยลอสามารถทําไดบนพื้นที่มีความทนทาน การเคลื่อนยายเครื่องบนเสื่อ พรมหรือสถานที่ที่มีพื้นผิวไม

สมํ่าเสมอ ใหดําเนินการโดยจับตรงที่จับเครื่อง

การเตรียมสําหรับการใช�งาน    การติดตั้ง

 ระวังไม�ให�ดึงหรือหยิกสายไฟ
 ทิ้งเครื่องไว�ในสถานที่เดียวกันนานๆ อาจทําให�เกิดคราบบนผนังและพื้น

 เมื่อทําความสะอาดเครื่อง ให�ย�ายเครื่องไปยังสถานที่อื่นและยังรวมถึงทําความสะอาดพื้นด�วย

เว�นพ้ืนท่ีว�าง* เว�นพ้ืนท่ีว�าง*

อย�างน�อย 3 เซนติเมตร

* ช�องอากาศเข�าและออกจะต�องไม�ถูก
 ปกคลุมด�วยผ�าม�านหรือเฟอร�นิเจอร�
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การทํางาน
เริ่มการทํางาน

เสียบปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบอยางปลอดภัย1

2

กระพริบ

ปุ�มเป�ดป�ด

กด        ปุมเพาเวอร

การทำงานจะเร่ิมตน และสัญญาณไฟจะสวางขึ้น

กด        ปุมเพาเวอรในขณะที่เครื่องทำงาน
จะดับสัญญาณไฟและหยุดการทำงานของเคร่ือง

� หลังจากท่ีสัญญาณไฟท้ังหมดสว�างข้ึน “Air Purify” 
และ “Auto” จะสว�างข้ึน

� ในช�วง 3 นาทีแรกเครื่องจะตรวจสอบและจัดเก็บ
สภาพของอากาศในห�อง

 ในช�วงเวลานั้น “เครื่องตรวจจับอากาศ” จะกระพริบ
แสงสีเขียว

On
Off

Skin Moist

Humidify

Air Purify

Max

Auto

Air
flow Option 

PM2.5 
Sensor

Odor

Pollen 

Absence

Rapid

Mode

 “Air Purify” โหมดจะถูกตั้งค�าเป�นค�าเริ่มต�นจากโรงงาน
 จากการใช�ครั้งที่สองเป�นต�นไปการทํางานของหน�วยความจําช�วยให�การดําเนินการขึ้นอยู�กับสถานะที่บันทึกไว�   (หนา T-26)

การใชพลังงานสแตนดบาย

 ตราบใดที่เสียบปลั๊กสายไฟลงในเต�าเสียบ เครื่องจะใช�พลังงานประมาณ 3W แม�ว�าเครื่องจะไม�ได�ใช�งาน
 (ถอดปลั๊กออกจากเต�าเสียบถ�าเครื่องจะไม�ได�ใช�เป�นระยะเวลานานๆ)
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แสดงแผงควบคุม แสดงเนื้อหา ตัวอย�าง

จอแสดงแบบที่ 1

เลือกโหมดการทํางานและอัตราการไหลเวียนของอากาศ
โดยการแตะที่หน�าจอ
สําหรับการประหยัดพลังงาน, การแสดงผลและการดาํเนิน
งานแผงอื่นๆ นอกเหนือจากการแสดงการแจ�งเตือนและ
เซ็นเซอร�อากาศจะป�ดประมาณหนึ่งนาทีหลังจากเครื่องหยุด
ทํางาน

จอแสดงแบบที่ 2

เมื่อสัญญาณไฟทั้งหมดเป�ดอยู� แตะแผงควบคุมการทํางาน
และการเลือกโหมดการทํางาน, อัตราการไหลเวียนของ
อากาศหรือปุ�มอื่นๆ ที่คล�ายกันจะทําให�การแสดงผลแสง
ของปุ�มเลือกที่สว�างมากขึ้น
* การแสดงผลอาจจะไม�ชัดเจนที่จะมอง เมื่อเครื่องวาง
ใกล�หน�าต�างที่มีแสงแดดโดยตรงและสถานที่อื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน

ป�ด

จอแสดงผลเหมือนกับจอแสดงแบบที่ 1
การแสดงผลและแผงควบคุมการทํางาน เช�นเดียวกับการ
แสดงการแจ�งเตือนจะป�ดประมาณหนึ่งนาทีหลังจากเครื่อง
หยุดทํางาน

การทํางาน

เปลี่ยนจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัส

 ใช�ปุ�มนี้สําหรับปรับค�าของเครื่องตามที่คุณต�องการ

แสดงเนื้อหาของแผงควบคุมการทํางาน

จอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัสจะเปลี่ยนในการกดแตละครั้ง

จอแสดงแบบที่ 1 จอแสดงแบบที่ 2 ป�ด (เมื่อเปลี่ยนจากป�ด เพ่ือแสดงจอแสดงแบบท่ี 1 เสียงจะดังข้ึนสองครั้ง (beep beep) 
และจอแสดงผลจะกระพริบ)

กดคาง              ประมาณ 3 วินาที และเลือกจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัส
 

Display

·Dimmer 
Type 1/2/Off

(ในขณะท่ีเลือกโหมดฟอกอากาศ/สูงสุด)

(ในขณะท่ีเลือกโหมดฟอกอากาศ/สูงสุด)

(เม่ือสัญญาณไฟหรี่)

 หากไฟบนจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัสป�ดอยู� แตะ  และการทํางานหลังจากที่แผงจะปรากฏ
 (แตะ  อีกครั้งจะป�ดสัญญาณไฟของจอแสดงผลแผงควบคุมสัมผัส)

 ในคู�มือนี้ ตัวอย�างต�อไปนี้จะอธิบายไว�ในจอแสดงผลแบบที่ 1
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การทํางาน
เลือกโหมดการทํางาน (การทํางานพื้นฐาน)

 มีโหมดการทํางานให�เลือก 3 โหมด ใช�โหมดเหล�านี้ตามความชอบของคุณ
 ใบพัดจะไม�หยุดในขณะที่เครื่องทํางานในทุกโหมดการทํางาน

 (ใบพัดอาจหยุดถ�าเครื่องถูกกําหนดเป�นโหมดการทํางานแบบประหยัดพลังงาน  (หนา T-27))
 คุณสมบัติฟอกอากาศจะทํางานในทุกโหมดการทํางาน
 เปลี่ยนโหมดการทํางานจะตั้งค�าการไหลเวียนของอากาศไปที่ “อัตโนมัติ”

รูปแบบการทำงานและการเลือก

การควบคุมความชื้นหองประมาณ 50%
· ระหว�างการทำงานโหมด “อัตโนมัติ” เคร่ืองจะทำงานเร่ิมจากเงียบไปสู�การไหลเวียนของอากาศสูงสุด

เพิ่มความชื้นในหองและการควบคุมไวประมาณ 60%
· ระหว�างการทำงานโหมด “อัตโนมัติ” เคร่ืองจะทำงานเร่ิมจากเงียบไปสู�การไหลเวียนของอากาศสูงสุด

ทิศทางบานพับ

ยกขึ้น

เสนทแยงมุม

เสนทแยงมุม

โหมดการทำงานน้ีจะเหมาะสำหรับการใชงานปกติ
· เซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�นละอองจะตรวจสอบระดับของการปนเป��อนในห�องปรับอากาศ 

หลังจากน้ันเครื่องจะเปล่ียนอัตราการไหลเวียนของอากาศโดยอัตโนมัติ
· ระหว�างการทำงานโหมด “อัตโนมัติ” เคร่ืองจะทำงานเร่ิมจากเงียบไปสู�การไหลเวียนของอากาศสูงสุด

รูปแบบโหมดการทํางานและเคล็ดลับสําหรับการเลือก

แตะ

แตะแต�ละครั้งจะเปลี่ยนโหมดการทำงาน � กดแต�ละครั้งเพ่ือเปลี่ยนโหมด

� เปล่ียนโหมดการทำงานจะต้ังค�าการไหลเวียนของอากาศไปท่ี “อัตโนมัติ”

� สัญญาณไฟของโหมดท่ีถูกเลือกจะสว�างข้ึน

ความช้ืน ผิวชุ�มชื้นฟอกอากาศ

สัญญาณไฟ
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การทํางาน

เปลี่ยนอัตราการไหลเวียนของอากาศ

 แต�ละครั้งที่กดปุ�ม Air
flow ในขณะที่เครื่องทํางานอยู� โหมดการทํางานจะเปลี่ยนไปยังลําดับต�อไป

โหมดการทำงาน

ฟอกอากาศ

ความชื้น

ผิวชุมชื้น

การไหลเวียนอากาศ

“Medium” “High”“Silent” …MaxAuto Auto
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ทํางานในตัวเลือกตางๆ

รวดเร็ว

ในชั่วโมงแรกของการเป�ดใช�งาน อากาศภายในห�องจะอยู�ที่อัตราไหลเวียนอากาศในระดับ “สูง” ขึ้นอยู�กับปริมาณสารปนเป��อน หลังจากนั้นเครื่องจะ
ทํางานในระดับ “สูง” หรือ “ปานกลาง”
ประมาณ 8 ชั่วโมง ห�องจะทํางานในอัตราไหลเวียนอากาศขั้น “สูง” เป�นเวลาประมาณ 10 นาที ในทุกๆ 1 ชั่วโมง ความไวของเซ็นเซอร�กลิ่นจะเพิ่มขึ้น 
ขึ้นอยู�กับปริมาณสารปนเป��อนในอากาศ หลังจากนั้น เครื่องจะทํางานในระดับ “สูง” หรือ “ปานกลาง”
หลังจากนั้น ระบบความเร็วสูงจะหยุดทํางาน อัตราไหลเวียนอากาศจะกลับสู�ระบบก�อนหน�า ระบบการทํางานจะกลังสู�ในโหมด “อัตโนมัต”ิ
ใช�ระบบนี้ขณะทําการย�าง ทําอาหารในหม�อร�อนๆ เพื่อการขจัดกลิ่นรุ�นแรงได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ขจัดกลิ่น

ทุกๆ 1 ชั่วโมง อากาศภายในห�องจะอยู�ที่อัตราไหลเวียนอากาศในระดับ “สูง” ความไวของเซ็นเซอร�กลิ่นจะสูงขึ้น ขึ้นอยู�กับปริมาณสารปนเป��อน 
หลังจากนั้นเครื่องจะทํางานในระดับ “สูง” หรือ “ปานกลาง”
ในสถานที่ที่มีกลิ่นแรงกว�าปกติ เช�น โรงรถ ท�อระบายน้ํา สัตว�เลี้ยง และกลิ่นอื่นๆ

คุณสามารถเลือกตัวเลือก ขณะทำงานในโหมด “ฟอกอากาศ” หรือโหมด “ทำความชื้น”

� ไม�สามารถเปล่ียนโหมดการทำงานขณะท่ีเคร่ืองหยุดทำงานหรือกำลังทำงานในโหมด “ผิวชุ�มชื้น” ได�

โหมดการทำงานจะเปลี่ยนไปเมื่อปุ�มเปลี่ยน

แตะปุม

ละอองเกสรดอกไม� ขจัดกลิ่น รวดเร็ว ขณะที่ไม�อยู�ไม�มีการแสดงผล (เคลียร�)

(หากไม�มีการแสดงผล (เคลียร�) แสดงว�าเคร่ืองกำลังทำงานให�อัตราไหลเวียนอากาศเป�นระบบ “อัตโนมัติ”)

Option 

คุณสมบัติที่เปนประโยชน

ละอองเกสรดอกไม

ทุกๆ 1 ชั่วโมง อากาศภายในห�องจะอยู�ที่อัตราไหลเวียนอากาศในระดับ “สูง” ความไวของเซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�นจะสูงขึ้น ขึ้นอยู�กับปริมาณสารปนเป��อน 
หลังจากนั้นเครื่องจะทํางานในระดับ “สูง” หรือ “ปานกลาง” บานพับจะเฉียงแบบทแยงมุม
เป�ดระบบนี้เมื่อกังวลเกี่ยวกับละอองเกสรดอกไม�ในอากาศ

ขณะที่ไมอยู

เครื่องจะทํางานในอัตราการไหลของอากาศ “สูงสุด” สําหรับห�านาทีแรก (ทิศทางบานพับ: ขึ้นไป) จากนั้นก็จะดาํเนินการประมาณ 55 นาทีในอัตราการ
ไหลของอากาศ “สูง” (ทิศทางบานพับ: แกว�ง (30 นาที) ปรับตวัสูงขึ้น) และ หน�วยจะหยุดการดาํเนินงานต�อไป
(เมื่ออยู�ใน “ความชื้น” โหมดการทํางาน, อัตราการไหลเวียนของอากาศที่ถูกกาํหนดเป�น “อัตโนมัต”ิ ขึ้นอยู�กับความชื้น ทิศทางบานพับจะเป�นเส�น
ทแยงมุม   (หนา T-20))
ใช�ฟ�งก�ชั่นนี้เพื่อทําความสะอาดอากาศขณะไม�อยู�ในห�อง

เครื่องจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่ออากาศสะอาด เพื่อการประหยัดค�าไฟ  (หนา T-23)

(โหมดประหยัดพลังงาน)
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คุณสมบัติที่เป�นประโยชน�

การทํางานแบบประหยัดพลังงาน
 เครื่องจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติเมื่ออากาศในหองสะอาด ชวยประหยัดคาไฟ

 เครื่องจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องฟอกอากาศทํางานอยางตอเนื่อง 8 ชั่วโมง
 (หากเครื่องกําลังทํางานใหโหมดสรางความชื้น เครื่องจะหยุดการทํางานเมื่อไดความชื้นที่ตองการ   (หนา T-20))

การทํางานอัตโนมัติแบบพื้นฐาน

เมื่ออากาศสะอาด เครื่องฟอกอากาศจะทํางานดวยอัตราไหลเวียนอากาศแบบ “เงียบ”

หยุดการทำงาน

อัตราไหลเวียนอากาศ
แบบ “เงียบ”

การทํางานแบบประหยัดพลังงาน

เมื่ออากาศสะอาด อัตราไหลเวียนอากาศแบบ “เงียบ” จะทํางานต�อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป, โดยพัดลมจะหยุดทํางานประมาณ 50 นาที และเครื่องจะทํางาน
ในโหมด “เงียบ” ต�อไปอีกประมาณ 10 นาที
ถ�าอากาศยังคงสะอาดอย�างต�อเนื่องยาวนานกว�า 8 ชั่วโมง ตวัเครื่องจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ
* ในขณะที่กาํลังทํางานในโหมดประหยัดพลังงาน เซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�นยังสามารถทํางานต�อไปได� เมื่อเซ็นเซอร�ตรวจพบกลิ่นหรือฝุ�น 
 อัตราไหลเวียนอากาศจะเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู�กับระดับความแรงของกลิ่นหรือฝุ�น
เมื่ออากาศสะอาด อัตราไหลเวียนอากาศแบบ “เงียบ”จะทํางานต�อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป, โดยเครื่องจะกลับมาทํางานเป�นระยะ

10 นาที 10 นาที 10 นาที

50 นาที50 นาที
หยุดการทำงาน

อัตราไหลเวียนอากาศ
แบบ “เงียบ”

 พัดลมอาจหยุดทํางาน, อุณหภูมิ/ค�าความชื้นที่แสดงอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู�กับผลกระทบจากการทํางาน

หมายเหตุ



T-24

การตรวจวัดในเซ็นเซอร PM2.5

หมายเหตุ

 การทํางานอื่นๆ นอกเหนือจากการ “ฟอกอากาศ” จะไม�สามารถตั้งค�าได�
 ขณะที่การตรวจจับ PM2.5 ทํางาน สัญญาณของเซ็นเซอร�อากาศจะสว�างขึ้น โดยจะกระพริบอย�างช�าๆ
 ใน 90 วินาทีแรก เครื่องจะทํางานในอัตราไหลเวียนอากาศแบบ “สูงสุด” (สัญญาณไฟสีแดง)
 บานพับจะเฉียงแบบทแยงมุม
 จะไม�ตอบสนองต�อการปรับความไวเซ็นเซอร�  (หนา T-27)

สลับระหวางการแสดงผลของ อุณหภูมิ/คาความชื้น

คุณสมบัติที่เปนประโยชน (ตอ)

  เปลี่ยนมาใชเซ็นเซอรที่สามารถตรวจจับละอองที่มีขนาดเล็ก อยางการตรวจวัด PM2.5 (เหมาะสําหรับตรวจจับละอองที่มีขนาดเล็กกวา 
2.5 ไมโครเมตร) สิ่งปนเปอนในอากาศสามารถตรวจจับไดโดยเซ็นเซอรฝุน โดยเครื่องจะทํางานสลับไปมาโดยอัตโนมัติระหวาง
โหมด “ปานกลาง” และโหมด “สูงสุด”

 (เซ็นเซอรควบคุมกลิ่นจะไมทํางาน)

ปุม               เพื่อตั้งคาการตรวจวัด PM2.5 

แต�ละปุ�มจะสลับระหว�าง ป�ด (เคลียร�) และ เป�ด (ตั้งค�า)

ป�ด เป�ด

PM2.5 
Sensor

 สามารถเลือกไดวาใหแสดงคาอุณหภูมิ/คาความชื้นพรอมกัน

แตะที่               เพ่ือสลับการแสดงผล

ทุกครั้งที่แตะปุ�ม หน�าจอจะแสดงผลสลับไปมาระหว�างค�าความชื้น (%) และอุณหภูมิ (°C)

ค�าความช้ืน (%) อุณหภูมิ (°C)

 
Display

ตั้งเวลาหยุดการทํางาน

ไม�มีการแสดงผล      2hr      4hr

ไม�มีการแสดงผล : ไม�สามารถต้ังค�าได�
2hr : หยุดการทำงานอัตโนมัติ หลังการทำงาน 2 ช่ัวโมง
4hr : หยุดการทำงานอัตโนมัติ หลังการทำงาน 4 ช่ัวโมง

แตะ              เพื่อตั้งเวลา

ทุกครั้งที่แตะปุ�ม หน�าจอจะแสดงผลเพื่อการตั้งค�า

Timer

 ตั้งเวลาปดดวยตัวเอง
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คุณสมบัติที่เป�นประโยชน�

ระบบล็อค

 ป�องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช�งานจากเด็กเล็ก
 สามารถตั้งค�าได�ที่ตวัเครื่อง

 วิธีเดียวกันหากต�องการป�ดระบบ

กดปุม             คางไว ประมาณ 3 วินาที1

กะพริบ

� หากตองการยกเลิกระบบปองกันการใชงานจากเด็กเล็ก ใหกดปุม             คางไวประมาณ 3 วินาที จะมีเสียงเตือนดังขึ้น 

2 ครั้ง

� ทุกครั้งในการกดปุม              คางไวประมาณ 3 วินาที จะเปดการเริ่มหรือยกเลิกการใชงานระบบปองกันการใชงานจากเด็กเล็ก

 สัญญาณไฟจะดับลงเม่ือยกเลิกการใชงานระบบปองกันการใชงานจากเด็กเล็ก

� หลังจากกดปุม             คางไวประมาณ 3 วินาที จะมีเสียงเตือนดังขึ้น 1 ครั้ง ระบบจะเร่ิมทำงาน

Timer

Air Purify Auto

Air
flow

 
Display Mode

·Lock · ·Dimmer 
Type 1/2/Off

Maintenance 
Reset

·Lock

หมายเหตุ

 เมื่อเริ่มใช�งานระบบป�องกันการใช�งานจากเด็กเล็ก จะไม�สามารถกดปุ�มใดๆ ได�เลย แม�แต�ปุ�ม  พาวเวอร� รวมไปถึงหลังจากการถอด
ปลั๊กออกจากเต�าเสียบอีกด�วย 

 แม�แต�หากมีไฟตกหรือไฟดับ เมื่อไฟมา ระบบป�องกันการใช�งานจากเด็กเล็กก็ยังคงทํางานอยู� แม�แต�การกดปุ�ม  พาวเวอร� รวมไปถึง  
หลังจากการถอดปลั๊กออกจากเต�าเสียบอีกด�วย กด  ค�างไว�ประมาณ 3 วินาทีเพื่อยกเลิก

 เมื่อสัญญาณ “Filter Cleaning” และ “Water Refill” สว�างขึ้นหลังจากเป�ดใช�งานระบบป�องกันการใช�งานจากเด็กเล็ก ให�ยกเลิกการใช�งาน  
 และทําความสะอาดชิ้นส�วนที่สัญญาณขึ้นเตือน   (หนา T-28-T-32)
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ฟงกชันบันทึกความจํา/หนาจอ/เซ็นเซอร/ระบบตรวจจับอัตโนมัติ
ฟงกชันบันทึกความจํา

 เมื่อกดปุ�ม  พาวเวอร�เพื่อเป�ดใช�งาน เครื่องจะเริ่มทํางานในสถานะการทํางานล�าสุดก�อนที่จะป�ดเครื่องไป

เซ็นเซอรอากาศ
  ระดับการปนเป��อนในอากาศที่ตรวจจับโดยเซ็นเซอร�กลิ่นและฝุ�น 
 จะแสดงผลในสีที่แตกต�างออกไป

Off

Timer

Air Purify Auto

Air
flow Option 

PM2.5 
Sensor

 
Display Mode

·Lock · ·Dimmer 
Type 1/2/Off

Maintenance 
Reset

สีการแสดงผล    : เขียว       ส�ม       แดง
ระดับความสกปรก: สะอาด               สกปรก

หมายเหตุ

 หากติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่ตรวจจับสิ่งปนเป��อนได�ยาก หรือหากเซ็นเซอร�สกปรก การแสดงผลอาจคลาดเคลื่อน  (หนา T-36)
 ขณะที่การตวรจจับ PM2.5 ทํางาน สัญญาณจะกระพริบช�าๆ

เซ็นเซอรกลิ่น
 เซ็นเซอร�ตรวจจับกลิ่นต�างๆ เช�น ควันบุหรี่ หรือ กลิ่นจากสัตว�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� กลิ่นน้ําหอมหรือเครื่องสําอางค�ที่
  ใช�ในร�านเสริมสวยหรือสถานเสรมิความงาม สเปรย� ไอน้ํา การเปลี่ยนอุณหภูมิแบบทันทีทันใด ฯลฯ

เซ็นเซอร�กลิ่น
เซ็นเซอรฝุน

 เซ็นเซอร�ฝุ�นสามารถตรวจจับฝุ�นต�างๆ ในอากาศได� เช�น ควันบุหรี่ ฝุ�นละออง เกสรดอกไม� ฯลฯ
 เซ็นเซอร�ฝุ�นอาจไม�สามารถตรวจจับฝุ�นละอองที่กระจายตัวเมื่อคุณนอนหรือเก็บที่นอน ซึ่งมีการปนเป��อน
 น�อยกว�าควันบุหรี่ ฯลฯ ในกรณีนี้ ระดับสิ่งปนเป��อนที่ปรากฏขึ้นอาจแสดงผลคลาดเคลื่อน

 เซ็นเซอร�ฝุ�นอาจจะทํางานผิดปกติหาเซ็นเซอร�สกปรก
 ทําความสะอาดตามรอบเวลาทุกๆ 3-6 เดือน  (หนา T-36)

ฝาครอบถูกเป�ดออก

เซ็นเซอร�ฝุ�น

หนาจอแสดงอุณหภูมิ/คาความชื้น (เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ/คาความชื้น)
 จะแสดงผลค�าที่ตรวจวัดได�จากเซ็นเซอร�วัดอุณหภูมิ/ค�าความชื้น
 อุณหภูมิ/ค�าความชื้นที่แสดงเป�นเพียงการวัดคร�าวๆ เท�านั้น

 • อาจได�ค�าที่แตกต�างจากการวัดจากเทอร�โมมิเตอร�และไฮโกรมิเตอร� โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนอัตราไหลเวียนอากาศ อาจได�ค�าที่แตกต�างกันอย�างมาก
 • เมื่อค�าความชื้นเปลี่ยน อุณหภูมิก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
 • ในสถานที่ที่มีการไหลเวียนของอากาศที่ดีและไม�ดี อุณหภูมิและค�าความชื้นอาจแตกต�างกัน 

อุณหภูมิและค�าความชื้นโดยประมาณท่ีแสดงขึ้นจะมีการอัพเดททุกๆ 1 นาที ไอมีการเพิ่มข้ึน 1°C  และ 1%
(จะแสดงผล “      ” เมื่อมีอุณหภูมิต่ำกว�าหรือเท�ากับ 1°C และ “      ” เม่ือมีอุณหภูมิสูงกว�าหรือเท�ากับ 41°C 
ความช้ืนท่ีแสดงจะอยู�ระหว�าง 20-85%)
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ฟ�งก�ชันบันทึกความจํา/หน�าจอ/เซ็นเซอร�/ระบบตรวจจับอัตโนมัติ

ระบบตรวจจับอัตโนมัติ

 เครื่องฟอกอากาศจะทํางานโดยอัตโนมัติโดยการตรวจจับสิ่งปนเป��อนในอากาศภายในห�องด�วย “เซ็นเซอร�กลิ่น” และ “เซ็นเซอร�ฝุ�น” และ
ความชื้นในอากาศภายในห�องด�วย “เซ็นเซอร�วัดอุณหภูมิ/ค�าความชื้น”

 3 นาทีแรกหลังจากเป�ดการใช�งาน เครื่องฟอกอากาศจะทําการตรวจสอบสภาพอากาศภายในห�อง
 การฟอกอากาศยังคงทํางานในขณะที่ทําการตรวจสอบสภาพอากาศ

 ระหว�างนั้นสัญญาณไฟ “Air Sensor” จะกระพริบเป�นสีเขียว
 หลังจากครบ 3 นาที สัญญาณไฟ “Air Sensor” จะแสดงผลของสภาพอากาศที่ได�จาก “เซ็นเซอร�กลิ่น” และ “เซ็นเซอร�ฝุ�น”
 ถ�าเสียบปลั๊กภายใต�สภาพอากาศที่มีสิ่งปนเป��อนความไวเซ็นเซอร�อาจลดลง

 ให�ใช�การทํางานระดับ “สูง” หรือ “สูงสุด” หรือเป�ดหน�าต�างและถอดปลั๊กออกสัก 10 นาที และเสียบปลั๊กใหม�อีกครั้ง 

เซ็นเซอรความสั่นสะเทือน
 เซ็นเซอร�จะตรวจจับการตกหล�นหรือการกระแทกของตัวเครื่อง (ติดตั้งอยู�ภายใน)
 จะหยุดการทํางานหากตัวเครื่องเอียง ตัวเครื่องเกิดอาการสั่นอย�างรุนแรง หรือการกระทบกระเทือนที่เกิดจากตัวเครื่อง

 เมื่อหยุดการทํางาน จะแสดงผล “  ” บนหน�าจอของอุณหภูมิและค�าความชื้น  (หนา T-39)

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

ขณะที่แสดงผล (ประมาณ 10 วินาที) ใหกด           คางไวประมาณ 3 วินาทีและกด 

           อีกครั้ง

กด            และ           คางไวประมาณ 3 วินาที

� ค�าความไวเซ็นเซอร�จะถูกปรับจาก                

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

หากตองการปรับคาความไวใหทำขั้นตอนดังกลาวซ้ำ
เมื่อทำซ้ำค�าความไวจะแสดงผลการปรับดังนี้                                  ….
� หลังจากน้ัน 10 วินาทีหลังจากการปรับค�าความไวเซ็นเซอร� การแสดงผลจะหายไป แสดงว�าการตั้งค�าเสร็จสมบูรณ�แล�ว

1

2

3

2

2

กลาง
การแสดงผล

ต่ำ สูง
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หมายเหตุ

   การปรับค�าความไวเซ็นเซอร�จะไม�สอดคล�องกับรอบของ “เซ็นเซอร� PM2.5”  (หนา T-24) 
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 ไม�ควรฉีดน้ําเข�าตัวเครื่อง ตัวเครื่องจะเสียหาย
 อย�าใช�สารระเหย เช�น น้ํามัน ทินเนอร� เบนซิน แวกซ� น้ํามันก�าด แอลกอฮอล� ฯลฯ ผงขัดเงา น้ํายาทําความสะอาด (ทั้งสําหรับใช�ในครัว
หรือซักผ�า) สารเคมีดังกล�าวอาจทําให�เครื่องเปลี่ยนรูปทรง สีเสียหาย หรือทําให�ตัวหนังสือหลุดลอก

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

 ปูผ�าเนื้อนุ�มหรือวัสดุที่คล�ายกันไว�ข�างใต�เครื่องฟอกอากาศ เพื่อป�องกันการเกิดรอบขีดข�วนบนพื้น
 ห�ามเอียงหรือคว่ําตัวเครื่อง

การทําความสะอาด

 หามหยุดการทํางานโดยการดึงปลั๊กออก
 มิฉะนั้น อาจเป�นสาเหตุให�เกิดประกายไฟ ไฟฟ�าช็อต หรือตัวเครื่องเสียหายได�

เมื่อสัญญาณ “Filter Cleaning” สวางขึ้นเตือน
 สัญญาณจะปรากฏขึ้นภายใน 240 ชั่วโมง หลังจากเริ่มการใช�งานการทําความชื้น หรือหลังจากการกดปุ�มรีเซ็ต (แนะนําให�ทําความสะอาด)
 ระบบทําความชื้น ทํางานโดยการระเหยความชุ�มชื้นออกมาทางอากาศ ผ�านแผ�นกรองไอน้ํา
 ขึ้นอยู�กับความสกปรกและกลิ่นของสภาพแวดล�อมบริเวณนั้นๆ แม�โหมด “ทําความชื้น” และ “ผิวชุ�มชื้น” จะไม�ได�ถูกเป�ดใช�งาน โปรดทําความ
สะอาดทันที

 ตรวจสอบแน�ใจว�า มีน้ําอยู�ในถังเก็บน้ํา ขณะเป�ดใช�งานในโหมด “ทําความชื้น” และ “ผิวชุ�มชื้น”
 แม�ว�าแผ�นกรองไอน้ําจะผ�านกระบวนการป�องกันแบคทีเรียและเชื้อรามาแล�ว แต�ก็อาจมีคราบสกปรกหรือเชื้อราสะสมอยู� หรืออาจทําให�เปลี่ยน
เป�นสีชมพู แดง เขียว น้ําตาล ดําหรือเทา ในเวลาอันสั้น ขึ้นอยู�กับคุณภาพของน้ําที่ใช� และสภาพแวดล�อมในการใช�งาน (การเปลี่ยนสีไม�มีผล
ต�อประสิทธิภาพในการสร�างความชื้น)

 ขอแนะนําให�ทําความสะอาดแผ�นกรองให�บ�อยที่สุดเท�าที่จะทําได� โดยไม�ต�องรอให�สัญญาณ “Filter Cleaning” ขึ้นเตือน
 ขอแนะนําให�เปลี่ยนแผ�นกรองอากาศเร็วขึ้นกว�าเดิม หากแผ�นกรองมีลักษณะดังต�อไปนี้
 • สกปรก เต็มไปด�วยน้ําในปริมาณที่ยากจะล�างออก มีกลิ่นเหม็น เกิดความเสียหาย หรือเปลี่ยนรูปทรง

 เทน้ําออกจากถังเก็บน้ําและถาดรองน้ํา ขณะที่ไม�ได�ใช�งานในโหมด “ทําความชื้น” และ “ผิวชุ�มชื้น” อาจทําให�เกิดสิ่งสกปรก หรือเกิดความ
เสียหายต�อสีเครื่อง

แผ�นกรองไอน้ำ

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องหยุดการทำงานแลว กอนที่จะถอดปลั๊กออก

� ขณะใช�งาน กดปุ�ม          พาวเวอร� เพื่อหยุดการทำงาน
1

2

ขอควรระวัง

ปูรองด�วยผ�าขนหนู

ฝาครอบด�านข�าง

แผ�นกรองไอน้ำ

ถาดรองน้ำ

เปดฝาครอบดานขาง ถอดแผนกรองไอน้ำ
และถาดรองน้ำออก
� อาจมีน้ำเหลืออยู�ในถาดรองน้ำ ควรดึงถาดออกช�าๆ และเทน้ำออก
 แนะนำให�รองด�วยผ�าขนหนู

� เนื่องจากดานลางของตัวเครื่องมีลอ ควรระมัดระวังตัว

เครื่องไมใหเคลื่อนท่ี ขณะถอดถาดรองน้ำออกจากตัวเคร่ือง

 (ลอของตัวเครื่องไมมีเบรค)

� น้ำอาจหกไดหากเอียงถาดรองน้ำ

คําเตือน

ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด

ทำความสะอาดแผนกรองไอน้ำ

เขย�าเบาๆ เพื่อให�น้ำออก
(ทำไปเรื่อยๆ จนกว�าจะไม�มีน้ำหยดอีก)

ถอดแผนกรองไอน้ำออกจากถังเก็บน้ำ

นำมาล�างในน้ำสะอาด เขย�าให�สะอาด
(ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง)
เขย�าเบาๆ เพื่อให�น้ำออก
(ทำไปเรื่อยๆ จนกว�าจะไม�มีน้ำหยดอีก)

ใช�กรดซิตริกท่ีจำหน�ายในร�านขายยา

3

5

ใชกรดซิตริกเมื่อสะเก็ดน้ำยากตอการเช็ดออก

� ถอดถาดรองน้ำออกอยางชาๆ ปองกันน้ำหก

3

3

แผ�นกรองไอน้ำ

ตัวเครื่องส�วนที่เป�นพลาสติก

แม�เหล็ก

ตัวเครื่องส�วนที่เป�นพลาสติก

ทำความสะอาดถาดรองน้ำ

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

3
ฝาป�ดถาด

ช�องใส�ถังเก็บน้ำ

4 แผ�นกรองไอน้ำ

ถาดรองน้ำ

เป�ดฝาครอบด�านหลัง แผ�นกรองหยาบช้ันแรก 
และแผ�นกรองอากาศ/แผ�นกรองขจัดกล่ิน

ใช�ผ�าขนหนูเช็ดหยดน้ำท่ีออกมาจากช�องใส�ถังเก็บน้ำด�านใน

ขอควรระวัง

แช�แผ�นกรองไอน้ำลงในน้ำ น้ำอุ�น หรือ น้ำผสมน้ำยาล�างจานไว� 
30 นาทีขึ้นไป

� ปฏิบัติตามคำแนะนำและคู�มือการใช�น้ำยาล�างจาน
 (ใช�ได�เฉพาะน้ำยาล�างจานเท�านั้น)

� หากใช�น้ำยาล�างจาน ต�องล�างออกให�หมด อย�าให�เหลือสารตกค�าง

ขอควรระวัง

� หามถอดแผนกรองไอน้ำออกมาจากตัวกลอง
� แมเหล็กท่ีติดอยูบนตัวกลองมีไวเพื่อตรวจจับแผนกรองไอน้ำ
 หามถอด 
 นำมาไวใหหางจากนาิกาขอมือหรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจไดรับความเสียหาย

จากแมเหล็กขณะทำความสะอาด
 นำโลหะที่แมเหล็กสามารถดูดไดออกไป

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

ขอควรระวัง � แมกรดซิตริกจะเปนสวนประกอบของอาหารและไมเปน

อันตรายตอสุขภาพ แตควรเก็บไวใหหางจากเด็ก

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

มีต�อหน�าถัดไป
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ใสแผนกรองไอน้ำ

ติดต้ังถาดรองน้ำพรอมแผนกรองไอน้ำเขาไปในตัวเครื่อง

ฝาครอบด�านข�าง

แผ�นกรองไอน้ำ

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

6

7

8

5

ถาดรองน้ำ

วาล�ว (ยาว)

ถาดรองน้ำ
ช�อง (สั้น)

ช�อง (ยาว)
วาล�ว (สั้น)

วาล�วเสียบวาล�ว (ด�านส้ัน) เข�าไปในช�อง (สั้น) ของถาดรองน้ำ
เสียบวาล�ว (ด�านยาว) เข�าไปในช�อง (ยาว) ของถาดรองน้ำ

แผ�นกรองไอน้ำ

ถาดรองน้ำ

(ตอ)

ขอควรระวัง

ใส�เป�นเส�นตรง
ตามความกว�าง

� หามติดตั้งแผนกรองไอน้ำเขาไปในตัวเคร่ืองขณะท่ีมีน้ำในปริมาณมาก
 อาจทำให�เกิดน้ำรั่ว

ตรวจสอบว�าสปริงได�ช�วยให�วาล�วกลับเข�าที่แล�วหรือยัง เมื่อวาล�วถูกกด

� ใส�แผ�นกรองไอน้ำในถาดรองน้ำ
� ตรวจสอบว�าสปริงได�ช�วยให�วาล�วกลับเข�าที่แล�วหรือยัง เมื่อวาล�ว

ถูกกด

� ใสแผนกรองไอน้ำอยางถูกวิธีจนเขาท่ี

 หากใส�ไม�ดี อาจทำให�น้ำรั่วได�

� หากไม�ใส�แผ�นกรองไอน้ำ สัญญาณ “humidifying filter cleaning” จะข้ึนเตือน 
และเคร่ืองจะไม�สามารถทำงานได�

ใส�แผ�นกรองด�วยความระมัดระวัง เนื่องจากแผ�นกรอง
อาจจะเข�าไปติดอยู�ในตัวเครื่องได�

� ใสแผนกรองไอน้ำอยางถูกวิธีจนเขาท่ี ตรวจสอบใหแนใจวา

กดเขาไปจนสุดตัวเครื่องแลว

 หากใส�ไม�ดี อาจทำให�น้ำรั่วได� 
 จับเคร่ืองฟอกอากาศให�ม่ันคง ขณะติดต้ังแผ�นกรอง

� หลังจากใช�งานมาเป�นเวลานาน อาจเกิดตะกอนน้ำสีขาวหรือสีน้ำตาลอาจจะสะสมอยู�ด�านในของถาดรองน้ำหรือบริเวณแผ�นกรองไอน้ำ
 ตะกอนน้ำเหล�านี้ เกิดจากการตกตะกอนของน้ำท่ีไม�สามารถระเหยออกไปได� หากใช�งานเครื่องฟอกอากาศต�อไปโดยไม�ทำความสะอาด 

นานไปจะทำความสะอาดได�ยากข้ึน ทำให�ประสิทธิภาพในการสร�างความชื้นลดลง ในกรณีนี้ ให�เปลี่ยนแผ�นกรอง
� ขึ้นอยู�กับคุณภาพของน้ำที่ใช� ซ่ึงเป�นสาเหตุให�เกิดตะกอนน้ำ
 ในกรณีนี้ ให�ทำความสะอาดแผ�นกรองบ�อยกว�ากำหนด
� แช�กล�องใส�แผ�นกรองไอน้ำโดยไม�ต�องถอดแผ�นกรองออก
 (หากถอดออกอาจจะทำให�เกิดความเสียหายหรือเสียรูปทรง)
� ห�ามเปลี่ยนรูปทรงของแผ�นกรองไอน้ำ โดยการขัดด�วยแปรง หรือใช�มือออกแรงบีบ
 (อาจะทำให�แผ�นกรองเกิดความเสียหายและมีประสิทธิภาพลดลง)
� เป�นเรื่องปกติ หากแผ�นกรองไอน้ำอันใหม�จะมีกลิ่นในช�วงแรกของการใช�งาน
� เปล่ียนแผ�นกรองก�อนเสียหาย     (หนา T-31)

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

การทําความสะอาด  (ตอ)
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เปลี่ยนแผนกรองไอนํา้
 แผ�นกรองไอน้ําถูกผลิตขึ้นให�ใช�แล�วหมดไป เมื่อใช�งาน ประสิทธิภาพของแผ�นกรองก็จะลดลง

 เปลี่ยนแผ�นกรองหลังจากใช�งาน 120 เดือนตามคําแนะนํา (ควรทําความสะอาดเป�นประจําทุกๆ 1 เดือน)
 แนะนําให�เปลี่ยนแผ�นกรองก�อนกําหนด มีฝุ�นสะสมเป�นจํานวนมาก มีตะกอนน้ําที่ยากต�อการทําความสะอาด มีกลิ่นเหม็น เกิดความเสียหาย 
หรือแผ�นกรองเปลี่ยนรูปทรง แผ�นกรองอาจจะเสื่อมประสิทธิภาพก�อนกําหนด ขึ้นอยู�กับคุณภาพของน้ําที่ใช� สภาพแวดล�อม (ปริมาณสารปน
เป��อนในอากาศ) และการเลือกโหมดทํางาน 

การเปลี่ยนแผ�นกรองไอน้ํา
รุ�น: EPF-KVG900KF

 ปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับในการทิ้งขยะของท�องถิ่น

การทําความสะอาด

เมื่อสัญญาณ “Water Refill” สวางขึ้นเตือน
 หากใช�งานในโหมดทําความชื้นหรือคืนความชุ�มชื้นแก�ผิวอยู� สัญญาณ “Water Supply” จะขึ้นเตือน แม�จะมีน้ําเหลืออยู�ก็ตาม (ประมาณ 

 20 มม. จากใต�ถังเก็บน้ํา)

ถอดถังเก็บน้ำออกจากตัวเครื่อง

� จับถังเก็บน้ำด�วยความระมัดระวัง ค�อยๆ ดึงออกจากตัวเครื่อง

กอนถอดปลั๊กออก โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องหยุดการทำงานแลว

� กด          ปุ�มพาวเวอร�เพื่อหยุดการทำงาน

ถอดฝาถังเก็บน้ำ

1

2

3

ขอควรระวัง

� ขณะถอดถังเก็บน้ำออกจากตัวเครื่อง ใหดึงออกมาอยางชาๆ และจับ

ตัวเครื่องใหมั่นคง เนื่องจากตัวเครื่องมีลออยูดานลาง

 (ลอของตัวเครื่องไมมีเบรค)

ขอควรระวัง

ถังเก็บน้ำ

ถือ

ถังเก็บน้ำ

ฝาป�ด

แผ�นกรองถังเก็บน้ำ

ฝาป�ด

� ระมัดระวังการบาดเจ็บจากการถอดถังเก็บน้ำ

� อยาใหถังเก็บน้ำไดรับการกระทบกระเทือน หากเกิดความเสียหายจะไม

สามารถปมน้ำได

ปดฝาครอบดานขาง

เสียบปลั๊ก กด        ปุมพาวเวอร และกด 

             คางไวประมาณ 3 วินาที

� ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�มีสัญญาณเตือนให�ทำความสะอาดแผ�นกรอง
� หากระบบป�องกันการใช�งานจากเด็กเล็กทำงาน ให�กดปุ�ม

       ค�างไว�ประมาณ 3 วินาที หลังจากยกเลิกการตั้งค�า

10
9

Filter 
Cleaning
Water Refill Timer

·Maintenance 
Reset

Timer

·Maintenance 
Reset

มีต�อหน�าถัดไป
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6 ติดต้ังถังเก็บน้ำเขาไปในตัวเครื่อง
� เช็ดหยดน้ำบริเวณช�องใส�ถังเก็บน้ำ ขณะติดตั้ง
� เครื่องฟอกอากาศไม�สามารถทำงานได� หากไม�ติดตั้งถังเก็บน้ำ

ขอควรระวัง

� เมื่อเติมน้ำ ถังเก็บน้ำจะมีน้ำหนักมากขึ้น โปรดระมัดระวังอุบัติเหตุ

ที่อาจเกิดขึ้นกับนิ้วมือ เล็บ และหลังของคุณขณะถือถังเก็บน้ำ

� ติดตั้งถังเก็บน้ำดวยความระมัดระวัง ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งเขาไป

จนสุดตัวเครื่องเรียบรอยแลว

 มิฉะนั้น อาจทำให�เกิดน้ำรั่วในขณะท่ีเครื่องกำลังทำงาน 
และจับตัวเครื่องให�มั่นคง ให�แน�ใจว�าตัวเครื่องจะไม�ขยับขณะติดต้ัง

ช�องใส�ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ

เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำและปดฝาใหเรียบรอย

� เติมน้ำลงไป ระวังอย�าให�เกินเส�นที่กำหนด
� เช็ดไอน้ำรอบๆ ถังเก็บน้ำ
� เติมน้ำห�างจากตัวเครื่อง ป�ดฝาให�แน�นและใส�กลับเข�าตัวเครื่อง

ระดับน้ำ

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเติมน้ำ
ไม�เกินเส�นท่ีกำหนด

� หากใสน้ำเกินเสนท่ีกำหนด อาจทำใหเกิดอาการน้ำรั่ว

� ปดฝาใหสนิท

 มิฉะนั้น น้ำอาจรั่วออกมาขณะทำงาน

5

ลางถังน้ำและฝาดวยน้ำสะอาด ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสวิทชลอย

� หามถอดสวิทชลอย หรือทำใหเกิดการกระทบกระเทือน

 มิฉะนั้น “Water Refill” จะไม�สามารถทำงานได�

ถังเก็บน้ำ

สวิทช�ลอย 

4

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

ระดับน้ำ

ฝาป�ด

ถังเก็บน้ำ

� ให�น้ำผ�าน 2-3 ครั้ง
 ห�ามใช�น้ำยาทำความสะอาด
� ตรวจสอบว�าสวิทช�ลอยสามารถเคลื่อนท่ีข้ึน-ลงได�อย�างปกติ

ถังเก็บนํา้ (แนะนาํวาควรทําความสะอาดทุกวัน)

 เปลี่ยนนํา้ดวยนํา้สะอาดทุกวัน

 (เทนํา้ที่เหลืออยูทิ้งทุกครั้ง)

 ใสนํา้สะอาดปริมาณเล็กนอย ปดฝาใหแนน ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีนํา้รั่วซึม เขยา

เพื่อทําความสะอาด (เปลี่ยนนํา้แลวทําซํ้า 2-3 ครั้ง)

ช�องใส�น้ำ
ฝาป�ด
ถังเก็บน้ำ

การทําความสะอาด  (ตอ)
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 หามใชนํา้ยาทําความสะอาด (ไมวาจะเปนนํา้ยาลางจานหรือผงซักฟอก)

 กด         ปุมพาวเวอรเพื่อหยุดการทํางานกอนถอดถังเก็บนํา้ออกจากตัวเครื่อง

 มีสวิทชลอยอยูในถังเก็บนํา้ โปรดเขยาเพื่อความสะอาด

ขอควรระวัง

แผนกรองไอนํา้ (แนะนาํใหทําความสะอาดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง)
 ทําความสะอาดตามขั้นตอนในคูมือ “เมื่อสัญญาณ Clean Humidifying Filter” ขึ้นเตือน  (หนา T-28-T-30)

 ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ฝุนและกลิ่นติดอยูกับแผนกรองไอนํา้ แมวาจะไมไดเปดทํางานใน “โหมดทําความชื้น” ก็ตาม

 แนะนาํใหทําความสะอาดแผนกรองบอยๆ โดยไมตองรอใหสัญญาณ “Filter Cleaning” สวางขึ้นเตือน

การทําความสะอาด

ถังเก็บนํา้ ฝาปด แผนกรองถังเก็บนํา้ (แนะนาํใหทําความสะอาดทุกๆ 1 เดือน)

เปดฝาถังเก็บน้ำ

ลางน้ำและขจัดฝุน

แผ�นกรองถังเก็บน้ำ

1

2

3

ขอควรระวัง

� ห�ามใช�น้ำยาทำความสะอาด (ไม�ว�าจะเป�นน้ำยาล�างจานหรือผงซักฟอก)
� ระมัดระวังการบาดเจ็บจากการเป�ดฝาถังเก็บน้ำ
� ตรวจสอบให�แน�ใจว�าแผ�นกรองถังเก็บน้ำจะไม�ถูกแรงกระแทก
 หากเกิดความเสียหายจะไม�สามารถป��มน้ำได�

เช็ดความชื้นออกและปดฝาถังเก็บน้ำ

� ฝาปดตองปดสนิท

 มิฉะนั้น น้ำอาจรั่วซึม

ขอควรระวัง

� ตรวจสอบใหแนใจวาแผนกรองฝาเก็บน้ำจะไมถูกแรงกระแทก

 หากเกิดความเสียหายจะไมสามารถปมน้ำได

� หามถอดสวิทชลอย หรือทำใหเกิดการกระทบกระเทือน

 มิฉะนั้น “Water Refill” จะไม�สามารถทำงานได�

แผ�นกรองถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ

ฝาป�ด

ถังเก็บน้ำ

ฝาป�ด

ถังเก็บน้ำ

สวิทช�ลอย 

� ขจัดสิ่งสกปรกโดยใช�ฟองน้ำหรือแปรงสีฟ�นขนอ�อนนุ�ม
 ขจัดตะกอนน้ำท่ีจับตัวท่ีสวิทช�ลอย
� ทำความสะอาดแผ�นกรองถังเก็บน้ำอย�างระมัดระวัง 

โดยการปล�อยให�น้ำไหลผ�าน เพราะหากทำความสะอาดอย�าง
รุนแรงอาจสร�างความเสียหายต�อแผ�นกรองได�

� แผ�นกรองถังเก็บน้ำ ถูกผลิตขึ้นเพื่อให�ใช�แล�วทิ้ง เปลี่ยนแผ�นกรอง
หากฉีกขาด เสียหาย หรือเกิดรูรั่ว

 หมายเลขอ�างอิงในการส่ังซ้ือชิ้นส�วน  EP-A9000-039 
     (หนา T-42)

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง
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แผนกรองหยาบชั้นแรก แผนกรองอากาศ/แผนกรองขจัดกลิ่น  (ควรทําความสะอาดทุกๆ 1 เดือน)

ถอดฝาครอบเครื่องและแผนกรองหยาบชั้นแรก    (หนา T-14, T-15)

กอนถอดปล๊ัก ตรวจสอบใหแนใจวาตัวเครื่องหยุดการทำงานแลว 

� ขณะที่เครื่องทำงาน กดปุ�ม         พาวเวอร� เพื่อหยุดการทำงาน

ทำความสะอาด 

� ขจัดฝุ�นด�วยเครื่องดูดฝุ�น
 • ใช�หัวแปรงของเคร่ืองดูดฝุ�นป�ดเบาๆ และดูดฝุ�นออก
� หากมีสิ่งสกปรกมาก ล�างด�วยน้ำและฟองน้ำนุ�มๆ อย�างระมัดระวัง ล�างน้ำและปล�อย

ให�แห�งในพื้นที่ที่อากาศถ�ายเทได�ดีและไม�มีแสงแดดเข�าถึง

� หากมีฝุ�นสะสมอยู�ที่แผ�นกรองอากาศหรือแผ�นกรองขจัดกล่ิน ให�ขจัดฝุ�นออกด�วย
เครื่องดูดฝุ�น

 • ใช�หัวแปรงของเคร่ืองดูดฝุ�นป�ดเบาๆ และดูดฝุ�นออก

1

2
3

4

5

แผ�นกรองหยาบช้ันแรก

แผนกรองอากาศ/แผนกรองขจัดกลิ่น

แผ�นกรองหยาบ
ชั้นแรก

หัวแปรง

� สารสแตนเลสท่ีเคลือบตัวเครื่องไว� อาจถูกถูออกจากการเสียดสีจากหัวแปรง
ของเครื่องดูดฝุ�น

� ห�ามใช�น้ำยาทำความสะอาด (ไม�ว�าจะเป�นน้ำยาล�างจานหรือผงซักฟอก)

ขอควรระวัง

ติดต้ังแผนกรองแตละชิ้น    (หนา T-14, T-15)

ติดต้ังแผนกรองหยาบชั้นแรกและฝาครอบกลับเขาไปที่ตัวเครื่อง    (หนา T-15)

หัวแปรง

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

แผ�นกรองอากาศ 
(ห�ามล�างน้ำ)� ห�ามบีบหรือเปลี่ยนรูปทรงแผ�นกรองอากาศ

 หากแผ�นกรองอากาศเปลี่ยนรูปทรง เคร่ืองจะไม�สามารถตรวจเจอได� สัญญาณ
 “      ” จะข้ึนเตือนบนหน�าจอแสดงอุณหภูมิ/ค�าความชื้น และเครื่องจะ
ไม�สามารถทำงานได�     (หนา T-39)

ขอควรระวัง

� หากกล่ินที่ได�จากช�องลมมีกลิ่นเหม็นรบกวน ให�ล�างแผ�นกรองขจัดกลิ่นทันที      (หนา T-35)

 แผ�นกรองหยาบชั้นแรก ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช�แล�วทิ้ง
 หากเกิดความเสียหายและจําเป�นต�องเปลี่ยนแผ�นกรองหยาบชั้นแรก สามารถซื้อชิ้นส�วนมาเปลี่ยนได� (เลขที่อ�างอิง EP-A9000-042) 
   (หนา T-42)

การทําความสะอาด  (ตอ)
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การทําความสะอาด

การทําความสะอาดแผนกรองขจัดกลิ่น  (ควรทําความสะอาดทุก 6 เดือน)

นำแผนกรองขจัดกลิ่นไปแชน้ำ

� ด�วยเครื่องดูดฝุ�น
 • ใช�หัวแปรงของเคร่ืองดูดฝุ�นป�ดเบาๆ และดูดฝุ�นออก

ขจัดฝุน1

2

3

� แช�น้ำหรือน้ำอุ�น (อุณหภูมิต่ำกว�า 40 องศาเซลเซียส) ประมาณ 3 ช่ัวโมง

รอใหแผนกรองขจัดกลิ่นแหง
� ตากให�แห�งในท่ีร�ม ที่มีอากาศถ�ายเท ทิ้งไว�ประมาณ 1 วัน

4 ติดตั้งแผนกรองขจัดกลิ่นเขาไปในตัวเครื่อง     (หนา T-14, T-15)
� แผ�นกรองขจัดกลิ่นถูกออกแบบมาเพ่ือให�ใช�แล�วทิ้ง
 อาจจะมีกลิ่นเหม็นหลงเหลือแม�จะทำความสะอาดแล�ว
 เปลี่ยนแผ�นกรองใหม�ถ�ายังมีกลิ่นเหม็นรบกวน     (หนา T-37)

หัวแปรง

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

� ห�ามถอดแผ�นกรองขจัดกลิ่นออกมาจากตัวเครื่อง
 เพราะอาจส�งผลให�แผ�นกรองเกิดความเสียหาย
� ห�ามขัดแรงๆ ด�วยแปรง
 เพราะอาจส�งผลให�แผ�นกรองเกิดความเสียหาย
� ห�ามใช�น้ำยาทำความสะอาด
 เพราะอาจทิ้งสารตกค�างเอาไว�บนแผ�นกรอง ซ่ึงจะทำให�แผ�นกรองเสียหาย

� หามใชงานขณะเปยก เช็ดหยดน้ำออกใหหมด

 หยดน้ำอาจซึมออกมา ซ่ึงจะลดประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่น และเป�นสาเหตุของกลิ่นเหม็น
� ไมควรใหเครื่องเปาลมรอน เปาแผนกรองใหแหง

 เพราะอาจทำให�แผ�นกรองเสียรูป
� ควรจับแผนกรองดวยความระมัดระวัง

 เพราะอาจสร�างความเสียหายแก�แผ�นกรองได�
 หากปุ�มกดย่ืนออกมา ให�กดปุ�มเข�าไป กล�อง

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

ปุ�ม

� หลังจากการแช�น้ำ อาจมีสารขจัดกลิ่นหลุดลอกออกมา อย�างไรก็ตาม จะไม�มีผลต�อการขจัดกลิ่น

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

หมายเหตุ

 เมื่อเริ่มรู�สึกว�ากลิ่นที่ออกมาจากตัวเครื่องไม�สะอาด ควรทําความสะอาดทันที
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เครื่องฟอกอากาศ (ควรทําความสะอาดทุกๆ 1 เดือน)
 เช็ดฝุ�นที่ติดอยู�ที่ตัวเครื่องและแผงกระจก แผงด�านหลัง และพื้นผิวตัวเครื่อง ด�วยผ�านุ�มชุบหมาด

 ทําความสะอาดสารเคมีที่ติดอยู� เช�น ส�วนผสมของน้ํามัน และยาฆ�าแมลง

 เช็ดฝุ�นออกจากผิวหน�าของ ช�องอากาศแผงด�านหลัง, เซ็นเซอร�ฝุ�น, เซ็นเซอร�กลิ่น, เซ็นเซอร�อุณหภูมิ และเซ็นเซอร�
ความชื้น โดยใช�เครื่องดูดฝุ�น และเช็ดออกโดยใช�ผ�านุ�ม

แผงด�านหลัง เซ็นเซอร�ฝุ�น

เซ็นเซอร�อุณหภูมิ
เซ็นเซอร�กลิ่น
เซ็นเซอร�ความชื้น

ช�องอากาศ

หัวแปรง

เซ็นเซอรฝุน (ควรทําความสะอาดอยางนอยทุกๆ 3-6 เดือน)

 ทําความสะอาดเป�นประจํา อย�างน�อยทุก 3-6 เดือน
 เซ็นเซอร�ฝุ�นจะทําการตรวจจับฝุ�นเท�านั้น ไม�สามารถกําจัดฝุ�นออกไปได�
 หากเซ็นเซอร�สกปรก อาจทําให�การทํางานผิดปกติ และอาจเตือนว�าตรวจจับฝุ�นได� แม�ในอากาศที่สะอาด

เปดที่ครอบเซ็นเซอรฝุนและนำฝุนออก

� ใช�นิ้วกดส�วนล�าง
� เป�ดฝาครอบเซ็นเซอร�ฝุ�น ดูดฝุ�นออกด�วยหัวแปรงเครื่องดูดฝุ�น 

และเช็ดด�วยผ�าอ�อนนุ�ม

กอนถอดปลั๊ก ตรวจสอบใหแนใจวาตัวเครื่อง
หยุดการทำงานแลว 
� ขณะที่เครื่องทำงาน กดปุ�ม         พาวเวอร� เพื่อหยุด

การทำงาน

1

2

3 เช็ดเลนสดวยฟองน้ำ 
(ซื้อเพิ่มเติม)

ขอควรระวัง

ที่ครอบเซ็นเซอร�ฝุ�น

หัวแปรง

เลนส�

� หากส่ิงสกปรกมีมากยากต�อการขจัดออก 
เช็ดเลนส�ด�วยฟองน้ำหมาดๆ เบาๆ 
หลังจากนั้นให�ใช�ฟองน้ำแห�งเช็ดเลนส�ให�แห�ง
� ขจัดฝุ�นบริเวณเลนส�ออกให�หมด
� หลังจากทำความสะอาดแล�ว ให�ติดต้ังฝาครอบเซ็นเซอร�

เลนส�
� หลังจากทำความสะอาด ให�ใช�งานเครื่องฟอกอากาศใน

บริเวณท่ีมีอากาศสะอาด เป�ดโหมดฟอกอากาศ/
การทำงานโดยอัตโนมัติ หากเซ็นเซอร�อากาศเปลี่ยนเป�น
สีเขียวภายใน 10 นาที แสดงว�าอาจจะยังมีฝุ�นหลงเหลืออยู�

 โปรดทำความสะอาดอีกครั้ง

� ห�ามให�เลนส�กระทบกระเทือน
 อาจทำให�เกิดความเสียหาย
� ควรถอดและติดต้ังฝาครอบเซ็นเซอร�ฝุ�นด�วย

ความระมัดระวัง
 อาจทำให�เกิดความเสียหาย

การทําความสะอาด  (ตอ)
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เปลี่ยนแผนกรองอากาศ/แผนกรองขจัดกลิ่น
เมื่อหมดอายุการใชงาน

 แผนกรองอากาศเปนชิ้นสวนที่ใชแลวหมดไป อายุการใชงานมาตรฐานของแผนกรองอากาศและแผนกรองขจัดกลิ่นคือประมาณ 10 ป (ทดสอบโดย Japan 

Electrical Manufacturers’ Association.)

 ผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน JEM1467 ของ Japan Electrical Manufacturers’ Association หากสูบบุหรี่ 5 มวนต�อวัน:
(แผ�นกรองอากาศ) จาํนวนป�จนกว�าเวลาที่ใช�ในการฟอกอากาศจะเพิ่มขึ้นเป�น 2 เท�าเมื่อเทียบกับแผ�นกรองใหม�
(แผ�นกรองขจัดกลิ่น) จาํนวนป�จนกว�าอัตราการขจัดกลิ่นจะลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับแผ�นกรองใหม�
 * เป�นเพียงแนวทางเท�านั้น การใช�งานจริงอาจแตกต�างกันออกไปในแต�ละครอบครัว

 ตองเปลี่ยนแผนกรองอากาศเร็วขึ้น หากสีของแผนกรองใกลเคียงกับสีบนปายแสดงความสกปรกที่ติดอยูบนตัวเครื่อง

 สีของป�ายแสดงความสกปรกเป�นเพียงแนวทางปฏิบัติเท�านั้น สีที่แท�จริงของแผ�นกรองที่มีสิ่งสกปรกปนเป��อนอาจแตกต�างจากสีที่แสดงบนป�าย 
ขึ้นอยู�กับสถานที่ที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ

ป�ายแสดงความสกปรก
การเปลี่ยนแผ�นกรองอากาศ

ต�องเปล่ียนแผ�นกรองอากาศ
เร็วข้ึน หากสีของแผ�นกรอง
ใกล�เคียงกับสีบนป�ายแสดงความ
สกปรกท่ีติดอยู�บนตัวเคร่ือง

สำหรับห�องที่ไม�มีควันบุหรี่
มากนัก

สำหรับห�องที่มีควันบุหรี่
มาก

 ในสวนของแผนกรองขจัดกลิ่นนั้น กําหนดใหตองเปลี่ยนทุก 10 ป อยางไรก็ตาม อาจจะตองเปลี่ยนแผนกรองเร็วขึ้น 

เมื่อประสิทธิภาพของแผนกรองลดลง

 ขึ้นอยูกับสถานที่ติดตั้งและสภาพการใชงาน เมื่อสิ่งสกปรกและกลิ่นขจัดออกยากขึ้น ควรเปลี่ยนแผนกรองทันที

 มิฉะนั้น แผนกรองอาจมีกลิ่นเหม็น

 ควรเปลี่ยนแผนกรองอากาศเร็วกวากําหนดในกรณีดังนี้:

 เมื่อเครื่องฟอกอากาศดูดเอาควันนํา้มัน สารคาร�บอน (เขม�า) ฯลฯ หรือเมื่อมีกลิ่นของวัสดุก�อสร�างหลงเหลือ หลังจากสร�างบ�านใหม�หรือปรับปรุงบ�าน
 เมื่อใช�ในร�านค�า เช�น ร�านกาแฟ ร�านเกมส� ร�านตัดผม ร�านเสริมสวย หรือสํานักงานหรือโรงแรมที่พัก
 เมื่อเครื่องฟอกอากาศดูดควันจากบุหรี่ในปริมาณมาก
 เมื่อเครื่องฟอกอากาศดูดก�าซที่เกิดจากการเผาไหม�ของเครื่องใช�ไฟฟ�าที่ให�ความร�อน
 เมื่อเครื่องฟอกอากาศดูดสารละลายของสีหรือกาว ฯลฯ
 เมื่อใช�ในบริเวณที่มีฝุ�นละออง ใกล�ถนนที่มีการจราจรหนาแน�น

ขอควรระวังในการใชงานแผนกรองอากาศ/แผนกรองขจัดกลิ่น
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดนาํแผนกรองออกจากถุงงานกอนใช

 ห�ามติดตั้งแผ�นกรองโดยไม�นาํออกจากถุงพลาสติก เพราะอาจเกิดทําให�การทํางานผิดปกติ
 ถือแผนกรองดวยความระมัดระวัง

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

 หามลางแผนกรองอากาศ

 หลังจากการล�าง แผ�นกรองอากาศจะไม�สามารถนาํกลับมาใช�งานได�อีก ควรซื้อแผ�นกรองอากาศชุดใหม�
 แผนกรองมีพลาสติกอยูภายใน ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการทิ้งขยะของทองถิ่น

เปลี่ยนแผ�นกรองอากาศ/แผ�นกรองขจัดกลิ่น
การทําความสะอาด



T-38

ขั้นตอนการเปลี่ยนแผนกรองอากาศ/แผนกรองขจัดกลิ่น

ถอดฝาครอบและแผนกรองหยาบชั้นแรก    (หนา T-14)

ถอดแผนกรองเกาออก    (หนา T-14)

นำแผนกรองออกจากถุง และใสเขาไปในตัวเครื่อง

ติดต้ังแผนกรองหยาบชั้นแรกและฝาครอบกลับเขาไปที่ตัวเครื่อง    (หนา T-15)

ใส�แผ�นกรองขจัดกลิ่นเข�าไปในตัวเครื่อง

ติดตั้งแผ�นกรองอากาศเข�าไปในตัวเคร่ือง

� ถอดแผ�นกรองอากาศก�อน แล�วจึงถอดแผ�นกรองขจัดกลิ่น

� ติดตั้งแผ�นกรองขจัดกลิ่นเข�าไปในเคร่ือง

ตรวจสอบใหแนใจวาหยุดการทำงานของเครื่องฟอกอากาศและพัดลมหยุดการทำงานแลว
� กดปุ�ม         พาวเวอร�เพื่อหยุดการทำงาน

1

2
3

4

5

ขอควรระวัง � ใชแผนกรองอากาศจากฮิตาชิเทานั้น แผนกรองอื่นๆ อาจทำให
เครื่องทำงานผิดปกติได

ขอควรระวัง

� หากติดตั้งโดยไมนำแผนกรองออกจากถุงพลาสติก แผนกรองจะไมสามารถทำงานได อาจทำใหการทำงานของเคร่ือง

ฟอกอากาศผิดปกติ

� การสั่นสะเทือนขณะขนสงอาจสงผลใหเม็ดขจัดกลิ่นหลุดออกมาจากแผนกรอง

� ตรวจสอบใหแนใจวามือ เสื้อผา และส่ิงรอบขางไมมีความสกปรก ขณะนำแผนกรองออกจากถุงพลาสติก 
� เช็ดทำความสะอาดเม็ดขจัดกลิ่นท่ีหลุดออกมาหรือติดแนนอยูกับแผนกรอง

� จะไมมีผลตอการขจัดกลิ่น

แผ�นกรองอากาศ

แผ�นกรองขจัดกลิ่น

แผ�นกรองอากาศ
แผ�นกรองขจัดกลิ่น

� OUTSIDE

Filter assembly
� INSIDE

This side facing out.

ขอควรระวัง

� ห�ามบีบหรือเปลี่ยนรูปทรงแผ�นกรองอากาศ ถ�าแผ�นกรองอากาศเปลี่ยน
รูปทรงจะไม�สามารถทำงานได�  “      ” จะแสดงข้ึนบนหน�าจอแสดง
อุณหภูมิ/ค�าความชื้น และเครื่องฟอกอากาศจะไม�สามารถทำงานต�อได�     

       (หนา T-39)

Deodorizing filter set location

บริเวณติดตั้งแผ�นกรองขจัดกลิ่น

ปุ�มปุ�มแผ�นกรองขจัดกล่ิน

ขณะกดปุ�ม ให�แผ�นกรองขจัดกลิ่นเข�าท่ีไปในช�องของตัวเครื่อง

เปลี่ยนแผนกรองอากาศ/แผนกรองขจัดกลิ่น  (ตอ)



T-39

แนวทางการแกปญหา 
สัญญาณเตือนในสวนของอุณหภูมิ/คาความชื้น

อาการ ตรวจสอบ การแกปญหา

ไมมีลมออกมาจาก
เครื่อง หรือเครื่อง
ไมเปดการทํางาน

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

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

 เป�ดเครื่องอยู�หรือไม�? กดปุ�มเป�ดเครื่อง

 แผ�นกรอง, แผ�นกรองขจัดกลิ่น และแผ�นกรองไอน้ํา ติดตั้งอย�าง
ถูกต�องหรือไม�?

ติดตั้งแผ�นกรองอย�างถูกวิธี 

ไมสามารถทํางานได

 ได�เป�ดตั้งค�าระบบป�องกันการใช�งานจากเด็กเล็กหรือไม�? ยกเลิกการตั้งค�า  (หนา T-25)

 มีหยดน้ําหรือฝุ�นเกาะตัวอยู�บนแผงควบคุมการทํางานหรือไม��? ทําความสะอาดฝาครอบเครื่อง  (หนา T-36)

 คุณใส�ถุงมือหรือติดพลาสเตอร�อยู�หรือไม�? สัมผัสโดยตรง

 คุณได�กดปุ�มหรือไม�? สัมผัสเพียงครั้งเดียว

หยุดการทํางานดวย
ตัวเอง

 เกิดการกระทบกระเทือนหรือมีการเอียงตัวเครื่องหรือไม�? อย�าให�เกิดการกระทบกระเทือนตัวเครื่องด�วยความแรง
หรือติดตั้งตัวเครื่องในที่ที่ปลอดภัย

 กําลังทํางานในระบบ “ไม�อยู�” หรือ “ประหยัดพลังงาน” อยู�หรือไม�? เปลี่ยนไปทํางานระบบอื่น

อัตราไหลเวียนอากาศ
ไมลดลงแมอากาศจะ
สะอาดแลว

 อัตราไหลเวียนอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม�? กดปุ�มเพื่อเปลี่ยนระดับไหลเวียนอากาศ โดยเลือกตั้งค�าแบบ
อัตโนมัติหรือระดับอื่นๆ  (หนา T-21)

 กําลังทํางานในโหมดสร�างความชื้นหรือ ผิวชุ�มชื้นอยู�หรือไม�? หากความชื้นต่ํา การไหลเวียนอากาศจะไม�ลดลง

อัตราไหลเวียนอากาศ
ไมเพิ่มขึ้นแมอากาศ
จะไมบริสุทธิ์

 อัตราไหลเวียนอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม�? กดปุ�มเพื่อเปลี่ยนระดับไหลเวียนอากาศ โดยเลือกตั้งค�าแบบ
อัตโนมัติหรือระดับอื่นๆ  (หนา T-21)

 มีฝุ�นหรือสิ่งอื่นๆ จับตัวอยู�บนแผ�นกรองขจัดกลิ่นหรือไม�? ทําความสะอาดเซ็นเซอร�กลิ่น  (หนา T-26)

 เมื่อเสียบปลั๊ก อากาศรอบๆ สะอาดขึ้นหรือไม�?
เปลี่ยนอัตราการไหลเวียนอากาศ  (หนา T-21)
หรือเป�ดหน�าต�าง ถอดปลั๊กออก เมื่ออากาศรอบตวัสะอาด 
บริสุทธิ์แล�ว หลังจากนั้น 10 วินาที ค�อยเสียบปลั๊กอีกครั้ง 

 (หนา T-27)

กอนที่จะสงซอมแซมตัวเครื่อง

สัญญาณเตือนและรายละเอียด การแกปญหา

ไมไดติดตั้งแผนกรอง

ติดตั้งแผ�นกรอง
หากยังคงปรากฏข�อความเดิม แผ�นกรองอาจติดตั้งไม�ถูกวิธีและไม�สามารถใช�งานได�
เปลี่ยนแผ�นกรอง

ไมไดตั้งคาแผนกรองไอนํา้

ติดตั้งแผ�นกรองไอน้ํา

เซ็นเซอรสั่นสะเทือนตรวจจับ
บางอยางได

ถอดปลั๊กออกและเสียบปลี๊กใหม�อีกครั้ง
หากตวัเครื่องตกหล�นและเกิดนํา้รั่วซึม ให�ถอดปลั๊กออกและส�งตวัแทนจาํหน�ายเพื่อทําการซ�อมแซม

พัดลมไมหมุน

ถอดปลั๊กออกและเสียบปลี๊กใหม�อีกครั้ง
หากยังคงปรากฏข�อความเดิม อย�าเพิ่งใช�งานเครื่องฟอกอากาศ ให�ถอดปลั๊กออก และส�งตวัแทนจาํหน�ายเพื่อ
ทําการซ�อมแซม

แนวทางการแก�ป�ญหา 
เปลี่ยนแผ�นกรองอากาศ/แผ�นกรองขจัดกลิ่น



T-40

แนวทางการแกปญหา  (ตอ)

อาการ ตรวจสอบ การแกปญหา

สัญญาณไฟ 
“Air Sensor” ยังคง
กระพริบเปนสีเขียว

 สถานที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศอยู�ในพื้นที่ที่ไม�สามารถ
เข�าถึงกลิ่นและฝุ�นได�หรือไม�? ลองย�ายไปสถานที่อื่น

 เซ็นเซอร�ฝุ�นสกปรกหรือไม�? ทําความสะอาดเซ็นเซอร�ฝุ�น  (หนา T-36)

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

สัญญาณไฟ “Air 
Sensor” ยังคงกระ
พริบเปนสีแดง

 มีอะไรที่เซ็นเซอร�กลิ่นสามารถตรวจจับได�หรือไม�?
 • การทําความร�อนของเครื่องใช�ไฟฟ�าจะทําให�เกิดการ

  สันดาปของก�าซ
 • แอลกอฮอล�, เครื่องสําอาง, สเปรย� เป�นต�น

เครื่องฟอกอากาศอาจตรวจจับองค�ประกอบของก�าซที่
มองไม�เห็น ที่ไม�สามารถทําความสะอาดได�โดยใช�
แผ�นกรองอากาศและยังคงทํางานอย�างต�อเนื่อง
เป�ดหน�าต�างระบายอากาศ  (หนา T-27)

 เซ็นเซอร�ฝุ�นสกปรกหรือไม�? ทําความสะอาดเซ็นเซอร�ฝุ�น  (หนา T-36)

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

ระบบฟอกอากาศไม
ทํางาน

 สัญญาณ “Water Supply” ขึ้นเตือนหรือไม�? เติมนํา้ลงในถังเก็บนํา้  (หนา T-31, T-32)

 สัญญาณไฟ Filter Cleaning กระพริบหรือไม�? เมื่อสัญญาณ Filter Cleaning ยังคงกระพริบ ขณะกาํลัง
ทําความสะอาดแผ�นกรองไอนํา้  (หนา T-28-T-31)

 หน�าจอแสดงว�ามีความชื้น 70% หรือไม�? ทํางานอัตโนมัติร�วมกับระดับความชื้น  (หนา T-20)

การทํางานระบบฟอก
อากาศไมเพียงพอ 
(นํา้ในถังเก็บนํา้ไม
ลดลง)

 อัตราไหลเวียนอากาศต่ําหรือไม�?

ขึ้นอยู�กับสถานที่และสภาพแวดล�อม ปริมาณนํา้อาจลดลง
เมื่ออัตราไหลเวียนอากาศถูกตั้งค�าไว�ที่ “ปานกลาง” หรือ 
“เงียบ” การสร�างความชื้นก็จะลดลง
ตั้งค�าอัตราไหลเวียนอากาศที่ “สูง” หรือ “สูงสุด”

 (หนา T-21)

 มีฝุ�นเกาะตัวบนแผ�นกรองหยาบชั้นแรกหรือไม�?
สัญญาณทําความสะอาดแผ�นกรองหยาบชั้นแรกกระพริบ 
ขณะกาํลังทําความสะอาดแผ�นกรองหยาบชั้นแรก 

 (หนา T-34)

 แผ�นกรองไอน้ําถูกติดตั้งอย�างถูกต�องใช�หรือไม�?
ที่วัดระดับน้ําสกปรกหรือไม�?

ตั้งค�าแผ�นกรองไอนํา้อย�างถูกต�อง 
 (หนา T-30)

ทําความสะอาดและเปลี่ยนแผ�นกรองไอนํา้ เมื่อสกปรก 
 (หนา T-28-T-31)

นํา้รั่วออกจากถังเก็บ
นํา้หรือไม?

 ถังเก็บน้ําถูกติดตั้งอย�างถูกต�องหรือไม�? ติดตั้งถังเก็บนํา้อย�างถูกต�อง  (หนา T-16, T-17)

 ฝาของถังเก็บน้ําป�ดสนิทรือไม�? ป�ดฝาถังเก็บนํา้อย�างปลอดภัย  (หนา T-16)

 แผ�นกรองไอน้ําถูกติดตั้งอย�างปลอดภัยใช�หรือไม�? ติดตั้งแผ�นกรองไอนํา้อย�างปลอดภัย  (หนา T-30)

 ได�เอียงตัวเครื่องหรือเคลื่อนย�ายตัวเครื่องขณะมีน้ําอยู�ด�าน
ในหรือไม�?

วางเครื่องบนพื้นราบ และไม�เคลื่อนย�ายขณะที่มีนํา้อยู�
ด�านใน
การเคลื่อนย�ายตวัเครื่องโดยการให�ล�อเลื่อนไป มีความ
เสี่ยงในการทํานํา้หก ควรเลื่อนอย�างช�าๆ

 มีรอยร�าวในถังเก็บน้ําหรือฝาหรือไม�? หยุดการใช�เครื่องฟอกอากาศทันทีและติดต�อตวัแทน
จาํหน�ายเพื่อซ�อมแซม

 น้ํารั่วออกจากถังเก็บน้ําหรือไม�? หยุดการใช�เครื่องฟอกอากาศทันทีและติดต�อตวัแทน
จาํหน�ายเพื่อซ�อมแซม

สญัญาณทาํความสะอาด
แผนกรองยงัคงขึน้

 คุณได�รีเซ็ตสัญญาณทําความสะอาดแผ�นกรองหลังจาก
ทําความสะอาดแผ�นกรองไอน้ําหรือไม�? กดปุ�มป�ดเวลาค�างไว�ประมาณ 3 วินาที  (หนา T-31)

หนาจอของแผงควบคุม
การทํางานไมแสดงผล

 คุณได�ตั้งค�าซ�อนแผงควบคุมการทํางานหรือไม�? กดปุ�มหน�าจอค�างไว� 3 วินาทีและตั้งค�าหน�าจอ 
 (หนา T-19)
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อาการ ตรวจสอบ การแกปญหา

ไมสามารถขจัดกลิ่น 
หรือมีกลิ่นออกจาก
ตัวเครื่อง

 แผ�นกรองหยาบชั้นแรกสกปรกหรือไม�? ทําความสะอาดแผ�นกรองหยาบชั้นแรก  (หนา T-34)

 แผ�นกรองอากาศสกปรกหรือไม�?
 ถึงเวลาเปลี่ยนแผ�นกรองอากาศแล�วหรือยัง?

เปลี่ยน “แผ�นกรองอากาศ/แผ�นกรองขจัดกลิ่น” 
อาจต�องเปลี่ยนเร็วกว�าปกติ ขึ้นอยู�กับสถานที่และการ
ใช�งาน  (หนา T-37)

 แผ�นกรองไอน้ําสกปรกหรือไม�?
 ถึงเวลาเปลี่ยนแผ�นกรองไอน้ําแล�วหรือยัง?

เมื่อสัญญาณ Filter Cleaning สว�างขึ้นขณะกาํลังทําความ
สะอาดแผ�นกรองไอนํา้  (หนา T-28-T-31)

อัตราการไหลเวียน
อากาศเปลี่ยนแปลง
ขณะที่เครื่องทํางาน

 ได�ตั้งค�าให�อัตราไหลเวียนอากาศเป�น “อัตโนมัติ” หรือ ใช�
งาน “โหมดละอองเกสรดอกไม�” หรือ “ระบบประหยัด
พลังงาน” หรือไม�?

เปลี่ยนอัตราไหลเวียนของอากาศและโหมดการทํางาน 
 (หนา T-21, T-22)

 แผงควบคุมด�านหลัง, แผ�นกรองต�างๆ และแผ�นกรอง
ไอน้ํา ตั้งค�าไว�ถูกต�องหรือไม�? ตั้งค�าอย�างถูกต�อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไข

เสียงและการสั่นสะเทือน

อาการ สาเหตุ (สภาวะปกติ)

บางครั้งเกิดเสียงในขณะเปดโหมดสรางความชื้นหรือคืนความชุมชื้น

แกผิวขณะทําการฟอกอากาศ 
เสียงของการป��มน้ําจากถังเก็บน้ํา จะดังขึ้นไม�นานทุกๆ 1-2 นาที

เกิดเสียงเมื่อทําการเคลื่อนยาย เสียงจากลูกเหล็กซึ่งอยู�ภายใน “เซ็นเซอร�ตรวจจับการสั่นสะเทือน”

เกิดเสียงที่บานพับขณะที่เปด, ปด หรือเปดโหมดสวิง เสียงจากมอเตอร�ที่ทํางานให�บานพับเคลื่อนไหว

เครื่องสั่นขณะทํางานดวยระดับ “สูงสุด” เกิดจากการหมุนของพัดลม

อัตราการไหลเวียนอากาศมักเปลี่ยนแปลงขณะทํางานในโหมดสราง

ความชื้น และมักจะสงเสียงรบกวน

เกิดจากการที่อัตราไหลเวียนอากาศถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ
เมื่อค�าความชื้นเปลี่ยน อัตราไหลเวียนอากาศอาจเปลี่ยนเป�น “สูง”
หากรู�สึกไม�สบาย ให�เปลี่ยนอัตราไหลเวียนอากาศ  (หนา T-21)
ความสามารถในการสร�างความชื้นจะลดลง เมื่อลดอัตราไหลเวียนอากาศ

ความรอนและกลิ่น

อาการ สาเหตุ (สภาวะปกติ)

ลมที่ออกมาจากเครื่องมีกลิ่น

อาจเกิดจากกลิ่นของชิ้นส�วนภายในจากการใช�งานครั้งแรก
หรือความสามารถในการขจัดกลิ่นของแผ�นกรองขจัดกลิ่นลดลง
ทําความสะอาดแผ�นกรองขจัดกลิ่น  (หนา T-34)
หรือกลิ่นที่ติดบริเวณแผ�นกรองไอนํา้ทําความสะอาดแผ�นกรองไอนํา้ 

 (หนา T-28-T-31)

แผงควบคุมการทํางานเกิดความรอน
ระบบภายในของเครื่องฟอกอากาศจะเป�นในส�วนของระบบควบคุมไฟ
เกิดจากเครื่องมีความร�อน
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การทํางาน/อื่นๆ
อาการ สาเหตุ (สภาวะปกติ)

ไมเห็นไอนํา้หรือฝา เนื่องจากเครื่องใช�ระบบการระเหยที่สร�างอากาศที่มีความชื้น โดยการนาํ
อากาศผ�านแผ�นกรองไอนํา้ จึงไม�มีไอนํา้หรือฝ�าให�เห็น ซึ่งเป�นเรื่องปกติ

บานพับเคลื่อนไหวไมคงที่ หรือไมเปนเสนตรง อาจเกิดจากการปรับบานพับด�วยมือ หากเกิดจากการปรับด�วยมือ ให�กดปุ�ม 
“Power” และเริ่มการทํางานใหม�อีกครั้ง

สัญญาณไฟบอกอุณหภูมิและระดับความชื้น แตกตางจากคาที่อาน

ไดจากเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้นของอากาศ

อุณหภูมิและระดับความชื้นที่แสดงเป�นเพียงแนวคร�าวๆ เท�านั้น
ความแตกต�างของสภาพแวดล�อมภายในห�อง อาจทําให�การแสดงสัญญาณ
ไฟมีความแตกต�างเช�นกัน

พัดลมหยุดทํางาน
เมื่อเลือกการทํางานแบบประหยัดพลังงาน พัดลมอาจหยุดทํางาน 

 (หนา T-23)

เครื่องฟอกอากาศสั่นขณะทํางานดวยระดับ “สูงสุด” การหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทีละน�อย
ใช�เวลาประมาณ 1 นาทีในการเพิ่มการหมุนเวียน

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

 แผนกรองฝุน เครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ

 แผนเฮปากรองสารกอภูมิแพ

 EPF-A9000H

 แผนกรองพิเศษขจัดกลิ่นรุนแรง
 EPF-A9000D

 สเตนเลส สตีล พรี ฟลเตอร

 ระบุชิ้นส�วนทดแทนหมายเลข EP-A9000-042 เมื่อสั่งซื้อ

 แผนกรองถังเก็บนํา้

 ระบุชิ้นส�วนทดแทนหมายเลข EP-A9000-039 เมื่อสั่งซื้อ

 แผนกรองไอนํา้ เครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ
 EPF-A9000KF

แนวทางการแกปญหา  (ตอ)

ขอมูลจําเพาะ
พาวเวอร� ซัพพลาย AC 100V 50-60Hz
ระบบปฏิบัติการ โหมดฟอกอากาศ
ขนาดพื้นที่ใช�งาน ไม�เกิน 68 ตารางเมตร2

สูงสุด สูง กลาง เงียบ
อัตราไหลเวียนอากาศ (ตารางเมตร3/นาที) 9.0 4.0 2.7 1.1

การใช�พลังงาน (วัตต�) 85 16 10 7
ระดับความดังของเสียง 54 38 30 15

ความสามารถในการสร�างความชื้น
ความจุของถังน้ํา ประมาณ 2.5 ลิตร
ขนาดภายนอก สูง 669 x กว�าง 360 x หนา 254 มิลลิเมตร

น้ําหนัก ประมาณ 12.5 กก.

ความยาวของสายไฟ ประมาณ 1.8 เมตร
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แนวทางการแก�ป�ญหา   ชิ้นส�วนที่เปลี่ยนได�   ข�อมูลจําเพาะ   
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