
คูมือการใชงาน
เครื่ องฟอกอากาศท่ีมีฟงกช่ันเครื่ องดักยุง
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AIR PURIFIER
WITH MOSQUITO CATCHER
OPERATION MANUAL

“Plasmacluster” and “Device of a cluster of grapes” are 
trademarks of Sharp Corporation.

*The number in this technology mark indicates an 
approximate number of ions supplied into air of 1 cm3, 
which is measured around the center of a room with 
the “high-density plasmacluster 7000” applicable fl oor 
area (at 1.2 m height above the fl oor) at the medium 
wind volume in air purifying mode, when an air purifi er 
using the high-density plasmacluster ion evolving 
device is placed close to a wall. This product is 
equipped with a device corresponding to this capacity.

แบบตั้งพื้น
Free standing type
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หมายเหตุ

เครื่องฟอกอากาศจะดูดอากาศภายในหองเขาไปในเครื่องฟอกโดยอากาศจะผานแผนกรองในชั้นแรก ซึ่งเปนแผนกรอง
กลิ่น จากนั้นจะผานเขาไปที่แผนกรอง HEPA ภายในตัวเคร่ือง และสุดทายจะปลอยอากาศออกทางชองลมออก แผนกรอง 
HEPA สามารถกําจัดฝุนละอองที่มีขนาดเล็กสุด 0.3 ไมครอนไดถึง 99.97% และยังสามารถดูดซับกลิ่นได
โดยมีแผนกรองกลิ่น ทําหนาที่ดูดซับกลิ่นที่เขามาผานแผนกรองอีกชั้นหนึ่ง
กลิ่นที่ถูกดูดซับไวบนแผนกรองเปนเวลานาน อาจปะปนมากับอากาศที่ออกมาจากเครื่อง ซึ่งกลิ่นในลักษณะนี้อาจปะปนออก
มากับอากาศเร็วกวาที่กําหนด ขึ้นอยูกับแตละสถานที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากนําไปใชในสถานที่อื่น ๆ นอกจากภายในครัว
เรือน หากปญหาในเรื่องของกลิ่นยังคงปรากฏ ขอแนะนําใหเปลี่ยนแผนกรองชุดใหม

ฟงกชั่นเครื่องดักยุง
ดวยลําแสงยูวี  ตัวเคร่ืองสีดําและชองแผงดักยุง จะทําใหดึงดูดยุงบินเขามาและ เมื่อยุงเขามาใกลชองดักจับยุงของแผงดัก
ยุง ยุงจะถูกกระแสลมท่ีมีอานุภาพสูงดูดไว และยุงจะถูกแผนกาวทรงพลังจับไวอยางเหนียวแนน ซ่ึงแผนกาวนี้จะติดตั้งอยู
ดานในของแผงดักยุง

• เนื่องจากเครื่องฟอกอากาศนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหสามารถกรองฝุนและกลิ่นเทานั้น ไมรวมถึงกาซพิษตาง ๆ 
 (อยางเชน กาซคารบอนมอนอกไซดที่มาจากบุหรี่) หากยังคงมีแหลงของกลิ่นเหลานี้อยูภายในหอง เครื่องฟอก
อากาศจะไมสามารถกําจัดกลิ่นนั้นออกไปจนหมดได

• โหมดเครื่องดักยุงอาจจับยุงที่อยูในหองไมไดทั้งหมด  
• ยุงที่ไมไดถูกแผนกาวจับไวอาจหลุดออกจากชองแผงดักยุงได ฉะนั้น ไมควรปดเครื่องขณะที่เครื่องดักยุงกําลังทํางาน ยกเวน
เมื่อตองการเปลี่ยนแผนกรองและแผนกาวเทานั้น 

โปรดอานขอมูลสวนนี้กอนเริ่มตนใชงานเครื่องฟอกอากาศของทาน

แผนกรอง HEPA

แผนกรองกลิ่น

แผนกรองชั้นแรก

แผนกาว

แผงดักยุง
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T-1

ภาษาไทย

บริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูมีอุปการะคุณ ที่เลือกใชผลิตภัณฑ
เครื่องฟอกอากาศชารป โปรดอานคูมือการใชงานอยางละเอียด 
กอนใชผลิตภัณฑนี้ โปรดแนใจวา ไดอานหัวขอ : 
“คําแนะนําที่สําคัญเพื่อความปลอดภัย”
หลังจากอานคูมือฉบับนี้แลวโปรดเก็บไวในสถานที่ที่คนหา
ไดสะดวก เพื่อใชอางอิงในโอกาสตอไป
แนะนําวาใหเก็บคูมือฉบับไวในสถานที่ที่หยิบอานไดตลอดเวลา 
เพื่อใชในการอางอิง

ขอแนะนําในการใชเครื่องฟอกอากาศอยางปลอดภัย .T-2

สวนประกอบของเคร่ือง ...............................................................T-4

การติดตั้งแผนกรองและแผนกาว ..........................................T-6

ระบบการทํางาน ...............................................................................T-8

ฟงกชั่นที่มีประโยชน ...................................................................T-10

การดูแลและบํารุงรักษา ............................................................T-12

ขอแนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยน ................................................T-14

การแกไขปญหา .............................................................................T-16

ขอมูลทางเทคนิค ..........................................................................T-17

สารบัญคุณสมบัติ
ประสานเทคโนโลยี ของการฟอกอากาศ
ประสิทธิภาพสูง 
(พลาสมาคลัสเตอร  + ระบบ 3 แผนกรอง) 
+ ฟงกชั่นเครื่องดักยุง 

(1) พลาสมาคลัสเตอรความเขมขนสูง 7000
ระบบ พลาสมาคลัสเตอร 
สามารถฟอกอากาศในลักษณะเดียวกับ
การฟอกอากาศโดยธรรมชาติ ดวยการปลอย
อนุภาคไฟฟาบวกและลบออกมาในระดับที่สมดุลกัน

(2) ระบบแผนกรอง

ดักจับฝุนละออง* 
แผนกรองชั้นแรก จะดักจับฝุนละออง และผง
ตาง ๆ ขนาดใหญที่ลอยอยูในอากาศ

กําจัดกลิ่น
แผนกรองกลิ่น สามารถดูดซับกลิ่นตาง ๆ ที่มา
จากภายในครัวเรือน

กําจัดละอองเกสรดอกไม และเชื้อรา*
แผนกรอง HEPA สามารถกําจัดฝุนละอองที่มี
ขนาดเล็กสุด 0.3 ไมครอนไดถึง 99.97%

* เมื่ออากาศถูกดึงเขาไปภายในระบบแผนกรอง

(3) ฟงกชั่นเครื่องดักยุงไมเปนอันตราย 100%
ยุงจะบินเขามาเนื่องจากแสงยูวี ตัวเคร่ืองสีดํา
และขนาดของชองดักจับกระแสลมและแรงดูด
ที่มีอานุภาพสูงจะดักจับยุงดวยแผนกาวทรงพลัง
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เมื่อใชเครื่องใชไฟฟา โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานความปลอดภัยพื้นฐานตางๆ รวมถึงคําเตือนตอไปนี้:

คําเตือน - เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาลัดวงจร, ไฟไหม หรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับตัวทานเอง :

• โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางละเอียดกอนเริ่มการใชงานเครื่องฟอกอากาศ
• เครื่องฟอกอากาศนี้ใชกับแรงดันไฟฟา 220 โวลต เทานั้น
• หามเปดใชเครื่องฟอกอากาศ หากพบวาสายไฟหรือปลั๊กเสียบชํารุด รวมถึงการเสียบปลั๊กไฟไมแนน
• ควรทําความสะอาดปลั๊กไฟอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันฝุนเกาะ
• หามสอดนิ้วหรือวัตถุใด ๆ เขาไปภายในชองลมเขา และชองลมออก
• ไมควรถอดปล๊ักไฟโดยการใชการดึงจากสายไฟ แตควรจับที่ตัวปลั๊กเสียบโดยตรง
 มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟาช็อตและ/หรือไฟไหมเนื่องจากการลัดวงจรได 
•  ระวังอยาทําใหสายไฟชํารุด เพราะอาจเปนเหตุใหไฟฟาลัดวงจร เกิดความรอนสูงเกินขีดปกติ หรือไฟไหม
• หามถอดหรือเสียบปลั๊กขณะท่ีมือเปยก
• หามใชเครื่องฟอกอากาศใกลกับอุปกรณที่มีกาซติดไฟไดงาย
• กอนทําความสะอาดเคร่ืองและเมื่อไมใชเครื่อง ใหถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ
 มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟาช็อตเนื่องจากฉนวนเสื่อมคุณภาพ และ/หรือไฟไหมเนื่องจากการลัดวงจรได
• เมื่อทําความสะอาดเคร่ืองฟอกอากาศ หรือเมื่อไมไดใชงานเครื่องฟอกอากาศ  ใหแนใจวาไดถอดปลั๊กออก เพราะไมเชน
นั้น อาจทําใหเกิดไฟซ็อต และ/หรือ ไฟไหม อันเนื่องมาจากไฟฟาลัดวงจร

• หากสายไฟชํารุดเสียหาย ควรไดรับการตรวจเช็คจากศูนยบริการชารป โดยเจาหนาที่ที่มีความชํานาญการเพ่ือปองกันความ
เสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น

• หามใชงานเครื่องระหวางที่ใชผลิตภัณฑกําจัดแมลงชนิดฉีดพนอัดแกสหรือหามใชงานในหองที่มีสารตกคางที่เปนนํ้ามัน ควันธูป 
ประกายไฟจากการจุดบุหรี่ ไอสารเคมีในอากาศ หรือในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูงมาก เชน ในหองนํ้า

• โปรดใชความระมัดระวังในการทําความสะอาดตัวเคร่ืองฟอกอากาศ เพราะน้ํายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอนอาจทําใหผิว
หนาดานนอกเสียหาย

• เครื่องฟอกอากาศนี้ควรซอมบํารุงโดยศูนยบริการที่ผานการรับรองของชารป เทานั้น หากมีปญหา หรือตองการการปรับแกหรือ
ซอมแซมใดๆ โปรดติดตอศูนยบริการที่ใกลที่สุด

• เครื่องรุนนี้เด็กอายุตั้งแต 8 ปขึ้นไป หรือบุคคลที่มีลักษณะทุพพลภาพ, มีปญหาในเรื่องของสภาพจิต หรือขาดประสบการณและ
ความรูเกี่ยวกับการใชงาน สามารถใชงานได ถาไดรับการใหคําแนะนําการใชงานอยางปลอดภัยและเขาใจถึงอันตราย เด็กไมควร
เลนเครื่องฟอกอากาศนี้ การทําความสะอาดและการดูแลรักษาไมควรทําโดยเด็กที่ปราศจากผูดูแล

ขอแนะนํา - คลื่นสัญญาณรบกวนวิทยุและโทรทัศน

หากเคร่ืองฟอกอากาศนี้กอใหเกิดคลื่นรบกวนตอการรับสัญญาณของวิทยุหรือโทรทัศน ทานสามารถแกปญหาไดโดยปฏิบัติตามคํา
แนะนําตอไปนี้
• หันเสาอากาศไปในทิศทางอื่น
• เพิ่มระยะหางระหวางเครื่องฟอกอากาศกับเครื่องรับวิทยุ/โทรทัศน
• เสียบปลั๊กของเคร่ืองฟอกอากาศเขากับเตารับที่ใชสายไฟคนละเสนกับที่วิทยุหรือโทรทัศนใชอยู
• ขอคําแนะนําจากตัวแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีความชํานาญดานวิทยุ/โทรทัศน

ขอแนะนําในการใชเครื่องฟอกอากาศอยางปลอดภัย
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ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานเครื่อง

• ไมควรมีสิ่งปดกั้นชองลมเขาและชองลมออก
• ไมควรใชงานเครื่องใกลกับอุปกรณที่ใหความรอน เชน เตาไฟ หรือเครื่องทําความรอน รวมถึงสถานที่ที่มีไอนํ้ารอน
• หามวางเครื่องในลักษณะนอนลงขณะที่เครื่องฟอกอากาศกําลังทํางาน 
• เมื่อเคลื่อนยายเคร่ือง ใหจับที่มือจับดานหลังของเครื่องเสมอ
• หามใชเครื่องโดยไมมีแผนกรองอยูในเครื่อง
• หามนําแผนกรอง HEPA , แผนกรองกลิ่นและแผนกาวไปทําการลางดวยนํ้าและนํากลับมาใชใหม 
 เพราะนอกจากจะทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลงแลวยังอาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรือตัวเคร่ืองเสียหายได
• หามมองแสงยูวีโดยตรง แสงยูวีตรงตามมาตรฐาน IEC (62471)

ขอควรระวังเกี่ยวกับแผนกาว

• ใชงานดวยความระมัดระวัง ปองกันไมใหเด็กหรือสัตวเลี้ยงสัมผัสดานหนาของกาว
• หากกาวติดมือหรือเสื้อผา ใหถูดวยนํ้ามันพืช แลวลางดวยนํ้าสบูใหสะอาด
• ฝุนและสิ่งสกปรกท่ีสะสมอยูบนแผนกาวอาจลดประสิทธิภาพของแผนกาวได
• หากไมมียุงติดอยูบนแผนกาว ควรเปลี่ยนตําแหนงวางเคร่ืองฟอกอากาศ
• เมื่อจําเปนตองทิ้ง โปรดทิ้งใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับในประเทศ
• แผนกาวนี้เปนผลิตภัณฑกาวที่มีความปลอดภัยทั้งหมด ไมมีสวนผสมที่เปนพิษ

ขอแนะนําเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่อง

• วางเคร่ืองใหหางจากอุปกรณที่กอใหเกิดคลื่นไฟฟา อยางเชน โทรทัศน หรือวิทยุ เพื่อปองกันคลื่นสัญญาณรบกวน
• หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณท่ีเฟอรนิเจอร, เสื้อผา หรือวัตถุอื่น ๆ สามารถปดกั้นชองลมเขา และ/หรือชองลมออก
• หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณท่ีเสี่ยงตอการเกิดหยดนํ้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงมาก อุณหภูมิที่เหมาะ
สมในการทํางานของตัวเครื่องควรอยูระหวาง 0-35 องศาเซลเซียส

• ควรวางเคร่ืองบนพื้นที่มีความแข็งแรง และมีอากาศถายเทไดดี 
 หากวางเคร่ืองไวบนพื้นที่ปูพรมหนา ตัวเคร่ืองอาจมีการส่ันเล็กนอย
• หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเขมาควันหรือคราบมันเกาะ
 อาจเปนผลใหพื้นผิวของตัวเคร่ืองเสียหายได
• วางเครื่องใหหางจากผนังประมาณ 30 ซม. (1 ฟุต) เพื่อใหอากาศไหลเวียนไดอยางเหมาะสม 
 ประสิทธิภาพในการกรองฝุนยังคงเดิมแมจะใชโดยใหเครื่องหางออกจากผนัง 3 ซม. แตควรนําออกหางเทาที่จะเปนไปได 
  (หาง 30 ซม. ขึ้นไป) เพราะอาจจะทําใหผนังหรือพื้นเปอนสกปรก 

ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชงานแผนกรอง
• โปรดปฏิบัติตามขอแนะนําตาง ๆ ภายในคูมือเลมนี้เพื่อการใชงานและการดูแลรักษาแผนกรองอยางถูกตอง
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สวนประกอบของเคร่ือง

1

1 ตัวเครื่อง 7 ปุมโหมด / ไฟสัญญาณโหมด (สีเขียว) 

2 ชองลมออก 8
ปุมโหมด CLEAN ION SHOWER / 
ไฟสัญญาณ CLEAN ION SHOWER (สีเขียว) / 
ปุมเปด/ปดไฟ (กดปุมคางไว 3 วินาที)

3 ไฟ CATCH (ดักยุง) (สีนํ้าเงิน) 9 ปุม เปด/ปดเคร่ือง

4 ไฟ UV LIGHT (แสงยูวี) (สีนํ้าเงิน) 10 ไฟแสดงการตรวจจับฝุนละออง

5 ไฟ GLUE SHEET (แผนกาว) (สีนํ้าเงิน) 11 ไฟแสดงการใชงานพลาสมาคลัสเตอร

6 ปุมเครื่องดักยุง / 
ปุมตั้งคาแผนกาว (กดปุมคางไว 3 วินาที)

ดานหนา

ไฟแสดงการใชงานพลาสมาคลัสเตอร

สีนํ้าเงิน   Plasmacluster กําลังทํางาน

ไมแสดง   Plasmacluster ไมทํางาน
10

7 9

ไฟแสดงการตรวจจับฝุนละออง
แสดงอากาศบริสุทธิ์ในหองดวยสี 3 ระดับ

3

2

5

4

86

11

สีเขียว

สีสม

สีแดง

สะอาด

สกปรก
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ดานหลัง

13

1 แสงยูวี 9 ปายวันที่
2 เซ็นเซอรแมเหล็ก 10 แมเหล็ก

3 เซ็นเซอรตรวจจับฝุน / แผนกรองเซ็นเซอรตรวจจับ
ฝุน 11 ขอเก่ียวชุดบน

4 แผนกรอง HEPA 12 ขอเก่ียวชุดลาง

5 แผนกรองกลิ่น 13 สายไฟ

6 แผนกรองชั้นแรก 14 ปลั๊ก (ลักษณะของปลั๊กจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ)

7 ตัวล็อคของแผนกรองชั้นแรก 15 ที่จับ
8 แผงดักยุง 16 แผนกาว (เคลือบ 3 ชั้น)

สิ่งที่มาพรอมกับเครื่อง

ใหจับที่มือจับดานหลังของเครื่องเสมอ

• แผนกาว : 1 ชิ้น

• คูมือการใชงานแผนกาว
   

• ปายแสดงวันที่ของแผนกาว

1 3
4

5

14

6

8
7 9

12

15

16

2

11

10

X 2 ชุด
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การติดตั้งแผนกรองและแผนกาว

เพื่อเปนการรักษาคุณภาพของแผนกรองและแผนกาว แผนกรองจะบรรจุอยูในถุงพลาสติกและติดตั้งอยูในตัวเครื่อง กอน
ใชเครื่อง ตองแนใจวาไดเอาแผนกรอง และแผนกาวออกจากถุงพลาสติกแลว

1 นําแผงดักยุงออกจากชิ้นสวนดานลาง

     

2 จับตัวล็อคของแผนกรองชั้นแรกไว ยกขึ้นแลวดึงแผนกรอง
ชั้นแรกออกจาก ชิ้นสวนดานลาง

  

3 ถอดแผนกรองออกจากถุงพลาสติก

  

4 จับสวนบนของแผนกรองกลิ่นไว 

     ครอบบนของแผนกรอง HEPA ลงไปแลวติดตั้ง

 

5  จับตัวล็อคของแผนกรองชั้นแรกไว

 แลววางดานบนไวตําแหนงเดิม

  

6  ใสวันที่เริ่มใชงานบนปายแสดงวันที่

 วันที่ดังกลาวจะใชเปนตัวกําหนด

  ตารางเวลาการเปล่ียนแผนกรอง

แผนกรอง HEPA

แผนกรองกลิ่น

.               .

Starting date of use

.               .

.               .

.               .

.               .

.               .

FILTER

ปายวันที่
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แนใจวาไดถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบเรียบรอยแลว

7 ถอดแผนกาวออกจากถุงพลาสติก

 เก็บแผนกาวเสริมใหหางจากแสงแดดสองโดยตรง 
   วางแผนกาวใหเรียบโดยหงายดานกาวข้ึน

   

8  ใสวันที่เริ่มใชงานบนปายแสดงวันที่ของแผนกาว

     วันที่ดังกลาวจะใชเปนตัวกําหนดตารางเวลาการ

 เปลี่ยนแผนกาว

 
    

9 แขวนแผนกาวเขากับขอเก่ียวชุดบนซึ่ง

 อยูดานในของแผงดักจับยุง กดขอเก่ียวชุดลางใหแนน

 
 

       

10 คอยๆ ลอกแผนฟลมปองกันตรงมุมของแผนกาวออก

      เพียง 1 ชั้น ทิ้งแผนฟลมปองกันแยกลงในถังขยะสําหรับทิ้งขยะ
   ที่เผาได 
 ตรวจสอบวาไดติดสวนลางเขากับขอเก่ียวชุดลาง
   ไดแนนแลว ระมัดระวังไมใหแผนกาวติดผมหรือเสื้อผา

   

            
 

 

11 ใสแผงดักยุงจากสวนบน

            
Date of peeling off

.               . .               . .               .

Glue Sheet

ปายแสดงวันที่ของแผนกาว
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ระบบการทํางาน

อัตโนมัติ       SLEEP       กลาง   สูง       

ปลอย Plasmacluster ions ที่มีความเขมขนสูงสุดและลมแรงออกมาประมาณ 60 นาที 

ฟอกอากาศ

เปิดการทํางาน

• เลือกความเร็วของพัดลมที่ตองการ
• หากไมไดถอดปลั๊กไฟ เครื่องจะเริ่มตนทํางานในโหมด
กอนหนาที่เครื่องจะปด

ปิดการทํางาน

โหมด CLEAN ION SHOWER

เปิดการทํางาน

• โหมด CLEAN ION SHOWER จะใชงานไดขณะใชงานโหมดเครื่องดักยุง
• ถาพลาสมาคลัสเตอรอยูในสถานะปด      
 เครื่องจะไมปลอยอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรออกมา
• เมื่อสิ้นสุดการทํางาน เครื่องจะกลับไปยังโหมดการทํางานกอนหนานี้ 
 ระหวางการทํางานในโหมดนี้ ทานสามารถเปลี่ยนเปนโหมดอื่นหรือ                                          

 ปดเครื่องได

หมายเหตุ

ความเร็วพัดลม

SLEEP (การนอนหลับ)

• เครื่องจะทํางานเสียงเบา และความเร็วพัดลมจะถูกปรับระดับอัตโนมัติ
 ขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ของอากาศ โหมดดังกลาวจะลดความสวางของไฟตอไปนี้
 ไฟ CATCH / ไฟ UV LIGHT / ไฟ GLUE SHEET / แสงยูวีที่ดานหลัง
 ไฟแสดงปริมาณฝุน/พลาสมาคลัสเตอรจะปดโดยอัตโนมัติ
 แมวาไฟสัญญาณจะปดไอออนพลาสมาคลัสเตอรจะกระจายในอากาศ
 หากไมปดไอออนพลาสมาคลัสเตอรโดยกดปุม  3 วินาที

หมายเหตุ

อัตโนมัติ
• ความเร็วพัดลมจะถูกปรับระดับอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ของอากาศ 
ที่ตัวเซ็นเซอรสามารถตรวจจับได เพื่อการฟอกอากาศอยางมีประสิทธิภาพ
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เครื่องดักยุง

ใชฟงกชั่นนี้เมื่อกังวลวาจะมียุงอยูภายในหอง

เมื่อไฟ UV LIGHT เปด และไฟ GLUE SHEET เปด ไฟ CATCH ก็จะเปดเชนกัน
เมื่อไฟ UV LIGHT ปด หรือไฟ GLUE SHEET กะพริบ ไฟ CATCH ก็จะปด

หมายเหตุ

แสงยูวี เปิดการทํางาน แสงยูวี ปิดการทํางาน

• ไฟแผนกาวที่กะพริบอยูแสดงวาไดเวลาเปลี่ยนแผนกาวแลว
    แผนกาวจะมี 3 ชั้น ซึ่งแตละชั้นจะถูกเคลือบปองกันไว เปลี่ยนแผนกาวโดยลอกแผนกาวที่ใชงานแลวออกมา เมื่อใช
แผนกาวจนหมดทุกชั้นแลว ใหเปลี่ยนแผนกาวชุดใหม

    กดปุมเครื่องดักยุงคางไว 3 วินาที
    ไฟแผนกาวจะเปลี่ยนจากกะพริบเปนติดสวาง
• ไฟแผนกาวนี้จะกะพริบเมื่อเวลาผานไปประมาณ 1 เดือน (24 ชั่วโมง x 30 วัน) และหลังจากกดปุมเครื่องดักยุงคางไว
ประมาณ 3 วินาที 

• ครั้งแรกท่ีใชงานเครื่องดักยุงหลังจากเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับ และเปดเครื่องเสร็จแลว ไฟแผนกาวจะกะพริบเนื่องจากเปน
คาอัตโนมัติที่ตั้งไว ติดตั้งแผนกาวเขากับแผงดักจับยุง (ดูหนา T-7) แลวกดปุมเครื่องดักยุงคางไวประมาณ 3 วินาที 

• ยุงที่ไมไดถูกแผนกาวจับไวอาจหลุดออกจากชองแผงดักยุงได ฉะนั้น ไมควรปดไฟขณะที่เครื่องดักยุงกําลังทํางาน ยกเวนเมื่อ
เปลี่ยนแผนกรองและแผนกาวเทานั้น

เลือกโหมด Max เพื่อใหดักยุงไดอยางมีประสิทธิภาพ
หากปริมาณอากาศเพิ่มสูงขึ้น จะทําใหดักยุงไดงายยิ่งขึ้นดวย

1)

2)

3)

1) ไฟ CATCH (ดักยุง)

2) ไฟ UV LIGHT (แสงยูวี)

3) ไฟ GLUE SHEET (แผนกาว)

มากกวา 3 วินาที
กะพริบ

เมื่อกดปุมเครื่องดักยุง ไฟ UV LIGHT จะเปดปดสลับกัน

 UV LIGHT
 (แสงยูวี) ไม่ทํางาน

หากแผงดักยุงหลุดออก ไฟยูวีจะปดโดยอัตโนมัติโดยการทํางานของเซนเซอรแมเหล็ก ตรวจ
สอบวาไดติดตั้งแผงดักยุงถูกตองแลว

  UV LIGHT
 (แสงยูวี)

  

กะพริบ
เมื่อไฟ UV LIGHT กะพริบ ไฟยูวีจะไมทํางาน ติดตอศูนยบริการของชารป
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ควบคุมความสวาง

เปด/ปดไอออนพลาสมาคลัสเตอร 

คุณสามารถตั้งคาไฟแสดงปริมาณฝุน/พลาสมาคลัสเตอร ที่ OFF เมื่อไฟมีความสวางขึ้น

เปดการทํางาน

มากกวา 3 วินาที

ปดการทํางาน

• เมื่อเครื่องเริ่มทํางาน ไฟแสดงการ
เปดระบบ ไฟแสดงปริมาณฝุน/
พลาสมาคลัสเตอรจะสวางเสมอ

• ในโหมด SLEEP ปุมปรับความ
สวางจะไมทํางาน

หมายเหตุ

เมื่อพลาสมาคลัสเตอรอยูในสถานะเปด ไฟแสดงสถานะพลาสมาคลัสเตอรจะสวาง (สีนํ้าเงิน)
(ขณะทํางาน)

เปดการทํางาน ปดการทํางาน

มากกวา 3 วินาที

มากกวา 3 วินาที มากกวา 3 วินาที

ฟงกชั่นที่มีประโยชน
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การปรับความไวของเซ็นเซอรตรวจจับ

ตั้งคาการตรวจจับไวที่ระดับ “ตํ่า” ถาไฟแสดงปริมาณฝุนละอองปรากฏเปนสีแดงตลอดเวลา เพื่อลดความไวของการตรวจจับและ
ตั้งคาการตรวจจับไวที่ระดับ “สูง” ถาไฟแสดงปริมาณฝุนละอองปรากฏเปนสีเขียวตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความไวของการตรวจจับ

• หากไมกดปดเครื่องภายใน 8 วินาที
 ของการปรับคาตอบสนองของเซ็นเซอร 
การตั้งคาจะถูกบันทึกไวโดยอัตโนมัติ

• การตั้งคาการตอบสนองของเซ็นเซอร
 จะถูกบันทึกไว
 แมวาเครื่องจะไมไดเสียบปลั๊กก็ตาม

หมายเหตุ
1

2 

3

(เมื่อเครื่องปด)

สูง

ปานกลาง

ตํ่า

มากกวา 3 วินาที

เปดการทํางาน ปดการทํางาน
(เมื่อเคร่ืองปด) (เมื่อเคร่ืองปด)

หากไฟ  ,  ,  ติดสวางประมาณ 10 วินาที 
แสดงวาการต้ังคาเสร็จสมบูรณแลว

(พรอมกันนานกวา 3 วินาที)

การเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ

ใชเพื่อตั้งการเร่ิมทํางานใหมอัตโนมัติหากถอดปลั๊กออกจากเครื่องหรือไฟดับเครื่องฟอกอากาศจะกลับมาทํางานใหม
ตามการตั้งคากอนหนา หลังจากไฟฟากลับคืนสูสภาวะปกติ
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T-12

ปดฝุนออกจากตะแกรงปดดานหลังเบาๆ โดยใชหัว
แปรงของเคร่ืองดูดฝุนหรืออุปกรณที่คลายกัน

แผนกรองชั้นแรก

เพื่อชวยรักษาประสิทธิภาพการทํางานที่ดีที่สุดของเครื่องฟอกอากาศ โปรดทําความสะอาดตัวเคร่ืองรวมทั้งแผนกรองเปนระยะๆ
ตองแนใจวาถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ กอนทําการบํารุงรักษาใดๆ

การดูแลและบํารุงรักษา

แผนกรองชั้นแรก

ตัวเครื่อง

ข้อควรระวัง

ระวังอย่าสัมผัสแรงมากเกินไปเมื่อขัดแผ่นกรองชั้นแรก

1. ผสมนํ้ายาทําความสะอาดครัวเล็กนอยกับนํ้า
 และแชทิ้งไวประมาณ 10 นาที
2. ลางนํ้ายาทําความสะอาดครัวออกดวยนํ้าสะอาด
3. ผึ่งตะแกรงดูดอากาศในบริเวณที่อากาศถายเทไดดี

เช็ดดวยผาที่มีความนุมและแหง
สําหรับรอยเปอนหรือสิ่งสกปรกท่ีกําจัดออกไดยาก ใหเช็ดดวยผานุมชุบนํ้าอุนบิดหมาดๆ

 ขอควรระวัง

• หามใชนํ้ายาที่มีสวนผสมของสารระเหย
    เบนซิน ทินเนอร ผงขัดเงา เปนตน อาจทําใหพื้นผิวของเคร่ืองเสียหายได
• หามใชนํ้ายาทําความสะอาด
   สวนผสมของผงซักฟอกอาจทําใหตัวเคร่ืองเสียหายได

เซ็นเซอร
1. ถอดแผงดักยุง
2. ถอดแผนกรองชั้นแรก
3. ถอดแผนกรองเซ็นเซอร
4. หากแผนกรองเซ็นเซอรสกปรกมากใหลางดวยนํ้า
 แลวเช็ดใหแหงสนิทแผนกรองเซ็นเซอร

ตรวจจับฝุน

หมายเหตุ วิธีการทําความสะอาดสิ่งสกปรกท่ีขจัดยาก

แผนกรองชั้นแรก
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T-13

แนใจวาไดถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบเรียบรอยแลว

แผงดักยุง

แผนกาว

ถอดแผนกาว แลวจึงปดฝุนออกจากแผงดักยุงเบาๆ 
โดยใชหัวแปรงของเคร่ืองดูดฝุนหรืออุปกรณที่คลายกัน

ข้อควรระวัง

ระวังอย่าสัมผัสแรงมากเกินไปเมื่อขัดแผงดักยุง

ไฟแผนกาวที่กะพริบอยูแสดงวาไดเวลาเปลี่ยนแผนกาวแลว

1) คอยๆลอกแผนกาวที่ใชแลวออกมาโดยเริ่มลอกตรงมุม
   แผนกาวจะมีทั้งหมด 3 ชั้น

เมื่อใชแผนกาวจนหมดทุกชั้น
แลวใหเปลี่ยนแผนกาวชุดใหม

2) เปดเครื่องแลวกดปุมเครื่องดักยุงคางไวประมาณ 3 วินาที
   ไฟแผนกาวจะเปลี่ยนจากกะพริบเปนติดสวาง

3) ใสวันที่เริ่มใชงานบนปายแสดงวันที่ของแผนกาว
• ไฟแผนกาวจะกะพริบเมื่อเวลาผานไปประมาณ 
 1 เดือน (24 ชั่วโมง x 30 วัน) และหลังจากกดปุม
เครื่องดักยุงคางไวประมาณ 

 3 วินาที
• ใชแผนกาวดวยความระมัดระวังเพื่อไมใหติดผม
 หรือเสื้อผา เปนตน  

ปายแสดงวันที่ของแผนกาว
Date of peeling off

.               . .               . .               .

Glue Sheet
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T-14

ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชงานแผนกรอง

หามนําแผนกรองไปลางนํ้าและนํากลับมาใชใหม

อายุการใชงานและระยะเวลาในการเปล่ียนแผนกรองอากาศจะข้ึนอยูกับเงื่อนไขการสูบบุหรี่ 5 มวนตอวัน และการดักเก็บ
ฝุนจะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับแผนกรองใหม อายุการใชงานแผนกรองจะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมภายในหอง, การใช
งาน และสถานท่ีติดตั้งเครื่อง
แนะนําใหเปลี่ยนแผนกรองบอยครั้งขึ้นหากใชแผนกรองในสภาวะการใชงานที่หนักกวาการใชงานภายในบานตามปกติ

การเปลี่ยนแผนกรอง

แผนกรองสําหรับเปลี่ยนทดแทน

• โปรดปรึกษากับตัวแทนจําหนายในการซ้ือแผนกรองมาเปลี่ยน
• ใชเฉพาะแผนกรองที่ออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑนี้เทานั้น

การทิ้งแผนกรองที่ใชแลว
 ควรกําจัดแผนกรองที่เปลี่ยนทดแทน ใหถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนดทองถิ่น

ดูคําแนะนําวิธีติดตั้งแผนกรองเมื่อมีการเปลี่ยนทดแทน
ไดในหนา T-6

ระยะเวลาในการเปล่ียน อายุการใชงานสูงสุด 2 ป หลังจากเริ่มตนการใชงาน

ปายวันที่

รุน : FZ-F40SFE

วัสดุที่ใชผลิตแผนกรอง HEPA :
  • แผนกรอง : Polypropylene
  • กรอบ : Polyester

วัสดุที่ใชผลิตแผนกรองกลิ่น :

  • Polypropylene, Polyester, Activated charcoal

• แผนกรอง HEPA : 1 ชิ้น

ขอแนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยน

• แผ่นกรองกลิ่น : 1 ชิ้น
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T-15

ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชงานแผนกาว

ระยะเวลาในการเปล่ียน ประมาณ 3 เดือนหลังจากเสียบปลั๊กเขากับเตารับแลว

การเปลี่ยนแผนกาว

แผนกาวสําหรับเปลี่ยนทดแทน

• โปรดปรึกษากับตัวแทนจําหนายในการซ้ือแผนกาวมาเปลี่ยน
• ใชเฉพาะแผนกาวที่ออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑนี้เทานั้น

ดูคําแนะนําวิธีติดตั้งแผนกาวเมื่อมีการเปลี่ยน
ทดแทนไดในหนา T-7

การทิ้งแผนกาวที่ใชแลว
 ควรกําจัดแผนกาวที่เปลี่ยนทดแทน ใหถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนดทองถิ่น

วัสดุที่ใชผลิตแผนกาว :
  • กาว : โพลีบูเทน
  • แผนกาว : กระดาษ
  • แผนฟลมปองกัน : PET
  • แผนรอง : PVC

รุน : FZ-40STS

• แผนกาว : 1 ชิ้น

• แผนกาว
   คูมือการใชงาน
• ปายแสดงวันที่ของแผนกาว

แนใจวาไดถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบเรียบรอยแลว

ปายแสดงวันที่ของแผนกาว
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T-16

การแกไขปญหา

อาการ การแกไขปญหา (ไมใชการทํางานผิดพลาด)

กลิ่นและควันไมหายไป • เปลี่ยนแผนกรอง หากมีคราบสกปรกหนามาก
 (โปรดดูหนา T-14)

ไฟแสดงสถานะระบบตรวจจับฝุนละอองสวาง
เปนสีเขียวปรากฏข้ึน แมอากาศไมบริสุทธิ์

• อากาศอาจมีสิ่งเจือปนในขณะที่เครื่องถูกเสียบปลั๊กไว
 ถอดปลั๊กตัวเคร่ืองออก รอประมาณ 1 นาที 
  และเสียบปลั๊กอีกครั้ง

ไฟแสดงสถานะระบบตรวจจับฝุนละอองสวาง
เปนสีสมหรือสีแดงปรากฏข้ึน แมอากาศบริสุทธิ์

• การทํางานของเซ็นเซอรอาจไดรับผลกระทบเมื่อ
  เซ็นเซอรมีฝุนเกาะหรืออุดตัน 
  ดังนั้นควรทําความสะอาดชองเซ็นเซอรดักจับฝุนอยางเบามือ 
  (โปรดดูหนา T-12)

มีเสียงคลิก หรือเสียงดังติ๊ก ๆ จากตัวเคร่ือง • อาจไดยินเสียงคลิ๊กหรือติ๊ก เมื่อเครื่องกําลังปลอย
  พลาสมาคลัสเตอรไอออน

อากาศที่ปลอยออกมามีกลิ่นปะปน • โปรดตรวจดูวาแผนกรองสกปรกหรือไม 
• ทําความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนกรอง
•  เครื่องฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอรไดปลอยโอโซนออกมา 
  ซึ่งอาจทําใหเกิดกลิ่น

เครื่องไมทํางานไดอยางถูกตองเมื่อมีควันบุหรี่ในอากาศ •  เครื่องถูกติดตั้งในบริเวณที่ยากตอการคนหาควันบุหรี่หรือไม?
• ชองเซ็นเซอรตรวจจับถูกบดบังหรืออุดตันหรือไม?
   (ในกรณีนี้ ใหทําความสะอาดชองเซ็นเซอร) 
  (โปรดดูหนา T-12)

ไฟแสดงสถานะระบบตรวจจับฝุนละอองดับ • ตรวจสอบวาไดเลือกโหมดไฟไปที่ OFF หรือไม 
  กด  คางไว 3 วินาทีเพื่อใหไฟเปด 
   (โปรดดูหนา T-10)
• ตรวจสอบวาไดเลือกโหมด SLEEP หรือไม
  ไฟแสดงปริมาณฝุน/พลาสมาคลัสเตอรปด 3 วินาที
  หลังจากเลือกโหมด SLEEP

ไฟแสดงสถานะระบบตรวจจับฝุนละอองจะเปลี่ยนสีบอย ๆ • ไฟแสดงสถานะระบบตรวจจับฝุนละอองจะเปลี่ยนสี
  โดยอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอรตรวจจับฝุนพบสิ่งแปลกปลอม

ไฟ CATCH ปด • ตรวจสอบวาไฟ 2 ดวงตอไปนี้ติดหรือไม
  1) ไฟ UV LIGHT เปนสีนํ้าเงิน 
  2) ไฟ GLUE SHEET จะสวางเปนสีนํ้าเงนิเมื่อไฟ 
  UV LIGHT ปด หรือไฟ GLUE SHEET กะพริบไฟ 
  CATCH จะไมติด 

ไฟ UV LIGHT ปด • ไฟนี้เปนไฟสัญญาณของแสงยูวีที่ดานหลัง หากแผงดักจับยุง
  หลุดออกมาหรือติดตั้งไมถูกตองแสงยูวีอาจดับลงโดย
  อัตโนมัติดวยการทํางานของเซนเซอรแมเหล็ก ตรวจสอบวา
ติดตั้งแผงดักจับยุงไดแนนหนาแลว

ไฟ UV LIGHT กะพริบ • ไฟยูวีจะไมทํางาน ติดตอศูนยบริการของชารป

กอนติดตอเพื่อขอรับบริการซอมแซม โปรดดูตารางการแกไขปญหาเบื้องตนดานลาง 
เพราะปญหาอาจไมไดเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของตัวเคร่ือง
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T-17

แรงดันไฟฟา 220 V     50 Hz

การทํางานของเครื่อง

การปรับความเร็วพัดลม สูง กลาง SLEEP (การนอน
หลับ)

กําลังไฟ 33 วัตต 14 วัตต 3.7~6.2 วัตต

ความแรงลม 240 ลบ. ม./ชม. 150 ลบ. ม./ชม. 48~90 ลบ. ม./ชม.

ขนาดหองที่แนะนํา ~30 ตร.ม. *1

ขนาดหองที่แนะนําสําหรับไอออนพลาสมาคลัสเตอรความเขมขนสูง ~23 ตร.ม. *2

ความยาวสายไฟ 2.0 ม.

ขนาดตัวเคร่ือง 391 มม.(ก) x 281 มม.(ล) x 540 มม(ส)

นํ้าหนักเคร่ือง 5.8 กิโลกรัม

*1  ขนาดของหองที่เหมาะสมกับการใชงานเครื่องที่กําหนดความเร็วพัดลมไวสูงสุด
• ขนาด หองบงบอกถึงพื้นที่วางที่สามารถขจัดฝุนปริมาณหนึ่งไดภายใน 30 นาที (JEM1467)

*2 ขนาดหองที่วัดจํานวนไอออนไดประมาณ 7000 ไอออนตอหนึ่งลูกบาศกเซนติเมตร ณ บริเวณกึ่งกลางหอง
 (ที่ความสูงจากพื้นประมาณ 1.2 เมตร) เมื่อวางเครื่องไวติดกับผนัง และใหทํางานดวยกําลังปานกลาง

กําลังไฟฟาโหมดสแตนดบาย ขณะที่เสียบปลั๊กตัวเคร่ืองไวโดยไมไดใชงาน ผลิตภัณฑนี้ใชไฟฟาประมาณ 1.0 วัตต
ดังนั้นเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน โปรดถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไมใชงาน

อาการ การแกไขปญหา (ไมใชการทํางานผิดพลาด)

ไฟ GLUE SHEET กะพริบ • ลอกแผนกาวออก 1 ชั้น ขณะติดแผนกาวหรือเปลี่ยนแผนกาวชุดใหมเมื่อ
แผนกาวหมดทุกชั้นแลว
จากนั้นกดปุมเครื่องดักยุงคางไวประมาณ 3 วินาที

ไมมียุงถูกดักจับไวบนแผนกาว • วางเคร่ืองในตําแหนงใหม
• ลอกแผนกาวออก 1 ชั้นหรือเปลี่ยนใหมขณะติดแผนกาว

เม่ือมีกาวติดบนเส้ือผ้า ผิวหนัง หรือพ้ืน เป็นต้น • เช็ดออกดวยนํ้ามันพืชแลวลางใหสะอาดดวยนํ้าสบู

ไฟ SLEEP กะพริบ • มอเตอรพัดลมไมทํางาน ปดเครื่อง โปรดรอสักครูแลวจึงเปดเครื่อง

ขอมูลทางเทคนิค
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NOTE

The air purifi er draws in room air from the air intake, passes the air through a Pre-
Filter, a Deodorizing Filter and a HEPA Filter inside of the unit, then discharges the air 
through the air outlet. The HEPA Filter can remove 99.97% of dust particles as small 
as 0.3 microns that pass through the fi lter and also helps absorb odours.
The Deodorizing Filter gradually absorbs odours as they pass through the fi lter.
Some odours absorbed by the fi lters may break down over time, resulting in additional 
odour. Depending on the usage environment, especially when the product is used in 
extreme environments (significantly more severe than normal household use), this 
odour may become strong in a shorter period than expected. If the odour persists, the 
fi lters should be replaced.

Mosquito Catcher function
Mosquitoes are attracted by UV light, black color body and easy-hiding sized window 
of Catch Panel. When the mosquitoes come close to the trap window of Catch Panel, 
they are sucked by the powerful airfl ow, then they are fi rmly caught by powerful Glue 
Sheet attached to the inner side of Catch Panel.

• The air purifi er is designed to remove air-suspended dust and odour, but not harmful gases (for 
example, carbon monoxide contained in cigarette smoke). If the source of the odour still exists, 
the air purifi er may not completely remove the odour.

• Mosquito Catcher mode may not catch all the mosquitoes in the room.  
• The mosquitoes which have not got caught in Glue Sheet might escape from the window of Catch 

Panel, so please do not switch off the power while Mosquito Catcher is in operation as much as 
possible except for exchanging fi lter and Glue Sheet. 

Please read before operating your new Air Purifi er

HEPA Filter

Deodorizing Filter

Pre-Filter

Glue Sheet

Catch Panel
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ENGLISH

Thank you for purchasing the SHARP Air Purifi er. 
Please read this manual carefully. 
Before using this product, be sure to read the 
section: “Important Safety Instructions.”
After reading this manual, keep it in a 
convenient location for future reference.
For your reference, we recommend to keep this 
manual in the place where you can read at any 
time.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ..... E-2

PART NAMES .............................................. E-4

FILTER AND GLUE SHEET 
INSTALLATION ............................................ E-6

OPERATION ................................................ E-8

USEFUL FUNCTIONS ............................... E-10

CARE AND MAINTENANCE ..................... E-12

REPLACEMENT GUIDELINES ................. E-14

TROUBLESHOOTING ............................... E-16

SPECIFICATIONS ...................................... E-17

CONTENTSFEATURES
Unique Combination of Air treatment 
Technologies 
(Plasmacluster + Triple Filtration System)
 + Mosquito Catcher Function 

(1) High density Plasmacluster 7000
Plasmacluster treats the air similar to the 
way nature cleans the environment by 
emitting a balance of positive and negative 
ions.

(2) Filtration System

Traps Dust* 
Pre-fi lter traps dust and other large 
airborne particles.

Decreases Odors
Deodorizing fi lter absorbs many common 
household odors.

Reduces Pollen & Mold*
HEPA fi lter traps 99.97% of particles as 
small as 0.3 microns.

*When air is drawn through the fi lter system.

(3) 100% harmless mosquito catcher function
Attract mosquito by UV light, black body, 
size of entrance and powerful airfl ow and 
suction, catch the mosquito by powerful 
glue sheet. 
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When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, 
including the following:

WARNING - To reduce the risk of electrical shock, fi re or injury to persons:
• Read all instructions before using the unit.
• Use only a 220 volt outlet.
• Do not use the unit if the power cord or plug is damaged or the connection to the 

wall outlet is loosened.
• Periodically remove dust from the power plug.
• Do not insert fi ngers or foreign objects into the intake or air outlet.
• When removing the power plug, always hold the plug and never pull the cord.
 Electrical shock and/or fi re from short circuit may occur as a result. 
•  Be careful not to damage the power cord, it may cause electric shock, excess heat or 
fi res.

• Do not remove the plug when your hands are wet.
• Do not use this unit near gas appliances or fi replaces.
• Remove the power plug from the wall outlet before cleaning the unit and when not 

using the unit.
 Electrical shock from bad insulation and/or fi re from short circuit may occur as a result.
• When cleaning the unit, or when the unit is not in use, be sure to unplug the unit. 

Electrical shock and/or fi re from a short circuit may result.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 

agent, Sharp Approved Service Centre or similarly qualified person in order to 
avoid a hazard.

• Do not operate when using aerosol insecticides or in rooms where there is oily residue, 
incense, sparks from lit cigarettes, chemical fumes in the air or in very high humidity 
conditions, such as a bathroom.

• Be cautious when cleaning the unit. Corrosive cleansers may damage the exterior.
• Only a Sharp Authorized Service Centre should service this air purifier. Contact the 

nearest Service Centre for any problems, adjustments, or repairs.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with 

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

NOTE - Radio or TV Interference
If this air purifi er should cause interference to radio or television reception, try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the unit and radio/TV receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver 

is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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CAUTIONS CONCERNING OPERATION
• Do not block the intake and/or air outlet.
• Do not use the unit near or on hot objects, such as stoves or heaters or where it may 

come into contact with steam.
• Do not lay the unit down when using. 
• Always hold the handle on the back of the unit when moving it.
• Do not use without the fi lters inside the unit.
• Do not wash and reuse the HEPA fi lter, the deodorizing fi lter and the Glue Sheet. 
 Not only does it not improve fi lter performance, it may cause electric shock or malfunction.
• Do not look directly into the UV light. UV light meet the standards of IEC (62471).

CAUTIONS CONCERNING GLUE SHEET
• Handle the Glue Sheet with care. Avoid children or pet from touching the sticky surface.
• If the glue adhere to hands or clothing, rub with cooking oil, wash well with soap and 

water.
• Dust and dirt collecting on the sheet may reduce the effectiveness of Glue Sheet.
• If no mosquitoes are collected on the sheet, try changing the location of this unit.
• When disposal, dispose it according to the local disposal laws and regulations.
• This is a completely safe adhesive type product. No toxic ingredients.

INSTALLATION GUIDELINES
• When using the unit, place it away from equipment utilizing electric waves such as 
televisions or radios to avoid electrical interference.

• Avoid use in locations where furniture, fabrics or other items may come in contact 
with and restrict the air intake and/or air outlet.

• Avoid use in locations where the unit is exposed to condensation or drastic 
temperature changes. Appropriate conditions are when room temperature is 
between 0 – 35 ºC.

• Place on a stable surface with suffi cient air circulation. 
 When placing the unit on a heavily carpeted area, the unit may vibrate slightly.
• Avoid locations where grease or oily smoke is generated.
 The unit surface may crack as a result.
• Place the unit about 30 cm(1 ft) away from the wall in order to ensure proper 
airfl ow. 

 The dust collecting performance will be the same even if using the unit 3cm away from 
the wall, but place it as far as possible(30cm away recommended) because it may dirty 
the wall or fl oor around. 

FILTER GUIDELINES
• Follow the instructions in this manual for correct care and maintenance of the fi lter.
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PART NAMES

1

1 Main Unit 7 MODE Button / MODE Indicator Light (green) 

2 Air Outlet 8
CLEAN ION SHOWER Button / 
CLEAN ION SHOWER Indicator Light (green) / 
Light ON/OFF Button (Press 3sec.)

3 CATCH Lamp (blue) 9 POWER ON/OFF Button
4 UV LIGHT Lamp (blue) 10 DUST SIGN
5 GLUE SHEET Lamp (blue) 11 PLASMACLUSTER SIGN

6 MOSQUITO CATCHER Button / 
SHEET SET Button (Press 3sec.)

FRONT

10

7 9

DUST SIGN
Indicates the air purity of the room 
in 3 levels with colour changes.

3

2

5

4

86

11

Green

Orange

Red

Clean

Impure

PLASMACLUSTER SIGN
blue     Plasmacluster ON
off     Plasmacluster OFF
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BACK

13

1 UV Light 9 Date Label
2 Magnet Sensor 10 Magnet
3 Dust sensor / Dust sensor Filter 11 Upper Hook
4 HEPA Filter 12 Bottom Hook
5 Deodorizing Filter 13 Power Cord
6 Pre-Filter 14 Plug (Shape of plug depends on country.)
7 Pre-Filter Tabs 15 Handle
8 Catch panel 16 Glue Sheet (3 sheets laminated)

INCLUDED

• Glue Sheet : 1unit

• Glue Sheet
   Operation Manual

• Glue Sheet Date Label

1 3
4

5

14

6

87
9

12

15

16

2

11

10

X 2 SETS
Do not hold except Handle.
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FILTER AND GLUE SHEET INSTALLATION

To maintain the quality of the fi lter and Glue Sheet, it is installed in the main unit and packed in 
plastic bag. Be sure to remove the fi lter and Glue Sheet from the plastic bag before using the unit.

1 Remove the Catch Panel from 
underpart.

     

2 Hold the tabs of Pre-fi l ter,  
lift it and remove it from its 
underpart.

  

3 Remove the Filter from plastic 
bag.

  

4 Hold upper part of Deodorizing 
Filter, cover the upper part of 
HEPA Filter and set it.

 

5 Hold tab of Pre-Filter, and replace 
it  from upper part.

  

6 Fill in the usage start date on the 
Date Label.

 Use the date as a guide for the 
fi lter replacement schedule.

HEPA Filter
Deodorizing Filter

.               .

Starting date of use

.               .

.               .

.               .

.               .

.               .

FILTER

Date Label
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Be sure to remove the power plug from the wall outlet.

7 Remove the Glue Sheet from the 
plastic bag.

 ・Keep the additional Glue Sheet 
from direct sunlight and lay it 
fl at with glue side face up.

   

8 Fill in the usage start date on the 
Glue Sheet Date Label.

 Use the date as a guide for 
the Glue Sheet replacement 
schedule.

   

9 Hang the Glue Sheet on Upper 
Hook of the inside of the Catch 
Panel. Insert its bottom hook.

 
 

 
 

Click

      

10 Remove only 1 protective film 
slowly from the corner of Glue 
Sheet.

 ・Dispose protective f i lm as 
burnable rubbish.

 ・Make sure that its bottom part is 
properly inserted to the Bottom 
hook.

 Be careful so that Glue Sheet 
doesn’t stick to hair and clothes.

   

            
 

 

11 Replace Catch Panel from upper 
part.

            
Date of peeling off

.               . .               . .               .

Glue Sheet

Glue Sheet Date Label
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OPERATION

AUTO       SLEEP       MED         MAX       

Releases high-density Plasmacluster ions and discharges strong air fl ow for 60 minutes. 

CLEAN AIR

START
• Select the desired fan speed.
• Unless the power cord has been 

unplugged, the operation starts in the 
previous mode it was operated in.

STOP

CLEAN ION SHOWER

START

• CLEAN ION SHOWER mode is available even while using 
mosquito catcher mode.

• If Plasmacluster Ion is OFF, Plasmacluster Ion will not be 
released.

• When the operation fi nishes, the unit will return to the prior 
operation mode. 

 It is able to change the other mode and  during this 
mode.

NOTE

FAN SPEED

SLEEP
• The unit will operate very quietly, and the fan speed 

is automatically switched depending on the amount of 
impurities in the air. 

 It will darken the brightness of the following lamp.
 CATCH Lamp / UV Light Lamp / GLUE SHEET Lamp / 

UV Light of the backside.
 DUST/PLASMACLUSTER SIGN go off automatically.
 Even though the indicator is off, Plasmacluster Ion is 

dispersed into air unless Plasmacluster Ion is turned off by 3 
sec press of .

NOTE
AUTO

• The fan speed is automatically switched depending on the 
amount of impurities in the air. The sensors detect impurities 
for efficient air purifi cation.
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MOSQUITO CATCHER
Use this function when worried about mosquito.

When UV LIGHT lamp is on and GLUE SHEET lamp is on, CATCH lamp is on.
When UV LIGHT lamp is off or GLUE SHEET lamp is fl ashing, CATCH lamp is off.

NOTE

UV Light ON UV Light OFF

• Flashing Glue Sheet lamp indicates time to change Glue Sheet.
 Glue Sheet comes in 3 layers with each layer laminated. Change the Glue Sheet by peel off 
the used one. When all layers have been used, replace with a new sheet.

 Press the Mosquito Catcher button 3 seconds.
 Glue Sheet lamp change from fl ashing to lighting.

• This Glue Sheet lamp is flashing after approx. 1 month (24hours x 30 days) after pushing 
Mosquito Catcher button 3 seconds.

• At the fi rst time of using it after inserting a plug in a socket and turning on the power, Glue Sheet 
lamp will be fl ashing by default. Install Glue Sheet to catch panel (see page E-7), then press the 
Mosquito Catcher button 3 seconds.

• The mosquitoes which have not got caught in Glue Sheet might escape from the window of 
Catch Panel, so please do not switch off the power while Mosquito Catcher is in operation as 
much as possible except for exchanging fi lter and Glue Sheet.

Select Max mode to catch mosquito more effectively.
The higher the air volume, the easier to capture a mosquito.

1)

2)

3)

1) CATCH lamp

2) UV LIGHT lamp

3) GLUE SHEET lamp

more than 3 sec.fl ashing

When Mosquito Catcher button is pressed, UV LIGHT lamp is turned on and conversely.

UV LIGHT
off

If Catch Panel comes off, UV light is turned off automatically by Magnet 
sensor. Check whether catch panel is properly attached.

UV LIGHT

fl ashing

When UV LIGHT lamp is flashing, UV Light has failed. Contact the 
service center authorized by Sharp.●
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Light Control

Plasmacluster Ion ON/OFF 

You can set the DUST/PLASMACLUSTER SIGN to OFF when their SIGN is bright.

ON

more than 3 sec.

OFF
• When the unit starts operation, 

the DUST/PLASMACLUSTER 
SIGN always lights.

• In SLEEP mode, Light Control 
button doesn’t operate.

NOTE

When Plasmacluster Ion is ON, the PLASMACLUSTER SIGN will turn on. (blue)
(In operation)

ON OFF

more than 3 sec.

more than 3 sec. more than 3 sec.

USEFUL FUNCTIONS
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ADJUSTMENT OF SENSOR DETECTION SENSITIVITY
Set to “Low” if the DUST SIGN is constantly red to reduce sensitivity, and set to “High” if the DUST 
SIGN is constantly green to increase sensitivity.

• If the power OFF Button is not 
pushed within 8 seconds of 
adjusting sensor sensitivity, 
the setting will be saved 
automatically.

• The sensor sensitivity setting 
will be saved even if the unit is 
unplugged.

NOTE
1

2 

3

(with the unit OFF)
High

Standard

Low

more than 3 sec.

ON OFF
(with the unit OFF) (with the unit OFF)

If the  ,  ,  lamp Lights up 
for 10 seconds, the setting is completed.

(simultaneously for more than 3 sec.)

AUTO RESTART
If the unit is unplugged or if there is a power failure, the unit will resume operation with the previous 
settings after power is restored.
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Gently remove dust from the back panel, using a 
vacuum cleaner attachment or similar tool.

Pre-fi lter

To maintain optimum performance of this air purifi er, please clean the unit including the fi lter 
periodically.
Be sure to disconnect the power cord from the wall outlet before performing any maintenance.

CARE AND MAINTENANCE

Pre-fi lter

UNIT

CAUTION
Do not apply excessive pressure, when 
scrubbing the pre-fi lter.

1. Add a small amount of kitchen detergent 
to water and soak for about 10 minutes.

2. Rinse off the kitchen detergent with clean 
water.

3. Completely dry the fi lter in a well-
ventilated area.

Wipe with a dry, soft cloth
For stubborn stains or dirt, use a soft cloth dampened with warm water.

 CAUTION

•Do not use volatile fl uids
  Benzine, paint thinner, polishing powder, etc. , may damage the surface.

•Do not use detergents
  Detergent ingredients may damage the unit.

SENSOR
1. Remove the Catch Panel.
2. Remove the Pre-fi lter.
3. Remove the Sensor fi lter.
4. If it is very dirty, wash it with water and dry 

it thoroughly.Dust sensor 
fi lter

NOTE How to clean hard to remove dirt

Pre-fi lter
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Be sure to remove the power plug from the wall outlet.

CATCH PANEL

GLUE SHEET

Remove the Glue Sheet, and then gently remove 
dust from the Catch Panel, using a vacuum cleaner 
attachment or similar tool.

CAUTION
Do not apply excessive pressure, when 
scrubbing the catch panel.

Flashing Glue Sheet lamp indicates time to change Glue Sheet.

1) Peel off the used Glue Sheet slowly 
from the corner of the sheet.

 The Glue Sheet comes in 3 layers.

When all layers have been used, 
replace with a new Glue Sheet.

Click

2) Turn on the power and press the Mosquito 
Catcher button 3 seconds.

 Glue Sheet lamp change from fl ashing to lighting.

3) Fill in the usage start date on the Glue 
Sheet Date Label.

• Glue Sheet lamp will fl ash after approx. 
1 month (24hours x 30 days) after 
pressing Mosquito Catcher button 3 
seconds.

• Handle Glue Sheet carefully so it 
doesn’t stick to hair, clothes, etc. 

Glue Sheet Date Label
Date of peeling off

.               . .               . .               .

Glue Sheet
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FILTER REPLACEMENT GUIDELINES

Do not wash and reuse the fi lter
The fi lter life and replacement period are based on the condition of smoking 5 cigarettes per 
day and the dust collection power is reduced by half compared with that of new fi lter. 
Filter life varies depending on the room environment, usage, and location of the unit.
We recommend to replace the fi lter more frequently if the product is used in a condition 
signifi cantly severer than normal household use.

REPLACING THE FILTER
Replacement Filter

• Please consult your dealer for purchase of replacement fi lter.
• Use only fi lter designed for this product.

Disposal of Filter
 Please dispose of the replaced fi lter according to the local disposal laws and regulations.

See page E-6 for directions on how to 
install the fi lter when replacing.

Replacement timing About 2 years after operating

Date Label

Model:FZ-F40SFE

HEPA Filter materials :
  • Filter : Polypropylene
  • Frame : Polyester

Deodorizing Filter materials :

  • Polypropylene, Polyester, Activated charcoal

• HEPA Filter : 1 unit • Deodorizing Filter : 1 unit

REPLACEMENT GUIDELINES

OM_FP-FM40B_TH-EN.indb   Sec1:14OM_FP-FM40B_TH-EN.indb   Sec1:14 8/3/2558 BE   2:19 PM8/3/2558 BE   2:19 PM



E
N

G
LI

S
H

E-15

GLUE SHEET REPLACEMENT GUIDELINES
Replacement timing About 3 months after inserting a plug in a socket

REPLACING THE GLUE SHEET
Replacement Glue Sheet

• Please consult your dealer for purchase of replacement Glue Sheet.
• Use only Glue Sheet designed for this product.

See page E-7 for directions on how to 
install the Glue Sheet when replacing.

Disposal of Glue Sheet
 Please dispose of the replaced Glue Sheet according to the local disposal laws and regulations.

Glue Sheet materials :

  • Glue: Polybutene

  • Glue sheet: Paper

  • Film: PET

  • Base Sheet: PVC

Model : FZ-40STS

• Glue Sheet : 1unit

• Glue Sheet
   Operation Manual
• Glue Sheet Date Label

Be sure to remove the power plug from the wall outlet.

Glue Sheet Date Label
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TROUBLESHOOTING

SYMPTOM REMEDY (not a malfunction)

Odours and smoke are not removed. • Replace the fi lters if they appear to be heavily soiled.
 (Ref. E-14)

The DUST SIGN illuminates green 

even when the air is impure.

• The air could be impure at the time the unit was plugged in.
 Unplug the unit, wait one minute, and plug the unit in again.

The DUST SIGN illuminates 

orange or red even when the air is 

clean.

• Sensor operation is affected if the dust sensor openings are 
dirty or clogged. Gently clean the dust sensor openings. (Ref. 
E-12).

A clicking or ticking sound is heard 

from the unit.

• Clicking or ticking sounds may be audible when the unit is   
generating ions.

The discharged air has an odour. • Check to see if the fi lters are heavily soiled. 
• Clean or replace the fi lters.
•   Plasmacluster Air Purifi ers emit small traces of ozone which 

may produce an odour.

The unit does not operate  properly 

when cigarette smoke is in the air.

•  Is the unit installed in a location that is diffi cult for the sensor to 
detect cigarette smoke?

• Is the dust sensor opening blocked or clogged?
   (In this case, clean the opening.) (Ref. E-12)

The DUST SIGN is turned off. • Check to see if the Lights OFF Mode selected. 
   Press  for 3 seconds to light On. 
   (Ref. E-10)
• Check to see if the SLEEP mode is selected.
   The DUST/PLASMACLUSTER SIGN  are turned off automatically 

after the SLEEP mode is selected.

The DUST SIGN lights change colour 

frequently.

• The DUST SIGN lights automatically change colours as 
impurities are detected by the dust sensor.

Catch lamp is turned off. • Please check whether the following 2 lamps are on.
  1) UV LIGHT lamp lights in blue. 
  2) GLUE SHEET lamp lights in blue.
  When UV LIGHT lamp is off or GLUE SHEET lamp is fl ashing,             

CATCH lamp does not turn on. 

UV LIGHT lamp is turned off. • This lamp is the indicator of the UV Light at the back. If Catch     
Panel comes off or is not properly set, UV light is automatically    
turned off by Magnet Sensor. Please confi rm whether catch 
panel is properly attached.

UV LIGHT lamp is fl ashing. • UV Light has failed. Please call the service center authorized by 
Sharp.

Before calling for service, please review the Troubleshooting chart below, since the problem may not be a 
unit malfunction.
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Power supply 220 V     50 Hz

Fan 
Speed 
Operation

Fan Speed Adjustment MAX MED SLEEP
Rated Power 33W 14W 3.7~6.2W
Fan Speed 240m3/hour 150m3/hour 48~90m3/hour

Recommended Room Size ~30m2 *1

High density Plasmacluster ion recommended room size ~23m2 *2

Cord Length 2.0m
Dimensions 391mm(W)x281mm(D)x540mm(H)
Weight 5.8kg

*1  Size of a room which is appropriate for operating the unit at maximum fan speed.
• It indicates the space where a certain amount of dust particles can be removed in 30 minutes

(JEM1467).

*2  Size of a room in which approximately 7000 ions can be measured per cubic centimeter in the
center of the room (at a height of approximately 1.2 meters from the fl oor) when the product is 
placed next to a wall and run at the MED operation position.

Standby Power In order to operate the electrical circuits while the power plug is inserted in the
wall outlet, this product consumes about 1.0W of standby power.
For energy saving, unplug the power cord when the unit is not in use.

SYMPTOM REMEDY (not a malfunction)

GLUE SHEET Lamp is fl ashing • Peel off one of layer or exchange the whole Glue Sheet set
when all layers have been used.
Then, press the Mosquito Catcher button for 3 sec.

No mosquitoes are collected on the 

Glue Sheet.

• Try relocating the unit.
• Peel off one of layer or exchange the whole Glue Sheet set.

When the adhesive remains on 

clothes, skin, fl oor, etc.

• Wipe with cooking oil, then wash with soap and water.

SLEEP lamp is fl ashing. • Fan motor error. Turn the power OFF. Wait one minute, and
then turn the power ON.

SPECIFICATIONS
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SHARP CORPORATION
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