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* ตัวเลขที่เครื่ องหมายดานเทคโนโลยีนี้แสดงถึงจำนวนโดยประมาณของ
 อนุภาคไฟฟาที่สงเขาไปในอากาศที่มีปริมาตร 1 ลูกบาศกเซนติเมตร
 โดยวัดจากรอบศูนยกลางของหองบริเวณที่ไดรับ “พลาสมาคลัสเตอร
 ที่มีความเขมขนสูง 25000” (ที่ความสูง 1.2 เมตรเหนือพื้น) ดวย
 ปริมาณลมระดับกลางในโหมดฟอกอากาศหรือทำไอน้ำ หรือในโหมด
 ฟอกอากาศ เมื่อเครื่องฟอกอากาศพร้อมไอน้ำหรือเครื่องฟอกอากาศ
 ทำงานดวยอุปกรณพลาสมาคลัสเตอรที่มีความเขมขนสูงวางชิดกับผนัง
 เครื่ องฟอกอากาศนี้ทำงานดวยอุปกรณที่ทำงานตามประสิทธิภาพขางตน

คูมือการใชงาน
เครื่ องฟอกอากาศพรอมไอน้ำ

AIR PURIFIER
with Humidifying Function
OPERATION MANUAL
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แบบต้ังพ้ืน
Free standing type

KI-A60TA

* The number in this technology mark indicates an 
approximate number of ions supplied into air of 
1 cm3, which is measured around the centre of a 
room with the “high-density plasmacluser 25000” 
applicable floor area (at 1.2 m height above the 
floor) at the medium wind volume in humidifying & 
air purifying mode, or in air purifying mode, when 
a humidifier/air purifier or 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.

อุปกรณของสัญลักษณนี้เปนเครื่ องหมายการคาของ
ชารป คอรปอเรช่ัน
พลาสมาคลัสเตอร (Plasmacluster) 
เปนเครื่ องหมายการคาของ ชารป คอรปอเรช่ัน

Device of this mark is a trademark 
of Sharp Corporation.
Plasmacluster is a registered trademark 
or a trademark of Sharp Corporation.
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หมายเหตุ

เครื่ องฟอกอากาศจะดึงอากาศภายในหองจากชองลมเขา แลวสงอากาศไหลเวียนผาน แผนกรองช้ันแรก แผนกรองกล่ิน และ
แผนกรอง HEPA ซ่ึงอยูภายในเครื่ อง จากนั้นจึงปลอยอากาศผานชองลมออกมา แผนกรอง HEPA สามารถกำจัดฝุนละอองที่มี
ขนาดเล็กสุด 0.3 ไมครอนไดถึง 99.97% และยังสามารถดูดซับกล่ินได
โดยมีแผนกรองกล่ินซ่ึงทำหนาที่ดูดซับกล่ินที่เขามาผานแผนกรองอีกช้ันหนึ่ง

กลิ่นที่ถูกดูดซับไวบนแผนกรองเปนเวลานาน อาจปะปนมากับอากาศที่ออกมาจากเครื่ อง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมในการใชงาน
โดยเฉพาะถาใชเครื่ องในสภาวะแวดลอมที่มีกล่ินรุนแรงมากกวาการใชงานในบานตามปกติ กล่ินดังกลาวอาจเหม็นยิ่งข้ึนในระยะเวลาส้ัน
กวาที่คาดไว หากกล่ินไมลดลง ใหเปล่ียนแผนกรอง

• เนื่ องจากเครื่ องฟอกอากาศนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่ อใหสามารถกรองฝุนและกล่ินเทาน้ัน ไมรวมถึงกาซพิษตาง ๆ เชน กาซคารบอนมอนอกไซด
ที่มาจากบุหร่ี เครื่ องฟอกอากาศจะไมสามารถกำจัดกล่ินนั้นออกไปจนหมดไดหากยังคงมีแหลงของกล่ินเหลานี้อยูภายในหอง

โปรดอานขอมูลสวนนี้กอนเร่ิมตนใชงานเครื่ องฟอกอากาศของทาน

แผนกรอง HEPA

แผนกรองกลิ่น

แผนกรองชั้นแรก

แผนกรอง HEPAแผนกรอง HEPA

แผนกรองชั้นแรกดานหนา
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TA-1

สารบัญ
ขอแนะนำในการใชเครื่ องฟอกอากาศอยางปลอดภัย ....TA-2
• คำเตือน
• ขอควรระวังเก่ียวกับการใชงานเครื่ อง
• ขอแนะนำเก่ียวกับการติดตั้งเครื่ อง
• ขอแนะนำเก่ียวกับการใชงานแผนกรอง

สวนประกอบของเครื่ อง ............................................................TA-4
• มุมมองดานหนา / ดานหลัง
• แผงหนาปด
• จอแสดงผลดานหนา

การเตรียมเครื่ องกอนใชงาน ....................................................TA-6

• การใสแผนกรอง

• การเติมน้ำลงในถัง

ระบบการทำงาน ...........................................................................TA-8
• ฟอกอากาศ และทำไอน้ำ
• ฟอกอากาศ
• โหมด CLEAN ION SHOWER
• ความเร็วพัดลม
• เปด/ปด PLASMACLUSTER ION

ฟงกชั่นท่ีมีประโยชน ...................................................................TA-10
• ควบคุมความสวาง
• ล็อคปองกันเด็ก
• การต้ังคาเสียงเตือน
• การปรับความไวของเซ็นเซอรตรวจจับ
• หนาจอแสดงผล
• การต้ังเวลาปด
• การเร่ิมทำงานโดยอัตโนมัติ

การดูแลและบำรุงรักษา ............................................................TA-12
• ไฟแสดงสถานะแผนกรอง
• ดัชนีการดูแลรักษา
• การถอดเครื่ องทำไอน้ำ
• ถังน้ำ
• แผนกรองไอน้ำ
• ถาดทำไอน้ำและฝาครอบ
• ตะแกรงดูดอากาศ
• แผนกรองช้ันแรกดานหนา
• แผนกรองกล่ิน
• ตัวเครื่ อง
• ชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
• ไฟสัญญาณการเปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
• การเปล่ียนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
• การเปล่ียนแผนกรอง

การแกไขปญหา ............................................................................TA-19

ขอมูลทางเทคนิค .........................................................................TA-22

ประสานเทคโนโลยี ของการฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง
ระบบ 3 แผนกรอง + พลาสมาคลัสเตอร + ไอน้ำ

ดักจับฝุนละออง* 
แผนกรองช้ันแรกแบบถอดลางได จะดักจับฝุนละออง และ
ผงตาง ๆ ขนาดใหญที่ลอยอยูในอากาศ

กำจัดกล่ิน
แผนกรองกล่ินสามารถดูดซับกลิ่นตาง ๆ ที่มาจากภายในครัวเรือน

กำจัดละอองเกสรดอกไม และเชื้อรา*
แผนกรอง HEPA สามารถกำจัดฝุนละอองที่มีขนาดเล็กสุด 
0.3 ไมครอนไดถึง 99.97%

สรางความรูสึกสดชื่ น
ดวยการปลอยอนุภาคไฟฟาบวกและลบออกมาในระดับที่
สมดุลกัน การฟอกอากาศดวยระบบพลาสมาคลัสเตอร
จึงสามารถฟอกอากาศได ในลักษณะเดียวกับการฟอกอากาศ
โดยธรรมชาติ

ใหความรูสึกชุมชื้น
สามารถทำงานไดนานสูงสุด 10 ช่ัวโมงตอการเติมน้ำ 1 คร้ัง**

* เมื่ ออากาศไหลเวียนภายในระบบแผนกรอง

** ขนาดของหองที่เหมาะสม :

 สูงสุด 50 ตารางเมตร

เทคโนโลยีเซ็นเซอรของพลาสมาคลัสเตอรสามารถตรวจจับ
คุณภาพของอากาศ และปรับระบบการทำงานใหเหมาะสม
กับระดับความบริสุทธิ์และความช้ืนของอากาศในขณะน้ัน

บริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูมีอุปการะคุณ ที่เลือกใชผลิตภัณฑเครื่ องฟอก 
อากาศชารป โปรดอานคูมือการใชงานอยางละเอียดกอนใชงาน
และเก็บรักษาคูมือนี้ไวสำหรับอางอิงในโอกาสตอไป

ภาษาไทย

คุณสมบัติ
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TA-2

ขอแนะนำในการใชเครื่ องฟอกอากาศอยางปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตาม คำแนะนำดานความปลอดภัยพ้ืนฐานตาง ๆ เมื่ อใชเครื่ องใชไฟฟา รวมถึงคำเตือนตอไปน้ี

คำเตือน - ปฏิบัติตามขอแนะนำตอไปนี้เพื่ อปองกันไมใหเกิดไฟฟาลัดวงจร, ไฟไหม หรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับตัวทานเอง :

• โปรดอานคำแนะนำท้ังหมดอยางละเอียดกอนเร่ิมการใชงานเครื่ องฟอกอากาศ

• เครื่ องฟอกอากาศนี้ใชกับแรงดันไฟฟา 220 โวลต เทานั้น

• หามเปดใชเครื่ องฟอกอากาศ หากพบวาสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด หรือเสียบปลั๊กไฟไมแนน

• ควรทำความสะอาดปล๊ักไฟอยางสม่ำเสมอ เพื่ อปองกันฝุนเกาะ

• หามสอดน้ิวหรือวัตถุใด ๆ เขาไปภายในชองลมเขา และชองลมออก

• ไมควรถอดปล๊ักไฟโดยการใชการดึงจากสายไฟ แตควรจับท่ีตัวปลั๊กเสียบโดยตรง
 มิฉะน้ันอาจเปนเหตุใหไฟฟาลัดวงจรสงผลใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได 

• หากทำการเคลื่ อนยายตัวเครื่ อง โปรดระวังอยาใหลอเลื่ อนทำใหสายไฟชำรุด
 มิฉะน้ันอาจเปนเหตุใหไฟฟาช็อต, เกิดความรอน หรือไฟไหมได

• หามถอดหรือเสียบปลั๊กขณะท่ีมือเปยก

• หามใชเครื่ องฟอกอากาศใกลกับอุปกรณท่ีมีกาซติดไฟไดงาย

• โปรดถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบทุกคร้ังที่มีการเติมน้ำลงในถัง, ทำความสะอาดเครื่ อง หรือในเวลาท่ีไมได ใชงานเครื่ องฟอกอากาศ มิฉะน้ัน
อาจเปนเหตุใหไฟฟาลัดวงจร สงผลใหเกิดไฟช็อตหรือไฟไหมได

• เพื่ อปองกันอันตรายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยซึ่งอาจเกิดข้ึน หากสายไฟชำรุดเสียหาย ควรไดรับการตรวจเช็คจากศูนยบริการชารป 
 โดยเจาหนาท่ีท่ีมีความชำนาญการ

• เครื่ องฟอกอากาศนี้ควรซอมบำรุงโดยศูนยบริการท่ีผานการรับรองของชารปเทานั้น หากมีปญหาหรือตองการการปรับแกหรือซอมแซมใด ๆ 
โปรดติดตอศูนยบริการท่ีใกลที่สุด

• หามใชเครื่ องฟอกอากาศภายในหองที่ฉีดยากันแมลง หามใชเครื่ องฟอกอากาศภายในหองที่มีน้ำมันหอมระเหย, จุดธูป ประกายไฟจากการ
จุดบุหร่ี หรือควันที่มาจากสารเคมีที่ลอยอยูในอากาศ หามใชเครื่ องฟอกอากาศในท่ีที่มีความช้ืนสูง เชน ภายในหองน้ำ

• โปรดใชความระมัดระวังในการทำความสะอาดตัวเครื่ องฟอกอากาศ สารทำความสะอาดที่มีฤทธ์ิกัดกรอนสามารถทำลายภายนอกตัวเครื่ องได

• ขณะขนยายเครื่ อง โปรดถอดถังน้ำ และถาดทำความช้ืนออกกอน จากนั้นจึงใชมือทั้ง 2 ขางจับตัวเครื่ องอยางระมัดระวัง

• หามดื่ มน้ำที่อยูในถาดทำไอน้ำหรือถังน้ำ

• โปรดเปล่ียนน้ำในถังดวยน้ำสะอาดเปนประจำทุกวัน และควรทำความสะอาดถังน้ำและถาดทำไอน้ำอยางสม่ำเสมอ (โปรดดูหนา TA-12, 
 และ TA-13) หากยังไมตองการใชงานเครื่ อง โปรดเทน้ำที่อยูในถังและในถาดทำไอน้ำออกทุกคร้ัง เพราะการปลอยใหมีน้ำขังอยูภายใน
 ตัวเครื่ องอาจเปนแหลงสะสมเช้ือรา, แบคทเีรีย และกล่ินไมพึงประสงค
 ซ่ึงแบคทีเรียอาจเปนอันตรายตอสุขภาพได

• ไมควรใหบุคคลที่มีลักษณะทุพพลภาพ, มีปญหาในเรื่ องของสภาพจิต หรือดอยประสบการณและความรูเก่ียวกับการใชงาน (รวมถึงเด็ก ๆ) 
เวนเสียแตวาจะอยูภายใตการควบคุมและแนะนำการใชงานของผูที่คอยดูแลอยางใกลชิด

 หามไมใหเด็กเลนเครื่ องฟอกอากาศน้ี 

หมายเหตุ - ส่ิงที่ควรปฏิบัติหากเครื่ องฟอกอากาศรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน

หากเครื่ องฟอกอากาศนี้รบกวนการรับสัญญาณของวิทยุหรือโทรทัศน ทานสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้

• ปรับหรือหันเสาอากาศไปในทิศทางอื่ น

• เพ่ิมระยะหางระหวางเครื่ องฟอกอากาศกับเครื่ องรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน

• เสียบปลั๊กของเครื่ องฟอกอากาศเขากับเตารับที่ใชสายไฟคนละเสนกับสายที่วิทยุหรือโทรทัศนใชอยู

• ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหนายหรือชางเทคนิคที่มีความชำนาญดานวิทยุหรือโทรทัศน
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TA-3

ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานเครื่ อง
• ไมควรมีส่ิงปดก้ันชองลมเขาและชองลมออก

• ไมควรวางเครื่ องใกลกับอุปกรณที่ใหความรอน เชน เตาไฟ หรือเครื่ องทำความรอน รวมถึงสถานท่ีที่มีไอน้ำรอน

• หามวางเครื่ องในลักษณะนอนลงขณะท่ีเครื่ องฟอกอากาศกำลังทำงาน

• เมื่ อเคลื่ อนยายเครื่ อง ใหจับที่มือจับท้ังสองขางของเครื่ องเสมอ 
 ไมควรขนยายตัวเครื่ องขณะท่ีเครื่ องกำลังทำงาน

• หามยายหรือเปลี่ยนทิศทางของตัวเครื่ องเมื่ อลากดวยลอเลื่ อน

• หากวางเครื่ องบนเสื่ อทาทามิ หรือพื้นที่ชำรุดไดงาย บริเวณท่ีพ้ืนไมเรียบ หรือพรมที่มีความหนา ใหยกเครื่ องขี้นเมื่ อเคลื่ อนยาย

• หากทำการยายดวยลอเลื่ อน ควรเคลื่ อนที่ชา ๆ ตามทิศทางในแนวนอน

• กอนทำการยาย ควรแนใจวาเครื่ องไมไดทำงาน และถอดถังน้ำและถาดทำไอน้ำออกพรอมกับยึดไวกับหูจับดานขางของตัวเครื่ อง

• หากถอดถังน้ำออก ควรระมัดระวังไมใหนิ้วมือติดเขาไปในตัวเครื่ อง

• หามใชงานเครื่ อง หากยังไมไดติดต้ังแผนกรอง, ถังน้ำ และถาดทำไอน้ำ

• หามนำแผนกรอง HEPA ไปทำการเช็ดลางหรือนำกลับมาใชใหม
 มิฉะน้ันจะทำใหประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเครื่ องทำงานผิดปกติได

• โปรดใชเฉพาะผาท่ีมีความนุมในการทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่ อง
 หามใชน้ำยาที่มีสวนผสมของสารระเหยหรือน้ำยาทำความสะอาด
 มิฉะน้ันอาจทำลายหรือทำใหภายนอกตัวเครื่ องเกิดรอยแตกได
 นอกจากน้ี อาจทำใหเซ็นเซอรทำงานผิดปกติได

• ความถ่ีในการถอดลางจะข้ึนอยูกับการใชงานหรือความบริสุทธ์ิของน้ำท่ีทานใช ย่ิงน้ำบริสุทธ์ินอยเทาไหร ย่ิงจำเปนตองนำมาถอดลาง
บอยเทานั้น

• โปรดวางเครื่ องฟอกอากาศใหหางจากน้ำ

ขอแนะนำเก่ียวกับการติดต้ังเครื่ อง
• ติดต้ังเครื่ องใหหางจากอุปกรณท่ีปลอยคลื่ นไฟฟาออกมา อยางเชน โทรทัศน หรือวิทยุ อยางนอย 2 เมตร เพื่ อปองกันคลื่ นสัญญาณรบกวน

• หลีกเล่ียงการติดต้ังในบริเวณท่ีอาจมีลมมาปะทะตัวเซ็นเซอรโดยตรง
 มิฉะน้ันอาจทำใหเครื่ องทำงานผิดปกติได

• หลีกเล่ียงบริเวณท่ีเฟอรนิเจอร, เส้ือผา หรือวัตถุอื่ น ๆ สามารถปดก้ันชองลมเขา และชองลมออก

• หลีกเล่ียงการต้ังเครื่ องไวในตำแหนงที่สัมผัสโดยตรงกับการควบแนนของไอน้ำ หรืออุณหภูมิมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
 อุณหภูมิหองท่ีเหมาะสมในการทำงานของตัวเครื่ องควรอยูระหวาง 5-35 องศาเซลเซียส

• ควรวางเครื่ องบนพ้ืนราบท่ีมีความแข็งแรง และมีอากาศถายเทไดดี 
 เมื่ อวางบนพรมที่มีน้ำหนัก เครื่ องอาจสั่นเล็กนอย
 และโปรดวางเครื่ องไวบนพื้นราบ เพื่ อปองกันไมใหน้ำร่ัวซึมออกมาจากถังน้ำและถาดทำไอน้ำ

• หลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีมีเขมาควันหรือคราบมันเกาะ
 มิฉะน้ันอาจทำใหภายนอกตัวเครื่ องเกิดรอยแตกและเซ็นเซอรทำงานผิดปกติได

• เพื่ อใหอากาศไหลเวียนไดอยางเหมาะสม ควรวางเครื่ องใหหางจากผนังประมาณ 30 ซม. (1 ฟุต) 
 ผนังที่อยูติดกับชองลมออกดานหลังของตัวเครื่ องอาจสกปรกไดเมื่ อใชงานเปนเวลานาน ดังนั้นหากใชงานเครื่ องในบริเวณเดิมเปนเวลานาน 
ควรทำความสะอาดผนังที่ชิดกับเครื่ องเปนครั้งคราว นอกจากน้ียังสามารถปองกันไมใหผนังสกปรกไดโดยนำแผนไวนิลหรือวัสดุปดคลุมอื่ น ๆ 
มาติดไวที่ผนัง

ขอแนะนำเก่ียวกับการใชงานแผนกรอง
•  โปรดปฏิบัติตามขอแนะนำตาง ๆ ภายในคูมือเลมนี้เพื่ อการใชงานและการดูแลรักษาแผนกรองอยางถูกตอง
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TA-4

สวนประกอบของเครื่ อง

มุมมองดานหนา / ดานหลัง

1 ชองลมออก (ดานหลัง) 6 ทุนลอย

2 ท่ีจับ (2 ตำแหนง) 7 ถาดทำไอน้ำ

3 เซ็นเซอร (ภายใน)
• เซ็นเซอรตรวจจับฝุน
• เซ็นเซอรอุณหภูมิ/ความช้ืนสัมพัทธ
• เซ็นเซอรตรวจจับกล่ิน

8 ลูกลอเลื่ อน (4 ตำแหนง)

9 แผนกรอง HEPA

10 แผนกรองกลิ่น

11 ตะแกรงดูดอากาศ (แผนกรองช้ันแรก)

4 แผนกรองไอน้ำ 12 ชองลมเขา

5 ถังน้ำ 13 สายไฟ / ปลั๊ก

(ลักษณะของปล๊ักจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ)

1 แผงหนาปด (โปรดดูหนา TA-5)

2 ชองลมออก (ดานหนา)

3 แผนกรองชั้นแรกดานหนา (ดานขวาและดานซาย)

4 จอแสดงผลดานหนา

5 ตัวเครื่ อง

6 ตัวหยุดลูกลอเลื่ อน

การล็อคตัวหยุด (ดานขวาและดานซาย)

ล็อค ปลดล็อค

แปรงทำความสะอาดเครื่ อง

ตัวล็อค

ชุดกำเนิดอนุภาคไอออน

ดานหนา

ดานหลัง

5

1

2

4
5

9
3

13

12

4
1

3

6

2

7

8

11
10

6
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TA-5

ไอน้ำกำลังทำงาน

1 สวิตช เปดเครื่ อง

a ปุมโหมด CLEAN AIR / ไฟสัญญาณ (สีเขียว)

b ปุมโหมด CLEAN AIR & HUMIDIFY / ไฟสัญญาณ (สีเขียว)

c ปุมโหมด CLEAN ION SHOWER / ไฟสัญญาณ (สีเขียว)

2 ปุมปรับความเร็วพัดลม / ไฟสัญญาณ (สีเขียว) 6 ปุมปรับความสวาง
(กด 3 วินาที) 
ปุมเปด/ปดไอออนพลาสมาคลัสเตอร 

3 ปุมตั้งเวลาปด/ ไฟสัญญาณ (สีเขียว)
(กด 3 วินาที) ปุมรีเซ็ตแผนกรอง

4 ปุมล็อคปองกันเด็ก / ไฟสัญญาณ (สีเขียว) 7 สวิตช ปดเครื่ อง

5 ไฟแสดงการใชงานพลาสมาคลัสเตอร / ไฟสัญญาณ (สีน้ำเงิน) 8 ปุมปรับการแสดงผล

แผงหนาปด

จอแสดงผลดานหนา 

สีเขียว

แสงไฟดับ

สีแดง
(กะพริบ)

ไอน้ำไมทำงาน

ตองเติมน้ำ

สีเขียว

สีแดง

สะอาด

สกปรก

ไฟแสดงความช้ืน ระบบตรวจจับกลิ่น*
แสดงความเขมขนของกลิ่นไมพึงประสงคในหอง
ดวยรหัสสี 3 ระดับ

สีเขียว สีแดง

กล่ินออน ๆ กล่ินแรง

ระบบตรวจจับฝุนละออง
แสดงอากาศบริสุทธิ์ในหองดวยรหัสสี 5 ระดับ

ระบบตรวจกำลังไฟฟา
แสดงปริมาณการใชไฟฟาของความเร็วพัดลม

ระบบตรวจความช้ืนสัมพัทธ
แสดงระดับความช้ืนในหองโดยประมาณ
ไมสามารถปรับการต้ังคาความช้ืนได

ไฟสัญญาณเตือนใหเปลี่ยนชุดกำเนิดไอออนพลาสมาคลัสเตอร 

2

4

5

a
6 71

b c
3

8
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TA-6

1 ถอดตะแกรงดูดอากาศ

การเตรียมเครื่ องกอนใชงาน

การใสแผนกรอง

2 ดึงแผนกรองออกจากถุงพลาสติก 

3 ติดต้ังแผนกรองดวยข้ันตอนท่ีถูกตองตามท่ีแสดง 

ในภาพ

4 ใสตะแกรงดูดอากาศ

แผนกรอง HEPA

แผนกรองกล่ิน

แนใจวาไดถอดปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบแลวทุกคร้ัง

คลิก

แผนกรอง HEPA แผนกรองกล่ิน

ตะแกรงดูดอากาศ
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TA-7

3 ใสถังน้ำ

ขอควรระวัง

การเติมน้ำลงในถัง

1 ถอดถังน้ำออก

2 เติมน้ำจากกอก

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีน้ำซึมออกมา
• เช็ดน้ำที่ติดอยูภายนอกถังน้ำใหแหง
• ขณะถือถังน้ำ ควรถือโดยจับดวยมือทั้ง 2 ขาง 
และใหถังน้ำหงายข้ึน 

การเติมน้ำขณะท่ีใชงานโหมด Clean Air & Humidify หรือโหมด Clean ION Shower  

• โปรดระมัดระวังไมใหตัวเครื่ องฟอกอากาศโดนน้ำ มิฉะน้ันอาจเปนเหตุใหไฟฟาลัดวงจรหรือไฟช็อตได
• หามใชน้ำรอน (40 องศาเซลเซียส), สารทำละลาย, น้ำหอม มิฉะน้ันอาจทำใหเกิดความเสียหายกับตัวเครื่ องและเครื่ องทำงานผิดปกติได
• ใชเฉพาะน้ำสะอาดที่มาจากกอก การใชน้ำจากแหลงอื่ น ๆ อาจเสี่ยงตอการเกิดเช้ือราหรือแบคทีเรีย

หมุนใหแนน

ขอควรระวัง

คลิก

ถังน้ำ
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TA-8

ระบบการทำงาน

ปดการทำงาน

ขอมูลเก่ียวกับโหมดทำไอน้ำอัตโนมัติ

เซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิและไอน้ำจะตรวจจับและปรับระดับไอน้ำตามอุณหภูมิของหองอัตโนมัติ 
ซ่ึงบางคร้ังไอน้ำอาจสูงถึงระดับ 55-65% เทานั้น ข้ึนอยูกับขนาดหองและระดับไอน้ำภายในหอง
นั้น ๆ หากเกิดกรณีดังกลาวขอแนะนำให ใชโหมด CLEAN AIR & HUMIDIFY ที่ระดับความเร็ว
พัดลมแรงสุด

ฟอกอากาศ และทำไอน้ำ

อุณหภูมิ ไอน้ำ

~18 °C 65 %
18 °C~24 °C 60 %

24 °C~ 55 %

การใชเครื่ องเพื่ อฟอกอากาศ ทำไอน้ำ และลดกล่ินไมพึงประสงคอยางรวดเร็ว

• เลือกความเร็วพัดลมที่ตองการ (โปรดดูหนา TA-9)
• หากไมไดถอดสายไฟออก เครื่ องจะเร่ิมทำงาน
 ตามการตั้งคาลาสุดที่ตั้งไว

หมายเหตุ

• เติมน้ำลงในถัง (โปรดดูหนา TA-7)
• หากไมมีน้ำในถังน้ำ เครื่ องจะทำงานใน “โหมด CLEAN AIR” และไฟสัญญาณ  จะกะพริบเปนสีแดง

เปดการทำงาน

ปดการทำงาน

ฟอกอากาศ
การใชเครื่ องฟอกอากาศแบบไมทำไอน้ำ

• เลือกความเร็วพัดลมที่ตองการ 
(โปรดดูหนา TA-9)

• หากไมไดถอดสายไฟออก เครื่ องจะเร่ิมทำงาน
 ตามการตั้งคาลาสุดที่ตั้งไว 

เปดการทำงาน
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TA-9

โหมด CLEAN ION SHOWER 

เปดการทำงาน

• หากปด “Plasmacluster Ion”  
 จะไมมีการปลอยอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรออกมา
• เมื่ อสิ้นสุดการทำงาน เครื่ องจะกลับไปยังโหมดการทำงานกอนหนานี้
 เมื่ อใชงานในโหมดนี้ ทานสามารถเปล่ียนเปนอีกโหมดหนึ่งได 
 หรือเปลี่ยนเปน 

เปด/ปด PLASMACLUSTER ION 

ความเร็วพัดลม

เลือกความเร็วพัดลมที่ตองการ

การใชเครื่ องเพื่ อฟอกอากาศภายในบานที่สกปรกอยางรวดเร็ว 
ปลอยลมที่แรงข้ีนกวาเดิมเล็กนอยออกมาประมาณ 60 นาที

ปดการทำงาน

เมื่ อเปดการทำงานของระบบพลาสมาคลัสเตอร ไฟสัญญาณ (พวงองุน) จะปรากฏ หากตองการปดระบบพลาสมาคลัสเตอร ใหกดปุมควบคุม
ความสวางคางไว 3 วินาที ไฟสัญญลักษณจะดับลง

อัตโนมัติ ความเร็วพัดลมจะถูกปรับระดับอัตโนมัติ ระหวาง สูง และ ต่ำ ข้ึนอยูกับความบริสุทธิ์ของอากาศท่ีตัวเซ็นเซอร
สามารถตรวจจับได เพื่ อการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

ละอองเกสร พัดลมจะหมุนที่ความเร็วสูงเปนเวลา 10 นาที 
และจากน้ันจะทำงานสลับระหวางระดับ ปานกลาง กับ สูง 

10 นาที : พัดลมความเร็วสูง

20 นาที : พัดลมความเร็วปานกลาง

20 นาที : พัดลมความเร็วสูง

เปดการทำงาน

แบบประหยัดอัตโนมัติ ความเร็วพัดลมจะถูกปรับระดับอัตโนมัติ ข้ึนอยูกับความบริสุทธิ์ของอากาศ ที่ตัวเซ็นเซอรสามารถตรวจจับได 
เพื่ อการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

นานกวา 3 วินาที นานกวา 3 วินาที

อัตโนมัติ ละอองเกสร สูง กลาง เบาแบบประหยัด
อัตโนมัติ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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brighter

darker

turn off

TA-10

ฟงกชั่นที่มีประโยชน

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

ควบคุมความสวาง

ใชเพื่ อเลือกความสวางของจอแสดงผล

ล็อคปองกันเด็ก
ฟงกช่ันนี้จะล็อคการตั้งคาตาง ๆ  โดยการกดปุม CHILD LOCK คางไว 3 วินาที

ล็อค การยกเลิก

การต้ังคาเสียงเตือน
ทานสามารถต้ังคาของเครื่ องเพื่ อใหสงเสียงเตือนเมื่ อไมมีน้ำในถังน้ำได

(เมื่ อเครื่ องปด)

เปดการทำงาน

การปรับความไวของเซ็นเซอรตรวจจับ

หากระบบตรวจจับฝุนละออง และระบบตรวจจับกล่ิน ปรากฏเปนสีแดงตลอดเวลา แสดงวาเครื่ องไดลดความไวของเซ็นเซอรตรวจจับ หากต้ังคา
เครื่ องเปน สูง ระบบตรวจจับฝุนละออง และระบบตรวจจับกล่ิน ปรากฏเปนสีเขียวตลอดเวลา แสดงวาเครื่ องไดเพ่ิมความไวของเซ็นเซอรตรวจจบ
การปรับความไวของเซ็นเซอรตรวจจับ
สีแดง••••••••ตั้งไวที่ระดับ “ต่ำ”          สีเขียว•••ตั้งไวที่ระดับ “สูง”

ขอควรระวัง • หากไมกดปดเครื่ องภายใน 8 วินาทีของการปรับคาความไวของเซ็นเซอรตรวจจับ การต้ังคาจะถูกบันทึกไวโดยอัตโนมัติ
• การต้ังคาความไวของเซ็นเซอรตรวจจับจะถูกบันทึกไว แมวาเครื่ องจะไมไดเสียบปลั๊กก็ตาม

นานกวา 3 วินาที

(เมื่ อเครื่ องปด)

นานกวา 3 วินาที

(เมื่ อเครื่ องปด)

นานกวา 3 วินาที

นานกวา 3 วินาที นานกวา 3 วินาที

การยกเลิก

1
2
3
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TA-11

การดูแลและบำรุงรักษา แนใจวาไดถอดปลั๊กไฟออกจาก
เตาเสียบแลวทุกคร้ัง

ใชเพื่ อเลือกใหจอแสดงผลแสดงคาความช้ืน หรือกำลังไฟฟา

หนาจอแสดงผล

ไอน้ำ กำลังไฟฟา

เลือกระยะเวลาท่ีตองการ เครื่ องจะหยุดทำงานอัตโนมัติทันที่เมื่ อทำงานถึงเวลาท่ีเลือกไว

การต้ังเวลาปด

1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง การยกเลิก

•  การกด  ดวยการต้ังคาการต้ังเวลาปดจะแสดงเวลาท่ีเหลืออยูจริงนาน 3 วินาที
•  ในการต้ังคาเวลาในการทำงานใหม ใหกด  ขณะที่กำลังแสดงเวลาท่ีเหลืออยูจริง

ใชเพื่ อตั้งการเร่ิมทำงานใหมอัตโนมัติหากถอดปล๊ักออกจากเครื่ องหรือไฟดับ เครื่ องฟอกอากาศจะกลับมาทำงานใหมตามการตั้งคากอนหนา
หลังจากไฟฟากลับคืนสูสภาวะปกติ

การเร่ิมทำงานโดยอัตโนมัติ

(เมื่ อเครื่ องปด)

เปดการทำงาน
(เมื่ อเครื่ องปด)

การยกเลิก

(นาน 3 วินาที)

ถาไฟแสดง  ,  ,  ติดสวางนาน 10 วินาที แสดงวาการต้ังคาเสร็จสมบูรณแลว

(นาน 3 วินาที)

นานกวา 3 วินาที

หมายเหตุ
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TA-12

การดูแลและบำรุงรักษา

ดัชนีการดูแลรักษา

ไฟแสดงสถานะของแผนกรองจะสวางข้ึนหลังจากเวลาผานไป 720 ช่ัวโมงโดยประมาณ (30 วัน × 24 ช่ัวโมง = 720 ช่ัวโมง) 

ลักษณะดังกลาวเปนสัญญาณเตือนใหทำความสะอาดตามที่อธิบายดานลาง
หลังจากทำการบำรุงรักษาแลว ใหรีเซ็ตไฟแสดงสถานะแผนกรอง (โปรดดูหนา TA-12) 

แผนกรองช้ันแรกดานหนา 
(โปรดดูที่หนา TA-15)

ตัวเครื่ องฟอกอากาศ 
(โปรดดูที่หนา TA-15)

แผนกรอง HEPA
(ไมสามารถทำความสะอาดได)

การถอดเครื่ องทำไอน้ำ

หลังจากการทำความสะอาด ควรประกอบช้ินสวนกลับเขาไปใหถูกตอง

ไฟแสดงสถานะแผนกรอง

นานกวา 3 วินาที

• ไฟแสดงสถานะแผนกรองสวางข้ึน

ฝาปดถาดทำไอน้ำ 
(โปรดดูหนา TA-14)

ชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร 
(โปรดดูหนา TA-16)

ตะแกรงดูดอากาศ 
(โปรดดูหนา TA-14)

แผนกรองไอน้ำ (โปรดดูหนา TA-13)

ถังน้ำ (โปรดดูหนา TA-13)

ถาดทำไอน้ำ (โปรดดูหนา TA-14) แผนกรองกล่ิน (โปรดดูหนา TA-15)

OM_KI-A60TA_TH+EN.indb   Sec1:12OM_KI-A60TA_TH+EN.indb   Sec1:12 2/15/12   2:20:55 PM2/15/12   2:20:55 PM



ภา
ษา
ไท
ย

TA-13

ถังน้ำ
ลางดานในดวยน้ำเพียงเล็กนอย

• จับถังน้ำใหแนนโดยจับที่หูจับทั้งสองขาง

แนใจวาไดถอดปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบแลวทุกคร้ัง

การทำความสะอาดคราบสกปรกท่ีขจัดไดยาก

แปรงสีฟนฝาถังน้ำ

ทำความสะอาดดานในของถังน้ำดวยฟองน้ำชนิดนุม

และทำความสะอาดฝาปดถังน้ำดวยไมที่หุมปลายดวย

ผาหรือแปรงสีฟน

แผนกรองไอน้ำ
ลางออกดวยน้ำมาก ๆ

• หามถอดแผนกรองไอน้ำออกจากกรอบของแผนกรอง
• โปรดระวังอยาทำน้ำในถาดทำไอน้ำหก

การทำความสะอาดคราบสกปรกท่ีขจัดไดยาก

1. แชทิ้งไว ในน้ำที่ผสมน้ำยาลางทำความสะอาดประมาณ 30 นาที

 สารละลายในการถอดลางที่แนะนำ
• กรดซิทริก (หาซ้ือไดตามรานขายยาทั่วไป)
• น้ำมะนาวไรเน้ือ 100% บรรจุขวด

<เมื่ อลางดวยกรดซิทริก>

<เมื่ อลางดวยน้ำมะนาว>

คนใหเขากัน!น้ำ 2 1/2 ถวย 

3 ชอนชา

น้ำ 3 ถวย 

1/4 ถวย

คนใหเขากัน!

เมื่ อใชน้ำมะนาวในการลางทำความสะอาด ใหแชไวนานกวาเดิมขอควรระวัง

2. ลางน้ำยาลางทำความสะอาดออกดวยน้ำปริมาณมาก ๆ

ขอควรระวัง

หมายเหตุ

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
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TA-14

การดูแลและบำรุงรักษาการดูแลและบำรุงรักษา

ตะแกรงดูดอากาศ 

ถาดทำไอน้ำและฝาครอบ

1. ถอดฝาครอบถาดทำไอน้ำออก

2. ลางดานในถาดทำไอน้ำ แลวขัดฝาครอบถาดทำไอน้ำดวยแปรงสีฟน

• หามถอดทุนและลูกกล้ิง
• หากทุนหรือลูกกล้ิงหลุดออกมา โปรดดูที่หนา TA-20

การทำความสะอาดคราบสกปรกท่ีขจัดไดยาก

ถาด 1. กรอกน้ำลงไปประมาณคร่ึงหนึ่งของถาด

2. เติมน้ำยาทำความสะอาดครัวปริมาณเล็กนอย

3. แชทิ้งไว 30 นาที

4. ลางน้ำยาทำความสะอาดครัวออกดวยน้ำสะอาด

ฝาครอบ 1. เติมน้ำยาทำความสะอาดครัวปริมาณเล็กนอย
 ลงในน้ำ แลวแชทิ้งไวประมาณ 30 นาที
2. ลางน้ำยาทำความสะอาดครัวออกดวยน้ำสะอาด
 ทำความสะอาดชิ้นสวนท่ีเขาถึงยากไดดวยไม
 ที่หุมปลายดวยผาหรือแปรงสีฟน

หามใชผงซักฟอกท่ีแสดงใน TA-15

เนื่ องจากผงซักฟอกดังกลาวอาจทำใหตัวเครื่ อง
เสียรูป เกิดรอยหมอง หรือรอยราวได (ซ่ึงเปน
สาเหตุใหน้ำร่ัวออกมาได) 

ตะแกรงดูดอากาศ

การทำความสะอาดคราบสกปรกท่ีขจัดไดยาก

ปดฝุนออกเบา ๆ โดยใชอุปกรณทำความสะอาดท่ีเหมาะสม เชน เครื่ องดูดฝุน
หรืออุปกรณท่ีคลายกัน

ลูกกล้ิง

ฝาครอบถาดทำไอน้ำ

ทุนลอย

1. เติมน้ำยาทำความสะอาดครัวปริมาณเล็กนอยลง
ในน้ำ แลวแชทิ้งไวประมาณ 10 นาที

หามขัดตะแกรงดูดอากาศแรงเกินไป
2. ลางน้ำยาทำความสะอาดครัวออกดวยน้ำสะอาด

3. ตากแผนกรองใหแหงสนิทในบริเวณท่ีอากาศ

 ถายเทไดดี

ขอควรระวัง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง
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TA-15

แผนกรองชั้นแรกดานหนา

ตัวเครื่ อง

เช็ดดวยผาท่ีมีความนุมและแหง

• หามใชน้ำยาท่ีมีสวนผสมของสารระเหย
 เบนซิน ทินเนอร ผงขัดเงา อาจทำใหพ้ืนผิวของเครื่ องเสียหายได
• หามใชน้ำยาทำความสะอาด
 สวนผสมของผงซักฟอกอาจทำใหตัวเครื่ องเสียหายได

ปดฝุนออกเบา ๆ โดยใชอุปกรณทำความสะอาดท่ีเหมาะสม เชน เครื่ อง
ดูดฝุน หรืออุปกรณท่ีคลายกัน

ถอดแผนกรองดวยการดึงเขาหาตัว จากนั้นดึงลงใหหลุดออกมา

แผนกรองกลิ่น

ปดฝุนออกเบา ๆ โดยใชอุปกรณทำความสะอาดท่ีเหมาะสม เชน เครื่ อง
ดูดฝุนหรืออุปกรณท่ีคลายกัน

ดานซาย ดานขวา

แนใจวาไดถอดปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบแลวทุกคร้ัง

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
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TA-16

เวลาท่ีผานไป จอแสดงผล ความหมาย

เร่ิมใชงาน

ประมาณ 17,500 ช่ัวโมง เปล่ียนชุดกำเนิดอนุภาค
พลาสมาคลัสเตอรใหม

ประมาณ 19,000 ช่ัวโมง หยุดการทำงานของพัดลมที่ชองลมออก
(หากไมมีการเปล่ียนชุดกำเนิดอนุภาค
พลาสมาคลัสเตอร)

การดูแลและบำรุงรักษาการดูแลและบำรุงรักษา

ชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร (สวนข้ัวไฟฟาแบบเข็ม)

ทำความสะอาดทุก 6 เดือนหรือบอยกวานั้นหากจำเปน (เมื่ อเปดเครื่ องโดยไมหยุด)

เช็ดฝุนที่ติดอยูบนสวนข้ัวไฟฟาแบบเข็มออกดวยแปรงทำความสะอาดท่ีใหมาพรอมกับเครื่ อง หรือสำลีกานท่ีหาซ้ือได
ตามทองตลาดท่ัวไป 
(โปรดดูการถอดเครื่ องที่หนา TA-17)

ข้ัวปลายสายไฟสำหรับการเชื่ อมตอ

แปรงทำความสะอาดเครื่ อง

สวนข้ัวไฟฟาแบบเข็ม
(4 สวน)

สวนข้ัวไฟฟา

กานของ 
สวนข้ัวไฟฟา

[ กอนทำความสะอาด] [ หลังทำความสะอาด]

ไฟสัญญาณการเปล่ียนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

ไฟสัญญาณการเปล่ียนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรจะสวางข้ึนหลังจากเวลาผานไป 17,500 ชั่วโมงโดยประมาณ (หากเปดแครื่ อง

แบบ 24 ชั่วโมง)

(2 ป × 24 ชั่วโมง = 17,500)

<การเปล่ียนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร>
• โปรดปรึกษากับตัวแทนจำหนายในการซ้ือชุดใหมตามรุนตอไปนี้
รุน : IZ-C75SE
<การกำจัดท้ิง>
โปรดกำจัดชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรเกาตามกฎหมายหรือขอบังคับของทองถ่ิน
-วัสดุ-

• ตัวเครื่ อง: พอลิสทีลีน เทอรฟะทาเลต, ช้ินสวนไฟฟา

กะพริบอยางรวดเร็ว 
(สีแดง)

• หามสัมผัสสวนข้ัวไฟฟาแบบเข็ม มิฉะนั้นอาจเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได
• หามดัดแปลงสวนข้ัวไฟฟาแบบเข็ม มิฉะนั้นอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายได
• หามสัมผัสข้ัวปลายสายไฟสำหรับการเชื่ อมตอ มิฉะนั้นอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายได
• หากฝุนติดแนน นำสำลีกานชุบน้ำหมาด ๆ มาเช็ดออก

ขอควรระวัง

กะพริบชา ๆ 
(สีแดง)
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TA-17

การเปล่ียนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

1 ถอดฝาครอบออก

2  เลื่ อนล็อกออก 

3 ถอดชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรออก

4 เปลี่ยนชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

ชุดใหมหรือชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

ท่ีทำความสะอาดแลว

5 ประกอบฝาครอบ

6 กดปุมทำงาน OPERATION

 ตรวจสอบใหแนใจวาไฟสัญญาณการเปล่ียนชุด

กำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรดับลง

ชุดใหมหรือทำความสะอาดแลว

แนใจวาไดถอดปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบแลวทุกคร้ัง

OM_KI-A60TA_TH+EN.indb   Sec1:17OM_KI-A60TA_TH+EN.indb   Sec1:17 2/15/12   2:21:03 PM2/15/12   2:21:03 PM



TA-18

การดูแลและบำรุงรักษาการดูแลและบำรุงรักษา

รุนแผนกรองสำหรับเปลี่ยน

โปรดปรึกษากับตัวแทนจำหนายในการซ้ือแผนกรองมาเปลี่ยน

รุนเครื่ องฟอกอากาศ
พรอมไอน้ำ

รุนแผนกรองสำหรับเปลี่ยน

แผนกรอง HEPA : 
1 ช้ิน

แผนกรองกล่ิน : 
1 ช้ิน

แผนกรองไอน้ำ : 
1 ช้ิน

KI-A60TA FZ-AX6HFE FZ-AX6DFE FZ-AX6MFE
 

เมื่ อเปล่ียนแผนกรอง
อายุการใชงานแผนกรองจะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมภายในหอง, การใชงาน และสถานท่ีติดตั้งเครื่ อง หากฝุนหรือกลิ่นไมลดลง ใหเปล่ียนแผนกรอง
(โปรดดูหัวขอ “โปรดอานขอมูลสวนน้ีกอนเร่ิมตนใชงานเครื่ องฟอกอากาศของทาน”)
อายุการใชงานแผนกรองและระยะเวลาในการเปล่ียนตอไปนี้อางอิงตามการฟอกอากาศในหองที่มีการสูบบุหร่ี 5 มวนตอวัน และการกรองฝุน
และกล่ินลดลงครึ่งหนึ่งเมื่ อเทียบกับแผนกรองใหม
แนะนำใหเปล่ียนแผนกรองบอยครั้งข้ึนหากใชแผนกรองในสภาวะการใชงานที่หนักกวาการใชงานภายในบานตามปกติ

แผนกรองไอน้ำ

กรอบแผนกรอง (สีขาว)

กรอบแผนกรอง (สีเทา)

การเปล่ียนแผนกรอง

แผนกรอง HEPA

แผนกรองกล่ิน

กรอกขอมูลลงบนปายวันที่เพื่ อเตือนใหเปล่ียนแผนกรองเมื่ อถึงเวลา

การท้ิงแผนกรองท่ีใชแลว

โปรดทิ้งแผนกรองท่ีใชแลวตามกฎและขอบังคับที่มีในทองถิ่น
วัสดุที่ใชผลิตแผนกรอง HEPA :

• แผนกรอง : Polypropylene
• กรอบ : Polyester

วัสดุที่ใชผลิตแผนกรองกล่ิน :
• แผนกรอง : กระดาษ

วัสดุที่ใชผลิตแผนกรองไอน้ำ :
• แผนกรอง : Rayon, Polyester

หมายเหตุ

•แผนกรอง HEPA อายุการใชงาน 10 ป หลังจากเร่ิมตนการใชงาน
•แผนกรองกล่ิน อายุการใชงาน 10 ป หลังจากเร่ิมตนการใชงาน
•แผนกรองไอน้ำ อายุการใชงาน 10 ป หลังจากเร่ิมตนการใชงาน
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TA-19

อาการ การแกไขปญหา (ปญหาตอไปนี้ไมใชเนื่ องจากการทำงานผิดปกติ)

กล่ินไมพึงประสงคและควันไมลดลง • ตรวจสอบแผนกรอง หากแผนกรองสกปรกมาก ใหลางทำความสะอาด
 หรือเปลี่ยนใหม
  (โปรดดูหนา TA-12, TA-18)

ไฟแสดงสถานะดานหนาปรากฏขึ้นเปนสีเขียว 
แมอากาศไมบริสุทธ์ิ

•  อากาศอาจมีส่ิงเจือปนในขณะที่เครื่ องถูกเสียบปลั๊กไว 
 ถอดปลั๊กตัวเครื่ องออก รอประมาณ 1 นาที แลวจึงเสียบปลั๊กอีกคร้ัง

ไฟแสดงสถานะดานหนาปรากฏข้ึนเปนสีสม
หรือสีแดง แมอากาศบริสุทธ์ิ

•  หากชองเซ็นเซอรตรวจจับสกปรกหรือมีฝุนอุดตันอาจรบกวนการทำงานของเซ็นเซอร 
ดังนั้นควรทำความสะอาดตะแกรงดูดอากาศอยางเบามือ (โปรดดูหนา TA-14)

เครื่ องมีเสียงดังกิ๊กหรือต๊ิก •  เครื่ องอาจมีเสียงดังก๊ิกหรือติ๊กขณะกำลังผลิตอนุภาคออกมา

อากาศท่ีออกมาจากเครื่ องมีกลิ่นไมพึงประสงค •  โปรดตรวจดูวาแผนกรองสกปรกหรือไม
•  ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนกรอง
•   เครื่ องฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอรไดปลอยโอโซนออกมา ซ่ึงอาจทำใหเกิดกลิ่น

เครื่ องไมทำงานเมื่ อมีควันบุหร่ีในอากาศ •  ตรวจสอบวาเครื่ องถูกติดตั้งในบริเวณท่ียากตอการคนหาควันบุหร่ีหรือไม
• ตรวจสอบวาชองเซ็นเซอรถูกบดบังหรืออุดตันหรือไม
  หากเปนเชนนั้น ใหทำความสะอาดตะแกรงดูดอากาศ (โปรดดูหนา TA-14)

ไฟแสดงสถานะแผนกรองสวาง • เมื่ อใดก็ตามที่เปล่ียนแผนกรอง ใหเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับแลวจึงกดปุม Filter 
Reset (โปรดดูหนา TA-12)

ไฟแสดงสถานะดานหนาดับลง •  ตรวจสอบวาไดเลือกโหมดไฟไปท่ี OFF หรือไม หากเปนเชนนั้น ใหกด ปุมปรับ
 ความสวาง เพื่ อเปดไฟแสดงสถานะ 
  (โปรดดูหนา TA-10)

ไฟแสดงสถานะการบรรจุน้ำจะไมสวาง เมื่ อน้ำ
ในถังหมด

•  ตรวจสอบทุนสไทโรโฟม เพื่ อดูส่ิงแปลกปลอม ทำความสะอาดฝาครอบถาด
 ทำไอน้ำ ตรวจสอบวาเครื่ องอยูบนพื้นราบหรือไม

ระดับน้ำในถังไมลดลงหรือลดลงอยางชา ๆ • ตรวจสอบวาไดติดตั้งถาดทำไอน้ำและถังน้ำถูกตอง จากนั้นตรวจสอบแผน
 กรองไอน้ำ 
• หากแผนกรองสกปรกมาก ใหลางทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม 
   (โปรดดูหนา TA-13, TA-18)

ไฟแสดงสถานะดานหนาเปล่ียนสีบอย ๆ • ไฟแสดงสถานะดานหนาจะเปล่ียนสีโดยอัตโนมัติเมื่ อเซ็นเซอรตรวจจับฝุนและ
 เซ็นเซอรตรวจจับกล่ินพบสิ่งแปลกปลอม

เกิดความแตกตางระหวางระบบตรวจจับไอน้ำ
ของเครื่ องและมาตรความช้ืนสัมพัทธ
อีกอันหนึ่งในหอง

• มีความแตกตางของระดับความช้ืนภายในหองเดียวกัน 
• เซ็นเซอรมีพารามิเตอรในการวัดแตกตางกัน
• หากจอแสดง กำลังไฟฟา ใหกด ปุมเปลี่ยนการแสดงผล (Display)
 (โปรดดูหนา TA-11)

กอนติดตอเพื่ อขอรับบริการซอมแซม โปรดดูตารางแกไขปญหาดานลางเพื่ อตรวจสอบใหแนใจวาปญหาไมไดเกิดจากการทำงานท่ีผิดปกติของตัวเครื่ อง

การแกไขปญหา
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TA-20

อาการ การแกไขปญหา (ไมใชการทำงานผิดพลาด)

หลังจากถอดลูกกล้ิง ทุน และฝาครอบถาดออก • ติดตั้งลูกกล้ิงและทุนตามขั้นตอนที่แสดงดานลาง

การแกไขปญหา

ทุนลอย ลูกกล้ิง

1. สอดทุนเขาไปใตปุมล็อค

2. สอดปุมล็อคของ
ทุนเขาไปในชอง

3. สอดปุมล็อคที่อยูอีกดานหนึ่งของทุน
เขาไปในชอง

วางลูกกล้ิงลงในถาดตามทิศทางดานขาง

ตรวจสอบทิศทาง
ของลูกกล้ิง

ฝาครอบถาด หลังจากถอดฝาครอบถาดทำไอน้ำออก

ทุนลอย

คลิก

ฝาครอบถาด

ปุมล็อคตะแกรง

ทุนลอย

ภาพตามแนวขวาง

หมายเหตุ
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TA-21

แสดงเหตุขัดของ  หากเหตุขัดของยังคงอยู โปรดติดตอศูนยบริการของชารป

รหัสดิจิตอล รายละเอียดของเหตุขัดของ วิธีแกไข

เหตุขัดของจากแผนกรองไอน้ำ ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งแผนกรองไอน้ำ, ถาดทำ
ไอน้ำ และถังน้ำถูกตอง จากนั้นจึงเปดเครื่ องอีกคร้ัง

เหตุขัดของจากมอเตอรพัดลม ปดเครื่ องเพื่ อยกเลิกการแสดงเหตุขัดของ รอประมาณ 
1 นาที จากนั้นเปดเครื่ องอีกคร้ัง

เหตุขัดของจากเซ็นเซอรอุณหภูมิ-ไอน้ำ ถอดปลั๊กตัวเครื่ องออก รอประมาณ 1 นาที แลวเสียบ
ปลั๊กอีกคร้ัง

เหตุขัดของจากแผงวงจร

เหตุขัดของจากชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมา
คลัสเตอรถูกตอง
ถอดชุดกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรออก แลวจึงใส
เขาไปใหม จากนั้นกดปุมทำงาน OPERATION 
(โปรดดูหนา TA-17)

ลดระดับอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร
ทำความสะอาดสวนข้ัวไฟฟาแบบเข็มของชุดกำเนิด
อนุภาคพลาสมาคลัสเตอรและแผนกรองช้ันแรกดานหนา
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TA-22

ขอมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟา 220 V  60 Hz

การปรับความเร็วพัดลม สูง กลาง เบา

ฟอกอากาศ

ความเร็วพัดลม (ลบ.ม./ชม.) 402 294 90

กำลังไฟ (วัตต) 53 32 6.6

ระดับเสียง (เดซิเบล) 49 44 20

ฟอกอากาศ และ
& ทำไอน้ำ

ความเร็วพัดลม (ลบ.ม./ชม.) 402 294 132

กำลังไฟ (วัตต) 53 33 10

ระดับเสียง (เดซิเบล) 49 44 26

ความช้ืนสัมพัทธ (มล./ชม.)*1 730 600 300

ขนาดหองที่แนะนำ (ตร.ม.)*2 ~50

ขนาดหองที่แนะนำสำหรับไอออนพลาสมาคลัสเตอร
ความเขมขนสูง (ตร.ม.)*3

~35

ความจุถังน้ำ (ลิตร) 4.0

เซ็นเซอร ฝุน/กล่ิน/อุณหภูมิ และ ความช้ืน

ชนิดแผนกรอง
กรองฝุน แผนกรอง HEPA พรอมควบคุมจุลินทรีย *4

กรองกล่ิน กำจัดกล่ิน

ความยาวสายไฟ (ม.) 2.0

ขนาดตัวเครื่ อง (มม.) 410 (ก) × 340 (ล) × 684 (ส)

น้ำหนักเครื่ อง (กก.) 13.0

*1 • ปริมาณความชื้นสัมพัทธจะเปลี่ยนไปข้ึนอยูกับอุณหภูมิและความช้ืนภายในและภายนอกหอง 
   ปริมาณความชื้นสัมพัทธจะเพ่ิมขึ้นเมื่ ออุณหภูมิสูงข้ึนหรือความชื้นลดลง
   ปริมาณความชื้นสัมพัทธจะลดลงเมื่ ออุณหภูมิลดลงหรือความชื้นเพ่ิมขึ้น
 •   สภาวะท่ีใช ในการวัด : อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส, ความช้ืน 30% (JEM1426)
*2 •   ขนาดหองที่แนะนำเปนขนาดหองที่สามารถทำความช้ืนไดเมื่ อพัดลมของเครื่ องกำลังทำงานดวยการต้ังคาความเร็วสูงสุด
 •   พ้ืนที่ขนาดหองที่แนะนำเปนพ้ืนที่ที่สามารถฟอกส่ิงเจือปนในอากาศออกไปไดภายใน 30 นาที 
*3 •   ขนาดหองที่วัดจำนวนไอออนไดประมาณ 25000 ไอออนตอหนึ่งลูกบาศกเซนติเมตร ณ บริเวณก่ึงกลางหอง เมื่ อวางเครื่ องไวติดกับผนัง  

 และใหทำงานดวยการต้ังคาสูงสุด และวางเครื่ องไวที่ความสูงจากพ้ืนประมาณ 1.2 เมตร
*4 • แผนกรองสามารถขจัดฝุนที่มีอนุภาคเล็กขนาดท่ีสุด 0.3 ไมครอนไดมากกวา  99.97%  (JEM1467)
   

โหมดสแตนดบาย
เมื่ อเสียบปลั๊กไว เครื่ องจะใชไฟฟาประมาณ 0.6 วัตตในโหมดพรอมใชงานเพื่ อใหแผงวงจรไฟฟาทำงาน
เพื่ อเปนการประหยัดพลังงาน โปรดถอดปลั๊กไฟทุกคร้ังเมื่ อไมใชงาน
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NOTE

The air purifier draws in room air through the air intake, circulates it through a 
Pre-Filter, a Deodorizing Filter and a HEPA Filter inside the unit, and then discharges 
it through the air outlet. The HEPA Filter can remove 99.97% of dust particles as small 
as 0.3 microns that pass through the filter and also helps absorb odours.
The Deodorizing Filter gradually absorbs odours as they pass through the filter.

Some odours absorbed by the filters will break down over time, causing additional 
odours. Depending on usage conditions, and especially if the product is used in 
environments significantly more severe than a normal household, these odours may 
become noticeable sooner than expected. If these odours persist replace the filters.

• The air purifier is designed to remove air-suspended dust and the odours they cause. The air 
purifier is not designed to remove harmful gases such as carbon monoxide contained in cigarette 
smoke. The air purifier may not completely remove an odour if the source of the odour is still 
present.

Please read before operating your new Air Purifier

Pre-Filter

Deodorizing Filter

HEPA FilterHEPA FilterHEPA Filter

Front Pre-Filter
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ENGLISH
FEATURES CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ...E-2
• WARNING
• CAUTIONS CONCERNING OPERATION
• INSTALLATION GUIDELINES
• FILTER GUIDELINES
PART NAMES .............................................E-4
• FRONT / BACK
• MAIN UNIT DISPLAY
• FRONT MONITOR
PREPARATION .............................................E-6
• FILTER INSTALLATION
• REFILLING THE WATER TANK
OPERATION ...............................................E-8
• CLEAN AIR & HUMIDIFY
• CLEAN AIR
• CLEAN ION SHOWER
• FAN SPEED
• PLASMACLUSTER ION ON/OFF
USEFUL FUNCTION ...............................E-10
• LIGHTS CONTROL
• CHILD LOCK
• SOUND INDICATOR SETTING
• ADJUSTING SENSOR SENSITIVITY
• DISPLAY
• OFF TIMER
• AUTO RESTART
CARE AND MAINTENANCE .................E-12
• FILTER INDICATOR
• CARE INDEX
• REMOVING THE HUMIDIFIER
• WATER TANK
• HUMIDIFYING FILTER
• HUMIDIFYING TRAY AND COVER
• BACK PANEL
• FRONT PRE-FILTER
• DEODORIZING FILTER
• UNIT
• PLASMACLUSTER ION GENERATING UNIT
• UNIT REPLACING LIGHT
• REPLACING THE PLASMACLUSTER ION 

GENERATING UNIT
• FILTER REPLACEMENT
TROUBLESHOOTING ............................E-19
SPECIFICATIONS ....................................E-22

A Unique Combination of Air Treatment 
Technologies
Triple Filtration System + Plasmacluster 
+ Humidification

TRAPS DUST* 
Washable Pre-Filter traps dust and other 
large airborne particles.
DECREASES ODOURS
Deodorizing filter absorbs many common 
household odours.
REDUCES POLLEN & MOLD*
HEPA filter traps 99.97% of particles as 
small as 0.3 microns.
FRESHENS
By emitting a balance of positive and neg-
ative ions, Plasmacluster air treatment is a 
natural process.
HUMIDIFIES
Can operate up to 10 hours per filling.**
*When air is circulated through the filter 
system.
**Room size:
 up to 50 m2

Plasmacluster's sensor technology contin-
uously monitors air quality and automati-
cally adjusts operation based on air purity 
and humidity level.

Thank you for purchasing this SHARP Air 
Purifier. Please read this manual carefully 
before using the air purifier.
After reading, keep the manual in a conven-
ient location for future reference.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Always follow basic safety precautions when using electrical appliances, including the 
following:

WARNING – Always observe the following to reduce the risk of electrical shock, fire, or injury:

• 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 if the connection to the wall 

outlet is loose.
• Periodically remove dust from the plug.
• Do not insert fingers or foreign objects into the air intake or air outlet.
• When removing the power plug, always hold the plug and never pull on the cord.
 Failure to do so can cause a short circuit resulting in electrical shock or fire. 
• When removing the unit, do not damage the power cord with the casters.
 Failure to do so can cause electric shock, heat generation, or fire.
• Do not remove the plug when your hands are wet.
• Do not place the unit near gas appliances or fireplaces.
• Always unplug the unit when refilling the water tank, cleaning the unit, or when the unit is not in 

use. Failure to do so can cause a short circuit resulting in electrical shock or fire.
• In order to avoid safety hazards, if the power cord is damaged, it must be replaced by either 

the manufacturer, a service agent, a Sharp authorized Service Center or a similarly qualified 
service provider.

• Only a Sharp Authorized Service Centre should service this air purifier. Contact the nearest Service 
Centre for any problems, adjustments, or repairs.

• Do not operate the unit in rooms where aerosol insecticides are present. Do not operate the unit in 
rooms where there is oily residue, incense, sparks from lit cigarettes, or chemical fumes in the air. 
Do not operate the unit in places where it may get wet, such as a bathroom.

• Be cautious when cleaning the unit. Strong corrosive cleansers can damage the exterior.
• When carrying the unit, first remove the Water Tank and Humidifying Tray, and then hold the unit by 

the handles on both sides.
• Do not drink the water in the Humidifying Tray or Water Tank.
• Replace the water in the Water Tank daily with fresh tap water, and regularly clean the Water Tank 

and Humidifying Tray (Ref. E-12 and E-13). When the unit is not in use, dispose of the water in the 
Water Tank and Humidifying Tray. Leaving water in the Water Tank or Humidifying Tray can cause 
mold, bacteria, and bad odours.

 In rare cases, such bacteria can be a health hazard.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory, or mental capabilities, nor by persons with insufficient experience and knowledge of how 
to operate the unit, unless they are given proper supervision and instruction on how to use the unit 
by a person responsible for their safety.

 Do not allow children to play with the unit. 

NOTE – What to do if the unit interferes with radio or TV reception

If the air purifier interferes with radio or television reception, try one or more of the following 
measures:

• Adjust or reposition the receiving antenna.
• Increase the distance between the unit and the radio or TV.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the radio or TV receiver.
• Consult the dealer or a qualified radio or TV technician.
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CAUTIONS CONCERNING OPERATION
• Do not block the air intake or air outlet.
• Do not place the unit near or on hot objects, such as stoves or heaters, or where it may come into 

contact with steam.
• Always operate the unit in an upright position.
• When moving the unit, use the handles on both sides. 
 Do not move the unit when it is in operation.
• Do not move or change the direction of the main unit when pulling it along by the casters.
• If the unit is on tatami mat, easily damaged flooring, an uneven surface, or thick-piled carpet, lift it 

up when moving.
• When moving the unit by its casters, move it slowly and in a horizontal direction.
• Before moving the unit, make sure it is not operating, and remove the Water Tank and Humidifying 

Tray while holding the side handle of the unit.
• When removing the Water Tank, be careful to not to get your fingers caught inside the unit.
• Do not operate the unit without the filters, the Water Tank, and the Humidifying Tray 

properly installed.
• Do not wash and reuse the HEPA filter.
 Doing so will not improve filter performance and can also cause electric shock or operating 

malfunctions.
• Clean the exterior with a soft cloth only.
 Do not use volatile fluids or detergents.
 Doing so can damage or crack the exterior of the unit.
 In addition, doing so can cause sensor malfunctions.
• The frequency of descaling maintenance will depend on the hardness of and the impurities 

in the water that you use; the harder the water the more often descaling will be necessary.
• Keep the unit away from water.

INSTALLATION GUIDELINES
• When using the unit, place it at least 2-meters away from equipment that emits electric 

waves, such as televisions or radios, to avoid electrical interference.
• Avoid locations where the sensors are exposed to direct wind.
 Doing so can cause the unit to malfunction.
• Avoid locations where furniture, fabrics, or other objects can come in contact with the unit 

and interfere with the intake and outtake of air.
• Avoid locations where the unit is exposed to condensation or drastic changes in 

temperature. Appropriate room temperature is between 5 – 35 ºC.
• Place the unit on a level and stable surface with sufficient air circulation. 
 When placed on heavy carpet, the unit may vibrate slightly.
 Place the unit on a level surface to avoid water leakage from the Water Tank and Humidifying Tray.
• Avoid locations that generate grease or oily smoke.
 Doing so can cause the unit exterior to crack and the sensors to malfunction.
• To ensure proper airflow, place the unit about 30 cm (1 ft) away from the wall. 
 The wall directly behind the air outlet may become dirty over time. When using the unit for an 

extended period of time at the same location, periodically clean the walls adjacent to it. You can 
also prevent walls from becoming dirty by covering them with a vinyl sheet or other protective 
covering.

FILTER GUIDELINES
• Follow the instructions in this manual for proper filter care and maintenance.
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PART NAMES

FRONT / BACK

5

1 Air Outlet (Back) 6 Float
2 Handle (2 Locations) 7 Humidifying Tray
3 Sensor (Internal)

•Dust Sensor
•Temperature / Humidity Sensor
•Odour Sensor

8 Caster (4 Locations)
9 HEPA Filter
10 Deodorizing Filter
11 Back Panel (Pre-Filter)

4 Humidifying Filter 12 Air Inlet
5 Water Tank 13 Power Cord / Plug

1

2

4
5

9
3

13

(Plug shape varies by country.)

12

4
1

3

6

2

1 Main Unit Display (Ref.E-5)
2 Air Outlet (Front)
3 Front Pre-Filter (Right & Left)
4 Front Monitor
5 Main Unit
6 Caster Stopper

To lock a caster stopper (Right & Left)

Locked Unlocked

7

8

11
10

Unit Cleaning Brush

Hook

Ion Generating Unit

6

FRONT

BACK
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Humidity ON

1 POWER ON Button
a CLEAN AIR MODE Button /INDICATOR LIGHT (green)
b CLEAN AIR & HUMIDIFY MODE Button / INDICATOR LIGHT (green)
c CLEAN ION SHOWER MODE Button / INDICATOR LIGHT (green)

2 FAN SPEED Button / INDICATOR LIGHT (green) 6 LIGHT CONTROL Button
(Press 3 sec.) 
Plasmacluster Ion ON / OFF Button 

3 OFF Timer / INDICATOR LIGHT (green)
(Press 3 sec.) FILTER RESET Button

4 CHILD-LOCK Button / INDICATOR LIGHT (green) 7 POWER OFF Button
5 Plasmacluster Sign / INDICATOR LIGHT (blue) 8 DISPLAY Button

MAIN UNIT DISPLAY
2

4

5

FRONT MONITOR 

green

off

red
(Flashing)

Humidity OFF

Unit needs water

green

red

Clean

Impure

a

Humidify Light Odour Monitor*
Indicates odour intensity of the room 
according to 3 color-coded levels.

green red

Faint Strong

Dust Monitor
Indicates air purity according to 5 
colour-coded levels.

6 71
b c

3

8

Wattage Monitor
Indicates how much power a particular 
fan speed setting consumes.

Humidity Monitor
Indicates   the approximate 
humidity level in the room.
The   humidity   setting 
cannot be adjusted.

Unit Replacing Light
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1 Remove the Back Panel.

PREPARATION

FILTER INSTALLATION

2 Remove the Filters from the plas-
tic bag. 

3 Install the Filters in the correct 
order as shown.

4 Install the Back Panel.

HEPA filter

Deodorizing filter

Always be sure to remove the 
power plug from the wall outlet.

Click

HEPA filter Deodorizing filter

Back Panel
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3 Install the Water Tank.

CAUTION

REFILLING THE WATER TANK

1 Remove the Water Tank.

2 Fill the Water Tank with tap water.

• Check to see that there is no water leaking.
• Be sure to wipe off any excess water on 

the outside of the Water Tank.
• When carrying the Water Tank, hold it  

with both hands and with the Water Tank 
opening facing up. 

How to refill the Water Tank when using the Clean Air & Humidify Mode or the Clean ION Shower Mode.  

• Do not expose the unit to water. Doing so can cause a short circuit or electrical shock.
• Do not use hot water (40 ºC), chemical agents, aromatic substances, Doing so can deform the unit 

or cause it to malfunction.
• Use only fresh tap water. Using other water sources risks the growth of molds, fungi, or bacteria.

Tighten

CAUTION

Click

Water Tank
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OPERATION

STOP

About the Automatic Humidify Mode
The temperature and humidity sensors automatically detect 
and adjust humidity according to changes in room temperature. 
Depending on the size and humidity level of a room, humidity 
may only reach a level of about 55~65 %. If this occurs, using the 
CLEAN AIR & HUMIDIFY/MAX MODE is recommended.

CLEAN AIR & HUMIDIFY

Temperature Humidity

~18 ºC 65 %

18 ºC~24 ºC 60 %

24 ºC~ 55 %

How to use the unit to quickly clean and humidify the air and reduce odours.

• Select the fan speed you want. 
(Ref. E-9)

• Unless the power cord has been 
unplugged, the unit will start operation 
with the most previous settings.

NOTE
• Fill the Water Tank. (Ref. E-7)
• When the Water Tank is empty, the unit operates in CLEAN AIR MODE and the  light flashes 

red.

START

STOP

CLEAN AIR
How to use the unit when additional humidity is not required.

• Select the fan speed you want. 
(Ref. E-9)

• Unless the power cord has been 
unplugged, the unit will start operation 
with the most previous settings. 

START
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CLEAN ION SHOWER 

START

• If the “Plasmacluster Ion  is OFF, 
 the plasmacluster ion will be not released.
• When the operation finishes, the unit will return to 

its prior operation mode.
 When using this mode, you can change to another 

mode or to .

PLASMACLUSTER ION ON/OFF 

FAN SPEED
Select the fan speed you want.

How to use the unit to purify air in an indoor space that has suddenly become dirty. 
Discharges slightly stronger air for 60 minutes.

NOTE

OFF

When the Plasmacluster function is ON, the Plasmacluster light is on.

NOTE
AUTO The fan speed is automatically switched between HIGH and LOW depending 

on the amount of impurities in the air. The sensors detect impurities for efficient 
operation.

POLLEN The unit operates at High Level 
for 10 minutes and then alternates 
between MEDIUM and HIGH. 

10 minutes: High fan level

20 minutes: Medium fan level

20 minutes: High fan level

ON

ECONOMY AUTO The fan speed is automatically adjusted depending on the amount of impurities 
in the air. The sensors detect impurities for efficient operation.

more 3 sec. more 3 sec.

AUTO POLLEN MAX MED LOWECONOMY AUTO
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USEFUL FUNCTION

High

Standard

Low

LIGHT CONTROL
Use the Light Control to select the brightness you want.

CHILD LOCK
This locks the settings. It uses the same method as the starting operation.

ON CANCELLATION

SOUND INDICATOR SETTING
You can set the unit to make a beeping sound when the Water Tank is empty.

(with the unit OFF)
ON

ADJUSTING SENSOR SENSITIVITY

1

If the DUST MONITOR and ODOUR MONITOR are constantly red, the unit reduces sensor sensitivity. It the unit is set 
to HIGH, the DUST MONITOR and ODOUR MONITOR are constantly green and the unit increases sensitivity.
How to adjust the sensitivity.
RED••••••••SET to “LOW”          GREEN•••SET to “HIGH”

2
3
CAUTION • f you do not press the power OFF button within 8 seconds of adjusting sensor 

sensitivity, the setting is saved automatically.
• The sensor sensitivity setting is saved even after the unit is unplugged.

more 3 sec.

(with the unit OFF)

more 3 sec.
(with the unit OFF)

more 3 sec.

more 3 sec. more 3 sec.

CANCELLATION

brighter

darker

turn off
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CARE AND MAINTENANCE

Changing the Humidity and Wattage indicators.

DISPLAY

Always be sure to remove 
the power plug from the wall 
outlet.

Humidity Wattage

Select the length of time you want. The unit automatically stops once the selected time is reached.

OFF TIMER

1hour 2hour 4hour 8hour CANCELLATION

NOTE
• Pressing  with the OFF TIMER setting displays the remaining time for 3 seconds.
• To reset the operating time, press  while the remaining is being displayed.

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.

AUTO RESTART

(with the unit OFF)
ON

(with the unit OFF)
CANCELLATION

(in 3 sec.)

When the  ,  ,  lamps light up for 10 seconds, settings are 
complete.

(in 3 sec.)

more 3 sec.
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E-12

CARE AND MAINTENANCE

CARE INDEX

The filter Indicator Light will turn on after approximately 720 hours. (30 days × 24 hours =720 hours) 

This is a reminder to perform the maintenance described below.
After performing maintenance, reset the Filter Indicator. (Ref. E-12) 

Front Pre-filter (Ref. E-15)

Unit (Ref.E-15)

HEPA filter
Not washable

REMOVING THE HUMIDIFIER
After maintenance, correctly reattach the parts.

FILTER INDICATOR

more 3 sec.

• Filter Indicator Light turns on.

Humidifying Tray Cover 
(Ref. E-14)

Plasmacluster Ion Generating Unit 
(Ref. E-16)

Back Panel 
(Ref. E-14)

Humidifying Filter (Ref. E-13)

Water Tank (Ref. E-13)

Humidifying Tray (Ref. E-14) Deodorizing filter (Ref. E-15)
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WATER TANK
Rinse the inside with a small amount of water.

•Hold the Water Tank steady when holding it by the handles.

Always be sure to remove the power plug 
from the wall outlet.

CAUTION

NOTE How to clean hard to remove dirt

ToothbrushTank Cap

Clean the inside of the Water 
Tank with a soft sponge and 
the Tank Cap with a cotton 
swab or toothbrush.

HUMIDIFYING FILTER
Rinse with plenty of water.

CAUTION
• Do not remove the Humidifying Filter from the filter frame.
• Avoid spilling water in the Humidifying Tray.

NOTE How to clean hard to remove dirt

1. Soak in water with a descaling solution for about 30 minutes.

Recommended descaling solutions
• Citric acid (available at some drugstores)
• 100% bottled lemon juice with no pulp.

<When descaling with citric acid>

<When descaling with lemon juice>

stir well!2 1/2 cups of water 

3 teaspoons

3 cups of water 

1/4 cup

stir well!

When using lemon juice as your descaling solu-
tion, allow for more soak time.

CAUTION

2. Rinse off the descaling solution with plenty of water.
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CARE AND MAINTENANCECARE AND MAINTENANCE

Back Panel 

HUMIDIFYING TRAY AND COVER

CAUTION

1. Remove the Humidifying Tray Cover.
2. Rinse the inside of the Humidifying Tray and then 

scrub the Humidifying Tray Cover with a toothbrush.

• Do not remove the Float and the Roller.
• If the Float or the Roller comes off, refer to E-20.

NOTE How to clean hard to remove dirt

TRAY 1. Fill the tray half-way with water.
2. Add a small amount of kitchen 

detergent.
3. Soak for 30 minutes.
4. Rinse off the kitchen detergent 

with clean water.

COVER 1. Add a small amount of kitchen
 detergent to water and soak for 

about 30 minutes.
2. Rinse off the kitchen detergent 

with clean water.
 Clean the parts which are difficult 

to reach with a cotton swab or 
toothbrush.

DO NOT use the detergents 
shown on E-15.
They can deform, tarnish, or crack 
(thus causing water to leak) the 
unit

BACK PANEL

NOTE How to clean hard to remove dirt

Gently remove dust with an appropriate cleaning tool, 
such as a vacuum cleaner with a proper attachment.

Roller

Humidifying Tray Cover

Float

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

DO NOT apply excessive pressure 
when scrubbing the back panel.
2. Rinse off the kitchen detergent 

with clean water.
3. Completely dry the filter in a well-

ventilated area.

CAUTION

CAUTION
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FRONT PRE-FILTER

UNIT
Wipe with a dry, soft cloth.

• Do not use volatile fluids
 Benzene paint thinner or polishing powder can damage 

the surface.
• Do not use detergents
 Detergent ingredients can damage the unit.

CAUTION

Gently remove dust with an appropriate 
cleaning tool, such as a vacuum cleaner 
with a proper attachment.

NOTE
After pulling the Front Pre-Filter to the front, detach it by 
pulling downward.

DEODORIZING FILTER

Gently remove dust with an appropriate clean-
ing tool, such as a vacuum cleaner with a 
proper attachment.

Left Right

Always be sure to remove the power plug 
from the wall outlet.
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Flashing slowly 
(red)

Elapsed Time Display Message

Begin use

Approx. 17,500 hours Replace the Plasmacluster 
Ion Generating Unit

Approx. 19,000 hours Stop operating the front 
outlet Fan

CARE AND MAINTENANCECARE AND MAINTENANCE

PLASMACLUSTER ION GENERATING UNIT (electrode section)
Clean every 6 months or more often if necessary (When operated the unit around-the-clock.)

Remove dust attached to the electrode section of the unit with the cleaning 
brush included with the unit or a commercially-available cotton applicator. 
(Ref. E-17 removing the unit)

CAUTION

Connection Terminals

Unit Cleaning Brush

Electrode Section
(4 parts)

Electrode

Root of the 
electrode

[ Before cleaning ] [ After cleaning ]

UNIT REPLACING LIGHT

The Unit Replacing light will turn on after approximately 17,500 hours.
( 2 years × 24 hours = 17,500)

<REPLACEMENT Plasmacluster Ion Generating Unit>
Please consult your dealer to purchase the following model.
Model : IZ-C75SE
<Disposal>

Dispose of the old Plasmacluster ion generating unit according to local laws and regulations.
-materials-

• Unit : Polystyrene terephthalate, electronic parts.

Flashing fast 
(red)

• Do not touch the electrode section. Doing so can cause injury.
• Do not transform the electrode section. Doing so can damage it.
• Do not touch the connection terminals. Doing so can damage them.
•  If dust has hardened, lightly water a commercially-available cotton applicator and then 

wipe off the part.
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REPLACING THE PLASMACLUSTER ION GENERATING UNIT

1 Remove the Unit Cover.

2 Slide the hook. 

3 Remove the Unit.

4 Replace with a new or restored 
Unit.

5 Attach the Unit Cover.

6 Press the Operation Button.

 Make sure that the Unit Replacing 
Light is OFF.

new or restored unit

Always be sure to remove the power plug 
from the wall outlet.
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CARE AND MAINTENANCECARE AND MAINTENANCE

•HEPA Filter                 About 10 years after first use
•Deodorizing Filter       About 10 years after first use
•Humidifying Filter       About 10 years after first use

Replacement Filter Model
Consult your dealer when purchasing a replacement filter.

AIR PURIFIER MODEL

REPLACEMENT FILTER MODEL
HEPA Filter : 

1 unit
Deodorizing 
Filter : 1 unit

Humidifying 
Filter : 1unit

KI-A60E FZ-AX6HFE FZ-AX6DFE FZ-AX6MFE
 

When to replace the filter
Filter life varies depending on the room environment, usage conditions, and location of the unit. 
If dust or odour persists, replace the filter.
(Refer to “Please read before operating your new Air Purifier”)
The following filter life and replacement timing is based on purifying a room in which 5 cigarettes per 
day are smoked and the unit's dust collection and deodorizing performance has declined to half the 
level of a new filter.
We recommend replacing the filter more frequently if the unit is used in conditions significantly more 
severe than a normal household.

Humidifying Filter

Filter Frame (white)

Filter Frame (gray)

FILTER REPLACEMENT

NOTE

HEPA Filter

Deodorizing Filter

Use the date label to remind you when to replace the filter.

Disposing of filters
Dispose of used filters according to local laws and regulations.
HEPA Filter material :

• Filter : Polypropylene
• Frame: Polyester

Deodorizing Filter material :
• Filter : Paper

Humidifying Filter material :
• Filter : Rayon, polyester
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SYMPTOM REMEDY (the following are not due to a malfunction)

Odour and smoke persists. • Check the filters. If they appear to be extremely dirty, clean or   
replace them.

  (Ref. E-12,E-18)

The Front Monitor light is green 
even when the air is not clean.

• The air may have been dirty when the unit was plugged in.
  Unplug the unit, wait one minute, and then plug the unit in again.

The Front Monitor light is 
orange or red even when the air 
is clean.

• Dirty or clogged dust sensor openings interfere with sensor 
operation. Gently clean the back panel. (Ref. E-14).

The unit makes a clicking or 
ticking sound.

• The unit may make clicking or ticking sounds when it is 
generating ions.

Air discharged from the unit has 
an odour.

• Check to see if the filters are extremely dirty.
• Clean or replace the filters.
•  Plasmacluster Air Purifiers emit small traces of ozone that can 

produce an odour.

The unit does not operate when 
cigarette smoke is in the air.

•  Check to see if the unit is installed in a location that makes it 
difficult for the sensors to detect cigarette smoke.

• Check to see if the dust sensor openings are blocked or clogged.
  If they are blocked or clogged, clean the back panel. (Ref. E-14)

The Filter Indicator Light is on. • Whenever replacing the filters, connect the power cord to an 
outlet and then press the Filter Reset Button. (Ref. E-12)

The Front Monitor lights are 
turned off.

• Check to see if the Lights OFF Mode is selected. If it is selected, 
press the Lights Control Button to turn the indicator lights on. 

  (Ref. E-10)

The Water Supply Indicator 
Light does not light up when the 
tank is empty.

• Check the styrofoam float for impurities. Clean the Humidifying 
Tray. Make sure that the unit is on a level surface.

The water level in the tank does 
not decrease or decreases 
slowly.

•  Check to see if the Humidifying Tray and Water Tank are 
correctly installed. Check the Humidifying Filter. 

• If the filter is extremely dirty, clean or replace it. 
   (Ref. E-13, E-18).

The Front Monitor lights change 
colour frequently.

• The Front Monitor lights automatically change color when the 
dust sensor and odour sensor detect impurities.

There is a discrepancy between 
the unit’s Humidity Monitor 
and another hygrometer in the 
room.

• There is a difference in the humidity level within the same room. 
• The sensor have different measurement parameters.
• If the monitor indicates WATTAGE, press the DISPLAY button. 

(Ref. E-11)

Before calling for service, review the troubleshooting chart below to make sure that the problem is not 
a unit malfunction..

TROUBLESHOOTING
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SYMPTOM REMEDY (not a malfunction)

After removing the roller and float tray panel. •Install the roller and float in the order shown below.

TROUBLESHOOTING

FLOAT ROLLER

1. Insert the float under 
this tab.

2. Insert the tab 
of float into 
the hole.

3. Insert the tab on the other 
side of the float into the 
hole.

Set the rollers in the tray in a side-way direction.

NOTE
Check the direction 
of the roller.

Tray panel After removing the Humidifying Tray Cover.

Float

Click

Tray panel

Tab

Float

Cross-Section view
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 ERROR DISPLAY  If the error continues to occur, contact a Sharp Service Centre.

DIGITAL 
INDICA-
TION

ERROR DETAILS REMEDY

Humidity filter error. Make sure that the Humidifying Filter, 
Humidifying Tray, and Water Tank are 
properly installed, and then turn the power 
to ON again.

Fan motor error. Turn the power OFF to cancel the error 
display, wait one minute, and then turn the 
power ON.

Temperature-humidity sensor error. Unplug the unit, wait one minute, then plug 
the unit in again.

Circuit board error.

Plasmacluster Ion Generating Unit error. Make sure that the Plasmacluster Ion 
Generating Unit is correctly installed.
Remove the unit, and then fully reinsert it 
and press the Operation Button. (Ref. E-17)

Low Plasmacluster Ion level.
Clean the electrode section of the unit and 
Front Pre-filter.
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SPECIFICATIONS

Power supply 220 V 60 Hz
Fan Speed Adjustment MAX MED LOW

CLEAN AIR

Fan Speed (m3/hour) 402 294 90
Rated Power (W) 53 32 6.6
Noise Level (dBA) 49 44 20

CLEAN AIR 
&HUMIDIFY

Fan Speed (m3/hour) 402 294 132
Rated Power (W) 53 33 10
Noise Level (dBA) 49 44 26
Humidification (mL/hour)*1 730 600 300

Recommended Room Size (m2)*2 ~50
High density Plasmacluster ion recommended room size (m2)*3 ~35
Water Tank Capacity (L) 4.0
Sensors Dust / Odour / Temperature & Humidity

Filter type
Dust collection HEPA with Microbial control *4
Deodorization Deodorizing

Cord Length (m) 2.0
Dimensions (mm) 410 (W) × 340 (D) × 684 (H)
Weight (kg) 13.0

*1 •  The amount of humidification changes in accordance with indoor and outdoor temperature and 
humidity. 

  The amount of humidification increases as temperatures rises or humidity decreases.
  The amount of humidification decreases as temperatures decrease or humidity rises.
 •  Measurement Conditions : 20 ºC, 30 % humidity (JEM1426)
*2 •  The recommended room size is one that can be humidified when the unit's fan is operating at 

the maximum speed setting.
 •  he recommended room size is an area in which a given amount of dust particles can be 

removed in 30 minutes. 
*3 •  Room size in which approximately 25000 ions per cubic centimeter can be measured in the 

centre of the room when the unit is placed next to a wall, is running at maximum settings, and is 
at a height of approximately 1.2 meters from the floor.

*4 •  The filter removes more than 99.97% of particles at least 0.3-microns in size. (JEM1467)
   

Standby Power
When the unit's power plug is inserted in a wall outlet it consumes about 0.6 watts of standby power in 
order to operate electrical circuits.
To conserve energy, unplug the power cord when the unit is not in use.
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Memo
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Memo
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Memo
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Printed in china
TINS-A561KKRZ    12C-   CN    1
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