
คู่มือการใช้งาน
เครื่องกระจายความหอม
MODEL NO : LA30

1. สัญลักษณ์

ความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม
       คำเตือน
หากอุปกรณไดรับการใชงานที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือละเลยคําแนะนํา
ในการใชงานเหลานี้ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม
• หามใชอุปกรณภายใตการถูกครอบ เชน ผาหม หมอน ฯลฯ
• หามใชอุปกรณใกลน้ำมัน หรือวัตถุไวไฟอื่นๆ
การใชงาน
       คำเตือน
• ตองปดอุปกรณหรือตัดการเชื่อมตอกับกระแสไฟทุกครั้งหลังการใชงาน
หรือเมื่อตองการทำความสะอาด
• ตรวจสอบใหมั่นใจวาสายไฟไมไดอยูในบริเวณที่ทำใหคนรอบขางเดินสะดุดได
• อยาใสวัตถุใดๆลงในชองดานบนอุปกรณ
• อยาวางวัตถุใดๆบนอุปกรณ
• อยาปลอยใหอุปกรณมีอุณหภูมิสูงมากเกินไป
• หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำ ใชงานอุปกรณดวยความ
ระมัดระวัง เชน ความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่น้ำกระเด็นไปใสพื้นไม
ใกลเคียง
• หากอุปกรณเกิดการหงายขึ้น น้ำอาจจะไหลออกมา แมวาอุปกรณ
จะถูกปดอยูก็ตาม
• บริเวณใกลเคียงที่อุปกรณตั้งอยู อาจเกิดความชื้นได
• เกิดคราบตะกรันสีขาว
• อยาตั้งอุปกรณไวบนพื้น แตใหวางอยูในชั้นที่สูงขึ้น เชน บนโตะ
• วางอุปกรณในตำแหนงที่ไมมีสิ่งของมากีดขวางบริเวณชองสำหรับ
ควันออก
• ไมควรปลอยใหมีน้ำเหลืออยูภายในถังเก็บน้ำ หากไมไดใชงานอุปกรณ
• ถังเก็บน้ำและฝาครอบ ผลิตจากวัสดุที่ทนตอน้ำมัน ดังนั้นควรเก็บ
น้ำมันหอมระเหยใหไกลจากสวนอื่นๆของอุปกรณ เพราะสวนประกอบ
บางอยางในน้ำมัน อาจทำใหเกิดการเสียหายตออุปกรณสวนอื่นได
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สิ่งที่บรรจุมาในกลอง
ตรวจสอบสินคาวาไมไดถูกดัดแปลงใดๆ ตรวจสอบอุปกรณทั้งหมดที่มี
วาบรรจุอยูในบรรจุภัณฑอยางเรียบรอยหรือไม หากมีขอสงสัยใดๆ ให
ติดตอฝายบริการลูกคาทันที
• เครื่อง Aroma Diffuser
• อแดปเตอรไฟ
• เหยือกวัดปริมาณน้ำ
• คูมือแนะนำการใชงาน

คำเตือน !

2. วัตถุประสงคในการใชอุปกรณ

3. หมายเหตุ

• กระจายกลิ่นหอม เพื่อปรับอากาศภายในหองพัก
• อุปกรณนี้มีไวเพื่อใชงานภายในบานพักเทานั้น ควรใชงานอุปกรณตามคํา
แนะนําเทานั้น รูปแบบการใชงานที่ไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดอันตรายได 
ทางผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หาก เกิดอันตรายจากความประมาท
ของผูใชงาน 

หากไมปฏิบัติตามขอมูลดังตอไปนี้ อาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย 
และความเสียหายตออุปกรณได
ดานความปลอดภัย
       คำเตือน
• ควรเก็บบรรจุภัณฑใหหางจากเด็ก เพราะหากเด็กนําวัสดุใดๆเขาปาก 
อาจกอใหเกิดอันตรายจากการสําลักได 
• หากมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทยกอน 
การใชงาน
• ถาเริ่มรูสึกไมสบาย หรือหายใจติดขัดขณะใชงานอุปกรณ ควรหยุดใช 
โดยการปดอุปกรณและเปดเครื่องระบายอากาศ หรือประตูหองเพื่อระบาย
อากาศภายในหอง 
ดานไฟฟา
       คำเตือน
ควรใชงานอุปกรณนี้ ดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับการใชเครื่องใช
ไฟฟาทุกชนิด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นไดจากกระแสไฟ
• ทำตามคำแนะนำเหลานี้ ในการใชงาน
   - ใชอุปกรณนี้กับแรงดันไฟฟาที่ระบุไวเทานั้น
   - ไมควรใชอุปกรณนี้ หากมีรองรอยของความเสียหาย
   - ไมควรใชอุปกรณนี้ ในขณะที่มีพายุ ฝนฟาคะนอง
• ในกรณีที่มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ใหปดอุปกรณ และดึงสายไฟออกจาก
ปลั๊กไฟทันที อยาดึงสายไฟหลักหรืออุปกรณเพื่อตัดการเชื่อมตอกระแส
ไฟกับอแดปเตอร และหามถือหรือจับสายไฟเด็ดขาด
• ควรใชอุปกรณในหองที่ไมมีความชื้น หามใชในหองน้ำ หรือหองซาวนา
• อยาใชอุปกรณที่ถูกแชน้ำ และใหทำการถอดอแดปเตอรออกทันที
• อยาวางอุปกรณใกลเครื่องมือที่จะกอใหเกิดผลกระทบที่อันตราย
• อยายึด, ดึง, จับ หรือ บีบสายไฟ
• ตรวจสอบใหแนใจวา สายไฟและอแดปเตอรไมไดถูกน้ำ ไอน้ำ หรือ
ของเหลวใดๆ
การซอมแซม
       คำเตือน
การซอมบำรุง ควรกระทำโดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญในการซอมแซม
เพราะการซอมแซมที่ไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดอันตรายมาก ดังนั้น
กรุณาติดตอฝายบริการลูกคา

4. รายละเอียดของอุปกรณ
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• อุปกรณนี้ควรถูกใชงานโดยเด็กที่มีอายุมากกวา 8 ปขึ้นไป โดยผูที่มีความรู
ใหการดูแล และใหคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่ใชอุปกรณไดอยางปลอดภัยและ
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใชงาน
• เก็บอุปกรณใหหางจากเด็กและไมใหเด็กเลนกับอุปกรณนี้
• เด็กไมควรทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง เวนเสียแตจะอยูภายใต
การดูแลของผูใหญ
• ถอดอุปกรณออกจากแหลงจายไฟ เมื่อตองการเติมน้ำมันหอมระเหยหรือ
เมื่อตองการทำความสะอาด
• หามใชตัวละลายในการทำความสะอาดอุปกรณ
• หากสายไฟที่ใชเชื่อมตออุปกรณไดรับความเสียหายทานจะไดรับการ
เปลี่ยนสายไฟโดยฝายบริการลูกคาหรือตัวแทนจำหนายเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

1. ชองสำหรับพนไอน้ำ
2. ฝาครอบนอก
3. ฝาครอบใน
4. ถังเก็บน้ำ

6. เตาเสียบสายไฟ
7. เหยือกวัด 
8. สายไฟ
9. อแดปเตอร

5. ปุม เปด/ปด

 

 

คำเตือน แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ และ
ความเสียหายตอสุขภาพ

สำคัญ แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ หรือ 
อุปกรณเสริมอื่นๆ

หมายเหตุ บันทึกความปลอดภัยตางๆที่สำคัญ

ผูผลิต

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใชงาน

การกำจัดทิ้ง ควรเปนไปตามขอกำหนดของ WEEE

สินคานี้มีคุณสมบัติตามขอกำหนด ดานสุขภาพ ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดลอม ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป



5. การเริ่มตนใชงานครั้งแรก
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11. ขอมูลทางเทคนิค

10. ปญหาและวิธีแกไข

หากวิธีแกไขนี้ไมไดผล กรุณาติดตอแผนกบริการลูกคา

1. ดึงฝาครอบนอกออก โดยการดึงขึ้น 2. ดึงฝาครอบในออก โดยการดึงขึ้น

5. ใสน้ำมันหอมระเหยที่คุณตองการใช
ประมาณ 3-5 หยด

6. ปดฝาครอบใน

7. ปดฝาครอบนอก 8. เสียบสายไฟที่ดานหลังอุปกรณ
และตอเขากับปลั๊กไฟ

3. กรอกน้ำใสเหยือกวัด จนถึง
เครื่องหมาย MAX

4. ระมัดระวังในการเทน้ำจากเหยือก
เขาสูอุปกรณ และสังเกตเครื่องหมาย 
MAXบนตัวเครื่องดวย 

       คำเตือน
• เติมน้ำหรือน้ำมันหอมระเหย ในขณะที่อุปกรณไมไดเสียบปลั๊กอยูเทานั้น
• ไมเติมน้ำหรือน้ำมันหอมระเหย ในขณะที่ไมไดถอดฝาครอบออก
• ใชสารปรุงแตงกลิ่น เฉพาะน้ำมันหอมระเหยเทานั้น
• เปดบรรจุภัณฑออก และแกะแผนฟลมทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความ เสียหาย
ของอุปกรณ 

7. การทำความสะอาด

8. อุปกรณเสริมและรายการเพิ่มเติม

9. การกำจัด

กอนที่จะทําความสะอาดอุปกรณ ตองแนใจวาไมไดเชื่อมตออุปกรณกับแหลง
พลังงาน และไมมีน้ำหลงเหลืออยูในถังเก็บน้ำ การทําความสะอาด เปนประจํา
เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการใชงานอุปกรณที่ถูกตองตามหลัก อนามัย 
เครื่องกระจายความหอมนี้สามารถถอดทําความสะอาดไดงาย 
โดยที่ไมตองใชเครื่องมือ 
• ควรทําความสะอาดอุปกรณทุกครั้งหลังการใชงาน โดยใชผาที่คอนขางนุม
ชุบน้ำใหหมาดเล็กนอยหรือใชแปรงทําความสะอาดที่แถมมากับผลิตภัณฑใน
การทําความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ
• หามใชสารที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือ ตัวทําละลาย ในการทําความสะอาด
อุปกรณ

รายการเพิ่มเติมที่อยูนอกเหนือจากชิ้นสวนอะไหลที่เกี่ยวของ สามารถสั่งซื้อ
ไดจากตัวแทนจำหนาย 

หมายเหตุ

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

ไมมีควัน
ปลอยออก
มาจาก
อุปกรณ

อแดปเตอรจายไฟหลัก
ไมไดเสียบปลั๊ก

เสียบอแดปเตอรเขากับ
ปลั๊กไฟ

กรอกน้ำใหถึงขีด MAX
ที่อยูภายในถัง

เทน้ำสวนที่เกินจากขีด  MAX
ออกจากถัง

ตรวจสอบวาชองสำหรับปลอย
ควันไมมีวัตถุใดกีดขวาง

น้ำในถังไมเพียงพอ

น้ำในถังมากเกินไป

ชองสำหรับปลอยควัน
ถูกวัตถุปดอยู

ชื่อผลิตภัณฑ
แรงดันไฟ / ความถี่
ความจุของถังน้ำ
กำลังไฟ
ขนาดของหอง
วิธีการทำงาน
เวลาในการทำงาน
ระดับการปองกัน

น้ำหนัก

ขนาด

LA 30
220-240 AC /50/60 Hz DC:24V
100 มิลลิลิตร
12 วัตต
ประมาณ 15 ตารางเมตร
พนละอองแบบอัลตราโซนิค
ประมาณ 4-8 ชั่วโมง
IP50 สามารถปองกันฝุนละออง
แตไมปองกันน้ำ

LA30: ประมาณ 320 กรัม
อแดปเตอร : ประมาณ 113 กรัม

Ø 100 มม x 215 มม

Aroma Diffuser
เปด
เปด
ปด

สัมผัสปุม เปด/ปด 1 ครั้ง
สัมผัสปุม เปด/ปด 2 ครั้ง
สัมผัสปุม เปด/ปด 3 ครั้ง

ปด
เปด
ปด

ไฟ LED สีน้ำเงิน

6. การเริ่มตนใชงานครั้งแรก

กดปุม เปด/ปด เพื่อเปดเครื่อง (    )
อุปกรณนี้ มีทั้งหมด 3 โหมด:

อุปกรณนี้มีฟงกชันปดสวิตชอัตโนมัติ ถาถังวางอุปกรณจะปดตัวเองใน 2-3 วินาที
หลังการใชงาน
1. ดึงสายไฟออกจากปลั๊กไฟ
2. ถอดฝาครอบในและนอกของอุปกรณออก
โดยการดึงขึ้น
3. เทน้ำที่เหลือทิ้ง
4. ทำความสะอาดอุปกรณ ตามหัวขอที่ 7

การกําจัดทิ้ง ควรเปนไปตามขอกําหนดของ WEEE หากพบขอสงสัยหรือ 
มีคําถาม โปรดติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามปญหา
*WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

หมายเหตุ

อุปกรณนี้ทั้งหมด 3 โหมด


