
คู่มือการใช้งาน
เครื่องฟอกอากาศ
Model no: LR210

ทำความรูจักกับอุปกรณ

การซอมแซม

1. สิ่งที่บรรจุมาในกลอง

2. เครื่องหมายและสัญลักษณ

we l l b e i n g

คนทั่วๆ ไปนั้นมักจะใชเวลาสวนมากภายในอาคาร ซึ่งอากาศภายในอาคารนั้นมักจะมีฝุน, ละอองเกสร, 
ขนสัตว , กลิ่นไมพึงประสงค, กาซที่เปนอันตราย ตลอดจนแบคทีเรียและไวรัสตางๆ โดยเครื่องฟอก
อากาศ LR 210 จะฟอกอากาศแวดลอมโดยใชระบบฟลเตอร 3 ชั้นและทำความสะอาดเพิ่มเติมดวย
ไอออไนเซอร 

เครื่องฟอกอากาศ LR 210
- กรองอากาศดวยแผนกรอง (แผนกรองคารบอน ชวยกรองแกซและ กลิ่นไมพึงประสงค แผนกรอง 
  HEPA H13 
  กรองแบคทีเรีย ไวรัส เกสร และฝุนละออง)
- มีระบบไอออไนเซอรที่สามารถเลือกได
- ทำงานไรเสียงดวยระดับการทำงานถึง 3 ระดับ
- โหมดตั้งเวลา (2, 4 และ 8 ชั่วโมง)
- โหมดกลางคืนที่สามารถเลือกได
- เหมาะสมกับขนาดหองสูงสุดถึง 10-26 ตารางเมตร
- ประหยัดพลังงาน
- ระบบปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อฝาครอบถูกเปด

สัญลักษณตอไปนี้ สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

• อุปกรณนี้ควรถูกใชงานโดยเด็กที่มีอายุมากกวา 8 ป ขึ้นไป โดยผูที่มีความรูใหการดูแลและใหคำ
  แนะนำเกี่ยวกับการใชอุปกรณไดอยางปลอดภัยและตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใชงาน
• เก็บอุปกรณใหหางจากเด็กและไมใหเด็กเลนกับอุปกรณนี้ 
• ไมควรใหเด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง เวนแตจะอยูภายใตการดูแลของผูใหญ 
• ถอดอุปกรณออกจากแหลงจายไฟระหวางการทำความสะอาด
• ทำความสะอาดอุปกรณโดยใชวิธีการที่ระบุเทานั้น ไมวากรณีใดๆ หามใหของเหลวเขาไปในตัวเครื่อง
  หรือมอเตอร
• หามใชตัวละลายในการทำความสะอาดอุปกรณ
• หากสายไฟที่ใชเชื่อมตออุปกรณไดรับความเสียหาย ทานจะไดรับการเปลี่ยนสายไฟโดยฝายบริการ
  ลูกคาหรือตัวแทนจำหนายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

คำเตือน

4. วัตถุประสงคการใชงาน

เครื่องฟอกอากาศนี้ ใชสำหรับทำความสะอาดอากาศภายในอาคารโดยเฉพาะ

• หากคุณปวยดวยโรคทางเดินหายใจหรือโรคปอดใหปรึกษาแพทยกอนใชเครื่องฟอกอากาศ
• อุปกรณนี้มีวัตถุประสงคตามที่ไดอธิบายไวในคำแนะนำการใชงานเหลานี้เทานั้น ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ
  ตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานที่ไมเหมาะสมหรือไมระมัดระวัง

เรียนลูกคา

กรุณาอานคูมือนี้ใหละเอียดและเก็บไวเพื่อใชในครั้งตอไปและแบงปนคูมือนี้กับผูที่ใช
อุปกรณรวมกับทานโปรดสนใจรายละเอียดในคูมือนี้

ขอขอบคุณที่เลือกสินคาของเรา เรามีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยผานการทดสอบอยาง
ละเอียด อาทิเชน อุปกรณใหความอบอุน เครื่องชั่งนํ้าหนัก เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ 
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องนวด อุปกรณดานความงาม อุปกรณสําหรับเด็ก และเครื่องฟอกอากาศ 
โปรดอานคูมือโดยละเอียด กอนใชงาน และเก็บรักษาสําหรับการใชงานครั้งตอไป

หลักการฟอกอากาศ
1. ใบพัดของเครื่องฟอกอากาศจะดูดอากาศที่มีสิ่งเจือปนเขามาในเครื่อง
2. แผนกรองชั้นแรกจะกรองสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ เชน ฝุน ผม
3. แผนกรองคารบอน จะกรองฟอลมาดีไฮด เบนซิน กาชอันตรายอื่นๆ และกรองกลิ่นที่ไมพึงประสงค
4. แผนกรองชั้นสุดทาย แผนกรอง HEPA จะกรองสิ่งที่อนุภาคขนาดเล็ก เชน เกสร ไวรัส หรือแบคทีเรีย
5. ไอออไนเซอรจะปลอยไอออนสูอากาศ ไอออนลบเหลานี้จะจับตัวกับอนุภาคที่เล็กที่สุดเขากับตัวมัน
   เองดวยการดึงประจุไฟฟา เนื่องจากความเขมขนที่สูงขึ้นนี้และการกอตัวของอนุภาคที่ขนาดใหญขึ้น 
   อนุภาคเหลานี้จะถูกรวบรวมไวในเครื่องหรือบนพื้น เพื่อใหสามารถดูดฝุนขึ้นมาได
6. อากาศที่ทำความสะอาดแลวจะถูกปลอยออกสูอากาศผานทางชองระบายอากาศดานบนของเครื่อง

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานบอยเลอร

สำคัญ แผนกรอง HAPE H13 สามารถกรองได ≥ 99.95% หมายความวา 99.95% ของสิ่ง
สกปรก (เชน แบคทีเรีย ไวรัส ฝุนละออง) จะถูกกรองออก

สิ่งเจือปนในอากาศจะกอใหเกิดผลดังนี้ :
•  มีแนวโนมติดเชื้อและโรคทางเดินหายใจ
•  กาซเปนอันตรายตอสุขภาพ

• เครื่องฟอกอากาศ
• แผนกรอง Combi (แผนกรองคารบอน/แผนกรอง HEPA H13) 1 แผน
• แผนกรองอากาศขั้นตน 1 แผน
• คูมือแนะนำการใชงาน 1 ชุด

3. ขอสังเกตเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอานคูมือการแนะนำใหละเอียดเพื่อการใชอยางระมัดระวัง การไมปฏิบัติตามขอมูล ตอไปนี้อาจสง
ผลใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายตออุปกรณ

 

Warning
ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายตอสุขภาพ

 
Important

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณหรืออุปกรณเสริมอื่นๆ

 
Note

ขอมูลสำคัญ

ผูผลิต

กําจัดบรรจุภัณฑในลักษณะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การติดฉลาก CE : ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกําหนดของระเบียบของยุโรป
และ ประเทศที่เกี่ยวของ

อานคูมือการใชงาน

การกําจัดทิ้ง ควรเปนไปตามขอกําหนดของ EC Directive-WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment)

สัญลักษณการรับรองสําหรับผลิตภัณฑที่สงออกไปยังรัสเซียและสมาชิกของ CIS

เครื่องหมายความปลอดภัย

20

PAP

คำเตือน
เก็บบรรจุภัณฑใหพนจากเด็ก เพราะอาจกอทำใหเกิดอันตรายได อันตรายจากไฟฟาช็อต

คำเตือน
• เฉพาะบุคลากรผูเชี่ยวชาญเทานั้นที่สามารถทำการซอมแซมอุปกรณไฟฟาได หากเกิดปญหาใดๆ 
  โปรดติดตอฝายบริการลูกคา
• หามเปดตัวใบพัด

ความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม
คำเตือน

คำเตือน

มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม หากอุปกรณใชงานไมถูกตองหรือละเลยคำแนะนำเหลานี้
• อยานำวัตถุใดๆ มาคลุมหรือทับอุปกรณ เชน ผาหม หรือหมอน
• อยาใชอุปกรณใกลกับน้ำมัน หรือวัตถุไวไฟอื่นๆ                              

การจัดการ
สำคัญ

อุปกรณจะตองปดและตัดการเชื่อมตอจากไฟทุกครั้งหลังการใชงานและกอนที่จะทำความสะอาด
• หามวางสิ่งของตรงชองเปดโลง หรือชิ้นสวนที่หมุนไดของตัวเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวา ชิ้นสวนที่
  หมุนไดสามารถขยับไดตลอดเวลา
• หามวางวัตถุใดๆ บนอุปกรณ
• หามใหตัวเครื่องโดนความรอน
• ปองกันอุปกรณจากแสงแดดโดยตรงและไมทำอุปกรณตก
• ไมเขยาอุปกรณ
• วางอุปกรณบนพื้นผิวที่มั่นคงและไดระดับ                                                                       

คำเตือน
เชนเดียวกับอุปกรณไฟฟาทุกชนิด ใหใชเครื่องฟอกอากาศอยางระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงจากอันตราย
ที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟา

• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใชงาน ดังตอไปนี้ :
  - ใชอุปกรณนี้ใหเหมาะกับแรงดันไฟฟาที่ระบุไว
  - หามใชอุปกรณนี้ หากอุปกรณใดๆ เกิดการชำรุดเสียหาย
  - หามใชอุปกรณในชวงพายุฝนฟาคะนอง
• หากอุปกรณนี้เกิดการทำงานผิดพลาด ใหปดอุปกรณและถอดปลั๊กออกทันที อยาดึงสาย ไฟหรือ 
  หามจับอุปกรณโดยตรง และเก็บสายไฟใหหางจากบริเวณที่มีความรอน
• ควรปดอุปกรณทุกครั้งกอนถอดสายไฟ
• หามถอดปลั๊กไฟดวยมือที่เปยกหรือชื้น
• เก็บอุปกรณใหหางจากแหลงความรอน เนื่องจากตัวเครื่องอาจละลายและทำใหเกิดไฟไหมได
• ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดดานบนของเครื่องฟอกอากาศและสายไฟหลักไมสัมผัสกับน้ำ หรือของ
  เหลวอื่นๆ
• หามใชอุปกรณนี้ใกลกับสวนผสมของกาซไวไฟเพราะอาจทำใหระเบิดได
• หากอุปกรณหลนในน้ำ ใหทำการถอดปลั๊กออกทันที
• อยาใชงานอุปกรณ หากอุปกรณหลัก หรืออุปกรณเสริมเสียหายอยางเห็นไดชัด



1. ทำตามคูมือในหัวขอ การใชงานครั้งแรก
2. ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับ ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไมเปนอันตรายตอทางเดิน
3. กดปุม เปด/ปด       เพื่อเปดเครื่องฟอกอากาศ

จอแสดงผลและปุม

สำคัญ

คำเตือน

5. คำอธิบายอุปกรณ

1
2

3

4

5

6

7

1. ชองระบายอากาศ 5. ฝาครอบ
2. แผนกรอง Combi (แผนกรองคารบอน /แผนกรอง HEPA H13)

แผนกรองคารบอน : กรองกาซอันตราย และกลิ่นที่
ไมพึงประสงค 
แผนกรอง HEPA H13 : กรองอนุภาคขนาดเล็ก เชน แบคทีเรีย,
ไวรัส, ไร, เกสร และฝุน

6. ตัวเครื่อง

3. แผนกรองชั้นแรก
กรองฝุน สิ่งสกปรกขนาดใหญ

7. ชองดูดอากาศ

4. ปุมควบคุม

3 421

ON/OFF FILTER RESET I II III  ION  SLEEP 2H 4H 8H

1. ปุม เปด/ปด 
ควบคุมการเปด/ปดเครื่อง

3. โหมดไอออไนเซอร/โหมดกลางคืน
การเปด/ปดไอออไนเซอรหรือโหมดกลางคืน

2. ปุมระดับพัดลม 4. ตั้งเวลาปด
เครื่องฟอกอากาศสามารถตั้งเวลาจํานวนชั่วโมง
การทํางานของเครื่องไดควรทําการตั้งเวลากอน
เครื่องปดโดยอัตโนมัติ เครื่องฟอกอากาศ 
มี 3 ชวงเวลา : 2H (2 ชั่วโมง), 4H (4ชั่วโมง) 
และ 8H (8ชั่วโมง)

เครื่องฟอกอากาศมีระดับพัดลม 3 ระดับ :

 I เบา, II  กลาง , III  แรง  

6. การใชงานครั้งแรก

1. แกะบรรจุภัณฑ
2. ดึงตัวเครื่องออกจากกลอง โดยไมแกะพลาสติกตรงฝาครอบ
3. แกะพลาสติกออกทั้งหมด นำแผนกรอง Combi ออกจาก อุปกรณ (สังเกตสวน “การเปลี่ยนตัวกรอง”) 
   และแกะพลาสติกออก หลังจากนั้นใสกลับเขาไปยังอุปกรณ
4. ตรวจสอบผลิตภัณฑวาปลั๊กไฟและสายไฟมีความเสียหายหรือไม

6.1 การแกะเครื่องฟอกอากาศ

7. การใชงาน

เมื่อเริ่มตนเปนครั้งแรกไฟ LED ทั้งหมดจะสวางขึ้นในตอนแรก จากนั้นเครื่องฟอกอากาศ
จะตั้งคาความแรงพัดลมต่ำสุดและเปดใชงานไอออไนเซอร

7.1 เปดเครื่องฟอกอากาศ

8. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา                                       

เครื่องฟอกอากาศมี 3 ระดับ:  I เบา,  II กลาง, III แรง
• ในการเปลี่ยนความเร็วพัดลม ใหกดที่ปุม       ระดับพัดลม ไฟจะแสดงระดับพัดลมที่ตั้งไว 

7.2 ระดับพัดลม

1. วางเครื่องฟอกอากาศบนพื้นที่เรียบ เพื่อปองกันการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
6.2 การตั้งคาเครื่องฟอกอากาศ

1. หากตองการเปลี่ยนตำแหนงเครื่องฟอกอากาศ ใหถือตรงที่จับบริเวณดานหลัง
2. วางเครื่องฟอกอากาศ โดยเวนระยะหางจากดานขาง 30 ซม.
3. ตรวจสอบใหแนใจวาชองที่อากาศเขา และชองระบายอากาศไมไดถูกปดอยู

หมายเหตุ

หากไฟ “รีเซ็ตฟลเตอร”  เหนือปุมเปด/ปดกะพริบ คุณตองเปลี่ยนตัวกรอง Combi โดยทำตามคำ
แนะนำในสวน “การเปลี่ยนแผนกรอง”

หมายเหตุ

หากคุณตองการเปลี่ยนแผนกรอง Combi ในชวงเวลาที่เฉพาะ เจาะจง (เชน ทุกๆ 6 เดือน) จะมี
สติ๊กเกอรที่ขอบบนของแผนกรอง Combi ที่คุณสามารถระบุวันที่แทรกหรือแทนที่                                  

หมายเหตุเครื่องฟอกอากาศมีฟงกชันตั้งเวลาที่คุณสามารถใชเพื่อกำหนดเวลาเปนชั่วโมงที่เครื่องฟอกอากาศ 
เครื่องจะทำงานและจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาเครื่องฟอกอากาศ ได 3 รูปแบบ : 2H 
(สองชั่วโมง),4H (สี่ชั่วโมง) และ 8H (แปดชั่วโมง)
• ในการสลับระหวางชวงเวลา ตั้งเวลาแตละครั้งใหกดปุม TIMER       ระยะเวลาของ ตัวตั้งเวลาที่ตั้งคา
  ไวบนหนาจอ เครื่องฟอกอากาศจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผานไป ตามจำนวนชั่วโมงที่ตั้งไว     
• ในการปดการตั้งเวลา ใหกดปุม TIMER   ซ้ำๆ จนกระทั่งไฟดานบนปุม TIMER       ดับ 
  เครื่องฟอกอากาศตอนนี้ทำความสะอาดอยางตอเนื่อง

7.4 ฟงกชันตั้งเวลาปด

แผนกรองทั้งสามชั้นควรถูกเปลี่ยน ดวยแผนกรองใหมหลังจากเวลาใชงานประมาณ 4320 ชั่วโมง หลัง
จากใชงาน 4320 ชั่วโมง การทำงานไฟ LED สีแดงจะกะพริบเหนือ ปุมเปด/ปด หากตองการเปลี่ยนแผน
กรองใหทำดังนี้:

7.5 การเปลี่ยนตัวกรอง

การทำความสะอาดตัวกรองเปนประจำ (เดือนละครั้ง) เปนขอแนะนำ  เบื้องตนสำหรับการ ใชงานที่ถูก
สุขลักษณะและลดขอผิดพลาด
• ทำความสะอาดฟลเตอรสามชั้นโดยใชชุดแปรงของเครื่องดูดฝุนในการทำความสะอาดอยางละเอียด 
  ใหดึงแผนกรองกอนออกและทำความสะอาดแผนกรองคารบอนที่อยูดานหลังและแผนกรอง HEPA 
  ที่ดานหลังรวมทั้งใชแปรงที่แนบมาจากเครื่องดูดฝุน จากนั้นแทนที่ตัวกรองชั้นแรกบนตัวกรอง HEPA

8.1 การทำความสะอาดตัวกรอง

7.3 โหมดไอออไนเซอร/โหมดกลางคืน

ไอออไนเซอร โหมดกลางคืน หมายเหตุ
กด 1 ครั้ง เปด

เปด เปด

ปด เปด

ปด ปด

ปด ไฟ ION สวาง
กด 2 ครั้ง ไฟ ION สวาง

ไฟ Sleep กระพริบ
กด 3 ครั้ง

ไฟ Sleep กระพริบ
ไฟ ION ดับ

กด 4 ครั้ง ไฟ Sleep ดับ

หากเปดใชงานโหมดกลางคืน ไฟ LED ทั้งหมดบนแผงควบคุมจะปดอัตโนมัติภายใน 10 วินาที ในการ
ปดโหมดกลางคืนใหกดปุมใดๆ บนแผงควบคุม

1. กดปุมเปด / ปดเพื่อปดเครื่อง ฟอกอากาศ
    และถอดปลั๊กออก

2. ถอดฝาครอบดาหนาออกตาม ที่แสดง (ตัวยึด
    แบบแมเหล็ก) ขั้นแรกใหถอดตัวยึดแมเหล็ก
    ที่ดานลางและจากนั้นยกขึ้นดานบน

3. การดึงแผนกรองออกมา ใหดึงแถบดานขาง 
    2 ฝง ออกมา อยางระมัดระวัง

4. เปลี่ยนแผนกรอง Combi ใหม หากตอง ใส
   แผนกรอง Combi อยางถูกตองใหจัดแนว 
   กับแถบดานขางตามที่แสดงไว

1

2

5. ใสฝาครอบดานหนาอีกครั้งตามที่ แสดงจนกวา 
    จะไดยินเสียงคลิ๊กเขาที่ (ตัวยึดแบบแมเหล็ก) 
    ขั้นแรกใหติดตั้งตัว ยึดแมเหล็กที่ดานบนแลว
    จากดานลาง

6. เสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบใหแนใจวา สายเคเบิล
    ไมเปนอันตรายตอการเดินทาง กดปุมเปด/ปด
         คางไว 5 วินาที เวลาการทํางานจะถูก
    รีเซ็ตเปน 0

1

2

กอนการทำความสะอาดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดปลั๊กไฟของเครื่องฟอกอากาศอยางถูกตองแลว



ชิ้นสวนอะไหลและชิ้นสวนสำหรับสวมใส สามารถหาซื้อไดตามที่อยูบริการที่เกี่ยวของ โปรดระบุ
หมายเลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวของ

ปญหา สาเหตุ การแกปญหา
เครื่องฟอกอากาศเปดไมติด

เครื่องปลอยอากาศ 
ออกมาไดนอย

ติดตั้งฝาครอบตัว เครื่อง
ไมถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งฝา
ครอบเครื่องอยางถูกตอง

ใสแผนกรองสามชั้นไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสแผน
กรองสามชั้นอยางถูกตอง

ปลั๊กไฟหลักไมได เสียบอยู เสียบปลั๊กไฟหลักเขากับ เตารับ
ที่เหมาะสม

แผนกรองสกปรก ทําความสะอาดแผนกรอง (ดูที่
สวน "การบํารุงรักษา และทํา
ความสะอาด")

ชองอากาศเขา / ชองระบาย
อากาศถูกปดกั้น

ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดปด 
กั้นชองรับอากาศ/ชองลม

เครื่องทํางานเสียงดัง มีสิ่งแปลกปลอมอยูในชอง 
อากาศเขา / ชองระบายอากาศ

นําสิ่งแปลกปลอมออกจาก ชอง
อากาศเขา / ชองระบาย อากาศ

แผนกรองอุดตัน ทําความสะอาดแผนกรอง (โปรด
ดู "การบํารุงรักษาและการทํา
ความสะอาด"สวน)

ใสแผนกรองไมถูกตอง ใสแผนกรองอยางถูกตอง

เครื่องฟอกอากาศอยูในตําแหนง 
ที่ไมสมํ่าเสมอบนพื้นผิว

วางเครื่องฟอกอากาศไวบนพื้นผิว
ที่เรียบ

รุน LR210
ไฟฟาหลัก ดูคาตางๆ บนตัวอุปกรณ
กระแสไฟฟาขาออก 60 วัตต
ขนาด (LxWxH) 275x175x308 มม. 

น้ำหนัก 2.9 กก.
เหมาะสมกับขนาดหอง 10 – 26 ตร.ม.
ความดังเสียง ประมาณ 50 เดซิเบล (ที่ระดับ 3)
อุณหภูมิที่เหามะแกการใชงาน +5°C ถึง +40°C, ≤ 90% ระดับความชื้นในอากาศ
ระบบปองกัน ระบบปองกันระดับ 2
อัตราการไหลของอากาศ 110 ลบ.ม./ชม.

คำเตือน
แผนกรองสามชั้นควรเปลี่ยนหลังจากใชงานประมาณ 4320 ชั่วโมง (ดูที่สวน "การเปลี่ยตัวกรอง") 
ไมสามารถลางแผนกรองสามชั้นได 

9. อุปกรณเสริมและอะไหล

เนื่องจากเหตุผลดานสิ่งแวดลอม เมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานหามทิ้งอุปกรณ ลงในถังขยะในครัวเรือน 
ใหทิ้งเครื่องไวในจุดรวบรวมหรือจุดรีไซเคิลที่ เหมาะสม กำจัดอุปกรณตามขอกำหนด 
EC Directive-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) หากคุณมี
คำถามใดๆ โปรดติดตอ หนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องการกำจัดขยะ

11. การกำจัด

12. ขอมูลทางเทคนิค

10. ปญหาที่อาจพบเจอ

แผนกรองคารบอน HEPA ฟลเตอร H 13

ดานหนา ดานหลัง

ทำความสะอาดตัวเครื่องฟอกอากาศดวยผาชุบน้ำหมาดๆ (น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดแบบออน) 
เมื่อทำความสะอาดหามใชตัวทำละลายหรือสารทำความสะอาดที่ รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกรอนอื่นๆ 
เนื่องจากพื้นผิวอาจเสียหายได

8.2 การทำความสะอาดเครื่อง

หากคุณวางแผนที่จะไมใชอุปกรณเปนเวลานานเราขอแนะนำใหคุณทำความสะอาดและเก็บไวในบรรจุ
ภัณฑเดิมในสภาพแวดลอมที่แหงเพื่อใหแนใจวาจะไมไดถูกอะไรกดทับ

8.3 การจัดเก็บ

ชื่อ หมายเลขสินคา/หมายเลขคำสั่งซื้อ
Pre-filter, combi filter (HEPA + activated carbon) 693.01

line: @cservice
line: @beurerthai
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