
คูมือการใชงานเคร่ืองฟอกอากาศ LR310

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานบอยเลอร

อานคำแนะนำในคูมือใหละเอียดเพื่อการใชงานอยางระมัดระวังและเก็บคูมือการใชงานไว

ในที่ ที่คนใชงานคนตอไปสามารถนำมาศึกษาในการใชงานในภายหลังได

ทำความรูจักอุปกรณ

คนทั่วๆ ไปนัั้นมักจะใชเวลาสวนมากภายในอาคาร ซึ่งอากาศภายในอาคารนั้นมักจะมีฝุน, 

ละอองเกสร, และ ขนสัตวเปนจำนวนมาก รวมถึงกลิ่นไมพึงประสงค เครื่องจะฟอกอากาศ

แวดลอมโดยใชระบบฟลเตอร 3 ชั้น และ แสง UV-C ในตัว เครื่องฟอกอากาศ LR310

• กรองอากาศดวยแผนกรอง (แผนกรองคารบอน ชวยกรองแกซและกลิ่นไมพึงประสงค

แผนกรอง HEPA H13 กรองแบคทีเรีย ไวรัส เกสร และฝุนละออง)

• มีแสง UV-C เพื่อฆาเชื้อโรคภายในตัว 

• ทำงานไรเสียง ดวยระดับการทำงานถึง 3 ระดับ

• โหมดตั้งเวลา (2, 4 และ 8 ชั่วโมง)

• เซ็นเซอรดักจับฝุนละออง

• เหมาะสมกับขนาดหองสูงสุดถึง 56 ตารางเมตร

• ประหยัดพลังงาน

• ระบบปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อฝาครอบถูกเปด

หลักการฟอกอากาศ

1. ใบพัดของเครื่องฟอกอากาศจะดูดอากาศที่มีสิ่งเจอปนเขามาในเครื่อง

2. แผนกรองชั้นแรกจะกรองสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ เชน ฝุน ผม 

3. แผนกรองคารบอน จะกรองฟอลมาดีไฮด เบนซิน กาชอันตรายอื่นๆ และกรองกลิ่นที่

ไมพึงประสงค

4. แผนกรองชั้นสุดทาย แผนกรอง HEPA จะกรองสิ่งที่อนุภาคขนาดเล็ก เชน เกสร ไวรัส 

หรือแบคทีเรีย

5. แสง UV-C ภายในตัว ชวยกำจัดเชื้อโรคหรือกลิ่นไมพึงประสงค (สาเหตุจากสัตว การทำ

อาหาร หรือการสูบบุหรี่)

6. อากาศที่ทำความสะอาดแลวจะถูกปลอยออกสูอากาศผานทางชองระบายอากาศดานบน

ของเครื่อง

      แผนกรอง HAPE H13 สามารถกรองได ≥ 99.95% หมายความวา 99.95% 

      ของสิ่งสกปรก(เชนแบคทีเรีย ไวรัส ฝุนละออง) จะถูกกรองออก

สิ่งเจือปนในอากศจะกอใหเกิดผลดังนี้ : 

• มีแนวโนมติดเชื้อและโรคทางเดินหายใจ

• กาซเปนอันตรายตอสุขภาพ

1. ภายในบรรจุภัณฑ

- เครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง

- แผนกรอง Combi (แผนกรองคารบอน/แผนกรอง HEPA H13) 1 แผน

- แผนกรองชั้นแรก 1 แผน

- คูมือการใชงาน 1 ชุด

2. เครื่องหมายและสัญลักษณ

สัญลักษณตอไปสามารถพบเห็นไดในคูมือการใช

3. ขอสังเกตุเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอานคูมือการแนะนำใหละเอียดเพื่อการใชอยางระมัดระวัง การไมปฏิบัติตามขอมูล

ตอไปนี้อาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายตออุปกรณ

      คำเตือน

เก็บบรรจุภัณฑใหพนจากเด็ก เพราะอาจกอทำใหเกิดอันตรายได

อันตรายจากไฟฟาช็อต

      คำเตือน

เชนเดียวกับอุปกรณไฟฟาทุกชนิด ใหใชเครื่องฟอกอากาศอยางระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยง

อันตรายจากที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟา

• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใชงาน ดังตอไปนี้:

- ใชอุปกรณนี่ใหเหมาะกับแรงดันไฟฟาที่ระบุไว

- หามใชอุปกรณนี้ หากอุปกรณใดๆ เกิดการชำรุดเสียหาย

- หามใชอุปกรณในชวงพายุฝนฟาคะนอง

• หากอุปกรณนี้เกิดการทำงานผิดพลาด ใหปดอุปกรณและถอดปลั๊กออกทันที อยาดึงสาย

ไฟหรือ หามจับอุปกรณโดยตรง และเก็บสายไฟใหหางจากบริเวณที่มีความรอน

• ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดดานบนของเครื่องฟอกอากาศและสายไฟหลักไมสัมผัสกับน้ำ

หรือของเหลวอื่นๆ

• ควรใชอุปกรณในหองที่ไมมีความชื้น หามใชในหองน้ำ หรือ หองซาวนา

• หากอุปกรณหลนในน้ำ ใหทำการถอดปลั๊กออกทันที

• อยาใชงานอุปกรณ หากอุปกรณหลัก หรืออุปกรณเสริมเสียหายอยางเห็นไดชัด

• อยาใหอุปกรณถูกแรงกระแทก หรือทำใหอุปกรณตกหลน

การซอมแซม

      คำเตือน

• เฉพาะบุคลากรผูเชี่ยวชาญเทานั้นที่สามารถทำการซอมแซมอุปกรณไฟฟาได  หากเกิด

ปญหาใดๆ โปรดติดตอฝายบริการลูกคา

• หามเปดตัวใบพัด

ความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม

      คำเตือน

มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม หากอุปกรณใชงานไมถูกตองหรือละเลยคำแนะนำเหลานี้ 

• อยานำวัตถุใดๆ มาคลุมหรือทับอุปกรณ เชน ผาหม หรือหมอน 

• อยาใชอุปกรณใกลกับน้ำมัน หรือวัตถุไวไฟอื่นๆ

การจัดการ

      สำคัญ

อุปกรณจะตองปดและตัดการเชื่อมตอจากไฟทุกครั้งหลังการใชงานและกอนที่จะทำความ

สะอาด

• หามวางสิ่งของตรงชองเปดโลง หรือชิ้นสวนที่หมุนไดของตัวเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวา

ชิ้นสวนที่หมุนไดสามารถขยับไดตลอดเวลา

• หามวางวัตถุใดๆ บนอุปกรณ

• หามใหตัวเครื่องโดนความรอน

• หลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำโดยใชอุปกรณอยางระมัดระวัง (เชน การโดนน้ำจากน้ำที่

หกและคางอยูที่พื้นไม)

4.วัตถุประสงค

เครื่องฟอกอากาศนี้ ใชสำหรับทำความสะอาดอากาศภายในอาคารโดยเฉพาะ

      คำเตือน

• หากคุณปวยดวยโรคทางเดินหายใจหรือโรคปอดใหปรึกษาแพทยกอนใชเครื่องฟอก

อากาศ

• อุปกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัตถุประสงคที่อธิบายไวในคำแนะนำการใชงานเหลานี้

เทานั้น ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานที่ไมเหมาะสมหรือไม

ระมัดระวัง

5. คำอธิบายสินคา
1. ชองระบายอากาศ
2. แผนกรอง Combi (แผนกรองคารบอน
/แผนกรอง HEPA H13)
แผนกรองคารบอน: กรองกาซอันตราย 
และกล่ินไมพึงประสงค
แผนกรอง HEPA H13: กรองอนุภาคขนาดเล็ก 
เชน แบคทีเรีย ไวรัส ไร เกสร และฝุน
3. แผนกรองช้ันแรก กรองฝุน ส่ิงสกปรกขนาดใหญ
4. ปุมควบคุม
5. ฝาครอบ
6. แสง UV-C ชวยกําจัดเช้ือโรคหรือกล่ินไมพึงประสงค
(สาเหตุจากสัตว การทําอาหาร หรือการสูบบุหร่ี)
7. ตัวเคร่ือง
8. ชองดูดอากาศ

คําเตือน : คําเตือน แสดงใหเห็นถึงความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือ
อันตรายตอสุขภาพ

สําคัญ : แสดงใหเห็นถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับอุปกรณหรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ

ขอมูลสินคา : ขอมูลสําคัญ

ผูผลิต

การติดฉลาก CE : ผลิตภัณฑน้ีเปนไปตามขอกําหนดของระเบียบของยุโรปและ
ประเทศท่ีเก่ียวของ

กําจัดบรรจุภัณฑในลักษณะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

อานคูมือการใชงาน

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

สัญลักษณการรับรองสําหรับผลิตภัณฑท่ีสงออกไปยังรัสเซียและสมาชิกของ CIS

เคร่ืองหมายความปลอดภัย

20

PAP

เรียนคุณลูกคา 
ขอขอบคุณท่ีเลือกสินคาของเรา เรามีช่ือเสียงเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยผานการ
ทดสอบอยางละเอียด อาทิเชน อุปกรณใหความอบอุน เคร่ืองช่ังน้ําหนัก เคร่ืองวัด
ความดัน เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด เคร่ืองนวด อุปกรณดาน
ความงาม อุปกรณสําหรับเด็ก และเคร่ืองกรองอากาศ โปรดอานคูมือโดยละเอียด
กอนใชงาน และเก็บรักษาสําหรับการใชงานคร้ังตอไป

1 2 3 4

5

67
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6.การใชงานครั้งแรก

6.1 การแกะเครื่องฟอกอากาศ

1.แกะบรรจุภัณฑ

2.ดึงตัวเครื่องออกจากกลอง โดยไมแกะพลาสติกตรงฝาครอบ

3.แกะพลาสติกออกทั้งหมด นำแผนกรอง Combi ออกจาก อุปกรณ (สังเกตสวน 

“การเปลี่ยนตัวกรอง”) และแกะพลาสติกออก หลังจากนั้นใสกลับเขาไปยังอุปกรณ

4.ตรวจสอบผลิตภัณฑวาปลั๊กไฟและสายไฟมีความเสียหายหรือไม

6.2 การตั้งคาเครื่องฟอกอากาศ

1. วางเครื่องฟอกอากาศบนพื้นที่เรียบ เพื่อปองกันการสั่นสะเทือน และเสียงรบกวน

      สำคัญ

หากตองการเปลี่ยนตำแหนงเครื่องฟอกอากาศ ใหถือตรงที่จับบริเวณดานหลัง

2.วางเครื่องฟอกอากาศ โดยเวนระยะหางจากดานขาง 30 cm

3.ตรวจสอบใหแนใจวาชองที่อากาศเขา และชองระบายอากาศไมไดถูกปดอยู

7.การใชงาน

7.1 เปดเครื่องฟอกอากาศ

1.ทำตามคูมือในหัวขอ การใชงานครั้งแรก

2.ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับ ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไมเปนอันตรายตอทางเดิน

3. กดปุม เปด/ปด       เพื่อเปดเครื่องฟอกอากาศ

     สำคัญ ในการใชงานเครื่องฟอกอากาศครั้งแรกใบพัดจะตั้งคาที่ระดับปานกลาง

7.2 โหมดอัตโนมัติ 

เมื่อโหมดอัตโนมัติถูกเปด ความแรงของพัดลมจะปรับอัตโนมัติตามสภาพอากาศโดยรอบ 

โดยหากสภาพอากาศลอมรอบแย ใบพัดจะปรับความแรงใหสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ

1. กดปุม AUTO        เพื่อเปดโหมดอัตโนมัติ หลังจากโหมดอัตมัติถูกเปดไฟใตปุม 

AUTO จะสวางขึ้น

2. กดปุม AUTO       อีกครั้งเพื่อทำการปดโหมดอัตโนมัติ ไฟใตปุม AUTO จะดับลง

      สำคัญ หากไฟที่ปุม AUTO สวางขึ้นทานตองทำการเปลี่ยนแผนกรอง ในการเปลี่ยน

แผนกรองใหทำตามคูมือในสวน การเปลี่ยนแผนกรอง

7.3 ระดับพัดลม

เครื่องฟอกอากาศมี 3 ระดับ: เบา     , กลาง        , แรง

• ในการเปลี่ยนความเร็วพัดลม ใหกดที่ปุมระดับพัดลม ไฟจะแสดงระดับพัดลมที่ตั้งไว

7.4 แสง UV-C 

แสงUV-C จะชวยฆาเชื้อโรคในอากาศ โดยแสงUV-C จะกระตุนไทเทเนียมออกไซด 

เพื่อกำจัดสิ่งที่เปนโมเลกุลขนาดเล็ก(สาเหตุมาจากการสูบบุหรี่, กลิ่นจากการทำอาหาร 

หรือ สัตว)

1. กดปุม UV-C        ในขณะที่เครื่องฟอกอากาศเปดอยูเพื่อเปดการทำงาน หลังจาก

โหมดอัตโนมัติถูกเปด ไฟใตปุม AUTO จะสวางขึ้น

2. กดปุม UV-C        อีกครั้งเพื่อทำการปดโหมดอัตโนมัติ ไฟใตปุม UV-C จะดับลง

7.5 ฟงกชันตั้งเวลาปด

เครื่องฟอกอากาศมีฟงกชันตั้งเวลาที่คุณสามารถใชเพื่อกำหนดเวลาเปนชั่วโมงที่เครื่องฟอก

อากาศ เครื่องจะทำงานและจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาเครื่องฟอกอากาศ

ได 3 รูปแบบ : 2H (สองชั่วโมง), 4H (สี่ชั่วโมง) และ 8H (แปดชั่วโมง)

• ในการสลับระหวางชวงเวลา ตั้งเวลาแตละครั้งใหกดปุม TIMER (       ) ระยะเวลาของ

ตัวตั้งเวลาที่ตั้งคาไวบนหนาจอ เครื่องฟอกอากาศจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผานไป

ตามจำนวนชั่วโมงที่ตั้งไว

• ในการปดการตั้งเวลา ใหกดปุม TIMER (      ) ซ้ำๆ จนกระทั่งไฟดานบนปุม TIMER

ดับ เครื่องฟอกอากาศตอนนี้ทำความสะอาดอยางตอเนื่อง

7.6 การเปลี่ยนตัวกรอง

ตัวกรองทั้งสามชั้นควรถูกเปลี่ยน ดวยตัวกรองใหมหลังจากเวลาใชงานประมาณ 

4320 ชั่วโมง หลังจากใชงาน 4320 ชั่วโมงการทำงานไฟ LED สีฟาจะกะพริบเหนือ

ปุม AUTO หากตองการเปลี่ยนตัวกรองใหทำดังนี้:

8. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

      คำเตือน

กอนการทำความสะอาดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดปลั๊กไฟของเครื่องฟอกอากาศอยาง

ถูกตองแลว

8.1 การทำความสะอาดตัวกรอง

การทำความสะอาดตัวกรองเปนประจำ (เดือนละครั้ง) เปนขอแนะนำเบื้องตนสำหรับการ

ใชงานที่ถูกสุขลักษณะและลดขอผิดพลาด

• ทำความสะอาดฟลเตอรสามชั้นโดยใชชุดแปรงของเครื่องดูดฝุน ในการทำความสะอาด

อยางละเอียดให ดึงแผนกรองกอนออกและทำความสะอาดแผนกรองคารบอนที่อยูดาน

หลังและแผนกรอง HEPA ที่ดานหลังรวมทั้งใชแปรงที่แนบมาจากเครื่องดูดฝุน จากนั้น

แทนที่ตัวกรองชั้นแรกบนตัวกรอง HEPA

       สำคัญ

แผนกรองสามชั้นควรเปลี่ยนหลังจากใชงานประมาณ 4320 ชั่วโมง (ดูที่สวน 

"การเปลี่ยนแปลงตัวกรอง") ไมสามารถลางแผนกรองสามชั้นได

8.2 การทำความสะอาดเซ็นเซอร

ฝุนละอองละเอียดควรทำความสะอาดเซ็นเซอรฝุนละเอียดทุก 2 เดือน

       หมายเหตุ

หากใชเครื่องฟอกอากาศในสภาพแวดลอมที่มีฝุนอาจตองทำการทำความสะอาดบอยครั้ง

ขึ้น

ในการทำความสะอาดเซ็นเซอรใหปดเครื่องฟอกอากาศ

และดึงปลั๊กไฟออกจาก เปดฝาดานขางของตัวเรือน

แลวถอดฝาครอบออก

จอแสดงผลและปุม

3 4 521
1.ปุม เปด/ปด         ควบคุมการเปด/ปดเคร่ือง
2.ปุมทํางานอัตโนมัติ       เปดโหมดการทํางานอัตโนมัติ (ความแรงพัดลมจะปรับให
เหมาะสมกับสภาพอากาศโดยรอบอัตโนมัติ ไฟLEDจะสวางตอเน่ือง) หากไฟดานลาง 
“Replace Filter” สวางข้ึน ใหทําการเปล่ียนแผนกรอง หลังจากเปล่ียนแผนกรอง ใหกด
ปุมคางไวเพ่ือรีเซ็ตตัวนับสําหรับแผนกรอง
3.ปุมระดับพัดลม       เคร่ืองฟอกอากาศมีระดับพัดลม 3 ระดับ เบา     , กลาง      ,
แรง
4.ปุมไฟ UV-C       ควบคุมการเปด/ปดไฟ UV-C
5.ปุมต้ังเวลา      เคร่ืองฟอกอากาศสามารถต้ังเวลา จํานวนช่ัวโมงการทํางานของเคร่ือง
ไดควรทําการต้ังเวลากอนเคร่ืองปดโดยอัตโนมัติ เคร่ืองฟอกอากาศ มี 3 ชวงเวลา : 2H 
(2 ช่ัวโมง), 4H (4ช่ัวโมง) และ 8H (8ช่ัวโมง)

1. กดปุมเปด / ปดเพ่ือปดเคร่ือง
ฟอกอากาศและถอดปล๊ักออก

5. ใสฝาครอบดานหนาอีกคร้ังตามท่ี
แสดงจนกวา คุณจะไดยินเสียงคล๊ิกเขาท่ี
(ตัวยึดแบบแมเหล็ก) ข้ันแรกใหติดต้ังตัว
ยึดแมเหล็กท่ีดานบนแลวจากดานลาง

6. เสียบปล๊ักไฟ ตรวจสอบใหแนใจวา
สายเคเบิลไมเปนอันตรายตอการเดินทาง 
กดปุม AUTO (     ) คางไวหาวินาที
เวลาการทํางานจะถูกรีเซ็ตเปน 0

3. การดึงแผนกรองออกมา ใหดึงแถบ
ดานขาง 2 ฝงออกมา อยางระมัดระวัง

4. เปล่ียนแผนกรอง Combi ใหม หากตอง
ใสแผนกรอง Combi อยางถูกตองใหจัดแนว
กับแถบดานขางตามท่ีแสดงไว

2. ถอดฝาครอบดาหนาออกตามท่ีแสดง 
(ตัวยึดแบบแมเหล็ก) ข้ันแรกใหถอดตัวยึด
แมเหล็กท่ีดานลางและจากน้ันยกข้ึนดานบน

1.

2.

 

1.

2.

แผนกรองคารบอน HEPA ฟลเตอร H 13

ดานหนา ดานหลัง



เคร่ืองฟอกอากาศ
เปดไมติด

ติดต้ังฝาครอบตัว
เคร่ืองไมถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ัง
ฝาครอบเคร่ืองอยางถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาไดใส
ตัวกรองสามช้ันอยางถูกตอง

เสียบปล๊ักไฟหลักเขากับ
เตารับท่ีเหมาะสม

ทําความสะอาดตัวกรอง 
(ดูท่ีสวน "การบํารุงรักษา
และทําความสะอาด")

ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดปด
ก้ันชองรับอากาศ/ชองลม

นําส่ิงแปลกปลอมออกจาก
ชองอากาศเขา / ชองระบาย
อากาศ

ทําความสะอาดตัวกรอง 
(โปรดดู "การบํารุงรักษาและ
การทําความสะอาด"สวน)

ใสตัวกรองอยางถูกตอง

วางเคร่ืองฟอกอากาศไวบน
พ้ืนผิวท่ีเรียบ

ใสตัวกรองสามช้ัน
ไมถูกตอง

ปล๊ักไฟหลักไมได
เสียบอยู

ตัวกรองสกปรก

ชองอากาศเขา / 
ชองระบายอากาศถูกปดก้ัน

มีส่ิงแปลกปลอมอยูในชอง
อากาศเขา / ชองระบายอากาศ

ไสกรองอุดตัน

ใสตัวกรองไมถูกตอง

เคร่ืองฟอกอากาศอยูในตําแหนง
ท่ีไมสม่ําเสมอบนพ้ืนผิว

รุน LR310

ดูคาตางๆ บนตัวอุปกรณ

50 วัตต

388 x 145 x 428 มม.

4.5 กก.

ความยาวของคลื่น 254 นาโนเมตร อายุการใช

งานโดยประมาณ 20,000 ชั่วโมง

ไฟฟาหลัก

กระแสไฟฟาขาออก

ขนาด

น้ําหนักเคร่ืองเปลา

แสง UV

เหมาะกับขนาดหอง

ความดังเสียง

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมแกการใชงาน +5°C to +40°C, ≤ 90% ระดับความช้ืนในอากาศ

ประมาณ 56 เดซิเบล (ท่ีระดับ 3)

ประมาณ 56 ตารางเมตร

ระบบปองกัน

สาเหตุ การแกปญหา

ทำความสะอาดเซ็นเซอรพรอมกับชอง

อากาศเขาและทางออกดวยสำลีชุบ

หลังจากนั้นใหเช็ดชิ้นสวนทั้งหมดดวยผาแหง

ติดตั้งฝาครอบเซ็นเซอรฝุนละอองละเอียดอีกครั้ง

8.3 การทำความสะอาดเครื่อง

ทำความสะอาดตัวเรือนของเครื่องฟอกอากาศดวยผาชุบน้ำหมาดๆ (น้ำหรือน้ำยาทำ  

ความสะอาดแบบออน) เมื่อทำความสะอาดหามใชตัวทำละลายหรือสารทำความสะอาดที่

รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกรอนอื่นๆ เนื่องจากพื้นผิวอาจเสียหายได

8.4 การจัดเก็บ

หากคุณวางแผนที่จะไมใชอุปกรณเปนเวลานานเราขอแนะนำใหคุณทำความสะอาดและ

เก็บไวในบรรจุภัณฑเดิมในสภาพแวดลอมที่แหงเพื่อใหแนใจวาจะไมไดถูกอะไรกดทับ

9. ปญหาที่อาจพบเจอ

11.การกำจัด

เนื่องจากเหตุผลดานสิ่งแวดลอม เมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานหามทิ้งอุปกรณ

ลงในถังขยะในครัวเรือน ใหทิ้งเครื่องไวในจุดรวบรวมหรือจุดรีไซเคิลที่

เหมาะสม กำจัดอุปกรณตามขอกำหนด EC Directive-WEEE (Waste 

Electrical and Electronic Equipment) หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดตอ

หนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องการกำจัดขยะ

 12. ขอมูลทางเทคนิค

เคร่ืองปลอยอากาศ
ออกมาไดนอย

เคร่ืองทํางานเสียงดัง

ระบบปองกันระดับ 2 
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