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บทนำา

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ 
Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
ดวยเครื่องฟอกอากาศสำาหรับหองนอนใหมนี้ คุณจะไดสูดอากาศที่สะอาดขึ้น เพื่อผลลัพธการใชงานที่ดีที่สุด โปรดวางเครื่อง
ฟอกอากาศสำาหรับหองนอนในที่ที่คุณใชบอยที่สุด เชน ในหองนอน
ที่ใดก็ตามที่มีคน ตนไม หรือสัตวเลี้ยง จะมีอนุภาคอากาศที่มีผลตอสุขภาพของคุณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากคุณมีอาการภูมิแพ 
เนื่องจากอนุภาคเหลานี้ อากาศในหองอาจมีมลภาวะมากกวาอากาศในเมืองใหญเสียอีก
โดยปกติแลว อนุภาคเหลานี้จะมองไมเห็นและไมมีกลิ่น แตอาจสงผลกระทบกับสุขภาพของคุณได เครื่องฟอกอากาศสำาหรับ
หองนอนจะลดขนสัตวและมลภาวะจากอุตสาหกรรมในอากาศ ดังนั้นจึงสามารถชวยเพิ่มคุณภาพของอากาศได นอกจากนี้ ยัง
สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กที่ใหญกวา 20 นาโนเมตรไดอีกดวย ทั้งนี้รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด จากรายงานของ
องคการอนามัยโลก (WHO) มีขอมูลวาไวรัสโรคไขหวัดใหญและไวรัสโรคไขหวัดนก และแบคทีเรียลิเจียนแนร มีขนาด
ใหญกวา 20 นาโนเมตร 

การกรองในขั้นตางๆ
เครื่องฟอกอากาศสำาหรับหองนอนมีระบบการกรองหลายขั้นตอนที่สามารถรับประกันคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดได:
 - ขั้นที่ 1: แผนกรองชั้นแรกซึ่งเคลือบสารตานแบคทีเรีย จะจับอนุภาคขนาดใหญ เชน เสนผม ขนสัตว และอื่นๆ
 - ขั้นที่ 2 : ผสานกับแผนกรอง HEPA ระบบแผนกรองหลายชั้นที่กรองฝุ่นผง ละอองเกสรดอกไมและอนุภาคขนาดเล็กที่

ใหญกวา 20 นาโนเมตร รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด จากรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) มีขอมูลวา
ไวรัสโรคไขหวัดใหญและไวรัสโรคไขหวัดนก และแบคทีเรียลิเจียนแนร มีขนาดใหญกวา 20 นาโนเมตร

 - ขั้นที่ 3: ตัวกรองผงถานกัมมันตจะกรองกลิ่นและกาซที่เปนอันตรายไดอยางมีประสิทธิภาพ
 - ขั้นที่ 4: แผนกรอง HEPA ประกอบขึ้นจากหลายสวน เชน การเคลือบสารตานแบคทีเรียจะขจัดฝุ่นผงขนาดเล็กและควัน

บุหรี่ ในขณะที่ฟงกชันตานแบคทีเรียและเชื้อราของวัสดุตานแบคทีเรียจากสิ่งมีชีวิตทำาหนาที่ขจัดเชื้อโรคและเชื้อรา

สวนประกอบ (รูปที่ 1)

A เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศทางลมออก 
B เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
C เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศทางลมเขา 
D ทางลมเขา
E สายไฟ
F ทางลมออก 
g ดามจับ
h ปุ่มควบคุม

1 ไฟแสดงการทำาความสะอาดแผนกรองชั้นแรก
2 ไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง
3 ไฟ REPLACE FILTER (เปลี่ยนแผนกรอง) มีตัวแสดงการ ‘ล็อคเครื่อง’
4 ไฟ AIR QUALITY (คุณภาพอากาศ) (AC4004: ไฟ 4 ดวง, AC4002: ไฟ 3 ดวง)
5 ไฟ HOUR (ชั่วโมง) 
6 ปุ่มเปด/ปด TIMER (ตั้งเวลา) มีไฟ 
7 ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) มีไฟ
8 ปุ่ม SLEEP (พักเครื่อง) มีไฟ
9 ปุ่มเปด/ปด Power (เปด/ปดเครื่อง) มีไฟ
10 ปุ่ม FAN SPEED (ความเร็วพัดลม) มีไฟ
11 ไฟ FAN SPEED (ความเร็วพัดลม) (AC4004: ไฟ 3 ดวง, AC4002: ไฟ 2 ดวง)
12 ปุ่ม RESET (รีเซ็ต) ของแผนกรองชั้นแรก 
13 ปุ่ม RESET (รีเซ็ต) ของแผนกรอง 2
14 ปุ่ม RESET (รีเซ็ต) ของแผนกรอง 3 และ 4

i แผนกรอง 4: แผนกรอง HEPA (AC4124)
J แผนกรอง 3: ตัวกรองผงถานกัมมันต (AC4123) 
K แผนกรอง 2 (เฉพาะรน AC4004 เทานั้น): แผนกรองหลายชั้น (AC4121)
l แผนกรอง 1: แผนกรองชั้นแรก 
M แผงดานหนา
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ขอควรจำา

อานคมือผใชนี้อยางละเอียดกอนใชเครื่องและเก็บไวเพื่ออางอิงตอไป

อันตราย
 - หามไมใหนหรือของเหลว หรือนยาที่ติดไฟไดกระเด็นเขาเครื่องเปนอันขาด เพื่อปองกันไมใหไฟฟาช็อตหรือเกิดเพลิง

ไหม 
 - หามใชนหรือของเหลวอื่นๆ หรือนยาทำาความสะอาด (ที่ติดไฟได) ทำาความสะอาดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟาช็อต

และ/หรือการเกิดเพลิงไหม

คำาเตือน
 - กอนใชเครื่อง โปรดตรวจสอบระดับแรงดันไฟที่แสดงไวดานลางของเครื่อง ซึ่งควรตรงกับแรงดันไฟหลักในบาน
 - หากสายไฟชำารุด ควรนำาไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจากฟลิปส หรือบุคคลที่ผานการอบรม

จากฟลิปสดำาเนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
 - หามใชผลิตภัณฑนี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำารุด
 - ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรงหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและคว 

ามรความเขาใจ นำาผลิตภัณฑนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำาแนะนำาในการใชงานโดยผที่รับผิด
ชอบในดานความปลอดภัย 

 - เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำาผลิตภัณฑนี้ไปเลน
 - หามวางสิ่งของปดกั้นทางลมเขาและทางลมออก

ขอควรระวัง
 - อุปกรณนี้ไมใชอุปกรณที่ใชแทนเพื่อใหการถายเทอากาศดีขึ้น คุณยังตองทำาความสะอาดดวยระบบสุญญากาศหรือ

ใชพัดลมดูดอากาศขณะปรุงอาหาร
 - หากเตารับที่ใชงานกับเครื่องเกิดหลวม เสียบไมแนน จะทำาใหปลั๊กไฟมีความรอน ควรตรวจสอบวาไดเสียบปลั๊กไฟเขากับ

เตารับบนผนังเขาที่เรียบรอยแลวหรือยัง
 - วางและใชงานอุปกรณบนพื้นที่แหง เรียบ มั่นคง และมีพื้นผิวเสมอกันเทานั้น 
 - เวนระยะหางดานหลังและดานขางทั้งสองขางของเครื่องไวอยางนอย 20ซม. และเวนพื้นที่วางดานบนเครื่องอยางนอย 

30ซม.
 - อยาวางสิ่งของบนตัวเครื่องและอยานั่งบนเครื่อง
 - อยาวางเครื่องไวใตเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้เพื่อปองกันการกลั่นตัวเปนหยดนหยดลงบนตัวเครื่อง
 - ตรวจสอบใหแนใจวาไดประกอบแผนกรองทั้งหมดเขาที่ใหเรียบรอยกอนทำาการเปดสวิตชใชงาน
 - โปรดใชเฉพาะแผนกรองแทของ Philips ที่ผลิตมาเพื่อใชงานกับเครื่องนี้เทานั้น อยาใชแผนกรองอื่น
 - หลีกเลี่ยงการกระแทกเครื่อง (โดยเฉพาะอยางยิ่งทางลมเขาและทางลมออก) ดวยวัตถุที่มีความแข็ง 
 - ควรยกหรือเคลื่อนยายเครื่องโดยจับที่ดามจับ ที่อยดานหลังของตัวเครื่อง
 - อยาสอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงในชองทางลมออก 
 - หามใชงานเครื่องนี้ หากคุณมีการใชยาไลแมลงแบบควันภายในอาคาร หรือหามใชในสถานที่ๆ  มีเศษตกคางที่มีลักษณะเ

หมือนนมัน บริเวณที่มีการจุดธูป  หรือควันของสารเคมี 
 - หามใชงานใกลกับอุปกรณที่เกี่ยวกับกาซเชื้อเพลิง อุปกรณใหความรอน  หรือเตาไฟ
 - ปดเครื่องทุกครั้งหลังใชงานและกอนทำาความสะอาดเครื่อง 
 - หามใชงานเครื่องในหองที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยางมาก เนื่องจากภายในเครื่องอาจกอใหเกิดการกลั่นตัวเปน

หยดนได 
 - เพื่อเปนการปองกันการรบกวน ควรวางเครื่องใหหางจากเครื่องใชไฟฟาที่ใชคลื่นวิทยุทางอากาศ เชน โทรทัศน วิทยุ และ

นาฬิกาที่ควบคุมดวยคลื่นวิทยุอยางนอย 2 เมตร 
 - หากไมใชงานเครื่องฟอกอากาศเปนเวลานาน อาจมีแบคทีเรียเจริญเติบโตในแผนกรอง โปรดตรวจสอบแผนกรองหลังจาก

ไมใชงานระยะเวลานาน หากแผนกรองสกปรกมาก ใหเปลี่ยนแผนกรองใหม (ดูที่บท ‘การเปลี่ยนแผนกรอง’)
 - เครื่องนี้เหมาะสำาหรับการใชงานในครัวเรือน ภายใตสภาพแวดลอมการทำางานที่ปกติเทานั้น
 - หามใชงานเครื่องนี้ในที่เปยกชื้นหรือในที่ๆ มีอุณหภูมิสูง เชน หองนหรือหองครัว
 - เครื่องจะไมขจัดคารบอนมอนอกไซด (CO) หรือเรดอน (Rn) และไมสามารถใชเปนอุปกรณความปลอดภัยในกรณีที่เกิด

อุบัติเหตุที่มีการเผาไหมและมีสารเคมีที่เปนอันตราย

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑของฟลิปสไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำาแนะนำา
ในคมือนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน

ภาษาไทย



กอนใชงานครั้งแรก

การใสแผนกรอง

ตัวเครื่องมีแผนกรองอยภายใน แตคุณตองแกะบรรจุภัณฑของแผนกรองออกกอนจึงจะสามารถใชงานเครื่องได ใหถอดแผนก
รองทั้งหมด แกะออกจากบรรจุภัณฑออกแลววางแผนกรองกลับเขาไปในเครื่องตามที่ไดอธิบายไวดานลาง

เคล็ดลับ: วางเครื่องพิงไวกับผนังหองเพื่อใหความมั่นคงมากขึ้นเวลาถอดหรือใสแผนกรอง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสแผนกรองในตำาแหนงที่ถูกตอง

 1  วางนิ้วของคุณบนซอกที่อยดานขางของแผงหนาจอ แลวคอยๆ ดึงแผงดานหนาเขาหาตัวคุณ จากนั้นยกตะ
ขอที่อยดานบนของแผงหนาจอออกจากสวนบนของตัวเครื่อง

 2  ในการถอดแผนกรองชั้นแรก ใหยึดแฉกที่ทั้งสองไว แลวดึงแผนกรองเขาหาตัวคุณ 

 3  ถอดแผนกรองทั้งหมดออกจากเครื่อง 

 4  แกะวัสดุบรรจุภัณฑที่หอแผนกรองออกทั้งหมด 

 5  ใสแผนกรอง 4 (แผนกรอง HEPA) กลับเขาไปในตัวเครื่อง 

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแถบปายหันเขาหาคุณ

1

2
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 6  ใสแผนกรอง 3 (ตัวกรองผงถานกัมมันต) กลับเขาไปในตัวเครื่อง

 7  เฉพาะรน AC4004 เทานั้น: ประกอบแผนกรอง 2 (แผนกรองหลายชั้น) เขาที่ดานหลังของแผนกรอง 1 
(แผนกรองชั้นแรก)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานหนาของแผนกรอง 2 (แผนกรองหลายชั้น) ซึ่งเปนดานที่มีแถบปาย หันเขา
หาแผนกรองชั้นแรก

 8  วางแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) ในเครื่อง 

หมายเหตุ: AC4004: ตรวจสอบใหแนใจวาประกอบแผนกรองหลายชั้นเขาที่ดานหลังแผนกรองชั้นแรกแลว

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแฉกทั้งสองหันเขาหาคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาตะขอทั้งหมดประกอบเขาที่กับตัวเครื่อง 

 9  ในการใสแผงดานหนา กอนอื่น ใหใสตะขอทั้งสองไปในสวนบนของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดจอแสดงผลเขา
หาตัวเครื่อง (2)

การใชงาน

 1  เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนัง
 , ไฟทั้งหมดสวางขึ้นแลวดับไปสองครั้ง จากนั้นจะมีเสียงบี๊พ 

 2  กดปุ่มเปด/ปดเพื่อเปดเครื่อง 

2

1
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 , ไฟแสดงการทำางานและไฟ AIR QUALITY ดวงหนึ่งจากหลายดวงบนแผงควบคุมจะสวางขึ้น

AC4004: ไฟ AIR QUALITY

สี คุณภาพของอากาศ

สีนเงิน ดีมาก

สีมวงเขม ดี

Purple พอใช

สีแดง ไมดี

AC4002: ไฟ AIR QUALITY

สี คุณภาพของอากาศ

สีนเงิน ดีมาก

สีมวงเขม ดี

สีแดง ไมดี

 , เครื่องจะเริ่มตนทำางานโดยอัตโนมัติในโหมดอัตโนมัติ
ในการปดสวิตชเครื่อง ใหกดปุ่มเปด/ปดคางไวอีกครั้ง จนกระทั่งไฟแสดงการทำางานดับลง แลวถอดปลั๊กไฟออกได

หมายเหตุ: หากภายในหองมีระดับความชื้นสัมพัทธสูงมาก อาจเกิดการกลั่นตัวเปนหยดนบนเซนเซอรตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ซึ่งสงผลใหไฟ AIR QUALITY บนแผงควบคุมระบุวาคุณภาพอากาศไมดี แมวาคุณภาพอากาศ
จะดีก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากโหมดอัตโนมัติทำาใหเครื่องทำางานที่ระดับความเร็วพัดลมสูง คุณสามารถแกไขปญหา
นี้ไดโดยทำาความสะอาดเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ หากเกิดการกลั่นตัวเปนหยดนบอยครั้งในชวงที่มี
ความชื้นสัมพัทธสูง เราขอแนะนำาใหคุณใชการตั้งคาความเร็วดวยตนเองคาใดคาหนึ่ง 

โหมดอัตโนมัติ

เมื่อเปดสวิตชเครื่อง เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งไวภายใน จะตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอัตโนมัติ เมื่อ
เปดใชโหมดอัตโนมัติ เครื่องจะเลือกระดับความเร็วพัดลมที่เหมาะสมที่สุดกับคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด

หมายเหตุ: เมื่อคุณใชโหมดอัตโนมัติ คุณสามารถใชฟงกชันตั้งเวลาไดอีกดวย (ดูที่สวน ‘ฟงกชันตั้งเวลา ในบทนี้) 
ในกรณีนี้ ไฟ AUTO, ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่ง, ไฟ TIMER และไฟ HOUR จะสวางขึ้น

 1  กดปุ่มเปด/ปด เพื่อเปดเครื่อง 
 , เครื่องจะเริ่มตนทำางานโดยอัตโนมัติในโหมดอัตโนมัติ
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 ไฟแสดงคุณภาพอากาศจะแสดงคุณภาพของอากาศ

สัญลักษณแสดงคุณภาพของอากาศ

สี คุณภาพของอากาศ

สีนเงิน ดีมาก

สีมวงเขม ดี

Purple พอใช

สีแดง ไมดี

ในการปดสัญญาณไฟคุณภาพของอากาศ ใหกดปุ่ม AIR QUALITY

หมายเหตุ: สัญญาณไฟคุณภาพของอากาศจะสวางขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเปด 
 เครื่องจะเริ่มตนทำางานโดยอัตโนมัติในโหมด AUTO (อัตโนมัติ)

ในการ  ปิดสวิตช์เครื่อง ให้กด ปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้งและถอดปลั๊กเครื่อง

หมายเหตุ: หากภายในหองมีระดับความชื้นสัมพัทธสูงมาก อาจเกิดการกลั่นตัวเปนหยดนบนเซนเซอรตรวจวัดคุณ
ภาพอากาศ ซึ่งสงผลใหไฟ AIR QUALITY บนแผงควบคุมระบุวาคุณภาพอากาศไมดี แมวาคุณภาพอากาศจะดีก็ตา
ม ทั้งนี้ เนื่องจากโหมดอัตโนมัติทำาใหเครื่องทำางานที่ระดับความเร็วพัดลมสูง คุณสามารถแกไขปญหานี้ไดโดยทำา
ความสะอาดเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ หากเกิดการกลั่นตัวเปนหยดนบอยครั้งในชวงที่มีความชื้นสัมพัทธสู
ง เราขอแนะนำาใหคุณใชการตั้งคาความเร็วดวยตนเองคาใดคาหนึ่ง 

ไฟความเร็วพัดลม/ไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง
 - ไฟที่ดานขวามือของแผงควบคุมมีการทำางานสองฟงกชัน ไดแก การแสดงความเร็วพัดลมหรือแสดงวาควรเปลี่ยนหรือทำา

ความสะอาดแผนกรอง
 - เมื่อไฟ 1 ถึง 3/4 สวางขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงถึงความเร็วพัดลมที่ใชอย
 - เมื่อไฟ 1 กะพริบ คุณตองทำาความสะอาดกรองชั้นแรก เมื่อไฟ 2 และ/หรือ 3/4 กะพริบ คุณตองเปลี่ยนแผนกรอง

เหลานี้ หากไฟ 2 และ/หรือ 3/4 กะพริบ ไฟ REPLACE FILTER จะกะพริบดวย (สำาหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่บท 
‘การเปลี่ยนแผนกรอง’)

 - เมื่อไฟ 2, 3/4 และ REPLACE FILTER สวางตอเนื่อง เครื่องจะถูกล็อค (สำาหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่บท ‘ล็อคการเปลี่
ยนแผนกรอง’)

การปรับความไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บุคคลที่มีปญหาดานสุขภาพ (เชน ภูมิแพ หรือหอบหืด) จะตองการอากาศที่ดีตอสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาว 
เครื่องฟอกอากาศจึงใหคุณปรับความไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศได เมื่อตั้งคาที่ระดับความไวสูง เครื่องจะเริ่มตนกา
รฟอกอากาศที่ระดับมลพิษตลงเพื่อฟอกอากาศใหสะอาดยิ่งขึ้น
มีระดับความไว 3 ระดับ:
 - มาตรฐาน
 - ไว
 - ไวเปนพิเศษ

เซนเซอรตรวจวัดมลพิษจะถูกตั้งไวที่ระดับมาตรฐาน คุณสามารถปรับความไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศไดดวยวิธี
ตอไปนี้:

 1  หากเสียบปลั๊กเครื่องแลว ใหถอดปลั๊กออกแลวรอประมาณสองสามนาที
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หมายเหตุ: เมื่อใชงานเครื่องในโหมดอื่น และตองการเปดใชโหมดอัตโนมัติ ใหกดปุ่ม AUTO 

 , ไฟ AUTO และไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่งสวางขึ้น ทั้งนี้ไฟ FAN SPEED แสดงใหเห็นวาเครื่องกำาลัง
ทำางานที่ความเร็วพัดลมใด

หมายเหตุ: เมื่อคุณภาพอากาศดีมาก และความเร็วพัดลมอยในระดับตมาก ไฟ FAN SPEED สำาหรับความเร็วพัด
ลมตสุดจะไมทำางาน ในกรณีนี้ จะมีเฉพาะไฟแสดงการทำางานและไฟ AUTO เทานั้นที่สวางขึ้น

หมายเหตุ: เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัวจะประเมินคุณภาพอากาศและเลือกตั้งคาความเร็วพัดลมที่เหม
าะสมโดยอัตโนมัติเพื่อใหคุณไดรับอากาศคุณภาพดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได เมื่อคุณภาพอากาศดี เครื่องจะหยุด
การทำางาน เมื่อคุณภาพอากาศไมดี เครื่องจะเริ่มทำางานที่ระดับความเร็วพัดลมตและเสียงเบา ทั้งนี้เพื่อลดการ
ใชพลังงาน 

ความเร็วพัดลม 

หากคุณไมใชโหมดอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกความเร็วพัดลมไดตามตองการ 

หมายเหตุ: เมื่อคุณใชฟงกชันตั้งเวลา (ดูที่สวน ‘ฟงกชันตั้งเวลา ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่ง, 
ไฟ TIMER และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสวางขึ้น

 1  กดปุ่มเปด/ปด เพื่อเปดเครื่อง 

 2  กดปุ่ม FAN SPEED หนึ่งครั้งหรือมากกวาเพื่อเลือกความเร็วพัดลมที่ตองการ
 , ไฟ FAN SPEED ของความเร็วพัดลมที่ตั้งคาไวจะปรากฏขึ้น

ฟงกชั่นตั้งเวลา

ดวยฟงกชันตั้งเวลา คุณสามารถปลอยใหเครื่องทำางานตามเวลาที่ตั้งคา เมื่อเวลาที่ตั้งคาไวสิ้นสุดลง เครื่องจะปดการทำางานโดย
อัตโนมัติ 
คุณสามารถใชฟงกชันตั้งเวลาไดในสถานการณตอไปนี้:
 - เมื่อทำางานรวมกับโหมด AUTO (ดูที่สวน ‘โหมดอัตโนมัติ’ ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ AUTO, ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวง

หนึ่ง, ไฟ TIMER และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสวางขึ้น
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 - เมื่อคุณเลือกความเร็วพัดลมดวยตนเอง (ดูที่สวน ‘ความเร็วพัดลม’ ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่ง, 
ไฟ TIMER และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสวางขึ้น

 - เมื่อทำางานรวมกับโหมด SLEEP (ดูที่สวน ‘โหมดพักเครื่อง’ ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ SLEEP และไฟ HOUR ดวงใดดวง
หนึ่งจะสวางขึ้น (แตจะสวางจางๆ)

 1  กดปุ่มเปด/ปด เพื่อเปดเครื่อง 

 2  กดปุ่ม TIMER เพื่อเปดใชตัวตั้งเวลา
 , ไฟ TIMER จะสวางขึ้น

 3  กดปุ่ม TIMER ซๆ เพื่อเลือกจำานวนชั่วโมงที่คุณตองการใหเครื่องทำางาน
 , ไฟ HOUR แสดงชั่วโมงที่เลือกไวจะสวางขึ้น

หากตองการปดฟงกชันตั้งเวลา ใหกดปุ่ม TIMER ซๆ จนกระทั่งไฟ HOUR และไฟ TIMER ดับลง 

โหมดพักเครื่อง

หากคุณใชเครื่องในโหมดพักเครื่อง เครื่องจะทำางานเงียบมากและไฟทั้งหมดที่สวางจะจางลง เพื่อใหคุณไดนอนหลับพักผอน
ปราศการรบกวน

หมายเหตุ: หากคุณใชโหมดพักเครื่อง คุณสามารถใชฟงกชันตั้งเวลาไดอีกดวย (ดูที่สวน ‘ฟงกชันตั้งเวลา ในบทนี้) 
ในกรณีนี้ ไฟ SLEEP และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสวางขึ้น (แตจะสวางจางๆ)

 1  กดปุ่มเปด/ปด เพื่อเปดเครื่อง 

 2  กดปุ่ม SLEEP เพื่อเปดใชโหมดพักเครื่อง
 , ไฟ SLEEP จะสวางขึ้น
 , ไฟอื่นๆ ทั้งหมดจะดับลง ยกเวน ไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่ง หากคุณไดเปดใชงานฟงกชันตั้งเวลา

หากคุณตองการกลับไปยังโหมดความเร็วพัดลมหรือโหมดอัตโนมัติ เพียงกดปุ่ม FAN SPEED หรือ AUTO จากนั้นโหมดพัก
เครื่องจะถูกเปดใชงาน 

การปรับความไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บุคคลที่มีปญหาดานสุขภาพ (เชน ภูมิแพ หรือหอบหืด) จะตองการอากาศที่ดีตอสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาว เครื่อง
ฟอกอากาศจึงใหคุณปรับความไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศได เมื่อตั้งคาที่ระดับความไวสูง เครื่องจะเริ่มตนการฟอก
อากาศที่ระดับมลพิษตลงเพื่อฟอกอากาศใหสะอาดยิ่งขึ้น
มีระดับความไว 3 ระดับ:
 - ไวเปนพิเศษ
 - ไว
 - มาตรฐาน
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เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศจะถูกตั้งไวที่ระดับมาตรฐาน คุณสามารถปรับความไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ไดดวยวิธีตอไปนี้:

 1  หากเสียบปลั๊กเครื่องแลว ใหถอดปลั๊กออกแลวรอประมาณสองสามนาที

 2  กดปุ่ม TIMER คางไว พรอมๆ กับเสียบปลั๊กไฟในเตารับบนผนัง
 , มีเสียงดังบี๊พสองครั้งจากตัวเครื่อง และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะกะพริบเพื่อแสดงระดับความไวปจจุบัน

ของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ระดับความไว:

ไฟ HOUR ระดับความไว:

1 ชม. ไวเปนพิเศษ

4 ชม. ไว

8 ชม. มาตรฐาน

 3  กดปุ่ม TIMER เพื่อปรับระดับความไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 , ไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะกะพริบเพื่อแสดงระดับความไวที่ตั้งไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ

 4  กดปุ่มเปด/ปดคางไว เพื่อปดเครื่อง

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนระดับความไว เมื่อใดก็ตามที่คุณเปดเครื่อง เครื่องจะเริ่มตนทำางานโดยอัตโนมัติที่ระดับ
ความไวที่ตั้งไว

การทำาความสะอาดและการบำารุงรักษา 

ถอดปลั๊กออกทุกครั้งกอนทำาความสะอาดเครื่อง 

หามนำาเครื่องจมลงในนหรือของเหลวอื่นๆ 

หามใชสารทำาความสะอาดชนิดรุนแรงหรือติดไฟงาย เชน สารฟอกขาวหรือแอลกอฮอล ทำาความสะอาดสวน 
ใดสวนหนึ่งของเครื่อง

เฉพาะแผนกรองชั้นแรกเทานั้นที่ลางทำาความสะอาดได แผนกรองอื่นทั้งหมด ไมสามารถ ลางทำาความสะอาดได 

ตัวเครื่อง

ทำาความสะอาดดานในและดานนอกของตัวเครื่องอยางสมเสมอ เพื่อปองกันการสะสมของฝุ่นละออง 

 1  ใชผาแหงและนมเช็ดฝุ่นตามตัวเครื่องออกใหหมด

 2  ใชผาแหงและนมทำาความสะอาดทางลมเขาและทางลมออก

แผนกรองชั้นแรก

แผนกรองชั้นแรกสามารถลางทำาความสะอาดได
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 2  กดปุ่ม AIR QUALITY คางไว พรอมๆ กับเสียบปลั๊กไฟในเตารับบนผนัง
 มีเสียงดังบี๊พสองครั้งจากตัวเครื่อง และไฟความเร็วพัดลมดวงใดดวงหนึ่งจะกะพริบเพื่อแสดงระดับความ

ไวปจจุบันของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ระดับความไว:

ไฟความเร็วพัดลม ระดับความไว:

1 ไวเปนพิเศษ

2 ไว

3 มาตรฐาน

 3  กดปุ่ม FAN SPEED เพื่อปรับระดับความไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 ไฟความเร็วพัดลมดวงใดดวงหนึ่งจะกะพริบเพื่อแสดงระดับความไวที่ตั้งไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ

 4  กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนระดับความไว เมื่อใดก็ตามที่คุณเปดเครื่อง เครื่องจะเริ่มตนทำางานโดยอัตโนมัติที่ระดับ
ความไวที่ตั้งไว

โหมดอัตโนมัติ

เมื่อเปดสวิตชเครื่อง เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งไวภายใน จะตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอัตโนมัติ เมื่อเปดใชโ
หมดอัตโนมัติ เครื่องจะเลือกระดับความเร็วพัดลมที่เหมาะสมที่สุดกับคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด

 1  กด ปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง 

 2  กดปุ่ม AUTO เพื่อเปดใชโหมดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อใชงานเครื่องในโหมดอื่น และตองการเปดใชโหมดอัตโนมัติ ใหกดปุ่ม AUTO 
 ไฟ AUTO จะสวางขึ้น 

 ไฟ FAN SPEED จะแสดงใหเห็นวาเครื่องกำาลังทำางานที่ความเร็วพัดลมเทาใด

หมายเหตุ: เมื่อคุณภาพอากาศดีมาก และเครื่องทำางานโดยใชความเร็วพัดลมในระดับตมาก ไฟ FAN SPEED 
สำาหรับการตั้งคาความเร็วตสุดจะไมทำางาน ในกรณีนี้ จะมีเฉพาะไฟแสดงการทำางานและไฟ AUTO เทานั้นที่
สวางขึ้น

หมายเหตุ: เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัวจะประเมินคุณภาพอากาศและเลือกตั้งคาความเร็วพัดล
มที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อใหคุณไดรับอากาศคุณภาพดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได เมื่อคุณภาพอากาศดี 
เครื่องจะหยุดการทำางาน เมื่อคุณภาพอากาศไมดี เครื่องจะเริ่มทำางานที่ระดับความเร็วพัดลมตและเสียงเบา 
ทั้งนี้เพื่อลดการใชพลังงาน 
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 - ใหทำาความสะอาดแผนกรองชั้นแรกเมื่อไฟแสดงการทำาความสะอาดกะพริบขึ้น เพื่อใหมั่นใจวาเครื่องจะทำางานไดอยา
งมีประสิทธิภาพสูงสุด

 1  ถอดปลั๊กไฟออก

 2  วางนิ้วของคุณบนซอกที่อยดานขางของแผงหนาจอ แลวคอยๆ ดึงแผงดานหนาเขาหาตัวคุณ จากนั้นยกตะ
ขอที่อยดานบนของแผงหนาจอออกจากสวนบนของตัวเครื่อง

 3  ในการถอดแผนกรองชั้นแรก ใหยึดแฉกที่ทั้งสองไว แลวดึงแผนกรองเขาหาตัวคุณ 

 4  เฉพาะรน AC4004 เทานั้น: ถอดแผนกรองหลายชั้นออกจากดานหลังของแผนกรองชั้นแรก

 5  นำาแผนกรองชั้นแรกไปลางใตกอกน หากแผนกรองสกปรกมาก ใหใชแปรงขนนมทำาความสะอาดสิ่ง
สกปรกออกไป

เคล็ดลับ: หรือ คุณสามารถทำาความสะอาดแผนกรองชั้นแรกโดยขจัดฝุ่นดวยเครื่องดูดฝุ่น 

 6  เปาลมแผนกรองชั้นแรกใหแหง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาแผนกรองชั้นแรกแหงสนิทแลว 

 7  เฉพาะรน AC4004 เทานั้น: ประกอบแผนกรองหลายชั้นเขาที่ดานหลังของแผนกรองชั้นแรก

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานหนาของแผนกรองหลายชั้นหันไปที่แผนกรองชั้นแรก

 8  ใสแผนกรองชั้นแรกกลับเขาไปในเครื่อง เชื่อมตอตะขอทั้งหมดกับตัวเครื่องใหถูกตอง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแฉกทั้งสองหันเขาหาคุณ

1

2

ภาษาไทย32



 9  ในการใสแผงดานหนา กอนอื่น ใหใสตะขอทั้งสองไปในสวนบนของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดแผงหนาจอเขา
หาตัวเครื่อง (2)

 10  เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนัง

 11  กดปุ่มรีเซ็ตของแผนกรอง 1 คางไว (ปุ่มที่อยใตไฟแสดงการทำาความสะอาดแผนกรอง) ประมาณ 2 วินาที
เพื่อรีเซ็ตเครื่อง 

เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ทำาความสะอาดเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศทุกๆ 2 เดือนเพื่อใหเครื่องทำางานไดเต็มประสิทธิภาพ สามารถทำาความสะอาด
ไดบอยยิ่งขึ้นหากใชเครื่องในสิ่งแวดลอมที่มีฝุ่นผง 

หมายเหตุ: หากภายในหองมีระดับความชื้นสัมพัทธสูงมาก อาจเกิดการกลั่นตัวเปนหยดนบนเซนเซอรตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ซึ่งสงผลใหไฟ AIR QUALITY บนแผงควบคุมระบุวาคุณภาพอากาศไมดี แมวาคุณภาพอากาศจะ
ดีก็ตาม ในกรณีนี้ คุณตองทำาความสะอาดเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือตั้งคาความเร็วดวยตนเองคาใดคา
หนึ่ง 

 1  ทำาความสะอาดเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศทางลมเขาและทางลมออกดวยแปรงขนนม

 2  ถอดฝาเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 3  ทำาความสะอาดเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ ขจัดฝุ่นในทางลมเขาและทางลมออกดวยกานสำาลีเปยก
พอหมาด 

 4  ใชกานสำาลีเช็ดใหแหง 

 5  ปดฝาเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

2
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การเปลี่ยนแผนกรอง

การบำารุงรักษาแผนกรอง

เมื่อแผนกรองใดแผนกรองหนึ่งใกลเต็ม และตองทำาความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม ไฟแสดงสถานะหรือไฟ (ไฟแสดงการทำาความ
สะอาดแผนกรองชั้นแรก หรือไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรองดวงใดดวงหนึ่ง และไฟ ‘REPLACE FILTER’) จะเริ่มกะพริบ เมื่อ
ไฟดังกลาวกะพริบคุณตองทำาความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนกรองใหม
นอกจากนี้ เครื่องฟอกอากาศยังมีคุณสมบัติ HealthyAirProtect Lock เพื่อใหมั่นใจวาแผนกรองจะมีสภาพดีที่สุดเมื่อเครื่อง
ทำางาน หากคุณไมเปลี่ยนแผนกรอง 2 (เฉพาะรน AC4004 เทานั้น), แผนกรอง 3 และ/หรือแผนกรอง 4 เครื่องจะหยุดทำางาน
และล็อค หากเครื่องล็อค ไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรองของแผนกรองนั้นและไฟ ’REPLACE FILTER’ จะสวางขึ้นอยางตอเนื่อง

ไฟแสดงการทำาความสะอาดแผนกรองและไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง

ไฟแสดงการทำาความสะอาดและไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง จะระบุวาตองทำาความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนกรองชิ้นใด
 - ไฟแสดงการทำาความสะอาดแผนกรอง 1 กะพริบ: คุณตองทำาความสะอาดแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) ดูที่บท ‘การ

ทำาความสะอาด’ สำาหรับคำาแนะนำาเพิ่มเติม

 - ไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง 2 และไฟ ‘REPLACE FILTER’ กะพริบ: ตองเปลี่ยนแผนกรอง 2 (แผนกรองหลายชั้น เฉ
พาะรน AC4004 เทานั้น) 

 - ไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง 3/4 และไฟ ‘REPLACE FILTER’ กะพริบ: ตองเปลี่ยนแผนกรอง 3 (ตัวกรองผงถานกัมมัน
ต) และแผนกรอง 4 (แผนกรอง HEPA) 

หมายเหตุ: แผนกรอง 3 (ตัวกรองผงถานกัมมันต) และแผนกรอง 4 (แผนกรอง HEPA) มีอายุการใชงานใกลเคียงกัน 
ดังนั้น ตองเปลี่ยนแผนกรองทั้งสองพรอมกัน 

ล็อคการเปลี่ยนแผนกรอง

หากคุณไมเปลี่ยนแผนกรองตามระยะเวลา เครื่องจะหยุดทำางานหลังจากไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรองกะพริบประมาณ 2 
สัปดาห หากเครื่องล็อค เครื่องจะไมทำางานจนกวาคุณจะเปลี่ยนแผนกรองอยางสมบูรณ และกดปุ่มรีเซ็ต

หมายเหตุ: ระยะเวลาระหวางสัญญาณการเปลี่ยนแผนกรองและการล็อคเครื่องอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยกับวาคุณ
ใชเครื่องบอยครั้งเพียงใด
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หมายเหตุ: เมื่อไฟแสดงการทำางานเปด/ปด, ไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง 2 หรือ 3/4 และไฟ ‘REPLACE FILTER’ 
สวางตอเนื่อง เครื่องจะถูกล็อค (ดูที่สวน ‘การบำารุงรักษาแผนกรอง’ ในบทนี้สำาหรับขอมูลเพิ่มเติม) 
ประมาณ 1 วันกอนที่เครื่องจะล็อค เครื่องจะสงเสียงบี๊พทุกๆ 30 นาที เพื่อแจงใหคุณทราบวามีแผนกรองที่จำาเปนตองเปลี่ยน
อยางนอยหนึ่งแผน
หากเครื่องล็อค คุณจะไดยินเสียงบี๊พเมื่อกดปุ่ม คุณสามารถปดสวิตชเครื่องดวยการกดปุ่มเปด/ปด คางไว
หากเครื่องถูกล็อค:

 1  ใหตรวจดูวาตองเปลี่ยนแผนกรองชิ้นใด (ดูที่สวน ‘ไฟแสดงการทำาความสะอาดแผนกรองและไฟแสดงการ
เปลี่ยนแผนกรอง’ ดานบน)

 2  ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก 

 3  เปลี่ยนแผนกรองที่ตองการ (ดูที่สวน ‘การเปลี่ยนแผนกรองและการรีเซ็ตเครื่อง’ ดานลาง)

การเปลี่ยนแผนกรองและการรีเซ็ตเครื่อง

เคล็ดลับ: วางเครื่องพิงไวกับผนังหองเพื่อใหความมั่นคงมากขึ้นเวลาถอดหรือใสแผนกรอง 

 1  ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก

 2  วางนิ้วของคุณบนซอกดานขางของแผงหนาจอ แลวคอยๆ ดึงแผงดานหนาเขาหาตัวคุณ จากนั้นยกตะขอที่
อยบนแผงหนาออกจากสวนบนของตัวเครื่อง

 3  ในการถอดแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) ใหยึดแฉกทั้งสองไว แลวดึงแผนกรองเขาหาตัวคุณ 

 4  เฉพาะรน AC4004 เทานั้น: ถอดแผนกรอง 2 (แผนกรองหลายชั้น) ออกจากดานหลังของแผนกรองชั้นแรก 

1
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หมายเหตุ: เมื่อไฟแสดงการทำางานเปด/ปด, ไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง 2 หรือ 3/4 และไฟ ‘REPLACE FILTER’ 
สวางตอเนื่อง เครื่องจะถูกล็อค (ดูที่สวน ‘การบำารุงรักษาแผนกรอง’ ในบทนี้สำาหรับขอมูลเพิ่มเติม) 
ประมาณ 1 วันกอนที่เครื่องจะล็อค เครื่องจะสงเสียงบี๊พทุกๆ 30 นาที เพื่อแจงใหคุณทราบวามีแผนกรองที่จำาเปนตองเปลี่ยน
อยางนอยหนึ่งแผน
หากเครื่องล็อค คุณจะไดยินเสียงบี๊พเมื่อกดปุ่ม คุณสามารถปดสวิตชเครื่องดวยการกดปุ่มเปด/ปด คางไว
หากเครื่องถูกล็อค:

 1  ใหตรวจดูวาตองเปลี่ยนแผนกรองชิ้นใด (ดูที่สวน ‘ไฟแสดงการทำาความสะอาดแผนกรองและไฟแสดงการ
เปลี่ยนแผนกรอง’ ดานบน)

 2  ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก 

 3  เปลี่ยนแผนกรองที่ตองการ (ดูที่สวน ‘การเปลี่ยนแผนกรองและการรีเซ็ตเครื่อง’ ดานลาง)

การเปลี่ยนแผนกรองและการรีเซ็ตเครื่อง

เคล็ดลับ: วางเครื่องพิงไวกับผนังหองเพื่อใหความมั่นคงมากขึ้นเวลาถอดหรือใสแผนกรอง 

 1  ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก

 2  วางนิ้วของคุณบนซอกดานขางของแผงหนาจอ แลวคอยๆ ดึงแผงดานหนาเขาหาตัวคุณ จากนั้นยกตะขอที่
อยบนแผงหนาออกจากสวนบนของตัวเครื่อง

 3  ในการถอดแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) ใหยึดแฉกทั้งสองไว แลวดึงแผนกรองเขาหาตัวคุณ 

 4  เฉพาะรน AC4004 เทานั้น: ถอดแผนกรอง 2 (แผนกรองหลายชั้น) ออกจากดานหลังของแผนกรองชั้นแรก 

1

2
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หมายเหตุ: เมื่อไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง 2 หรือ 3/4 และ REPLACE FILTER (การเปลี่ยนแผนกรอง) บนแผงคว
บคุมสวางตอเนื่อง เครื่องจะถูกล็อค (สำาหรับขอมูลเพิ่มดู โปรดดูที่สวน ‘การบำารุงรักษาแผนกรอง’ ในบทนี้) 
ระยะเวลากอนที่เครื่องจะถูกล็อคขึ้นอยกับเวลาการทำางานและระดับความเร็วที่เลือกหลังจากมีการแจงเตือนใหเปลี่ยนแผนกรอง
ประมาณ 1 วันก่อนที่เครื่องจะล็อค เครื่องจะส่งเสียงบี๊พทุกๆ 30 นาที เพื่อแจ้ง ให้คุณทราบว่ามีแผ่นกรองที่จำาเป็นต้องเปลี่ยน
อย่างน้อยหนึ่งแผ่น
เมื่อเครื่องล็อค คุณจะได้ยินเสียงบี๊พเมื่อกดปุ่มใดๆ 
คุณสามารถปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิด
หากเครื่องถูกล็อค:

 1  ตรวจสอบวาตองเปลี่ยนแผนกรองตัวใด (ดูสวน ‘ไฟแจงเตือนการเปลี่ยนแผนกรอง’)

 2  ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก 

 3  เปลี่ยนแผนกรองที่เหมาะสม (ดูสวน ‘การเปลี่ยนแผนกรอง’)

การเปลี่ยนแผนกรอง

เคล็ดลับ: วางเครื่องพิงไวกับผนังหองเพื่อใหความมั่นคงมากขึ้นเวลาถอดหรือใสแผนกรอง 

 1  ปดสวิตช และถอดปลั๊กออก

 2  วางนิ้วของคุณบนซอกดานขางของแผงหนาจอ แลวคอยๆ ดึงสวนลางของแผงดานหนาเขาหาตัวคุณ 
จากนั้นยกตะขอที่อยดานลางของแผงหนาออกจากสวนลางของตัวเครื่อง

 3  ในการถอดแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) ใหยึดแฉกทั้งสองไว แลวดึงแผนกรองเขาหาตัวคุณ 

 4  ในการถอดแผนกรอง 2 (แผนกรองฟอรมาลดีไฮดสำาหรับรน AC4074 หรือแผนกรองหลายชั้นสำาหรับรน 
AC4072) ใหยึดแถบแผนกรองแลวดึงเขาหาตัวคุณ 
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 5  ในการถอดแผนกรอง 3 (ตัวกรองผงถานกัมมันต) ยึดแถบแผนกรองแลวดึงเขาหาตัวคุณ 

 6  ในการถอดแผนกรอง 4 (แผนกรอง HEPA) ยึดแถบแผนกรองแลวดึงเขาหาตัวคุณ 

 7  ทิ้งแผนกรองเกาไป และแกะแผนกรองใหม 

 8  ใสตัวกรอง 4 (แผนกรอง HEPA) กลับเขาไปในตัวเครื่อง 

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแถบปายหันเขาหาคุณ

 9  ใสแผนกรอง 3 (ตัวกรองผงถานกัมมันต) กลับเขาไปในตัวเครื่อง

 10  เฉพาะรน AC4004 เทานั้น: ประกอบแผนกรอง 2 (แผนกรองหลายชั้น) เขาที่ดานหลังของแผนกรอง 1 
(แผนกรองชั้นแรก)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานหนาของแผนกรองหลายชั้นหันไปที่แผนกรองชั้นแรก
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 11  ใสแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) กลับเขาไปในตัวเครื่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาดานที่มีแฉกทั้งสองหันเขาหาคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาตะขอทั้งหมดประกอบเขาที่กับตัวเครื่อง 

 12  ในการใสแผงดานหนา กอนอื่น ใหใสตะขอทั้งสองไปในสวนบนของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดแผงหนาจอเขา
หาตัวเครื่อง (2)

 13  เสียบปลั๊กเขากับเตารับบนผนัง แลวเปดสวิตชเครื่องอีกครั้ง 

 14  กดคางที่ปุ่มรีเซ็ตที่อยใตไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรองของแผนกรองที่เปลี่ยนใหม เพื่อรีเซ็ตเครื่อง 

 - กดคางที่ปุ่มรีเซ็ตของแผนกรอง 2 ประมาณ 2 วินาที หากคุณเปลี่ยนแผนกรอง 2 แลว (แผนกรองหลายชั้น) 

 - กดคางที่ปุ่มรีเซ็ตของแผนกรอง 3/4 ประมาณ 2 วินาที หากคุณเปลี่ยนแผนกรอง 3 (ตัวกรองผงถานกัมมันต) และ 4 
(แผนกรอง HEPA) แลว 

 , คุณจะไดยินเสียงบี๊พ และเครื่องจะเริ่มตนทำางานในโหมดอัตโนมัติอีกครั้ง 

อุปกรณเสริม

แผนกรองใหมสำาหรับเครื่องรนนี้มีหมายเลขรนดังนี้:

แผนกรอง หมายเลขรน

แผนกรอง 2: แผนกรองหลายชั้น AC4121

แผนกรอง 3: ตัวกรองผงถานกัมมันต (AC4123) AC4123

แผนกรอง 4: แผนกรอง HEPA AC4124

2

1
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เฉพาะรน AC4002 เทานั้น: การเพิ่มแผนกรองหลายชั้น

เครื่องฟอกอากาศรน AC4002 มาพรอมกับแผนกรองชั้นแรก ตัวกรองผงถานกัมมันต และแผนกรอง HEPA เครื่องฟอกอากา
ศรนนี้ มีเฉพาะไฟแสดงการทำาความสะอาดแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) และไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง 3 และ 4 (ตัว
กรองผงถานกัมมันต และแผนกรอง HEPA) เทานั้น
หากคุณตองการใชประโยชนจากแผนกรองหลายชั้น คุณสามารถแยกซื้อแผนกรองนี้ได (ดูที่ตารางดานบน) เมื่อใชงานรว
มกับแผนกรอง HEPA, แผนกรองหลายชั้นจะกรองฝุ่นผง ละอองเกสรดอกไมและอนุภาคขนาดเล็กที่ใหญกวา 20 นาโนเมตร 
รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด จากรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) มีขอมูลวาไวรัสโรคไขหวัดใหญและไวรัสโรค
ไขหวัดนก และแบคทีเรียลิเจียนแนร มีขนาดใหญกวา 20 นาโนเมตร
ภายหลังการติดตั้งแผนกรองหลายชั้น คุณตองเปดใชการแสดงการเปลี่ยนแผนกรองของแผนกรอง 2 ตามวิธีตอไปนี้: 

 1  กดคางที่ปุ่มรีเซ็ตของแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) และแผนกรอง 2 (แผนกรองหลายชั้น) พรอมๆ กัน
ประมาณ 2 วินาที

 - หากตองการปดตัวแสดงการเปลี่ยนแผนกรองของแผนกรอง 2 ใหกดคางที่ปุ่มรีเซ็ตของแผนกรอง 1 (แผนกรองชั้นแรก) 
และแผนกรอง 2 (แผนกรองหลายชั้น) พรอมๆ กันประมาณ 2 วินาที

หมายเหตุ: หากตองการตรวจสอบวาไดเปดใชตัวแสดงการเปลี่ยนแผนกรองหรือไม ใหกดปุ่มรีเซ็ตของแผนกรอง 2 
จากนั้นหากไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง 2 สวางขึ้นประมาณสองสามวินาที นั่นคือ ไดเปดใชตัวแสดงการเปลี่ยน
แผนกรอง หากไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง 2 ไมสวางขึ้น นั่นคือ ไมไดเปดใชแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง

สภาพแวดลอม

 - หามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำาหรับนำากลับ
ไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี

การรับประกันและบริการ

หากคุณตองการทราบขอมูลหรือพบปญหา โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่ www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการดูแล
ลูกคาของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการฯ อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกัน
ทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการ โปรดติดตอตัวแทนจำาหนายผลิตภัณฑของบริษัท Philips ในประเทศ

การแกปญหา

ในหัวขอนี้ไดรวบรวมปญหาทั่วไปที่เกี่ยวกับเตารีดซึ่งคุณอาจพบได หากยังไมสามารถแกไขปญหาตามขอมูลดานลางที่ใหมาได 
กรุณาติดตอศูนยบริการลูกคาในประเทศของคุณ 

ปญหา การแกปญหา

เครื่องไมทำางาน คุณไมตรวจสอบไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง คุณไมเปลี่ยนแผนกรองเมื่อไฟแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง และไฟ REPLACE 
FILTER เริ่มกะพริบ หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาหเครื่องเริ่มสงเสียงบี๊พทุกๆ 30 นาที คุณก็ยังไมเปลี่ยนแผนกรอง ดวยเหตุนี้
เครื่องจึงล็อค คุณตองเปลี่ยนแผนกรองใหม และรีเซ็ตเครื่อง (ดูที่บท ‘การเปลี่ยนแผนกรอง’) เพื่อใหเครื่องทำางานและฟอกอากาศ
ที่ดีตอสุขภาพใหคุณอีกครั้ง

ไฟ AIR QUALITY กะพริบตลอดเวลา 
และเครื่องไมทำางาน

เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศทำางานผิดปกติ โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา Philips ในประเทศของคุณ (โดยคนหาหมายเลข
โทรศัพทไดในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมีศูนยบริการ โปรดติดตอตัวแทนจำา
หนายผลิตภัณฑของบริษัท Philips ในประเทศ

ไมมีอากาศออกมาจากทางลมออก ไมไดเปดเครื่อง ใหเสียบปลั๊กไปเขากับเตารับบนผนังแลวปดสวิตชเครื่อง

คุณภาพอากาศดี และเปดใชงานโหมดอัตโนมัติ ในกรณีนี้ เครื่องหยุดทำางานอัตโนมัติเมื่ออากาศดีแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน
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ปญหา การแกปญหา

มีอากาศออกมาจากทางลมออกเบากวาปกติ แผนกรองชั้นแรกสกปรก โปรดทำาความสะอาดแผนกรองชั้นแรก (ดูที่บท ‘การทำาความสะอาด’)

คุณไมไดแกะบรรจุภัณฑทั้งหมดออกจากแผนกรอง ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดแกะวัสดุบรรจุภัณฑออกแลว

คุณภาพอากาศไมดีขึ้น แมวาเครื่องจะ
ทำางานมาระยะเวลาหนึ่งแลว

วางแผนกรองแผนใดแผนหนึ่งไมเขาที่ ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งแผนกรองทั้งหมดเรียงตามลำาดับดังนี้: แผนกรอง HEPA, ตัว
กรองผงถานกัมมันต, แผนกรองหลายชั้น (เฉพาะรน AC4004 เทานั้น), แผนกรองชั้นแรก ทั้งนี้ ตองประกอบแผนกรองหลายชั้น 
(เฉพาะรน AC4004 เทานั้น) เขาที่ดานหลังของแผนกรองชั้นแรก

เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศเกิดการเปยกชื้น ระดับความชื้นสัมพันธภายในหองสูง จึงทำาใหเกิดการกลั่นตัวเปนหยดน ตรวจ
สอบใหแนใจวาเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศนั้นแหงและสะอาด (ดูที่บท ‘การทำาความสะอาด’)

หองที่คุณใชเครื่องมีขนาดใหญกวา 30 ตารางเมตร ซึ่งเปนขนาดใหญที่สุดที่เครื่องฟอกอากาศจะฟอกอากาศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ไฟ AIR QUALITY ไมเปลี่ยนสีแมวาเครื่อง
จะทำางานมาสักพักหนึ่งแลว

เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศสกปรก ใหทำาความสะอาดเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ(ดูที่บท ‘การทำาความสะอาด’)

ฉันตองการอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นเพราะฉัน
มีอาการภูมิแพ

คุณสามารถเปลี่ยนความไวของเซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ดูที่บท ‘การใชงาน’) เพื่อใหเครื่องฟอกอากาศทำาการฟอก
อากาศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เครื่องทำางานเสียงดังผิดปกติ คุณไมไดแกะบรรจุภัณฑทั้งหมดออกจากแผนกรอง ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดแกะวัสดุบรรจุภัณฑออกแลว

เครื่องยังแสดงสัญญาณวาฉันตองเปลี่ยนแผ
นกรอง แมวาฉันไดเปลี่ยนไปแลว

คุณอาจจะไมไดรีเซ็ตเครื่อง ใหเสียบปลั๊กเครื่อง แลวกดคางที่ปุ่มรีเซ็ตของแผนกรองที่คุณเปลี่ยนไปแลว หากคุณรีเซ็ตเครื 
่องอยางถูกตอง เครื่องจะสงเสียงบี๊พ

เมื่อฉันกดปุ่ม SLEEP ไฟทั้งหมดยกเวนไฟ 
SLEEP จะดับลง

หากคุณกดปุ่ม SLEEP เครื่องจะเขาสโหมด SLEEP ซึ่งชวยใหคุณนอนหลับไดโดยปราศจากสิ่งรบกวน เครื่องจะทำางานแบบ
เงียบและมีเพียงไฟ SLEEP สวางขึ้น หากคุณเปดใชตัวตั้งเวลา หนึ่งในไฟ HOUR จะสวางขึ้นเชนกัน ไฟที่สวางขึ้นขณะเครื่อง
ทำางานในโหมด SLEEP จะจางลงเนื่องจากตองการใหคุณหลับโดยไมมีสิ่งรบกวน

เครื่องหยุดทำางาน แตไฟแสดงการทำางาน
ยังสวางอย

เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัวไดระบุวาคุณภาพอากาศดีแลว และไมจำาเปนตองฟอกอากาศ เมื่อคุณภาพอากาศไมดี 
เครื่องจะเริ่มทำางานที่ระดับความเร็วพัดลมต และเสียงเบา ทั้งนี้เพื่อลดการใชพลังงาน

เครื่องไมทำางาน ไฟแสดงคุณภาพอากาศ
กะพริบเปนสีนเงิน ไฟอื่นๆ ที่เหลือดับลง

มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเซนเซอรอากาศขนาดเล็กหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเซนเซอรอากาศขนาดเล็กและเซนเซอรกาซ 
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาในประเทศของคุณ (คนหาหมายเลขโทรศัพทศูนยบริการลูกคาในประเทศของคุณไดในแผนพับ
เกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากไมมีศูนยบริการลูกคาในประเทศของคุณ โปรดติดตอตัวแทนจำาหนายผลิตภัณฑ Philips ใน
พื้นที่ของคุณ
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