
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai 

คูม่อืการใชง้าน 

ชื�อผลติภัณฑ ์: เครื�องฟอกอากาศ 

 

รหสัผลติภณัฑ ์: 537.82.700 



2 
 

คูม่อืการใชง้านและบํารงุรกัษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื�องฟอกอากาศ รุน่ CF-8209 

กรองอากาศดว้ย แผน่กรองคารบ์อน ระบบ HEPA 

ระบบ UV-C 
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กรุณาอา่นและเก็บรกัษาคูม่อืนี� 

คาํเตอืน 
การไมป่ฏบิตัติามคําเตอืนที�ปรากฏดา้นลา่งอาจทําใหเ้กดิ

ไฟฟ้าช็อตหรอืไดร้บับาดเจ็บสาหสั 

ควรใชผ้ลติภณัฑน์ี�ตามขอ้กาํหนดที�ระบไุวใ้นคูม่อืนี�

เทา่น ั�น การใชง้านนอกเหนอืจากที� 

ระบไุวใ้นที�น ี�อาจทาํใหบ้าดเจ็บสาหสั 

เพื�อลดความเสี�ยงจากไฟฟ้าชอ็ต ไฟไหม ้หรอืการบาดเจ็บตอ่บคุคล: อา่น

คําแนะนําทั �งหมดกอ่นใชเ้ครื�องฟอกอากาศ 

 เครื�องฟอกอากาศนี�สามารถใชง้านไดก้ับเด็กอายตุั �งแต ่8 ปีขึ�นไปและผูท้ี�มคีวาม

บกพรอ่งทางรา่งกายประสาทสมัผัสหรอืจติใจ หรอืขาดประสบการณ์และความรู ้หาก

ไดร้ับการดแูลหรอืคําแนะนําเกี�ยวกับการใชง้านเครื�องในวธิทีี�ปลอดภัยและเขา้ใจ

อันตรายที�เกี�ยวขอ้ง ไมค่วรใหเ้ดก็ใชเ้ครื�องเอง การทําความสะอาดและการบํารงุรักษา 

จะตอ้งไมก่ระทําโดยเด็กโดยปราศจากการควบคมุดแูล 

 เครื�องฟอกอากาศนี�ไมไ่ดม้ไีวสํ้าหรับการใชง้านโดยบคุคล (รวมถงึเด็ก ๆ ) ที�มคีวาม

บกพรอ่งทางรา่งกายทางประสาทสมัผัสหรอืจติใจ หรอืขาดประสบการณ์และความรู ้   

เวน้แตจ่ะไดร้ับการดแูล 

 หากสายไฟชํารดุจะตอ้งเปลี�ยนโดยผูผ้ลติตัวแทนบรกิารหรอืบคุคลที�มคีณุสมบัติ

ใกลเ้คยีงกันเพื�อหลกีเลี�ยงอันตราย 

 เครื�องฟอกอากาศนี�ไมไ่ดใ้ชเ้พื�อการทดแทนการระบายอากาศที�เหมาะสม การทําความ

สะอาดแบบใชล้มดดู หรอืเพื�อการใชง้านเครื�องดดูควันหรอืพัดลมดดูขณะทําอาหาร 

 เวน้ที�วา่งอยา่งนอ้ย 20 ซม. ไวด้า้นหลงัและบนทั �งสองดา้นของเครื�องและปลอ่ยใหม้ี

พื�นที�วา่งอยา่งนอ้ย 30 ซม. เหนือเครื�อง 

 ในระหวา่งการใชง้านผลติภัณฑโ์ปรดวางเครื�องอยา่งนอ้ย 2 เมตรหา่งจากอปุกรณ์ที�

เกี�ยวขอ้งกับคลื�นไฟฟ้าเชน่ โทรทัศน ์วทิย ุหรอื นาฬกิาแบบคลื�นวทิย ุอาจเกดิการ

รบกวนทางคลื�นไฟฟ้ากบัผลติภัณฑ ์

 ถอดปลั�กไฟออกจากเตา้เสยีบที�ผนังกอ่นที�จะทําความสะอาดเครื�องและเมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน

เครื�อง อาจเกดิไฟฟ้าชอ็ตจากฉนวนที�ไมด่แีละหรอืเกดิเพลงิไหมจ้ากไฟฟ้าลัดวงจร 

 เมื�อถอดปลั�กไฟใหถ้อืปลั�กไวเ้สมอและอยา่ดงึสายไฟ อาจเกดิไฟฟ้าชอ็ตและ / หรอืไฟ

ไหมจ้ากไฟฟ้าลัดวงจรได ้

 อยา่ใชเ้ครื�องฟอกอากาศหากสายไฟหรอืปลั�กเสยีหาย หรอืการตอ่กับเตา้เสยีบปลั�กที�

หลวม 

 อยา่สอดนิ�วหรอืวัตถแุปลกปลอมลงในชอ่งอากาศเขา้หรอืชอ่งอากาศออก 

 อยา่ใชเ้ครื�องฟอกอากาศนี�ใกลก้บัอปุกรณ์แก๊สหรอืเตาผงิ 

 อยา่ปิดกั �นชอ่งอากาศเขา้และทางออกเชน่ โดยการวางสิ�งของบนชอ่งอากาศออกหรอื

ดา้นหนา้ของชอ่งอากาศเขา้ 
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 อยา่ปลอ่ยใหนํ้�าหรอืของเหลวอื�น ๆ หรอืสารทําความสะอาดแบบตดิไฟเขา้ไปในเครื�อง

เพื�อหลกีเลี�ยงไฟฟ้าชอ็ตและ / หรอือนัตรายจากไฟไหม ้

 หา้มทําความสะอาดเครื�องดว้ยนํ�าหรอืของเหลวอื�น ๆ หรอืสารทําความสะอาดแบบตดิไฟ 

(ไวไฟ) เพื�อหลกีเลี�ยงไฟฟ้าชอ็ตและ / หรอือันตรายจากไฟไหม ้

 หา้มวางสิ�งของใด ๆ ไวบ้นเครื�องและอยา่นั�งบนเครื�อง 

 อยา่วางเครื�องไวใ้ตเ้ครื�องปรบัอากาศโดยตรงเพื�อป้องกันไมใ่หม้หียดนํ�าหยดลงบน

เครื�อง 

 หา้มใชง้านเครื�องฟอกอากาศนี�ขณะคณุใชส้ารไลแ่มลงชนดิควันในอาคารหรอืในสถานที�

ที�มนํี�ามันตกคา้งการเผาธปูหรอืควันสารเคม ี

 หา้มใชง้านเครื�องในหอ้งที�มกีารเปลี�ยนแปลงของอณุหภมูอิยา่งมาก เนื�องจากอาจทําให ้

เกดิการควบแน่นภายในเครื�อง 

 หา้มใชง้านเครื�องในที�เปียกชื�นหรอืในบรเิวณที�มอีณุหภมูสิงู เชน่หอ้งนํ�า หอ้งสว้ม หรอื

หอ้งครัว 

 ผลติภัณฑน์ี�สอดคลอ้งกับความเขม้ขน้สงูสดุที�อนุญาตของโอโซนระดับ 0.050 สว่นตอ่

ลา้นโดยปรมิาตร (ppmv) ในระยะเวลา 24 ชั�วโมง ตามมาตรฐานดา้นสขุภาพของ

ประเทศแคนาดา ปี 2010    (ISBN 978-1-100-16288-1) แนะนําวา่ ระดับในสภาพเปิด

กวา้งสงูสดุตามเวลาเฉลี�ยภายใน 8 ชั�วโมงคอื 0.020 ppmv หรอืนอ้ยกวา่เมื�อทดสอบ

ในหอ้งปิดผนกึที�ควบคมุไดป้ระมาณ 30 ลกูบาศกเ์มตร 

 

ระบบฟอกอากาศ 

เพื�อปรับปรงุคณุภาพอากาศภายในอาคารของคณุดว้ยระบบทําความสะอาดอากาศใหมข่องคณุ 

การทําความสะอาดมหีลายระดับประกอบดว้ยระบบกรอง HEPA ที�จับสารกอ่ภมูแิพแ้ละแผ่น

กรองคารบ์อนเพื�อกําจัดกลิ�น เทคโนโลยแีสง UV-C ชว่ยเพิ�มการฆา่เชื�อโรค 

1. การกรองเริ�มตน้ดว้ยแผน่กรองคารบ์อน: ดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ เชน่ เสน้ผมของมนุษย ์ขน

ของสตัวเ์ลี�ยงและขนนก เป็นตน้ แผ่นกรองคารบ์อนจะขจัดกลิ�น และกลิ�นเหม็น 

2. ระบบกรองHEPA: แผ่นกรอง HEPA ประสทิธภิาพสงู ใชสํ้าหรับดักสารกอ่ภมูแิพแ้ละสิ�ง

ปนเปื�อนในอากาศไดส้งูสดุถงึขนาด 0.3 ไมครอน เชน่ฝุ่ นที�ทําลายปอด, สปอรข์องเชื�อรา, 

สปอรข์องพชื, เกสร และอื�นๆ 

3. UV-C: ระบบแสง UV (254NM) ทําลายจุลนิทรยี ์เชน่เชื�อโรคไวรัส แบคทเีรยีและเชื�อรา 

(เชน่สารพษิเชื�อรา) 
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คําแนะนําการใชง้าน 

 1. ปุ่ มเปิด/ปิดเครื�อง: กดปุ่ มนี�เพื�อเร ิ�มและปิดเครื�อง 

 2. ปุ่ ม UV: กดปุ่ มนี�ครั �งแรกหลอด UV จะตดิ กดปุ่ มนี�ครั �งที�สองและหลังจากกะพรบิ 

ประมาณ 10 วนิาทไีฟ LED ทั �งหมดจะหรี�ลง แตเ่ครื�องยังคงทํางานอยู ่

 3. โหมดเด็ก: กดปุ่ มนี�เพื�อเปิดและปิดโหมดเด็กเลก็ 

 4. ปุ่ มความเร็วพัดลม: กดปุ่ มนี�หนึ�งครั �งข ึ�นไปเพื�อเลอืกความเร็วพัดลมที�ตอ้งการ ไฟ

ความเร็วพัดลมที�สอดคลอ้งกนัจะแสดงถงึระดับความเร็วพัดลม (ตํ�า, กลาง, สงู, เทอรโ์บ) 

 5. โหมดอัตโนมตั:ิ กดปุ่ มนี�เครื�องจะปรับความเร็วพัดลมตามคณุภาพของอากาศ  

 6. ปุ่ มตั �งเวลา: 

1) ดว้ยการกดปุ่ มนี� เครื�องฟอกอากาศสามารถตั �งเวลาใหทํ้างานเป็นระยะเวลา 2 ชั�วโมง 4 

ชั�วโมงและ 8 ชั�วโมง และจะหยดุทํางานโดยอัตโนมตัเิมื�อเวลาการทํางานที�เลอืกไวผ้่าน

ไป 

2) กดปุ่ มนี� (ตัวตั �งเวลา) เพื�อเลอืกเวลาทํางานที�ตอ้งการ ไฟเตอืนจะระบเุวลาการทํางานที�

เหลอืโดยอตัโนมตั ิ

3) ในการเลอืกโหมดการทํางานอยา่งตอ่เนื�องใหก้ดปุ่ มซํ�า ๆ จนกระทั�งไมม่ไีฟแสดงสถานะ

ตดิสวา่งขึ�นอกี 

    การเตอืนโหมดกลางคนื 

- เมื�อกดปุ่ ม "Sleep" ไฟแสดงโหมดนี�จะสวา่งประมาณ10 วนิาท ีหลงัจากนั�นไฟ LED ทั �งหมด

จะดับลง แตเ่ครื�องฟอกอากาศจะยังคงทํางานดว้ยการตั �งคา่กอ่นหนา้ 

หมายเหต:ุ เมื�ออปุกรณ์ทํางานในโหมดอัตโนมัต ิโหมดกลางคนืนี�จะไมส่ามารถเปิดใชง้านได ้

     สญัญาณการเปลี�ยนแผน่กรอง  

- การเปลี�ยนแผน่กรอง HEPA และแผน่กรองคารบ์อน: หลังจากใชง้าน 4320 ชั�วโมง ไฟ         

“เปลี�ยนแผน่กรอง” จะแสดงขึ�นบนจอแสดงผล หมายความวา่จําเป็นตอ้งเปลี�ยนแผ่นกรอง 

หลังจากเปลี�ยนแผ่นกรองแลว้ตอ้งกดปุ่ มรเีซต็เพื�อรเีซต็ไฟแสดงสถานะ 
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ปุ่ มรเีซตสแีดงบนฝาครอบ 

การเปลี�ยนแผน่กรองอากาศ 

     การบํารุงรกัษาแผน่กรองและการเปลี�ยนแผน่กรอง 

- ถอดแผ่นกรองอากาศออกทุกสามเดอืนวางไวใ้ตแ้สงแดดเพื�อใหแ้หง้และใชเ้ครื�องดดูฝุ่ นหรอืแปรงขน

ออ่นเพื�อทําความสะอาดฝุ่ นบนแผ่นกรอง มันจะชว่ยยดือายุของแผ่นกรองและรักษาประสทิธภิาพของ

แผ่นกรอง 

- แผ่นกรองคารบ์อน, แผ่นกรอง HEPA ไม่สามารถลา้งทําความสะอาดได ้

- หมายเหต:ุ ควรเปลี�ยนแผ่นกรองอย่างนอ้ยทุก ๆ 6 เดอืน อาจจําเป็นตอ้งทําความสะอาดและเปลี�ยน

แผ่นกรองบ่อยขึ�น โดยอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม 

การเปลี�ยนหลอดไฟ UV 

1. เปิดฝาครอบหลอด UV โดยไขควง 

2. นําหลอด UV ออกโดยการจับหลอดอย่างระมัดระวงัดว้ยผา้สะอาดหรอืทชิช ูและบดิหลอด 1/4 

รอบ แลว้นําออก 

3. ตดิตั �งหลอด UV ใหม่และตดิตั �งฝาครอบใหม ่

หมายเหต:ุ หา้มมองหลอด UV ทํางานโดยตรง 

การบาํรงุรกัษา 

       การทาํความสะอาดผลติภณัฑ ์

- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดปลั�กออกกอ่นที�จะทําความสะอาดเครื�อง 

- หา้มวางเครื�องลงในนํ�าหรอืใชนํ้�าเพื�อลา้งโดยตรง 

- หา้มใชผ้งซกัฟอกที�มฤีทธิ�กดักร่อนหรอืไวไฟ เพื�อทําความสะอาดเครื�องในกรณีที�เกดิความเสยีหาย 

- สามารถใชผ้า้นุ่มกบันํ�ายาทําความสะอาดเพื�อทําความสะอาดเครื�องและใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑแ์หง้ดี

หลงัจากทําความสะอาด 
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- ทําความสะอาดภายในและพื�นผวิเป็นประจําเพื�อป้องกนัฝุ่ น 

- ทําความสะอาดชอ่งอากาศเขา้และชอ่งอากาศออกเป็นประจํา 

- ทําความสะอาดเซ็นเซอรฝ์ุ่ นเป็นประจําดว้ยสําลกีา้นเพื�อความแม่นยําของเซ็นเซอร ์

       เมื�อไมม่กีารใชง้านเป็นเวลานาน 

- หากไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน ควรบรรจุเครื�องในบรรจภุัณฑแ์ละเก็บรักษาอย่างดเีพื�อถนอมผลติภัณฑ ์

- เมื�อใชห้ลงัจาก เก็บเครื�องฟอกอากาศเป็นเวลานาน โปรดทําดงัตอ่ไปนี� 

1. ทําความสะอาดแผ่นกรอง และทําใหแ้น่ใจวา่แหง้ 

2. ใชผ้า้นุ่มเพื�อทําความสะอาดแผ่นกรอง HEPA และทําใหแ้น่ใจวา่แหง้ 

3.ใชผ้า้นุ่มเพื�อทําความสะอาดชอ่งอากาศเขา้และชอ่งอากาศออก 

       คาํเตอืน  

การใชง้านอย่างถูกตอ้งและการบํารุงรักษาอย่างสมํ�าเสมอ สามารถทําใหเ้ครื�องใชง้านไดด้แีละยดือายุ

การใชง้านของเครื�องใชง้าน หากไม่ใชผู่ม้คีวามชํานาญ ไม่ควรถอดแยกชิ�นสว่นเครื�อง อาจเกดิไฟฟ้า

ช็อตหรอืเกดิความเสยีหายใด ๆ 

       ทาํความสะอาดเซ็นเซอรฝ์ุ่ น 

ทําความสะอาดเซ็นเซอรฝ์ุ่ นทุก 2 เดอืนเพื�อใหเ้ครื�องทํางานไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ ทําความสะอาด

บ่อยขึ�นหากคณุใชง้านเครื�องในสภาพแวดลอ้มที�มฝีุ่ นมาก 

1. ทําความสะอาดฝาครอบเซ็นเซอรฝ์ุ่ นดว้ยแปรงที�ออ่นนุ่ม 

2. เปิดฝาครอบเซ็นเซอรฝ์ุ่ น 

3. ทําความสะอาดเซ็นเซอรฝ์ุ่ น ทางเขา้ของฝุ่ นและชอ่งระบายฝุ่ นดว้ยสําลนุ่ีม ๆ 

4. ใสฝ่าปิดเซ็นเซอรค์ณุภาพอากาศกลบัเขา้ไปใหม ่

หมายเหต:ุ หา้มใชส้ารทําความสะอาดที�มฤีทธิ�กดักร่อนหรอืไวไฟ เพื�อทําความสะอาดเครื�อง อาจทําให ้

เกดิความเสยีหาย 
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ขอ้ผดิพลาดและวธิแีกไ้ขเบื�องตน้ 

 

หากคณุไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดต้ามขอ้มลูดา้นลา่ง โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ของเรา 

 

ปัญหา การแกไ้ข 

เครื�องปิดการทํางานและไม่สามารถ

ทํางานได ้
ตรวจสอบวา่เสยีบปลั�กเขา้กับเตา้รับไฟฟ้าที�ใชง้านได ้ 
ตรวจสอบวา่ตดิตั �งแผ่นกรองอยา่งถกูตอ้ง 
ตรวจสอบวา่ระบบป้องกนัมอเตอรทํ์างานหรอืไม ่ถอดปลั�ก
และเสยีบปลั�กเครื�อง  
ตรวจสอบวา่แผงดา้นหนา้ถกูยดึเขา้อยา่งแน่นหนาแลว้  
ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 
 

ไมม่อีากาศไหลเวยีนออกจากเครื�อง ถอดปลั�กไฟของเครื�องออก ตรวจสอบแผ่นกรอง                     
ทําความสะอาดแผ่นกรอง หากจําเป็น 
เปลี�ยนแผน่กรองคารบ์อน และ HEPA หากจําเป็น 
 

เครื�องมเีสยีงรบกวน ตรวจสอบความสะอาดของแผ่นกรอง เปลี�ยนแผ่นกรอง หาก

จําเป็น 

กลิ�นและควนัไม่ถูกกําจัด ทําความสะอาดหรอืเปลี�ยนแผ่นกรองที�อาจสกปรก 

อากาศที�ปลอ่ยออกมามกีลิ�น ตรวจสอบดวูา่แผ่นกรองสกปรกมากหรอืไม ่ถา้สกปรก ควร
เปลี�ยนแผน่กรอง                                                              
เครื�องฟอกอากาศจะปลอ่ยโอโซนออกมาเล็กนอ้ยซึ�งอาจ
ทําใหเ้กดิกลิ�น ปรมิาณโอโซนที�ปลอ่ยออกมาจากเครื�อง
กําเนดิไอออนนั�นตํ�ากวา่ระดับของความปลอดภัยและไม่
เป็นอันตราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


