
คูมือการใชงาน
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• อุปกรณนี้ควรถูกใชงานโดยเด็กที่มีอายุมากกวา 8 ปขึ้นไป โดยผูที่มีความรู
ใหการดูแล และใหคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่ใชอุปกรณไดอยางปลอดภัยและ
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใชงาน
• เก็บอุปกรณใหหางจากเด็กและไมใหเด็กเลนกับอุปกรณนี้
• เด็กไมควรทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง เวนเสียแตจะอยูภายใต
การดูแลของผูใหญ
• ถอดอุปกรณออกจากแหลงจายไฟ เมื่อตองการเติมน้ำมันหอมระเหย
หรือเมื่อตองการทำความสะอาด
• หามใชตัวละลายในการทำความสะอาดอุปกรณ
• หากสายไฟที่ใชเชื่อมตออุปกรณไดรับความเสียหายทานจะไดรับการ
เปลี่ยนสายไฟโดยฝายบริการลูกคาหรือตัวแทนจำหนายเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
 

1. รูจักกับเครื่องกรองอากาศ LR 500 ของทาน

แอพ“beurer FreshHome”
ทานสามารถเชื่อมตอเครื่องกรองอากาศกับโทรศัพทมือถือของทานผาน 
WiFi เพียงแคโหลดแอพฯฟรี “beurerFreshHome”จาก Apple Store
 (iOS) หรือ Google Play (Android) เทานั้น
แอพ “beurer FreshHome” มีฟงกชัน 
• ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของอากาศ
• ภาพรวมของอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตออยู เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห
คุณภาพของอากาศภายในอาคารในระยายาว
• แจงเตือนในกรณีที่คาคุณภาพอากาศอยูนอกชวงเปาหมายที่อุปกรณ
แตละตัวกำหนด 
• คำแนะนำในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อความสุขสบายของทาน

อุปกรณชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกรองอากาศภายในอาคารเทานั้น 
      คำเตือน 
หากทานมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทยกอน 
การใชงาน ควรใชงานอุปกรณตามคําแนะนําเทานั้น รูปแบบการใชงาน
ที่ไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดอันตรายได ทางผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
หากเกิดอันตรายจากความประมาทของผูใชงาน

2. วัตถุประสงคในการใชอุปกรณ

หลักการในการกรองอากาศ
1. พัดลมของเครื่องกรองอากาศดูดอากาศเสียเขาเครื่อง
2. แผนกรองอากาศขั้นตนกรองอนุภาคขนาดใหญ เชน เศษฝุน, เศษดิน 
และ ขนสัตว
3. ตอจากนั้นแผนกรองชั้นถานกัมมันตจะกรองฟอรมาลดีไฮด, เบนซิน และ
แกสอันตรายอื่นๆ รวมถึงกลิ่นที่ไมพึงประสงคออกจากอากาศแวดลอมดวย
4. ทายสุด แผนกรอง HEPA จะกรองอนุภาคขนาดเล็ก เชน เกสรดอกไม 
แบคทีเรีย หรือ ไวรัส 
5. แสง UV เปด/ปดได จะกำจัดเชื้อโรคและกลิ่นไมพึงประสงค (ที่เกิดจากสัตว
การทำครัว หรือ บุหรี่) ภายในบานออก
6. อากาศสะอาดจะถูกปลอยออกจากชองลมบนอุปกรณ

i แผนกรอง HEPA H13 มีประสิทธิภาพการกรองถึง 99.95% 
นั่นหมายความวาอุปกรณสามารถกรองสิ่งสกปรก (เชน แบคทีเรีย 
ไวรัส ฝุนละเอียด) ไดถึง 99.95%

ถึงคุณลูกคาที่เคารพ,
ขอขอบคุณที่เลือกหนึ่งในสินคาของเรา บริษัทบอยเลอรของเรามีชื่อเสียงดาน
ผลิตภัณฑคุณภาพสูงที่ไดถูกตรวจสอบการใชงานแลว ไมวาจะเปนแผนใหความ
รอน, เครื่องชางน้ำหนัก, เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย, 
เครื่องวัดชีพจร, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด รวมทั้งผลิตภัณฑดานความงาม
และเครื่องนวด กรุณาอานคูมือนี้ใหรอบคอบและเก็บมันไวเพื่อใชในครั้งตอไป
อยาลืมที่จะแบงปนคูมือนี้กับผูที่ใชอุปกรณรวมกับทานและโปรดสนใจราย
ละเอียดในคูมือนี้ดวย

  คำเตือน

สิ่งที่บรรจุมาในกลอง 
• เครื่องกรองอากาศ
• แผนกรองแบบผสม (ชั้นถานกัมมันต /แผนกรอง HEPA 13)
• แผนกรองอากาศขั้นตน
• คูมือแนะนำการใชงาน
• คูมือแบบกะทัดรัด 

 
คำเตือน แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายตอสุขภาพ 

โปรดปฏิบัติตามคูมือใชงาน

อุปกรณเครื่องนี้อยูในความปกปองระดับ 2 เพราะฉะนั้นอุปกรณอยูภายใตการปองกันระดับ 2

ใชภายในอาคารเทานั้น

ผูผลิต

การกำจัดทิ้ง ควรเปนไปตามขอกำหนดของ WEE

การกำจัดกลองบรรจุควรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สำคัญ แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณหรืออุปกรณเสริมอื่นๆ

หมายเหตุ บันทึกขอมูลสำคัญตางๆ
 

20

PAP

สัญลักษณ

ปจจุบันพวกเราใชเวลาถึง 90% ภายในอาคาร เพราะฉะนั้นคุณภาพของอากาศ
รอบตัวทั้งระหวางวันและกลางคืนจึงมีผลสุขภาพในระยะยาวของเราเปนอยางมาก 
อากาศภายในอาคารนั้นมีระดับสารกอภูมิแพและสารที่กอใหเกิดความอันตราย
มากกวาอากาศภายนอกอาคาร 2 ถึง 5 เทา ผูคนที่ไมสามารถออกนอกบานได
ชวงหนาละอองเกสรดอกไมอยางนอยควรหายใจไดอยางสะดวกสบายภายใน
อาคารดวยเครื่องกรองอากาศ LR500 สามารถทำความสะอาดอากาศดวยระบบ
แผนกรอง 3 ชั้น 

เครื่องกรองอากาศ LR500
• กรองอากาศดวยแผนกรองแบบผสม (ชั้นถานกัมมันตชวยกรองแกสอันตราย
และกลิ่นไมพึงประสงค, แผนกรอง HEPA H13 ชวยกรอง แบคทีเรีย ไวรัส ไร 
เกสรดอกไมและฝุนละเอียด)
• มีเซ็นเซอรตรวจจับ PM 2.5 - สามารถตรวจจับฝุนละเอียดไดสูงสุด 2.5 ไมโครเมตร
• ทำงานไดอยางเงียบสงบดวยพัดลมที่ปรับได 4 ระดับ, โหมดเทอรโบและอัตโนมัติ
• แสดงคาคุณภาพอากาศแวดลอมดวยตัวเลข
• มีฟงคชัน ตั้งเวลา (1 - 24ชม.)
• แสดงอุณหภูมิและความชื้นในอากาศภายในหอง
• เหมาะสำหรับหองขนาดประมาณ 106 ตรม. (ตามที่ NRCC-54013-2011 กลาวไว)
• มีแสง UV ภายในตัว (เพื่อฆาเชื้อโรค)
• โหมดกลางคืน: ทำงานอยางเงียบสงบพรอมแสงหนาจอแสดงคาที่สลัวลง 
• ประหยัดพลังงานและสามารถปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อถอดฝาครอบออก

ดวยความนับถือ
ทีมงานบอยเลอรไทย

wellbeing



การใชงาน
       สำคัญ
ตองปดอุปกรณหรือตัดการเชื่อมตอกับกระแสไฟทุกครั้งหลังการใชงาน หรือเมื่อ
ตองการทำความสะอาด

หนาจอแสดงคาและปุมกด

3. หมายเหตุ

4. รายละเอียดอุปกรณ

5. การเริ่มตนใชงาน

6. การทำงาน
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โปรดอานหมายเหตุดวยความรอบคอบ หากไมปฏิบัติตามขอมูลดังตอไปนี้ 
อาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย และความเสียหายตออุปกรณได 
     คำเตือน
ควรเก็บบรรจุภัณฑใหหางจากเด็กเล็ก หากเด็กนําวัสดุใดๆเขาปาก 
อาจกอใหเกิดอันตรายจากการสําลักได
ดานไฟฟา 
     คำเตือน
ควรใชงานอุปกรณนี้ ดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับการใชเครื่องใช 
ไฟฟาทุกชนิด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นจากกระแสไฟ 
• ทําตามคําแนะนําเหลานี้ ในการใชงาน
- กรุณาใชอุปกรณนี้กับแรงดันไฟฟาที่ระบุไวเทานั้น
- ไมควรใชอุปกรณนี้ หากมีรองรอยของความเสียหาย 
- ไมควรใชอุปกรณนี้ ในขณะที่มีพายุ ฝนฟาคะนอง 
• ในกรณีที่มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ใหปดอุปกรณ และดึงสายไฟออกจาก 
ปลั๊กไฟทันที อยาดึงสายไฟหลักหรืออุปกรณเพื่อตัดการเชื่อมตอกระแสไฟ
กับอะแดปเตอร และหามถือหรือจับสายไฟเด็ดขาด
• ควรใชอุปกรณในหองที่ไมมีความชื้น หามใชในหองน้ำ หรือหองซาวนา 
• อยาใชอุปกรณที่ถูกแชน้ำ และใหทําการถอดอแดปเตอรออกทันที 
• อยาวางอุปกรณใกลเครื่องมือที่จะกอใหเกิดผลกระทบที่อันตราย
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5.1 การแกะเครื่องกรองอากาศ
• แกะอุปกรณออกจากกลอง
• ดึงอุปกรณออกจากกลอง
• แกะแผนพลาสติกออกใหหมด
• แกะแผนกรองออกจากอุปกรณ (โปรดดูหมวด “การเปลี่ยนแผนกรอง” ) 
แลวดึงแผนกรองออกจากซองพลาสติก แลวจึงใสแผนกรองกลับเขาไปในตัวอุปกรณ 
5.2 การตั้งคาเครื่องกรองอากาศ
1. วางอุปกรณลงในพื้นผิวที่แข็งและปองกันการสั่นสะเทือนและเสียงดัง 
2. ติดตั้งอุปกรณใหมีพื้นที่วางรอบดานอุปกรณประมาณ 30 ซม.
3. ตรวจสอบวาชองพนลมออกและดูดลมเขาไมมีอะไรกีดขวางอยู 

6.1  การเชื่อมตอเครื่องกรองอากาศกับแอพ “beurer FreshHome”
ทานสามารถใชงานเครื่องกรองอากาศไดตามปกติโดยไมใชแอพฯ 
‘beurer FreshHome’ อยางไรก็ตาม ทานจะสามารถใชคุณสมบัติเพิ่มเติม เชน 
การบันทึกคาอากาศแวดลอมหรือติดตั้งตารางกรองอากาศ เชนเดียวกับการตรวจ
สอบและควบคุมอุปกรณระหวางเดินทางไดเมื่อทานใชแอพฯ “FreshHome” เทานั้น 

1. โปรดปฏิบัติตามบทที่ 5 “การเริ่มตนใชงาน”
2. เสียบปลั๊กไฟ และตรวจสอบใหมั่นใจวาสายไฟไมไดอยูในบริเวณที่ทำใหคน
รอบขางเดินสะดุดได
3.  กดปุม ON/OFF เพื่อเปดใชเครื่องกรองอากาศ อุปกรณจะใชเวลาประมาณ
10 วินาทีในการแสดงคาลาสุด 
       หมายเหตุ
สัญลักณ Wifi กะพริบ
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเชื่อมตอเครื่องกรองอากาศกับแอพฯ  
“beurer FreshHome”
4. ตรวจสอบวาโทรศัพทมือถือของทานเชื่อมตอกับ WiFi แลว
5. เปด Bluetooth ในโทรศัพทมือถือของทาน
6. ดาวนโหลดแอพฟรี ‘beurer FreshHome’ จาก Apple Store (iOS) หรือ 
Google Play (Android) 
       หมายเหตุ
อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตหรือโอนถายขอมูล 
ขึ้นอยูกับการตั้งคาของโทรศัพทมือถือของทาน 
7. เปดใชงานแอพ “beurer FreshHome” และปฏิบัติตามคำแนะนำ

• อยา ยึด ดึง จับ หรือบีบสายไฟ
• ตรวจสอบใหแนใจวา สายไฟและอะแดปเตอรไมไดถูกน้ำ ไอน้ำ หรือ 
ของเหลวใด ๆ
การซอมแซม
       สำคัญ
การซอมบํารุงควรกระทําโดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญในการซอมแซมเทานั้น 
เพราะการซอมแซมที่ไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดอันตรายมาก ดังนั้น 
กรุณาติดตอฝายบริการลูกคา
ความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม
       คำเตือน 
หากอุปกรณไดรับการใชงานที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือละเลยคําแนะนํา
ในการใชงานเหลานี้ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหมได
• หามใชอุปกรณภายใตการถูกครอบ เชน ผาหม หมอน ฯลฯ
• หามใชอุปกรณใกลน้ำมัน หรือวัตถุไวไฟอื่นๆ

• โปรดอยาวางวัตถุใด ๆ บนชองดานบนของอุปกรณหรือชิ้นสวนที่หมุนอยู 
โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาชิ้นสวนที่สามารถขยับได ควรขยับไดอยางอิสระ
• อยาปลอยใหอุปกรณมีอุณหภูมิสูงเกินไป
• ควรระวังไมใหอุปกรณกระทบแสงแดดโดยตรงหรือกระแทกพื้น
• หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำ ใชงานอุปกรณดวยความระมัด
ระวัง เชน ความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่น้ำกระเด็นไปใสพื้นไมใกลเคียง
• หามเขยาอุปกรณ
• ควรตั้งอุปกรณบนพื้นผิวแหง

1. ฝาครอบ 
2. แผนกรองอากาศขั้นตน
3. แผนกรองผสม (แผนกรอง
ถานกัมมันต / แผนกรอง 
HEPA 13)
4. ชองพนลมออก
5. หนาจอแสดงคาและปุมกด
6. หลอดไฟ UV
7. ชองดูดลมเขา
8. ตัวเครื่องอุปกรณ
9. แสงบอกอากาศแวดลอม

1. ปุมความแรงพัดลม   9. ปุมตั้งเวลา

2. ความแรงลมที่ใชงานอยู 10. ปุม เปด/ปด

3. แสดงการเปลี่ยนแผนกรอง 11. แสดงคาอุณหภูมิ/ความชื้น
4. สัญลักษณ Bluetooth 12. คา PM 2.5

5. สัญลักษณ Cloud 13. สัญลักษณแสง UV

6. สัญลักษณ WiFi 14. ปุมแสง UV
7. ปุม WiFi 15. ปุมโหมดกลางคืน

8. แสดงคาตั้งเวลา 16. สัญลักษณโหมดกลางคืน
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6.5 ความแรงของพัดลม +โหมดเทอรโบ  
เครื่องกรองอากาศมี 4 ระดับความแรงของพัดลมและโหมดเทอรโบใหเลือก
 
• กดปุม   เพื่อเปลี่ยนระดับความแรงของพัดลม ความแรงของพัดลมที่อยูใน
การใชงานจะแสดงขึ้นบนหนาจอ
• เครื่องกรองอากาศจะทำงานดวยความแรงสูงสุดและแสง UV จะทำงานไป
ดวยเมื่ออยูในโหมดเทอรโบ โหมดเทอรโบจะปดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที
และเปลี่ยนเขาสูระบบอัตโนมัติแทน

7. การทำความสะอาดและเก็บรักษา

i

6.2 เปดใชงานอุปกรณ
1. ปฏิบัติตามบทที่ 5 ‘การเริ่มตนใชงาน’ จากคูมือการใชงาน
2. เสียบปลั๊กไฟ และตรวจสอบใหมั่นใจวาสายไฟไมไดอยูในบริเวณที่ทำใหคน
รอบขางเดินสะดุดได
3. กดปุม ON/OFF เพื่อเปดใชเครื่องกรองอากาศ อุปกรณจะใชเวลาประมาณ 
10 วินาทีในการแสดงคาลาสุด
       หมายเหตุ
เครื่องกรองอากาศจะแสดงคาอุณหภูมิและความชื้นสลับกันไปมา แตจะแสดง
คาฝุนละเอียด PM 2.5 อยางถาวร

อุปกรณจะตั้งคาความแรงของพัดลมไวที่ระดับ 1 เมื่ออุปกรณถูก
ใชงานเปนครั้งแรก

i หากทานตองการที่จะเปลี่ยนแผนกรองตามชวงเวลาของตัวเอง (เชน ทุกๆ 6 เดือน) 
ทานสามารถเขียนวันที่ของทานไดบนสติ๊กเกอร บนหัวมุมของแผนกรองรวม

รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงคาคุณภาพของอากาศ
คุณภาพของอากาศจะแสดงคาโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณถูกเปดใชงาน หลังจาก
นั้นประมาณ 30 วินาที อุปกรณจะแสดงสีบงชี้อากาศแวดลอม

คุณภาพของอากาศ สีบงชี้อากาศแวดลอม คา PM 2.5 ในขนาด µ/m^3

ดี สีน้ำเงิน ≤ 12

พอใช เหลือง 12.1 – 35.4

แย สม 35.5 – 55.4

แยมาก แดง > 55.5

หน้า 3

ความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิหองที่เหมาะสม

หอง อุณหภูมิหองที่เหมาะสม ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสม
หองนั่งเลน 20 °C (68 °F) 40 – 60%
หองนอน 16-18 °C (60.8-64.4 °F) 40 – 60%
หองนอนของเด็ก 20-22 °C (68-71.6 °F) 40 – 60%
หองครัว 18 °C (64.4 °F) 50 – 60%
หองน้ำ 23 °C (73.4 °F) 50 – 70%
หองใตดิน 10-15 °C (50-59 °F) 50 – 65%

6.3 ฟงกชั่นตั้งเวลา 
เครื่องกรองอากาศมีฟงกชั่นตั้งเวลาเพื่อที่ทานจะสามารถตั้งคาระยะเวลาที่
อุปกรณจะเปดใชงานจนกวาอุปกรณจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติ ทานสามารถ
ตั้งเวลาไดตั้งแต 1 ชั่วโมง ถึง 24 ชั่วโมง
• กดปุม        เพื่อตั้งเวลาจนกวาหนาจอจะแสดงคาชั่วโมงที่ทานตองการ 
(เชน 02) หลังจากนั้นเครื่องกรองอากาศจะปดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ
ใชงานเกินจำชั่วโมงที่ทานตั้งไว
• หากทานตองการที่จะยกเลิกการจับเวลา โปรดกดปุม timer คางจนกวา
หนาจอจะแสดงสัญลักษณ “- -”

6.4 ฟงกชันอัตโนมัติ 
เครื่องกรองอากาศมีฟงกชันอัตโนมัติ เมื่อทานเปดใชฟงกชันนี้ความแรงของ
พัดลมจะปรับใหเขากับสภาพอากาศแวดลอม นั่นหมายความวา ยิ่งสภาพอากาศ
แวดลอมแยมาก ระดับความแรงของพัดลมจะแรงขึ้นโดยอัตโนมัติ
1. กดปุม       คางระหวางที่อุปกรณกำลังทำงานอยูเพื่อใชเปดใชฟงกชัน
อัตโนมัติ สัญลักษณ          จะแสดงขึ้นบนหนาจอเมื่อฟงกชันอัตโนมัติอยู
ในการใชงาน
2 กดปุม        อีกครั้งเพื่อปดฟงกชันอัตโนมัติ สัญลักษณ          จะหายไป
และอุปกรณจะเปลี่ยนมาใชควมแรงพัดลมระดับ 1 โดยอัติโนมัติ

 (1),  (2),  (3),  (4), 

6.6 โหมดกลางคืน 
แสงบนหนาจอจะปดลงเมื่อเครื่องกรองอากาศอยูในโหมดกลางคืน อุปกรณยัง
สามารถทำงานไดอยางไรเสียงอีกดวย

1. กดปุม    เพื่อเปดใชงานโหมดกลางคืน สัญลักษณจะแสดงขึ้นบนหนาจอ เมื่อ
โหมดกลางคืนกำลังทำงาน หนาจอและสีบงชี้อากาศแวดลอมใตตัวอุปกรณจะปดลง
ภายใน 5 วินาทีโดยอัตโนมัติ
2. กดปุม   อีกครั้งเพื่อปดโหมดกลางคืน

i ทานสามารถเปดใชงานแสง UV และตั้งเวลาในโหมดกลางคืนได หากใช
แอพฯ “beurer FreshHome” 

6.8. การเปลี่ยนแผนกรอง 
ควรเปลี่ยนแผนกรอง 3 ชั้นเปนแผนใหมหลังทุก 4,320 ชั่วโมง สัญลักษณจะแสดง
ขึ้นบนหนาจอหลังจากอุปกรณใชงานครบ 4,320 ชั่วโมง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ
ดังนี้เพื่อเปลี่ยนแผนกรอง

 1. กดปุม ON/OFF เพื่อปดอุปกรณ
แลวดึงสายปลั๊กออก 

 2. ดึงฝาครอบออกตามภาพ (ตัวยึดแมเหล็ก)
อยางแรกดึงตัวยึดแมเหล็กดานบน
แลวดึงดานลาง

 3. ดึงแถบดานขางเพื่อดึงแผนกรองออก  4. วางแผนกรองใหมในแนวเดียวกันกับแถบ
ดานขาง 

 5. ใสฝาครอบกลับเขาอุปกรณใหเขาที่ดัง
ในภาพจนกวาจะไดยินเสียง คลิ๊ก 
(ตัวยึดแมเหล็ก) อยางแรก ติดตัวยึดแมเหล็ก
จากดานลางแลวจึงติดดานบน

 6. เสียบปลั๊กไฟ และตรวจสอบใหมั่นใจวา
สายไฟไมไดอยูในบริเวณที่ทำใหคนรอบขาง
เดินสะดุดได กดปุม ON/OFF หลังจากนั้น
เปดบานพับดานขางตัวเครื่องอุปกรณเพื่อกด
ปุมรีเซ็ทเวลาใชงานใหเปน 0  

 

 

7.1 การทำความสะอาดเปนประจำ (1 ครั้ง/เดือน) เปนสิ่งที่จำเปนเพื่อ
สุขอนามัยและการทำงานที่ปราศจากความผิดพลาด

แผนกรองถานกัมมันต แผนกรอง HEPA 

ดานหนา ดานหลัง

ทำความสะอาดแผนกรอง 3 ชั้นดวยเครื่องดูดฝุนขนาดเล็กที่มีหัวแปรง ในการ
ทำความสะอาดอยางละเอียด ควรดึงแผนกรองอากาศขั้นตนออกและทำความ
สะอาดแผนกรองถานกัมมันตซึ่งอยูขางหลัง และแผนกรอง HEPA ที่อยูดานหลัง
ของแผนกรองถานกัมมันต จากนั้นวางแผนกรองอากาศขั้นตนลงบนที่เดิม

6.7 แสง UV
แสง UV ชวยกำจัดเชื้อโรคที่ปนเปอนในอากาศได เนื่องจากแสง UV สามารถกระตุน
ไทเทเนียมออกไซด ซึ่งชวยทำลายโมเลกุลของกลิ่นไมพึงประสงค (ซึ่งเกิดจากบุหรี่ 
การทำครัว หรือ สัตวเลี้ยง)
1. กดปุม       เพื่อเปดใชงานแสง UV ระหวางที่อุปกรณยังทำงานอยู สัญลักษณ
จะแสดงขึ้นบนหนาจอเมื่อแสง UV กำลังอยูในการใชงาน
2.  กดปุม      เพื่อปดการใชแสง UV



8. ปญหาและวิธีแกไข

11. ขอมูลทางเทคนิค

12. การรับประกัน/การบริการลูกคา

9. การกำจัด

10. อะไหลแผนกรองอากาศ

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

จ.ชลบุรี 20110 แฟกซ: 038-314118
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ

โทร. 098-2805777

i หากเครื่องกรองอากาศถูกใชในพื้นที่สภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยฝุน ทานอาจตองทำ
ความสะอาดบอยกวาที่ทางเราแนะนำ

หน้า 4

สำคัญ

ทานควรเปลี่ยนแผนกรองแบบ 3 ชั้นหลังการใชงานเกิน 4,320 ชั่วโมง 
(ดูหมวด ‘การเปลี่ยนแผนกรอง’) หามลางแผนกรองแบบ 3 ชั้น

- ปดอุปกรณและดึงปลั๊กออกเพื่อทำความสะอาดเซ็นเซอร 
- เปดบานพับที่ดานขางของเครื่องและถอดฝาครอบออก
- ระหวางทำความสะอาดเซ็นเซอร ควรใชคอตตอนบัดเปยกน้ำเช็ดตามชองลม
เขาและออกดวย
- หลังจากนั้นทำเช็ดชิ้นสวนที่สะอาดแลวดวยคอตตอนบัดแหง
- แลวจึงติดเซ็นเซอรเขากลับที่เดิม

7.2 การทำความสะอาดเซ็นเซอรฝุนละเอียด PM 2.5
- ทานควรทำความสะอาดเซ็นเซอรฝุนละเอียดทุกๆ 2 เดือน

7.3 การทำความสะอาดตัวเครื่อง
ควรทําความสะอาดอุปกรณทุกครั้งหลังการใชงาน โดยใชผาที่คอนขางนุม 
(ชุบน้ำหรือสารทำความสะอาดใหหมาดเล็กนอย) เมื่อทำความสะอาด หามใช
สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือ ตัวทําละลาย ในการทําความสะอาด อุปกรณเนื่อง
จากอาจจะทำใหพื้นผิวอุปกรณเสียหายได 

7.4 การเก็บรักษา
หากทานไมจงใจที่จะใชอุปกรณเปนระยะเวลานาน ทางเราขอแนะนำใหทานทำ
ความสะอาดและเก็บอุปกรณไวในกลองบรรจุภัณฑและวางในที่แหง และตรวจ
สอบใหแนใจวาไมมีสิ่งของวางทับอยู 

ปญหา สาเหตุ วิธีการแกไข

ไมสามารถเปดใชงานอุปกรณได

ลมพนออกจากอุปกรณ
ไมเพียงพอ

ฝาครอบติดตั้งไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบติด
ตั้งถูกวิธี 

แผนกรอง 3  ชั้นติดตั้งไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาแผนกรอง
ติดตั้งถูกวิธี

ไมไดเสียบปลั๊กไฟ เสียบปลั๊กไฟ
แผนกรองสกปรก ทำความสะอาดแผนกรอง

(โปรดอานวิธีไดที่หมวด “การทำ
ความสะอาดและเก็บรักษา”) 

อุปกรณทำงานเสียงดัง
มากกวาปกติ

หนาจอไมสวางขึ้น/ไมเห็นหนาจอ

สัญลักษณ         กะพริบ 

ทำความสะอาดแผนกรอง
(โปรดอานวิธีไดที่หมวด “การทำ
ความสะอาดและเก็บรักษา”) 

ชองดูดลม/ปลอยลมอุดตัน ตรวจสอบในแนใจวาไมมีสิ่งกีด
ขวางชองดูดลม/ปลอยลม 

มีสิ่งแปลกปลอมอยูในชองดูดลม
/ปลอยลม

เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากชอง
ดูดลม/ปลอยลม

แผนกรองอุดตัน

ใสแผนกรองในอุปกรณผิด ตรวจสอบในแนใจวาใสแผนกรอง
ถูกตอง

อุปกรณอยูบนพื้นผิวที่ไมเรียบ วางอุปกรณบนพื้นผิวเรียบ

ไมไดเสียบปลั๊กไฟ/ไมไดเปด
สวิตชเครื่อง

เสียบปลั๊กไฟและเปดสวิตชเครื่อง 

อุปกรณอยูในโหมดกลางคืน กดปุมโหมดกลางคืน      โหมด
กลางคืนจะถูกปดและหนาจอจะ
กลับมาสวางเหมือนเดิม

ฝาครอบถูกติดตั้งไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบ
ติดตั้งถูกวิธี

สัญลักษณ         กะพริบ 

อุปกรณกำลังพยายามเชื่อมตอ
กับ เราเตอรWiFi

หากกระบวนการนี้ใชเวลามาก
กวา 1 นาที โปรดตรวจสอบ
สถานะเราเตอรWiFiของทาน/ตั้ง
คาการเชื่อมตอ WiFi อีกครั้ง
ผานแอพฯ  

หากกระบวนการนี้ใชเวลามาก
กวา 1 นาที โปรดลองใหมอีกครั้ง
หรือตั้งคาการเชื่อมตอ WiFi อีก
ครั้งผานแอพฯ  

อุปกรณกำลังพยายามเชื่อมตอ
กับเซิรฟเวอร 

การกําจัดทิ้ง ควรเปนไปตามขอกําหนดของ WEEE หากพบขอสงสัยหรือ 
มีคําถาม โปรดติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามปญหา
*WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

ทานสามารถติดตอสั่งซื้ออะไหลแผนกรองอากาศไดที่ตัวแทนจำหนายบอยเลอร
ทุกสาขาหรือสามารถติดตอสั่งซื้อโดยตรงที่ตามที่อยูในใบรับประกัน 
โปรดแจงหมายเลขสินคาดังตอไปนี้ 

สินคา หมายเลขสินคา

แผนกรองอากาศขั้นตนและแผนกรองผสม 
(แผนกรองถานกัมมันต / แผนกรอง HEPA13)

 
660.07

การโอนถายขอมูล:
อุปกรณใชเทคโนโลยีพลังงานต่ำ Bluetooth และ WLAN ยานความถี่กำลังสง
Bluetooth สูงสุด 0 dBm, กำลังสงของ WLAN สูงสุด 18 dBm สามารถเขา
กับ Bluetooth 4.0 ของโทรศัพทมือถือ/ แท็บเล็ต

หากทานตองการเคลมสินคา โปรดติดตอแผนกบริการลูกคาหรือตัวแทนจำหนาย
ใกลทาน
หากทานตองการจะคืนสินคา กรุณาแนบใบเสร็จและแจงสวนที่เสียหายกับ
ทางเราดวย

1. ระยะเวลาการรับประกันของสินคาบอยเลอรอยูประมาณ 3 ป หรือ หากมาก
กวานั้นจะเปนการรับประกันที่เฉพาะแตละประเทศ 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 จะไมเกี่ยวของถึงแมตัวอุปกรณจะไดรับการรับ-
ประกันก็ตาม

เงื่อนไขการรับประกันมีดังนี้:

รุน

แรงดันไฟฟา / พลังงาน

ขนาด (ยาวxกวางxสูง)

น้ำหนัก

LR500

โปรดสังเกตุ Type Plate ใตอุปกรณ

21.0 cm x 35.0 cm x 62.0 ซม.

5.9 กิโลกรัม

ตั้งแต 34 ตรม. (ตามที่ ANSI/AHAM AC-1 
2015 กลาวไว) ถึง 106 ตรม. (ตามที่ 
NRCC-54013-2011 กลาวไว)

ขนาดของหองที่เหมาะสม

สภาพการทำงานที่อนุญาตได +5°C to +40°C, ≤ 90% ความชื้นสัมพัทธ 08.2021_REV.0001


