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คูม
่ อ
ื การใชง้ านและบํารุงร ักษา

เครืองฟอกอากาศ รุน
่ CF-8209
กรองอากาศด้วย แผ่นกรองคาร์บอน ระบบ HEPA
ระบบ UV-C
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กรุณาอ่านและเก็บร ักษาคูม
่ อ
ื นี

คําเตือน
การไม่ปฏิบ ัติตามคําเตือนทีปรากฏด้านล่างอาจทําให้เกิด
ไฟฟ้าช็อตหรือได้ร ับบาดเจ็บสาห ัส
้ ลิตภ ัณฑ์นตามข้
ควรใชผ
ี
อกําหนดทีระบุไว้ในคูม
่ อ
ื นี
เท่านน
ั การใชง้ านนอกเหนือจากที
ระบุไว้ในทีนีอาจทําให้บาดเจ็บสาห ัส
ี
็ ต ไฟไหม ้ หรือการบาดเจ็บต่อบุคคล: อ่าน
เพือลดความเสยงจากไฟฟ้
าชอ
้ องฟอกอากาศ
คําแนะนํ าทังหมดก่อนใชเครื
















เครืองฟอกอากาศนีสามารถใช ้งานได ้กับเด็กอายุตงแต่
ั
8 ปี ขนไปและผู
ึ
้ทีมีความ
บกพร่องทางร่างกายประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู ้ หาก
ได ้รับการดูแลหรือคําแนะนํ าเกียวกับการใช ้งานเครืองในวิธท
ี ปลอดภั
ี
ยและเข ้าใจ
อันตรายทีเกียวข ้อง ไม่ควรให ้เด็กใช ้เครืองเอง การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
จะต ้องไม่กระทําโดยเด็กโดยปราศจากการควบคุมดูแล
เครืองฟอกอากาศนีไม่ได ้มีไว ้สําหรับการใช ้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก ๆ ) ทีมีความ
บกพร่องทางร่างกายทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู ้
เว ้นแต่จะได ้รับการดูแล
หากสายไฟชํารุดจะต ้องเปลียนโดยผู ้ผลิตตัวแทนบริการหรือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัต ิ
ใกล ้เคียงกันเพือหลีกเลียงอันตราย
เครืองฟอกอากาศนีไม่ได ้ใช ้เพือการทดแทนการระบายอากาศทีเหมาะสม การทําความ
สะอาดแบบใช ้ลมดูด หรือเพือการใช ้งานเครืองดูดควันหรือพัดลมดูดขณะทําอาหาร
เว ้นทีว่างอย่างน ้อย 20 ซม. ไว ้ด ้านหลังและบนทังสองด ้านของเครืองและปล่อยให ้มี
พืนทีว่างอย่างน ้อย 30 ซม. เหนือเครือง
ในระหว่างการใช ้งานผลิตภัณฑ์โปรดวางเครืองอย่างน ้อย 2 เมตรห่างจากอุปกรณ์ท ี
ิ
เกียวข ้องกับคลืนไฟฟ้ าเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือ นาฬกาแบบคลื
นวิทยุ อาจเกิดการ
รบกวนทางคลืนไฟฟ้ ากับผลิตภัณฑ์
ถอดปลักไฟออกจากเต ้าเสียบทีผนั งก่อนทีจะทําความสะอาดเครืองและเมือไม่ได ้ใช ้งาน
เครือง อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตจากฉนวนทีไม่ดแ
ี ละหรือเกิดเพลิงไหม ้จากไฟฟ้ าลัดวงจร
เมือถอดปลักไฟให ้ถือปลักไว ้เสมอและอย่าดึงสายไฟ อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตและ / หรือไฟ
ไหม ้จากไฟฟ้ าลัดวงจรได ้
อย่าใช ้เครืองฟอกอากาศหากสายไฟหรือปลักเสียหาย หรือการต่อกับเต ้าเสียบปลักที
หลวม
อย่าสอดนิวหรือวัตถุแปลกปลอมลงในช่องอากาศเข ้าหรือช่องอากาศออก
อย่าใช ้เครืองฟอกอากาศนีใกล ้กับอุปกรณ์แก๊สหรือเตาผิง
อย่าปิ ดกันช่องอากาศเข ้าและทางออกเช่น โดยการวางสิงของบนช่องอากาศออกหรือ
ด ้านหน ้าของช่องอากาศเข ้า
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อย่าปล่อยให ้นํ าหรือของเหลวอืน ๆ หรือสารทําความสะอาดแบบติดไฟเข ้าไปในเครือง
เพือหลีกเลียงไฟฟ้ าช็อตและ / หรืออันตรายจากไฟไหม ้
ห ้ามทําความสะอาดเครืองด ้วยนํ าหรือของเหลวอืน ๆ หรือสารทําความสะอาดแบบติดไฟ
(ไวไฟ) เพือหลีกเลียงไฟฟ้ าช็อตและ / หรืออันตรายจากไฟไหม ้
ห ้ามวางสิงของใด ๆ ไว ้บนเครืองและอย่านั งบนเครือง
อย่าวางเครืองไว ้ใต ้เครืองปรับอากาศโดยตรงเพือป้ องกันไม่ให ้มีหยดนํ าหยดลงบน
เครือง
ห ้ามใช ้งานเครืองฟอกอากาศนีขณะคุณใช ้สารไล่แมลงชนิดควันในอาคารหรือในสถานที
ทีมีนํามันตกค ้างการเผาธูปหรือควันสารเคมี
ห ้ามใช ้งานเครืองในห ้องทีมีการเปลียนแปลงของอุณหภูมอ
ิ ย่างมาก เนืองจากอาจทําให ้
เกิดการควบแน่นภายในเครือง
ห ้ามใช ้งานเครืองในทีเปี ยกชืนหรือในบริเวณทีมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู เช่นห ้องนํ า ห ้องส ้วม หรือ
ห ้องครัว
ผลิตภัณฑ์นีสอดคล ้องกับความเข ้มข ้นสูงสุดทีอนุญาตของโอโซนระดับ 0.050 ส่วนต่อ
ล ้านโดยปริมาตร (ppmv) ในระยะเวลา 24 ชัวโมง ตามมาตรฐานด ้านสุขภาพของ
ประเทศแคนาดา ปี 2010 (ISBN 978-1-100-16288-1) แนะนํ าว่า ระดับในสภาพเปิ ด
กว ้างสูงสุดตามเวลาเฉลียภายใน 8 ชัวโมงคือ 0.020 ppmv หรือน ้อยกว่าเมือทดสอบ
ในห ้องปิ ดผนึกทีควบคุมได ้ประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร

ระบบฟอกอากาศ
เพือปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณด ้วยระบบทําความสะอาดอากาศใหม่ของคุณ
การทําความสะอาดมีหลายระดับประกอบด ้วยระบบกรอง HEPA ทีจับสารก่อภูมแ
ิ พ ้และแผ่น
กรองคาร์บอนเพือกําจัดกลิน เทคโนโลยีแสง UV-C ช่วยเพิมการฆ่าเชือโรค
1. การกรองเริมต ้นด ้วยแผ่นกรองคาร์บอน: ดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น เส ้นผมของมนุษย์ ขน
ของสัตว์เลียงและขนนก เป็ นต ้น แผ่นกรองคาร์บอนจะขจัดกลิน และกลินเหม็น
2. ระบบกรองHEPA: แผ่นกรอง HEPA ประสิทธิภาพสูง ใช ้สําหรับดักสารก่อภูมแ
ิ พ ้และสิง
ปนเปื อนในอากาศได ้สูงสุดถึงขนาด 0.3 ไมครอน เช่นฝุ่ นทีทําลายปอด, สปอร์ของเชือรา,
สปอร์ของพืช, เกสร และอืนๆ
3. UV-C: ระบบแสง UV (254NM) ทําลายจุลน
ิ ทรีย ์ เช่นเชือโรคไวรัส แบคทีเรียและเชือรา
(เช่นสารพิษเชือรา)
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คําแนะนําการใชง้ าน
1. ปุ่มเปิ ด/ปิ ดเครือง: กดปุ่มนีเพือเริมและปิ ดเครือง

2. ปุ่ม UV: กดปุ่มนีครังแรกหลอด UV จะติด กดปุ่ มนีครังทีสองและหลังจากกะพริบ
ประมาณ 10 วินาทีไฟ LED ทังหมดจะหรีลง แต่เครืองยังคงทํางานอยู่

3. โหมดเด็ก: กดปุ่มนีเพือเปิ ดและปิ ดโหมดเด็กเล็ก

4. ปุ่มความเร็วพัดลม: กดปุ่มนีหนึงครังขึนไปเพือเลือกความเร็วพัดลมทีต ้องการ ไฟ
ความเร็วพัดลมทีสอดคล ้องกันจะแสดงถึงระดับความเร็วพัดลม (ตํา, กลาง, สูง, เทอร์โบ)

5. โหมดอัตโนมัต:ิ กดปุ่มนีเครืองจะปรับความเร็วพัดลมตามคุณภาพของอากาศ

6. ปุ่มตังเวลา:
1) ด ้วยการกดปุ่มนี เครืองฟอกอากาศสามารถตังเวลาให ้ทํางานเป็ นระยะเวลา 2 ชัวโมง 4
ชัวโมงและ 8 ชัวโมง และจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัตเิ มือเวลาการทํางานทีเลือกไว ้ผ่าน
ไป
2) กดปุ่มนี (ตัวตังเวลา) เพือเลือกเวลาทํางานทีต ้องการ ไฟเตือนจะระบุเวลาการทํางานที
เหลือโดยอัตโนมัต ิ
3) ในการเลือกโหมดการทํางานอย่างต่อเนืองให ้กดปุ่ มซํา ๆ จนกระทังไม่มไี ฟแสดงสถานะ
ติดสว่างขึนอีก
การเตือนโหมดกลางคืน
- เมือกดปุ่ม "Sleep" ไฟแสดงโหมดนีจะสว่างประมาณ10 วินาที หลังจากนันไฟ LED ทังหมด
จะดับลง แต่เครืองฟอกอากาศจะยังคงทํางานด ้วยการตังค่าก่อนหน ้า
หมายเหตุ: เมืออุปกรณ์ทํางานในโหมดอัตโนมัต ิ โหมดกลางคืนนีจะไม่สามารถเปิ ดใช ้งานได ้
สัญญาณการเปลียนแผ่นกรอง
- การเปลียนแผ่นกรอง HEPA และแผ่นกรองคาร์บอน: หลังจากใช ้งาน 4320 ชัวโมง ไฟ
“เปลียนแผ่นกรอง” จะแสดงขึนบนจอแสดงผล หมายความว่าจํ าเป็ นต ้องเปลียนแผ่นกรอง
หลังจากเปลียนแผ่นกรองแล ้วต ้องกดปุ่มรีเซ็ตเพือรีเซ็ตไฟแสดงสถานะ
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ี ดงบนฝาครอบ
ปุ่ มรีเซตสแ

การเปลียนแผ่นกรองอากาศ
การบํารุงร ักษาแผ่นกรองและการเปลียนแผ่นกรอง
- ถอดแผ่นกรองอากาศออกทุกสามเดือนวางไว ้ใต ้แสงแดดเพือให ้แห ้งและใช ้เครืองดูดฝุ่ นหรือแปรงขน
อ่อนเพือทําความสะอาดฝุ่ นบนแผ่นกรอง มันจะช่วยยืดอายุของแผ่นกรองและรักษาประสิทธิภาพของ
แผ่นกรอง
- แผ่นกรองคาร์บอน, แผ่นกรอง HEPA ไม่สามารถล ้างทําความสะอาดได ้
- หมายเหตุ: ควรเปลียนแผ่นกรองอย่างน ้อยทุก ๆ 6 เดือน อาจจําเป็ นต ้องทําความสะอาดและเปลียน
แผ่นกรองบ่อยขึน โดยอยู่กบ
ั สภาพแวดล ้อม

การเปลียนหลอดไฟ UV
1. เปิ ดฝาครอบหลอด UV โดยไขควง
2. นํ าหลอด UV ออกโดยการจับหลอดอย่างระมัดระวังด ้วยผ ้าสะอาดหรือทิชชู และบิดหลอด 1/4
รอบ แล ้วนํ าออก
3. ติดตังหลอด UV ใหม่และติดตังฝาครอบใหม่
หมายเหตุ: ห ้ามมองหลอด UV ทํางานโดยตรง

การบํารุงร ักษา
การทําความสะอาดผลิตภ ัณฑ์
- ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ถอดปลักออกก่อนทีจะทําความสะอาดเครือง
- ห ้ามวางเครืองลงในนํ าหรือใช ้นํ าเพือล ้างโดยตรง
- ห ้ามใช ้ผงซักฟอกทีมีฤทธิกัดกร่อนหรือไวไฟ เพือทําความสะอาดเครืองในกรณีทเกิ
ี ดความเสียหาย
- สามารถใช ้ผ ้านุ่มกับนํ ายาทําความสะอาดเพือทําความสะอาดเครืองและให ้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์แห ้งดี
หลังจากทําความสะอาด
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- ทําความสะอาดภายในและพืนผิวเป็ นประจําเพือป้ องกันฝุ่ น
- ทําความสะอาดช่องอากาศเข ้าและช่องอากาศออกเป็ นประจํา
- ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ฝนเป็
ุ่
นประจําด ้วยสําลีก ้านเพือความแม่นยําของเซ็นเซอร์

เมือไม่มก
ี ารใชง้ านเป็นเวลานาน
- หากไม่ได ้ใช ้งานเป็ นเวลานาน ควรบรรจุเครืองในบรรจุภัณฑ์และเก็บรักษาอย่างดีเพือถนอมผลิตภัณฑ์
- เมือใช ้หลังจาก เก็บเครืองฟอกอากาศเป็ นเวลานาน โปรดทําดังต่อไปนี
1. ทําความสะอาดแผ่นกรอง และทําให ้แน่ใจว่าแห ้ง
2. ใช ้ผ ้านุ่มเพือทําความสะอาดแผ่นกรอง HEPA และทําให ้แน่ใจว่าแห ้ง
3.ใช ้ผ ้านุ่มเพือทําความสะอาดช่องอากาศเข ้าและช่องอากาศออก

คําเตือน
การใช ้งานอย่างถูกต ้องและการบํารุงรักษาอย่างสมําเสมอ สามารถทําให ้เครืองใช ้งานได ้ดีและยืดอายุ
การใช ้งานของเครืองใช ้งาน หากไม่ใช่ผู ้มีความชํานาญ ไม่ควรถอดแยกชินส่วนเครือง อาจเกิดไฟฟ้ า
ช็อตหรือเกิดความเสียหายใด ๆ

ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ฝ่ ุน
ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ฝนทุ
ุ่
ก 2 เดือนเพือให ้เครืองทํางานได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทําความสะอาด
บ่อยขึนหากคุณใช ้งานเครืองในสภาพแวดล ้อมทีมีฝนมาก
ุ่
1. ทําความสะอาดฝาครอบเซ็นเซอร์ฝนด
ุ่
้วยแปรงทีอ่อนนุ่ม
2. เปิ ดฝาครอบเซ็นเซอร์ฝน
ุ่
3. ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ฝน
ุ่ ทางเข ้าของฝุ่ นและช่องระบายฝุ่ นด ้วยสําลีนุ่ม ๆ
4. ใส่ฝาปิ ดเซ็นเซอร์คณ
ุ ภาพอากาศกลับเข ้าไปใหม่
หมายเหตุ: ห ้ามใช ้สารทําความสะอาดทีมีฤทธิกัดกร่อนหรือไวไฟ เพือทําความสะอาดเครือง อาจทําให ้
เกิดความเสียหาย
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ข้อผิดพลาดและวิธแ
ี ก้ไขเบืองต้น
หากคุณไม่สามารถแก ้ไขปั ญหาได ้ตามข ้อมูลด ้านล่าง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค ้าของเรา

ปั ญหา

การแก ้ไข

เครืองปิ ดการทํางานและไม่สามารถ
ทํางานได ้

ตรวจสอบว่าเสียบปลักเข ้ากับเต ้ารับไฟฟ้ าทีใช ้งานได ้
ตรวจสอบว่าติดตังแผ่นกรองอย่างถูกต ้อง
ตรวจสอบว่าระบบป้ องกันมอเตอร์ทํางานหรือไม่ ถอดปลัก
และเสียบปลักเครือง
ตรวจสอบว่าแผงด ้านหน ้าถูกยึดเข ้าอย่างแน่นหนาแล ้ว
ติดต่อฝ่ ายบริการลูกค ้า

ไม่มอ
ี ากาศไหลเวียนออกจากเครือง

ถอดปลักไฟของเครืองออก ตรวจสอบแผ่นกรอง
ทําความสะอาดแผ่นกรอง หากจํ าเป็ น
เปลียนแผ่นกรองคาร์บอน และ HEPA หากจํ าเป็ น

เครืองมีเสียงรบกวน

ตรวจสอบความสะอาดของแผ่นกรอง เปลียนแผ่นกรอง หาก
จําเป็ น

กลินและควันไม่ถูกกําจัด

ทําความสะอาดหรือเปลียนแผ่นกรองทีอาจสกปรก

อากาศทีปล่อยออกมามีกลิน

ตรวจสอบดูวา่ แผ่นกรองสกปรกมากหรือไม่ ถ ้าสกปรก ควร
เปลียนแผ่นกรอง
เครืองฟอกอากาศจะปล่อยโอโซนออกมาเล็กน ้อยซึงอาจ
ทําให ้เกิดกลิน ปริมาณโอโซนทีปล่อยออกมาจากเครือง
กําเนิดไอออนนั นตํากว่าระดับของความปลอดภัยและไม่
เป็ นอันตราย
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