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ภาษาไทย

FU-A28TA

เครื่องฟอกอากาศ
คูมือการใชงาน

ENGLISH

AIR PURIFIER
OPERATION MANUAL

อุปกรณของสัญลักษณนี้เปนเครื่องหมายการคาของ
ชารป คอรปอเรชั่น
พลาสมาคลัสเตอร (Plasmacluster)
เปนเครื่องหมายการคาของ ชารป คอรปอเรชั่น
Device of this mark is a trademark of Sharp Corporation.
Plasmacluster is a registered trademark or a trademark
of Sharp Corporation.

* ตัวเลขที่เครื่องหมายดานเทคโนโลยีนี้แสดงถึงจํานวนโดยประมาณ
ของอนุภาคไฟฟาทีส่ ง เขาไปในอากาศทีม่ ปี ริมาตร 1 ลูกบาศกเซนติเมตร
โดยวัดจากรอบศูนยกลางของหองบริเวณที่ไดรบั “พลาสมาคลัสเตอร
ทีค่ วามเขมขน 7000” (ทีค่ วามสูง 1.2 เมตรเหนือพืน้ ) ดวยปริมาณลม
สูงสุดในโหมดฟอกอากาศ เมื่อเครื่องฟอกอากาศทีท่ าํ งาน ดวยอุปกรณ
พลาสมาคลัสเตอรที่มีความเขมขนสูงวางอยูชิดกับผนัง เครื่องนี้จะ
ทํางานดวยอุปกรณเพื่อตอบสนองตอความสามารถดังกลาว

แบบตั้งพื้น
Free standing type
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*The number in this technology mark indicates an
approximate number of ions supplied into air of 1 cm 3,
which is measured around the center of a room with the
“high-density plasmacluster 7000” applicable floor area
(at 1.2 m height above the floor) at the maximum wind
volume in air purifying mode, when an air purifier 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.
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ภาษาไทย
เทคโนโลยี “พลาสมาคลัสเตอร”
เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร ใชการปลอยอนุภาคพลาสมา
ในการผลิตและปลอยไอออนบวกและลบแบบเดียวกับทีพ่ บ
ในธรรมชาติ (“ไอออนพลาสมาคลัสเตอร”)
เปนเทคโนโลยีการฟอกอากาศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะของ
SHARP CORPORATION เพื่อกำจัดและลดสาร ทีอ่ าจทำ
ใหเกิดโรคภูมแิ พ เชน มูลหรือซากของตัวไรฝุน *1 เชือ้ ไวรัส*2
เชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย*3 ที่อยู ในอากาศ และไดรับ
การพิสจู นแลวโดยองคการภายนอกตางๆ ทัง้ ในประเทศญีป่ นุ
และตางประเทศ เมื่อไอออนพลาสมาคลัสเตอร ในอากาศ
มีความหนาแนนสูง กลิ่นควันบุหรี่ที่ติดอยูตามผามานหรือ
โซฟาจะถูกขจัดออกภายในเวลาประมาณ 80 นาที *4และ
เมื่อแขวนเสื้อผาไว ในตำแหนงที่โดนลมเปาโดยตรงจาก
เครื่องผลิตไอออนพลาสมาคลัสเตอร จะทำใหกลิ่นเหงื่อ
ลดลงจนเกือบถึงระดับไรกลิ่นไดภายในหนึ่งคืน
(ประมาณ 6 ชั่วโมง)

*1 บัณฑิตวิทยาลัยวัตถุศาสตรขั้นสูง (Graduate School of
Advanced Sciences of Matter) มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา
ประเทศญี่ปุน การวัดปฏิกิริยาเกี่ยวกับสารที่อาจทำใหเกิดโรค
ภูมิแพของไรอากาศใน (13ม.2)
*2 รีโทรสกรีน ไวรอลโลจี จก. (Retroscreen Virology, Ltd.)
ลอนดอน สหราชอาณาจักร การวัดอัตราสวนของเชื้อไวรัสที่
ถูกกำจัดออกจากอากาศในกลองขนาด 1ม.3
*3 สมาคมการบริการสุขภาพอิชคิ าวะ (Ishikawa Health Service
Association) ประเทศญี่ปุน การวัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย
ในอากาศโดยใชตัวอยางอากาศ (13ม.2)
*4 มูลนิธกิ ารตรวจสอบเครื่องปน ฝายแหงประเทศญีป่ นุ (Japan
Spinners Inspecting Foundation) ประเทศญีป่ นุ การประเมิน
ผลการดับกลิ่นที่ติดเศษผา
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บริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูมีอุปการะคุณ ที่เลือกใชผลิตภัณฑเครื่องฟอก
อากาศชารป โปรดอานคูมือการใชงานนี้โดยละเอียด เพื่อรับทราบขอมูล
การใชงานที่ถูกตอง กอนใชผลิตภัณฑนี้ โปรดแนใจวา ไดอานหัวขอ :
“คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย”
หลังจากอานคูมือฉบับนี้แลวโปรดเก็บไว ในสถานที่ที่คนหาไดสะดวก
เพื่อใชอางอิงในโอกาสตอไป
T-1
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ขอแนะนำในการใชเครื่องฟอกอากาศอยางปลอดภัย
เมื่อใชเครื่องใช ไฟฟา โปรดปฏิบัติตาม คำแนะนำดานความปลอดภัยพื้นฐานตางๆ รวมถึงคำเตือนตอไปนี้

คำเตือน - เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาลัดวงจร, ไฟไหม หรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับตัวทานเอง :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โปรดอานคำแนะนำทั้งหมดอยางละเอียดกอนเริ่มการใชงานเครื่องฟอกอากาศ
เครื่องฟอกอากาศนี้ใชกับแรงดันไฟฟา 220-240 โวลต เทานั้น
หามเปดใชเครื่องฟอกอากาศ หากพบวาสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด รวมถึงการเสียบปลั๊กไฟไมแนน
ควรทำความสะอาดปลั๊กไฟอยางสม่ำเสมอ เพื่อปองกันฝุนเกาะ
หามสอดนิ้วหรือวัตถุใด ๆ เขาไปภายในชองลมเขา และชองลมออก
ไมควรถอดปลั๊กไฟโดยการใชการดึงจากสายไฟ แตควรจับที่ตัวปลั๊กเสียบโดยตรง
มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟาช็อตและ/หรือไฟไหมเนื่องจากการลัดวงจรได
หามถอดหรือเสียบปลั๊กขณะที่มือเปยก
หามใชเครื่องฟอกอากาศใกลกับอุปกรณที่มีกาซติดไฟไดงาย
กอนทำความสะอาดเครื่องและเมื่อไมใชเครื่อง ใหถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ
มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟาช็อตเนื่องจากฉนวนเสื่อมคุณภาพ และ/หรือไฟไหมเนื่องจากการลัดวงจรได
หากสายไฟชำรุดเสียหาย ควรไดรบั การตรวจเช็คจากศูนยบริการชารป โดยเจาหนาทีท่ ม่ี คี วามชำนาญการเพื่อปองกันความเสีย่ งจากอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้
หามใชงานเครื่องระหวางที่ใชผลิตภัณฑกำจัดแมลงชนิดฉีดพนอัดแกสหรือหามใชงานในหองที่มีสารตกคางที่เปนน้ำมัน ควันธูป ประกายไฟจากการจุดบุหรี่
ไอสารเคมีในอากาศ หรือในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูงมาก เชน ในหองน้ำ
โปรดระมัดระวังในการทำความสะอาดเครื่อง เพราะน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอนอาจทำใหผิวหนาดานนอกเสียหาย
เครื่องฟอกอากาศนี้ควรซอมบำรุงโดยศูนยบริการที่ผานการรับรองของ ชารป เทานั้น หากมีปญหา หรือตองการการปรับแกหรือซอมแซมใดๆ
โปรดติดตอศูนยบริการที่ใกลที่สุด
ไมควรใหบุคคลที่มีลักษณะทุพพลภาพ, มีปญหาในเรื่องของสภาพจิต หรือขาดประสบการณและความรูเกี่ยวกับการใชงาน (รวมถึงเด็ก ๆ)
เวนเสียแตวาจะอยูภายใตการควบคุมของผูที่คอยดูแลอยางใกลชิด
โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับเด็ก ๆ ควรมีผูคอยดูแล เพื่อใหมั่นใจ วาเด็กจะไมเลนเครื่องฟอกอากาศนี้

ขอแนะนำ - คลื่นสัญญาณรบกวนวิทยุและโทรทัศน
หากเครื่องฟอกอากาศนี้กอใหเกิดคลื่นรบกวนตอการรับสัญญาณของวิทยุหรือโทรทัศน ทานสามารถแกปญหาได โดยปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้
• หันเสาอากาศไปในทิศทางอื่น
• เพิ่มระยะหางระหวางเครื่องฟอกอากาศกับเครื่องรับวิทยุ/โทรทัศน/นาฬิกาคลื่น
• เสียบปลั๊กของเครื่องฟอกอากาศเขากับเตารับที่ใชสายไฟคนละเสนกับที่วิทยุหรือโทรทัศน ใชอยู
• ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหนายหรือชางเทคนิคที่มีความชำนาญดานวิทยุ/โทรทัศน

ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานเครื่อง
•
•
•
•

ไมควรมีสิ่งปดกั้นชองลมเขาและชองลมออก
ไมควรใชงานเครื่องใกลกับอุปกรณที่ใหความรอน เชน เตาไฟ หรือเครื่องทำความรอน รวมถึงสถานที่ที่มีไอน้ำรอน
หามวางเครื่องในลักษณะนอนลงขณะที่เครื่องฟอกอากาศกำลังทำงาน
เมื่อเคลื่อนยายเครื่อง ใหจับที่มือจับดานหลังของเครื่องเสมอ

ขอแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่อง
• หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องไว ในตำแหนงที่ผามานหรือผนัง ฯลฯ สามารถสัมผัสเขากับชองอากาศเขาหรือชองระบายอากาศได
เพราะอาจทำใหผามานหรือผนัง ฯลฯ สกปรก หรืออาจกอใหเกิดการทำงานไมปกติได
• หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องไว ในตำแหนงที่สัมผัสโดยตรงกับการควบแนนของไอน้ำ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางรวดเร็ว
หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได โปรดงดใชเครื่อง 1 ชั่วโมง กอนที่จะเปดเครื่องอีกครั้ง
ใชเครื่องในหองที่มีอุณภูมิเหมาะสม คือ ระหวาง 0 และ 35°C
• ควรวางเครื่องบนพื้นที่มีความแข็งแรง และมีอากาศถายเทไดดี
เมื่อวางเครื่องบนบริเวณที่ปูพรมหนามาก อาจทำใหเครื่องสั่นเล็กนอย
• อยาติดตั้งในสถานที่ที่อาจมีเขมาควัน เชน ในครัว ฯลฯ
เพราะอาจเปนผลใหผิวเครื่องกะเทาะได

ขอแนะนำเกี่ยวกับการใชงานแผนกรอง
• โปรดปฏิบัติตามขอแนะนำตาง ๆ ภายในคูมือเลมนี้เพื่อการใชงานและการดูแลรักษาแผนกรองอยางถูกตอง

T-2
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สวนประกอบของเครื่อง

1

ภาษาไทย

3
5
4

2

6
7

12

8
13
9
14
15

10

16

17

11

สารที่ขจัดออกโดยแผนกรอง
ฝุน

ละอองเกสรดอกไม ฝุน อนุภาคของควันบุหรี่
สะเก็ดผิวหนังของสัตวเลี้ยง

สิ่งที่มาพรอมกับเครื่อง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตัวแสดงความเร็วพัดลม (จอแสดงผล)
ตัวเครื่อง
ไฟแสดงสถานะความเร็วพัดลม (การทำงาน)
ไฟแสดงสถานะการเปด/ปดพลาสมาคลัสเตอร
ปุมปรับเลือกระดับความเร็วพัดลม
ปุมเปด/ปดไอออนพลาสมาคลัสเตอร
สวิตช เปด/ปดเครื่อง
ที่จับ
ชองลมเขา

• คูมือการใชงาน

16

สายไฟ
ปลั๊ก (ลักษณะของปลั๊กจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ)
ชองลมออก
ตัวล็อคตะแกรงดานบน
ปายวันที่
ตะแกรงดูดอากาศ (แผนกรองชั้นแรก)
แผนกรอง (แผนกรองดักเก็บฝุน)

17

ตัวล็อคตะแกรงดานลาง

10
11
12
13
14
15
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การใสแผนกรอง

แนใจวาไดถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบเรียบรอยแลว

เพื่อเปนการรักษาคุณภาพของแผนกรอง แผนกรองจะติดตั้งอยูในตัวเครื่องและหอไว ในถุงพลาสติก กอนใชเครื่อง ตองแนใจวาได
เอาแผนกรองออกจากถุงพลาสติกแลว

4 ใสตะแกรงดูดอากาศดานหลังกลับเขาที่เดิม

1 ถอดตะแกรงดูดอากาศ
ตัวล็อคตะแกรงดานบน
ดึง

ผลัก

2 ดึงถุงพลาสติกออกจากแผนกรอง
ใชงานบนปายแสดงวันที่
5 ใสวันทีว่ดันังทีกล่เริา่มวจะใช
เปนตัวกำหนดตารางเวลาการเปลี่ยนแผน
กรอง

าไปในตัวเครื่อง
3 ใสหาแมใสผนแผกรองเข
นกรองผิดดาน มิฉะนั้น เครื่องจะทำงานไม

ปายวันที่

ถูกตอง

วันที่เริ่มตนใช

• อยาใชงานเครื่องโดยไมมีแผนกรอง

T-4
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ระบบการทำงาน

2
2

กดปุมเปด/ปดเครื่อง เพื่อเริ่มตนการทำงาน

• ไฟแสดงสถานะพลาสมาคลัสเตอรและไฟแสดงสถานะความเร็วพัดลม
จะติดสวาง
• หากไมไดถอดปลั๊กไฟ เครื่องจะเริ่มตนทำงานในโหมดกอนหนาที่เครื่องจะปด

ภาษาไทย

1

กดปุมโหมด เพื่อเลือกระดับความเร็วพัดลมตามตองการ
[ระบบการทำงาน]

[จอแสดงผล]

3

1
4

กดปุมโหมดคางไว 3 วินาที เมื่อไฟที่อยูบนดานหนาของตัวเครื่องสวางเกินไป
• ตัวแสดงความเร็วพัดลม (จอแสดงผล) จะปด/เปด

3

4

ปุมเปด/ปดไอออนพลาสมาคลัสเตอร เพื่อเลือกเปดและปดการ
ทำงานของไอออนพลาสมาคลัสเตอร

เมื่อพลาสมาคลัสเตอรอยูในสถานะเปด ไฟแสดงสถานะพลาสมาคลัสเตอรจะ
ติดสวาง (สีน้ำเงิน)

กดปุมเปด/ปดเครื่อง เพื่อหยุดการทำงาน

ไฟแสดงสถานะพลาสมาคลัสเตอรและไฟแสดงสถานะความเร็วพัดลมจะดับลง
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การดูแลและบำรุงรักษา
เพื่อชวยรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของเครื่องฟอกอากาศ โปรดทำความสะอาดตัวเครื่องรวมทั้งแผนกรองเปนระยะๆ
ตองแนใจวาถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ กอนทำการบำรุงรักษาใดๆ

ตะแกรงดูดอากาศ (แผนกรองชั้นแรก)
รอบการดูแล

เมื่อมีฝุนสะสมบนตัวเครื่อง หรือทุกๆ 2 อาทิตย

ปดฝุนออกจากตะแกรงปดดานหลังเบาๆ โดยใชอุปกรณติดตั้ง
ของเครื่องดูดฝุนหรืออุปกรณที่คลายกัน

ตะแกรงดูดอากาศ

ตะแกรงดูดอากาศ
หากตะแกรงดูดอากาศสกปรก ใหลางดวยน้ำอุนและสารซักฟอกที่มีฤทธิ์ออน
และผึ่งใหแหงในที่รม กอนติดตั้งกลับเขาที่เดิม

ตัวเครื่อง
รอบการดูแล

เมื่อฝุนเกาะอยูบนเครื่อง หรือทุกๆ เดือน

เพื่อปองกันไมใหตัวเครื่องสกปรกหรือมีรอยเปอน ใหทำความสะอาดบอยครั้งเทาที่จำเปน หากปลอยรอยเปอนทิ้งไว อาจทำใหกำจัดออกไดยาก

เช็ดดวยผาที่มีความนุมและแหง

สำหรับรอยเปอนหรือสิ่งสกปรกที่กำจัดออกไดยาก ใหเช็คดวยผานุม ชุบน้ำอุนบิดหมาดๆ

หามใชน้ำยาที่มีสวนผสมของสารระเหย

เบนซิน ทินเนอร ผงขัดเงา เปนตน อาจทำใหพื้นผิวของเครื่องเสียหายได

หามใชน้ำยาทำความสะอาด

สวนผสมของผงซักฟอกอาจทำใหตัวเครื่องเสียหายได
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ขอแนะนำเกี่ยวกับการใชงานแผนกรอง
อายุการใชงานสูงสุด 2 ป หลังจากเริ่มตนการใชงาน

ภาษาไทย

เวลาในการเปลี่ยน

หามนำแผนกรองไปทำการเช็ดลางหรือนำกลับมาใช ใหม
อายุการใชงานและระยะเวลาในการเปลี่ยนแผนกรองอากาศจะขึ้นอยูกับกรณี (การสูบบุหรี่ 5 มวนตอวัน) และการดักเก็บฝุนจะลดลง
ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับแผนกรองใหม
อายุการใชงานแผนกรองจะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมภายในหอง, การใชงาน และสถานที่ติดตั้งเครื่อง
แนะนำใหเปลี่ยนแผนกรองบอยครั้งขึ้นหากใชแผนกรองในสภาวะการใชงานที่หนักกวาการใชงานภายในบานตามปกติ

การเปลี่ยนแผนกรอง
แผนฟอกอากาศสำหรับเปลี่ยนทดแทน

ดูคำแนะนำวิธีติดตั้งแผ่นกรองเมื่อมีการเปลี่ยน
ทดแทนได ในหนา T-4

รุน : FZ-Y28FTA
• แผนกรองดักเก็บฝุน : 1 ชิ้น

ปายวันที่

• ควรปรึกษากับตัวแทนจำหนายในการซื้อแผนกรองมาเปลี่ยน
• ใชเฉพาะแผนกรองที่ออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑนี้เทานั้น

การทิ้งแผนกรองที่ใชแลว
ควรกำจัดแผนกรองที่เปลี่ยนทดแทน ใหถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดทองถิ่นวาดวยการกำจัด
วัสดุที่ใชผลิตแผนกรอง :
•แผนกรอง : โพลีโพรพีลีน
•กรอบ : โพลีเอสเตอร
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การแก ไขปญหา
กอนติดตอเพื่อขอรับบริการซอมแซม โปรดดูตารางแกไขปญหาดานลาง เพราะปญหาอาจไมไดเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของตัวเครื่อง
อาการ

การแก ไขปญหา (ไมใชการทำงานผิดพลาด)

ฝุนหรือควันไมหายไป

• หากเห็นวาแผนกรองสกปรกมาก ใหทำความสะอาดหรือเปลี่ยนทดแทน
(ดู T-6, T-7)

มีเสียงคลิกหรือเสียงดังติ๊กๆ จากตัวเครื่อง

• อาจไดยนิ เสียงคลิก๊ หรือติก๊ เมื่อเครื่องกำลังปลอยพลาสมาคลัสเตอรไอออน

อากาศที่ปลอยออกมามีกลิ่นปะปน

• ตรวจดูวา แผนกรองสกปรกมาก หรือไมเปลี่ยนแผนกรอง
• เครื่องฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอรไดปลอยโอโซนออกมา ซึ่งอาจทำให
เกิดกลิ่น และไมเปนอันตรายตอรางกาย

ขอมูลทางเทคนิค
แรงดันไฟฟา / ความถี่กระแสไฟฟา

220V

การปรับความเร็วพัดลม
การทำงานของเครื่อง

กำลังไฟ
ความเร็วพัดลม

50Hz

สูง

กลาง

ต่ำ

48 วัตต

27 วัตต

12 วัตต

168ม.3/ชม.

108ม.3/ชม.

48ม.3/ชม.

ขนาดหองที่แนะนำ

~19ม.2*1

ขนาดหองที่แนะนำสำหรับไอออนพลาสมาคลัสเตอรความเขมขนสูง

~16ม.2*2

ความยาวสายไฟ

2.0 ม.

ขนาดตัวเครื่อง

385มม.(ก) x 128มม.(ล) x380มม.(ส)

น้ำหนักเครื่อง

3.4 กก.

*1 ขนาดของหองที่เหมาะสมกับการใชงานเครื่องที่กำหนดความเร็วพัดลมไวสูงสุด
• ขนาดหองบงบอกถึงพื้นที่วางที่สามารถขจัดฝุนปริมาณหนึ่งไดภายใน 30 นาที (JEM1467)
*2 ขนาดหองทีว่ ดั จำนวนไอออนไดประมาณ 7000 ไอออนตอหนึง่ ลูกบาศกเซนติเมตร ณ บริเวณกึง่ กลางหอง (ทีค่ วามสูงจากพืน้ ประมาณ 1.2 เมตร)
เมื่อวางเครื่องไวติดกับผนัง และใหทำงานดวยกำลังสูงสุด

โหมดสแตนดบาย

ในกรณีที่แผงวงจรไฟฟาทำงาน ขณะที่เสียบปลั๊กตัวเครื่องไว ผลิตภัณฑนี้ใชไฟฟาประมาณ 1 วัตต
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน โปรดถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไมใชงาน
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ENGLISH
"Plasmacluster" technology
Plasmacluster technology uses
plasma discharge to produce and
release the same positive and
negative ions as those found in
nature ("Plasmacluster ions").
This is a unique air cleaning
technology of the SHARP
CORPORATION for breaking down
and inactivating such potential
allergens as the fecal matter or
corpses of aerial mites*1, viruses*2
and mould and bacteria*3 suspended
in the air, and has been
substantiated by third-party
organisations both in Japan and
overseas.When there is a high
density of Plasmacluster ions in the
air, the smell of cigarette smoke
trapped in curtains or sofas is
removed in about 80 minutes*4, and
when clothing is hung in a place
exposed to the direct air expelled
from the unit generating
Plasmacluster ions, the smell of
sweat is reduced to a virtually
imperceptible level in one night
(about 6 hours).

*1 Graduate School of Advanced
Sciences of Matter, Hiroshima
University, Japan Measurement of
action on the potential allergens of
aerial mites in (13m²)
*2 Retroscreen Virology, Ltd., London, UK
Measurement of ratio of viruses
eliminated from the air in a 1m³ box
*3 Ishikawa Health Service Association,
Japan Measurement of aerial mold
and bacteria with an air sampler (13m²)
*4 Japan Spinners Inspecting Foundation,
Japan Evaluation of deodorizing effect
on odor-imbued fragments of cloth
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Thank you for purchasing the SHARP Air
Purifier. Please read this manual carefully for
the correct usage information. Before using
this product, be sure to read the section: “Important Safety Instructions.”
After reading this manual, retain it in a convenient location for future reference.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the
following:

WARNING - To reduce the risk of electrical shock, fire or injury to persons:
• Read all instructions before using the unit.
• Use only a 220-240 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 fingers 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 fire from short circuit may occur as a result.
• Do not remove the plug when your hands are wet.
• Do not use this unit near gas appliances or fireplaces.
• 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 fire from short circuit may occur as a 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 Sharp Approved Service Centre should service this air purifier. Contact the nearest Service Centre
for any problems, adjustments, or repairs.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

NOTE - Radio or TV Interference
If this air purifier 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/wave-clock 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.

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.

INSTALLATION GUIDELINES
• Avoid locations where curtains or the wall, etc., come into contact with the intake or air outlet.
Curtains or the wall, etc., may become dirty or a malfunction may occur.
• Avoid locations where the unit is exposed to condensation, due to rapid temperature changes.
If it is unavoidable please allow unit to stand for 1 hour before switching on.
Use under appropriate conditions between 0 and 35˚C in the room.

• Place on a stable surface with sufficient air circulation.
When placing the unit on a heavily carpeted area, it may cause the unit to vibrate slightly.
• Do not install when there is a possibility of soot, such as in a kitchen, etc.
The unit surface may crack as a result.

FILTER GUIDELINES
• Follow the instructions in this manual for correct care and maintenance of the filter.
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PART NAMES
3
1

5
4

6
ENGLISH

2

7

12

8
13
9
14
15

10

16

17

11

Elements removed by filter
Dust pollen, dust, paricles of cigarette
smoke, pet dander

INCLUDED
1

Fan Speed Indicator (Display)

10

2

Main Unit

11

3
4
5
6
7
8
9

Fan Speed Indicater Lights (Operation)

12
13
14
15
16

Plasmacluster Ion Indicator Light
MODE Button
Plasmacluster Ion ON/OFF Button
POWER ON/ OFF Button
Handle
Air Inlet

17

•Operation manual

Power Cord
Plug (Shape of plug depends on country.)
Air Outlet
Upper Tabs
Date Label
Back Panel (Pre-filter)
Filter (Dust Collection Filter)
Bottom tabs
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FILTER INSTALLATION

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

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

Replace the Back Panel to the
4 main
unit.

1 Remove the Back Panel.
Upper Tabs

Pull
Push

Remove the plastic bag from
2 the
Filter.
Fill in the usage start date on the
5 Date
Label.
Use the date as a guide for the filter replacement schedule.

3

Date Label

Place the Filter within the main
unit.
Do not install the filter backwards or the
unit will not operate properly.

Starting date of use

• Do not operate the unit without the filter.
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OPERATION

1

Press the Power ON/OFF Button to start
operation.

2

2

Press the Mode Button to set the desired
fan speed.

ENGLISH

• Plasmacluster Indicator Light and Fan Speed
Indicator Light turn on.
• Unless the power cord has been unplugged, the
operation starts in the previous mode it was
operated in.

[Operation]

3
[Display]

1
4

Press the MODE Button for 3 seconds when the light
on the front panel is too bright.
• Fan Speed Indicator (Display) will turn off/on.

3

Press the Plasmacluster Ion ON/OFF Button to turn Plasmacluster Ion Mode ON
and OFF.
When Plasmacluster is ON, the Plasmacluster
Indicator Light will turn on.(blue)

4

Press the Power ON/OFF Button to stop
operation.
Plasmacluster Indicator Light and Fan Speed Indicator
Light turn off.
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CARE AND MAINTENANCE
To maintain optimum performance of this air purifier, please clean the unit including the filter
periodically.
Be sure to disconnect the power cord from the wall outlet before performing any maintenance.

BACK PANEL (Pre-filter)
Care Cycle

Whenever dust accumulates on
the unit or every 2 weeks
Back Panel

Gently remove dust from the back panel,
using a vacuum cleaner attachment or
similar tool.

Back Panel

If the Back Panel is dirty, wash it with warm
water and a mild detergent.
Dry the Back Panel in the shade before reinstalling.

UNIT
Care Cycle

Whenever dust accumulates on the unit or every month

To prevent dirt or stains on the main unit, clean as often as necessary. If stains are allowed
to remain, they may become difficult to remove.

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

with warm water.

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

Do not use detergents
Detergent ingredients may damage the unit.
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FILTER REPLACEMENT GUIDELINES
Replacement timing

About 2 years after operating

The filter 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 filter.
Filter life varies depending on the room environment, usage, and location of the unit.
We recommend to replace the filter more frequently if the product is used in a condition significantly severer than normal household use.

ENGLISH

Do not wash and reuse the filter

REPLACING THE FILTER
Replacement Filter

See page E-4 for directions on
how to install the filter when replacing.

Model : FZ-Y28FTA
• Dust Collection Filter : 1 unit

Date Label

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

Disposal of Filter
Please dispose of the replaced filter according to the local disposal laws and regulations.
Filter materials :
•Filter : Polypropylene
•Frame : Polyester
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TROUBLESHOOTING
Before calling for repair, please review the list below, since the problem may not be a unit malfunction.

SYMPTOM

REMEDY (not a malfunction)

Dust and smoke are not removed.

• Clean or replace the filter if they appear to be heavily
soiled.(Refer to E-6, E-7)

A clicking or ticking sound is heard
from the unit.

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

The discharged air has an odour.

• Check to see if the filter are heavily soiled.
Replace the filter.
• Plasmacluster Air Purifiers emit small traces of ozone
which may produce an odour. These ozone emissions
are well below safety levels.

SPECIFICATIONS
Power supply

Fan
Speed
Operation

220V

50Hz

Fan Speed Adjustment

MAX

MED

LOW

Rated Power

48W

27W

12W

168m3/hour

108m3/hour

48m3/hour

Fan Speed

Recommended Room Size

~19m2 *1

High density Plasmacluster ion recommended room size

~16m2 *2

Cord Length

2.0m

Dimensions

385mm(W)x128mm(D)x380mm(H)

Weight

3.4kg

*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 floor) when the product is
placed next to a wall and run at the MAX 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.
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