
เรียนคุณลูกคา
ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑของเราผาน
การทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, อุณหภูมิของ
รางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และอากาศ โปรดอานคูมือการใชเพื่อ
การใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชตอไป และโปรดเก็บคูมือไวในกรณีที่ผูใชคนอื่นจะหยิบมา
อานไดงาย
            ขอแสดงความนับถือ
                 บอยเลอร 2. วัตถุประสงค

4. คำอธิบายอุปกรณ

สารบัญ
1. สัญลักษณและคำเตือน
2. วัตถุประสงค
3. หมายเหตุ
4. คำอธิบายอุปกรณ
5. วิธีการใชงาน
6. การทำงาน

อุปกรณในกลอง
กอนใชควรตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณทุกชิ้นมีสภาพใหม ไมถูกดัดแปลง อุปกรณครบถวน และ 
ไมมีอุปกรณใดไดรับความเสียหาย หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอกับผูขาย หรือศูนยบริการลูกคา โดย
ตองไมเปดใชสินคา
• 1 x ตัวเครื่องปลอยไอน้ำ
• 1 x อะแดปเตอรสำหรับชารจพรอมการเชื่อมตอแบบ USB
• 1 x สาย USB
• 1 x เหยือก
• 1 x คูมือการใชงาน

คูมือการใชงาน เครื่องกระจายความหอม LA20

7. การทำความสะอาด
8. การกำจัดอุปกรณ
9. การแกไขปญหาการใชงานเบื้องตน
10. ขอมูลทางเทคนิค

ตัวเครื่องจะปลอยไอน้ำ ใชสำหรับปลอยกลิ่นหอมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศภายในหองเทานั้น สำหรับการใช
อุปกรณนั้น ใหใชอุปกรณตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น หากใชผิดวัตถุประสงค อาจเกิดอันตรายได  
ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอทุกความเสี่ยง และความอันตรายที่เกิดจากการใชอุปกรณอยางไมเหมาะสมและ
ไมระมัดระวัง

3. หมายเหตุ
หากไมทำตามคำแนะนำตอไปนี้ อาจสงผลตอความบาดเจ็บหรืออุปกรณเสียหายได

อานคำแนะนำกอนใช

การดูแลเครื่องขณะการใชงาน
         สำคัญ !
         • ตองปดเครื่องและดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใชงานและกอนทำความสะอาด
         • ระวังสายไฟหลักใหดี วาจะไมเปนอันตราย เชน สายพันกัน หรือสายเปยกน้ำ
         • หามใสอะไรเขาไปขณะเปดเครื่องใชงาน
         • หามวางสิ่งของทับบนตัวเครื่อง
         • หามใหเครื่องอยูในที่ที่อุณหภูมิสูง
         • หลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำ
         • หากตัวเครื่องกลิ้ง หรือ หงาย น้ำอาจไหลออกมาได แมวาเครื่องจะปดและถอดปลั๊กอยู
         • ขณะใชงาน พื้นที่โดยรอบอาจเปยกและชื้นได
         • หากใชงานบนพื้นปูน อาจทิ้งรอยขาวที่เกิดจากไอน้ำได
         • ใหวางเครื่องไวที่สูง หามวางไวที่พื้น เชน บนโตะ หรือบนลิ้นชัก
         • วางตำแหนงตัวเครื่องใหมั่นใจวาเครื่องจะไมปลอยไอน้ำถูกขาวของเครื่องใชอยางอื่น
         • ขณะไมไดใชงานอุปกรณ ควรเทน้ำออกจากตัวเครื่อง
         • ถังเก็บน้ำและฝาครอบทำจากวัสดุที่ทนตอน้ำมัน เพราะฉะนั้นควรใหน้ำมันหอมระเหย (Aroma) 
           หางจากสวนประกอบอื่น ๆ ของตัวเครื่อง มิเชนนั้นอาจเกิดอันตรายจากน้ำมันหอมระเหยได

EC Directive – WEEE

การกำจัดทิ้งตามขอกำหนด EC Directive อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของเสีย

ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกำหนดตามระเบียบของยุโรป และประเทศที่บังคับใช

ผูผลิต

• เด็กอายุ 8 ปขึ้นไปและบุคคลที่ทราบวิธีใชงานแลวเทานั้น ที่สามารถใชงานอุปกรณนี้ได
• เก็บใหหางจากมือเด็ก
• หามใหเด็กจับตองอุปกรณ ยกเวนไดรับการดูแลอยางใกลชิด
• ถอดอุปกรณจากแหลงจายไฟ ขณะทำความสะอาด
• หามใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีตัวทำละลาย
• หากตัวเชื่อมอุปกรณหลักใชงานไมได ใหกำจัดทิ้ง แตหากไมสามารถกำจัดทิ้งเฉพาะสวนได 
  ตองกำจัดทิ้งทั้งตัวอุปกรณ

คำเตือน

• เก็บอุปกรณนี้ใหหางจากมือเด็ก หามใหเด็กกลืนกิน อาจทำใหติดคอได
• ถาคุณมีปญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือปอด ใหถามแพทยประจำตัวคุณกอนใชงานอุปกรณ
• ถาคุณรูสึกไมดีขณะใชงานอุปกรณ ใหหยุดการใชงานทันที และรีบระบายอากาศออกจากหอง
  โดยเร็ว
• เก็บอุปกรณใหหางจากเด็กและสัตว
• อุปกรณใชกับสารระเหยที่ระบุไวเทานั้น หากใชสารตัวอื่น อาจมีความเสี่ยงใหเกิดอากาศเปนพิษ
  หรือเพลิงไหมได

คำเตือน

ความปลอดภัย

• หามใหน้ำมันหอมระเหย (Aroma) สัมผัสผิวหรือดวงตาโดยตรงและหามกลืนกินเขาไป 
  อานขอมูลเพิ่มเติมไดในหมายเหตุความปลอดภัย

คำเตือน

น้ำมันหอมระเหย (Aroma)

อุปกรณไฟฟาทุกชนิด มีความเสี่ยงที่จะเกิดการช็อต ควรใชอุปกรณอยางรอบคอบและระมัดระวัง
• อานคำแนะนำการใชงานตอไปนี้
  - ใชงานอุปกรณดวยกำลังไฟ (โวลต) ที่ระบุไวเทานั้น
  - หามใชงานอุปกรณเด็ดขาดหากสัญญาณเตือนอันตรายปรากฏ
  - หามใชงานอุปกรณขณะฟาผา
• หากพบปญหาหรือขอผิดพลาดในการใชงาน ใหปดเครื่องทันทีและถอดสายออกจากปลั๊ก หาม
  จับสายแลวดึง หรือจับตัวเครื่องแลวดึงใหปลั๊กหลุด จับที่หัวปลั๊กแลวดึงเทานั้น หามใหสายไฟ
  แขวนหรือหอยอยูบนตัวเครื่อง
• ใชงานอุปกรณในหองที่แหงเทานั้น (หามใชในหองน้ำ, หองซาวนา)
• หามใหตัวเครื่องโดนน้ำ ถาโดน ใหรีบถอดปลั๊กออกทันที
• หามโยน หรือใหเครื่องถูกกระแทก
• อยามัดสายไฟจนแนนเกินไป
• หามใหสายไฟ และอะแดปเตอร โดนน้ำ ไอน้ำ หรือของเหลวชนิดใด ๆ ก็ตาม

คำเตือน

การช็อต

• หากเครื่องชำรุด ใหซอมโดยชางผูเชี่ยวชาญเทานั้น หากซอมอยางไมเหมาะสม อาจเกิด
  อันตรายได ใหติดตอฝายบริการหลังการขายหรือผูขายเพื่อแจงวาเครื่องชำรุด

คำเตือน

การซอม

อุปกรณนี้เสี่ยงตอไฟไหม หากใชงานไมเหมาะสม หรือไมทำตามคูมือและคำแนะนำที่ระบุไว
     อานคำแนะนำการใชงานตอไปนี้
• หามมีอะไรครอบคลุมตัวเครื่อง ขณะใชงาน เชน มาน, หมอน, หรือวัสดุอื่นๆ
• หามใชงานอุปกรณใกลน้ำมันหรือสสารที่ไวไฟ

คำเตือน

เสี่ยงตอเพลิงไหม

1. สัญลักษณและคำเตือน
สัญลักษณตอไปนี้ สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

คำเตือน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอสุขภาพ

สำคัญ

บันทึกความปลอดภัยที่แสดงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ / อุปกรณเสริม

หมายเหตุ

บันทึกขอมูลสำคัญ
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1. ชองพนไอน้ำ

2. ฝาครอบ

3. ถังเก็บน้ำ

4. ปุมเปด/ปด การใชงาน

5. ชองเสียบ USB

6. สาย USB

7. อะแดปเตอร



5. วิธีการใชงาน

6. การทำงาน

7. การทำความสะอาด

9. การแกไขปญหาการใชงานเบื้องตน

10. ขอมูลทางเทคนิค

กดปุมเปด/ปดการใชงานเพื่อเปดเครื่อง

หมายเหตุ 

Figure A

Figure B

Note: เครื่องมี 3 Mode ที่แตกตางกัน

เครื่องจะปดอัตโนมัติ กรณีน้ำในถังวางเกิน 2-3 วินาที 

เปดกดปุมเพื่อเปด/ปด การใชงาน         1 ครั้ง

ตัวเครื่องกระจาย
    ความหอม

แสงไฟสำหรับปุม
เปด/ปดการใชงาน

เปด

ติด

ดับ

ดับปด

ตองมีกำลังไฟอยางนอย 5 V, 1 A ถากำลังไฟต่ำ จะลดประสิทธิภาพในการทำงาน
แหลงพลังงาน

1. ถอดสาย USB ออกจากปลั๊กใหเรียบรอย
2. เปดฝาครอบออก
3. เทน้ำในถังเก็บน้ำออกใหหมด
4. ทำความสะอาดเครื่อง ตามที่ไดระบุไวใน ขอ 7. การทำความสะอาด

กอนจะทำความสะอาดอุปกรณ ดูใหแนใจวาไดทำการถอดสาย USB ออกแลว และน้ำในถังเก็บ
ไมมีเหลืออยู การทำความสะอาดตองระมัดระวังดี ๆ ตองทำใหเปนกิจจะลักษณะและหามผิดพลาด 
ตัวเครื่องปลอยไอน้ำสามารถรื้อถอดออกเพื่อลางทำความสะอาดได และไมตองใชเครื่องมืออื่น ๆ 
เพิ่มเติมในการลาง

• การทำความสะอาดทุกครั้ง สามารถใชผาบาง ๆ ชุบน้ำและเช็ดรอย
  สกปรกออก ระมัดระวังฝาครอบและภายในถังเก็บน้ำใหดี หามใช
  อุปกรณทำความสะอาดที่มีสารกัดกรอนหรือมีสารละลายที่รุนแรง

• ในการทำความสะอาดฝาปดใน figure A ใหหมุนเปดตาม figure B 
  กอน ดวยการหมุนทวนเข็มนาิกา 15 นาที และทำการลางฝาปด 
  เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลว ใหหมุนปดฝาดวยการหมุนตามเข็น
  นาิกากลับไป 15 นาที

การขจัดคราบในทอ 

ทำความสะอาดทอภายในฝาปด

การใชงานตัวอุปกรณ อาจทำใหเกิดคราบภายในทอได โดยเฉพาะบริเวณฝาปด 
ใหทำการลางดวยการหยดตัวลางขจัดคราบลงไปในทอ และทิ้งไวประมาณ 2-5 นาที 
และลางออกดวยน้ำสะอาด

8. การกำจัดอุปกรณ
• หามทิ้งอุปกรณในบานเรือน 
• ใหทิ้งอุปกรณในที่ที่กำหนด หรือจุดรีไซเคิลเทานั้น
• ใหทิ้งอุปกรณตามขอตกลงของ WEEE เทานั้น
• หากมีขอสงสัย กรุณาติดตอผูที่มีอำนาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ

หลังจากการใชงาน

• ใสน้ำในถังเก็บน้ำเฉพาะตอนที่เครื่องไมไดเสียบสาย USB อยูเทานั้น
• หามใสน้ำขณะที่ฝาครอบยังปดตัวเครื่องอยู
• ใชน้ำมันหอมระเหยที่ระบุไวเทานั้น
• แกะกลองบรรจุอุปกรณ และฟลมที่หออุปกรณออกใหหมด และตรวจสอบอุปกรณให
  อยูในความปลอดภัย
• หามใสน้ำรอน มิเชนนั้นตัวเครื่องอาจรั่วได
• ถังเก็บน้ำตองลางใหสะอาดกอนที่จะใสน้ำมันหอมระเหย (Aroma) ลงไปทุกครั้ง สามารถอาน
  เพิ่มเติมวิธีการทำความสะอาดไดใน ขอที่ 7. การทำความสะอาด

คำเตือน

1. ดึงฝาครอบขึ้นในทิศทางตรง ตามทิศของ
   ลูกศร ดังภาพ

3. หยดน้ำมันหอมระเหย (Aroma) ที่ตองการ
   จะใสลงไปประมาณ 3-5 หยด

5. เสียบสาย USB ที่ชองเสียบ USB

4. ปดฝาครอบลง ตามทิศของลูกศร ดังภาพ

2. เทน้ำใสถังเก็บน้ำอยางระมัดระวังดวย
    เหยือกที่ใหมา โดยหามเกินคำวา MAX 
    ที่ปรากฏอยู

กดปุมเพื่อเปด/ปด การใชงาน         2 ครั้ง

กดปุมเพื่อเปด/ปด การใชงาน         3 ครั้ง

MA
X open

close

open
close

ปญหาที่พบ

ไมมีไอน้ำออกมา
จากตัวเครื่อง

ไมไดเสียบสายอยางถูกตอง

น้ำในถังเก็บน้ำไมพอ

ความจุถังเก็บน้ำ

กำลังไฟ/ความถี่

ชื่อสินคา

พลังงาน

เวลาการทำงาน

ระบบการทำงาน

พื้นที่หองที่เหมาะสมกับการใชงาน

ชั้นปองกัน

น้ำหนัก

ขนาด

80 มล.

100-240 V AC / 50/60 Hz

LA20

4.5 W – 5.5 W

ประมาณ 3 - 6 ชั่วโมง

อัลตราโซนิค

ประมาณ 10 ตารางเมตร

IP50, กันฝุน ไมกันน้ำ

ประมาณ 170 ก.

135 x 120 x 79 มม.

น้ำในถังเก็บน้ำมากไป

ชองพนไอน้ำมีอะไรบังอยู

น้ำเย็นเกินไป

มีฟองอากาศลอยอยูใตหรือเหนือ
ฝาครอบ

ถาพบเจอปญหานอกจากตามที่ระบุไวในตารางขางบน ใหติดตอฝายบริการลูกคา

ดูใหแนใจวาเสียบสายอยางถูกตอง
และเหมาะสมดวยกำลังไฟตามที่ระบุไว

ใสน้ำในถังใหถึงจุดที่คำวา MAX

เทน้ำในถังทิ้ง ใหน้ำอยูที่จุดคำวา MAX

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีอะไรบัง
หรือปดกั้นชองพนไอน้ำอยู

เทน้ำอุนเขาไป แตหามเปนน้ำรอน

เปดฝาครอบ เคลียฟองอากาศ
และใสฝาครอบใหม

สาเหตุ วิธีแกเบื้องตน
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