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คูม
่ อ
ื การใชง้ านและบํารุงร ักษา

เครืองฟอกอากาศ รุน
่ CF-8116
กรองอากาศด้วย แผ่นกรองคาร์บอน ระบบ HEPA
ระบบ UV-C
2

กรุณาอ่านและเก็บร ักษาคูม
่ อ
ื นี

คําเตือน
การไม่ปฏิบ ัติตามคําเตือนทีปรากฏด้านล่างอาจทําให้เกิด
ไฟฟ้าช็อตหรือได้ร ับบาดเจ็บสาห ัส
้ ลิตภ ัณฑ์นตามข้
ควรใชผ
ี
อกําหนดทีระบุไว้ในคูม
่ อ
ื นี
เท่านน
ั การใชง้ านนอกเหนือจากทีระบุไว้ในทีนีอาจทํา
ให้บาดเจ็บสาห ัส
เมือใช ้เครืองใช ้ไฟฟ้ า ควรปฏิบัตต
ิ ามข ้อควรระวังพืนฐาน เพือลดความเสียงของไฟไหม ้
ไฟฟ้ าช็อตและการบาดเจ็บต่อบุคคล รวมถึง รายละเอียดต่อไปนี:
















อ่านคําแนะนํ าทังหมดในคูม
่ อ
ื การใช ้งาน ก่อนการใช ้งานเครือง
ข ้อสําคัญ: เครืองฟอกอากาศนีใช ้ปลักแบบโพลาไรซ์ (ขาปลักด ้านหนึงกว ้างกว่าอีก
ด ้าน) เพือลดความเสียงจากไฟฟ้ าช็อต ปลักนีต ้องใช ้เสียบกับเต ้ารับไฟฟ้ าแบบขัวเดียว
เท่านั น ถ ้าปลักไม่พอดีกับเต ้าเสียบ ให ้กลับด ้าน และถ ้ายังไม่พอดี ให ้ติดต่อช่างไฟฟ้ า
หรือผู ้เชียวชาญ อย่าพยายามใช ้ปลักเพือเสียบเต ้าเสียบนั น อาจเกิดอันตราย
เพือหลีกเลียงอันตรายจากการถูกไฟฟ้ าช็อต ให ้เชือมต่อไฟฟ้ ากับเต ้าเสียบของ
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ าสลับทีถูกต ้องเท่านั น
วางสายไฟของเครืองไว ้ในตําแหน่งทีเป็ นระเบียบ ไม่มก
ี ารสัญจรผ่าน เพือหลีกเลียง
อันตรายจากไฟไหม ้ ห ้ามวางสายไฟไว ้ใต ้พรม ใกล ้กับแผงระบายความร ้อนของหม ้อนํ า
เตาประกอบอาหาร หรือ เครืองทําความร ้อน
เพือป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ า ห ้ามจุ่มเครืองลงในนํ าหรือของเหลว หลีกเลียงการใช ้
เครืองใกล ้นํ า
เด็กไม่สามารถตระหนั กถึงอันตรายในการใช ้เครืองใช ้ไฟฟ้ า ควรดูแลเด็กทุกครังเมืออยู่
ใกล ้เครือง
ถอดปลักเครืองฟอกอากาศทุกครังก่อนเคลือนย ้าย ก่อนเปิ ดตระแกรง ก่อนเปลียนแผ่น
กรอง ก่อนการทําความสะอาด หรือ เมือไม่ได ้ใช ้งานเครือง ตรวจสอบว่าดึงทีตัวปลัก
ไม่ใช่ทสายไฟ
ี
อย่าวางหรือใส่วัตถุใดๆในช่องเปิ ดของเครือง
อย่าให ้สายไฟอยูใ่ ต ้พรม
ห ้ามนํ า พรม ราง หรือ สิงปกคลุมใดๆ วางทับสายไฟ
อย่าเดินสายไฟใต ้ตู ้เฟอร์นเิ จอร์ หรือ เครืองใช ้ไฟฟ้ าอืน ควรจัดวางสายไฟให ้เป็ น
ระเบียบเพือป้ องกันการสะดุด
ห ้ามใช ้งานเครืองฟอกอากาศ หากปลักหรือสายไฟชํารุด หรือเมือพัดลมมอเตอร์ไม่หมุน
หรือเมือเครืองทํางานผิดปกติ เครืองตกหล่นหรือเสียหายในลักษณะใดๆ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการลูกค ้าเพือขอความช่วยเหลือ
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เครืองฟอกอากาศนี เป็ นเครืองใช ้สําหรับใช ้ภายในบ ้านตามทีอธิบายไว ้ในคูม
่ อ
ื นีเท่านัน
การใช ้งานอืน ๆ ทีนอกเหนือจากคําแนะนํ าจากผู ้ผลิต อาจทําให ้เกิดอาการไฟไหม ้
ไฟฟ้ าช็อตหรือได ้รับการบาดเจ็บ
อย่าใช ้เครืองฟอกอากาศกลางแจ ้ง
อย่าวางสิงของใด ๆ ไว ้บนเครือง
อย่าปิ ดกันช่องเปิ ดของอากาศ, ตระแกรง/ช่องระบายอากาศ หรือวางเครืองบนพืนผิวที
อ่อนนุ่มเช่นเตียงหรือโซฟา สิงนีอาจทําให ้เครืองเกิดพลิกควําและปิ ดกันช่องอากาศเข ้า
หรือช่องอากาศออกได ้
ั
อย่าพยายามซ่อมแซมหรือปรับฟั งก์ชนไฟฟ้
าหรือกลไกใด ๆ ในเครืองฟอกอากาศ
ิ วน
การกระทําเช่นนั นจะทําให ้การรับประกันของคุณเป็ นโมฆะ ภายในของเครืองไม่มช
ี นส่
ใดทีผู ้ใช ้สามารถซ่อมเองได ้ การบริการทังหมด ควรดําเนินการโดยบุคลากรทีผ่านการ
รับรองเท่านั น
คําเตือน: เพือลดความเสียงจากการถูกไฟฟ้ าดูดหรือไฟฟ้ าช็อต อย่าใช ้พัดลมในเครือง
ฟอกอากาศนีกับ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วแบบโซลิดสเตจ
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ล ักษณะของเครืองฟอกอากาศ
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ระบบฟอกอากาศ
เพือปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณด ้วยระบบทําความสะอาดอากาศใหม่ของคุณ
การทําความสะอาดมีหลายระดับเป็ นการผสมผสานระบบกรองทีดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ ระบบ
กรอง HEPA ทีจับอนุภาคขนาดเล็กและ เทคโนโลยีแสง UV-C ช่วยเพิมการฆ่าเชือโรค
1. การกรองเริมต ้นด ้วยแผ่นกรองคาร์บอน: ดักจับฝุ่ นและอนุภาคของสารก่อภูมแ
ิ พ ้ กําจัดกลิน
และกลินเหม็น
2. ระบบกรองHEPA: ใช ้สําหรับดักจับฝุ่ นควัน ละอองเกสรดอกแม ้ และสารก่อภูมแ
ิ พ ้ต่างๆ
3. UV-C: ทําลายเชือจุลน
ิ ทรีย ์ เช่นเชือโรคไวรัส แบคทีเรียและเชือรา (เช่นสารพิษเชือรา)

คําแนะนําการใชง้ าน
ก่อนการใชง้ านเครืองฟอกอากาศ:
1. นํ าเครืองฟอกอากาศออกจากกล่องและถุงพลาสติกอย่างระมัดระวัง
2. เลือกตําแหน่งสถานทีวางเครืองฟอกอากาศ ทีมีระดับและตําแหน่งทีมันคง
* สําหรับการไหลเวียนของอากาศทีเหมาะสม ควรวางเครืองฟอกอากาศห่างจากผนั งหรือ
เฟอร์นเิ จอร์อย่างน ้อย 1 ฟุต
* ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าตระแกรงของเครืองฟอกอากาศไม่มก
ี ารถูกปิ ดกันใด ๆ
3. เสียบสายไฟและปลักเข ้ากับเต ้ารับกระแสไฟฟ้ าสลับทีมีแรงดันไฟฟ้ าทีถูกต ้อง
สิงสําคัญ: เมือต ้องการเคลือนย ้ายเครืองฟอกอากาศ ให ้ยกเครืองด ้วยมือของคุณอย่างมันคง
เสมอ

การใชง้ าน
1. ปุ่มพาว์เวอร์/อัตโนมัต/ิ รีเซตแผ่นกรอง (Power/Auto/Filter reset):
กดครังแรก เพือเปิ ดเครือง
กดครังทีสอง เพือเปิ ดโหมดอัตโนมัต ิ AUTO
กดครังทีสาม เพือปิ ดโหมดอัตโนมัต ิ AUTO
กดครังทีสี เพือปิ ดเครือง
หมายเหตุ: กดปุ่ม POWER ค ้างไว ้ 5 วินาทีเพือรีเซ็ตไฟสัญลักษณ์การเปลียนแผ่นกรอง
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ภายใต ้โหมด AUTO เครืองจะปรับความเร็วตามคุณภาพอากาศโดยอัตโนมัตโิ ดยใช ้เซ็นเซอร์
ระดับของคุณภาพอากาศระบุด ้วยสีตา่ ง ๆ ของวงแหวนเรืองแสง

อากาศมีมลพิษหนั ก
อากาศมีมลพิษเล็กน ้อย
อากาศมีคณ
ุ ภาพปานกลาง
อากาศมีคณ
ุ ภาพดี

แดง
ส ้ม
เหลือง
นํ าเงิน

(PM
(PM
(PM
(PM

2.5:
2.5:
2.5:
2.5:

>150 µg/m3 )
100-149.9 µg/m3)
50-99.9 µg/m3 )
0-49.9 µg/m3 )

4. ปุ่มตังเวลา(Timer):
1) ด ้วยการกดปุ่มนีเครืองฟอกอากาศสามารถตังเวลาให ้ทํางานเป็ นระยะเวลา 2 ชัวโมง
4 ชัวโมงและ 8 ชัวโมงหยุดโดยอัตโนมัตเิ มือเวลาการทํางานทีเลือกไว ้ผ่านไป
2) กดปุ่มนี (Timer) เพือเลือกเวลาทํางานทีต ้องการ

3. ปุ่ม UV-C/SLEEP :
กดปุ่มนีครังแรก เพือเปิ ดหลอด UV
กดปุ่มนีครังทีสอง เพือเปิ ดโหมด Sleep ไฟแสดงสถานะจะกระพริบ 10 ครังก่อนทีไฟจะสลัวลง
กดปุ่มใด ๆ เพือเปิ ดใช ้งานเครือง โหมด Sleep จะถูกปิ ด
กดปุ่มนีครังทีสาม เพือปิ ดหลอด UV หลังจากไฟแสดงสถานะของโหมด Sleep กระพริบ 10 ครัง
โหมด Sleep จะเปิ ดทํางานอีกครัง
กดปุ่มนีครังทีสีเพือปิ ดโหมด Sleep
หมายเหตุ: การทํางานในโหมด Sleep นี จะไม่ถก
ู จดจํ าค่าไว ้ในโปรแกรม หลังจากถอด-เสียบ
ปลักเครืองอีกครัง

2. ปุ่มความเร็วพัดลม:
ความเร็วพัดลมของเครืองฟอกอากาศ สามารถปรับได ้เมือเครืองกําลังทํางาน (L/I M/II H/III
TURBO) ทุกครังทีคุณกดปุ่ม ความเร็วพัดลม (SPEED) ความเร็วจะถูกปรับจาก L (ตํา) ถึง M
(กลาง) ถึง H (สูง) ถึง TURBO
หมายเหตุสําคัญ: เมือไม่ได ้ใช ้งานเครือง โปรดปิ ดและถอดปลักออก
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การติดตงและเปลี
ั
ยนแผ่นกรอง
ั
สญล
ักษณ์การเปลียนแผ่นกรอง
ไฟ “POWER” จะกะพริบอย่างต่อเนือง แสดงว่าถึงเวลาทีต ้องเปลียนแผ่นกรอง การเปลียนแผ่น
กรองให ้ปฏิบัตต
ิ ามทิศทางด ้านล่างจากนันกดปุ่ ม POWER ค ้างไว ้ 5 วินาที เพือรีสตาร์ทระบบ
โปรแกรม ไฟจะหยุดกะพริบ
* แผ่นกรองผสมจะมีอายุการใช ้งานประมาณ 6 เดือน

การบํารุงร ักษาและทําความสะอาด

1.
2.
3.
4.
5.

จับเครืองควําลง
ถอดสกรูทอยู
ี ด
่ ้านล่างของฐานเครือง และถอดฐานเครืองออก
นํ าแผ่นกรองทีสกปรกออกแล ้วใส่แผ่นกรองใหม่เข ้าไปในเครือง
ติดตังฐานกลับเข ้ากับตัวเครืองฟอกอากาศแล ้วขันให ้แน่นด ้วยสกรู
กดปุ่ม POWER ค ้างไว ้ 5 วินาทีเพือรีเซ็ตโปรแกรม

ควรทําความสะอาดเครืองฟอกอากาศอย่างน ้อยเดือนละครัง ด ้วยผ ้าแห ้งและสะอาด
อาจจํ าเป็ นต ้องทําความสะอาดบ่อยครังขึนอยูก
่ ับสภาพแวดล ้อม
ข ้อแนะนํ า:
ิ
อย่าใส่สงแปลกปลอมหรื
อนิวของคุณเข ้าไปในเครือง
อย่าใช ้นํ ามันเบนซิน ทินเนอร์ นํ ายาทําความสะอาดทีรุนแรง ฯลฯ บนหรือใส่ลงในเครืองฟอก
อากาศในขณะทีทําความสะอาด เพราะสิงเหล่านั นจะสร ้างความเสียหายให ้แก่ผลิตภัณฑ์
ห ้ามใช ้แอลกอฮอล์หรือตัวทําละลายอืนๆ
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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. ขันคลายเกลียวทียึดหลอด UV โดยไขควง
2. นํ าก ้านหลอด UV ออกและดึงหลอด UV ออกมา
3. ติดตังหลอด UV ใหม่และยึดให ้แน่นด ้วยสกรูทฐานยึ
ี
ด
หมายเหตุ: ห ้ามมองหลอด UV ทํางานโดยตรง

การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ฝ่ ุ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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