
การซอมแซม

     คำเตือน

- การซอมบํารุงควรกระทําโดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญในการซอมแซมเทานั้น เพราะการซอมแซม

ที่ไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดอันตรายมาก ดังนั้น กรุณาติดตอฝายบริการลูกคา

- หามแกะตัวพัดลมกรองอากาศ 

ความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม 

หากอุปกรณไดรับการใชงานที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือละเลยคําแนะนําในการใชงานเหลานี้

อาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม

• หามใชอุปกรณภายใตการถูกครอบ เชน ผาหม หมอน ฯลฯ

• หามใชอุปกรณใกลน้ำมัน หรือวัตถุไวไฟอื่นๆ

คูมือการใชงาน
เครื่องฟอกอากาศ

MODEL NO : LR300
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• อุปกรณนี้ควรถูกใชงานโดยเด็กที่มีอายุมากกวา 8 ปขึ้นไป โดยผูที่มีความรูใหการดูแล 

และใหคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่ใชอุปกรณไดอยางปลอดภัยและตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นจากการใชงาน

• เก็บอุปกรณใหหางจากเด็กและไมใหเด็กเลนกับอุปกรณนี้

• เด็กไมควรทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง เวนเสียแตจะอยูภายใตการดูแลของผูใหญ

• ถอดอุปกรณออกจากแหลงจายไฟ เมื่อตองการเติมน้ำมันหอมระเหยหรือเมื่อตองการทำ

ความสะอาด

• หามใชตัวละลายในการทำความสะอาดอุปกรณ

• หากสายไฟที่ใชเชื่อมตออุปกรณไดรับความเสียหายทานจะไดรับการเปลี่ยนสายไฟโดยฝาย

บริการลูกคาหรือตัวแทนจำหนายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

 

1. รูจักกับเครื่องฟอกอากาศ LR300 ของทาน

อากาศที่ปนเปอนและไมไดถูกกรองอาจสงผลเสียตามนี้:

• โรคทางเดินหายใจและการติดเชื้ออาจเกิดไดมากขึ้น 

• สุขภาพถูกทำลายจากแกสอันตรายที่ถูกสูดหายใจเขาไป

เครื่องฟอกอากาศนี้วัตถุประสงคในการทำความสะอาดอากาศภายในอาคารเทานั้น 

      คำเตือน 

หากมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทยกอน การใชงานควรใชงานอุปกรณ

ตามคําแนะนําเทานั้น รูปแบบการใชงานที่ไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดอันตรายได ทางผูผลิตจะไมรับ

ผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หาก เกิดอันตรายจากความประมาทของผูใชงาน

2. วัตถุประสงคในการใชอุปกรณ

3. หมายเหตุ

หลักการในการฟอกอากาศ

1. พัดลมของเครื่องฟอกอากาศดูดอากาศเสียเขาเครื่อง

2. แผนกรองขั้นตนจะกรองพวกอนุภาคขนาดใหญ เชน ฝุน, ขี้ดิน, หรือ เสนขน

3. หลังจากนั้นถานกัมมันตในแผนกรองจะกรองฟอรมาดีไฮด, น้ำมันเบนซิน, 

แกสอันตราย, และกลิ่นไมพึงประสงคออกจากอากาศที่มีความปนเปอน

4. ทายสุด, แผนกรอง EPA จะกรองเหลาอนุภาคขนาดเล็กเชน แบคทีเรีย, 

ไวรัส, หรือ ละอองเกสร

5. แสง UV-C ที่สามารถเปด/ปดไดจะทำลายเชื้อโรคและกลิ่นไมพึงประสงค

(ที่มาจากสัตวเลี้ยง, การทำอาหาร, หรือ บุหรี่)

6. อากาศสะอาดที่ถูกกักเก็บในน้ำจะถูกพนกลับสูอากาศจากชองบนตัวอุปกรณ

i แผนกรอง EPA E 12 มีประสิทธิภาพการกรองถึง ≥99.5% นั้นหมายความวา
อนุภาค (เชน. แบคทีเรีย, ไวรัส, และละอองฝุน) จะถูกกรองออกไปจากอากาศ
ไดถึง ≥99.5%

โปรดอานหมายเหตุดวยความรอบคอบ หากไมปฏิบัติตามขอมูลดังตอไปนี้ 

อาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย และความเสียหายตออุปกรณได 

     คำเตือน

ควรเก็บบรรจุภัณฑใหหางจากเด็ก เพราะหากเด็กนําวัสดุใดๆเขาปาก อาจกอใหเกิดอันตราย

จากการสําลักได 

ดานไฟฟา 

     คำเตือน

ควรใชงานอุปกรณนี้ ดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับการใชเครื่องใช ไฟฟา

ทุกชนิด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่สามารถเกิดขั้นไดจากกระแสไฟ 

• ทําตามคําแนะนําเหลานี้ ในการใชงาน 

- ใชอุปกรณนี้กับแรงดันไฟฟาที่ระบุไวเทานั้น

- ไมควรใชอุปกรณนี้ หากมีรองรอยของความเสียหาย

- ไมควรใชอุปกรณนี้ ในขณะที่มีพายุ ฝนฟาคะนอง 

• ในกรณีที่มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ใหปดอุปกรณ และดึงสายไฟออกจาก ปลั๊กไฟทันที อยาดึงสาย

ไฟหลักหรืออุปกรณเพื่อตัดการเชื่อมตอกระแสไฟกับอแดปเตอร และหามถือหรือจับสายไฟ

เด็ดขาด ระวังไมใหอุปกรณอยูใกลพื้นผิวรอน

• ควรปดสวิ๊ตชไฟกอนดึงสายไฟออกจากปลั๊กทุกครั้ง

• หามเสียบปลั๊กไฟขณะที่มือเปยกหรือชื้นเปนอันเด็ดขาด

• หามวางอุปกรณไวในจุดที่มีความรอนเนื่องจากอุปกรณอาจละลายและกอใหเกิดไฟไหมได

ถึงคุณลูกคาที่เคารพ,

ขอขอบคุณที่เลือกหนึ่งในสินคาของเรา บริษัทบอยเลอรของเรามีชื่อเสียงดาน

ผลิตภัณฑคุณภาพสูงที่ไดถูกตรวจสอบการใชงานแลว ไมวาจะเปนแผนใหความ

รอน, เครื่องชางน้ำหนัก, เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย, 

เครื่องวัดชีพจร, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด รวมทั้งผลิตภัณฑดานความงาม

และเครื่องนวด กรุณาอานคูมือนี้ใหรอบคอบและเก็บมันไวเพื่อใชในครั้งตอไป

อยาลืมที่จะแบงปนคูมือนี้กับผูที่ใชอุปกรณรวมกับทานและโปรดสนใจราย

ละเอียดในคูมือนี้ดวย

  คำเตือน

สิ่งที่บรรจุมาในกลอง 

• 1x เครื่องฟอกอากาศ

• 1x แผนกรองอากาศ 2 ชั้น (คารบอนกัมมันต/แผนกรอง EPA ชนิด E 12)

• 1x แผนกรองอากาศขั้นตน

• 1x ใบคูมือในการใชงาน

คนทั่วๆ ไปนัั้นมักจะใชเวลาสวนมากภายในอาคาร ซึ่งอากาศภายในอาคารนั้นมักจะมีฝุน,ละออง

เกสร, และขนสัตวเปนจำนวนมาก รวมถึงกลิ่นไมพึงประสงค,แกสอันตราย, รวมถึงแบคทีเรียและ

ไวรัสดวย เครื่องฟอกอากาศ LR300 มีความสามารถในการฟอกอากาศรอบๆ บริเวณนั้นดวยระบบ

การกรอง 3 ชั้น และแสง UV-C ธรรมชาติ

เครื่องฟอกอากาศ LR300

• ฟอกอากาศดวยแผนกรองแบบรวม (ชั้นถานกัมมันตชวยกรองแกสอันตรายและกลิ่นไมพึงประสงค, 

แผนกรอง EPA E 12 ชวยกรอง แบคทีเรีย ไวรัส ไร เกสรดอกไมและฝุนละเอียด) 

• มีแสง UV-C ธรรมชาติ (เพื่อฆาแบคเรีย)

• ทำงานไดอยางเงียบสงบดวยพัดลมที่ปรับได 3 ระดับ

• แสดงคาคุณภาพอากาศแวดลอมดวยตัวเลข

• มีฟงคชันตั้งเวลา (2, 4 หรือ 8 ชั่วโมง)

• เหมาะสมกับหองที่มีขนาดถึง 35 ตรม.

• ใชพลังงานนอย

• หยุดการทำงานตัวเองทันทีที่ฝาครอบตัวเครื่องถูกยกออก

ดวยความนับถือ

ทีมงานบอยเลอรไทย

• ตรวจสอบใหแนใจวา สายไฟและอแดปเตอรไมไดถูกน้ำ ไอน้ำ หรือ 

ของเหลวใดๆ

• หามใชอุปกรณในที่ที่ใกลกับแกสที่กอไฟหรือระเบิดได

• อยาใชอุปกรณที่ถูกแชน้ำ และใหทําการถอดอแดปเตอรออกทันที 

• อยาใชอุปกรณหากอุปกรณมีความเสียหายอยางเห็นไดชัด

สัญลักษณ

หมายเหตุ บันทึกขอมูลสำคัญตางๆ20

PAP

คำเตือน แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายตอสุขภาพ 

สำคัญ แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณหรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 

การกำจัดกลองบรรจุควรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การใชงาน

     สำคัญ

ตองปดอุปกรณหรือตัดการเชื่อมตอกับกระแสไฟทุกครั้งหลังการใชงานหรือเมื่อตองการทำ

ความสะอาด



6.3. ความแรงของใบพัด

เครื่องฟอกอากาศมีระดับความแรงของใบพัด 3 ระดับดวยกัน: 

      (ต่ำ),        (ปานกลาง),และ           (สูงสุด)

• กดที่ปุมความแรงของใบพัด       เพื่อปรับระดับความแรง ทานสามารถดูระดับความแรงที่กำลัง

ใชอยูไดที่ไฟบนแผงควบคุม

5.2. สถานที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ

1. วางอุปกรณลงในพื้นผิวที่แข็งและปองกันการสั่นสะเทือนและเสียงดัง 

     สำคัญ

หากวาทานมีความตองการที่จะยายเครื่องฟอกอากาศ โปรดยกเครื่องฟอกอากาศที่ตัวจับ/ยกตรง

สวนหลังของเครื่องเทานั้น

• โปรดอยาวางวัตถุใดๆบนชองบนของอุปกรณหรือชิ้นสวนที่หมุนอยู โปรดตรวจสอบใหมั่นใจ

วาชิ้นสวนที่ขยับไดควรขยับไดอยางอิสระ

• อยาวางสิ่งของบนอุปกรณ

• อยาปลอยใหอุปกรณมีอุณหภูมิสูงมากเกินไป

• ควรระวังไมใหอุปกรณกระทบแสงแดดโดยตรงหรือกระแทกพื้น

• หามเขยาอุปกรณ

• หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำ ใชงานอุปกรณดวยความระมัดระวัง เชน ความ

เสียหายที่อาจเกิดจากการที่น้ำกระเด็นไปใสพื้นไมใกลเคียง

• ควรตั้งอุปกรณบนพื้นผิวแหง

4. คำอธิบายสินคา

5. การตั้งคาเริ่มตน

6. การทำงาน
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i

i

ขอสังเกต

ในการใชงานครั้งแรก ระดับความแรงของใบพัดจะอยูที่ระดับ ‘ปานกลาง’

1
2

3 4

5

67

8

1. ชองพนอากาศ

3. แผนกรองอากาศขั้นตน

5. ฝาครอบ

7. ตัวเครื่อง

4. แผงควบคุม

8. ชองดูดอากาศ

   

  

2. แผนกรองแบบรวม (ชั้นถานกัมมันต/ แผนกรอง EPA 
คลาส E 10)
แผนกรองคารบอนกัมมันต: ชวยกรองแกสที่เปนอันตราย
และกลิ่นไมพึงประสงค
แผนกรอง EPA คลาส E12: กรองเหลาอนุภาคขนาดเล็ก
เชน แบคทีเรีย, ไวรัส, ไรฟุน, ละอองเกสร, และละอองฝุน

6. แสง UV-C ทำลายเชื้อโรคและกลิ่นไมพึงประสงค (ที่มา
จากสัตวเลี้ยง, การทำอาหาร, หรือ บุหรี่) 

3 4 521

หนาจอแสดงและปุมกด

3. ปุมความแรงของใบพัด
เครื่องฟอกอากาศมีความแรงใบพัด 3 ระดับ
ดวยกัน :     (ต่ำ),      (ปานกลาง),        (สูง)

1. ปุม ON/OFF ปุม เปด/ปด เครื่อง 4. ปุมแสง UV-C ปุม เปด/ปด แสง UV-C

2. ปุม ออโต
เปดระบบอัตโนมัติ (ความแรงของใบพัดจะปรับ
ใหเขากับสภาพอากาศโดยอัตโนมัติและ แสง 
LED บนหนาจอจะทำงานอยางตอเนื่อง) หาก
วาไฟใต “เปลี่ยนแผนกรอง”กระพิบ โปรดทำ
การเปลี่ยนแผนกรอง และ กดปุมออโต
คางไวเพื่อรีเซ็ตระบบอัตโนมัติ 

5. ปุมตั้งเวลา
เครื่องฟอกอากาศมีระบบตั้งเวลาที่สามารถกำ-
หนดเวลาในการทำงานกอนที่เครื่องจะปดตัวเอง
โดยอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องฟอกอากาศรุน LR300 
นี้มีเวลาใหเลือก 3 ชวงเวลาดวยกัน: 2H 
(2 ชั่วโมง), 4H (4 ชั่วโมง), และ 8H (8 ชั่วโมง)

2. ติดตั้งอุปกรณใหมีพื้นที่วางรอบดานอุปกรณประมาณ 30 ซม

3. ตรวจสอบวาชองพนลมออกและดูดลมเขาไมมีอะไรกีดขวางอยู  

5.1. วิธีเอาเครื่องฟอกอากาศออกมาใช

1. แกะกลองบรรจุภัณฑ

2. ยกเครื่องฟอกอากาศออกจากกลองโดยไมตองดึงถุงพลาสติกออก

3. แกะแผนพลาสติกออกใหหมดพรอมแกะแผนกรองอากาศ 2 ชั้นออกจากตัวเครื่อง (โปรดอาน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่บท ‘วิธีเปลี่ยนแผนกรอง’) แกะแผนพลาสติกออกจากแผนกรอง แลวจึงใส

แผนกรองกลับเขาไปในตัวเครื่องดังเดิม

4. ตรวจสอบวาตัวเครื่อง, ปลั๊กไฟ, หรือสายไฟมีจุดที่ชำรุดหรือไม

6.1. วิธีเปดใชเครื่องฟอกอากาศ

1. โปรดปฎิบัติตามวิธีใชในบทที่ 5 “การตั้งคาเริ่มตน”

2. เสียบปลั๊กไฟและตรวจสอบใหมั่นใจวาสายไฟไมไดอยูในบริเวณที่ทำใหคนรอบขางเดินสะดุดได

3. กดปุม ON/OFF เพื่อเปดใชงานเครื่องฟอกอากาศ

6.2. ระบบอัตโนมัติ

เครื่องฟอกอากาศรุน LR300 มีระบบอัตโนมัติ ในเวลาที่ระบบอัตโนมัติถูกใชงานความแรงของใบ

พัดจะปรับใหเขากับสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ นั้นหมายความวายิ่งสภาพอากาศโดยรอบมีมลพิษ

เยอะเทาไหร ระบบอัติโนมัติจะสั่งใหใบพัดทำงานดวยความแรงมากขึ้นเทานั้น

!ขอสังเกต
หากวาไฟขางบนปุม       กะพริบ นั้นหมายความวาทานตองเปลี่ยนแผนกรองหากตอง
การเปลี่ยนแผนกรอง โปรดอานวิธีที่ถูกตองที่หมวด “วิธีเปลี่ยนแผนกรอง”

1. หากทานตองการใชระบบอัตโนมัติ โปรดกดที่ปุมออโต       ในขณะที่เครื่องฟอกอากาศกำลัง

ทำงานอยู และหากวามีไฟขึ้นขางบนปุมออโตก็หมายความวาระบบออโตทำงานแลว

2. กดปุมออโต       อีกครั้งเพื่มปดการทำงานของระบบ ไฟขางบนปุมจะดับไปเมื่อปดระบบ

6.4. แสง UV-C

แสง UV-C มีหนาที่ในการทำลายเชื้อโรคในอากาศรอบแวดลอมและมีความ

สามารถในการทำลายกลิ่นไมพึงประสงคทั้งหลาย เชน บุหรี่, กลิ่นจากการทำ

อาหาร, และกลิ่นสัตวเลี้ยง โดยใชไทเทเนียมไดออกไซดในการแตกโมเลกุลของ

กลิ่นไมพึงประสงค

1. หากทานตองการเปดแสง UV-C โปรดกดที่ปุมแสง UV-C ในขณะที่เครื่อง

ฟอกอากาศกำลังทำงานอยู และหากวามีไฟขึ้นขางบนปุม UV-C ก็หมายความ

วาแสง UV-C ทำงานแลว

2. กดปุมแสง UV-C อีกครั้งเพื่มปดการทำงาน ไฟขางบนปุมจะดับไปเมื่อปดแสง

6.5. ระบบตั้งเวลา

เครื่องฟอกอากาศมีระบบตั้งเวลาที่สามารถกำหนดเวลาในการทำงานกอนที่

เครื่องจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องฟอกอากาศรุน LR300 นี้มีเวลาให

เลือก 3 ชวงเวลาดวยกัน: 2H (2 ชั่วโมง), 4H (4 ชั่วโมง), และ 8H (8 ชั่วโมง)

1. กดปุมตั้งเวลา (TIMER) หากทานตองการปรับเปลี่ยนเวลา โดยระยะเวลา

จะแสดงขึ้นบนแผงบังคับ หลังจากนั้นเครื่องฟอกอากาศจะหยุดทำงานทันที

ที่เลยเวลาที่ทานไดตั้งเอาไว

6.6. วิธีเปลี่ยนแผนกรอง

แผนกรอง 3 ชั้นควรถูกเปลี่ยนหลังจากถูกใชงานมาแลว 4,320 ชั่วโมง โดยแสง 

LED สีน้ำเงินจะกระพิบขึ้นขางบนปุมออโต AUTO หากทานใชเครื่องฟอก

อากาศเกิน 4,320 ชั่วโมงแลว

2. หากทานตองการปดระบบตั้งเวลา ใหกดปุมตั้งเวลา (TIMER) ไปเรื่อยๆจน

กวาแสงบนปุมตั้งเวลาจะดับ หลังจากนั้นเครื่องฟอกอากาศจะทำงานไปเรื่อยๆ

จนกวาทานจะปดเครื่องดวยตนเอง

โปรดทำตามขั้นตอนดังตอไปนี้หากทานตองการเปลี่ยนแผนกรอง: 

1.

2.

 

1. กดที่ปุมเปด/ปด เพื่อปดเครื่องฟอกอากาศ
และดึงปลั๊กไฟออก 

2. แกะฝาครอบ (ที่ยึดดวยแมเหล็ก) เครื่อง
ฟอกอากาศออก โดยใหดึงที่ดานลางขึ้นบน
ของฝาครอบ

3. ถอดแผนกรองขั้นตนออก แลวดึงที่แถบ
ดานขางทั้งสองเพื่อถอดแผนกรอง 2 ชั้น

4. ใสแผนกรอง 2 ชั้นอันใหมโดยจัดใหอยูใน
แนวเดียวกันกับแถบดานขางดังในรูป หลัง
จากนั้นใหวางแผนกรองขั้นตนทับอีกที



     คำเตือน

โปรดตรวจสอบกอนทำความสะอาดวาทานไดถอดปลั๊กเปนที่เรียบรอยแลว

7. การทำความสะอาดและดูแลรักษา

9. การกำจัด

10. ชิ้นสวนที่ใชทดแทนไดและชิ้นสวนเพิ่มเติม

11. ขอมูลทางเทคนิคของ

12. การรับประกัน/การบริการลูกคา

8. ปญหา

ผูนำเขา: บริษัท เบลเมกสไทย จำกัด
สำนักงานใหญและคลังสินคา: 15/117 หมู.3 
ซ.เกากิโล 23 ถ.เกากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี 20110 แฟกซ: 038-314119
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ

โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942 

หน้า 3

i หากทานตองการที่จะเปลี่ยนแผนกรองภายในชวงเวลาที่ตองการ (ทุกๆ 6 เดือน) แผน

กรอง 2 ชั้นมีสติ๊กเกอรอยูที่มุมบนเพื่อใหทานสามารถเขียนวันที่ที่เปลี่ยนแผนกรองได

1.

2.

5. วางฝากรอบเครื่องฟอกอากาศใหเขาที่จน
กวาจะไดยินเสียง คลิ๊ก (เสียงของที่ยึดแมเหล็ก
ลงล็อค) โดยใหวางจากดานบนลงลาง

6. เสียบปลั๊ก (ตรวจสอบใหมั่นใจวาสายไฟ
ไมไดอยูในบริเวณที่ทำใหคนรอบขางเดิน
สะดุดได) และกดปุมออโต (AUTO) คางไว 
5 วินาที จำนวนชั่วโมงใชงานจะเริ่มใหม
ที่ 0 ชั่วโมง

7.1. วิธีทำความสะอาดแผนกรอง

! การทำความสะอาดเปนประจำ (1 ครั้ง/เดือน) เปนสิ่งที่จำเปนเพื่อสุขอนามัย และการทำงาน

ที่ปราศจากความผิดพลาด

• ทำความสะอาดแผนกรอง 3 ชั้นดวยเครื่องดูดฝุนขนาดเล็กที่มีหัวแปรง ในการทำความสะอาด

อยางละเอียด ควรดึงแผนกรองอากาศขั้นตนออกและทำความสะอาด แผนกรองถานกัมมันต

ซึ่งอยูขางหลัง และแผนกรอง EPA ที่อยูดานหลังของแผน กรองถานกัมมันต จากนั้นจงวาง

แผนกรองอากาศขั้นตนลงบนที่เดิม

แผนกรองถานกัมมันต แผนกรอง EPA E12 

ดานหนา ดานหลัง

     สำคัญ

แผนกรอง 3 ชั้นควรถูกเปลี่ยนหลังจากถูกใชงานมาแลว 1,000 ชั่วโมง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่ม

เติมที่บท “วิธีเปลี่ยนแผนกรอง”) หามลางแผนกรองแบบ 3 ชั้น

7.2. วิธีทำความสะอาดตัวเครื่องฟอกอากาศ

โปรดทำความสะอาดตัวเครื่องฟอกอากาศดวยผาเปยกหมาดๆ (ใชน้ำหรือสาร

ละลายสำหรับทำความสะอาดออนๆได) และหามใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่

ผสมสารระเหยชนิดรุนแรงเปนอันเด็ดขาด มิเชนนั้นทานอาจทำใหพื้นผิวของตัว

เครื่องเสียหายได

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

เครื่องเปดใชงานไมได

ทางเดินของอากาศไมเพียงพอ

เครื่องฟอกเสียงดังมาก

ยังไมไดเสียบปลั๊ก เสียบปลั๊กอีกครั้ง

ใสแผนกรองทั้ง 3 ชั้น
ไมถูกตอง

วางฝาครอบเครื่องไมถูกตอง

แผนกรองสกปรก

ตรวจสอบใหแนใจวาแผน
กรองทั้ง 3 ชั้นถูกใสไวถูก
ตำแหนงดีแลวหรือยัง

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบ
ถูกวางไวถูกตำแหนงดีแลว
หรือยัง

ทำความสะอาดแผนกรอง 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บท
‘การทำ ความสะอาดและ
ดูแลรักษา’)

ตรวจสอบวามีสิ่งกีดขวาง
ชองดูด/ปลอยอากาศหรือไม

มีสิ่งกีดขวางชองลม

นำสิ่งแปลกปลอมติดออกจาก
ชองดูด/ปลอยอากาศ

ทำความสะอาดแผนกรอง 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บท
‘การทำ ความสะอาดและ
ดูแลรักษา’)

มีสิ่งแปลกปลอมติดอยูที่ชอง
สูบ/ปลอยอากาศ

มีสิ่งอุดตันแผนกรองอยู

วางเครื่องฟอกอากาศบน
พื้นแข็ง, ราบ

เครื่องฟอกอากาศถูกวางบน
พื้นที่ไมสม่ำเสมอ

กรุณาอยาทิ้งถานลงในขยะปกติและทิ้งตัวเครื่องในที่ที่เหมาะสมหรือที่ที่

สามารถทำการรีไซเคิลไดเทานั้น มิเชนนั้นทานอาจสรางผลเสียตอสภาพ

แวดลอมได การทิ้งและการกำจัดฟอกอากาศนี้ตองทำตามขอกำหนด 

EC Directive-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

หากมีขอสงสัยโปรดติดตอหนวยงานในพื้นที่ของทาน 

ทานสามารถติดตอสั่งซื้ออะไหลเครื่องกรองอากาศไดที่ตัวแทนจำหนายบอยเลอร

ทุกสาขาหรือสามารถติดตอสั่งซื้อโดยตรงที่ตามที่อยูในใบรับประกัน โปรดแจง

หมายเลขสินคาดังตอไปนี้ 

สินคา รหัสสินคา
แผนกรองอากาศขั้นตน, แผนกรองอากาศ 2 ชั้น 
(คารบอนกัมมันต/แผนกรอง HEPA ชนิด E12)

660.12

รุนสินคา LW220

แรงไฟฟา โปรดดูที่ฉลากของอุปกรณ

เอาตพุต 50 วัตต

ขนาด (ยาว x กวาง x สูง) 324 x 162 x 409 ซม.

น้ำหนักสุทธิ์ 4.5 kg

แสง UV ความยาวของคลื่น 254 นาโนเมตร; ใชงานได 20,000 ชม
หองที่เหมาะสม

หองที่เหมาะสม มากสุดประมาณ 35 ตรม.

การปองกันระดับ 2

สภาพการทำงานที่อนุญาตได

ระดับการปองกัน

relative humidity = ความชื้นสัมพัทธ 
non-condensing = ไมกลั่นตัว

หากทานตองการเคลมสินคา โปรดติดตอแผนกบริการลูกคาหรือตัวแทนจำหนายใกลทาน

หากทานตองการจะคืนสินคา กรุณาแนบใบเสร็จและแจงสวนที่เสียหายกับทางเราดวย

เงื่อนไขการรับประกันมีดังนี้:

1. ระยะเวลาการรับประกันของสินคาบอยเลอรอยูประมาณ 3 ป หรือ หากมากกวานั้นจะเปน

การรับประกันที่เฉพาะแตละประเทศ ระยะเวลาจะนับจากวันที่ซื้อ หากมีการขอเคลมประกัน

 ใบเสร็จหรือใบกำกับสินคาสามารถใชเปนหลักฐานได

2. การซอม (ไมวาจะทั้งเครื่องหรือชิ้นสวน)จะไมยืดระยะเวลาการรับประกัน

3. การรับประกันจะเปนโมฆะหากความเสียหายเกิดจาก

a) การปฏิบัติที่ไมถูกตอง (เชน ใชเครื่องโดยที่ไมไดอานคูมือแนะนำ)

b) มีการซอมเครื่องหรือปลอมแปลงอุปกรณโดยทานลูกคาหรือบุคคลที่ 3

c) การขนสงจากผูผลิตสูผูบริโภคหรือระหวางทางไปศูนยใหบริการ

d) การรับประกันจะเปนโมฆะกับอุปกรณเสริมที่มักสึกหรอตามธรรมชาติ (เชน ขอมือหรือถาน)

4. บุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการเสียหายที่ตามมาที่เกิดจากอุปกรณ 

ไมวาทางตรงหรือทางออม จะไมเกี่ยวของกับการสิทธิ์ถึงแมตัวอุปกรณจะได

รับการรับประกันก็ตาม

7.3. การเก็บรักษา

หากทานไมจงใจที่จะใชอุปกรณเปนระยะเวลานาน ทางเราขอแนะนำใหทานทำความสะอาดและเก็บ

อุปกรณไวในกลองบรรจุภัณฑและวางในที่แหง และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งของวางทับอยูหรือ

มีน้ำขังอยูในถังหรือถาดรอง


