
เรียนคุณลูกคา
ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ
ของเราถูกทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลใน
เลือด, อุณหภูมิของรางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และ
อากาศ โปรดอานคูมือการใชเพื่อการใชอยางปลอดภัย และเก็บไวเพื่อการใชตอไป และโปรด
เก็บคูมือไวในกรณีที่ที่ผูใชคนอื่นจะหยิบมาอานไดงาย
            ขอแสดงความนับถือ
                 บอยเลอร
สิ่งที่บรรจุอยูในกลอง 

• อุปกรณนี้ควรถูกใชงานโดยเด็กที่มีอายุมากกวา 8 ปขึ้นไป โดยผูที่มีความรูใหการดูแล และให
คำแนะนำเกี่ยวกับงานที่ใชอุปกรณไดอยางปลอดภัย และตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก
การใชงาน
• เก็บอุปกรณใหหางจากเด็ก และไมใหเด็กเลนกับอุปกรณนี้
• เด็กไมควรทำความสะอาด และดูแลรักษาเครื่อง เวนเสียแตจะอยูภายใตการดูแลของผูใหญ
• ถอดอุปกรณออกจากแหลงจายไฟ เมื่อตองการเติมน้ำมันหอมระเหย หรือเมื่อตองการทำ
ความสะอาด
• หามใชตัวทำละลายในการทำความสะอาดอุปกรณ
• หากสายไฟที่ใชเชื่อมตออุปกรณไดรับความเสียหายกรุณาติดตอฝายบริการลูกคา หรือตัวแทน
จำหนายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

คนทั่วไปมักใชเวลาสวนมากภายในอาคาร เพราะฉะนั้น สภาพอากาศภายในอาคารที่ดีควรมี
ความชื้นในอากาศระหวาง 40% และ 60% อยางไรก็ตามอากาศภายในอาคารมักไมมีคาความ
ชื้นไมถึง โดยเฉพาะในชวงหนาหนาวที่ลมแหงเย็น จากภายนอกมักเขามาในตัวอาคาร
อากาศแหงจากภายนอกไมเพียงดึงความชื้นออกจากชั้นผิวหนังเพียงอยางเดียว แตรวมไปถึง
เฟอรนิเจอรดวยเชนกัน และเมื่อสภาพอากาศแวดลอมแหงเกินไปมันมักจะสงผลเสียตามนี้:

เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศมีวัตถุประสงคในการเพิ่มความชื้นในพื้นที่ทำงาน และสวนตัวใน
รูปแบบที่ถูกสุขอนามัย ไรกลิ่นไมพึงประสงค และ ไรแบคทีเรีย
    !คำเตือน
- หากทานมีปญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ หรือมีโรคปอด โปรดปรึกษาแพทยของทานกอน
เริ่มใชเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
- อุปกรณนี้มีไวเพื่อใชงานตามที่แนะนำไวในคูมือนี้เทานั้น ทางผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
หากเกิดความเสียหายจากความประมาท หรือการใชงานไมถูกตองของผูใชงาน 

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวรอน
• หามพยายามถอดทอไอน้ำ [3] ปลายทอไอน้ำ [2] หรือ แผนกรอง [4] ระหวางที่อุปกรณกำลัง
ทำงาน หรือภายใน 15 นาทีหลังจากที่เปดเครื่อง และดึงปลั๊กออกแลว ชิ้นสวนพวกนี้สามารถ
ถอดออกเพื่อเอาไปลางเทานั้น 
• เนื่องจากเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศมีอุณหภูมิที่สูง โปรดมีความระมัดระวัง โดยเฉพาะหาก
มีเด็กอยูในบริเวณ โปรดติดตั้งเครื่องในที่ที่เด็กไมสามารถเขาถึงได

• ตองปดอุปกรณ หรือตัดการเชื่อมตอ กับกระแสไฟทุกครั้งหลังการใชงาน หรือเมื่อตองการทำ
ความสะอาด
• อุปกรณนี้มีไวเพื่อใชงานตามที่แนะนําไวในคูมือนี้เทานั้น ทางผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้นหากเกิดความเสียหายจากความประมาท หรือการใชงานไมถูกตองของผูใชงาน
• ตรวจสอบใหมั่นใจวาสายไฟไมไดอยูในบริเวณที่ทำใหคนรอบขางเดินสะดุดได
• อยาใสวัตถุใดๆ ลงในชองดานบนอุปกรณ
• อยาวางวัตถุใดๆ บนอุปกรณ
• อยาปลอยใหอุปกรณมีอุณหภูมิสูงมากเกินไป
• หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำ ใชงานอุปกรณดวยความระมัดระวัง เชน 
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่น้ำกระเด็นไปใสพื้นไมใกลเคียง
• หากอุปกรณเกิดลมน้ำอาจจะไหลออกมาได แมวาอุปกรณ จะถูกปดอยูก็ตาม
• บริเวณใกลเคียงที่อุปกรณตั้งอยู อาจเกิดความชื้นได
• น้ำที่มีธาตุปูนอาจกอใหเกิดคราบตะกรันสีขาวได
• อยาตั้งอุปกรณไวบนพื้น แตใหวางอยูในชั้นที่สูงขึ้น เชน บนโตะ หรือ ตูลิ้นชัก
• วางอุปกรณในตําแหนงที่ไมมีสิ่งของมากีดขวางบริเวณชองที่ควันออก
• ไมควรปลอยใหมีน้ำเหลืออยูภายในถังเก็บน้ำ หากไมไดใชงานอุปกรณ
• ควรตั้งอุปกรณบนพื้นผิวแหง

• ควรทำความสะอาดเครื่องตามที่คูมือแนะนำไวเทานั้น
• ควรตรวจสอบใหมั่นใจวาไมมีน้ำเขาไปในตัวเครื่องหรือโดนสายไฟ [11] หรือปลั๊กไฟ
• ควรปดอุปกรณหากไมมีน้ำในถัง [8] หรือไมไดใชเครื่องอยูทุกครั้ง
• ควรตรวจสอบวาอุปกรณไมไดอยูใกลแหลงความรอนเชน เตา ทอนำความรอน หรือ รับแสง
แดดโดยตรง
• หามเก็บน้ำมันเครื่อง หรือสารไวไฟใกลกับอุปกรณ

• การซอมบํารุงควรกระทําโดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญในการซอมแซมเทานั้น เพราะการซอมแซม
ที่ไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดอันตรายมาก ดังนั้น กรุณาติดตอฝายบริการลูกคา

การกําจัดทิ้ง ควรเปนไปตามขอกําหนดของ WEEE หากพบขอสงสัย หรือมีคําถาม โปรดติดตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามปญหา
*WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

      คำเตือน

เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ LB 55
• เพิ่มความชื้นในอากาศดวยไอน้ำอยางถูกสุขอนามัย
• สามารถพนไอน้ำได 200 มล/ชม และ 400 มล/ชม
• เหมาะ กับหองขนาดใหญถึง 50 ตารางเมตร 
• มีถังเก็บน้ำขนาด 6 ลิตรแบบถอดได
• ปองกันการโอเวอรฮีท (overheat)
• ปดตัวเองอัตโนมัติ หากน้ำในถังหมด
• หนาจอขึ้นแสงสีเขียว : อุปกรณกำลังใชงานอยู
• หนาจอขึ้นแสงสีแดง  : น้ำในถังหมด
• สามารถใชกับแผนกรองคราบตะกรันได ขึ้นอยูกับความกระดางของน้ำ
คำอธิบายสัญลักษณ
สัญลักษณในคูมือแนะนำมีความหมายดังนี้:

กรุณาอานคูมือนี้ในการใชงานนี้ ใหรอบคอบหากไมปฏิบัติตามขอมูลดังตอไปนี้อาจกอใหเกิด
อันตรายตอรางกาย และความเสียหายตออุปกรณได โปรดเก็บรักษาคูมือนี้ใหดี และแบงผูใชคนอื่น
ไดอานดวย โปรดใชคูมือนี้พรอม กับอุปกรณเสมอ

• ใชอุปกรณนี้ กับแรงดันไฟฟาที่ระบุไวเทานั้น
• เสียบสายไฟเขา กับปลั๊กไฟเมื่ออุปกรณยังปดอยูเทานั้น
• ไมควรใชอุปกรณหากมีรองรอยของความเสียหาย
• ไมควรใชอุปกรณหากอุปกรณเคยรับแรงกระแทก หรือหากมีน้ำซึมอยูในตัวเครื่อง
• ไมควรใชอุปกรณในขณะที่มีพายุ ฝนฟาคะนอง 
• ในกรณีที่มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ใหปดอุปกรณ และดึงสายไฟออกจาก ปลั๊กไฟทันที อยาดึงสายไฟ
หลัก หรืออุปกรณเพื่อตัดการเชื่อมตอกระแสไฟกับอแดปเตอร และหามถือ หรือจับสายไฟเด็ดขาด
• ไมควรดึงสายไฟ หรือตัวเครื่องเพื่อตัดกระแสไฟ
• หามถือ หรือหิ้วเครื่องที่สายไฟเปนอันเด็ดขาด
• อยา ยึด ดึง หรือบีบสายไฟ
• ไมควรเอาสายไฟไปใกล กับความรอน
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟ และปลั๊กไฟไมไดถูกน้ำ ไอน้ำ หรือของเหลวใดๆ
• ควรใชอุปกรณในหองที่ไมมีความชื้น หามใชในหองน้ำ หรือหองซาวนา 
• อยาใชอุปกรณที่ถูกแชน้ำ และใหทำการถอดปลั๊กไฟออกทันที 
• ไมควรทำเครื่องตก หรือโดนกระแทก

     โปรดใชเครื่องฟอกอากาศนี้ดวยความระมัดระวังเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการโดนไฟฟาช็อต

• เยื่อเมือกบุกผิว (mucous membrane) และริมฝปากแหง
• ระคายเคืองดวงตาได
• การติดเชื่อ และโรคทางเดินหายใจมีโอกาสเกิดไดมากขึ้น
• คนในอาคารมีอาการเหนื่อยออนเพลียมากขึ้น และมีสมาธินอยลง
• สัตวเลี้ยง และพืชในอาคารตกอยูภายใตความเครียดที่ไมจำเปน
• ฝุนกอตัวไดเร็วขึ้น
• กอใหเกิดไฟฟาสถิตยจากสิ่งของที่ทำจากใยสังเคราะหมากขึ้น เชน ตามพรม และวัสดุปูพื้น
พลาสติก
• เฟอรนิเจอรไม โดยเฉพาะพื้นปารเกต อาจเกิดความเสียหายได
• เครื่องดนตรีเสียงเพี้ยนขอแจงวาการใชเครื่องพนไอน้ำอาจทำใหอากาศภายในหองชื้นเกินไป
ไดเชนกัน
• หากทานตั้งคาใหเครื่องพนไอน้ำในระดับสูงสุด ความชื้นอาจไมสามารถออกจากหองได เนื่อง
จากอากาศมีความชื้นในตัวเองอยูแลว มันจะดีที่สุดหากทานตรวจสอบความชื้นในอากาศดวย
ตัวควบคุมความชื้น (Hygrostat)

คูมือการใชงาน เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ LB55

คำเตือน
แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรืออันตรายตอสุขภาพ

สำคัญ
แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กับอุปกรณ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ

หมายเหตุ
ขอมูลสำคัญ

กำจัดบรรจุภัณฑในลักษณะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4. ขอมูลเพื่อความปลอดภัย

1. ทำความรูจักเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ LB55

3. ฟงกชันของเครื่อง

2. วัตถุประสงคในการใชอุปกรณ

ความเสี่ยงในการโดนลวก 

การใชงาน

การเก็บและดูแล

การซอมแซม

การกำจัด

      สำคัญ

      สำคัญ

      คำเตือน

      คำเตือน

      คำเตือน

ความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม
หากอุปกรณไดรับการใชงานที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือละเลยคําแนะนําในการใชงานเหลานี้ 
อาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม
• หามใชอุปกรณภายใตการถูกครอบ เชน ผาหม หมอน ฯลฯ
• หามใชอุปกรณใกลน้ำมัน หรือวัตถุไวไฟอื่นๆ

20

PAP

• ไอน้ำที่ออกมาจากเครื่องมีความรอน!
• หามเอามือ หรือหนาไปใกลบริเวณปลายทอไอน้ำ [1] ในขณะที่อุปกรณกำลังทำงานเปน
อันเด็ดขาด 

• ตัวเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
• แผนกรองคราบตะกรัน 15 แผน
• คูมือแนะนำ



1. ปลายทอไอน้ำ
2. ฝาครอบ
3. ทอไอน้ำ
4. แผนกรอง (อยูใตทอไอน้ำในถังน้ำรอน)
5. ถังน้ำรอน (อยูใตทอไอน้ำ, ไมไดอยูในภาพ)
6. กรอบเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
7. หูหิ้วถังน้ำ
8. ถังน้ำ 6 ลิตร
9. ตัวกรองน้ำแบบมีวาลว
10. ชองดูระดับน้ำ
11. สายไฟพรอมหัวปลั๊ก
12. แผงควบคุม (โปรดดูในแผนภาพขางลาง)
13. ตัวกรองอากาศสีดำ

• หามเปดเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศโดยไมมีถังน้ำ [8] หรือทอไอน้ำ [3] อยูในตัวเครื่อง
• เสียบปลั๊กไฟ
• กดปุมเปด / ปด [D]เพื่อที่จะเปดใชงานเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ แสงสีเขียว [B]จะสวางขึ้น 
• กอนที่ไอน้ำจะพนออกมา ใหหมุนปลายทอไอน้ำ [1] เพื่อปรับทิศทางของไอน้ำไปตามทิศที่
ประสงค
• หลังจากนั้นไมกี่นาทีไอน้ำจะถูกพนออกมา ไฟสีเขียว [B] จะสวางอยูตราบใดที่ปลั๊กไฟยังเสียบอยู
และตัวเครื่องยังถูกเปดอยู

• เลือกปริมาณของไอน้ำโดยใชปุมควบคุมความชื่น [C] 
เลเวล 1: ไอน้ำต่ำสุด (ประมาณ 200มล/ชม)
เลเวล 2: ไอน้ำสูงสุด (ประมาณ 400มล/ชม)
  หลังจากนั้นไมกี่นาที ปริมาณของไอน้ำที่ทานเลือกจะปลอยออกมา

หมายเหตุ
• เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศเหมาะ กับการทำงานติดตอกันเปนเวลานาน อยางไรก็ตาม 
ทางเราแนะนำวาอุปกรณไมควรทำงานเปนเวลานานหากไมอยูภายใตการดูแล (ชวงเวลากลางคืน)
• อุปกรณจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำในถังหมด
กดปุมเปด [D] เพื่อปดอุปกรณ แสงสีเขียว [B] จะดับลง

ภาพรวม
อุปกรณของทานควรถูกทำความสะอาด  และขจัดคราบตะกรันอยางสม่ำเสมอเพื่อไมใหเกิดการ
เก็บสะสมในอุปกรณ ทางเราจะสามารถการันตีประสิทธิภาพ สุขอนามัย และอายุในการใชงาน
สูงสุดของอุปกรณไดก็ตอเมื่ออุปกรณถูกบำรุงรักษาอยางสม่ำเสมอเทานั้น ตารางตอไปนี้คือ
มาตรการที่จำเปนในการดูแลอุปกรณ

กอนที่ทานจะทำความสะอาด และขจัดคราบตะกรันออกจากอุปกรณ
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานดึงหัวปลั๊ก [11] ออกจากปลั๊กไฟแลว
• รอใหอุปกรณอุณหภูมิเย็นลงเสียกอน

หามลางอุปกรณ หรือชิ้นสวนในเครื่องลางจานเปนอันขาด

A  ไฟสีแดงสวางขึ้นเมื่อน้ำหมด
B  ไฟสีเขียงสวางขึ้นเมื่ออุปกรณกำลังใชงานอยู
C  ปุมควบคุมความชื้น
•   ปุมถูกกดลง : ประมาณ 400มล/ชม (ไอน้ำสูงสุด)
•   ปุมถูกปลอย : ประมาณ 200มล/ชม (ไอน้ำต่ำสุด)
D  ปุมเปด/ปดเครื่องพนไอน้ำ
•   ปุมถูกกด: เครื่องเปดอยู
•   ปุมถูกปลอย: เครื่องปดอยู

• แกะอุปกรณออกจากกลอง
• แกะแผนพลาสติกออกใหหมด
• ตรวจสอบตัวเครื่อง หัวปลั๊ก และสายไฟวาชำรุดหรือไม

เพื่อสุขอนามัยที่ดีทางเราขอแนะนำใหทานใชน้ำเย็นลางเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ ถังน้ำ 
และแผนกรอง[4] อยางถี่ถวนกอนจะเปดใชงานเครื่องเปนครั้งแรก หลังจากนั้นโปรดปฏิบัติตาม
หมวด “การทำความสะอาดเครื่อง” ในบทที่ 8 “การทำความสะอาด และเก็บรักษา”

• ควรเติมถังน้ำ [8] ดวยน้ำสะอาดเทานั้น 
• หามใสสารเติมแตงลงไปในน้ำเด็ดขาด
• ควรตรวจสอบวาตัวกรองน้ำ [9] ถูกยึดอยางแนนหนาตรงกนของถังน้ำ [8] โดยมีดานที่มี
เครื่องหมายหันหัวลง กอนที่จะทำการเปดเครื่อง
• ถอดฝาครอบ [2] ออกจากเครื่องพนไอน้ำ
• ดึงถังน้ำ [8] ออกจากเครื่องพนไอน้ำโดยใชหูหิ้ว [7] แลวจึงคลายเกรียวตัวกรองน้ำ [9] ออก
จากกนของถังน้ำ [8] 
• ลางถังน้ำ [8] ดวยน้ำสะอาด
• เติมน้ำเย็นลงในถังน้ำ [8] 
• หมุนตัวกรองน้ำ [9] กลับเขาที่ถังน้ำ [8] แลวนำถังน้ำ [8] วางลงไปในเครื่องพนไอน้ำ
• ใสฝาครอบ [2] ลงบนเครื่องพนไอน้ำ

เติมน้ำลงในถังเมื่อเปดใชเครื่องเปนครั้งแรก หรือ หากไฟสีแดง [A] สวางขึ้น นั้นหมายความวา
น้ำในถังนอยเกินไป

โปรดอยาใหปลายทอไอน้ำ [1] ชี้ไปที่ผนังโดยตรงเนื่องจากความชื้นที่ออกมาอาจสรางความเสีย
หาย กับผนังได โดยเฉพาะ กับวอลลเปเปอร
• ควรตั้งเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศบนพื้นเรียบ แข็งแรง และทนน้ำ
• หาที่เสียบปลั๊กไฟ [11] ที่ตรวจสอบใหมั่นใจวาสายไฟไมไดอยูในบริเวณที่ทำใหคนรอบขางเดิน
สะดุดได

7. การทำงาน

8. การทำความสะอาดและเก็บรักษา

การเลือกปริมาณของไอน้ำ

การปดเครื่อง

ความเสี่ยงในการโดนลวก 

การทำความสะอาดอุปกรณ

การทำความสะอาดชิ้นสวน

การเปลี่ยนแผนกรอง

กอนที่จะเริ่มทำความสะอาดและขจัดคราบตะกรัน
ถอดปลั๊กอุปกรณ
• ปดอุปกรณโดยกดปุม เปด/ปด [D] แสงสีเขียว [B] จะดับลง
• ดึงหัวปลั๊ก [11] ออกจากปลั๊ก และรอ 15 นาทีจนกวาอุณหภูมิของอุปกรณจะเย็นลง
แยกชิ้นสวนอุปกรณ
• ถอดฝาครอบ [2] ออกจากเครื่องพนไอน้ำ
• ดึงถังน้ำ [8] ออกจากเครื่องพนไอน้ำโดยใชหูหิ้ว [7] แลวจึงคลายเกรียวตัวกรองน้ำ [9] ออก
จากกนของถังน้ำ [8] 
• ดึงทอไอน้ำ [3] ออกจากเครื่องพนไอน้ำ แลวจึงถอดหัวทอไอน้ำ [1] ออกจากทอไอน้ำ [3]
• นำแผนกรอง [4] ออกจากถังน้ำรอน

การทำความสะอาดภายในและภายนอกของอุปกรณ

• ชิ้นสวนไฟฟาจะตองไมสัมผัสโดนน้ำเปนอันขาด
• หามถืออุปกรณในขณะที่กำลังเทน้ำลงในเครื่อง หรือหากเครื่องกำลังแชอยูในน้ำ
• หากมีน้ำขังอยูในอุปกรณ ควรเทออก โดยถืออุปกรณดวย 2 มือ และเทออกจากดานขางของ
ฐานเครื่อง
• ลางภายในตัวเครื่องดวยน้ำสะอาด
• ใชผาเปยก และน้ำยาทำความสะอาดแบบออนเช็ดกรอบเครื่องพนไอน้ำ [6]

• ทำความสะอาดแผนกรอง [4] ดวยน้ำสะอาด ทานสามารถขจัดคราบตะกรันไดโดยชุบแผน
กรอง [4] ดวยน้ำสมสายชูแบบออน หากแผนกรอง [4] แข็งทื่อ ทานควรเปลี่ยนแผนกรอง 
(โปรดอานวิธี “การเปลี่ยนแผนกรอง”ไดถัดไปในหมวดที่ 3)
• ทำความสะอาดชิ้นสวนดังตอไปนี้ใหสะอาดดวยน้ำยาลางจาน และน้ำอุน
• ถังน้ำ [8] และตัวกรองน้ำ [9] ระหวางที่ทำความสะอาดตัวกรองน้ำ [9] โปรดระวังอยาทำ
วาลวเสียหาย
• ทอไอน้ำ [3] และ ปลายทอไอน้ำ [1]
• ฝาครอบ [2]

หมายเหตุ
• ทานสามารถจำหนายแผนกรองไดจากตัวแทนจำหนาย หรือติดตอฝายบริการลูกคาได
• นำแผนกรองเกา [4] ออกจากถังน้ำรอน ทานสามารถทิ้งแผนกรองไดในขยะที่บาน
• เทน้ำที่ยังเหลือในอุปกรณออก
• ใชแผนกรองใหม
• ลางแผนกรองใหม [4] ดวยน้ำสะอาดแลววางมันลงในถังน้ำรอน
การขจัดคราบตะกรัน
หมายเหตุ
• หามขจัดคราบตะกรันดวยสิ่งแหลมคมเด็ดขาด เนื่องจากทานอาจทำเครื่องเพิ่มความชื้นใน
อากาศเสียหาย หรือสรางรอยรั่วได
• ควรใชสารขจัดคราบตะกรันทั่วไป
• เทสารขจัดคราบตะกรันใหเต็มถังน้ำรอน
• ทิ้งสารขจัดคราบตะกรันไวจนกวาคราบตะกรันจะละลายหายไป
• เอียงอุปกรณไปดานขางเพื่อเทสารขจัดคราบตะกรันออก
• ลางอุปกรณอยางละเอียดดวยน้ำสะอาด

หลังจากทำความสะอาดและสารขจัดตะกรันแลว
ใสแผนกรอง
• ใสแผนกรองสะอาด หรือแผนกรองใหม [4] ลงในถังน้ำรอน
ประกอบอุปกรณ
• ใสทอไอน้ำ [3] กลับเขาไปในเครื่องพนไอน้ำ แลวกดปลายทอไอน้ำ [1] ลงบนชองวางขาง
บนทอไอน้ำ [3]
• หมุนตัวกรองน้ำ [9] กลับเขาไปในถังน้ำ [8] แลวใสถังน้ำ [8] กลับลงไปในเครื่องเพิ่ม
ความชื้นในอากาศ
• ใสฝาครอบ [2] ลงบนเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

5. รายละเอียดอุปกรณ

6. การเริ่มตนใชงาน

การทำความสะอาดกอนใชเปนครั้งแรก

การติดตั้งเครื่องพนไอน้ำ

เติมถังน้ำ

แผงควบคุม
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      สำคัญ

ควรทำเมื่อไหร …กับสวนไหนของอุปกรณ …อยางไร?
1 ครั้ง : อาทิตย ขางในตัวเครื่อง

ดานนอกของกรอบ [6]

แผนกรอง [4]

แผนกรอง [4]

ตัวเครื่อง

โปรดดูที่บท 8 ในหมวด 
“การทำความสะอาดอุปกรณ”

โปรดดูที่บท 8 ในหมวด 
“การทำความสะอาดอุปกรณ”

โปรดดูที่บท 8 ในหมวด 
“การทำความสะอาดอุปกรณ”

โปรดดูที่บท 8 ในหมวด 
“การทำความสะอาดอุปกรณ”

• ฝาครอบ  [2]
• ปลายทอไอน้ำ [1] และ 
ทอไอน้ำ [3]
• ถังน้ำ [8]  และ ตัว
กรองน้ำแบบมีวาลว [9]

 

ขึ้นอยูกับความเปอน แตควรอยาง
นอย 1 ครั้ง : อาทิตย

ขึ้นอยูกับความกระดางของน้ำ 
แตชาสุดควรเปนหลังฤดูที่คอน
ขางชื้น

หากความกระดางของน้ำขึ้นมาที่
ระดับ 2 (7-14° dH) ทางเราแนะ
นำใหทำความสะอาดอุปกรณทุก
อาทิตย อยางนอยควรลางอุปกรณ
หากในถังน้ำรอนมีตะกรันขึ้นมา
แลว 1 ชั้น 

      คำเตือน



กำลังไฟ 365 วัตต
แรงดันไฟ / ความถี่ 230โวลต/50 เฮิรตซ
ความจุของถังน้ำ ประมาณ 6 ลิตร
เรทการระเหย ระดับ 1 : ประมาณ 200 มล/ชม.

ระดับ 2 : ประมาณ 400 มล/ชม.
ระบบปองกันการโอเวอรฮีท ผานเตอรโมสแตท
ระบบปองกันการทำงานโดยไมมีน้ำ หากมีน้ำอยูในเครื่องไมพอ 

อุปกรณจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติเนื่องจาก
อุปกรณมีเซ็นเซอรจับระดับน้ำ

การผลัดเปลี่ยน 2 ระยะ
น้ำหนัก ประมาณ 3.0 กก.
ขนาด (กวางxสูงxลึก) 310/230/350 มม.
การเชื่อมตอ  สายไฟความยาวประมาณ 1.4 ม.

แผนกรองกันคราบตะกรัน 10 แผน
สินคา รหัสสินคา

163.141

9. ปญหาและวิธีแกไข

10. ขอมูลทางเทคนิค

11.อุปกรณทดแทน

หากวิธีแกไขนี้ไมไดผล กรุณาติดตอแผนกบริการลูกคา

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข
ไอน้ำไมออก อุปกรณยังไมไดถูกเปด

ถังน้ำ [8] วางเปลา เทน้ำ

ถังน้ำ [8] วางไมตรงรอง วางถังน้ำ [8]อีกครั้งใหตรงรอง

ไมไดติดตั้งทอน้ำ [3] 
หรือ ติดตั้งไมถูกตอง

ติดตั้ง ทอน้ำ [3] ใหถูกตอง

ถังน้ำ [8] ปดไมสนิท หมุนตัวกรองน้ำ [9] ใหแนน
ถังน้ำ [8]รั่ว เปลี่ยนถังน้ำ [8]

น้ำในถังเย็นเกินไป
มีคราบตะกรันอยูใน
อุปกรณหนา

ถังน้ำ [8] วางเปลา

วาลวของตัวกรองน้ำ [9] 
ถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก

มีคราบตะกรันอยูใน
อุปกรณหนา
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