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อุปกรณของสัญลักษณนี้เปนเครื่องหมายการคา
ของชารป คอรปอเรชั่น
พลาสมาคลัสเตอร (Plasmacluster)
เปนเครื่องหมายการคาของ ชารป คอรปอเรชั่น

เครื่องพนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

คูมือการใชงาน
Plasmacluster Ion Generator

OPERATION MANUAL

ENGLISH

*

IG-CL15B
* ตัวเลขที่เครื่องหมายดานเทคโนโลยีนี้แสดงถึงจำนวนโดย
ประมาณของอนุภาคไฟฟาที่สงเขาไปในอากาศที่มีปริมาตร
1 ลูกบาศกเซนติเมตร โดยวัดจากรอบศูนยกลางของหอง
บริเวณที่ไดรับพลาสมาคลัสเตอร (ที่ความสูง 1.2 เมตร
เหนือพื้น) เมื่อเครื่องพนอนุภาคที่ทำงานดวยอุปกรณ
พลาสมาคลัสเตอรที่มีความเขมขนสูงวางชิดกับผนัง
โปรดอานคูมือการใชงานอยางละเอียดและเก็บไวอยางดี

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 applicable floor
area (at 1.2 m height above the floor) at the
maximum wind volume, when plasmacluster
ion evolving equipment using the high-density
plasmacluster ion evolving unit is placed
close to a wall.
Read and keep this manual carefully.
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ภาษาไทย
สารบัญ
ขอแนะนำในการใชเครื่องพนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรอยางปลอดภัย ................................... T-2

• คำเตือน .................................................................................................................................................................. T-2
• ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานเครื่อง ................................................................................................................ T-2
• ขอแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่อง .................................................................................................................... T-2
• ขอแนะนำ ............................................................................................................................................................... T-2

• ดานหนา .................................................................................................................................................................. T-3
• ดานหลัง .................................................................................................................................................................. T-3

ตำแหนงในการติดตั้ง ......................................................................................................................................... T-4
ระบบการทำงาน ................................................................................................................................................... T-4
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สวนประกอบของเครื่อง .................................................................................................................................... T-3

การดูแลและบำรุงรักษา ................................................................................................................................... T-5

• ตัวเครื่อง................................................................................................................................................................. T-5
• แผนกรอง ............................................................................................................................................................... T-5
• ชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร................................................................................................................... T-6

การเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ................................................................................... T-6

• การเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ............................................................................................... T-7
ขอมูลทางเทคนิค ................................................................................................................................................. T-8

การแก ไขปญหา .................................................................................................................................................... T-8

• ถึงแมวา IG-CL15B จะสามารถยับยั้งไวรัสและสิ่งปนเปอนอื่น ๆ ที่ติดคางอยูได แตไมสามารถสราง
สภาวะแวดลอมที่ปราศจากเชื้ออยางสมบูรณได ชารปไมรับประกันความสามารถในการปองกันการ
ติดเชื้อจากจุลินทรียได
• การปลอยอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ใหมีความเขมขนสูงคงที่นั้น จะตองเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาค
พลาสมาคลัสเตอรที่ติดตั้งใน IG-CL15B ตามกำหนดเวลา*
* จำเปนตองเปลี่ยนทุก ๆ 2 ปโดยประมาณ (17,500 ชั่วโมง) เมื่อเปดเครื่องตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน IG-CL15B
จะหยุดทำงานหลังจากผานไป 26 เดือน (19,000 ชัว่ โมง) หากยังไมไดเปลีย่ นชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องกําเนิดอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ชาร์ป
โปรดอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียดกอนใชงานเครื่องกําเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
และเก็บรักษาคูมือนี้ไวสําหรับอางอิงในโอกาสตอไป
ขอมูลที่แสดงในคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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ขอแนะนำในการใชเครื่องพนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรอยางปลอดภัย
โปรดอานวิธีการใชงานดานลางนี้อยางละเอียดกอนใชงาน IG-CL15B
เมื่อใชเครื่องใชไฟฟา โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดานความปลอดภัยพื้นฐานตางๆ รวมถึงคำเตือนตอไปนี้:

คำเตือน - เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาลัดวงจร, ไฟไหม หรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับตัวทานเอง :
• เครื่องพนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรนี้ใชกับแรงดันไฟฟา 220 โวลต เทานั้น
• หามใชงานเครื่องนี้หากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือการเชื่อมตอกับเตารับที่อยูติดผนังไมแนนพอ
• ควรทำความสะอาดปลั๊กไฟอยางสม่ำเสมอ เพื่อปองกันฝุนเกาะ
• หามสอดนิ้วหรือวัตถุใด ๆ เขาไปภายในชองลมเขา และชองลมออก
• เมื่อถอดปลั๊กไฟควรจับที่ตัวปลั๊กทุกครั้ง และหามดึงสายไฟ
เพราะไมเชนนั้น อาจทำใหเกิดไฟซ็อต และ/หรือ ไฟไหม อันเนื่องมาจากไฟฟาลัดวงจร
• หามถอดหรือเสียบปลั๊กขณะที่มือเปยก
• หามใชเครื่องพนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ใกลกับอุปกรณที่มีกาซติดไฟไดงาย
• หากสายไฟชำรุดเสียหาย ควรไดรับการตรวจเช็คจากศูนยบริการชารป โดยเจาหนาที่ที่มีความชำนาญการเพื่อปองกันความเสี่ยง
จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
• โปรดใชความระมัดระวังในการทำความสะอาดตัวเครื่องพนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอนจะทำลายภายนอกตัวเครื่องได
• หามใชเครื่องพนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ในเวลาที่ฉีดยากันแมลง หรือภายในหองที่มีน้ำมันหอมระเหย, จุดธูป ประกายไฟจาก
การจุดบุหรี่, ควันที่มาจากสารเคมีที่ลอยอยูในอากาศ หรือในที่ที่มีความชื้นสูง เชน ภายในหองน้ำ
• การซอมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรควรดำเนินการโดยศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจากชารปแลวเทานั้น
หากมีปญหา หรือตองการการปรับแกหรือซอมแซมใดๆ โปรดติดตอศูนยบริการที่ใกลที่สุด
• ไมควรใหบคุ คลทีม่ ลี กั ษณะทุพพลภาพ, มีปญ
 หาในเรื่องของสภาพจิต หรือขาดประสบการณและความรูเ กีย่ วกับการใชงาน (รวมถึงเด็ก ๆ)
เวนเสียแตวาจะอยูภายใตการควบคุมของผูที่คอยดูแลอยางใกลชิด
• โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับเด็ก ๆ ควรมีผูคอยดูแล เพื่อใหมั่นใจวาเด็กจะไมเลนเครื่องฟอกอากาศนี้

ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานเครื่อง :
• หามขี่ นั่ง หรือพิงเครื่อง เพราะอาจเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บหรือทำใหเครื่องทำงานผิดปกติได
• ไมควรมีสิ่งปดกั้นชองลมเขาและชองลมออก
• ไมควรใชงานเครื่องใกลกับอุปกรณที่ใหความรอน เชน เตาไฟ หรือเครื่องทำความรอน รวมถึงสถานที่ที่มีไอน้ำรอน
• ควรใชงานเมื่อเครื่องอยูในตำแหนงตั้งขึ้นเทานั้น
• ทำความสะอาดภายนอกดวยผานุมเทานั้น มิฉะนั้นอาจทำลายหรือทำใหพื้นผิวของเครื่องเกิดรอยแตกได
• วางตัวเครื่องใหหา งจากน้ำ

ขอแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่อง :
• หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดหยดน้ำ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงมาก
อุณหภูมิหองโดยประมาณจะอยูระหวาง 0 – 35 องศาเซลเซียส
• หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีควันจากน้ำมันหรือคราบน้ำมันเกิดขึ้น มิฉะนั้นอาจทำใหพื้นผิวของเครื่องเกิดรอยแตกได

ขอแนะนำ – คลื่นสัญญาณรบกวนวิทยุและโทรทัศน :
หากเครื่องกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรนี้กอใหเกิดคลื่นรบกวนตอการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศนสามารถแกไขปญหาได โดย
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้:
• หันเสาอากาศไปในทิศทางอื่น
• เพิ่มระยะหางระหวางเครื่องกำเนิดไอออนพลาสมาคลัสเตอรกับเครื่องรับสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน
• เสียบปลั๊กของเครื่องฟอกอากาศเขากับเตารับที่ใชสายไฟคนละเสนกับที่วิทยุหรือโทรทัศน ใชอยู
• ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหนายหรือชางเทคนิคที่มีความชำนาญดานวิทยุ/โทรทัศน
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สวนประกอบของเครื่อง
ดานหนา
ไฟแสดงสถานะ
ชองลมออก

ไฟสัญญาณการเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

ไฟสัญญาณแผนกรอง

ปุมรีเซต
(3 วินาที)

ภาษาไทย
ENGLISH

ปุมโหมด

ตัวแสดงความเร็วพัดลม
เบา

แรง

ดานหลัง
เกล็ดชองลม
ที่จับ
แปรงทำความสะอาด

ชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมา
คลัสเตอร

แผนกรอง (ชองลมเขา)

ปายวันที่

ปลั๊กไฟ
(ลักษณะของปลั๊กจะแตกตาง
กันไปในแตละประเทศ)
สายไฟ
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ตำแหนงในการติดตั้ง
วางเครื่องบนพื้นที่เรียบและมั่นคงภายในหอง แลวจึงเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับ
คำแนะนำในการติดตั้ง
เวนระยะหางดานหลังเครื่องอยางนอย 10 ซม.

หามใชผลิตภัณฑดานลางนี้ ใกลกับเครื่อง

ดานบน มากกวา 60 ซม.

ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของซิลิโคน*
สเปรย

ขี้ผึ้ง

ยาฆาแมลง

ดานหลัง มากกวา 10 ซม.
ดานขาง มากกวา 10 ซม.

ดานขาง มากกวา 10 ซม.

*ผลิตภัณฑดูแลเสนผม ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง
สเปรยกันน้ำ น้ำยาเช็ดกระจกแบบเคลือบเงา
น้ำยาเช็ดและเคลือบเงา

ระบบการทำงาน
กดปุมโหมดเพื่อเปดเครื่องโดยตรง แลวเลือกโหมดที่ตองการ

เบา

ปลอยอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรที่มี
ความเขมขนสูงโดยไมมีเสียงรบกวน
สัญญาณไฟจะสวางขึ้น (สีน้ำเงิน)

แรง

ปลอยอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรที่มี
ความเขมขนสูงดวยความเร็ว
พัดลมสูงสัญญาณไฟจะสวางขึ้น
(สีน้ำเงิน)

'ไมทำงาน'

“ปด” เครื่อง

ควบคุมความสวาง
• หากรูสึกวาไฟสัญญาณตางๆ สวางมากเกินไป ใหกดปุมโหมดคางไว 3 วินาที
ไฟแสดงความเร็วพัดลมจะมืดลง
• หากตองการความสวางแรกเริ่ม ใหกดปุมโหมดคางไวอีกครั้งนานกวา 3 วินาที
ไฟแสดงความเร็วพัดลมจะอยูที่ความสวางแรกเริ่ม
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การดูแลและบำรุงรักษา
คำเตือน:

เมื่อทำความสะอาดเครื่อง ควรแนใจวาไดถอดปลั๊กไฟออกกอนแลว และหามจับปลั๊กไฟขณะมือเปยก
อาจทำให ไฟฟาดูด และ/หรืออาจเปนผลใหรางกายบาดเจ็บได

ตัวเครื่อง
ควรทำความสะอาดทุกเดือน หรือมากกวานั้นหากจำเปน

ภาษาไทย
ENGLISH

เช็ดดวยผาที่มีความนุมและแหง
<สำหรับคราบสกปรกที่ขจัดไดยาก>
ใชน้ำและผงซักฟอกชนิดออน จากนั้นเช็ดดวยผาชุบน้ำ ควรแนใจ
วาไดเช็ดเครื่องจนแหงสนิทแลว

แผนกรอง
ควรทำความสะอาดทุกสัปดาหหรือมากกวานั้นหากจำเปน
<ไฟสัญญาณแผนกรอง>
ไฟสัญญาณแผนกรองจะสวางขึ้นหลังจากใชไปแลวประมาณ 1 เดือน (ประมาณ 720 ชั่วโมง) เมื่อเครื่องทำงาน 24 ชั่วโมงตอวัน
สวาง (สีสม)

1 กำจัดฝุนออกโดยใชเครื่องดูดฝุน

2 กดปุมรีเซตคางไว 3 วินาที

ไฟสัญญาณแผนกรองจะกะพริบ 2 ครั้งแลวจึงดับ
ถึงแมวาไฟสัญญาณแผนกรองจะปด ก็ใหกดปุมรีเซต
คางไว 3 วินาทีหลังจากทำความสะอาดแลว

<สำหรับคราบสกปรกที่ขจัดไดยาก>

ถอดออกแลวลางใหสะอาดในน้ำ (ควรใชฟองน้ำนุมๆ หากคราบสกปรกไมหลุดออกมางาย)
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การดูแลและบำรุงรักษา
ชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
ควรทำความสะอาดทุก 6 เดือนหรือมากกกวานั้นหากจำเปน
* เมื่อทำความสะอาดชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ควรแนใจวาไดปดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแลว และหามจับปลั๊กไฟ
ขณะมือเปยก
กำจัดฝุนออกจากขั้วไฟฟาแบบเข็มโดยใชแปรงทำความสะอาด
สวนขั้วไฟฟาแบบเข็ม (4 จุด)
แปรงทำความสะอาด

ขั้วปลายสายไฟของอุปกรณเชื่อมตอ

*หามสัมผัสกับขั้วปลายสายไฟของอุปกรณเชื่อมตอในชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

การเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
เพื่อใหการปลอยอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรคงที่ ควรเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรตามกำหนดเวลา
ไฟสัญญาณการเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรจะติดสวางขึ้นเพื่อเตือนใหเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ใหม

เวลาที่ลวงผาน

จอแสดงผล

ความหมาย

ประมาณ 2 ป
(ประมาณ 17,500 ชั่วโมง)

กะพริบ (สีแดง)

แนะนำใหเปลี่ยนชุดกำเนิด
อนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

ประมาณ 2 ป 2 เดือน
(ประมาณ 19,000 ชั่วโมง)

กะพริบเร็วขึ้น (สีแดง)

• เครื่องหยุดทำงาน
• เปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาค
พลาสมาคลัสเตอร ใหม

* สภาวะแวดลอมในการใชงานมีผลตออายุการใชงานของเครื่องกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
เครื่องกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรอาจหยุดทำงานกอนอายุการใชงานที่ประเมินไว
ในกรณีดังกลาว ใหกดปุมโหมดอีกครั้งแลวเปดเครื่องใหม
หากปฏิบัติตามวิธีดังกลาวแลวไมไดผล ควรเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ใหม
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การเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
ชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
รุน

IZ-CCL15E

1

ถอดแผนกรองออก

3

2

คลายสกรูแลวถอดชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมา
คลัสเตอรออก

* หลังจากเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรแลว
ควรกรอกวันที่ที่เปลี่ยนบนปายวันที่ซึ่งอยูดานขางของเครื่อง

แปรงทำความสะอาด

เปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ใหม
ติดตั้งเขากับเครื่องใหแนน

ภาษาไทย
ENGLISH

* กอนเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ใหม ควรแนใจวาไดปดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแลว และหามจับปลั๊กไฟขณะมือเปยก

ชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

สกรู

<สำหรับการกำจัดทิ้ง>

โปรดกำจัดชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรที่ใชแลวตามกฎหมายหรือขอบังคับของทองถิ่น
-วัสดุ• ตัวกลอง : อะคริโลไนไตรล บิวทาไดอีน สไตรีน (เอบีเอส)
• ตัวเครื่อง : พอลิบิวทิลีน เทอรฟะทาเลต (พีบีที), ชิ้นสวนไฟฟา
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ขอมูลทางเทคนิค
รุน

IG-CL15B
220V , 50Hz

แรงดันไฟฟา
การปรับความเร็วพัดลม
กำลังไฟ (วัตต)
ปริมาตรกระแสลม (ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง)
พื้นที่ที่ไดรับอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร (ตารางเมตร) *1
ความหนาแนนของอนุภาค (อนุภาค/ลูกบาศกเซนติเมตร) *2
ความยาวสายไฟ (ม.)
ขนาดตัวเครื่องดานนอก (มม.)
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)

แรง
24
78

เบา
15
50
15

25,000

7,000
2.0
265 (ก) x 155 (ล) x 330 (ส)
3.1

*1 สามารถวัดพื้นที่ที่ไดรับอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรที่มีความเขมขนของอนุภาคไฟฟาที่สงเขาไปในอากาศเปน 25,000 อนุภาคตอลูกบาศกเซนติเมตร
โดยวัดจากจุดที่อยูใกลกับศูนยกลางของหอง (ที่ความสูง 1.2 เมตรเหนือพื้น) ระหวางการทำงานในโหมด HIGH เมื่อวางเครื่องชิดกับผนัง
*2 การนับอนุภาคไฟฟาตอลูกบาศกเซนติเมตร ในอากาศที่อยูรอบศูนยกลางของหอง (ที่ความสูงประมาณ 1.2 เมตรเหนือพื้น) ระหวางการตั้งคากระแสลม
แตละคาเมื่อวางเครื่องชิดกับผนัง
• จำนวนอนุภาคไฟฟาจะแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมในหองและโหมดการทำงาน
โหมดสแตนดบาย

ในกรณีที่แผงวงจรไฟฟาทำงาน ขณะที่เสียบปลั๊กตัวเครื่องไว ผลิตภัณฑนี้ใชไฟฟาประมาณ 0.9 วัตต
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน โปรดถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไมใชงาน

การแก ไขปญหา

กอนเรียกชางเพื่อการซอมบำรุง โปรดอานตารางการแก ไขปญหาดานลางนี้
ปญหาที่เกิดขึ้นอาจไมใชการทำงานผิดปกติของเครื่อง

อาการ

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

เมื่อเครื่องกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรไมทำงาน

• ไดเวลาเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรแลว
เปลี่ยน ชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรชดุ ใหม (ดูหนา T-7)

กะพริบ
(สีแดง)

กะพริบ
(สีน้ำเงิน)

กะพริบ
(สีสม)

• ไมมีการปลอยอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรออกมา ฝุนอาจอุดตัน
แผนกรอง ควรทำความสะอาดแผนกรอง (ดูหนา T-5)
• กำจัดฝุนออกจากขั้วไฟฟาแบบเข็ม (ดูหนา T-6)
หากไฟยังคงกะพริบอยูหลังจากทำความสะอาดแผนกรองแลว
ควรถอดปลั๊กไฟออกแลวติดตอรานคาที่ทานซื้อเครื่องมาหรือ
ติดตอศูนยบริการของชารป
• แผนกรองเริ่มสกปรก ทำความสะอาดแผนกรอง
หลังจากทำความสะอาดแผนกรองแลว กดปุมรีเซตคางไว
3 วินาที (ดูหนา T-5)

สวาง
(สีสัม)
กะพริบ
(สีน้ำเงิน)
กะพริบ
(สีแดง)
กะพริบ
(สีสม)

• ควรแนใจวาไดเสียบปลั๊กไฟแลว
• ติดตั้งแผนกรองอยางถูกตอง

• ตรวจสอบวาไดติดตั้งชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
ในตำแหนงที่ถูกตอง (ดูหนา T-7)
• อาการผิดปกติ
ควรถอดปลั๊กไฟออกแลวติดตอรานคาที่ทานซื้อเครื่องมาหรือ
ติดตอศูนยบริการของชารป
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• While IG-CL15B can inactivate suspended viruses and other
contaminants, it cannot create a completely sterile environment.
SHARP does not guarantee its ability to prevent microbial infection.
• To enable stable emission of high-density Plasmacluster ions, the
Plasmacluster Ion Generating Unit mounted in IG-CL15B will need to
be replaced periodically*.
* Replacement is required approximately every 2 years (17,500 hours) when
operated 24 hours a day. IG-CL15B will stop operating after about 26 months
(19,000 hours) if the Plasmacluster Ion Generating Unit is not replaced.

Thank you for purchasing this SHARP Plasmacluster Ion Generator. Please
read this manual carefully before using Plasmacluster Ion Generator.
After reading, keep the manual in a convenient location for future reference.
The information provided in this manual is subject to change without
notice.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Please read instructions carefully before using IG-CL15B as below.
When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING - To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 plug.
DO NOT insert fingers or foreign objects into the air intake or air outlet.
Always hold the plug and never pull on the cord when removing the power plug.
Electric shock and/or fire from a short circuit may result.
DO NOT remove the plug when your hands are wet.
DO NOT use the unit near gas appliances or fireplaces.
If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, a Sharp Authorized Service Center or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
Be cautious when cleaning the unit.
Strong corrosive cleansers may damage the exterior.
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 locations where the unit may get wet, such as a
bathroom.
Only a Sharp Authorized Service Center should service this Plasmacluster Ion Generator.
Contact the nearest Service Center 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 that they do not play with the appliance.

CAUTIONS CONCERNING OPERATION:
• Do not ride the main unit and do not sit on or lean it, it may cause injury or malfunction.
• DO NOT block the air 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.
• Always operate the main unit in an upright position.
• Clean the exterior with a soft cloth only, otherwise the main unit surface may be damaged or cracked.
• Keep the main unit away from water.

INSTALLATION GUIDELINES:
• Avoid using in locations where the unit is exposed to condensation or drastic temperature changes.
Appropriate room temperature is between 0-35ºC.
• Avoid locations where grease or oily smoke is generated, otherwise the main unit surface may crack as a
result.

NOTE - Radio or TV Interference:
If this Plasmacluster Ion Generator may 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 distance 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.
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PARTS NAME
FRONT
DISPLAY
Air Outlet

Unit Replacing Light
Filter Light
Reset Button
(3sec)

Mode Button

Fan Speed Indicator

ENGLISH

LOW

HIGH

BACK
Louver
Handle
Cleaning Brush

Filter (Air Intake)

Plasmacluster Ion
Generating Unit

Plug

Date Label

(Shape of plug depends
on country)

Power Cord
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INSTALLATION POSITION
Place the main unit on a smooth, stable surface in a room, and insert the plug into
an outlet.
Installation Guidance
Leave at least 10cm of clearance behind the unit.
UPSIDE More than 60cm

DO NOT USE the below items
near the unit.
silicone-containing products*

BACKSIDE More
than 10cm

SPRAY

WAX

PESTICIDES

SIDE More than
10cm

SIDE More than
10cm

*Hair care products, cosmetic products, water proof sprays, polish glass
cleaner, wipe and wax.

OPERATION
Press the Mode button to directly turn on the power and select the preferred mode.

LOW

Release high-density
Plasmacluster ions quietly.
Light will be on. (blue)

HIGH

Release high-density
Plasmacluster ions at high
fan speed.
Light will be on. (blue)

'OFF'

Power 'OFF'.

LIGHTS CONTROL
• If you feel indicator lights are too bright, press the Mode Button for 3 seconds.
The Fan Speed Indicator becomes darker.
• If you need original brightness, press the Mode Button again more than 3 seconds.
The Fan Speed Indicator becomes original brightness.
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CLEANING AND MAINTENANCE
WARNING:
When cleaning the unit, be sure to first unplug the power cord,
and never handle the plug with wet hands.
Electric shock and/or bodily injury may occur as a result.

MAIN UNIT
Every month or more often if necessary
Wipe with a dry soft cloth.

<For Stubborn Dirt>

ENGLISH

Use water and a mild detergent. And then, wipe with a
wet cloth. Make sure to dry out the main unit.

FILTER
Every week or more often if necessary
<FILTER LIGHT>
FILTER LIGHT lights up after approx. 1 month (approx, 720 hours), when operated 24 hours a day.
Lighting (orange)

1

Remove dust with using a
vacuum cleaner.

2

Press the RESET Button
for 3 seconds.

The FILTER LIGHT will blink twice and
go off.
Even if the FILTER LIGHT is off, press the
RESET Button for 3 seconds after cleaning.

<For Stubborn Dirt>
Remove and rinse in water. (Use a soft sponge if the dirt does not come off easily.)
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CLEANING AND MAINTENANCE
PLASMACLUSTER ION GENERATING UNIT
Every 6 months or more often if necessary
*When cleaning the Plasmacluster lon Generating Unit, be sure to turn off the main unit,
unplug the power cord, and never handle the plug with wet hands.
Remove dust of the needle electrode with using the cleaning brush.

electrode section (4 points)
Cleaning brush
connector terminal

*Never touch the connector terminal of Plasmacluster Ion Generating Unit.

PLASMACLUSTER ION GENERATING UNIT REPLACEMENT
In order to release Plasmacluster Ion stably, periodical replacement of
Plasmacluster Ion Generating Unit is necessary.
The Unit Replacing Light lights up as a reminder for replacement.

Elapsed Time

Display

Message

Approx. 2 years.
(Approx. 17,500
hours)

Flashing(red)

Suggest replacing
Plasmacluster Ion
Generating Unit.

Approx. 2 years and
2 months.
(Approx. 19,000
hours)

Flashing faster(red)

•Unit stops operation.
•Replace the
Plasmacluster Ion
Generating Unit.

* Usage environment affects the lifetime of the Plasmacluster Ion Generator.
The Plasmacluster Ion Generator may stop operating before estimated lifetime.
In this case, press Mode button again and restart.
If this does not help, replace with a new Plasmacluster Ion Generating Unit.
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REPLACEMENT OF PLASMACLUSTER ION GENERATING UNIT
Plasmacluster Ion Generating Unit
Model

IZ-CCL15E

* Before replacing the Plasmacluster Ion Generating Unit, be sure to turn off the main
unit, unplug the power cord, and never handle the plug with wet hands.

1

Remove the filter.

3

2

Turn the SCREW, and remove
the Plasmacluster lon Generating
Unit.

* After replacing the Plasmacluster Ion
Generating Unit, fill the replacement date
on the Date label of side of the main unit.

ENGLISH

Replace the new Plasmacluster
Ion Generating Unit.
Fix it into the main unit firmly.

Cleaning brush

Plasmacluster Ion
Generating Unit.

SCREW

<For Disposal>

Please dispose the used Plasmacluster Ion Generating Unit according to any local laws and regulations.
-materials• Case : Acrylonitrile Butadiene styrene (ABS)
• Unit : Polybtutylene Terephthalate (PBT), Electric parts.
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SPECIFICATIONS
Model

IG-CL15B

Power supply

220V , 50Hz

Fan Speed Adjustment
Power consumption(W)
Airflow volume(m3/hour)
Applicable floor area(m2) *1
Ion density(ions/cm3) *2

HIGH

LOW

24

15

78

50
15

25,000

7,000

Cord Length(m)

2.0

Outer dimensions(mm)

265(W)x155(D)x330(H)

Weight(kg)

3.1

*1 The applicable floor area for which an emitted airborne ion density of about 25,000 ions/cm3 can be measured at a point near the center of the room (at a height of about 1.2m from the floor), during operation at
the HIGH mode when the main unit is placed near a wall.
*2 Ion count per cm3 blown into air at around the center of the room ( at a height of about 1.2m from the
floor) during operation at each airstream setting when the main unit is placed near the wall.
• The number of ions will vary according to the room conditions and operation mode.
Standby Power

In order to operate the electrical circuits while the power plug is inserted in the wall outlet, this
product consumes about 0.9W of standby power.
For energy conservation, unplug the power cord when the unit is not in use.

TROUBLESHOOTING

Before calling for service, please review the TROUBLESHOOTING chart below.
The problem may not be a unit malfunctions.
Problem

WHAT TO DO

The Plasmacluster Ion Generator dose not work.

• It’s time to replace Plasmacluster Ion Generating
Unit.
Replace with a new Plasmacluster Ion
Generating Unit. (See page E-7)

Flashing
(red)

Flashing
(blue)

Flashing
(orange)

Flashing
(blue)

Flashing
(orange)

• Plasmacluster Ions are not released. Dust may block the
filter, clean the filter. (See page E-5)
• Remove dust of the needle electrode. (See page E-6)
If the lights are still flashing after cleaning filter, unplug and
contact the store you purchased or Sharp service center.
• Filter is getting dirty. Clean the filter.
After cleaning the filter, press RESET Button for
3 seconds. (See page E-5)

Lighting
(orange)

Flashing
(red)

• Make sure to put in the plug.
• Attach a filter properly.

• Confirm the Plasmacluster Ion Generating Unit is
set correct position. (See page E-7)

• Failure
Unplug the power cord and contact the store you
purchased or Sharp service center.
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