คูมือการใชงาน
MODEL NO : LB44

เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

สิ่งที่บรรจุมาในกลอง

• อุปกรณสวนฐาน สำหรับเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
• ถังเก็บน้ำ สำหรับเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
• แปรงทำความสะอาด
• คูมือแนะนำการใชงาน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
คำเตือน !

ไมปฏิบัติตาม อาจกอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ระวัง !

• อยาใชอุปกรณ หากกำลังเกิดพายุฝนฟาคะนอง
• ในกรณีที่มีขอผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ใหปดอุปกรณ และถอดปลั๊กทันที
• อยาดึงสายไฟ หรืออุปกรณ หากตองการปลดอุปกรณออกจากไฟบาน
• อยาถืออุปกรณ ดวยการจับสายไฟ
• อยาดึง ยึด หรือบีบสายไฟ
• เก็บสายไฟออกจากบริเวณที่มีความรอน
• ใชอุปกรณนี้ในหองที่แหงเทานั้น (เชน หามใชในหองน้ำ หรือซาวนา)
• หากอุปกรณตกน้ำ ใหถอดปลั๊กออกจากอุปกรณทันที
• อยาวางอุปกรณไวใกลกับอุปกรณใดๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

2. บันทึกความปลอดภัย

มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหมได หากอุปกรณไมไดรับการใชงานที่ถูกวิธี
• อยานำวัตถุใดๆ มาคลุมหรือทับอุปกรณ เชน ผาหม หรือ หมอน
• อยาใชอุปกรณใกลวัตถุไวไฟ

ใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกาย หรือความเสียหายตออุปกรณได

• เก็บคูมือแนะนำการใชงานนี้ ไวในที่ที่ผูใชงานคนอื่นสามารถหยิบมา
อานได เมื่อตองการจะใชงาน
อันตรายจากไฟฟาช็อต
คำเตือน !
เชนเดียวกับการใชอุปกรณไฟฟาทั่วไป ควรใชเครื่องเพิ่มความชื้นนี้ดวย
ความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากกระแสไฟฟา
• ใชอุปกรณนี้ใหเหมาะกับแรงดันไฟฟาที่ระบุไว
• ทุกครั้งที่จะเสียบสายไฟเพื่อเชื่อมตออุปกรณกับไฟบาน ตองทำใหแน
ใจวา อุปกรณนั้นถูกปดอยู
• อยาเปดใชงานเครื่องเพิ่มความชื้น หากอุปกรณใดๆเกิดการชำรุด
เสียหาย
• อยาใชงานอุปกรณ หากเกิดการตกหลน หรือมีน้ำซึมเขาภายในอุปกรณ

ระวัง !

• ตรวจสอบใหแนใจวา อุปกรณนั้นวางอยูบนพื้นราบ และไมไดอยูใกล
กับพื้นผิวที่ไวตอความชื้น

• ไมวางวัตถุใดๆ ลงบนอุปกรณ
• อยาปลอยใหอุปกรณมีอุณหภูมิสูงเกินไป

ความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม
คำเตือน !

• อานคูมือแนะนำการใชงานอยางละเอียด หากไมปฏิบัติตามอาจกอ

ระมัดระวัง

การซอมแซม

• อุปกรณนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความชื้นของอากาศภายในหอง
• อุปกรณนี้มีไวสำหรับใชงานสวนตัว

ไมปฏิบัติตาม อาจกอใหเกิดความเสียหายตออุปกรณหรือสิ่งแวดลอม

ใหสายไฟมีปญหาในภายหลังได

• ไมใสวัตถุใดๆ ลงในชองดานบนอุปกรณ และตรวจสอบชองดานบน

1. วัตถุประสงคในการใชงาน

สำคัญ!

และดึงปลั๊กออกจากไฟบานเสมอ

• ตรวจสอบใหแนใจวา สายไฟไมไดพันกับวัตถุใดๆ เพราะอาจจะทำ

อุปกรณ

คำเตือน !
• อยาแกะหรืองัด อุปกรณสวนฐานดวยตนเอง
• เฉพาะผูที่มีความเชี่ยวชาญเทานั้น ที่จะสามารถเปดและซอมแซม
อุปกรณได ฉะนั้นกรุณาติดตอฝายบริการลูกคา
• หากสายไฟของอุปกรณเสียหาย ใหติดตอฝายบริการลูกคา เพื่อเปลี่ยน
สายไฟหรือซอมแซม

ไมปฏิบัติตาม อาจกอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บเล็กนอย

• หลังการใชงาน หรือกอนทำความสะอาดทุกครั้ง อุปกรณจะตองถูกปด

การทำงาน
คำเตือน !

• อุปกรณมีไวใชตามวัตถุประสงคที่อธิบายไวในคูมือการใชงานนี้เทานั้น

ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานที่ไมเหมาะสม
หรือเกิดจากความประมาทของผูใชงาน
• อุปกรณนี้ไมไดมีไวสำหรับใชงานโดยผูที่ขาดทักษะ (รวมถึงเด็ก) ขาด
ความรูความเขาใจ หรือขาดประสบการณ จนกวาจะไดรับคำแนะนำใน
การใชงาน โดยผูที่สามารถดูแล และใหคำแนะนำในการใชงานอุปกรณ
นี้ไดอยางปลอดภัย
• เด็กควรไดรับการดูแล เพื่อใหมั่นใจวาเด็กจะไมเลนอุปกรณนี้ในขณะ
ที่อุปกรณทำงานอยูภายในหอง
• หากคุณเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือโรคปอด กรุณาปรึกษา
แพทยกอนที่จะทำการใชงานเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

อุปกรณเสมอ วาสามารถปลอยไอน้ำออกมาไดปกติหรือไม

3. ทำความรูจักกับอุปกรณ
มนุษยใชเวลาสวนใหญอยูในบานมากกวาขางนอก อากาศที่เหมาะ
สำหรับความชื้นภายในบาน คือ ความชื้นระหวาง 40%-60% คาความชื้น
นี้มักจะไมถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูหนาว เพราะเมื่ออากาศ
หนาวเย็น ที่อยูอาศัยของเราก็จะมีความแหงมากขึ้น
เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศนี้ จะชวยเพิ่มความชื้นใหกับผิิวหนังของ
คุณ รวมถึงเฟอรนิเจอรภายในบานดวยเชนกัน
อากาศที่แหงมากเกินไป มีผลกระทบเชิงลบตอสิ่งตางๆมากมาย
• ริมฝปากแหง แตก และลอก
• ดวงตาแหง และอาจกอใหเกิดการระคายเคืองที่ดวงตาได
• แนวโนมในการติดเชื้อ และโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น
• เกิดอาการออนเพลีย เมื่อยลา
• สัตวเลี้ยงอาจตกอยูในความเครียด รวมถึงพืชดวย
• ฝุนจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
• จะกอเกิดไฟฟาสถิตยจากสิ่งของที่ทำจากเสนใยสังเคราะห เชน พรม
วัสดุปูพื้นพลาสติก ฯลฯ
• อาจกอใหเกิดความเสียหายกับเฟอรนิเจอรไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นไมปารเกต
• ทำใหเครื่องดนตรีมีเสียงเพี้ยน
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4. รายละเอียดอุปกรณ

5.เริ่มตนการใชงาน

เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
• เพิ่มความชื้นในอากาศ
• ทำงานดวยเสียงเงียบอยางตอเนื่อง
• สามารถใชงานไดในพื้นที่ 25 ตารางเมตร
• ใชพลังงานนอย และสามารถปดสวิตชตัวเองอัตโนมัติ เมื่อแทงคน้ำ
วางเปลา
• ทำความสะอาดงาย

แกะอุปกรณ
คำเตือน !
เก็บบรรจุภัณฑที่แกะแลวใหหางจากเด็ก เพราะหากเด็กนำเขาปาก อาจ
กอใหเกิดอันตรายจากการสำลักได
> เปดกลองบรรจุภัณฑ
> แกะฟลมพลาสติกออก
> ยกอุปกรณออกจากกลองบรรจุภัณฑ
> แกะพลาสติกออก
> ตรวจสอบอุปกรณ, สายไฟ และปลั๊กไฟ วาไดรับความเสียหายหรือไม
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ

6. การทำงาน

คำเตือน !
กอนที่จะทำการติดตั้งอุปกรณบนพื้นที่ ที่จะใชงาน ใหยอนกลับไปอาน
คูมือในหัวขอที่ 2 บันทึกความปลอดภัย

สำคัญ!
ตรวจสอบความชื้นของอากาศโดยรอบอยางสม่ำเสมอ เพราะการดำเนิน
งานที่ตอเนื่องนานเกินไป อาจทำใหอากาศโดยรอบมีความชื้นมากเกิน
ไป ดังนั้น ความชื้นในอากาศจึงไมควรเกิน 60%

สำคัญ!

1. ชองสำหรับปลอยไอน้ำ
7. เซนเซอรตรวจจับระดับน้ำ
2. ชองสำหรับยกถังเก็บน้ำ
8. อัลตราซาวด เมมเบรน
3. ถังเก็บน้ำ
9. ปุมควบคุม
4. ฝาปดถังเก็บน้ำ
10. ไฟ LED แสดงสถานะ
5. แทนสำหรับประกอบถังเก็บน้ำ 11. สายไฟหลัก
6. เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศสวนฐาน
หลักการของเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
[1] อัลตราซาวด เมมเบรนจะทำการ
สั่นสะเทือนเพื่อเคลื่อนยายน้ำ
ใหกลายเปนหยดน้ำเล็กๆ
[2] พัดลมจะทำการดึงอากาศ
จากใตอุปกรณขึ้นมา
[3] เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
จะปลอยหยดน้ำออกมา และพัดเบาๆ
ขึ้นไปทางชองปลอยไอน้ำ

วิธีการเติมน้ำเขาถังเก็บน้ำ
> ยกถังเก็บน้ำดวยการจับชองสำหรับยก และคว่ำถังเก็บน้ำลง
ถังเก็บน้ำจะมีฝาพลาสติกปดอยู
> เปดฝาพลาสติกที่ปดอยู ดวยการหมุนฝาออก
> เติมน้ำ
ถังเก็บน้ำสามารถจุน้ำไดสูงสุด 2.8 ลิตร
สามารถเห็นระดับน้ำไดจากภายนอก
> ปดถังเก็บน้ำดวยการหมุนฝาพลาสติกสำหรับปดถังเก็บน้ำ
> นำถังเก็บน้ำมาวางลงบนอุปกรณสวนฐาน
ถังเก็บน้ำควรจะแนนสนิทไปกับอุปกรณสวนฐาน

• บริเวณใกลเคียงอุปกรณ อาจจะเกิดความชื้นได
• เกิดคราบตะกรันสีขาว
• วางอุปกรณในตำแหนงที่สูงกวาพื้น เชน บนโตะ, ตูที่มีลิ้นชัก
• วางอุปกรณในตำแหนงที่ ชองปลอยไอน้ำไมไดปลอยไอน้ำออกใสวัตถุ

การเริ่มใชงานอุปกรณ
> เสียบสายไฟเขากับปลั๊กไฟบาน
> หมุนปุมควบคุมไปทางขวา เพื่อเพิ่มระดับพลังงาน
ไฟ LED สีเขียวจะแสดงขึ้น แสดงสถานะวาพรอมใชงาน หากน้ำไมมี
หรือมีน้ำในถังเก็บน้ำไมเพียงพอ ไฟ LED จะขึ้นเปนสีแดง
เพื่อรักษาความปลอดภัย อุปกรณจะไมทำงาน
> เติมน้ำใสถังเก็บน้ำ
เติมน้ำใสถังเก็บน้ำ ตามวิธีในขอ 5. วิธีการเติมน้ำเขาถังเก็บน้ำ
> หมุนปุมควบคุมการตั้งคาการระเหยที่ตองการ
การระเหยจะถูกจำกัดอยูที่ 220 มิลลิลิตร / ชั่วโมง

น้ำ

การปดอุปกรณ
> หมุนปุมควบคุมไปทางซายมือจนสุด
ไฟ LED จะดับไป
> ถอดสายไฟออกจากปลั๊กไฟบาน

ใดๆโดยตรง
• เทน้ำออกจากถังเก็บน้ำทุกครั้ง เมื่อไมไดใชงาน
> วางเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศลงบนพื้นที่ที่มั่นคง เพื่อรักษาระดับ
น้ำในถังเก็บน้ำ
หากอุปกรณลมหรือเอียง น้ำอาจจะไหลออกมาจากอุปกรณได
แมจะปดเครื่องและถอดปลั๊กก็ตาม

สำคัญ!
• หามใสน้ำมันหอมระเหย หรือสารเติมแตงกลิ่นใดๆ ลงไปในน้ำ เพราะ
อาจทำใหวัสดุของอุปกรณที่เปนพลาสติกเกิดการซีดจาง และเสียหายได
รวมถึงอัลตราซาวด เมมเบรนก็อาจเสียหายไดดวยเชนกัน
• ใชน้ำดื่มปกติใสลงในเครื่อง หากไมสามารถหาน้ำดื่มใสได สามารถ
ใชน้ำที่ไมมีแรธาตุ หรือน้ำกลั่นได
เคล็ดลับ หากไมสามารถหาน้ำดังกลาวได แนะนำใหใชอุปกรณเสริม
ของเรา คือ อุปกรณกรองคราบตะกรัน
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7. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

กลั่น ในการทำความสะอาด และฆาเชื้อโรคเทานั้น
การทำความสะอาด อัลตราซาวด เมมเบรน ดวยแปรง และการทำ
ความสะอาดอุปกรณสวนฐาน
สำคัญ!
เทน้ำที่อยูในสวนฐานทิ้งออกทางดานขาง (ตามลูกศรในภาพ) ตองมั่นใจวา
ไมมีน้ำหลงเหลืออยูดานในอุปกรณ เชน ในสวนของพัดลม

ทุก 3 วัน
ตามความจำเปน

การทำความสะอาด และฆาเชื้ออยางสม่ำเสมอ เปนสิ่งที่จำเปนสำหรับ
การใชงานที่ถูกสุขลักษณะอนามัย และเพื่อไมใหเกิดการทำงานที่
ผิดพลาดของอุปกรณ
ระดับการปนเปอนของอุปกรณนั้น ขึ้นอยูกับคุณภาพของน้ำ และระยะ
เวลาที่ใช
อยางไรก็ตาม เราแนะนำใหทำความสะอาดตามตาราง ดังตอไปนี้

• ใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์ออน หรือ น้ำสมสายชู/ น้ำสมสายชู

X

ทำความสะอาดอัลตราซาวด เมมเบรน
ดวยแปรงทำความสะอาด

X

ลางถังเก็บน้ำ และเปลี่ยนน้ำ
X ทำความสะอาดไสกรองอากาศดานลาง
X ทำความสะอาดเครื่องเพิ่มความชื้นทั้งภายใน และภายนอก
X ขจัดคราบตะกรัน
คำเตือน !

อุปกรณจะตองถูกปด และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใชงาน หรือกอนการ
ทำความสะอาด
ระวัง !
ถังน้ำจะตองสะอาด และตองไมมีน้ำเหลือคางอยูภายในถังเก็บน้ำ หาก
ไมไดใชงานอุปกรณเกิน 1 อาทิตย
สำคัญ!
• ทำความสะอาดอุปกรณ เฉพาะวิธีการที่ระบุไวเทานั้น
• ระหวางการทำความสะอาด ของเหลวอาจจะหยดใสอุปกรณในสวน
ฐานได
• หามใชผลิตภัณฑที่เปนตัวทำละลายในการทำความสะอาด

> ทำความสะอาด อัลตราซาวด เมมเบรน โดยใชแปรงทำความสะอาด
ที่แถมให
> เทน้ำที่เหลืออยูในสวนฐานทิ้งออกทางดานขาง (ตามภาพดานบน)
สังเกตสัญลักษณบนอุปกรณ
> อาจจะเหลือสิ่งสกปรกอยูภายในอุปกรณ ใหเติมน้ำสะอาดเล็กนอย
ลงในอุปกรณ และเทน้ำทั้งหมดทิ้งอีกครั้ง
การลางถังเก็บน้ำและเปลี่ยนน้ำในถังเก็บน้ำ
> ทำความสะอาดถังน้ำอยางสม่ำเสมอ อยางนอยสัปดาหละครั้ง ถาใช
อุปกรณนี้ทุกวัน
> ใชสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์ออน ไมรุนแรง หรือ น้ำสมสายชู เพื่อ
ทำความสะอาด
> ทำความสะอาดฝาเกลียวของถังเก็บน้ำดวยแปรงทำความสะอาด
> เติมน้ำสะอาด ประมาณครึ่งถัง
> ปดถังเก็บน้ำดวยการหมุนฝาเกลียวใหแนน
> เขยาถังเก็บน้ำหลายๆครั้ง เพื่อทำความสะอาด
> เทน้ำออกจากถัง
> ทำซ้ำในขั้นตอนการเติมน้ำสะอาด จนกวาจะแนใจวาอุปกรณนั้น
สะอาดแลว

การทำความสะอาดเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศทั้งดานในและ
ดานนอก
> เทน้ำที่อยูในสวนฐานทิ้งออกทางดานขางของอุปกรณ
> เช็ดเครื่องเพิ่มความชื้น ดวยผาชุบน้ำหมาด ทั้งภายใน และภายนอก
ใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์ออน หรือน้ำสมสายชู ในการทำความ
สะอาดเทานั้น
การขจัดคราบตะกรัน
การขจัดคราบตะกรันที่ อัลตราซาวด เมนเบรน
น้ำกระดางที่มีแรธาตุมากเกินไป อาจกอใหเกิดคราบตะกรันภายใน
อุปกรณ โดยเฉพาะบริเวณอัลตราซาวด เมมเบรน และบริเวณอุปกรณ
ในสวนฐาน
ดังนั้นจึงควรทำการขจัดคราบตะกรันในอุปกรณอยางสม่ำเสมอ
> หยดน้ำยากำจัดคราบตะกรันบน อัลตราซาวด เมมเบรน
> ปลอยใหน้ำยาออกฤทธิ์ประมาณ 2-5 นาที
> ทำความสะอาด อัลตราซาวด เมมเบรน ดวยแปรงทำความสะอาด
> ลางอุปกรณสวนฐาน อีก 2 ครั้ง ดวยน้ำสะอาด
การทำความสะอาดภายในอุปกรณสวนฐาน
> ใชผาที่คอนขางนุม ชุบน้ำยาขจัดคราบตะกรัน
> ใชผาเช็ดภายในฐานของเครื่องเพิ่มความชื้น
> เทน้ำสะอาดลงในอุปกรณสวนฐานเล็กนอย
> เทน้ำออกจากเครื่อง ทางดานขาง
> ทำตามขั้นตอนการเทน้ำเขาไปในสวนฐาน ซ้ำอีกหนึ่งครั้ง
การขจัดคราบตะกรันภายในถังเก็บน้ำ
> เติมน้ำใสถังเก็บน้ำ ประมาณครึ่งถัง
> หยดน้ำยาขจัดคราบตะกรันลงไปในถังเก็บน้ำ
> ปดถังเก็บน้ำ ดวยการหมุนฝาเกลียวใหแนน
> เขยาถังเก็บน้ำหลายๆครั้ง
> เทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้ง
> เติมน้ำสะอาดเขาถังเก็บน้ำ เขยา และเททิ้ง ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ 2 ครั้ง

การทำความสะอาดตัวกรองอากาศ
> เทน้ำออกจากสวนฐานใหหมด
> เช็ดใหแหง
> เอาตัวกรองอากาศดานลางออกจากสวนฐาน
> ลางตัวกรองอากาศดวยความระมัดระวัง และปลอยใหแหง
> ใสตัวกรองอากาศที่แหงแลว ลงในตัวยึดของอุปกรณสวนฐาน

หนา 3

8. อะไหลเพิ่มเติม
เคล็ดลับ!
หากน้ำที่คุณใชเปนน้ำกระดาง ที่มีแรธาตุมากเกินไปเราขอแนะนำ อุปกรณ
เสริม ที่จะชวยใหการใชงานเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศปลอดภัยยิ่งขึ้น
คือ อุปกรณกรองคราบตะกรัน
สำคัญ!
• หากอุปกรณปองกันคราบตะกรันไมทำการกรองคราบตะกอนตางๆ
แลว ควรเปลี่ยนอุปกรณปองกันคราบตะกรันใหม
• อายุการใชงานของอุปกรณกรองคราบตะกรันจะอยูที่ 2 เดือน มาก
สุด 3 เดือน
• หากไมไดทำการใชงานเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศเปนเวลานาน
ควรถอดอุปกรณปองกันคราบตะกรันออกจากถังน้ำ และเก็บในที่แหง
ขั้นตอนการใสอุปกรณกรองคราบตะกรัน
> ยกถังน้ำออกจากอุปกรณสวนฐาน และหงายขึ้น
> หมุนฝาเกลียว เพื่อเปดถังน้ำ
> หมุนอุปกรณกรองคราบตะกรัน ใสภายในฝาเกลียวของถังเก็บน้ำ
> ปดถังเก็บน้ำ ดวยฝาเกลียวที่ติดอุปกรณกรองคราบตะกรัน เรียบรอย
แลว ใหแนน

9. ปญหาและวิธีแกไข

10. ขอมูลทางเทคนิค

ปญหา

สาเหตุ

วิธีแกไข

ไฟ LED ไม
ทำงาน

ไมไดเสียบปลั๊ก

เสียบปลั๊กใหเรียบรอย

ไฟ LED
เปนสีแดง
กระบวนการ
ปลอยหมอก
ไมทำงาน
ไอน้ำมีกลิ่น
ที่ไมปกติ

นปุมควบคุมไปทางขวา
ปุมควบคุมอยูในตำแหนง หมุ
เพื่อใหปุมควบคุมอยูในตำแหนง
ต่ำสุด
สูงสุด

ระดับน้ำต่ำเกินไป,
ไมมีน้ำในถังเก็บน้ำ

เติมน้ำใสถังเก็บน้ำ

ไฟ LED เปนสีเขียว
ไฟ LED เปนสีแดง
จอ LED ไมมีไฟขึ้น

หมุนปุมควบคุมไปทางขวา เพื่อให
ปุมควบคุมอยูในตำแหนงสูงสุด

อุปกรณยังใหมอยู

น้ำเกา หรือ น้ำสกปรก
อุปกรณมี
เสียงผิดปกติ

วางถังเก็บน้ำลงบนฐาน
ไมสนิทหรือวางไมถูกตอง

เติมน้ำใสถังเก็บน้ำ
เสียบสายไฟเขากับปลั๊ก
> เทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้ง
> วางถังเก็บน้ำในบริเวณที่
อากาศถายเท ประมาณ
12 ชั่วโมง
> เทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้ง และทำ
ความสะอาด ถังเก็บน้ำและ
อุปกรณสวนฐาน
> ใสน้ำสะอาดลงในถังเก็บน้ำ
อีกครั้ง
> ยกถังเก็บน้ำขึ้น และวางใหม
ในตำแหนงที่ถูกตอง ถังเก็บน้ำ
จะตองวางแนบสนิทไปกับ
สวนฐาน

ขนาด (ยาวxกวางxสูง) ประมาณ 25 ซม. x 12 ซม. x 34 ซม.
ความยาวของสายไฟ ประมาณ 1.5 เมตร
น้ำหนัก
ประมาณ 1.5 กิโลกรัม
แรงดันไฟ / ความถี่
100-24 V AC / 50/60 เฮิรต
กำลังไฟ
20 วัตต
ขนาดพื้นที่หองที่เหมาะสม 25 ตารางเมตร
ขนาดถังบรรจุน้ำ
ประมาณ 2.8 ลิตร
ปริมาณการปลอยความชื้น

เครื่องหมายและ
สัญลักษณ

220 มิลลิลิตร / ชั่วโมง

อุปกรณนี้ไดรับการปองกันสองเทา
เพื่อใหสอดคลองกับการปองกันระดับ 2

11. การกำจัดทิ้ง
การกำจัดทิ้ง ควรเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ “ระเบียบของสภายุโรป
และของคณะมนตรียุโรปลงวันที่ 27 มกราคม 2003 วาดวยซากอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส”
(Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the
Council of 27 January 2003 on Waste Electrical and Electronic
Equipment) - WEEE

น้ำในถังเก็บน้ำ เหลือนอย > เติมน้ำในถังเก็บน้ำ
เกินไป
อุปกรณไมไดถูกวางลงบน > วางอุปกรณลงบนตำแหนง
ตำแหนงที่มั่นคง
ที่ม่นั คง เชน บนโตะ, ตู
ไอน้ำปลอย
ออกมาใต
ถังเก็บน้ำ

วางถังเก็บน้ำลงบนฐาน > ยกถังเก็บน้ำขึ้น
ไมสนิทหรือวางไมถูกตอง > ตรวจสอบระหวางสวนฐาน

และถังเก็บน้ำวามีสิ่งสกปรก
อยูหรือไม
> ทำความสะอาดหากมีสิ่งสกปรก
> วางถังเก็บน้ำใหม ในตำแหนง
ที่ถูกตองบนสวนฐาน
ถังเก็บน้ำจะตองวางแนบสนิทไปกับ
สวนฐาน
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