
คูมือการใชงาน
เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

MODEL NO : LB88

สิ่งที่บรรจุมาในกลอง

หนา 1

• อุปกรณสวนฐาน สำหรับเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
• ถังเก็บน้ำ สำหรับเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
• แผนสำหรับหยดน้ำมันหอมระเหย 15 แผน
• แผนกรองคราบตะกรัน 15 แผน
• แปรงทำความสะอาด
• คูมือแนะนำการใชงาน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

• อุปกรณนี้ควรใชในเด็กที่มีอายุมากกวา 8 ปขึ้นไป และหากใชในผูที่
ขาดทักษะ ความรู หรือประสบการณ ควรไดรับคำแนะนำ และการดูแล
เกี่ยวกับวิธีใช ความปลอดภัย และความเสี่ยงจากการใชงานอุปกรณ
จากผูที่มีความรู
• เก็บอุปกรณใหพนมือเด็ก ไมควรใหเด็กเลนอุปกรณนี้
• การทำความสะอาดจะตองไมถูกกระทำโดยเด็กที่ขาดความรูและ
ประสบการณ
• ถอดอุปกรณออกจากกระแสไฟหลัก หากตองการเติมน้ำหรือทำความ
สะอาด
• เมื่อการระเหยของไอน้ำทำงาน  ไอน้ำที่ออกมาจะมีความรอนมาก
อาจทำใหเกิดการลวกได
• หามใชผลิตภัณฑที่เปนตัวทำละลายในการทำความสะอาด
• หากสายไฟของอุปกรณเกิดการชำรุดเสียหาย กรุณาติดตอฝาย
บริการลูกคา เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

 คำเตือน หากไมปฏิบัติตามอาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ
 หรืออันตรายตอรางกาย
 สำคัญ บันทึกความปลอดภัย ที่อาจกอใหเกิดการเสียหาย
 ตออุปกรณ 
 หมายเหตุ บันทึกหมายเหตุเกี่ยวกับขอมูลที่สำคัญ
 อุปกรณนี้ไดรับการปองกัน 2 ขั้น เพื่อใหสอดคลองกับการ
 ปองกันระดับ 2

คำเตือน !

1. เครื่องหมายและสัญลักษณ

2. ทำความรูจักกับอุปกรณ

มนุษยใชเวลาสวนใหญอยูในบานมากกวาขางนอก อากาศที่เหมาะ 
สำหรับความชื้นภายในบาน คือ ความชื้นระหวาง 40%-60% คาความ
ชื้นนี้มักจะไมถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูหนาว เพราะเมื่ออากาศ
หนาวเย็น ที่อยูอาศัยจะของเราก็จะมีความแหงมากขึ้น 
เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศนี้ จะชวยเพิ่มความชื้นใหกับผิิวหนังของ
คุณ รวมถึงเฟอรนิเจอรภายในบานดวยเชนกัน

อากาศที่แหงมากเกินไป มีผลกระทบเชิงลบตอสิ่งตางๆมากมาย
• ริมฝปากแหง แตก และลอก
• ดวงตาแหง และอาจกอใหเกิดการระคายเคืองที่ดวงตาได
• แนวโนมในการติดเชื้อและโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น
• เกิดอาการออนเพลีย เมื่อยลา
• สัตวเลี้ยงอาจตกอยูในความเครียด รวมถึงพืชดวย
• ฝุนจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
• จะกอเกิดไฟฟาสถิตยจากสิ่งของที่ทำจากเสนใยสังเคราะห เชน พรม
วัสดุปูพื้นพลาสติก ฯลฯ
• อาจกอใหเกิดความเสียหายกับเฟอรนิเจอรไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นไมปารเกต
• ทำใหเครื่องดนตรีมีเสียงเพี้ยน

เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ LB88
• ทำงานดวยสองเทคโนโลยี คือ การพนละอองแบบอัลตราโซนิค และ 
เทคโนโลยีการระเหยของน้ำ
• สามารถทำความชื้นสูงสุด 550 มิลลิลิตร / ชั่วโมง
• เหมาะสำหรับหองพักขนาด 48 ตารางเมตร
• เครื่องพนอากาศจะทำใหอากาศถูกสุขลักษณะ แบคทีเรียจะถูกทำลาย
ดวยความรอน
• เหมาะสำหรับการใชงานกับกลิ่นหอม
• สามารถใชแผนปองกันคราบตะกรันกรองน้ำที่ไมสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดคราบตะกอนตางๆ
• การทำงานของเครื่องมีเสียงเล็กนอย
• มีระบบปดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อน้ำในถังเก็บน้ำหมด
• ทำความสะอาดงาย ดวยแปรงทำความสะอาด

3. วัตถุประสงคในการใชงาน

4. บันทึกความปลอดภัย

• อุปกรณนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความชื้นของอากาศภายในหอง
• อุปกรณนี้มีไวสำหรับใชงานสวนตัว

- หากคุณเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือโรคปอด กรุณาปรึกษา
แพทยกอนที่จะทำการใชงานเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
- อุปกรณนี้ มีไวใชตามวัตถุประสงคที่อธิบายไวในคูมือการใชงานนี้
เทานั้น ผูผลิตจะไมรับปดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใชงาน
ที่ไมเหมาะสม หรือเกิดจากความประมาทของผูใชงาน

อานคำแนะนำเหลานี้ดวยความรอบคอบ หากไมปฏิบัติตามอาจกอให
เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายตออุปกรณได เก็บคูมือการใชงาน
นี้ไวในที่ ที่ผูใชงานคนอื่นๆสามารถหยิบอานไดงาย เมื่อตองการใชงาน

เก็บบรรจุภัณฑใหไกลจากเด็ก เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายจากการ
สำลักได หากเด็กนำบรรจุภัณฑเขาปาก

อันตรายจากไฟฟาช็อต

เชนเดียวกับเครื่องใชไฟฟาทั่วไป ควรใชเครื่องเพิ่มความชื้นนี้ดวยความ
ระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดจากกระแสไฟฟา
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใชงาน ดังตอไปนี้
   - ใชอุปกรณนี้ใหเหมาะกับแรงดันไฟฟาที่ระบุไว
   - อยาใชอุปกรณนี้ หากอุปกรณใดๆเกิดการชำรุดเสียหาย
   - อยาใชอุปกรณนี้ ในขณะที่เกิดพายุ ฝนฟาคะนอง
• หากอุปกรณเกิดการทำงานผิดพลาด ใหปดสวิตช และถอดปลั๊กออก
ทันที อยาดึงสายไฟหรือจับอุปกรณโดยตรง และเก็บสายไฟใหไกลจาก
บริเวณที่มีความรอน
• ใชอุปกรณนี้ในหองที่แหงเทานั้น หามใชในหองน้ำ หรือซาวนา
• อยาใชอุปกรณหากอุปกรณเกิดการตกหลนในน้ำ แตใหรีบถอดปลั๊ก
ทันที
• อยาวางอุปกรณในบริเวณที่อาจกอใหเกิดผลกระทบไปในทางที่ไมดี
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไมไดถูกน้ำ ของเหลว หรือไอน้ำ

คำเตือน !

คำเตือน !

คำเตือน !



• อุปกรณสวนฐาน สำหรับเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
• ถังเก็บน้ำ สำหรับเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
• แผนสำหรับหยดน้ำมันหอมระเหย 15 แผน
• แผนกรองคราบตะกรัน 15 แผน
• แปรงทำความสะอาด
• คูมือแนะนำการใชงาน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

• อุปกรณนี้ควรใชในเด็กที่มีอายุมากกวา 8 ปขึ้นไป และหากใชในผูที่
ขาดทักษะ ความรู หรือประสบการณ ควรไดรับคำแนะนำ และการดูแล
เกี่ยวกับวิธีใช ความปลอดภัย และความเสี่ยงจากการใชงานอุปกรณ
จากผูที่มีความรู
• เก็บอุปกรณใหพนมือเด็ก ไมควรใหเด็กเลนอุปกรณนี้
• การทำความสะอาดจะตองไมถูกกระทำโดยเด็กที่ขาดความรูและ
ประสบการณ
• ถอดอุปกรณออกจากกระแสไฟหลัก หากตองการเติมน้ำหรือทำความ
สะอาด
• เมื่อการระเหยของไอน้ำทำงาน  ไอน้ำที่ออกมาจะมีความรอนมาก
อาจทำใหเกิดการลวกได
• หามใชผลิตภัณฑที่เปนตัวทำละลายในการทำความสะอาด
• หากสายไฟของอุปกรณเกิดการชำรุดเสียหาย กรุณาติดตอฝาย
บริการลูกคา เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

 คำเตือน หากไมปฏิบัติตามอาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ
 หรืออันตรายตอรางกาย
 สำคัญ บันทึกความปลอดภัย ที่อาจกอใหเกิดการเสียหาย
 ตออุปกรณ 
 หมายเหตุ บันทึกหมายเหตุเกี่ยวกับขอมูลที่สำคัญ
 อุปกรณนี้ไดรับการปองกัน 2 ขั้น เพื่อใหสอดคลองกับการ
 ปองกันระดับ 2

หนา 2

การซอมแซม

• เฉพาะผูเชี่ยวชาญเทานั้น ที่สามารถเปดและซอมแซมอุปกรณได
ฉะนั้นหากเกิดปญหาใดๆ กรุณาติดตอฝายบริการลูกคา
ความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม

มีความเสี่ยงที่อาจเกิดไฟไหมได หากไมใชอุปกรณตามคำแนะนำเหลา
นี้
• อยานำวัตถุใดๆ มาคลุมหรือทับอุปกรณ เชน ผาหม หรือ หมอน
• อยาใชอุปกรณใกลวัตถุไวไฟ 
ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการลวก

เมื่อเปดใชงานอุปกรณ ระบบการระเหยของน้ำทำงาน ไอน้ำที่ออกมา
จะคอนขางรอน
• ระหวางที่อุปกรณทำงาน ไมควรนำใบหนา และฝามือเขาไปใกลชอง
ปลอยควันของอุปกรณ
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณบริเวณที่มีความรอน
• อยาพยายามถอดหัวฉีดละออง หรือ แผนปองกันคราบตะกรันออก
จากอุปกรณ หลังปดอุปกรณ และถอดปลั๊กไมเกิน 15 นาที ขั้นตอนนี้
จะทำตอเมื่อตองการทำความสะอาดอุปกรณเทานั้น
• ดวยการทำงานของเครื่อง ที่อาจกอใหอุปกรณมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้
ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะหากมีเด็กอยูดวย
ฉะนั้น ควรวางอุปกรณใหไกลจากพื้นที่ ที่เด็กสามารถเขาถึงได
การจัดการ

อุปกรณจะตองปด และตัดการเชื่อมตอกระแสไฟทุกครั้ง หลังการใชงาน
และกอนทำความสะอาด
• อุปกรณนี้ มีไวใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในคูมือนี้เทานั้น ผูผลิตจะ
ไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชงานที่ไมเหมาะสม หรือ
การใชงานที่ประมาทของผูใชงาน
• อุปกรณนี้ไมไดมีไวสำหรับการใชงานโดยผูที่ขาดทักษะ (รวมถึงเด็ก)
ขาดประสบการณ และความรูความเขาใจ จนกวาจะไดรับการดูแล และ
แนะนำการใชงาน โดยผูที่มีความรูและประสบการณ เพื่อความปลอดภัย
ในการใชงานอุปกรณ

• เด็กควรไดรับการดูแล เพื่อใหแนใจวาจะไมเลนอุปกรณนี้
• ตรวจสอบใหแนใจวา สายไฟไมไดพันกับวัตถุใดๆ เพราะอาจจะทำ
ใหสายไฟมีปญหาในภายหลังได
• อยาใสวัตถุใดๆ ลงในชองดานบนอุปกรณ
• ไมวางวัตถุใดๆ ลงบนอุปกรณ
• อยาปลอยใหอุปกรณมีอุณหภูมิสูงเกินไป
• หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดจากน้ำ โดยการเก็บอุปกรณอยาง
ระมัดระวัง เชน ความเสียหายที่เกิดจากน้ำสาดในบริเวณใกลเคียงอุปกรณ
• หากอุปกรณเกิดการลมหรือเอียง น้ำอาจจะไหลออกมา แมวาจะถูกปด
และถอดปลั๊กออกก็ตาม
• บริเวณใกลเคียงอุปกรณ อาจเกิดความชื้นได
• เกิดคราบตะกรันสีขาว
• อยาตั้งอุปกรณไวบนพื้น แตใหวางอยูในชั้นที่สูงขึ้น เชน บนโตะ
• วางอุปกรณในตำแหนงที่ไมมีสิ่งของมากีดขวางบริเวณชองสำหรับ
ปลอยไอน้ำ
• ไมควรปลอยใหมีน้ำเหลืออยูภายในถังเก็บน้ำ หากไมไดใชงานอุปกรณ
การกำจัดทิ้ง
การกำจัดทิ้ง ควรเปนไปตามขอกำหนดของ WEEE หากพบขอสงสัยหรือ
มีคำถาม โปรดตอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามปญหา
*WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment 

1. ไฟแสดงสถานะ
2. ปุมหมุนควบคุมการระเหยของน้ำ  
3. ปุมสำหรับเปดใชงานการระเหยของน้ำ
4. ไฟ LED แสดงผล การระเหยของน้ำ
ระดับ 1
5. ไฟ LED แสดงผล การระเหย
ของน้ำ ระดับ 2 
(ถาไฟขอที่ 4,5 ติดพรอมกัน
คือการระเหยอยูที่ระดับ 3)
6. ตัวชี้วัดระดับน้ำ
7. ชองสำหรับยกถังเก็บน้ำ
8. ถังเก็บน้ำ
9. เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศสวนฐาน
10. ฝาเกลียวปดถังเก็บน้ำ
11. เซ็นเซอรตรวจจับระดับน้ำ 14. ชองปลอยไอน้ำ แบบ 2 หัวฉีด
12. ชองปลอยลม  15. ชองใสแผนกรองคราบตะกรัน
13. ชองใสแผนอโรมา

รูปแบบการทำงาน
A. สั่นสะเทือนแบบความถี่สูง และปลอยหยดน้ำเล็กๆ จากพื้นผิวของน้ำ
B. พัดลมทำการลำเลียงความชื้น ออกไปในหองพัก
C. ระบบการระเหยของน้ำจะทำงาน
D. หากตองการกลิ่นหอม สามารถใชรวมกับน้ำมันหอมระเหยได

• แกะกลองบรรจุภัณฑออก
• แกะพลาสติก, แผนฟลมทั้งหมดออกจากอุปกรณ
• ตรวจสอบอุปกรณ และสายไฟ วาไดรับความเสียหายหรือไม
ขั้นตอนการเติมน้ำ
• หากตองการเติมน้ำ ใหถอดปลั๊กไฟออกจากไฟบาน
• ยกชองพนไอน้ำออกจากแทน
• ยกถังเก็บน้ำออกจากแทนดวยชองยกดานบน
• พลิกถังเก็บน้ำคว่ำลง และหมุนฝาเกลียวออก เพื่อเติมน้ำ
• เติมน้ำสะอาดใสถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำสามารถจุน้ำไดสูงสุด 6 ลิตร
• ปดถังเก็บน้ำ ดวยการหมุนฝาเกลียวปดใหสนิท
• คุณสามารถใสแผนกรองคราบตะกรัน บริเวณสวนประกอบ 
หมายเลขที่ 15 (แนะนำใหคุณใช หากน้ำที่ทานใชไมสะอาดเพียงพอ)
• ถังเก็บน้ำจะตองถูกวางในตำแหนงที่เหมาะสม และแนบสนิทไปกับ
สวนฐาน
• ตรวจสอบวา หัวฉีดละอองไอน้ำถูกวางในตำแหนงที่ถูกตอง บนถัง
เก็บน้ำ

• หามใสน้ำมันหอมระเหย หรือน้ำหอม ลงในน้ำเด็ดขาด เพราะอาจกอ
ใหเกิดความเสียหายตออุปกรณ และ อัลตราซาวด เมมเบรน ได
• ใชน้ำสะอาดเทานั้น

คำเตือน !

คำเตือน !

คำเตือน !

สำคัญ!
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5. รายละเอียดของอุปกรณ
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6. การใชงาน

สำคัญ!
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ตำแหนงที่สมควรตั้งอุปกรณ
• วางเครื่องเพิ่มความชื้น ในตำแหนงที่ไมทำใหระดับน้ำเสียสมดุล
• วางเครื่องเพิ่มความชื้น ใหใกลเคียง บริเวณที่ตองการความรอน
จากการระเหยของไอน้ำ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหองพักขนาดใหญ
(อยาปลอยใหอุณหภูมิของเครื่อง เกิน 50 องศาเซลเซียส) ตรวจสอบ
ชองพนละอองไอน้ำดานบนอยางสม่ำเสมอ วาสามารถพนอากาศ
ออกมาไดปกติหรือไม

ตรวจสอบความชื้นของอากาศภายในบริเวณที่ใชอยางสม่ำเสมอ เพราะ
การใชเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศตอเนื่องนานเกินไป อาจทำใหอากาศ
โดยรอบ มีความชื้นสูงเกิน 60%
เปดการใชงานอุปกรณ
• เสียบสายไฟของอุปกรณเขากับปลั๊กบาน
• ปุมควบคุมจะอยูในตำแหนง Min/      ใหหมุนปุมควบคุมไปทางขวา
เพื่อทำการเปดเครื่อง ไฟสถานะสีน้ำเงินจะแสดงขึ้น หากน้ำในถังไมพอ
หรือไมมีน้ำในถังเก็บน้ำ ไฟสถานะจะขึ้นเปนสีแดง และระบบรักษา
ความปลอดภัยของอุปกรณจะทำงาน โดยอุปกรณจะปดตัวลงอัตโนมัติ
• ใชปุมควบคุม ตั้งคาการระเหยของไอน้ำตามที่ตองการ การระเหย
สูงสุดอยูที่ 550 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
• เมื่อเปดอุปกรณ การระเหยของน้ำจะถูกตั้งคาไวที่ ระดับ 1 ไฟ LED
สีน้ำเงินจะแสดงขึ้น 1 ดวง 
เมื่อกดปุมควบคุมตรงกลาง (   ) ระดับการระเหยของไอน้ำ จะเปลี่ยน
เปนระดับ 2 ไฟสีน้ำเงินดวงที่ 2 จะแสดงขึ้น
เมื่อกดปุมควบคุมตรงกลาง อีกครั้ง ระดับการระเหยของไอน้ำ จะเปลี่ยน
เปนระดับ 3 ไฟสีน้ำเงินจะติดทั้ง 2  ดวง
เมื่อกดปุมควบคุมตรงกลาง อีกครั้ง การระเหยของไอน้ำจะปดตัวลง
ไฟ LED จะดับลง
• ตรวจสอบระดับน้ำอยางสม่ำเสมอ และเติมน้ำใสถังเก็บน้ำ ถาจำเปน

คุณสามารถหยดน้ำมันหอมระเหยหรือกลิ่นหอมอื่นๆ  บริเวณชองสำหรับ
เติมน้ำมันหอมระเหย เพื่อทำใหบรรยากาศภายในหองผอนคลายมากขึ้น

การทำความสะอาด อัลตราซาวด เมมเบรน ดวยแปรง และการทำ
ความสะอาดอุปกรณสวนฐาน

เทน้ำที่อยูในสวนฐานทิ้งดานขางอุปกรณ
• ทำความสะอาดอัลตราซาวด เมมเบรน โดยใชแปรงทำความสะอาด
ที่แถมมากับเครื่อง
อาจมีสิ่งสกปรกเหลืออยูภายในอุปกรณสวนฐาน ใหเติมน้ำสะอาดเล็ก
นอยลงในอุปกรณ และเทน้ำทั้งหมดทิ้งอีกครั้ง

ทำความสะอาดอุปกรณ สวนกระบวนการระเหยของน้ำ

อุปกรณสวนนี้จะมีอุณหภูมิสูงหลังการใชงาน หากตองการทำความ
สะอาด ควรปลอยใหอุณหภูมิของอุปกรณลดลงกอน แลวจึงทำความ
สะอาดในภายหลัง

7. การทำงาน

สำคัญ!

หมายเหตุ

8. การทำความสะอาดและการเก็บรักษา

• การทำความสะอาด และฆาเชื้ออยางสม่ำเสมอ เปนสิ่งจำเปนสำหรับ
การใชงานอยางถูกสุขลักษณะ
• เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศนี้สามารถถอดทำความสะอาดไดอยาง
งายดาย โดยที่ไมตองใชเครื่องมือใดๆชวย
• ทำความสะอาดเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศอยางสม่ำเสมอ หากมี
น้ำอยูภายในอุปกรณ และไมไดใชงานมากกวา 3 วัน
• หากไมทำความสะอาด และรักษาสุขอนามัยที่ถูกตอง อาจกอให
เกิดเชื้อแบคทีเรีย ตะไคร และเชื้อราภายในน้ำได
อยางไรก็ตาม เราขอแนะนำการทำความสะอาดตามชวงเวลา ตอไปนี้

• ทำความสะอาดอุปกรณ เฉพาะวิธีการที่ระบุไวในคูมือเทานั้น
• ระหวางการทำความสะอาด ของเหลวอาจจะหยดใสอุปกรณในสวน
ฐานได
• หามใชผลิตภัณฑที่มีตัวทำละลาย ในการทำความสะอาด
• ใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์ออน หรือน้ำสมสายชู/น้ำสมสายชู
กลั่น ในการทำความสะอาด และฆาเชื้อโรคเทานั้น

ทุก
 3 

วัน
ตา

มค
วา

มจ
ำเป

น

X

X

 ทำความสะอาดอัลตราซาวด เมมเบรน
ดวยแปรงทำความสะอาด

ลางถังเก็บน้ำ และเปลี่ยนน้ำ

X

X

ทำความสะอาดเครื่องเพิ่มความชื้นทั้งภายใน และภายนอก

ขจัดคราบตะกรัน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 

    

     1. จับชองปลอยลมดวยมือ
ขางเดียว และหมุนทวน
เข็มนา ิกา
อยางเบามือ

3. หยิบแผน
กรองคราบตะกรัน
ออก

5. อาจมีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยูภายใน
อุปกรณ ใหเติมน้ำสะอาดเล็กนอยลงใน
อุปกรณ และเทน้ำทิ้งทางดานขาง

2. ยกชองปลอยลมออก
อยางเบามือ

4. ทำความสะอาดดวยแปรง
หากอุปกรณสกปรกมาก
ใหใชน้ำยาทำความสะอาด
ผสมน้ำและทิ้งไว 10-15 นาที
หลังจากนั้นจึงใชแปรงทำความสะอาด

6. ทำความสะอาดแผนกรอง
คราบตะกรันดวยการ
ซักในน้ำสะอาด
อยางเบามือ

7. ใสแผนกรองคราบตะกรัน
และชองปลอยลมเขาในอุปกรณ
อีกครั้ง 
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การทำความสะอาดถังเก็บน้ำและเปลี่ยนน้ำในถังเก็บน้ำ
• ทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยางสม่ำเสมอ อยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้ง
หากใชงานเครื่องเพิ่มความชื้นทุกวัน
• ใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีฤทธิ์ออน หรือน้ำสมสายชู/น้ำสม
สายชูกลั่น ในการทำความสะอาด
• ทำความสะอาดบริเวณฝาเกลียว ดวยแปรงทำความสะอาด
• เติมน้ำใสถังเก็บน้ำ ประมาณครึ่งถัง
• ปดฝาถังเก็บน้ำใหสนิท ดวยการหมุนฝาเกลียว
• เขยาถังเก็บน้ำหลายๆครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถัง
• เทน้ำออกจากถัง
• ทำซ้ำในขั้นตอนการเติมน้ำสะอาด จนกวาจะแนใจวาถังเก็บน้ำนั้น
สะอาดแลว
การทำความสะอาดเครื่องเพิ่มความชื้นทั้งภายในและภายนอก
• เทน้ำที่อยูในสวนฐานทิ้งออกทางดานขางของอุปกรณ
• เช็ดเครื่องเพิ่มความชื้น ดวยผาชุบน้ำหมาด ทั้งภายใน และภายนอก
ใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์ออน หรือน้ำสมสายชู ในการทำความ
สะอาดเทานั้น
การขจัดคราบตะกรัน
การขจัดคราบตะกรันภายในอัลตราซาวด เมมเบรน
น้ำกระดางที่มีแรธาตุเยอะเกินไป อาจกอใหเกิดคราบตะกรันภายใน
อุปกรณได โดยเฉพาะบริเวณ อัลตราซาวด เมมเบรน คราบตะกรัน
จะจับตัวเปนแผนสีขาว ดังนั้น จึงควรทำการขจัดคราบตะกรันอยาง
สม่ำเสมอ
• หยดน้ำยาขจัดคราบตะกรันบริเวณอัลตราซาวด เมมเบรน
• ปลอยใหน้ำยาทำความสะอาดออกฤทธิ์ประมาณ 2-5 นาที
• ทำความสะอาดอัลตราซาวด เมมเบรน ดวยแปรงทำความสะอาด
• ลางอุปกรณสวนฐานอีก 2 ครั้ง ดวยน้ำสะอาด
การทำความสะอาดภายในอุปกรณสวนฐาน
• ใชผาที่คอนขางนุม ชุบน้ำยาขจัดคราบตะกรัน
• ใชผาที่ชุบน้ำยาขจัดคราบตะกรัน เช็ดภายในฐานของอุปกรณ
• เทน้ำสะอาดลงในสวนฐานเล็กนอย
• เทน้ำออกจากเครื่อง ทางดานขาง
• ทำตามขั้นตอนการเทน้ำเขาไปในสวนฐาน ซ้ำอีกหนึ่งครั้ง
การขจัดคราบตะกรันภายในถังเก็บน้ำ
• เติมน้ำใสถังเก็บน้ำ ประมาณครึ่งถัง
• หยดน้ำยาขจัดคราบตะกรันลงในถังเก็บน้ำ
• ปดถังเก็บน้ำ ดวยการหมุนฝาเกลียวใหแนน
• เขยาถังเก็บน้ำหลายๆครั้ง
• เทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้ง
• เติมน้ำสะอาดเขาถังเก็บน้ำ เขยา และเททิ้ง
ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ 2 ครั้ง

การจัดเก็บอุปกรณ
หากคุณไมไดใชอุปกรณนี้เปนเวลานาน เราขอแนะนำใหคุณทำความ
สะอาดอุปกรณ โดยไมใหมีน้ำหลงเหลืออยูภายในอุปกรณ และตาก
อุปกรณใหแหง กอนจะเก็บลงในบรรจุภัณฑเดิมในสถานที่ไมมีความชื้น
และตองมั่นใจวา ไมมีวัตถุใดๆ วางทับลงบนอุปกรณ

อุปกรณกรองคราบตะกรัน รหัส 162.843.
น้ำกระดางที่มีแรธาตุเยอะเกินไป อาจกอใหเกิดคราบตะกรันภายใน
อุปกรณ เราจึงขอแนะนำ อุปกรณเสริม ที่จะชวยใหการใชงานเครื่อง
เพิ่มความชื้นในอากาศ ปลอดภัยยิ่งขึ้น คือ อุปกรณกรองคราบตะกรัน
หากตองการสั่งซื้อ กรุณาติดตอฝายบริการลูกคา

• หากอุปกรณกรองคราบตะกรันไมทำการกรองคราบตะกอนตางๆแลว
ควรเปลี่ยนอุปกรณกรองคราบตะกรันใหม
• อายุการใชงานของอุปกรณกรองคราบตะกรัน จะอยูที่ 2 เดือน หรือ
มากที่สุด 3 เดือน
• หากไมไดทำการใชงานเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศเปนเวลานาน
ควรถอดอุปกรณปองกันคราบตะกรันออกจากถังน้ำ และเก็บในที่แหง
ขั้นตอนการใสอุปกรณกรองคราบตะกรัน
• ยกถังน้ำออกจากอุปกรณสวนฐาน และหงายขึ้น
• หมุนฝาเกลียว เพื่อเปดถังน้ำ
• หมุนอุปกรณกรองคราบตะกรัน ใสภายในฝาเกลียวของถังเก็บน้ำ
• ปดถังเก็บน้ำ ดวยฝาเกลียวที่ติดอุปกรณกรองคราบตะกรัน เรียบรอย
แลว ใหแนน

แผนกรองคราบตะกรัน 10 แผน รหัส 163.141
แผนอโรมา 10 แผน รหัส 163.142

9. อะไหลเพิ่มเติมและอุปกรณเสริม

หมายเหตุ

10. ปญหาและวิธีแกไข

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข
หากปุมควบคุม
ไมมีไฟขึ้น

สายไฟไมไดเสียบปลั๊ก เสียบสายไฟเขากับปลั๊ก
ปุมควบคุมอยูในตำแหนง
ต่ำสุด

หมุนปุมควบคุมไปตามเข็มนา ิกา เพื่อให
ปุมควบคุมอยูในตำแหนงสูงสุด

ไฟ LED ไมทำงาน

ไฟ LED เปนสีแดง

สายไฟไมไดเสียบปลั๊ก เสียบสายไฟเขากับปลั๊ก

น้ำในถังมีปริมาณนอยเกินไป เติมน้ำใสถังเก็บน้ำ

ปุมควบคุมอยูในตำแหนง
ต่ำสุด

หมุนปุมควบคุมไปตามเข็มนา ิกา เพื่อให
ปุมควบคุมอยูในตำแหนงสูงสุด

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

11. ขอมูลทางเทคนิค

ขนาด (ยาวxกวางxสูง)
ความยาวของสายไฟ
น้ำหนัก
แรงดันไฟ / ความถี่
กำลังไฟ
ขนาดพื้นที่หองที่เหมาะสม
ขนาดถังบรรจุน้ำ
ปริมาณการปลอยความชื้น

เครื่องหมายและ
สัญลักษณ

ประมาณ 29.5 ซม. x 19.5 ซม. x 28 ซม.
ประมาณ 1.4 เมตร
ประมาณ 2.24 กิโลกรัม
220-240 V AC / 50/60 เฮิรต
280 วัตต
48 ตารางเมตร
ประมาณ 6 ลิตร
550 มิลลิลิตร / ชั่วโมง

อุปกรณนี้ไดรับการปองกันสองเทา
เพื่อใหสอดคลองกับการปองกันระดับ 2

ชองปลอยไอน้ำ
ไมทำงาน

ไฟ LED เปนสีแดง เติมน้ำใสถังเก็บน้ำ

ไอน้ำมีกลิ่นที่ไม
ปกติ

อุปกรณยังใหมอยู > เทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้ง
> วางถังเก็บน้ำในบริเวณที่ อากาศถายเท
ประมาณ12 ชั่วโมง

อุปกรณมีเสียงผิดปกติ วางถังเก็บน้ำลงบนฐาน
ไมสนิทหรือวางไมถูกตอง

> ยกถังเก็บน้ำขึ้น และวางใหมในตำแหนงที่
ถูกตอง ถังเก็บน้ำจะตองแนบสนิทกับฐาน

ไอน้ำปลอยออกมาใต
ถังเก็บน้ำ

วางถังเก็บน้ำลงบนฐาน
ไมสนิทหรือวางไมถูกตอง

> ยกถังเก็บน้ำขึ้น 
> ตรวจสอบระหวางสวนฐานและถังเก็บน้ำ
วามีสิ่งสกปรกอยูหรือไม
> ทำความสะอาดหากมีสิ่งสกปรก
> วางถังเก็บน้ำใหม ในตำแหนงที่ถูกตอง
ถังเก็บน้ำจะตองวางแนบสนิทไปกับสวนฐาน

น้ำในถังเก็บน้ำ เหลือนอย
เกินไป

> เติมน้ำในถังเก็บน้ำ

อุปกรณไมไดถูกวางลงบน
ตำแหนงที่มั่นคง

> วางอุปกรณลงบนตำแหนงที่มั่นคง 
เชน บนโตะ, ตู

น้ำไมสะอาด > เทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้ง และทำความสะอาด
ถังเก็บน้ำและอุปกรณสวนฐาน
> ใสน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำอีกครั้ง

ไฟ LED ไมทำงาน เสียบสายไฟเขากับปลั๊ก


