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ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเครื่องหมายนี้แสดงถึง
เครื่องหมายการค้าของ Sharp Corporation  

Plasmacluster เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
หรือเครื่องหมายการค้าของ Sharp Corporation  

Device of this mark is a trademark of Sharp 
Corporation.  

Plasmacluster is a registered trademark or a 
trademark of Sharp Corporation.  

คู่มือการใช้งาน  
เครื่องพ่นอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร ์

โปรดอ่านและเก็บคู่มือนี้ไว้  
Read and keep this manual carefully.  

*1  ตัวเลขที่ปรากฏในสัญลักษณ์เทคโนโลยีนี้ แสดงถึงจํานวนโดย 
 ประมาณของอนุภาคไฟฟ้าที่ถูกพ่นออกมาในอากาศภายในพื้นที่  
 1 ลบ.ซม. ซึ่งทําการวัดในบริเวณที่กำหนด โดยติดตั้งเครื่องพ่น 
 อนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ไว้ในรถที่กำหนด และเปิดการ 
 ทํางานด้วยความเร็วของพัดลมที่ระดับสูงสุด  

*1  The figure on this technical mark is the approximate number  
 of ions per cubic centimeter released into the air as  
 measured at specific point with the unit placed on a specific  
 car and operating with the maximum fan speed.  
 
•  เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในรถโดยสาร 
 ธรรมดาซึ่งใช้แบตเตอรี่ DC 12V จึงไม่สามารถใช้งานได้กับรถที่ 
 ใช้แบตเตอรี่ DC 24V (เช่น รถโดยสารประจำทาง, รถบรรทุก  
 เป็นต้น) 

•  The unit is designed for ordinary passenger cars with  
 DC 12V batteries. It cannot be used in vehicles with  
 DC 24V batteries (buses, trucks, etc.).  

ภา
ษา
ไท
ย

IG-BC2B.indd   1 1/4/10   11:56:45 AM



T-�

ภา
ษา
ไท
ย

สารบัญ 
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ   T-2 

• คำเตือน   T-2 

• ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง   T-3 

ส่วนประกอบของเครื่อง   T-4 

• ตัวเครื่อง • แผงควบคุม/หน้าจอแสดงผล   T-4 

• ด้านหลัง   T-4 
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ระบบการทำงาน   T-7 

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา   T-8 

• แผ่นกรองอากาศ   T-8 

• ตัวเครื่อง   T-8 

ระยะเวลาการเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์   T-9 
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ภาษาไทย

• แม้เครื่องพ่นอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ รุ่น IG-BC2B จะสามารถยับยั้งเชื้อไวรัส และ 
 สารกอ่เชือ้โรคทีด่กัจบัได ้แตไ่มไ่ดห้มายความวา่จะสามารถทำใหส้ภาวะแวดลอ้มมคีวามปลอด 
 จากเชื้อโรคอย่างสมบูรณ์  

• เพื่อคงประสิทธิภาพการพ่นอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ของตัวเครื่อง ขอแนะนำให้ท่าน 
 ทำการเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง รุ่น IG-BC2B  
 อย่างสม่ำเสมอ*  

* ควรเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ทุกๆ 6 ปี (17,500 ชั่วโมง) เมื่อมีการใช้งาน 
   เครื่องแบบ 8 ชั่วโมงต่อวัน เครื่องพ่นอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ รุ่น IG-BC2B จะหยุดการทำงาน 
 หลังจากผ่านการใช้งานไปแล้ว 6 ปีกับอีก 6 เดือน (19,000 ชั่วโมง) หากท่านยังไม่ได้เปลี่ยนชุดกำเนิด 
 อนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องพ่นอนุภาคไฟฟ้าของชาร์ป โปรด
อ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียด ก่อนเริ่มการใช้งานเครื่อง หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้ว โปรดจัดเก็บไว้
ในที่ซึ่งสะดวกต่อการนำมาอ้างอิงในโอกาสต่อไป   
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ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ 
 

ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดอ่านข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้  
เมื่อใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดปฏิบัติตามคำเตือนด้านความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คำเตือน – เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับตัวท่านเอง:   

•  ห้ามควบคุมการใช้งานเครื่องขณะขับรถ (เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ) 

•  ห้ามติดตั้งเครื่องตรงจุดที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นบริเวณด้านหน้าหรือการขับรถ หรือในจุดที่อาจก่อให้เกิด  
 อันตรายต่อผู้โดยสาร (ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ) 

•  ห้ามไม่ให้เครื่องโดนแสงแดดโดยตรง (ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เครื่องเสียรูปทรงหรือการทำงานผิดปกติได้)  

•  เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ 12V ห้ามใช้กับยานพาหนะชนิดอื่นๆ  
 อย่างเช่น รถบรรทุกขนาดใหญ่, รถโดยสารประจำทาง หรือยานพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่ 24V (ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิด 
 เพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้)  

•  ห้ามทำให้สายไฟเกิดความเสียหายหรือทำการดัดแปลง นอกจากนี้ ห้ามใช้สายไฟที่มีสภาพชำรุดเสียหาย (ส่วนของ 
 สายไฟที่เกิดความเสียหายอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรและสายไฟละลาย จนนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ได้)  
 หากสายไฟเกิดความเสียหาย โปรดติดต่อไปยังร้านที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้  

•  ห้ามจับที่สายไฟขณะถอดปลั๊กทั้งหัวปลั๊กที่เชื่อมต่อกับที่จุดบุหรี่ในรถและหัวปลั๊กที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่อง (ไม่เช่นนั้น 
 อาจทำให้สายไฟได้รับความเสียหาย อันจะนำไปสู่เพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต)  

•  ห้ามเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊กทั้งหัวปลั๊กที่เชื่อมต่อกับที่จุดบุหรี่และหัวปลั๊กที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่อง ขณะที่มือเปียก  
 (ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้)  

•  ขณะทำการขนย้าย โปรดระมัดระวังไม่ให้เครื่องตกหรือกระแทก (ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความ 
 เสียหายได้) 
 หากตัวเครื่องตกพื้นหรือได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการ บริษัท ชาร์ป ไทย จํากัด เพราะหากยังคงใช้งาน 
 ต่อไป อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้  

•  ห้ามดัดแปลงตัวเครื่อง นอกจากนี้ ห้ามมิให้บุคคลใดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมตัวเครื่อง ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ 
 แต่งตั้งจากชาร์ป (ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้)  
 หากต้องการการซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการ บริษัท ชาร์ป ไทย จํากัด 

•  ห้ามทำเครื่องดื่มหกใส่ หรือทำให้ขี้บุหรี่, วัตถุที่เป็นโลหะ, วัตถุที่เผาไหม้ได้ง่าย เป็นต้น ตกลงไปในตัวเครื่อง ผ่านช่อง 
 ระบายอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ และโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานใกล้กับเด็กเล็ก หากมีน้ำหรือ 
 วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในตัวเครื่อง ให้ถอดปลั๊กที่เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ทันที (หากยังคงใช้งานต่อไป อาจทำให้เกิด 
 เพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต) และโปรดติดต่อศูนย์บริการ บริษัท ชาร์ป ไทย จํากัด 

•  ห้ามเช็ดเครื่องโดยใช้น้ำมัน, แอลกอฮอล์, เบนซิน หรือทินเนอร์ รวมถึงการฉีดสเปรย์ฉีดผมหรือยาฆ่าแมลงไปโดน 
 ตัวเครื่อง  
 หากสารเคมีดังกล่าวถูกตัวเครื่อง ให้เช็ดทำความสะอาดในทันที (เพราะสารเคมีเหล่านี้อาจทำให้เกิดรอยแตกหรือ 
 ไฟฟ้าช็อต หรือมีคุณสมบัติติดไฟง่าย) 

•  โปรดใช้อะแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้ และเสียบปลั๊กจนสุดช่องบนที่จุดบุหรี่   
 (หากเสียบปลั๊กไม่แน่นหนาพอ อาจทำให้เกิดความร้อนสะสม ทำให้ช่องจุดบุหรี่เกิดการเสียรูปทรง และอาจก่อให้เกิด 
 เพลิงไหม้ได้)  

•  หากฟิวส์ขาด โปรดแน่ใจว่าท่านได้เปลี่ยนโดยใช้ฟิวส์ขนาด 5A (มีจำหน่ายทั่วไป) ห้ามใช้เฉพาะส่วนของลวดทองแดง  
 แทนการใชฟ้วิส ์(การใชว้สัดอุืน่ๆ นอกเหนอืไปจากฟวิสช์นดิทีก่ำหนดอาจทำใหเ้กดิความรอ้นสะสม จนนำไปสูเ่พลงิไหม ้
 ได้)  

•  ก่อนทำความสะอาดเครื่อง ท่านจำเป็นต้องถอดปลั๊กที่เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ (ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือ 
 การบาดเจ็บได้)  
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•  หากยังไม่ต้องการใช้งานเครื่อง โปรดถอดปลั๊กที่เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถ (ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือ 
 เพลิงไหม้อันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร)  

•  หากที่จุดบุหรี่เป็นชิ้นเดียวกับที่เขี่ยบุหรี่ โปรดแน่ใจว่าท่านได้ทำความสะอาดขี้บุหรี่จนหมดแล้วก่อนเริ่มใช้งาน  
 ขณะจอดรถไว้ โปรดถอดปลั๊กที่เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถ และปิดฝาครอบที่เขี่ยบุหรี่ (ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิด 
 เพลิงไหม้อันเกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่)   

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน:  

•  ห้ามสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊กที่เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถของสายอะแด็ปเตอร์ (หรือส่วนที่เป็นโลหะของช่อง 
 เสียบบนที่จุดบุหรี่) 
 (ส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊กที่เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถจะยังคงมีความร้อนสูงหลังจากที่เพิ่งดับเครื่องยนต์ หากสัมผัส 
 อาจทำให้เกิดแผลพุพองได้)  

•  ห้ามวางเครื่องไว้บนพื้นผิวที่มีการสั่นสะเทือนหรือไม่เป็นแนวระนาบ หรือบนพื้นผิวที่ไม่มีความมั่นคงลักษณะอื่นๆ  
 (ไม่เช่นนั้น ตัวเครื่องอาจตกลงมาจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย) 

•  โปรดนำเครื่องออกจากรถของท่านก่อนฉีดยาฆ่าแมลงหรือน้ำยาดับกลิ่นที่มีส่วนผสมของน้ำหอม ไม่เช่นนั้นสารเคมี 
 จะซึมเข้าไปในตัวเครื่อง และถูกปล่อยออกมาจากช่องระบายอากาศในภายหลัง ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายของท่าน 

•  หากเครื่องมีความเสี่ยงต่อการตกลงมาจากที่วางแก้วน้ำ (ขณะขับรถบนพื้นผิวที่ขรุขระ, บนก้อนกรวด เป็นต้น) ให้ 
 ท่านชะลอความเร็ว หรือยกเครื่องออกมาจากที่วางแก้วน้ำก่อน (ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความ 
 เสียหายต่อตัวเครื่องได้) 

•  ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของซิลิโคน* ใกล้กับตัวเครี่อง  
 สาร fluororesin หรือซิลิโคนอาจหลุดลอดเข้าไปด้านในตัวเครื่อง ซึ่งจะไปขัดขวางการพ่นอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่า 
 คลัสเตอร์ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์  
 
*  ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (เช่น เซรั่มบำรุงเส้นผม, มูสจัดแต่งทรงผม, ทรีตเมนต์บำรุงผม เป็นต้น), ยาลดการขับเหงื่อ, สารกัน 
 ไฟฟ้าสถิต, สเปรย์กันน้ำ, น้ำยาขัดเงา, น้ำยาเช็ดกระจก, ผ้าชุบสารเคมี และ แวกซ์ เป็นต้น (โปรดดูหน้า T-9)  
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ส่วนประกอบของเครื่อง  

ตัวเครื่อง • แผงควบคุม/หน้าจอแสดงผล  

ปุ่มรีเซ็ตแผ่นกรองอากาศ  

ด้านหลัง 

ไฟเตือนการทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศ (สีส้ม) 
(โปรดดูหน้า T-8)  

ไฟเตอืนการเปลีย่นชดุกำเนดิ
อนภุาคไฟฟา้พลาสมา่คลสัเตอร์ 
(สเีขยีว, สม้, แดง) (โปรดดูหน้า 
T-9)  

ไฟแสดงโหมดการทำงาน  
(สีฟ้า)  

ปุม่เลอืกโหมดการทำงาน (โปรดดูหน้า T-7)  

ช่องระบาย 
อากาศ  

ตัวเครื่อง 

ห้ามถอดวัสดุกัน
กระแทกออกจากด้าน
หลังของฝาครอบ  

ชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้า 
พลาสม่าคลัสเตอร์  

ช่องต่อพลังงาน 

ฝาครอบแผ่นกรอง 
อากาศ  

ช่องดูดอากาศ 
(แผ่นกรองอากาศ) 

อะแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์  

ปลั๊กที่เสียบเข้ากับตัวเครื่อง  

สายไฟ 

ปลั๊กที่เสียบเข้ากับที่ 
จุดบุหรี่ (ใช้ฟิวส์ขนาด 5A)  

เสียบเข้ากับช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์ 
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ช่องระบาย 
อากาศ  

ข้อแนะนำในการติดตั้ง  

การเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์และการติดตั้งตัวเครื่อง  

ถอดฝาครอบแผ่นกรองอากาศออกมา 

เสียบปลั๊กของสายอะแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์ 
ที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่อง เข้ากับช่องต่อ
พลังงาน  

ฝาครอบแผ่น 
กรองอากาศ 

ถอดออก  

เก็บสายไฟโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามภาพตัวอย่าง 
ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง จากนั้นจึงค่อยใส่
ฝาครอบแผ่นกรองอากาศกลับเข้าที่  
• โปรดระมัดระวังไม่ให้ฝาครอบแผ่นกรองอากาศหนีบ 
 สายไฟ 

ฝาครอบแผ่น 
กรองอากาศ 

ใส่กลับเข้าที่ 

สายไฟ  

ใช้หนึ่งในสอง
เส้นทางเดิน
สายไฟนี้ 

ทางออก 
ด้านบน  

ทางออก 
ด้านล่าง  
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เสียบปลั๊กที่ต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถ  

• โปรดทำความสะอาดช่องที่จุดบุหรี่ให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน เพราะไม่เช่นนั้นอาจ 
 ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการส่งกระแสไฟฟ้า  

• ขณะใช้งาน ให้ตั้งสวิตช์บนปลั๊กไว้ที่ “N” ซึ่งหากปลั๊กหลวม ให้ท่านเปลี่ยนเป็น 
 ตั้งไว้ที่ “W” แทน  
 (ความกว้างของอิเล็กโทรด (ส่วนที่เป็นโลหะ) ของตำแหน่ง N และ W มีความ 
 แตกต่างกัน) 

ปลั๊กที่ต่อเข้ากับที่ 
จุดบุหรี่ในรถ  

ช่องที่จุดบุหรี่ในรถ 

วางเครื่องลงในที่วางแก้วน้ำ โดยให้ช่อง
ระบายอากาศหันออกไปยังทิศทางที่
ต้องการ  

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเดินสายไฟของอะแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์  

• ห้ามไม่ให้สายไฟสัมผัส หรือติดอยู่บริเวณเบาะ, คันเลือกเกียร์ หรือส่วนที่มีการเคลื่อนไหวอื่นๆ  

• ควรเดินสายไฟในลักษณะที่สายจะต้องไม่รบกวนผู้ขับรถ  

• โปรดตรวจสอบลักษณะการปรับเบาะนั่ง (ไปข้างหน้า/ไปข้างหลัง, หมุนไปรอบๆ หรือเอนหลัง) ก่อนเดินสาย  
 
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการติดตั้ง  

• โปรดแน่ใจว่าท่านได้วางไว้บนพื้นที่ที่มีความมั่นคง (ห้ามวางไว้ตรงบริเวณที่ไม่มั่นคง)  

• เมื่อท่านวางเครื่องไว้บนที่วางแก้วน้ำ ที่วางแก้วน้ำจะต้องมีการติดตั้งไว้อย่างแน่นหนา ไม่เช่นนั้น ทั้งที่วางแก้ว 
 น้ำและตัวเครื่อง หรือเฉพาะตัวเครื่อง อาจตกลงมาจนได้รับความเสียหาย 

• ห้ามวางเครื่องไว้กับที่วางแก้วน้ำซึ่งติดตั้งไว้หน้าช่องลมแอร์ปรับอากาศ เพราะลมจากช่องแอร์ปรับอากาศที่ 
 ปะทะตัวเครื่องโดยตรง อาจทำให้ตัวเครื่องเกิดความเสียหายได้ 

• ห้ามปิดกั้นช่องของแผ่นกรองอากาศหรือช่องระบายอากาศ  

• ควรวางตัวเครื่องและกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ให้ห่างกัน เนื่องจากคลื่นวิทยุของตัวเครื่องอาจก่อให้เกิดสัญญาณ 
 รบกวนได้ ซึ่งจะส่งผลให้เสียงเตือนดังขึ้น หรือไฟสัญญาณเตือนสว่างขึ้นได้  

• ควรวางตัวเครื่องให้อยู่ห่างจากแผงรับสัญญาณวิทยุแบบฝังในกระจกของรถยนต์ ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดเสียง 
 คลื่นแทรกเมื่อฟังวิทยุ  

• หากเกิดสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุซึ่งติดตั้งไว้ในรถคันเดียวกัน หรือหากนาฬิกาในรถไม่สามารถ 
 แสดงเวลาได้อย่างถูกต้อง ให้ท่านติดตั้งตัวเครื่องให้อยู่ห่างจากโทรทัศน์, วิทยุ หรือนาฬิกา เป็นต้น  

• ตัวเครื่องอาจเกิดรอยขีดข่วนได้จากการสั่นสะเทือนของรถยนต์ เป็นต้น ได้  

ช่องระบายอากาศ  
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ระบบการทำงาน 
เมื่อท่านใช้งานระบบปรับอากาศของรถยนต์ ลมที่ออกมาจากระบบปรับอากาศจะช่วยกระจายอนุภาค 
ไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ความเข้มสูงไปทั่วรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่อยๆ ปล่อยอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ 
ที่มีความหนาแน่นสูง  

การเลือกโหมดการทำงาน  

กดปุ่ม  

เบา 

แรง 

‘ปิด’ 

ปล่อยอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ที่มี
ความหนาแน่นสูง ออกมาที่ระดับแรงลมสูง 

“ปิด” การทํางานของเครื่อง  

หากท่านดับเครื่องยนต์และจอดรถไว้ระหว่างที่เครื่องพ่นอนุภาคไฟฟ้ายังคงทำงานอยู่ เครื่องจะเริ่มการ
ทำงานอีกครั้งในโหมดเดิมเมื่อท่านสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง  

• หากเครื่องพ่นอนุภาคไฟฟ้ายังคงทำงานแม้ในเวลาที่ท่านถอดกุญแจรถ หรือดับเครื่องยนต์ไว้  
 ให้ถอดปลั๊กออกจากที่จุดบุหรี่ในรถ เพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่  
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การทำความสะอาดและการดูแลรักษา  

ท่านจำเป็นต้องทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงความหนาแน่นของอนุภาคไฟฟ้า 
ความสกปรกของแผ่นกรองอากาศจะขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดสัปดาห์ 
ละครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นหากแผ่นกรองอากาศมีฝุ่นเกาะมากกว่าปกติ โดยไม่ต้องรอให้ไฟเตือนการ
ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศสว่างขึ้น  

แผ่นกรองอากาศ  ทุกๆ 1 สัปดาห์ หรือบ่อยกว่านั้น หากจำเป็น 

ใช้เครื่องดูดฝุ่นค่อยๆ ดูด
ทำความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศที่อยู่ทางด้านหลังของ 
ตัวเครื่อง  

แผ่นกรองอากาศ 

<สำหรับคราบสกปรกที่กำจัดออกยาก>   
• หลังจากที่ทำการดูดฝุ่นแล้ว ให้ท่านนำแผ่นกรองอากาศไปล้างน้ำ  
 (ใช้ฟองน้ำแบบนุ่มๆ เช็ดหากคราบสกปรกไม่สามารถล้างออกได้ง่าย)  
 โปรดระวังไม่ให้วัสดุกันกระแทกหลุดออกมา  

• ห้ามออกแรงกดขณะดูดฝุ่นที่แผ่นกรองอากาศ ไม่เช่นนั้นแผ่นกรองอากาศอาจได้รับความเสียหายได้  

• หากมีการใช้น้ำยาทำความสะอาด ให้ท่านล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้มากขึ้นเพื่อกำจัดคราบน้ำยาออกให้หมด และ 
 โปรดแน่ใจว่าท่านได้เช็ดแผ่นกรองอากาศในที่ร่ม  

ล้างน้ำ  เช็ดโดยใช้ผ้าแห้ง  ใส่กลับเข้าที ่ 

(เช็ดให้แห้งในที่ร่ม)  

กดปุ่มรีเซ็ตแผ่นกรองอากาศ (RESET)  
คา้งไว้อย่างน้อย 3 วินาที  
เมื่อการทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์ ให้ท่านเชื่อมต่อ
สายอะแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์ จากนั้นจึงกดปุ่ม 
RESET ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาทีเพื่อปิดไฟเตือนการ
ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ  

แม้ว่าไฟเตือนการทำความ
สะอาดแผ่นกรองอากาศจะ
ดับลง ให้ท่านกดปุ่ม RESET 
ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที 
หลั งจากทำความสะอาด 
เสมอ  

ไฟเตือนการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 
ไฟเตือนการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศจะสว่าง
ขึ้นหลังจากผ่านไปประมาณ 3 เดือน (ประมาณ 720 
ชั่วโมง) ในกรณีที่ใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน  

เมื่อท่านกดปุ่ม RESET ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที  
ไฟจะกะพริบ 2 ครั้งก่อนดับลง  

ปุ่มรีเซ็ตแผ่นกรอง 
อากาศ  

ไฟเตือนการทำความ 
สะอาดแผ่นกรองอากาศ  

เช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งและนุ่ม  
<สำหรับคราบสกปรกที่เช็ดออกยาก>   

ตัวเครื่อง ทุกๆ 1 เดือน หรือบ่อยกว่านั้น หากจำเป็น 

ใช้ผ้านุ่มๆ ชุบกับน้ำเปล่า หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีสารเคมีรุนแรง  
ในการเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง จากนั้นจึงเช็ดซ้ำอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง  
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ระยะเวลาการเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้า
พลาสม่าคลัสเตอร์  
เพื่อให้มีความเสถียรในเรื่องการปล่อยอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ ท่านควรเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาค
ไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งไฟเตือนการเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่า 
คลัสเตอร์จะสว่างขึ้น เพื่อเตือนให้ทราบว่าถึงเวลาที่จะต้องทำการเปลี่ยนแล้ว  

ระยะเวลาการใช้งาน  

 *  เมื่อเปิดเครื่องใช้งานหลังจากที่ท่านเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ ไฟเตือนการเปลี่ยนชุดกำเนิด 
 อนุภาคไฟฟ้าจะสว่างเป็นสีเขียว 
 

อะไหล่ชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร ์

ไฟเตือนการเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้า คำอธิบาย  

เริ่มการใช้งาน  

ประมาณ 16,000 ชั่วโมง 
(ประมาณ 5 ปี 5 เดือน  
เมื่อใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน) 

ไฟเตือนการเปลี่ยน
ชุดกำเนิดอนุภาค
ไฟฟ้ากระพริบ  
(สีเขียว)  

ไฟเตือนการเปลี่ยน
ชุดกำเนิดอนุภาค
ไฟฟ้ากระพริบ  
(สีส้ม)  

ประมาณ 17,500 ชั่วโมง 
(ประมาณ 6 ปี เมื่อใช้งาน  
8 ชั่วโมงต่อวัน) 
 

ไฟเตือนการเปลี่ยน
ชุดกำเนิดอนุภาค
ไฟฟ้ากระพริบ  
(สีแดง) 

ขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยน
ชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้า
พลาสม่าคลัสเตอร์ 

ควรทำการเปลี่ยนชุด
กำเนิดอนุภาคไฟฟ้า
พลาสม่าคลัสเตอร์ทันที 

ประมาณ 19,000 ชั่วโมง 
(ประมาณ 6 ปี 6 เดือน  
เมื่อใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน) 

ไฟเตือนการเปลี่ยน
ชุดกำเนิดอนุภาค
ไฟฟ้ากระพริบเร็ว
ขึ้น (สีแดง)  

 
เครื่องหยุดการทำงาน 

<การทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว> 
โปรดทิ้งชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ที่ใช้แล้ว 
ตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ภายในประเทศของท่าน  

-วสัดุที่ใช้ในการผลิต-  
• ตัวกล่อง: ทำจาก Polystyrene 
• ตัวเครื่อง: Polystyrene Terephthalate, ส่วนที่ใช้พลังงาน 
 ไฟฟ้า 

ชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ 

หมายเลขรุ่น IZ-CBC2B 
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การเปลี่ยนฟิวส ์

หมุนส่วนปลายสุดของปลั๊กที่เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถเพื่อถอดหัวปลั๊กออกมา  

วิธีการเปลี่ยนฟิวส์  

ฟิวส์ขนาด 5A 

ใส่ฟิวส์อันใหม่ จากนั้นจึงประกอบชิ้น
ส่วนกลับเข้าที่ตามเดิม  
• โปรดแน่ใจว่าท่านได้ใช้ฟิวส์ขนาด 5A  
 (มีจำหน่ายทั่วไป) 

 

ข้อมูลจำเพาะ  
ชื่อรุ่น  

ฟิวส์ใหม่ 

*1 พื้นที่ภายในห้องโดยสารวัดได้ 1.5 (กว้าง) x 2.4 (ลึก) x 1.0 (สูง) เมตร  
*2 จำนวนของอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์วัดจากจุดใกล้ศูนย์กลางของพื้นที่สำหรับการใช้งาน (ที่ระดับความสูง  
 0.5 เมตร เมื่อวัดจากพื้น) เมื่อทำงานในโหมดการทำงานต่างๆ ตามลำดับ  
 
* ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์  
 

อุปกรณ์ที่จัดให้ สายอะแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์ / คู่มือการใช้งาน 

แรงดันไฟฟ้า 

พื้นที่สำหรับการใช้งาน *1 

โหมดการทำงาน 

ความหนาแนน่ของอนภุาคไฟฟา้ *2 

กำลังไฟ 

ขนาดตัวเครื่อง  

น้ำหนัก 

IG-BC2B 

DC12V 

ประมาณ 3.6 ลบ.ม. 

แรง 

ประมาณ 25,000 ไอออน/ลบ.ซม. 

2.3 วัตต์ 

เบา 

ประมาณ 7,000 ไอออน/ลบ.ซม. 

1.3 วัตต์ 

ทรงกระบอก, เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนบน 80 มม. / เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนล่าง  
65 มม. x สูง 150 มม. (ไม่รวมสายอะแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์) 

ประมาณ 340 กรัม (ไม่รวมสายอะแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์) 
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วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น 

เครื่องพ่นอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ไม่
ทำงาน  

ปัญหา  วิธีแก้ไข  

ไฟกระพริบ 
แบบเร็ว (สีแดง)  

ไฟกระพริบ (สีแดง)   ไฟกระพริบ (สีฟ้า) 

• ท่านอาจเชื่อมต่อสายอะแด็ปเตอร์สำหรับรถยนต์ไม่ถูกต้อง  
 โปรดทำการเชื่อมต่อใหม่ให้เรียบร้อย  
• อาจเกิดจากฟิวส์ขาด  
 เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ (โปรดดูหน้า T-10)  

ไฟกระพริบ (สีฟ้า) 

อาจเป็นเพราะเลยกำหนดเวลาที่ต้องเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคไฟ
ฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ 
ท่านควรเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์  
(โปรดดูหน้า T-9)   

หากไฟทุกดวงนี้ยังคงกะพริบ ให้ท่านเปลี่ยนชุดกำเนิด
อนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ชุดใหม่  

เครื่องไม่พ่นอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์  
ให้ท่านกดปุ่มเลือกโหมดการทำงาน และทำการรีสตาร์ทเครื่อง 

มีเสียงดังรบกวนขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  
มีเสียงดังคลิกๆ หรือติ๊กๆ ออกมาจากตัวเครื่อง 
 
ลมมีความแรงลดลง 

• ท่านอาจได้ยินเสียงดังคลิกๆ หรือติ๊กๆ ออกมาจากตัวเครื่อง  
 เมื่อเครื่องทำการพ่นอนุภาคไฟฟ้า 
 
• ฝุ่นละอองอาจปิดกั้นแผ่นกรองอากาศไว้ โปรดทําความสะอาด 
 แผ่นกรองอากาศ (โปรดดูหน้า T-8)   
• ลมอาจมีความแรงในบางครั้งระหว่างการทำงานโดยใช้โหมดเบา  
 เพื่อยืนยันว่าอนุภาคไฟฟ้ามีสภาวะที่ปกติ      

• แผ่นกรองอากาศสกปรก 
 ให้ท่านทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (โปรดดูหน้า T-8)   
• เครื่องพ่นอนุภาคไฟฟ้าจะปล่อยโอโซนออกมาเพียงเล็กน้อย  
 และทําให้เกิดกลิ่น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด  

ลมที่ปล่อยออกมามีกลิ่น  

การทำงานผิดปกติ 
โปรดถอดปลั๊ก และติดต่อสอบถามไปยังศูนย์บริการ  
บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 
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