
เรียนคุณลูกคา

ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ

ของเราถูกทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลใน

เลือด, อุณหภูมิของรางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และ

อากาศ โปรดอานคูมือการใชเพื่อการใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชตอไป และโปรด

เก็บคูมือไวในกรณีที่ที่ผูใชคนอื่นจะหยิบมาอานไดงาย

            ขอแสดงความนับถือ

                 บอยเลอร

    !คำเตือน

• อุปกรณนี้ควรถูกใชงานโดยเด็กที่มีอายุมากกวา 8 ปขึ้นไป โดยผูที่มีความรูใหการดูแล 

และใหคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่ใชอุปกรณไดอยางปลอดภัยและตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นจากการใชงาน

• เก็บอุปกรณใหหางจากเด็กและไมใหเด็กเลนกับอุปกรณนี้

• เด็กไมควรทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง เวนเสียแตจะอยูภายใตการดูแลของผูใหญ

• ถอดอุปกรณออกจากแหลงจายไฟ เมื่อตองการเติมน้ำมันหอมระเหยหรือเมื่อตองการ

ทำความสะอาด

• หามใชตัวละลายในการทำความสะอาดอุปกรณ

• หากสายไฟที่ใชเชื่อมตออุปกรณไดรับความเสียหายทานจะไดรับการเปลี่ยนสายไฟโดยฝาย

บริการลูกคาหรือตัวแทนจำหนายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

สิ่งที่บรรจุมาในกลอง 

• เครื่องฟอกอากาศ

• แผนกรองแบบรวม (ชั้นถานกัมมันต / แผนกรอง EPA คลาส E 10)

• แผนกรองอากาศขั้นตน

• คูมือแนะนำการใชงาน

ปจจุบันพวกเราใชเวลาสวนมากภายในอาคาร อากาศภายในอาคารนั้นมักถูกปนเปอนไปดวย

อนุภาคฝุน เกสรดอกไม ขนสัตว กลิ่นไมพึงประสงค แกสอันตราย รวมไปถึงแบคทีเรียและไวรัส

โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวที่อากาศมักแหงเปนพิเศษ อากาศแวดลอมที่แหงเกินไปและมีสิ่ง

ปนเปอนมากเกินไปสามารถสงผลลบตอสุขภาพของผูอาศัยไดเปนอยางมาก เครื่องฟอกอากาศ

LR 330 สามารถทำความสะอาดอากาศดวยระบบแผนกรอง 3 ชั้นและเพิ่มความชื้นในอากาศ

แหง 

หลักการในการฟอกอากาศ

1. พัดลมของเครื่องฟอกอากาศดูดอากาศเสียเขาเครื่อง

2. อากาศเสียถูกฟอกผานแผนกรองแบบรวม (ชั้นถานกัมมันต/ แผนกรอง EPA) นอกจากนั้นแผน

กรองอากาศขั้นตนยังชวยกรองอนุภาคขนาดใหญ เชน เศษฝุน, เศษดิน และ ขนสัตวอีกดวย

3. ลมจะผานชุดแผนดิสกทำใหแผนหมุน และกักเก็บความชื้นแบบไรแคลเซียม 

4. อากาศสะอาดที่ถูกกักเก็บในน้ำจะถูกพนกลับสูอากาศจากชองบนตัวอุปกรณ

• ชวยทำความสะอาด และเพิ่มความชื้นในอากาศ

• ฟอกอากาศดวยแผนกรองแบบรวม (ชั้นถานกัมมันตชวยกรองแกสอันตรายและกลิ่นไมพึง

ประสงค, แผนกรอง EPA E 10 ชวยกรอง แบคทีเรีย ไวรัส ไร เกสรดอกไมและฝุนละเอียด)

• ทำงานไดอยางเงียบสงบดวยพัดลมที่ปรับได 3 ระดับ

• สามารถเพิ่มความชื้นของอากาศภายในอาคารไดตามเปาหมายที่ทานกำหนด 

(เชน ความชื้น 55%)

• มีฟงคชันตั้งเวลา (1-12 ชม)

• เหมาะสำหรับหองขนาดประมาณ 35 ตารางเมตร 

• ใชพลังงานนอย และจะปดการทำงานอัตโนมัติหากน้ำในถังหมด

คูมือการใชงาน เครื่องฟอกอากาศ LR330

2. วัตถุประสงคในการใชอุปกรณ

เครื่องฟอกอากาศ LR 330

เครื่องหมายสัญลักษณ

คำเตือน
แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรืออันตรายตอสุขภาพ

สำคัญ
แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กับอุปกรณ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ

หมายเหตุ
ขอมูลสำคัญ

กำจัดบรรจุภัณฑในลักษณะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม20

PAP

1. รูจักกับเครื่องฟอกอากาศ LR 330 ของทาน

        แผนกรอง EPA E 10 มีประสิทธิภาพการกรองถึง 85% นั้นหมายความวาอนุภาค 
        (เชน แบคทีเรีย ไวรัส และ ฝุนละเอียด) จะถูกกรองออกไปจากอากาศได 85% 

หากมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทยกอน การใชงานควรใชงานอุปกรณ

ตามคําแนะนําเทานั้น รูปแบบการใชงานที่ไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดอันตรายได ทางผูผลิตจะไมรับ

ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หาก เกิดอันตรายจากความประมาทของผูใชงาน

โปรดอานหมายเหตุดวยความรอบคอบ หากไมปฏิบัติตามขอมูลดังตอไปนี้ อาจกอใหเกิด

อันตรายตอรางกาย และความเสียหายตออุปกรณได 

อุปกรณชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการฟอกอากาศภายในอาคารเทานั้น 

ควรเก็บบรรจุภัณฑใหหางจากเด็ก เพราะหากเด็กนําวัสดุใดๆเขาปาก อาจกอใหเกิดอันตราย

จากการสําลักได

คำเตือน 

3. หมายเหตุ 

คำเตือน 

ควรใชงานอุปกรณนี้ ดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับการใชเครื่องใช ไฟฟาทุกชนิด เพื่อ

หลีกเลี่ยงอันตรายที่สามารถเกิดขั้นไดจากกระแสไฟ 

ควรใชงานอุปกรณนี้ ดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับการใชเครื่องใช ไฟฟาทุกชนิด เพื่อ

หลีกเลี่ยงอันตรายที่สามารถเกิดขั้นไดจากกระแสไฟ 

• ทําตามคําแนะนําเหลานี้ ในการใชงาน 

- ใชอุปกรณนี้กับแรงดันไฟฟาที่ระบุไวเทานั้น

- ไมควรใชอุปกรณนี้ หากมีรองรอยของความเสียหาย 

- ไมควรใชอุปกรณนี้ ในขณะที่มีพายุ ฝนฟาคะนอง 

• ในกรณีที่มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ใหปดอุปกรณ และดึงสายไฟออกจาก ปลั๊กไฟทันที อยาดึง

สายไฟหลักหรืออุปกรณเพื่อตัดการเชื่อมตอกระแสไฟกับอแดปเตอร และหามถือหรือจับ

สายไฟเด็ดขาด ระวังไมให อุปกรณอยูใกลพื้นผิวรอน

• ควรปดสวิ๊ตชไฟกอนดึงสายไฟออกจากปลั๊กทุกครั้ง

• หามเสียบปลั๊กไฟขณะที่มือเปยกหรือชื้นเปนอันเด็ดขาด

• หามวางอุปกรณไวในจุดที่มีความรอนเนื่องจากอุปกรณอาจละลาย และกอใหเกิดไฟไหมได

• ตรวจสอบใหแนใจวา สายไฟ และอแดปเตอรไมไดถูกนํ้า ไอนํ้า หรือ ของเหลวใดๆ

• หามใชอุปกรณในที่ที่ใกลกับแกสที่กอไฟหรือระเบิดได

• อยาใชอุปกรณที่ถูกแชนํ้า และใหทําการถอดอแดปเตอรออกทันที 

• อยาใชอุปกรณหากอุปกรณมีความเสียหายอยางเห็นไดชัด
การซอมแซม

ความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม 

การใชงาน

โดยปกติแลวความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมจะอยูระหวาง 40% ถึง 60% อยางไรก็ตามอากาศภายใน

อาคารมักไมมีคาความชื้นไมถึง โดยเฉพาะในชวงหนาหนาวที่ลมแหงเย็นจากภายนอกมักเขามาใน

ตัวอาคารอากาศแหงจากภายนอกไมเพียงดึงความชื้นออกจากชั้นผิวหนังเพียงอยางเดียว แตรวมไป

ถึงเฟอรนิเจอรดวยเชนกัน และเมื่อสภาพอากาศแวดลอมแหงเกินไปมันมักจะสงผลเสียตามนี้:

• เยื่อเมือกบุกผิว (mucous membrane) และริมฝปากแหง

• ระคายเคืองคา

• การติดเชื่อและโรคทางเดินหายใจมีโอกาสเกิดไดมากขึ้น

• คนในอาคารมีอาการเหนื่อยออนเพลียมากขึ้นและมีสมาธินอยลง

• สัตวเลี้ยง และพืชในอาคารตกอยูภายใตความเครียดที่ไมจำเปน

• ฝุนกอตัวไดเร็วขึ้น

• กอใหเกิดไฟฟาสถิตยจากสิ่งของที่ทำจากใยสังเคราะหมากขึ้น เชน ตามพรม และวัสดุปูพื้น

พลาสติก

• เฟอรนิเจอรไม โดยเฉพาะพื้นปารเกต อาจเกิดความเสียหายได

• เครื่องดนตรีเสียงเพี้ยน

อากาศที่ปนเปอน และไมไดถูกกรองอาจสงผลเสียตามนี้:

• โรคทางเดินหายใจ และการติดเชื้ออาจเกิดไดมากขึ้น 

• สุขภาพถูกทำลายจากแกสอันตรายที่ถูกสูดหายใจเขาไป

- การซอมบํารุงควรกระทําโดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญในการซอมแซมเทานั้น เพราะการซอม-

แซมที่ไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดอันตรายมาก ดังนั้น กรุณาติดตอฝายบริการลูกคา

- หามแกะตัวพัดลมกรองอากาศ 

หากอุปกรณไดรับการใชงานที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือละเลยคําแนะนําในการใชงาน

เหลานี้ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม

• หามใชอุปกรณภายใตการถูกครอบ เชน ผาหม หมอน ฯลฯ

• หามใชอุปกรณใกลนํ้ามัน หรือวัตถุไวไฟอื่นๆ

    !สําคัญ

ตองปดอุปกรณหรือตัดการเชื่อมตอกับกระแสไฟทุกครั้งหลังการใชงานหรือเมื่อตองการทํา

ความสะอาด
• โปรดอยาวางวัตถุใดๆ บนชองบนของอุปกรณหรือชิ้นสวนที่หมุนอยู โปรดตรวจสอบให

มั่นใจวาชิ้นสวนที่ขยับไดควรขยับไดอยางอิสระ

• อยาวางสิ่งของบนอุปกรณ

• อยาปลอยใหอุปกรณมีอุณหภูมิสูงมากเกินไป

• ควรระวังไมใหอุปกรณกระทบแสงแดดโดยตรงหรือกระแทกพื้น

• หามเขยาอุปกรณ



 4. รายละเอียดอุปกรณ

5. การเริ่มตนใชงาน 6. การทำงาน 
6.1 การเปดใชงานอุปกรณ

6.2 ฟงกชันตั้งเวลา 

6.3 การเลือกระดับความชื้น 

6.5 เมื่อน้ำในถังวางเปลา 

6.4 การตั้งระดับความชื้นที่ตองการ

1. ฝาครอบ

2. ถังน้ำพรอมฝาบิด

3. ชองพนลม

4. หนาจอแสดง

5. ชองดูดลม

6. แผนกรองแบบรวม (ชั้นถานกัมมันต/ แผนกรอง EPA คลาส E 10)

ชั้นถานกัมมันต: กำจัดแกสอันตราย สารอินทรียระเหย และ กลิ่นไมพึงประสงคแผนกรอง

 EPA คลาส E 10: กรองอนุภาคเชนแบคทีเรีย ไวรัส ไร เกสรดอกไม และฝุนละเอียด

7. กรองอนุภาคขนาดใหญ เชน เศษฝุน, 
เศษดิน และ ขนสัตวอีกดวย
8. ฝาครอบแผนกรอง

9. ปลั๊กไฟ

10. ชุดดิสก 

11. ถาดรอง

5.1 การแกะเครื่องฟอกอากาศ

1. แกะอุปกรณออกจากกลอง

2. ดึงอุปกรณออกจากกลองโดยที่ยังไมแกะถุงพลาสติกออก

3. แกะแผนฟลมและ transport lock of the disc set (อยูภายในถาดรอง) โปรดตรวจสอบ

วาทานเอาแผนโฟมออกจากชุดดิสกแลว หลังจากนั้นถอดแผนกรองแบบรวมและแผนกรองขั้น

ตน แลวจึงแกะแผนฟลม และใสแผนกรองกลับเขาไปในอุปกรณอีกครั้ง

4. ตรวจสอบวาตัวเครื่อง ถาดรองพรอมชุดดิสกและสายไฟมีปญหาหรือไม 

5.2 การตั้งคาเครื่องฟอกอากาศ

1. วางอุปกรณลงในพื้นผิวที่แข็ง และปองกันการสั่นสะเทือน และเสียงดัง 

2. ติดตั้งอุปกรณใหมีพื้นที่วางรอบดานอุปกรณประมาณ 30 ซม.

3. ตรวจสอบวาชองพนลมออก และดูดลมเขาไมมีอะไรกีดขวางอยู 

5.3 การเตรียมพรอมเปดใชงาน 

1. ถอดฝาครอบออก

2. ดึงถังนํ้าออกจากเครื่องดวยความระมัดระวัง

3. บิดเปดฝาถังนํ้าออกแลวเติมนํ้าสะอาดจนเต็มถึง (ประมาณ 4.6 ลิตร)

4. บิดปดฝาถังนํ้าอีกครั้ง โปรดตรวจสอบวาทานบิดฝาถูกตอง และแนนสนิท

5. คอยๆวางถังนํ้าลงในตัวเครื่อง

6. วางฝาครอบบนตัวอุปกรณอีกครั้ง

7. เสียบปลั๊กไฟ และตรวจสอบใหมั่นใจวาสายไฟไมไดอยูในบริเวณที่ทําใหคนรอบขางเดินสะดุด

หนาจอและปุมกด

ปุม

1 ปุม ON/OFF                           6 สัญลักษณจับเวลา

2 ปุมตั้งเวลา                          7 สัญลักษณถังน้ำวางเปลา

3 ปุมความแรงของพัดลม            8 สัญลักษณเปลี่ยนแผนกรอง

4 ปุมกำหนดเปาหมายความชื้น           9 เปาหมายความชื้น/ความชื้นในปจจุบัน

5 ปุมเปลี่ยนแผนกรอง                          10 ตั้งคาความแรงของพัดลม

1 ปุม ON/OFF                           6 สัญลักษณจับเวลา

2 ปุมตั้งเวลา                          7 สัญลักษณถังน้ำวางเปลา

3 ปุมความแรงของพัดลม            8 สัญลักษณเปลี่ยนแผนกรอง

4 ปุมกำหนดเปาหมายความชื้น           9 เปาหมายความชื้น/ความชื้นในปจจุบัน

5 ปุมเปลี่ยนแผนกรอง                          10 ตั้งคาความแรงของพัดลม

หนาจอ

1

2

3

4
5

6 7 8

9

10

!สําคัญ

หามหยดนํ้ามันหอมระเหย หรือนํ้าหอมลงในถังนํ้า หรือถาดรอง มิเชนนั้นสารที่หยดลงไป

อาจทําลายหรือเปลี่ยนสีวัสดุพลาสติก

ขอแนะนํา: การหยดนํ้ายาทําความสะอาดเล็กนอย (เชน 1 หยด) จะทําลายแรงตึงผิวของนํ้า ซึ่ง

จะทําใหไอนํ้าพนออกมาไดแรงขึ้น 

ขั้นตอนที่ 1: ถอดฝาครอบออก

ขึ้นตอนที่ 2: ดึงถังนํ้าออกจากเครื่อง

1. โปรดปฏิบัติตามบทที่ 5 “การเริ่มตนใชงาน”

2. กดปุม ON/OFF(    ) เพื่อเปดใชงานอุปกรณ ความชื้นในอากาศแวดลอมในเวลานั้นจะแสดงขึ้น

บนหนาจอ

เครื่องฟอกอากาศมีฟงกชันตั้งเวลาเพื่อที่ทานจะสามารถตั้งคาระยะเวลาที่อุปกรณจะเปดใชงานจน

กวาอุปกรณจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติได ทานสามารถตั้งเวลาไดตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง โดย

เลือกจากตัวเลขดังตอไปนี้
• กดปุม TIMER      เพื่อตั้งเวลาจนกวาหนาจอจะแสดงคาชั่วโมงที่ทานตองการ (เชน 02) หลังจาก

นั้นเครื่องฟอกอากาศจะปดทํางานโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณใชงานเกินจําชั่วโมงที่ทานตั้งไว

หนาจอแสดงของอุปกรณมี 3 ระดับความชื้นใหเลือก

• กดปุมความแรงของพัดลม (   ) เพื่อเลือกระดับความชื้นที่ตองการ

อุปกรณสามารถตั้งระดับความชื้นในหองที่ตองการได เมื่อระดับความชื้นในหองถึงจุดที่ตั้งไว เครื่อง

ฟอกอากาศจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติทันที

สัญลักษณ   จะปรากฏขึ้นเมื่อนํ้าในถังหมด และอุปกรณจะปดการทํางานลงโดยอัตโนมัติ

โปรดปฏิบัติดังนี้เพื่อเติมนํ้าในถัง 

1. กดปุม ON/OFF (   ) เพื่อปดอุปกรณ

2. ดึงปลั๊กไฟออก

3. ถอดฝาครอบออก

4. ดึงถังนํ้าออกจากเครื่องดวยความระมัดระวัง

5. บิดเปดฝาถังนํ้าออกแลวเติมนํ้าสะอาดจน

เต็มถึง (ประมาณ 4.6 ลิตร)

6. บิดปดฝาถังนํ้าอีกครั้ง โปรดตรวจสอบวาทาน

บิดฝาถูกตอง และแนนสนิท

7. คอยๆ วางถังนํ้าลงในตัวเครื่อง

8. วางฝาครอบบนตัวอุปกรณอีกครั้ง

9. เสียบปลั๊กไฟ และตรวจสอบใหมั่นใจวาสายไฟไมได

อยูในบริเวณที่ทําใหคนรอบขางเดินสะดุดได

สัญลักษณ   จะปรากฏขึ้นเมื่อนํ้าในถังหมด และอุปกรณจะปดการทํางานลงโดยอัตโนมัติ

โปรดปฏิบัติดังนี้เพื่อเติมนํ้าในถัง 

1. กดปุม ON/OFF (   ) เพื่อปดอุปกรณ

2. ดึงปลั๊กไฟออก

3. ถอดฝาครอบออก

4. ดึงถังนํ้าออกจากเครื่องดวยความระมัดระวัง

5. บิดเปดฝาถังนํ้าออกแลวเติมนํ้าสะอาดจน

เต็มถึง (ประมาณ 4.6 ลิตร)

6. บิดปดฝาถังนํ้าอีกครั้ง โปรดตรวจสอบวาทาน

บิดฝาถูกตอง และแนนสนิท

7. คอยๆ วางถังนํ้าลงในตัวเครื่อง

8. วางฝาครอบบนตัวอุปกรณอีกครั้ง

9. เสียบปลั๊กไฟ และตรวจสอบใหมั่นใจวาสายไฟไมได

อยูในบริเวณที่ทําใหคนรอบขางเดินสะดุดได

• กดปุมความชื้นในอากาศ (   ) เรื่อยๆจนกวาจะไดระดับความชื้นที่ตองการจะแสดงบนหนาจอ 

    ไฟบนหนาจอและถังนํ้าจะดับลงหลังภายใน 1 นาที อุปกรณไมไดปดการทํางานแตอยางใด 

    ทานสามารถเปดไฟหนาจอ และถังนํ้าไดอีกครั้งโดยการกดปุมใดก็ได (ยกเวนปุม ON/OFF)

หากทานเลือกตั้งความชื้นตอเนื่อง (“CO”) อุปกรณจะไมปดการทํางานลงจนกวานํ้าจะถูก

ใชหมดถัง 

ทานสามารถเลือกระดับความชื้นไดดังนี้

สูง

อุปกรณจะตั้งคาความชื้นระดับกลางเมื่ออุปกรณถูกใชงานเปนครั้งแรก

40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80%

Step 1: remove top cover

Step 2: remove water tank

CO (ตอเนื่อง)

กลาง
ตํ่า

• หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากนํ้า ใชงานอุปกรณดวยความระมัดระวัง เชน ความ

เสียหายที่อาจเกิดจากการที่นํ้ากระเด็นไปใสพื้นไมใกลเคียง

• ควรตั้งอุปกรณบนพื้นผิวแหง



7. การทำความสะอาดและเก็บรักษา

6.6 การเปลี่ยนแผนกรอง 

การทำความสะอาดแผนกรอง 

การทำความสะอาดถาดรอง

ทานจะตองดึงถังน้ำออกจากอุปกรณกอนที่จะดึงถอดรองออกมาลาง

การทำความสะอาดชุดดิสก

     !สำคัญ

ควรมีการเปลี่ยนแผนกรองแบบรวมและแบบขั้นตนทุกๆ 1000 ชั่วโมง ของการใชงาน หลังจาก

อุปกรณใชงานครบ 1000 ชั่วโมง สัญลักษณ “CL” บนหนาจอกะพริบและสัญลักษณแผนกรอง

 (    ) จะปรากฏขึ้น 

1. โปรดปดอุปกรณ และถอดปลั๊กทันทีที่สัญลักษณ “CL” ปรากฏขึ้น

2. เปลี่ยนแผนกรองแบบรวม และแบบขั้นตนตามรูปภาพประกอบ

3. เสียบปลั๊ก และเปดอุปกรณ

4. กดปุมแผนกรอง (    ) คางไว 5 วินาที เสียงเตือน และสัญลักษณแผนกรองจะดับลง และ

อุปกรณจะทําการรีเซ็ตชั่วโมงการทํางานใหเปน 0 

ควรมีการเปลี่ยนแผนกรองแบบรวมและแบบขั้นตนทุกๆ 1000 ชั่วโมง ของการใชงาน หลังจาก

อุปกรณใชงานครบ 1000 ชั่วโมง สัญลักษณ “CL” บนหนาจอกะพริบและสัญลักษณแผนกรอง

 (    ) จะปรากฏขึ้น 

1. โปรดปดอุปกรณ และถอดปลั๊กทันทีที่สัญลักษณ “CL” ปรากฏขึ้น

2. เปลี่ยนแผนกรองแบบรวม และแบบขั้นตนตามรูปภาพประกอบ

3. เสียบปลั๊ก และเปดอุปกรณ

4. กดปุมแผนกรอง (    ) คางไว 5 วินาที เสียงเตือน และสัญลักษณแผนกรองจะดับลง และ

อุปกรณจะทําการรีเซ็ตชั่วโมงการทํางานใหเปน 0 

       หากทานตองการที่จะเปลี่ยนแผนกรองตามชวงเวลาของตัวเอง (เชน ทุกๆ 6 เดือน)

       ทานสามารถเขียนวันที่ของทานไดบนสติ๊กเกอรบนหัวมุมของแผนกรองรวม

ขึ้นอยูกับความกระดางของน้ำ ชุดดิสก และถาดรองควร ถูกขจัดคราบตะกรันเพื่อคงสภาพประสิทธิ

ภาพของเครื่องฟอกอากาศ ดวยเหตุนี้ โปรดใชน้ำยาลางคราบตะกรันและควรดูรายละเอียดขางขวด

น้ำยาอยางละเอียดดวย 

รุน 

แรงดันไฟฟา / พลังงาน

ขนาด (ยาวxกวางxสูง)

น้ำหนัก (ไมมีน้ำ)

ขนาดของหองที่เหมาะสม

ความจุถังน้ำ

ความจุถาดน้ำ

แรงพนไอน้ำ มากสุด

สภาพการทำงานที่อนุญาตได

ระดับการปองกัน

LR330

โปรดดูที่ฉลากของผลิตภัณฑ

370 x 260 x 362 มม .

6.7 กก.

มากสุดประมาณ 35 ตรม.

4.6 ลิตร

1.3 ลิตร

220 มล/ชม

relative humidity = ความชื้นสัมพัทธ

non-condensing = ไมกลั่นตัว 

การปองกันระดับ 2

ทำความสะอาดตัวเครื่องดวยผาที่คอนขางนุม (ชุบน้ำหรือสารทำความสะอาดใหหมาดเล็กนอย)เมื่อ

ทำความสะอาดหามใชสารที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือ ตัวทําละลาย ในการทําความสะอาด อุปกรณ

เนื่องจากอาจจะทำใหพื้นผิวอุปกรณเสียหายได 

การทำความสะอาดเปนประจำ (1 ครั้ง / เดือน) เปนสิ่งที่จำเปนเพื่อสุขอนามัย และการทำงาน

ที่ปราศจากความผิดพลาด

• ทำความสะอาดแผนกรอง 3 ชั้นดวยเครื่องดูดฝุนขนาดเล็กที่มีหัวแปรง ในการทำความสะอาด

อยางละเอียด ควรดึงแผนกรองอากาศขั้นตนออก และทำความสะอาดแผนกรองถานกัมมันตซึ่ง

อยูขางหลัง และแผนกรอง EPA ที่อยูดานหลังของแผนกรองถานกัมมันต จากนั้นจงวางแผน

กรองอากาศขั้นตนลงบนที่เดิม

หากทานไมจงใจที่จะใชอุปกรณเปนระยะเวลานาน ทางเราขอแนะนำใหทานทำความสะอาด และ

เก็บอุปกรณไวในกลองบรรจุภัณฑ และวางในที่แหง และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งของวางทับอยู

หรือมีน้ำขังอยูในถังหรือถาดรอง

การกําจัดทิ้ง ควรเปนไปตามขอกําหนดของ WEEE หากพบขอสงสัยหรือ มีคําถาม โปรดติดตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามปญหา

*WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

ทานสามารถติดตอสั่งซื้ออะไหลเครื่องกรองอากาศไดที่ตัวแทนจำหนายบอยเลอรทุกสาขา 

หรือสามารถติดตอสั่งซื้อโดยตรงที่ตามที่อยูในใบรับประกัน โปรดแจงหมายเลขสินคา

ดังตอไปนี้ 

 สินคา     หมายเลขสินคา

 แผนกรองอากาศขั้นตนและแผนกรองผสม

 แผนกรองถานกัมมันต / แผนกรอง EPA  คลาส 10) 

 ถังน้ำ 

 ชุดดิสก 

 660.11

163.653

163.654

ปญหา

ไมสามารถเปดใช
งานอุปกรณได

มีเสียง ‘คลิ๊ก’ ดังขึ้นมา
ขณะใชอุปกรณ

มีความชื้นกอตัวขึ้น
รอบๆ อุปกรณ

ดิสกไมหมุน

ไมมีน้ำอยูในถังน้ำ เติมน้ำตามคำแนะนำในบทที่ 6.5

เสียบปลั๊กไฟ

ติดตั้งชุดดิสกในอุปกรณใหถูกตอง

กำจัดคราบตะกรัน

เทน้ำทิ้งแลวปลอยใหถาดแหง
เปนเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง

ติดตั้งชุดดิสกในอุปกรณใหถูกตองชุดดิสกติดตั้งไมถูกตอง

ไมไดเสียบปลั๊กไฟ

ชุดดิสกติดตั้งไมถูกตอง

มีคราบตะกรันสะสม
อยูในถาดรอง

น้ำรั่วออกจากอุปกรณ

สาเหตุ วิธีแกไข

หมายเหตุ : การสะสมของคราบตะกรันเล็กนอยในชุดดิสกจะชวยเพิ่มแรงพนของไอน้ำ 

ทานควรเปลี่ยนแผนกรองแบบ 3 ชั้นหลังการใชงานเกิน 1000 ชั่วโมง(ดูหมวด ‘การเปลี่ยนแผน

กรอง’) หามลางแผนกรองแบบ 3 ชั้น

ควรทำความสะอาดถาดรองดวยน้ำอุนทุกๆ 2 อาทิตย อยางไรก็ตามหากเครื่องฟอกอากาศถูก

ใชในพื้นที่สภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยมลพิษ ทานอาจตองทำความสะอาดบอยกวาที่ทางเรา

แนะนำ

     !สำคัญ
การทำความสะอาดเปนสิ่งที่จำเปนเพื่อสุขอนามัย และการทำงานที่ปราศจากความผิดพลาดควร

เทน้ำ และทำความสะอาดถังน้ำ และถาดรองทุกครั้งหากอุปกรณไมถูกใชงานมากกวา 3 วัน การไม

ทำความสะอาดอาจกอใหเกิดการหมักหมม ของแบคทีเรีย สาหราย และเชื้อราในน้ำได

โปรดแกะ และดึงชุดดิสกออกจากอุปกรณกอนจะเริ่มทําความสะอาด ควรทําความสะอาดชุดดิสก

ทุก 2 อาทิตยดวยผาชุบนํ้า หากชุดดิสกสกปรกมากทานสามารถใชเครื่องลางจานเพื่อทําความ

สะอาดได กรุณาอยาใชสารที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือ ตัวทําละลาย ในการทําความสะอาด

หากชุดดิสกสกปรกมากทานสามารถใชเครื่องลางจานเพื่อทําความสะอาดได (สูงสุด 50 ํC ) โปรด

แนใจวาชุดดิสกไมถูกบีบ หรือคดในเครื่องลางจาน ติดตั้งเครื่องลางจานใหอยูในโหมดการลางแบบ

ออนโยน (สําหรับทําความสะอาดแกว) และหากเปนไปได โปรดเอาแผนดิสกออกจากเครื่องกอนที่

เครื่องจะเขาโหมดอบแหง ไซเคิลทั้งหมดไมควรมีอุณหภูมิเกิน 50 ํC ไมเชนนั้นอาจทําใหชุดดิสก

เสียรูปได และใชชุดดิสกเมื่อภายนอกแหงแลวเทานั้น 

ทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกโดยใชผาที่คอนขางนุม 

(ชุบน้ำ หรือสารทำความสะอาดใหหมาดเล็กนอย) เมื่อ

ทำความสะอาดหามใชสารที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือ 

ตัวทําละลาย ในการทําความสะอาด

สามารถนําถาดรองเขาเครื่องลางจานได

ถานกัมมันต

ดานหนา ดานหลัง

EPA filter E 10
(ตัวกรองคารบอนเปดใชงานอยู
ดานลางตัวกรองลวงหนา)

การขจัดคราบตะกรันในชุดดิสกและถาดรอง

การเก็บรักษา

8. ปญหาและวิธีแกไข

9. การกำจัด

11. ขอมูลทางเทคนิค

10. อะไหลเครื่องกรองอากาศ
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