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OPERATING INSTRUCTIONS

ziaino™ Air Treatment Unit

Model No.

This product is for indoor use only

Thank you for purchasing this Panasonic product.
Please read these operating instructions carefully before operation and maintenance.
Also, be sure to read the “SAFETY PRECAUTIONS” section (P.2~7) before use.
Failure to comply with instructions could result in injury or property damage.
Please retain this booklet for future reference.
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หมายเลขรุน่.

คําแนะนําในการใชง้าน

เครื�องยบัยั �งเชื�อโรคและขจัดกลิ�นในอากาศ ziaino™

ขอบคณุอยา่งสงูที�ซื�อผลติภณัฑพ์านาโซนคินี� 
โปรดอา่นคําแนะนําการใชง้านเหลา่นี�อยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านและการบํารงุรักษา 
และอยา่ลมือา่นสว่น “ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั” (หนา้ 2 ~ 7) กอ่นการใชง้าน 
การไมป่ฏบิตัติามคําแนะนําอาจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารเขยีนขอ้มลูที�ถกูตอ้งไวใ้นใบรับประกนัซึ�งรวมถงึวนัที�ซื�อและชื�อตวัแทนจําหน่าย 
โปรดเก็บใบรับประกนัไวใ้นที�ปลอดภยัพรอ้มกบัคูม่อืแนะนําการใชง้านเพื�อการอา้งองิในอนาคต
โปรดเก็บหนังสอืเลม่นี�ไวสํ้าหรับการอา้งองิในอนาคต
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(Space sterilization and deodorization machine)
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This product 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 supervi-
sion or instruction concerning use of the product by a person responsible for the safety. 
Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Disconnect power supply before maintenance and filling water.

CAUTIONWARNING

The safety precautions should be strictly followed in order to prevent injury or damage to properties.

This symbol indicates an action that must 
not be performed. 

This symbol indicates an action that must 
be performed. 

The following symbols differentiate the levels of danger or injury that may result if the product is 
not used correctly as instructed. 

The following symbols are used to indicate the type of instructions that need to be followed.
(The symbols given below are examples.)

Those things shown in this column indicate 
that there is possibility of causing death or 
severe injury. 

Those things shown in this column indicate 
that there is possibility of causing minor injury 
or damage to properties. 

For cleaning and descaling see "maintenance“ and  regarding filling (water supply) see 
“WATER SUPPLY/DRAINAGE METHOD”.

SAFETY PRECAUTIONS
ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั โปรดปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด

Please strictly follow

ถอดจากแหลง่จา่ยไฟกอ่นทําการบํารงุรักษาและเตมินํ�า

สําหรับการทําความสะอาดและการขจัดตะกรัน โปรดดทูี� "การบํารงุรักษา" และเกี�ยวกบัการเตมิ (การจา่ยนํ�า) โปรดดทูี� 
"วธิกีารจา่ยนํ�า/ระบายนํ�า"

กรณีสายไฟชาํรดุ ตอ้งถกูเปลี�ยนโดยผูผ้ลติ ตวัแทนบรกิาร หรอืบคุคลที�มคีณุสมบตัใิกลเ้คยีงกนั เพื�อหลกีเลี�ยงอนัตราย

ผลติภณัฑน์ี�ไมไ่ดม้ไีวสํ้าหรับใชง้านโดยบคุคล (รวมถงึเด็ก) ที�มคีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย ทางประสาทสมัผัส หรอืทางจติใจ 
หรอืผูข้าดประสบการณแ์ละความรู ้นอกเสยีจากวา่จะไดรั้บการควบคมุดแูลหรอืคําแนะนําเกี�ยวกบัการใชผ้ลติภณัฑ ์
โดยผูรั้บผดิชอบดา้นความปลอดภยั เด็กควรไดรั้บการดแูลเพื�อใหแ้น่ใจวา่พวกเขาไมไ่ดนํ้าผลติภณัฑไ์ปเลน่

ควรปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัอยา่งเครง่ครัดเพื�อป้องกนัการบาดเจ็บหรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ

สญัลกัษณต์อ่ไปนี�ระบคุวามแตกตา่งของระดบัของอนัตรายหรอืการบาดเจ็บที�อาจเกดิขึ�นหากใชผ้ลติภณัฑไ์มถ่กูตอ้งตามคําแนะนํา

คําเตอืน ขอ้ควรระวงั

สิ�งตา่ง ๆ ที�แสดงในคอลมันน์ี�บง่ชี�วา่มคีวามเป็นไปไดท้ี�จะ
ทําใหเ้กดิกรณีเสยีชวีติหรอืบาดเจ็บสาหสั

สิ�งตา่ง ๆ ที�แสดงในคอลมันน์ี�บง่ชี�วา่มคีวามเป็นไปไดท้ี�จะทํา
ใหเ้กดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยหรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ

มกีารใชส้ญัลกัษณต์อ่ไปนี�เพื�อระบปุระเภทของคําแนะนําที�จําเป็นตอ้งปฏบิตัติาม (สญัลกัษณท์ี�ระบดุา้นลา่งเป็นตวัอยา่ง)

สญัลกัษณน์ี�ระบถุงึการกระทําที�ตอ้งไมดํ่าเนนิการ สญัลกัษณน์ี�ระบถุงึการกระทําที�จะตอ้งดําเนนิการ

Do not pull the power cord 
when carrying or storing the 
product.

(Otherwise, the power 
cord may be damaged 
with the possibility of 
fire or electric shock.)

WARNING  คําเตอืน

อยา่ดงึสายไฟขณะหิ�วหรอืเกบ็ผลติภณัฑ์

(มฉิะนั�นสายไฟอาจเสยีหาย
ได ้รวมถงึอาจมโีอกาสเกดิ
ไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต)

 Do not insert your fingers, 
metallic objects or others into 
the air inlet, air outlet or gaps.

(Otherwise, you may be hurt by 
the inner units with the 
possibility of electric 
shock or injury.)

อยา่สอดนิ�วมอื วตัถทุี�เป็นโลหะ 
หรอืสิ�งของอื�น ๆ เขา้ไปในชอ่งลมเขา้ 
ชอ่งลมออก หรอืชอ่งวา่งใด ๆ

(มฉิะนั�นคณุอาจไดรั้บบาด
เจ็บจากชิ�นสว่นดา้นใน 
รวมถงึความเป็นไปไดท้ี�จะ
เกดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืไดรั้บบาดเจ็บ)
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SAFETY PRECAUTIONS
ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั โปรดปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด

Please strictly follow
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WARNING  คําเตอืน
 

 

●

Insert the power plug into 
the power socket completely.

Do not use damaged power plug or 
loose power socket.

(If the power plug is not fully inserted, 
electric shock may occur, or a fire 
may be caused due to overheating 
of the power cord.)

เสยีบปลั�กไฟเขา้กบัเตา้รับไฟใหส้นทิ

(หากเสยีบปลั�กไฟไมส่ดุอาจเกดิ
ไฟฟ้าชอ็ตหรอืไฟไหมไ้ดจ้าก
การที�สายไฟรอ้นเกนิไป)

อยา่ใชป้ลั�กไฟที�ชาํรดุหรอืปลั�กไฟที�หลวม

Do not use acidic detergents 
or citric acid.

(Otherwise, toxic gas may be 
produced, which is harmful to your 
health.)

 

อยา่ใชผ้งซกัฟอกที�เป็นกรดหรอื
กรดซติรกิ

(มฉิะนั�น อาจกอ่ใหเ้กดิเกดิกา๊ซพษิไดซ้ ึ�งเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพของคณุ)

 
●

Do not damage the power 
cord or power plug.

Do not touch the power plug 
with wet hands.

Do not cut, modify, excessive distort, 
twist, squeeze the power cord, and 
do not place it near heat sources, 
place heavy weight on it, etc.

(Otherwise, the power cord may be 
damaged with the possibility of fire 
or electric shock.)

(Otherwise, electric 
shock may occur.)

 

อยา่ทําลายสายไฟหรอืปลั�กไฟ

อยา่สมัผัสปลั�กไฟดว้ยมอืที�เปียก

อยา่ตดัสายไฟ ดดัแปลง มว้น บบี 
ทําใหส้ายไฟบดิงอมากเกนิไป 
และอยา่วางสายไฟใกลแ้หลง่ความรอ้น 
หรอืวางของหนักทบับนสายไฟ เป็นตน้

(มฉิะนั�นสายไฟอาจเสยีหายได ้รวมถงึอาจมี
โอกาสเกดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต)

(มฉิะนั�นอาจเกดิไฟฟ้าชอ็ตได)้

 Do not let the product 
get wet.

For hospitals, rehabilitation 
centers or the like, please pay 
attention to the operating 
places of this product. Make 
sure that customers with 
implanted medical 
pacemakers keep their 
pacemaker implantation sites 
away from the opening and 
closing part of the front 
panel, water supply tank, 
drain tank and tray of this 
product.

Do not place cups, etc. 
on the main unit.

 

(Otherwise, the 
product may short circuit with the 
possibility of fire or electric shock.)

อยา่ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑเ์ปียกนํ�า

สําหรับโรงพยาบาล ศนูยฟื์�นฟู
สมรรถภาพ หรอืสถานที�ที�เกี�ยวขอ้ง 
โปรดคํานงึถงึพื�นที�การทํางานสําหรับ
ผลติภณัฑน์ี� ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
ลกูคา้ที�ใสเ่ครื�องกระตุน้หวัใจทาง
การแพทยท์ี�ฝังไวใ้หรั้กษาระยะหา่งของ
เครื�องกระตุน้หวัใจที�ฝังไวจ้ากสว่นเปิด
และปิดของแผงดา้นหนา้ ถงัจา่ยนํ�า 
ถงัระบายนํ�า และถาดของผลติภณัฑน์ี�

อยา่วางถว้ย ฯลฯ 
บนตวัเครื�อง

(มฉิะนั�นอาจเกดิไฟฟ้าลดัวงจรในตวัผลติภณัฑ ์
รวมถงึโอกาสเกดิเพลงิไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต)

(Otherwise, the magnets on the 
product may negatively affect the 
pacemaker.)
(มฉิะนั�น แมเ่หล็กบนผลติภณัฑอ์าจสง่
ผลกระทบที�ไมด่ตีอ่เครื�องกระตุน้หวัใจได)้
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SAFETY PRECAUTIONS
ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั โปรดปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด

Please strictly follow

WARNING  คําเตอืน

 

 

●

 

●

 
●

 

●

 

●

 

→

(Otherwise, electric shock, fire or 
smoke may occur.)

<Examples of abnormality/malfunction>

Operation stops after the power 
cord is touched.

Abnormal noise or severe vibration 
occurs during operation.

The main unit becomes abnormally 
hot or emits a smell of burning.

Leakage.

There is any other abnormalities or 
malfunction.

Please stop operating immediately 
and disconnect the power plug, 
and contact the dealer to check 
and repair.

In case of any abnormality or 
malfunction, immediately 
stop using the product and 
disconnect the power plug.
ในกรณีที�มคีวามผดิปกตหิรอื
ความผดิปกตใิด ๆ หยดุใชผ้ลติภณัฑ์
ทนัทแีละถอดปลั�กไฟ

(มฉิะนั�นอาจเกดิไฟฟ้าชอ็ตไฟไหมห้รอืควนั)

<ตวัอยา่งของการทํางานที�ผดิปกต/ิ
การทํางานที�ผดิเพี�ยนไป>

การรั�วไหล

การทํางานจะหยดุลงหลงัจากที�สมัผัสกบัสายไฟ

เสยีงผดิปกตหิรอืการสั�นสะเทอืนที�รนุแรงเกดิ
ขึ�นระหวา่งการทํางาน

ตวัเครื�องเกดิความรอ้นผดิปกตหิรอืสง่กลิ�นไหม ้

หากมคีวามผดิปกตอิื�น ๆ หรอืความผดิปกติ

โปรดหยดุการทํางานทนัทแีละถอดปลั�ก
ไฟออก และตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายเพื�อ
ตรวจสอบและซอ่มแซม

Do not disassemble or modify 
the electrode unit.

(Injury may be caused due to the 
electrode plates after disassembly.)

อยา่ถอดประกอบหรอืดดัแปลงหน่วย
อเิล็กโทรด

(อาจเกดิการบาดเจ็บจากแผน่อเิล็กโทรดหลงั
จากการถอดประกอบได)้

 

●

●

Clean the power plug regularly.

Disconnect the power plug and wipe 
it with dry cloth.

(If dust and humidity is found on the 
power plug, which may cause 
damage to insulation, causing fire.)

When the product will 
not be used for a long 
period, disconnect the 
power plug.

ทําความสะอาดปลั�กไฟเป็นประจํา 

(หากพบวา่มฝีุ่ นและความชื�นที�ปลั�กไฟ 
ซึ�งอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ฉนวน
หรอืทําใหเ้กดิไฟไหมไ้ด)้

ถอดปลั�กไฟแลว้เชด็ดว้ยผา้แหง้

หากผลติภณัฑจ์ะไมถ่กูใชเ้ป็นเวลานาน 
ใหถ้อดปลั�กไฟ

 

Be sure to only use an AC 
power supply of 220 V and 
50 Hz, instead of any power 
supplies, universal outlets or 
connecting devices exceeding 
the rated values.
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชแ้หลง่จา่ยไฟ 
AC 220 V และ 50 Hz เทา่นั�น 
โดยไมใ่ชแ้หลง่จา่ยไฟชนดิอื�น 
รางปลั�กพว่งแบบสากล 
หรอือปุกรณเ์ชื�อมตอ่ใด ๆ 
ที�เกนิคา่ที�กําหนด
(Otherwise, the power cord may be 
overheated, thus resulting in a fire.)
(มฉิะนั�น สายไฟอาจรอ้นเกนิไป 
ซึ�งสง่ผลใหเ้กดิไฟไหมไ้ด)้

Do not disassemble or modify 
the product.

Contact the dealer for repair.→

(Otherwise, the product may catch 
fire or malfunction, thus resulting in 
fire or electric shock.)

อยา่ถอดแยกชิ�นสว่นหรอืดดัแปลง
ผลติภณัฑ์

(มฉิะนั�นผลติภณัฑอ์าจทํางานผดิปกต ิ
รวมถงึมโีอกาสเกดิเพลงิไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต)

ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายเพื�อรับบรกิารซอ่มแซม
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SAFETY PRECAUTIONS
ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั โปรดปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด

Please strictly follow
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(Otherwise, the product 
may fall over and injury 
may occur, the water 
may spill out and fire, 
electric shock may 
occur or wet furniture, etc.)

(Otherwise, the product may crack 
and injury may occur.)

(Otherwise, current may 
leak with the possibility 
of fire or electric shock.)

Do not place the product in 
the incline and unstable place 
or at heights.

Do not place the product in 
the place where oil fume is 
emitted, such as in kitchens.

Do not place the product in 
the place where the 
temperature or humidity is 
extremely high, or watery 
area, such as bathroom.

CAUTION ขอ้ควรระวงั

อยา่วางผลติภณัฑใ์นพื�นที�ลาดเอยีงและ
ไมม่ั�นคงหรอืในที�สงู

อยา่วางผลติภณัฑใ์นที�ที�มอีณุหภมูหิรอื
ความชื�นสงูมาก หรอืบรเิวณที�มนํี�าขงั 
เชน่ หอ้งนํ�า

อยา่วางผลติภณัฑใ์นที�ที�มไีอนํ�ามนั
ออกมา เชน่ ในหอ้งครัว

(มฉิะนั�น ผลติภณัฑอ์าจหลน่ลง
มาและอาจเกดิการบาดเจ็บได ้
นํ�าอาจหกและกอ่ใหเ้กดิไฟไหมไ้ด ้
อาจเกดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเฟอรน์เิจอรเ์ปียก ฯลฯ)

(มฉิะนั�นผลติภณัฑอ์าจแตกและอาจเกดิการ
บาดเจ็บ)

(มฉิะนั�นกระแสไฟฟ้าอาจรั�ว 
รวมถงึมโีอกาสเกดิไฟไหมห้รอื
ไฟฟ้าชอ็ต)

Do not use the product in the 
place where the air outlet 
faces animals or plants directly.

(Otherwise, it may cause 
discomfort to the animals 
and dry out the plant.)

อยา่ใชผ้ลติภณัฑใ์นที�ที�ชอ่งระบาย
อากาศหนัไปทางสตัวห์รอืพชืโดยตรง

(มฉิะนั�น อาจทําใหส้ตัวร์ูส้กึ
ไมส่บายและทําใหพ้ชืแหง้
เหี�ยวได)้

(Otherwise, a fire or 
smoke may occur due to 
ignition in the product.)

Families with children should pay 
more attention.

Do not use the product in 
the place where oil or 
inflammable gas may be 
leaked.

Do not sit on or lean against 
this product.

(Otherwise, the product may fall over 
and injury may occur, the water may 
spill out and fire, electric shock may 
occur or wet furniture, etc.)

อยา่ใชผ้ลติภณัฑใ์นที�ที�อาจจะมนํี�ามนั
หรอืกา๊ซไวไฟรั�วไหล

อยา่นั�งหรอืพงิผลติภณัฑน์ี�

(มฉิะนั�น อาจเกดิไฟไหมห้รอื
ควนัเนื�องจากเกดิการลกุไหมใ้นผลติภณัฑ)์

(มฉิะนั�น ผลติภณัฑอ์าจหลน่ลงมาและอาจเกดิ
การบาดเจ็บได ้นํ�าอาจหกและกอ่ใหเ้กดิไฟไหม ้
ได ้อาจเกดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเฟอรน์เิจอรเ์ปียก 
ฯลฯ)

ครอบครัวที�มเีด็กควรใหค้วามเอาใจใสม่ากขึ�น

→

Do not push over or overturn 
the product.

(Otherwise, the water may spill out 
and fire, electric shock may occur or 
wet furniture, etc.)

Do not operate this product 
in places where indoor 
fumigation type insecticides 
are being used.

(Otherwise, chemical residue may 
build up inside the product and 
discharge from the air outlet, which 
is harmful to your health.)

Ventilate the room with fresh air 
thoroughly after using insecticides 
before operating the product.

(มฉิะนั�น นํ�าอาจหกและกอ่ใหเ้กดิไฟไหมไ้ด ้
อาจเกดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเฟอรน์เิจอรเ์ปียก ฯลฯ)

(มฉิะนั�น อาจมสีารเคมตีกคา้งสะสมอยูภ่ายใน
ผลติภณัฑแ์ละปลอ่ยออกจากชอ่งระบาย
อากาศซึ�งเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของคณุได)้

ระบายอากาศในหอ้งดว้ยอากาศบรสิทุธิ์ให ้
ทั�วถงึหลงัจากใชย้าฆา่แมลงกอ่นใชง้านผลติภณัฑ์

อยา่ดนัหรอืพลกิผลติภณัฑ์

หา้มใชง้านผลติภณัฑน์ี�ในสถานที�ที�มกีาร
ใชย้าฆา่แมลงชนดิใชก้ารรมควนัในอาคาร
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SAFETY PRECAUTIONS
ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั โปรดปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด

Please strictly follow

When disconnecting the
power plug, hold the power 
plug instead of the power cord.

(Otherwise, the power cord 
may be damaged with 
the possibility of fire or 
electric shock.)

Keep the room well-ventilated 
when using the product 
together with a burner.

(Otherwise, carbon 
monoxide poisoning 
may occur.)

This product cannot 
remove carbon monoxide.

ขณะถอดปลั�กไฟ ใหจั้บที�ปลั�กไฟ 
ไมใ่ชส่ายไฟ

ทําใหห้อ้งมกีารระบายอากาศที�ดขีณะ
ใชผ้ลติภณัฑพ์รอ้มกบัเตาจดุ
นํ�ามนัหอมระเหย

(มฉิะนั�นสายไฟอาจเกดิความเสยีหาย 
รวมถงึมโีอกาสเกดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต)

(มฉิะนั�นอาจเกดิภาวะ
คารบ์อนมอนอกไซดท์ี�เป็นพษิ)

ผลติภณัฑน์ี�ไมส่ามารถกําจัดคารบ์อนมอนอกไซด์

CAUTION ขอ้ควรระวงั
Do not clean the product 
with gasoline or other 
volatile mixture solvents, 
and avoid contacting with 
spray insecticides.

(Otherwise, the product may crack 
or short circuit with the possibility 
of injury, fire or electric shock.)

Do not place the product 
near combustible materials 
such as lighted cigarette, 
incense, etc. 

(Otherwise, these may be absorbed 
into the product with possibility of 
fire.)

(มฉิะนั�นผลติภณัฑอ์าจแตกรา้วหรอืลดัวงจร 
รวมถงึมโีอกาสเกดิการบาดเจ็บ ไฟไหม ้
หรอืไฟฟ้าชอ็ต)

(มฉิะนั�นสิ�งเหลา่นี�อาจถกูดดูซบัเขา้ไปใน
ผลติภณัฑแ์ลว้มโีอกาสเกดิไฟไหม้)

หา้มทําความสะอาดผลติภณัฑด์ว้ยนํ�ามนั
เบนซนิหรอืตวัทําละลายที�มสีว่นผสมของ
สารระเหยอื�นๆ และหลกีเลี�ยงการสมัผัสกบั 
ยาฆา่แมลงชนดิสเปรย์

อยา่วางผลติภณัฑไ์วใ้กลว้สัดทุี�ตดิไฟได ้
เชน่ บหุรี�ที�ตดิไฟอยู ่ธปู ฯลฯ

Do not add chemicals, air 
fresheners, essential oils, etc. 
into the water supply tank or 
tray.

(Otherwise, dirt, mold or rust may 
be caused.)

Do not let the wind blow 
directly onto walls or hand-
rails or any other metal 
objects.

(Otherwise, toxic gas may be 
produced, which is harmful to your 
health. Or, the water supply tank or 
tray may be damaged, thus wetting 
the floor and resulting in 
discoloration or deformation.)

(มฉิะนั�น อาจเกดิกอ่ใหเ้กดิ ฝุ่ น รา หรอืสนมิ 
ขึ�นได)้

(มฉิะนั�น อาจกอ่ใหเ้กดิเกดิกา๊ซพษิไดซ้ ึ�งเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพของคณุ หรอื ถงัจา่ยนํ�าหรอื
ถาดอาจไดรั้บความเสยีหาย ทําใหพ้ื�นเปียกและ
ทําใหเ้กดิการเปลี�ยนสหีรอืการเปลี�ยนรปูได)้

อยา่ปลอ่ยใหล้มพัดเขา้ผนังหรอืราวจับ 
หรอืวตัถโุลหะอื�น ๆ โดยตรง

อยา่เตมิสารเคม ีนํ�าหอมปรับอากาศ 
นํ�ามนัหอมระเหย ฯลฯ ลงในถงัจา่ยนํ�า
หรอืถาด

Do not drink the water in 
the water supply tank, drain 
tank or tray, or feed animals 
or water plants with it.

Do not use a punctured or 
damaged water supply tank, 
drain tank or tray.

(Otherwise, human health may be 
harmed and adverse effects may be 
caused.)

(Otherwise, discoloration or 
deterioration of the floor may be 
caused.)
(มฉิะนั�น อาจเกดิการเปลี�ยนสหีรอื
การเสื�อมสภาพของพื�นได)้

(มฉิะนั�น อาจเกดิอนัตรายตอ่สขุภาพของ
มนุษยแ์ละอาจเกดิผลที�ไมพ่งึประสงคไ์ด)้

อยา่ใชถ้งัจา่ยนํ�า ถงัระบายนํ�า 
หรอืถาดที�รั�วหรอืชาํรดุ

อยา่ดื�มนํ�าในถงัจา่ยนํ�า ถงัระบายนํ�า
หรอืถาด หรอืใหก้บัสตัวห์รอืรดพชื
ดว้ยนํ�าดงักลา่ว
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SAFETY PRECAUTIONS
ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั โปรดปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด

Please strictly follow

CAUTION ขอ้ควรระวงั

(Otherwise, discoloration or 
deterioration of the floor may be 
caused.)

When carrying the product.

Turn off the product and disconnect 
the power plug, take out the tank, 
and pour water out of the water 
supply tank, drain tank and tray.

(Otherwise, the product may slip out 
injury may occur.)

Hold the left and right handles, but 
not the louver, operation part cover, 
and the front panel to carry the 
product.

เมื�อยกสนิคา้

ปิดผลติภณัฑแ์ละถอดปลั�กไฟ นําถงัออก 
และเทนํ�าออกจากถงัจา่ยนํ�า ถงัระบายนํ�า 
และถาด

(มฉิะนั�น อาจเกดิการเปลี�ยนสหีรอื
การเสื�อมสภาพของพื�นได)้

จับที�จับดา้นซา้ยและขวา แตไ่มใ่ชต่รงที�
บานเกล็ด ฝาครอบสว่นการทํางาน และแผงดา้น
หนา้เพื�อถอืผลติภณัฑ์

(มฉิะนั�น ผลติภณัฑอ์าจหลดุมอืและอาจเกดิ
การบาดเจ็บได)้

(If water spills out on the floor, etc., 
discoloration or deterioration may be 
caused due to the bleaching effect of 
hypochlorous acid.)

Make sure that no water spills 
out when carrying the water 
supply tank, drain tank or 
tray. If any water spills out, 
wipe it off immediately. 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่นํี�าหกออกมา
เมื�อถอืถงัจา่ยนํ�า ถงัระบายนํ�า หรอืถาด 
ใหเ้ชด็ออกทนัทหีากมนํี�าหกออกมา

(อาจเกดิการเปลี�ยนสหีรอืการเสื�อมสภาพหาก
นํ�าหกลงบนพื�น ฯลฯ เนื�องจากฤทธิ�การฟอก
สขีองกรดไฮโปคลอรัส)

 

●

(Otherwise, the sink and water pipe 
may oxidize to form rust.)

Replace the water in the tank with 
new tap water every day.

(Otherwise, physical discomfort may 
be caused.)

(When the product is not operating, 
a foul odor may occur due to mildew 
and miscellaneous bacterium 
breeding caused by dirt or 
incrustation, which may be harmful 
to your health.)

When draining the water, 
turn on the tap to flush the 
sink clean.

Clean the water supply tank, 
the drain tank and the interior 
of the main unit frequently.

When you feel uncomfortable, 
stop using the product 
immediately and consult a 
doctor at once.
ใหห้ยดุใชผ้ลติภณัฑแ์ละปรกึษา
แพทยท์นัทเีมื�อคณุรูส้กึไมส่บาย

ทําความสะอาดถงัจา่ยนํ�า ถงัระบายนํ�า 
และภายในตวัเครื�องเป็นประจํา

เมื�อระบายนํ�าออก ใหเ้ปิดกอ๊กนํ�าเพื�อ
ลา้งอา่งใหส้ะอาด

(มฉิะนั�น อาจทําใหเ้กดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัที�
อา่งและทอ่นํ�าจนเกดิสนมิได)้

เปลี�ยนนํ�าในถงัดว้ยนํ�าประปาใหมท่กุวนั

(เมื�อไมไ่ดใ้ชง้านผลติภณัฑ ์อาจมกีลิ�นเหม็นอบั
เกดิขึ�นเนื�องจากการเตบิโตของเชื�อราหรอื
แบคทเีรยีอื�น ๆ ที�เกดิจากสิ�งสกปรกหรอืคราบ
อนัอาจกอ่อนัตรายตอ่สขุภาพของคณุ)

(มฉิะนั�น รา่งกายอาจรูส้กึไมส่บายได)้
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→

→

(Poor ventilation may cause the internal 
temperature of the main unit to rise, 
thus resulting in malfunction.)

150 cm or above

1 cm or 
above

30 cm or above

30 cm or above

100 cm or above

Keep a safe distance during use as 
instructed below.

Near objects such as TV and radio.

Keep a distance of 1 m or above.

(Otherwise, visual disturbances or noises may 
be caused.)

Where the product will be exposed directly to 
sunlight, outlet of air conditioner or heat, etc.

(Otherwise, deformation, deterioration, 
degeneration, discoloration or malfunction 
may be caused.)

When used beside a wall, etc. Place the main unit indoors and use it 
within the ambient temperature range of 
5 °C to 35 °C.

Do not put any obstacles at the inlet and 
outlet of the product.

Do not set the product in the following places.

Air inlet

Air outlet 

Do not use the same power socket with 
TV, radio, etc.

(Otherwise, visual disturbances or noises may 
be caused when inserting the power plug.)

In this case, insert the power plug into 
another power socket.

(Otherwise, it may affect product 
performance.) 

SETTING REQUIREMENTS
ขอ้กําหนดในการตั �งคา่

รักษาระยะหา่งที�ปลอดภยัระหวา่งการใชง้านตาม
คําแนะนําดา้นลา่ง

(การระบายอากาศที�ไมด่อีาจทําใหอ้ณุหภมูภิายในของ
ตวัเครื�องสงูขึ�น สง่ผลใหก้ารทํางานผดิปกตไิด)้

สถานที�ที�ผลติภณัฑส์มัผัสกบัแสงแดดโดยตรง ชอ่งอากาศ
ออกของเครื�องปรับอากาศหรอืความรอ้น ฯลฯ

(มฉิะนั�น อาจเกดิการเสยีรปู การเสื�อมสภาพ การเปลี�ยน
สหีรอืการทํางานผดิปกตไิด)้

ใกลว้ตัถจํุาพวก โทรทศันแ์ละวทิยุ

(มฉิะนั�น อาจเกดิการรบกวนของภาพหรอืเสยีงได)้

เวน้ระยะหา่ง 1 ม. ขึ�นไป

(มฉิะนั�น อาจเกดิภาพรบกวนหรอืเสยีงรบกวน
ขณะเสยีบปลั�กไฟได)้

ในกรณีนี� ใหเ้สยีบปลั�กไฟเขา้กบัเตา้รับไฟอื�น

(มฉิะนั�นอาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพของผลติภณัฑไ์ด)้

ชอ่งอากาศออก

30 ซม. ขึ�นไป

100 ซม. ขึ�นไป

150 ซม. ขึ�นไป

ชอ่งอากาศเขา้

1 ซม. ขึ�นไป

30 ซม. ขึ�นไป

เมื�อใชง้านที�ขา้งผนัง ฯลฯ

อยา่วางสิ�งกดีขวางชอ่งอากาศเขา้และออกของผลติภณัฑ์

วางตวัเครื�องไวใ้นรม่และใชง้านภายในชว่งอณุหภมูโิดยรอบ 
5 °เซลเซยีส ถงึ 35 °เซลเซยีส

อยา่วางผลติภณัฑใ์นสถานที�ตอ่ไปนี�

อยา่ใชเ้ตา้รับไฟเดยีวกนักบัโทรทศัน ์วทิย ุฯลฯ

 

 

 

OPERATING REQUIREMENTS

(Otherwise, the product 
may malfunction.)

(Otherwise, dust may build up inside the 
main unit, thus resulting in malfunction.)

Do not use the product with the air 
inlet filter removed.

Do not place any object 
on the product.
อยา่วางวตัถใุด ๆ บนผลติภณัฑ์

(มฉิะนั�น ผลติภณัฑอ์าจทํางานผดิ
ปกตไิด)้

อยา่ใชง้านผลติภณัฑโ์ดยที�ไมม่ตีวักรองชอ่งอากาศเขา้

(มฉิะนั�น ฝุ่ นอาจสะสมอยูภ่ายในตวัเครื�อง 
สง่ผลใหก้ารทํางานผดิปกตไิด)้

(Otherwise, mildew and miscellaneous 
bacterium breeding may be caused as 
sterilization is not available.)

Make sure that there is water in the water 
supply tank and keep the power plug inserted 
since the cleaning operation (Page 15) will 
start automatically once the product stops 
working.

Do not disconnect the power plug 
unless the product will not be in use 
for a long time.
อยา่ถอดปลั�กสายไฟนอกจากเมื�อจะไมใ่ชผ้ลติภณัฑเ์ป็น
เวลานาน

(มฉิะนั�น เชื�อราและการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีอื�น ๆ 
อาจเกดิขึ�นไดเ้นื�องจากระบบการฆา่เชื�อไมทํ่างาน)

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มนํี�าอยูใ่นถงัจา่ยนํ�าและไดเ้สยีบปลั�ก
ไฟไว ้เนื�องจากการทําความสะอาด (หนา้ 15) จะเริ�มทํา
งานโดยอตัโนมตัเิมื�อผลติภณัฑห์ยดุทํางาน

ขอ้กําหนดในการใชง้าน
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Be sure to add one salt tablet into the tray 
after water is supplied.

The salt tablet is applicable to this product 
only.

Tighten the cover to keep the salt container 
sealed after unpacking.

Do not swallow any salt tablets.

Be sure to use the supplied or optional salt 
tablet (Page 26).

(If no salt tablet is added, the effect of 
hypochlorous acid may be weakened or even 
completely eliminated.)

If salt tablets are swallowed by accident, 
drink enough water immediately. (It is 
recommended to drink 500 mL water per 
salt tablet.)

If too many salt tablets are swallowed, or if a 
patient with hypertension or heart disease 
swallows salt tablets by accident, consult a 
doctor at once.

About the salt tablet

OPERATING REQUIREMENTS
ขอ้กําหนดในการใชง้าน

 

●

 (If the product inhales cigarette smoke, the 
interior of the main unit may become dirty 
with cigarette tar, and dirty water containing 
cigarette tar or other components may be 
blown out from the main unit.)

(Otherwise, performance degradation may 
be caused and the replacement cycle of the 
electrode unit, sterilization filter and dust 
filter may be shortened.)

Do not use the product in a smoking 
environment.

(Otherwise, it may cause mildew and 
miscellaneous bacterium breeding since 
the effect of hypochlorous acid is 
weakened while the power is off.)

There is no problem if the power plug is 
disconnected briefly.

If the product will not be in use for a 
long time, disconnect the power plug, 
and empty the water supply tank, 
drain tank and tray.
หากไมไ่ดใ้ชง้านผลติภณัฑเ์ป็นเวลานาน ใหถ้อดปลั�กไฟ 
และทําใหถ้งัจา่ยนํ�า ถงัระบายนํ�า และถาดวา่ง

(มฉิะนั�น อาจกอ่ใหเ้กดิเชื�อราและแบคทเีรยีตา่ง ๆ ได ้
เนื�องจากฤทธิ�ของกรดไฮโปคลอรัสลดลงในขณะที�ปิดเครื�อง)

ไมม่ปัีญหาหากปลั�กไฟถกูถอดออกเพยีงชั�วครู่

อยา่ใชผ้ลติภณัฑใ์นสภาพแวดลอ้มที�เต็มไปดว้ยควนับหุรี�

(มฉิะนั�น อาจเกดิการเสื�อมสภาพและรอบการเปลี�ยนหน่วย
อเิล็กโทรด ตวักรองฆา่เชื�อ และตวักรองฝุ่ นอาจมอีายุ
การใชง้านที�สั �นลง)

(หากผลติภณัฑด์ดูควนับหุรี�เขา้ไป ดา้นในตวัเครื�องอาจเปื�อน
ดว้ยนํ�ามนัจากบหุรี� และอาจเป่านํ�าสกปรกที�ประกอบไปดว้ย
นํ�ามนัจากบหุรี�หรอืสว่นประกอบอื�น ๆ ออกจากตวัเครื�องได)้

สามารถใชเ้ม็ดเกลอืไดก้บัผลติภณัฑน์ี�เทา่นั�น

ตรวจอบใหแ้น่ใจวา่ใชเ้ม็ดเกลอืที�ใหม้าหรอืเม็ดเกลอืเสรมิ 
(หนา้ 26)

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสเ่ม็ดเกลอืหนึ�งเม็ดลงในถาดหลงั
จากเตมินํ�าแลว้

(ฤทธิ�ของกรดไฮโปคลอรัสอาจลดลงหรอืถกูขจัดออกไป
โดยสิ�นเชงิหากไมม่กีารเตมิเม็ดเกลอื)

ปิดฝาใหแ้น่นเพื�อปิดภาชนะใสเ่กลอืหลงัจากที�แกะออกแลว้

อยา่กลนืเม็ดเกลอืใด ๆ

หากกลนืเม็ดเกลอืโดยไมไ่ดต้ั �งใจ ใหด้ื�มนํ�าใหเ้พยีงพอ
ในทนัท ี(ขอแนะนําใหด้ื�มนํ�าเปลา่จํานวน 500 มล. 
ตอ่เม็ดเกลอืหนึ�งเม็ด)

ใหป้รกึษาแพทยใ์นทนัทหีากกลนืเม็ดเกลอืมากเกนิไป 
หรอืหากผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูหรอืโรคหวัใจกลนืเม็ด
เกลอืโดยไมไ่ดต้ั �งใจ

เกี�ยวกบัเม็ดเกลอื 

 

 

(Operating with frozen water may cause 
malfunction.)

(Otherwise, misoperation or malfunction may 
be caused.)

Using the product continuously at the same 
location may result in dirty surrounding walls 
due to the air inhaled by the product. You are 
recommended to clean the walls regularly.

Do not block the air outlet.

Clean the walls regularly.

When there may be freezing, please empty 
the water supply tank, drain tank and tray.

ทําความสะอาดผนังอยา่งสมํ�าเสมอ

การใชผ้ลติภณัฑอ์ยา่งตอ่เนื�องในตําแหน่งเดมิอาจสง่ผลให ้
ผนังโดยรอบสกปรกเนื�องจากอากาศที�ผลติภณัฑด์ดูเขา้ไป 
ขอแนะนําใหค้ณุทําความสะอาดผนังอยา่งสมํ�าเสมอ

เมื�อมโีอกาสเกดิการเยอืกแข็ง โปรดทําใหถ้งัจา่ยนํ�า 
ถงัระบายนํ�า และถาดวา่ง

(การทํางานกบันํ�าที�เย็นจัดอาจทําใหเ้กดิความผดิปกตไิด)้

อยา่ปิดกั �นชอ่งอากาศออก

(มฉิะนั�น อาจเกดิการทํางานผดิพลาดหรอืการทํางานผดิ
ปกตไิด)้
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EACH PARTS IDENTIFICATION

Main unit

Operation part cover

Front display part
Opening and closing part

Front panel

Water-level window

Louver

Air outlet

Handle (left and right)

Air inlet (left and right)

Power cord
Power plug

การระบชุ ิ�นสว่นแตล่ะสว่น

ตวัเครื�อง

ฝาครอบสว่นการทํางาน

สว่นแสดงผลดา้นหนา้

แผงดา้นหนา้

หนา้ตา่งระดบันํ�า

ชอ่งระบายอากาศ

ชอ่งอากาศออก

ชอ่งมอืเพื�อเปิดและปิดแผงดา้นหนา้

ที�จับ (ซา้ยและขวา)

ชอ่งอากาศเขา้ (ซา้ยและขวา)

สายไฟ
ปลั�กไฟ

Handle

Drain tank

Tray

Water supply 
tank

Drain pump

 
●

Accessories

Salt tablet
(About 1,000 tablets)

Control panel

Front display part

Floater 
(inside)

Floater 
(inside)

Sterilization filter assembly

Anti-fungus 
assembly (inside)

Electrode unit (inside)

Dust filter 
(left and right)

Pre-filter 
(left and right)

อปุกรณเ์สรมิ

เม็ดเกลอื
(ประมาณ 1,000 เม็ด)

ที�จับ

แผงควบคมุ

ถงัระบายนํ�า

ทุน่ลอยนํ�า
(ดา้นใน)

ถงัจา่ยนํ�า

ชดุตวักรองฆา่เชื�อ

ทุน่ลอยนํ�า
(ดา้นใน)

ปั� มระบายนํ�า

ถาด

ชดุป้องกนัเชื�อรา 
(ดา้นใน)

หน่วยอเิล็กโทรด (ดา้นใน)

สว่นแสดงผลดา้นหนา้

แผน่กรองฝุ่ น
(ซา้ยและขวา)

ตวักรองอากาศขั �นตน้
(ซา้ยและขวา)
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Front display part

Error indicator

Status indicator

Door open 
indicator

Water refill 
indicator Salt input 

confirm indicator
Drain 
indicator Operation indicator

สว่นแสดงผลดา้นหนา้

ตวับง่ชี�ขอ้ผดิพลาด

ตวับง่ชี�การเปิดประตู

ตวับง่ชี�การเตมินํ�า

ตวับง่ชี�การระบายนํ�า

ตวับง่ชี�ยนืยนัการป้อนเกลอื

ตวับง่ชี�การทํางาน

ตวับง่ชี�สถานะ

Control panel

Digital display

Safety lock 
button/indicator

Cleaning reset 
button/indicator

Electrode reset 
button/indicator

Electrolytic strength 
button/indicator

Air volume 
button/indicator

Salt input 
confirm button

Brightness Off/On 
button

Power Off/On 
button

EACH PARTS IDENTIFICATION
การระบชุ ิ�นสว่นแตล่ะสว่น

แผงควบคมุ

จอแสดงผลดจิติอล

ปุ่ ม/ตวับง่ชี�รเีซต็
อเิล็กโทรด

ปุ่ ม/ตวับง่ชี�รเีซต็การ
ทําความสะอาด

ปุ่ ม/ตวับง่ชี�ล็อกนริภยั ปุ่ มปิด/เปิดความสวา่ง

ปุ่ ม/ตวับง่ชี�ความเขม้ขน้
ของอเิล็กโทรไลต์

ปุ่ ม/ตวับง่ชี�ปรมิาณอากาศ ปุ่ มยนืยนัการป้อน
เกลอื

ปุ่ มปิด/เปิดเครื�อง

การยนืยนั และตดิตั�ง
C
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●

→

●

 

→

 

●

→

→

→

Please replace the electrode unit. (Page 24~25)

Steady on: The product does not work.

Please perform maintenance.

Please check the error code displayed 
on the digital display. (Page 29)

There is little or no water in the tray, and the 
product cannot operate at this time.

The front panel is open or not closed properly, 
and the product cannot operate at this time.

After the maintenance, install the dust filter, 
tray, pump assembly, anti-fungus assembly, 
and sterilization filter assembly (Pages 18~24) 
back to the main unit. After installation, press 
and hold          for about 3 seconds.

If you perform maintenance before the 
cleaning reset indicator lights on, press and 
hold          for about 3 seconds as well.

Blinking: The electrode replacement time is approaching. The electrode reset indicator will 
become steady on after blinking for about one month.

When the electrode reset indicator blinks or lights on

When the cleaning reset indicator 
lights on <About once a month>

When the error indicator lights on

When the door open indicator lights on

When the water refill indicator lights on

เมื�อตวับง่ชี�รเีซต็อเิล็กโทรดกะพรบิหรอืสวา่งขึ�น

การกะพรบิ: ใกลถ้งึเวลาเปลี�ยนอเิล็กโทรดแลว้ ตวับง่ชี�รเีซต็อเิล็กโทรดจะคงที�อยูอ่ยา่งนั�นหลงัจากการกะพรบิเป็นเวลา
ประมาณหนึ�งเดอืน

กรณุาเปลี�ยนหน่วยอเิล็กโทรด (หนา้ 24-25)

คงที�: ผลติภณัฑไ์มทํ่างาน

เมื�อตวับง่ชี�รเีซต็การทําความสะอาดสวา่งขึ�น 
<ประมาณเดอืนละหนึ�งครั �ง>

กรณุาดําเนนิการบํารงุรักษา

หลงัการบํารงุรักษา ใหต้ดิตั �งตวักรองฝุ่ น ถาด ชดุปั� ม 
ชดุป้องกนัเชื�อรา และชดุกรองฆา่เชื�อ (หนา้ 18-24) 
กลบัไปที�ตวัเครื�อง หลงัจากการตดิตั �ง ใหก้ด  
คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาที

หากคณุทําการบํารงุรักษากอ่นที�ตวับง่ชี�รเีซต็การทํา
ความสะอาดจะสวา่งขึ�น ใหก้ด          คา้งไวป้ระมาณ 
3 วนิาทเีชน่กนั

เมื�อตวับง่ชี�ขอ้ผดิพลาดสวา่งขึ�น

โปรดตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาดที�ถกูแสดงบนจอแสดง
ผลดจิติอล (หนา้ 29)

เมื�อตวับง่ชี�สถานะการเปิดประตสูวา่งขึ�น

แผงดา้นหนา้เปิดหรอืปิดอยา่งไมถ่กูตอ้ง และผลติภณัฑไ์ม่
สามารถทํางานไดใ้นขณะนี�

เมื�อตวับง่ชี�แสดงการเตมินํ�าสวา่งขึ�น

มนํี�าในถาดนอ้ยหรอืไมม่เีลย และผลติภณัฑไ์มส่ามารถ
ทํางานไดใ้นขณะนี�

→

→

→

Status indicator

Lighting on from the center to both sides: 
Normal operation is in progress.

Blinking alternately at two positions: Drying 
operation of the sterilization filter is in progress.

Blinking at the center: Cleaning operation is 
in progress.

Blinking on both ends at the same time: 
Preparatory operation is in progress.

When the drain indicator lights on

When the operation indicator lights on

The product is operating normally.

When the salt input confirm indicator lights on

One salt tablet should be added. After adding, 
press the salt input confirm button on the 
control panel; otherwise the product cannot 
operate.

The drain tank is full of water. Please empty 
the drain tank and install it back; otherwise 
the product cannot operate.

ตวับง่ชี�สถานะ

ไฟตดิสวา่งขึ�นจากตรงกลางไปที�ทั �งสองดา้น: 
กําลงัอยูใ่นชว่งการดําเนนิการตามปกติ

กะพรบิทั �งสองดา้นพรอ้ม ๆ กนั: 
กําลงัอยูใ่นชว่งการดําเนนิการเตรยีมการ

การกะพรบิตรงกลาง: กําลงัอยูใ่นชว่ง
การดําเนนิการทําความสะอาด

การกะพรบิสลบักนัระหวา่งสองตําแหน่ง: 
กําลงัอยูใ่นชว่งการดําเนนิการทําใหแ้ผน่กรองฆา่เชื�อแหง้

เมื�อตวับง่ชี�แสดงสถานะระบายนํ�าสวา่งขึ�น

นํ�าเต็มถงัระบายนํ�า กรณุาทําใหถ้งัระบายนํ�าวา่งและตดิตั �ง
กลบัเขา้ที�เดมิ มฉิะนั�นผลติภณัฑจ์ะไมส่ามารถทํางานได ้

เมื�อตวับง่ชี�ยนืยนัการป้อนเกลอืสวา่งขึ�น

ควรเตมิเกลอืหนึ�งเม็ด ใหก้ดปุ่ มยนืยนัการป้อนเกลอืที�
แผงควบคมุหลงัจากที�เตมิแลว้ มฉิะนั�นผลติภณัฑจ์ะไม่
สามารถทํางานได ้

เมื�อตวับง่ชี�สถานะการทํางานสวา่งขึ�น

ผลติภณัฑส์ามารถใชง้านไดป้กติ

EACH PARTS IDENTIFICATION
การระบชุ ิ�นสว่นแตล่ะสว่น
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การใชง้าน
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OPERATION

Preparations: Before setup, fill in the date of first use on the "(Check records)" label 
on the inner surface of the front panel.

Insert the power plug into the power outlet.

Start to operate.

Select the 
operation mode.

(The operation 
indicator lights on)

The air volume can be set in 3 levels.

The factory setting is "High" mode.

It can be set during preparatory operation.

Low Med High

After the preparatory operation is completed, the 
product starts to operate.

The product does not blow out air during preparatory 
operation.

The product enters preparatory operation in about 
20 seconds after the button is pressed. (When the 
brightness switch is turned on, the status indicator 
starts blinking on both ends at the same time.)

Press this button to 
switch level by level.

Supply/drain water. (→“Water supply/drainage method” on Page 15~17)

(The indicator lights on)

●Approx. once every five years
(When operating 12 hours a day)

Replacement of anti-fungus assembly

Date installed:
Part No.     JDJPL7000023

●Approx. once every two years
(When operating 12 hours a day)

Replacement of dust filter

Date installed:
Part No.     JDJPL7000012

●Approx. once every five years
(When operating 12 hours a day)

Replacement of sterilization filter

Date installed:
Part No.     JDJPL7000020

●When the electrode unit replacement indicator 
blinks (Approx. once every five years)

Replacement of electrode unit

Date installed:
Part No.     JDJPL7000016

การใชง้าน

การเตรยีมการ: 

เสยีบปลั�กไฟเขา้กบัเตา้เสยีบใหส้นทิ

จา่ยนํ�า/ระบายนํ�า (→“วธิกีารจา่ยนํ�า/ระบายนํ�า” ที�หนา้ 15-17)

เริ�มทํางาน

เลอืกโหมดการทํางาน

(ไฟแสดงการทํางานสวา่งขึ�น)

ผลติภณัฑเ์ขา้สูก่ารดําเนนิการเตรยีมการภายใน 20 วนิาทหีลงัจากกดปุ่ ม 
(ตวับง่ชี�สถานะจะเริ�มการกะพรบิที�ปลายทั �งสองขา้งพรอ้มกนัเมื�อเปิด
สวติชค์วามสวา่ง)

ผลติภณัฑจ์ะไมเ่ป่าอากาศออกระหวา่งการดําเนนิการเตรยีมการ

ผลติภณัฑจ์ะเริ�มทํางานหลงัจากการดําเนนิการเตรยีมการเสร็จสิ�น

สามารถปรับปรมิาณอากาศได ้3 ระดบั

กดปุ่ มนี�เพื�อสลบัระดบัทลีะระดบั

(ไฟแสดงตดิสวา่ง)

การตั �งคา่จากโรงงานอยูใ่นโหมด “สงู”

สามารถตั �งคา่ไดใ้นระหวา่งการดําเนนิการเตรยีมการ

ตํ�า ปานกลาง สงู

ใหก้รอกวนัที�ใชง้านครั �งแรกบนฉลาก “(ตรวจสอบบนัทกึ)” ที�พื�นผวิดา้นในของแผง
ดา้นหนา้กอ่นการตั �งคา่
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OPERATION

Stop operating.

(The indicator 
lights on)

To cancel this mode

Press the button for about 3 seconds again. 
(The indicator lights off)

(Press the 
button for 
about 3 
seconds)

(The indicator lights off)

Adjusting the wind direction
You can change the wind direction by adjusting the louver by hand.

The louver is adjustable in 3 levels.

About 90°

The purpose is to prevent 
misoperation.

If you are not satisfied with the 
brightness, press this button to turn off 
the status indicator. Then other 
indicators will dim.

With this setting, if you press 
any button other than          , 

the product will sound "BI-BI-" 
and operation is not possible.

Switching the brightness

Locking the operation

About 60° About 45°

If the front panel is opened during operation, the product will sound "BIBIBIBIBI!" and pause the 
operation. While the front panel is open, the door open indicator keeps blinking. The product 
enters preparatory operation in about 20 seconds after the front panel is closed. After the 
preparatory operation is completed, the product returns to the operation mode before the front 
panel is opened.

The product continues to blow air for about 10 seconds 
after the button is pressed.
(The purpose is to drain the hypochlorous acid 
accumulated in the main unit.)

การใชง้าน

หยดุการทํางาน

(ไฟแสดงดบัลง) ผลติภณัฑย์งัคงเป่าอากาศตอ่ประมาณ 10 วนิาทหีลงัจากกดปุ่ ม
(วตัถปุระสงคค์อืเพื�อระบายกรดไฮโปคลอรัสที�สะสมอยูใ่นตวัเครื�อง)

ผลติภณัฑจ์ะสง่เสยีง “ปิ� บปิ� บปิ� บปิ� บปิ� บ!” และหยดุการทํางานชั�วคราวหากเปิดแผงดา้นหนา้ระหวา่งการทํางาน ตวับง่ชี�การเปิด
ประตจูะกะพรบิตลอดเวลาขณะที�แผงดา้นหนา้เปิดอยู ่ผลติภณัฑเ์ขา้สูก่ารดําเนนิการเตรยีมการภายใน 20 วนิาทหีลงัจากปิดแผง
ดา้นหนา้ ผลติภณัฑจ์ะกลบัสูโ่หมดการทํางานกอ่นที�จะเปิดแผงดา้นหนา้หลงัจากการดําเนนิการเตรยีมการเสร็จสิ�น

หมายเหตุNotice

คณุสามารถเปลี�ยนทศิทางลมไดโ้ดยการปรับชอ่งระบายอากาศดว้ยมอื

สามารถปรับชอ่งระบายอากาศได ้3 ระดบั

ปรับทศิทางลม

ใหก้ดปุ่ มนี�เพื�อปิดตวับง่ชี�สถานะหากคณุไมพ่อใจ
กบัความสวา่ง จากนั�นตวับง่ชี�อื�น ๆ จะหรี�ลง

วตัถปุระสงคเ์พื�อป้องกนัการทํางาน
โดยไมไ่ดต้ั �งใจ

ดว้ยการตั �งคา่นี� หากคณุกดปุ่ มใด ๆ 
นอกเหนอืจาก         ผลติภณัฑจ์ะสง่เสยีง 

"ปิ� บ-ปิ� บ-" และจะไมส่ามารถทํางานได ้

(กดปุ่ มประมาณ 
3 วนิาท)ี

(ไฟแสดงตดิสวา่ง)

เพื�อยกเลกิโหมดนี�

กดปุ่ มคา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาทอีกีครั �ง (ไฟแสดงดบัลง)

การสลบัความสวา่ง

 ●

Press this button 
to switch level by 
level.

If you are not satisfied with the smell in the 
room, or if you want to improve the 
sterilization effect, select "H". (You may 
smell some chlorine during electrolysis.) 
(The factory setting is "M".)

You can select the amount 
of the hypochlorous acid to 
be produced.

Selecting the electrolytic strength
การเลอืกความเขน้ขน้ของอเิล็กโทรไลต์

กดปุ่ มนี�เพื�อสลบัระดบัทลีะระดบั

คณุสามารถเลอืกปรมิาณกรด
ไฮโปคลอรัสที�จะสง่ออกมาได ้

ใหเ้ลอืกระดบั "สงู" หากคณุไมพ่อใจกบักลิ�นในหอ้ง 
หรอืหากคณุตอ้งการเพิ�มฤทธิ�การฆา่เชื�อ (คณุอาจได ้
กลิ�นคลอรนีบางสว่นระหวา่งการแยกสลายดว้ยไฟฟ้า) 
(การตั �งคา่จากโรงงานอยูท่ี� “ปานกลาง”)

ประมาณ 90° ประมาณ 60° ประมาณ 45°

การล็อกการทํางาน
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(A gentle breeze may blow out 
during the cleaning operation.)

Please check that there is water in the water supply tank as 
the cleaning operation is not possible without water.

During the idle period, the product will no longer drain or 
clean when the drain tank is full.

Do not disconnect the power plug since automatic control is 
active when the product is idle.

(The status indicator is 
blinking at the center.)

When the water supply tank runs out of water, 
the product will sound "BIBI" 5 times and stop 
operating. (The water refill indicator and drain 
indicator are blinking.)

Water-level window 
Used to check the 
remaining amount of 
water in the water 
supply tank.

If you remove the water supply tank still with 
water, the drain indicator will blink after about 
5 seconds. After the drain indicator blinks, 
please empty the drain tank; otherwise the 
product cannot operate.

Water refill Drain

Cleaning operation (Auto)

In order to keep its inside clean, the product will automatically perform the cleaning operation 
regularly (for approximately 4 minutes every 4 hours) when it is idle.

Requirements

(If water spills out on the floor, etc., discoloration or deterioration may be caused due to 
the bleaching effect of hypochlorous acid.)

Make sure that no water spills out when carrying the water supply 
tank, drain tank or tray. If any water spills out, wipe it off immediately. 

(Otherwise, the sink and water pipe may oxidize to form rust.)

When draining the water, turn on the tap to flush the sink clean.

OPERATION
การใชง้าน

การทําความสะอาด (อตัโนมตั)ิ

เพื�อรักษาใหภ้ายในมคีวามสะอาดนั�น ผลติภณัฑจ์ะทําการทําความสะอาดโดยอตัโนมตัเิป็นประจํา (ประมาณ 4 นาทใีนทกุ ๆ 
4 ชั�วโมง) เมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน

(อาจมลีมออ่น ๆ พัดออกมาระหวา่ง
การทําความสะอาดได)้

(ตวับง่ชี�สถานะกะพรบิตรงกลาง)

โปรดตรวจสอบวา่มนํี�าอยูใ่นถงัจา่ยนํ�าเนื�องจากจะไมส่ามารถทําความสะอาด
ไดห้ากไมม่นํี�า

อยา่ถอดปลั�กไฟ เนื�องจากระบบควบคมุอตัโนมตัจิะทํางานเมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน
ผลติภณัฑ์

ผลติภณัฑจ์ะไมร่ะบายนํ�าหรอืทําความสะอาดอกีตอ่ไปเมื�อถงัระบายนํ�าเต็มใน
ชว่งที�ไมม่กีารใชง้าน

ขอ้กําหนด

WATER SUPPLY/DRAINAGE METHOD
วธิกีารจา่ยนํ�า/ระบายนํ�า

ผลติภณัฑจ์ะสง่เสยีง “ปิ� บปิ� บ” 5 ครั �งและหยดุทํางานเมื�อนํ�าในถงั
จา่ยนํ�าหมด (ตวับง่ชี�การเตมินํ�าและตวับง่ชี�การระบายนํ�ากะพรบิ)

ตวับง่ชี�การระบายนํ�าจะกะพรบิหลงัจากผา่นไปประมาณ 5 วนิาท ี
หากคณุถอดถงัจา่ยนํ�าออกที�ยงัมนํี�าเหลอือยู ่กรณุาทําใหถ้งัระบาย
นํ�าวา่งหลงัจากที�ตวับง่ชี�การระบายนํ�ากะพรบิ มฉิะนั�นผลติภณัฑ์
จะไมส่ามารถทํางานได ้

หมายเหตุNotice

ใชห้นา้ตา่งระดบันํ�าเพื�อ
ตรวจสอบ
ปรมิาณนํ�าคงเหลอืใน
ถงัจา่ยนํ�า

CAUTION ขอ้ควรระวงั

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่นํี�าหกออกมาเมื�อถอืถงัจา่ยนํ�า ถงัระบายนํ�า หรอืถาด 
ใหเ้ชด็ออกทนัทหีากมนํี�าหกออกมา

(อาจเกดิการเปลี�ยนสหีรอืการเสื�อมสภาพหากนํ�าหกลงบนพื�น ฯลฯ เนื�องจากการฤทธิ�ฟอกสขีองกรดไฮโปคลอรัส)

เมื�อระบายนํ�าออก ใหเ้ปิดกอ๊กนํ�าเพื�อลา้งอา่งใหส้ะอาด

(มฉิะนั�น อาจทําใหเ้กดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัที�อา่งและทอ่นํ�าจนเกดิสนมิได)้
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1

③ 

Tank cover

②Remove the water supply tank and drain 
tank.

Water supply 
tank

Drain tank

Take it out carefully to avoid water spilling.

Open the tank cover of the water supply 
tank.

Remove the tank

 ●

① 

Remove the water supply tank 
and drain tank from main unit.

Be sure to disconnect the power plug 
when adding water.

Open the front panel.

Make sure to use the tap water.

(Because chlorination has been performed 
generally for tap water and hence the 
miscellaneous bacterium is difficult to breed.)

Do not use the following water. 

(Otherwise, the tank deformation may be 
caused.)

Water from a water purifier, alkaline ion water, 
mineral water

Hot water above 40 ℃, or water mixed with 
detergents.

Water mixed with chemicals, air fresheners 
and essential oils.

(Otherwise, the tank may be damaged and the 
furniture, appliances, etc. may be wet.  →Page 7)

(Otherwise, mildew and miscellaneous 
bacterium may multiply fast.)

WATER SUPPLY/DRAINAGE METHOD

● Well water

(When the air volume is set to "H", the indoor 
temperature is 20 ℃ and the relative humidity 
is 30%)

With a full tank of water supports continuous 
operation of up to 9.6 hours.

(Otherwise, mildew and miscellaneous 
bacterium breeding may be caused, 
discoloration may occur, and the replacement 
cycle of the electrode unit may be shortened.)

วธิกีารจา่ยนํ�า/ระบายนํ�า

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชนํ้�าประปา

(เนื�องจากมกีารเตมิคลอรนีสําหรับนํ�าประปาโดยทั�วไปและดว้ย
เหตนุี�แบคทเีรยีตา่ง ๆ จงึเจรญิเตบิโตไดย้าก)

หา้มใชนํ้�าตอ่ไปนี�

นํ�ารอ้นที�อณุหภมูสิงูกวา่ 40 °เซลเซยีส หรอืนํ�าที�ผสมผงซกัฟอก

(มฉิะนั�น อาจทําใหถ้งัเสยีรปูทรงได)้

นํ�าผสมสารเคม ีนํ�าหอมปรับอากาศและนํ�ามนัหอมระเหย

(มฉิะนั�น อาจทําใหถ้งัเกดิความเสยีหายไดแ้ละเฟอรน์เิจอร ์
และเครื�องใชต้า่ง ฯลฯ อาจเปียกได ้ →หนา้ 7)

นํ�าจากเครื�องกรองนํ�า นํ�าอลัคาไลนไ์อออน นํ�าแร่

(มฉิะนั�น เชื�อราและแบคทเีรยีตา่ง ๆ อาจเตบิโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว)

นํ�าบอ่

(มฉิะนั�น อาจเกดิการเจรญิเตบิโตของเชื�อราและแบคทเีรยีตา่ง 
ๆ อาจเกดิการเปลี�ยนส ีและรอบการเปลี�ยนของหน่วย
อเิล็กโทรดอาจสั �นลงได)้

ปรมิาณนํ�าที�เต็มถงัสามารถรองรับการทํางานตอ่เนื�องไดส้งูสดุ 
9.6 ชั�วโมง

(เมื�อตั �งคา่ปรมิาณอากาศที�ระดบั "สงู" อณุหภมูภิายในหอ้ง
อยูท่ี�ระดบั 20 °C และความชื�นสมัพัทธอ์ยูท่ี� 30%)

ถอดถงัออก

ถอดถงัจา่ยนํ�าและถงัระบายนํ�าออกจาก
ตวัเครื�อง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถอดปลั�กไฟออกเมื�อทํา
การเตมินํ�า

เปิดแผงดา้นหนา้

ถอดถงัจา่ยนํ�าและถงัระบายนํ�าออก

ถงัจา่ยนํ�า
ถงัระบายนํ�า

นําออกอยา่งระมดัระวงัเพื�อไมใ่หนํ้�าหก

เปิดฝาปิดถงัของถงัจา่ยนํ�า

ฝาปิดถงั
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Add water to the water supply 
tank, empty the drain tank and 
install it back to the main unit.

Add one salt tablet in the tray and 
press the salt input confirm button.

Add water to the water supply tank and 
screw the tank cover tightly.

Take out one salt tablet from the salt container 
inside the main unit.

Add water with a kettle, etc. if the tank 
cannot be put into the sink.

Water fill line

Salt container

Put one salt tablet into the salt inlet of the tray.

Empty the drain tank.

Meanwhile, turn on the tap to flush the sink clean.

Tray Drain tank

Drain outlet

Close the front panel.

Press the salt input confirm button.

(The salt input confirm 
indicator lights off.)

Be sure to close the front panel properly.

Once the power plug is inserted into the power 
outlet, the product starts to drain water.

Be sure to use the supplied or optional 
salt tablet (Page 26).

If no salt tablet is added, the effect of 
hypochlorous acid may be weakened or 
even completely eliminated.

Be sure to add one salt tablet in the tray 
each time when you add water.

Install them back to the original position 
with the tank cover facing down and the 
mark facing you.

Install the water supply tank and drain tank 
back to the main unit.

Check that the tray and drain tank are already 
installed back to the innermost of the main unit.
Otherwise, the sensor may not function 
normally or water may leak out of the product.

Hold the tank firmly 
to avoid tilting.

Water supply/drainage and reassembly Adding a salt tablet

WATER SUPPLY/DRAINAGE METHOD
วธิกีารจา่ยนํ�า/ระบายนํ�า

การจา่ยนํ�า/การระบายนํ�าและการประกอบใหม่ การเพิ�มเม็ดเกลอื

เตมินํ�าเขา้ไปในถงัจา่ยนํ�า ทําใหถ้งัระบายนํ�า
วา่งและตดิตั �งกลบัเขา้ที�ตวัเครื�อง

เพิ�มเม็ดเกลอืหนึ�งเม็ดในถาดแลว้กดปุ่ มยนืยนั
การป้อนเกลอื

เตมินํ�าเขา้ไปในถงัจา่ยนํ�าและขนัฝาปิดถงัใหแ้น่น

เตมินํ�าดว้ยเหยอืกนํ�า ฯลฯ หากไมส่ามารถใสถ่งัลงในอา่งได ้

เสน้ระดบัการเตมินํ�า

ถอืถงัใหม้ั�นคงไมเ่อยีง

ทําใหถ้งัระบายนํ�าวา่งเปลา่

ชอ่งระบายออก

ในขณะเดยีวกนั ใหเ้ปิดกอ๊กเพื�อลา้งอา่งใหส้ะอาด

ตดิตั �งถงัจา่ยนํ�าและถงัระบายนํ�ากลบัไปที�ตวัเครื�อง

ตดิตั �งกลบัไปที�ตําแหน่ง
เดมิโดยใหฝ้าปิดถงัควํ�าลง
และใหเ้ครื�องหมายหนั
เขา้หาตวัคณุ

หมายเหตุNotice

หมายเหตุNotice
ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตั �งถาดและถงัระบายนํ�ากลบัเขา้ดา้นใน
สดุของตวัเครื�องแลว้ มฉิะนั�น เซนเซอรอ์าจไมทํ่างานเป็น
ปกตหิรอืนํ�าอาจรั�วออกมาจากผลติภณัฑไ์ด ้

ถาด ถงัระบายนํ�า

นําเม็ดเกลอืหนึ�งเม็ดออกจากภาชนะใสเ่กลอืที�อยูด่า้นในตวัเครื�อง

ภาชนะใสเ่กลอื

ใสเ่ม็ดเกลอืหนึ�งเม็ดลงในชอ่งเตมิเกลอืของถาด

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เพิ�มเกลอืหนึ�งเม็ดในถาดทกุครั �ง
ที�คณุเพิ�มนํ�า

ฤทธิ�ของกรดไฮโปคลอรัสอาจลดลงหรอืถกูขจัด
ออกไปโดยสิ�นเชงิหากไมไ่ดใ้สเ่ม็ดเกลอื

ตรวจอบใหแ้น่ใจวา่ใชเ้ม็ดเกลอืที�ใหม้าหรอืเม็ดเกลอื
เสรมิ (หนา้ 26)

ปิดแผงดา้นหนา้
●Connect the power plug.

(Wipe the water off power plug and your 
hands before connecting the power plug.)

เชื�อมตอ่ปลั�กไฟ

(เชด็นํ�าออกจากปลั�กไฟและมอืของคณุกอ่นการเชื�อม
ตอ่เขา้กบัปลั�กไฟ)

กดปุ่ มยนืยนัการป้อนเกลอื

(ตวับง่ชี�การป้อนเกลอืดบัลง)

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดแผงดา้นหนา้อยา่งถกูตอ้ง

ผลติภณัฑจ์ะเริ�มระบายนํ�าออกเมื�อเสยีบปลั�กไฟเขา้กบั
เตา้เสยีบแลว้

การใชง้าน
O

PER
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MAINTENANCE

Do not use the detergents 
shown below.

Precautions before maintenance

Make sure to disconnect the 
power plug before cleaning
the product.

When using chemically treated 
cloth, be sure to follow the 
instructions carefully.  

 ●

 

●

 

●
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Drain tank

Tray

Do wipe the power plug with a dry cloth.

As the degree of dirtiness varies with the water quality and operating environment, maintenance 
may be required even before the cleaning reset indicator lights on or before the specified time is 
reached, as long as there is an unpleasant odor or the water in the tank is reduced at a slower speed.

Water 
supply tank

Floater 
(inside)

Floater (inside)

Sterilization 
filter assembly

Anti-fungus 
assembly (inside)

Electrode 
unit (inside)

Pre-filter (left 
and right)

 

Drain pump

Wipe the main unit clean with a well wrung-out soft cloth when you find it dirty. Wiping with a 
hard cloth may cause scratch the surface.

Partition panel

(Otherwise, the product might operate with 
the possibility of electric shock or injury.) 

Do not use acid detergents 
or citric acidic.

(Otherwise, toxic gas may be 
produced, which is harmful to 
your health.)

    Dust filter 
(left and right)

การบํารงุรักษา

หมายเหตุNotice

ขอ้ควรระวงักอ่นการบํารงุรักษา

เมื�อใชผ้า้ที�ผา่นการใชส้ารเคมตีอ้ง
ปฏบิตัติามคําแนะนําอยา่งระมดัระวงั

อยา่ใชส้ารทําความสะอาดที�แสดงดา้นลา่ง

ฝาปิด

ถงัระบายนํ�า

ถงัจา่ยนํ�า

ทุน่ลอยนํ�า 
(ดา้นใน)

หน่วยอเิล็กโทรด (ดา้นใน)

ทุน่ลอยนํ�า (ดา้นใน)

ชดุตวักรองฆา่เชื�อ

แผงกั �น

ปั� มระบายนํ�าชดุป้องกนัเชื�อรา (ดา้นใน)

ตวักรองฝุ่ น
(ซา้ยและขวา)

ถาด แผน่กรองชั �นแรก 
(ซา้ยและขวา)นํ�า

ยา
ทํา

คว
าม

สะ
อา

ดท
ี�เป็

นก
รด

ทนิ
เน

อร
์

นํ�า
ยา

ฟอ
กข

าว

ผงขดั

WARNING  คําเตอืน

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดการเชื�อมตอ่ปลั�ก
ไฟกอ่นการทําความสะอาดผลติภณัฑ์

อยา่ใชผ้งสารทําความสะอาด
ที�เป็นกรดหรอืกรดซติรกิ

(มฉิะนั�น ผลติภณัฑอ์าจทํางานโดยมคีวามเป็นไปไดว้า่
จะเกดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืการบาดเจ็บ)

(มฉิะนั�น อาจกอ่ใหเ้กดิเกดิกา๊ซพษิไดซ้ ึ�ง
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของคณุ)

เชด็ตวัเครื�องใหส้ะอาดดว้ยผา้นุ่มเมื�อคณุพบวา่สกปรก การเชด็ดว้ยผา้แข็งอาจทําใหพ้ื�นผวิเป็นรอยได ้

ใหเ้ชด็ปลั�กไฟดว้ยผา้แหง้

เนื�องจากระดบัความสกปรกแตกตา่งกนัไปตามคณุภาพนํ�าและสภาพแวดลอ้มการทํางาน อาจจําเป็นตอ้งมกีารบํารงุรักษากอ่น
ที�ตวับง่ชี�รเีซต็การทําความสะอาดสวา่งขึ�นหรอืกอ่นถงึเวลาที�ไดกํ้าหนดไว ้ตราบใดที�มกีลิ�นที�ไมพ่งึประสงคห์รอืนํ�าในถงัลด
ลงที�ความเร็วที�ชา้ลง

ผง
ซกั

ฟอ
กท

ี�มี
ฤท

ธิ�เ
ป็น

ดา่
ง

แอ
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Do not remove the floater.

If the floater is shifted:

Fit both protrusions into the corresponding 
holes of appropriate sizes.

(If the floater is not installed correctly, the 
product cannot operate and water may leak.)

Flush the water supply tank and drain tank clean.

 

 

Tank <Every day>

Protrusions

FloaterHoles

Drain tank

Please contact the dealer for purchase or replacement of the above accessories.

Cleaning frequency varies with water quality and operating environment.

MAINTENANCE
การบํารงุรักษา

Sterilization filter Anti-fungus assemblyElectrode unit

User routine 
cleaning

Dust filter 

-

About once 
a month

About once 
a month

About once 
a monthการทําความสะอาด

ตามปกตขิองผูใ้ช ้

หน่วยอเิล็กโทรด ตวักรองฝุ่ น แผน่กรองฆา่เชื�อ ชดุป้องกนัเชื�อรา

ประมาณเดอืนละครั �งประมาณเดอืนละครั �งประมาณเดอืนละครั �ง

About 5 years About 5 years About 5 yearsAbout 2 yearsReplacement cycle
รอบการเปลี�ยน ประมาณ 5 ปี ประมาณ 2 ปี ประมาณ 5 ปี ประมาณ 5 ปี

โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายเพื�อซื�อหรอืเปลี�ยนอปุกรณเ์สรมิขา้งตน้

ความถี�ในการทําความสะอาดจะแตกตา่งกนัไปขึ�นอยูก่บัคณุภาพนํ�าและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน

ลา้งถงัจา่ยนํ�าและถงัระบายนํ�าใหส้ะอาด

อยา่ถอดทุน่ลอยนํ�าออก

(ผลติภณัฑจ์ะไมทํ่างานและนํ�าอาจรั�วไดห้ากทุน่ลอยนํ�าไดรั้บ
การตดิตั �งอยา่งไมถ่กูตอ้ง)

หากทุน่ลอยนํ�าถกูทําใหเ้ลื�อนออกไป:

จัดใหส้ลกัทั �งสองเขา้ลงในรทูี�มขีนาดตรงกนัในแตล่ะดา้น
ถงัระบายนํ�า

รู

สลกั

ทุน่ลอยนํ�า

ถงั <ทกุวนั>

(If water spills out on the floor, etc., 
discoloration or deterioration may 
be caused due to the bleaching 
effect of hypochlorous acid.)

Make sure that no water 
spills out when carrying the 
water supply tank, drain 
tank or tray. If any water 
spills out, wipe it off 
immediately. 

CAUTION ขอ้ควรระวงั

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่นํี�าหกออกมา
เมื�อถอืถงัจา่ยนํ�า ถงัระบายนํ�า หรอืถาด 
ใหเ้ชด็ออกทนัทหีากมนํี�าหกออกมา

(อาจเกดิการเปลี�ยนสหีรอืการเสื�อมสภาพหาก
นํ�าหกลงบนพื�น ฯลฯ เนื�องจากการฤทธิ�ฟอกสขี
องกรดไฮโปคลอรัส)

(Otherwise, the sink and water pipe 
may oxidize to form rust.)

When draining the water, 
turn on the tap to flush the 
sink clean.
เมื�อระบายนํ�าออก ใหเ้ปิดกอ๊กนํ�าเพื�อ
ลา้งอา่งใหส้ะอาด

(มฉิะนั�น อาจทําใหเ้กดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัที�
อา่งและทอ่นํ�าจนเกดิสนมิได)้

Do not clean the product 
with gasoline or other volatile 
mixture solvents, and avoid 
contacting with spray 
insecticides.

(Otherwise, the product may crack or 
short circuit with the possibility of 
injury, fire or electric shock.)

หา้มทําความสะอาดผลติภณัฑด์ว้ยนํ�ามนั
เบนซนิหรอืตวัทําละลายที�มสีว่นผสมของ
สารระเหยอื�น ๆ และหลกีเลี�ยงการสมัผัสกบั 
ยาฆา่แมลงชนดิสเปรย์

(มฉิะนั�นผลติภณัฑอ์าจแตกรา้วหรอืลดัวงจร 
รวมถงึมโีอกาสเกดิการบาดเจ็บ ไฟไหม ้
หรอืไฟฟ้าชอ็ต)
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※

 
●

 

 

1
 Remove the dust 

filter.

2

3
①

①

 

②

②

Insert the protrusions (two) of the pre-filter 
into the holes (two) on the main unit.

③Push it in until it clicks into place.

●

●

●

※

After replacement, fill in the replacement date, etc. on the
 "(Check records)" label on the inner surface of the front panel.

As the degree of dirtiness varies with the operating 
environment, replacement may be required even within 2 
years if there is still an unpleasant odor or the water in the 
tank is reduced a slower speed upon maintenance.

The product runs 12 
hours a day.Conditions

About once 
every 2 years

Replacement 
cycle

Reference replacement cycle of the dust filter

Holes

Protrusions

Install the dust filter.

Install the pre-filter and dust filter 
back. 

Install the dust filter and pre-filter back in turn.   

Do not operate the product with the dust 
filter or pre-filter removed. (Otherwise, dust 
may build up inside the main unit, thus 
resulting in malfunction.)

As the degree of dirtiness varies with the 
operating environment, maintenance may 
be required even before the specified time 
is reached, as long as there is an unpleasant 
odor or the water in the tank is reduced at 
a slower speed.

Do not wash the dust filter with water.

Pre-filter

NozzleNozzle

Dust filter

Remove the dirt with a vacuum 
cleaner, etc.

Pull the top of the 
pre-filter forward to 
remove the pre-filter.

Remove the pre-filter and the dust 
filter.

Remove the pre-filter and the dust filter in turn.

Dust filter <About once a month>Pre-filter <About once a month>

MAINTENANCE
การบํารงุรักษา

แผน่กรองชั �นแรก <ประมาณเดอืนละครั �ง> ตวักรองฝุ่ น <ประมาณเดอืนละครั �ง>

ถอดแผน่กรองชั �นแรกและตวักรองฝุ่ นออก

ถอดแผน่กรองชั �นแรกและตวักรองฝุ่ นออกตามลําดบั

ดงึสว่นบนของแผน่กรองชั �น
แรกไปขา้งหนา้เพื�อนําแผน่
กรองชั �นแรกออก

ถอดตวักรองฝุ่ นออก

อยา่ใชง้านผลติภณัฑโ์ดยที�ไมม่ตีวักรองฝุ่ นหรอืแผน่
กรองชั �นแรก (มฉิะนั�น ฝุ่ นอาจสะสมอยูภ่ายในตวัเครื�อง 
สง่ผลใหก้ารทํางานผดิปกตไิด)้

ตดิตั �งตวักรองฝุ่ นและแผน่กรองชั �นแรกกลบัเขา้ที�
ตามลําดบั   

ตดิตั �งตวักรองฝุ่ น

สอดสลกั (สอง) ของแผน่กรองชั �นแรกลงในร ู(สอง) 
บนตวัเครื�อง

สลกั

รู

ดนัเขา้ไปจนเขา้ที�

อยา่ลา้งตวักรองฝุ่ นดว้ยนํ�า

เนื�องจากระดบัความสกปรกแตกตา่งกนัไปตามสภาพ
แวดลอ้มการทํางาน อาจจําเป็นตอ้งมกีารบํารงุรักษา
กอ่นถงึเวลาที�ไดกํ้าหนดไว ้ตราบใดที�มกีลิ�นที�ไมพ่งึ
ประสงคห์รอืนํ�าในถงัลดลงที�ความเร็วที�ชา้ลง

ขจัดสิ�งสกปรกดว้ยเครื�องดดูฝุ่ น ฯลฯ

ตวักรองฝุ่ น

หวัฉีด หวัฉีด

ตวักรองอากาศขั �นตน้

ตดิตั �งแผน่กรองชั �นแรกและตวักรองฝุ่ นกลบัเขา้ที�

อา้งองิรอบการเปลี�ยนของตวักรองฝุ่ น

รอบการเปลี�ยน ประมาณหนึ�งครั �ง    ทกุ ๆ 2 ปี

เงื�อนไข ผลติภณัฑทํ์างาน 12 
ชั�วโมงตอ่วนั

เนื�องจากระดบัความสกปรกจะแตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
อาจจําเป็นตอ้งทําการบํารงุรักษาแมว้า่ยงัไมถ่งึ 2 ปีก็ตามหากพบวา่มกีลิ�นที�ไม่
พงึประสงคห์รอืนํ�าในถงัลดลงดว้ยความเร็วที�ชา้ลงหลงัจากที�ทําการบํารงุรักษา

หลงัจากการเปลี�ยน ใหก้รอกวนัที�เปลี�ยน ฯลฯ บนฉลาก “(ตรวจสอบบนัทกึ)” 
ที�พื�นผวิดา้นในของแผงดา้นหนา้

(Optional accessories:  Page 26)
(อปุกรณเ์สรมิ:  หนา้ 26)

※
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1
① 

②
 

※1You cannot take the tray out without lifting 
the slider latch (electrode unit). Therefore, 
be sure to check that the electrode unit is 
lifted before taking the tray out.

2

 

 

①While pressing them in the arrow direction,

②

3

●

●

4
① Place the anti-fungus 

assembly horizontally 
into the recess.

②

③

5
①

② 

③ Slide down the slider latch to the bottom.※2

※2 You cannot close the front panel without 
pulling the slider latch to the bottom.

 

① ③

②

Slider latch (Sliding while pinching.)

Install the tray.

Set slider latch at the top position.

Install the tray back to the main unit.

Recess

Gear

Install the gear 
of the sterilization 
filter assembly into 
the recess of the tray.

Insert the partition 
panel along the 
groove.

Install the partition panel, sterilization 
filter assembly and anti-fungus 
assembly onto the tray.

Wipe the dirt with a swab, or use a 
toothbrush to scrub it.

Remove the incrustation and any other dirt 
with a soft cloth moistened in water.

Empty the tray and flush thoroughly.

②

①

Hole (Tray)
Hole (Tray)

Protrusions

Buckle (Tray)

Floater
insert them into the holes.

If the floater is shifted: 
Put the protrusions under the buckle.

Floater

Anti-fungus assembly

Sterilization filter assembly

Partition panel (pump assembly)

Remove the partition panel, 
sterilization filter assembly and 
anti-fungus assembly from the 
tray, and clean them one by one.

② 

①

Slider latch (Sliding 
while pinching.)

Lift the tray up slightly 
and pull it out.

Remove the tray.

Slide up the slider latch to the top.※1

Remove the tray from the main unit.

Tray·Partition panel <About once a month>

Do not remove the floater (expanded 
polystyrene). (The product may not work if 
they are not installed correctly.)

MAINTENANCE
การบํารงุรักษา

ถาด · แผงกั �น <ประมาณเดอืนละครั �ง>

ถอดถาดออกจากตวัเครื�อง ทําใหถ้าดวา่งเปลา่และลา้งใหท้ั�วถงึ

ตดิตั �งแผงกั �น ชดุกรองฆา่เชื�อ 
และชดุป้องกนัเชื�อราลงบนถาด

ถอดแผงกั �น ชดุกรองฆา่เชื�อ 
และชดุป้องกนัเชื�อราออกจากถาด 
และทําความสะอาดทลีะรายการ

ตดิตั �งถาดกลบัไปที�ตวัเครื�อง

เลื�อนสลกัตวัเลื�อนขึ�นดา้นบน※1

ถอดถาดออก

ยกถาดขึ�นเล็กนอ้ยและ
ดงึออก

คณุไมส่ามารถอดถาดออกโดยที�ไมย่กสลกัตวัเลื�อน 
(หน่วยอเิล็กโทรด) ดงันั�น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดย้ก
หน่วยอเิล็กโทรดขึ�นกอ่นนําถาดออก

แผงกั �น (ชดุปั� ม)

ชดุตวักรองฆา่เชื�อ

ชดุป้องกนัเชื�อรา

ทุน่ลอยนํ�า

อยา่ถอดทุน่ลอยนํ�าออก (โฟมโพลสีไตรนี) 
(ผลติภณัฑอ์าจไมทํ่างานหากไดรั้บการตดิตั �งอยา่งไมถ่กูตอ้ง)

หากทุน่ลอยนํ�าถกูทําใหเ้ลื�อนออกไป:
วางสว่นที�ยื�นออกมาที�ใตต้ะขอ

ในขณะที�กดทุน่ลอยนํ�าตามทศิทางลกูศร
ใหใ้สล่งในรู

ทุน่ลอยนํ�า

ตะขอ (ถาด)

ร ู(ถาด)
ร ู(ถาด)

สลกั

ขจัดคราบสกปรกและสิ�งสกปรกอื�น ๆ ดว้ยผา้นุ่มชบุนํ�า

เชด็สิ�งสกปรกดว้ยสําลหีรอืใชแ้ปรงสฟัีนขดั

วางชดุป้องกนัเชื�อราใน
แนวนอนที�ชอ่ง

ใสแ่ผงกั �นตามรอ่ง

ตดิตั �งเฟืองของชดุกรองฆา่เชื�อลงในชอ่งของถาด

เฟือง

ชอ่ง

ตั �งคา่สลกัตวัเลื�อนที�ตําแหน่งบนสดุ

ตดิตั �งถาด

เลื�อนสลกัตวัเลื�อนลงดา้นลา่ง※2

สลกัตวัเลื�อน (เลื�อนขณะหนบี)

คณุไมส่ามารถปิดแผงดา้นหนา้โดยไมด่งึสลกัตวัเลื�อน
ลงดา้นลา่ง

สลกัตวัเลื�อน (เลื�อนขณะบบีสลกั)
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1
①

②

2

 

3 ●

 

●

The tank cannot supply water to the main 
unit anymore.

●

 
●

4

 

②

②
③

①

①

5

BuckleHole

Align the buckle with 
the hole and insert it 
vertically downward.

Hand screwCouplerNotches

Partition plate

Install the hand 
screw onto the 
partition plate.

Buckles (two)

Align the buckles (two) of 
the coupler with the notches 
and insert them in.

Install the pump assembly onto the 
partition plate.

Buckles (three)Buckles (three)

Positioning mark（    ）
Positioning mark（    ）

(Align the pump filter and the cover with the 
respective positioning marks, and fasten the 
buckles (three).)

Install the pump filter, impeller and cover.

Install the pump filter and impeller 
onto the pump assembly.

Make sure that the sealing ring is installed 
correctly.

Water may leak out or the product may 
malfunction.

Install the removed parts back properly; 
otherwise:

Wipe the dirt off the pump filter with a 
cotton swab, or use a toothbrush to scrub it.

Do not remove the hose or the sealing ring.
Wash it with water.

 

①

③

①
② ②

Pump filter

Sealing ring 
(Do not 
remove it.)

Inside the cover

CoverImpeller

Rotate the cover on the opposite side to the 
pump filter in the arrow direction (①) and 
remove the impeller.

Remove the pump filter and impeller 
from the pump assembly.

Lift the drain pump up to 
pull it out.

②

①

Drain pump

Coupler

Pump 
assembly

Hand screw

Unscrew the hand screw and remove the 
coupler from the partition plate.

Remove the pump assembly from 
the partition panel.

Pump assembly <About once every 6 months>

Suggested time—Cleaning frequency varies with 
water quality and operating environment. It is 
suggested to clean it at least about once every 
6 months. 

MAINTENANCE
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ชดุปั� ม<ประมาณหนึ�งครั �งทกุ ๆ 6 เดอืน>

ถอดชดุปั� มออกจากแผงกั �น ตดิตั �งตวักรองปั� มและใบพัดเขา้กบัชดุปั� ม

ถอดตวักรองปั� มและใบพัดออกจากชดุปั� ม

ตดิตั �งชดุปั� มบนแผงกั �น

ลา้งดว้ยนํ�า

คลายเกลยีวสกรขูนัและถอดขอ้ตอ่ออกจากแผงกั �น ตดิตั �งตวักรองปั� ม ใบพัด และฝาปิด

(จัดตําแหน่งตวักรองปั� มและฝาปิดใหต้รงกบัเครื�องหมาย
แสดงตําแหน่ง และยดึตะขอใหแ้น่น (สาม))

ขอ้ตอ่

ยกปั� มระบายนํ�าขึ�นเพื�อดงึออก

ชดุปั� ม

หมนุฝาปิดดา้นตรงขา้มกบัตวักรองปั� มตามทศิทางลกูศร 
(①) และถอดใบพัดออก

ใบพัด       ฝาปิด ตวักรองปั� ม

ปั� มระบายนํ�า

สกรขูนั

อยา่ถอดทอ่หรอืแหวนซลีออก

เชด็สิ�งสกปรกออกจากตวักรองปั� มดว้ยกา้นสําล ี
หรอืใชแ้ปรงสฟัีนขดั

ตดิตั �งช ิ�นสว่นที�ไดถ้อดไปกลบัเขา้อยา่งถกูตอ้ง มฉิะนั�น:

ถงันํ�าจะไมส่ามารถจา่ยนํ�าเขา้สูต่วัเครื�องไดอ้กีตอ่ไป

นํ�าอาจรั�วไหลออกหรอืผลติภณัฑอ์าจทํางานผดิปกตไิด ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แหวนซลีไดรั้บการตดิตั �งอยา่งถกูตอ้ง
เวลาที�แนะนํา—ความถี�ในการทําความสะอาดจะแตกตา่งกนั
ไปขึ�นอยูก่บัคณุภาพนํ�าและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
แนะนําใหทํ้าความสะอาดอยา่งนอ้ยทกุ ๆ 6 เดอืน

เครื�องหมายแสดงตําแหน่ง

ตะขอ (สาม) ตะขอ (สาม)

จัดตําแหน่งตะขอ (สอง) ของขอ้ตอ่
ใหต้รงกบัรอ่งและใสเ่ขา้ไปขา้งใน

ตดิตั �ง
สกรขูนัเขา้กบัแผงกั �น

ตะขอ (สอง) แผงกั �น

รอ่ง ขอ้ตอ่ สกรขูนั

จัดตําแหน่งตะขอใหต้รงกบัรู
แลว้ใสล่งเขา้ไปในแนวตั �ง

รู ตะขอ

แหวนซลี 
(หา้มถอดออก)

เครื�องหมายแสดงตําแหน่ง

ดา้นในฝาปิด
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② 

●

 ●

 

 
●

Check whether the mesh of the 
anti-fungus assembly is damaged.

●

→

Check whether the housing of 
the anti-fungus assembly is dirty.

●

→

●

●

Do not leave a gap between the sterilization filter and the filter plate as well as 
the filter frame, nor press the round parts of both ends. 
(Otherwise, performance degradation may be caused.)

Install the filter plate onto the filter frame.

Insert the sterilization filter into the filter frame.Install

Wash

Do not reverse it

Open

Wash the filter frame and filter plate with water

Do not dry it with a drier. (Doing this may cause shrinkage)

Do not scrub it with a brush or wash it with a washing machine.

Disassemble

Sterilization filter assembly <About once a month>

After replacement, fill in the replacement date, etc. 
on the "(Check records)" label on the inner surface 
of the front panel.

(Optional accessories:  Page 26)

The product runs 
12 hours a day.

Filter frame Filter plate

Conditions

Replacement cycle

The anti-fungus agent has its own special 
smell, harmless to humans.

The anti-fungus agent will 
be small along with the use. 
This is not a problem with 
the anti-fungus performance.

If dirty, wipe it clean with 
a soft cloth.

If damaged, replace it.

Do not scrub it with a brush, 
nor disassemble it.

Wash it with water.

Anti-fungus assembly <About once a month>

 

● The anti-fungus assembly may have powder sometimes. 
This is normal and not a 
problem with use.

Press and wash sterilization filter with clean/warm water.

Sterilization filter

Remove the filter plate and 
sterilization filter from the 
filter frame.  

About once 
every 5 years

หมายเหตุNotice

ชดุป้องกนัเชื�อรา <ประมาณหนึ�งครั �งตอ่เดอืน>

ลา้งดว้ยนํ�า

อยา่ขดัดว้ยแปรงหรอืถอดแยกชิ�นสว่น

ตรวจสอบวา่ตาขา่ยของชดุป้องกนัเชื�อรา
เสยีหายหรอืไม่

ใหทํ้าการเปลี�ยนหากไดรั้บความเสยีหาย

ตรวจสอบวา่กลอ่งชดุป้องกนัเชื�อราสกปรกหรอืไม่

ใหใ้ชผ้า้นุ่มเชด็ทําความสะอาดหากสกปรก

ชดุป้องกนัเชื�อราอาจมผีงเป็นบาง
ครั �ง นี�เป็นเรื�องปกตแิละไมม่ี
ปัญหาในการใชง้าน

สารตา้นเชื�อราจะมจํีานวนนอ้ยตามการใชง้าน 
นี�ไมใ่ชปั่ญหาสําหรับประสทิธภิาพในการตา้นเชื�อราแตอ่ยา่งใด

สารตา้นเชื�อรามกีลิ�นเฉพาะของตวัเองซึ�งไมเ่ป็นอนัตรายตอ่มนุษย์

Anti-fungus 
agent

Housing
กลอ่ง

สารตา้นเชื�อรา

Reference replacement cycle of the anti-fungus assembly
รอบการเปลี�ยนของชดุป้องกนัเชื�อรา

รอบการเปลี�ยน ประมาณหนึ�งครั �งทกุ ๆ 5 ปี

ผลติภณัฑทํ์างาน 12 
ชั�วโมงตอ่วนั

เงื�อนไข

(อปุกรณเ์สรมิ: หนา้ 26)

หลงัจากการเปลี�ยน ใหก้รอกวนัที�เปลี�ยน ฯลฯ บนฉลาก 
“(ตรวจสอบบนัทกึ)” ที�พื�นผวิดา้นในของแผงดา้นหนา้

ชดุแผน่กรองฆา่เชื�อ<ประมาณหนึ�งครั �งตอ่เดอืน>

ถอดตวักรองและแผน่กรองฆา่เชื�อออก
จากโครงตวักรอง

ถอดประกอบ โครงตวักรอง

ลา้ง กดและลา้งตวักรองฆา่เชื�อดว้ยนํ�าสะอาด/นํ�าอุน่

อยา่ขดัตวักรองฆา่เชื�อดว้ยแปรงหรอืลา้งดว้ยเครื�องซกัผา้

อยา่ทําใหแ้หง้ดว้ยเครื�องเป่า (การทําเชน่นี�อาจทําใหห้ดตวัได)้

ลา้งโครงตวักรองและตวักรองดว้ยนํ�า

ใสแ่ผน่กรองฆา่เชื�อลงในโครงตวักรอง

ตดิตั �งตวักรองเขา้กบัโครงตวักรอง

อยา่เวน้ชอ่งวา่งระหวา่งตวักรองฆา่เชื�อและตวักรองรวมถงึโครงตวักรอง หรอืกดสว่นที�เป็นวงกลมที�
ปลายสดุของทั �งสองขา้ง (มฉิะนั�น อาจเกดิการเสื�อมประสทิธภิาพได)้

ตดิตั �ง

MAINTENANCE
การบํารงุรักษา

แผน่กรองฆา่เชื�อ ตวักรอง เปิด

อยา่หมนุกลบั
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※
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●

●

●

●

● When lifting up or pressing down the electrode unit, please pinch the slider latch to move it.

Be sure to use the electrode unit dedicated for this product. (See "Optional accessories" on Page 26.)

After replacement, fill in the replacement date, etc. on the "(Check records)" label on 
the inner surface of the front panel.

The replacement cycle may vary with the water quality and operating environment.

About once every 5 years. (In the case that the product runs 12 hours a day.)

The electrode reset indicator will become steady on after 
blinking for about one month. (When the electrode reset 
indicator becomes steady on, the product cannot operate.)

 ● When the electrode reset indicator blinks, replace the 
electrode unit.

When the electrode reset indicator blinks

When replacing the electrode unit

After replacement, fill in the replacement date, etc. on the "(Check records)" label on the inner 
surface of the front panel.

Please dispose of the used sterilization filter as non-combustible garbage. However, do not discard 
the filter frame and filter plate.

As the degree of dirtiness varies with the water quality and operating environment, replacement may 
be required even within 5 years if there is still an unpleasant odor or the water in the tank is reduced 
at a slower speed upon maintenance.

(Optional accessories:  Page 26)

The product runs 12 hours a day.Conditions

Replacement cycle

Reference replacement cycle of the sterilization filter

Requirements

About once every 5 years

MAINTENANCE
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เมื�อทําการเปลี�ยนหน่วยอเิล็กโทรด

รอบการเปลี�ยนของแผน่กรองฆา่เชื�อ

รอบการเปลี�ยน ประมาณหนึ�งครั �งทกุ ๆ 5 ปี※

เงื�อนไข ผลติภณัฑทํ์างาน 12 ชั�วโมงตอ่วนั

(อปุกรณเ์สรมิ: หนา้ 26)

เนื�องจากระดบัความสกปรกจะแตกตา่งกนัไปตามคณุภาพนํ�าและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน อาจจําเป็นตอ้งทําการบํารงุรักษา
แมว้า่ภายใน 5 ปีกต็ามหากพบวา่ยงัมกีลิ�นที�ไมพ่งึประสงคห์รอืนํ�าในถงัลดลงที�ความเร็วที�ชา้ลงหลงัจากที�ทําการบํารงุรักษา

โปรดทิ�งแผน่กรองฆา่เชื�อที�ใชแ้ลว้ในกลุม่ขยะที�ไมต่ดิไฟ อยา่งไรกต็าม อยา่ทิ�งโครงตวักรองและตวักรอง

หลงัจากการเปลี�ยน ใหก้รอกวนัที�เปลี�ยน ฯลฯ บนฉลาก “(ตรวจสอบบนัทกึ)” ที�พื�นผวิดา้นในของแผงดา้นหนา้

เมื�อตวับง่ชี�รเีซต็อเิล็กโทรดกะพรบิ

ใหเ้ปลี�ยนหน่วยอเิล็กโทรดเมื�อตวับง่ชี�รเีซต็อเิล็กโทรดกะพรบิ

ตวับง่ชี�รเีซต็อเิล็กโทรดจะคงที�อยูอ่ยา่งนั�นหลงัจากการกะพรบิเป็นเวลาประมาณหนึ�งเดอืน 
(ผลติภณัฑจ์ะไมทํ่างานเมื�อตวับง่ชี�รเีซต็อเิล็กโทรดตดิคงที�)

ประมาณหนึ�งครั �งทกุ ๆ 5 ปี (ในกรณีที�ผลติภณัฑทํ์างานวนัละ 12 ชม.)

รอบการเปลี�ยนอาจแตกตา่งกนัไปตามคณุภาพนํ�าและสภาพแวดลอ้มการทํางาน

หลงัจากการเปลี�ยน ใหก้รอกวนัที�เปลี�ยน ฯลฯ บนฉลาก “(ตรวจสอบบนัทกึ)” ที�พื�นผวิดา้นในของแผงดา้นหนา้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชห้น่วยอเิล็กโทรดสําหรับผลติภณัฑน์ี�โดยเฉพาะ (ด ู“อปุกรณเ์สรมิ” ที�หนา้ 26)

โปรดบบีสลกัตวัเลื�อนเพื�อเคลื�อนยา้ยเมื�อยกขึ�นหรอืกดหน่วยอเิล็กโทรด

ขอ้กําหนด
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Removing

① 

②

③

④

⑤

⑥ 

⑦

⑧

① 

②

③ 

④

⑤

⑥ 

⑦

⑧ 

●The electrode unit is a mixture of plastic and metal. Please dispose of it according to your local 
garbage classification rules.

Disposing of the electrode unit

Close the front panel.

Insert the power plug into the power outlet, 

and press and hold          for about 3 seconds.

Install the water supply tank and drain tank 
back to the main unit.

Pull the slider latch down.

Install the tray back to the main unit.

Lift the slider latch up and place the electrode 
unit into the main unit.

(If not installed securely, the housing may 
fall off when you lift the slider latch.)

Insert the housing completely to the end.

CloseBuckles 
(two)

Holes (two)

Align the buckles with the holes.

Install the housing onto the electrode unit.

Align with the direction of the line

Protrusions
Recesses

Insert the protrusions (two) 
into the recesses (two).

Install the connector of the new electrode unit 
onto the main unit.

Connector

Remove the connector.

Press

Press

Open
Cover

Remove the housing of the electrode unit.

Electrode unit

Press the slider latch down and take the 
electrode unit out from the main unit.

Remove the tray from the main unit.

Lift the slider latch up and place the 
electrode unit into the main unit.

Take the water supply tank and drain tank 
out.

Open the front panel.

Disconnect the power plug.

Removing/Installing the electrode unit

Press

 Installing

MAINTENANCE
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การกําจัดหน่วยอเิล็กโทรด

การถอด/การตดิตั �งหน่วยอเิล็กโทรด

การถอด

ถอดปลั�กไฟ

เปิดแผงดา้นหนา้

นําถงัจา่ยนํ�าและถงัระบายนํ�าออก

ยกสลกัตวัเลื�อนขึ�นและวางหน่วยอเิล็กโทรดลงใน
ตวัเครื�อง

ถอดถาดออกจากตวัเครื�อง

กดสลกัตวัเลื�อนลงและนําหน่วยอเิล็กโทรดออกจาก
ตวัเครื�อง

หน่วยอเิล็กโทรด

ถอดกลอ่งชดุอเิล็กโทรด

ฝาปิด เปิด

กด

ถอดปลั�ก

ปลั�ก

หน่วยอเิล็กโทรดเป็นสว่นผสมระหวา่งพลาสตกิกบัโลหะ กรณุากําจัดหน่วยอเิล็กโทรดตามกฎการจําแนกประเภทขยะในพื�นที�ของคณุ

ปิดแผงดา้นหนา้

เสยีบปลั�กไฟเขา้กบัเตา้เสยีบ และกด          คา้งไวป้ระมาณ 
3 วนิาที

ตดิตั �งถงัจา่ยนํ�าและถงัระบายนํ�ากลบัไปที�ตวัเครื�อง

ดงึสลกัตวัเลื�อนลง

ตดิตั �งถาดกลบัไปที�ตวัเครื�อง

ยกสลกัตวัเลื�อนขึ�นและวางหน่วยอเิล็กโทรดลงในตวัเครื�อง

(กลอ่งอาจหลดุออกมาเมื�อคณุยกสลกัตวัเลื�อนหากไม่
ไดต้ดิตั �งไวอ้ยา่งแน่นหนา)

ใสก่ลอ่งเขา้ไปจนสดุ

ตะขอ 
(สอง)

ปิด

ร ู(สอง)

จัดตําแหน่งตะขอใหต้รงกบัรู

ตดิตั �งกลอ่งเขา้กบัหน่วยอเิล็กโทรด

ตรงกบัแนวของเสน้

สลกั
ชอ่ง

ใสส่ลกั (สอง) 
ลงในชอ่ง (สอง)

ตดิตั �งปลั�กของหน่วยอเิล็กโทรดใหมเ่ขา้กบัตวัเครื�อง

การตดิตั �ง

กด

กด

การบํารงุรักษ
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JDJPL7000016
JDJPL7000012 JDJPL7000020

JDJPL7000023

OPTIONAL ACCESSORIES

Replacement 
salt tablets

Replacement 
electrode unit

Replacement 
dust filter 
(2 pieces)

Replacement 
sterilization filter

Replacement 
anti-fungus 
assembly

Part No.: Part No.:
Part No.:

Part No.:
Part No.:

F-ZPL10Z

Please contact the dealer for purchase or replacement of the above accessories.

Not include filter 
plate and filter frame.  

①

②

③ 

④

⑤

⑥ Store the product in a dry, level and stable place in an upright position.

After the operation is stopped, disconnect the power plug and cover the main unit with a 
plastic bag or the like.

If the drying operation is canceled halfway, the sterilization filter may not be completely dried.

(The status indicator blinks 
alternately at two positions.)

It will stop automatically after about 2 hours.

To cancel it halfway, press and hold these two 
buttons for about 2 seconds again.

The product will start the drying operation of the 
sterilization filter in the [H] mode.

Press and hold both          and          for about 2 seconds.

Drying operation of the sterilization filter

Insert the power plug into the power outlet to enter drying operation of the sterilization filter.
 (To prevent mildew and miscellaneous bacterium breading)

Wipe each part dry and install them back to the main unit. The water refill indicator, drain indicator 
and salt input confirm indicator will blink.

Empty the water supply tank, drain tank and tray, and clean the product.
Disconnect the power plug.

When idle for a long time

MAINTENANCE
การบํารงุรักษา

หมายเหตุNotice

ถอดปลั�กไฟ

ทําใหถ้งัจา่ยนํ�า ถงัระบายนํ�า และถาดวา่ง และทําความสะอาดผลติภณัฑ์

เชด็แตล่ะสว่นใหแ้หง้และตดิตั �งกลบัเขา้ไปที�ตวัเครื�อง ตวับง่ชี�การเตมินํ�า ตวับง่ชี�ระบายนํ�า และตวับง่ชี�ยนืยนัการป้อนเกลอืจะ
กะพรบิ

เสยีบปลั�กไฟเขา้กบัเตา้เสยีบเพื�อเริ�มการทําใหแ้ผน่กรองฆา่เชื�อแหง้ (เพื�อป้องกนัการเตบิโตของเชื�อราและแบคทเีรยีตา่ง ๆ)

เมื�อไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน

การทําใหแ้ผน่กรองฆา่เชื�อแหง้

กดทั �ง          และ          คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที

ผลติภณัฑจ์ะเริ�มการทําใหแ้ผน่กรองฆา่เชื�อแหง้ในโหมด [สงู]

จะหยดุการทํางานโดยอตัโนมตัหิลงัจากผา่นไปประมาณ 2 ชั�วโมง

เพื�อยกเลกิในขณะที�กําลงัทํางานอยู ่ใหก้ดปุ่ มสองปุ่ มนี�คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที

(ตวับง่ชี�สถานะจะกะพรบิสลบักนั
ระหวา่งสองตําแหน่ง)

แผน่กรองฆา่เชื�ออาจไมแ่หง้สนทิหากการทําใหแ้หง้ถกูยกเลกิในขณะที�กําลงัทํางานอยู่

ใหถ้อดปลั�กไฟและคลมุตวัเครื�องดว้ยถงุพลาสตกิหรอืสิ�งอื�นที�คลา้ยคลงึกนัหลงัจากหยดุการทํางานแลว้

จัดเกบ็ผลติภณัฑใ์นที�แหง้ สมํ�าเสมอ และมั�นคงในตําแหน่งตั �งตรง

อปุกรณเ์สรมิ

เม็ดเกลอืสําหรับ
การเปลี�ยน

หน่วยอเิล็กโทรด
สําหรับการเปลี�ยน ตวักรองฝุ่ นสําหรับ

การเปลี�ยน (2 ชิ�น)

แผน่กรองฆา่เชื�อ
สําหรับการเปลี�ยน ชดุป้องกนัเชื�อรา

สําหรับการเปลี�ยน

ไมร่วมตวักรองและ
โครงตวักรอง

โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายเพื�อซื�อหรอืเปลี�ยนอปุกรณเ์สรมิขา้งตน้

หมายเลขชิ�นสว่น: หมายเลขชิ�นสว่น:
หมายเลขชิ�นสว่น: หมายเลขชิ�นสว่น:

หมายเลขชิ�นสว่น:
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●

Clean the filter. (Page 20)→
Is there incrustation or dust accumulated on the sterilization 
filter assembly?

●

→

① The air volume is small.

Is the pre-filter or the dust filter clogged with dust or the like? ●

Clean the filter. (Page 20)→

 ●

 →

②
 

 

●

→

●

Make sure that you have added one tablet of salt into the tray 
and then pressed the salt input confirm button. (Page 17) 

→

Is the door open indicator blinking?●

→

③ Chlorine is smelt.

 ●

If you do not like the smell of chlorine, adjust the electrolysis 
strength to "L". (Page 14) 

→

④ The air coming out from 
the air outlet smells bad.

●

Clean the tray, sterilization filter and water supply tank 
(Pages 19, 21 and 23) and refill with new tap water. (Page 17)

→

⑤

Remove the incrustation and dust. (Page 23)

Is the pre-filter or the dust filter (air inlet) clogged with dust 
or the like? 

Water in the water supply 
tank dose not decrease.

Are the tray and sterilization filter dirty, or are you not using new 
tap water?

That is because hypochlorous acid decomposes dirt and odor.

Make sure that the front panel is closed. (Pages 14 and 17)

Is the salt input confirm indicator blinking?

If no air is blown out even after 20 seconds have elapsed, 
contact the dealer.

The product enters preparatory operation in about 20 seconds 
after         is pressed. (Page 14)

Have 20 seconds elapsed after          is pressed?

No air is blown out.

Remove the incrustation and dust. (Page 23)

Is there incrustation or dust accumulated on the sterilization 
filter assembly?

Please confirm the followingPossible situation

If a problem is encountered, please investigate it by going through the following items. 
If the problem still persists, please disconnect the power plug and contact the dealer for repair.

TROUBLESHOOTING
การแกไ้ขปัญหา

หากพบปัญหา โปรดตรวจสอบโดยทําตามรายการตอ่ไปนี�
หากปัญหายงัคงมอียู ่โปรดถอดปลั�กไฟและตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายเพื�อซอ่มแซม

สถานการณท์ี�เป็นไปได ้ โปรดยนืยนัดงัตอ่ไปนี�

แผน่กรองชั �นแรกหรอืตวักรองฝุ่ นอดุตนัดว้ยฝุ่ นหรอืสิ�งที�ใกลเ้คยีงกนัหรอืไม?่

ทําความสะอาดตวักรอง (หนา้ 20)

มคีราบหรอืฝุ่ นสะสมบนชดุแผน่กรองฆา่เชื�อหรอืไม?่

เอาคราบและฝุ่ นออก (หนา้ 23)

ปรมิาณอากาศมจํีานวนนอ้ย

ผา่นไป 20 วนิาทหีลงัจากกด          แลว้หรอืยงั?

ผลติภณัฑเ์ขา้สูก่ารดําเนนิการเตรยีมการภายใน 20 วนิาทหีลงัจากกด   
(หนา้ 14)

โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายหากไมม่ลีมเป่าออกมาผา่นไปแลว้ 20 วนิาที

ตวับง่ชี�ยนืยนัการป้อนเกลอืกะพรบิหรอืไม?่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุเพิ�มเกลอืหนึ�งเม็ดลงในถาดแลว้กดปุ่ มยนืยนัการป้อนเกลอื 
(หนา้ 17)

ตวับง่ชี�การเปิดประตกูะพรบิหรอืไม?่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผงดา้นหนา้ถกูปิดไว ้(หนา้ 14 และ 17)

นั�นเป็นเพราะกรดไฮโปคลอรัสทําการสลายสิ�งสกปรกและกลิ�น

ใหป้รับความแรงของการแยกสลายดว้ยไฟฟ้าอยูท่ี�ระดบั "ตํ�า" 
หากคณุไมช่อบกลิ�นคลอรนี (หนา้ 14)

ถาดและแผน่กรองฆา่เชื�อสกปรกหรอืไม ่หรอืคณุไมไ่ดใ้ชนํ้�าประปาใหมใ่ชห่รอืไม?่

ทําความสะอาดถาด แผน่กรองฆา่เชื�อ และถงัจา่ยนํ�า (หนา้ 19, 21 และ 23) 
และเตมินํ�าประปาใหม ่(หนา้ 17)

แผน่กรองชั �นแรกหรอืตวักรองฝุ่ น (ชอ่งอากาศเขา้) อดุตนัดว้ยฝุ่ นหรอืสิ�งที�
ไกลเ้คยีงกนัหรอืไม?่

ทําความสะอาดตวักรอง (หนา้ 20)

มคีราบหรอืฝุ่ นสะสมบนชดุแผน่กรองฆา่เชื�อหรอืไม?่

เอาคราบและฝุ่ นออก (หนา้ 23)

ปรมิาณนํ�าในถงัจา่ยนํ�าไมล่ดลง

อากาศที�ออกมาจากชอ่ง
อากาศออกมกีลิ�นเหม็น

คลอรนีจะมกีลิ�น

ไมม่อีากาศถกูเป่าออกมา



●

When the humidity is high or it's cold, the water in the 
water supply tank decreases slowly. 

→

Is the front panel closed?●

Be sure to close the front panel properly. (Pages 14 and 17) →

⑥ ●

It is not abnormal. Please continue to use the product. →

⑦
This is the sound of pumping water made by the drain pump in 
the main unit.

●

→

⑧ 
 This is the sound of supplying water from the water supply tank.●

It is not abnormal. Please continue to use the product.→

⑨ 

 ●

 →

⑩
●

→

 

 ●

Install the water supply tank and drain tank correctly. (Page 17) →

●

→

●

→Add water to the water supply tank and install it onto the main 
unit. (Page 17)

The drain indicator keeps blinking until sufficient water has been 
supplied to the tray. 

Water has already flowed 
into the drain tank, but the 
drain indicator is still 
blinking.

Empty the drain tank. (Page 17)

Is the drain tank emptied?

Are the water supply tank and drain tank installed properly?
Water has already flowed 
into the water supply tank, 
but the water refill indicator 
and drain indicator are still 
blinking.

Make sure the power plug is inserted into the power outlet 
and press          .

Is the power plug disconnected?
The indicator does not 
light on even after          
is pressed.

It is not abnormal. Please continue to use the product.

This is the sound of pumping water made by the drain tank. 
You need to wait for a while when the room temperature is 
low in winter or when the water temperature is low.A rumbling sound is heard.

A "puchee" sound is heard.

It is not abnormal. Please continue to use the product.

A "click" sound is heard at 
the beginning of operation.

To keep the water in the tray clean, the drain pump will pump 
out the remaining water in the tray.

There is still water remaining 
in the drain tank even after 
you have emptied the drain 
tank and installed it back.

Is the humidity high or the room temperature low?

⑤ Water in the water supply 
tank dose not decrease.

Please confirm the followingPossible situation

TROUBLESHOOTING
การแกไ้ขปัญหา

สถานการณท์ี�เป็นไปได ้ โปรดยนืยนัดงัตอ่ไปนี�

ปรมิาณนํ�าในถงัจา่ยนํ�าไมล่ดลง

ยงัมนํี�าเหลอือยูใ่นถงัระบายนํ�า
แมว้า่คณุไดทํ้าใหถ้งัระบายนํ�าวา่ง
และตดิตั �งกลบัเขา้ที�ไปแลว้กต็าม

จะไดย้นิเสยีง "คลกิ" 
เมื�อเริ�มการทํางาน

ไดย้นิเสยีง "พชุี�"

ไดย้นิเสยีงดงัครนื

ตวับง่ชี�ไมต่ดิสวา่งแมจ้ะกด  
แลว้กต็าม

นํ�าไดไ้หลเขา้สูถ่งัระบายนํ�าแลว้ 
แตต่วับง่ชี�การระบายนํ�ายงักะพรบิอยู่

นํ�าไดไ้หลเขา้สูถ่งัระบายนํ�าแลว้ 
แตต่วับง่ชี�การระบายนํ�ายงักะพรบิอยู่ เตมินํ�าในถงัจา่ยนํ�าและตดิตั �งที�ตวัเครื�อง (หนา้ 17)

ตวับง่ชี�การระบายนํ�าจะกะพรบิตอ่ไปจนกวา่จะมนํี�าที�เพยีงพอในถาด

ทําใหถ้งัระบายนํ�าวา่ง (หนา้ 17)

ถงัระบายนํ�าวา่งเปลา่หรอืไม?่

ตดิตั �งถงัจา่ยนํ�าและถงัระบายนํ�าอยา่งถกูตอ้ง (หนา้ 17)

ไดต้ดิตั �งถงัจา่ยนํ�าและถงัระบายนํ�าอยา่งถกูตอ้งหรอืไม?่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสยีบปลั�กไฟเขา้กบัเตา้เสยีบและกด 

ปลั�กไฟถกูถอดออกแล ้�วหรอืไม?่

ไมใ่ชเ่รื�องที�ผดิปกตแิตอ่ยา่งใด โปรดใชง้านผลติภณัฑต์อ่ไป

นี�คอืเสยีงจากการปั� มนํ�าจากถงัระบายนํ�า คณุตอ้งรอสกัครูเ่มื�ออณุหภมูหิอ้งตํ�าใน
ตอนฤดหูนาวหรอืเมื�ออณุหภมูขิองนํ�าตํ�า

ไมใ่ชเ่รื�องที�ผดิปกตแิตอ่ยา่งใด โปรดใชง้านผลติภณัฑต์อ่ไป

นี�คอืเสยีงการจา่ยนํ�าจากถงัจา่ยนํ�า

ไมใ่ชเ่รื�องที�ผดิปกตแิตอ่ยา่งใด โปรดใชง้านผลติภณัฑต์อ่ไป

นี�คอืเสยีงสบูนํ�าจากปั� มระบายนํ�าในตวัเครื�อง

ไมใ่ชเ่รื�องที�ผดิปกตแิตอ่ยา่งใด โปรดใชง้านผลติภณัฑต์อ่ไป

ปั� มระบายนํ�าจะสบูนํ�าที�เหลอือยูใ่นถาดออกเพื�อใหนํ้�าในถาดสะอาด

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดแผงดา้นหนา้อยา่งถกูตอ้ง (หนา้ 14 และ 17)

แผงดา้นหนา้ปิดไวห้รอืไม?่

นํ�าในถงัจา่ยนํ�าจะลดลงอยา่งชา้ ๆ เมื�อมคีวามชื�นสงูหรอืเย็น

ความชื�นสงูหรอือณุหภมูหิอ้งตํ�าหรอืไม?่
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①

②

③

④

●

U11

U12

F01 Please contact the dealer for repair.The main unit is faulty.

ActionCauseError code

If the problem still persists after you have finished the above operations, please contact the dealer.

U13

U14 Reinsert the power plug.

Empty the tray and keeps the water clean. (Page 21)The water in the tray is not 
clean.

Reinsert the power plug.

Place the tray securely and be sure to close the 
front panel properly. (Pages 17 and 21)The tray is not set securely.

Reinsert the power plug.

Clean the drain tank. (Page 19)
The drain tank is dirty.

Reinsert the power plug.

Lower the electrode unit. (Page 21)

Refer to “TROUBLESHOOTING” (Page 29).

The slider latch (electrode 
unit) is at the top position.

Reinsert the power plug.

Clear any foreign objects around the electrode unit.

ActionCauseError code

The digital display shows error codes. 
Check the error code, disconnect the power plug and do the following.

List of error codes

After water supply/drainage has finished (Pages 15~17), insert 
the power plug back to resume the operation.

(If water enters the inside, let it dry completely.)
Leave the product idle for more than half a day.

Right the main unit. (Wipe any water off it.)

Disconnect the power plug.

The main unit is tilted or 
falls over.

The main unit is tilted or 
falls over.

Please confirm the followingPossible situation

TROUBLESHOOTING
การแกไ้ขปัญหา

รหสัขอ้ผดิพลาด สาเหตุ

ตวัเครื�องบกพรอ่ง โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายเพื�อซอ่มแซม

การปฏบิตั ิ

โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายหากปัญหายงัคงมอียูห่ลงัจากที�คณุดําเนนิการขา้งตน้เสร็จสิ�นแลว้

นํ�าในถาดไมส่ะอาด เสยีบปลั�กไฟกลบัเขา้ไปใหม่

ทําใหถ้าดวา่งเปลา่และทําใหนํ้�าสะอาด (หนา้ 21)

เสยีบปลั�กไฟกลบัเขา้ไปใหม่

วางถาดใหแ้น่นและปิดแผงดา้นหนา้อยา่งถกูตอ้ง (หนา้ 17 และ 21)ถาดวางไวไ้มแ่น่น

ถงัระบายนํ�าสกปรก

ตวัเครื�องเอยีงหรอืลม้ลง

เสยีบปลั�กไฟกลบัเขา้ไปใหม่

ทําความสะอาดถงัระบายนํ�า (หนา้ 19) 

โปรดด ู“การแกไ้ขปัญหา” (หนา้ 29)

เสยีบปลั�กไฟกลบัเขา้ไปใหม่

ลดหน่วยอเิล็กโทรดลง (หนา้ 21) 

เสยีบปลั�กไฟกลบัเขา้ไปใหม่

เอาวตัถแุปลกปลอมรอบ ๆ หน่วยอเิล็กโทรดออก 
Foreign matter is adhered 
to the electrode unit.
สิ�งแปลกปลอมตดิอยูท่ี�หน่วย
อเิล็กโทรด

สลกัตวัเลื�อน (หน่วยอเิล็กโทรด) 
อยูท่ี�ตําแหน่งบนสดุ

รหสัขอ้ผดิพลาด สาเหตุ การปฏบิตั ิ

หนา้จอดจิติอลแสดงรหสัขอ้ผดิพลาด 
ตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาด ถอดปลั�กไฟ และดําเนนิการดงัตอ่ไปนี�

รายการรหสัขอ้ผดิพลาด

ใหเ้สยีบปลั�กไฟกลบัเพื�อใหเ้ครื�องกลบัมาทํางานหลงัจากการจา่ยนํ�า/
การระบายนํ�าเสร็จสิ�นลง (หนา้ 15-17)

ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑไ์มทํ่างานไวน้านกวา่ครึ�งวนั 
(ปลอ่ยใหแ้หง้สนทิหากมนํี�าเขา้ดา้นใน)

ตั �งตวัเครื�องใหต้รง (เชด็นํ�าที�มอียูอ่อกใหห้มด)

ถอดปลั�กไฟ

ตวัเครื�องเอยีงหรอืลม้ลง

โปรดยนืยนัดงัตอ่ไปนี�สถานการณท์ี�เป็นไปได ้
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220 V ～ 50 Hz 

72 31 20

49 37 20

7.0
 

4.0
 

2.0
 

9.6 14.0 22.6

F-JPU70A

SPECIFICATIONS

※1
  

※2

※3　The continuous operation time with full water is obtained in an environment where the room 
temperature is 20 ℃ and the relative humidity is 30%. The continuous operation time may differ 
depending on the room temperature and humidity.

The noise is A-weighted sound pressure level, measured in a total silencing laboratory environment.

The power consumption is about 1 W when the power plug is inserted into the power outlet and 
the operation is “Off”. (17 W for cleaning operation)

Continuous operation 
time with full water (h)※3

Noise (dB)※2

LowMedHighAir volume mode

Model No.

Power supply

Air volume (m3/min)

Power consumption (W)※1

ขอ้มลูจําเพาะ

หมายเลขรุน่.

กําลงัไฟฟ้าที�ใช ้

โหมดปรมิาณอากาศ

การใชพ้ลงังาน (วตัต)์※1

เสยีงรบกวน (dB)※2

ปรมิาณอากาศ (ลบ.ม./นาท)ี

เวลาทํางานตอ่เนื�องโดยที�มนํี�าเต็ม 
(ชั�วโมง)※3

การใชพ้ลงังานประมาณ 1 W เมื�อเสยีบปลั�กไฟเขา้กบัเตา้เสยีบและ "ปิด" การทํางาน (17 W สําหรับการทําความสะอาด)

เสยีงรบกวนคอืระดบัความดนัเสยีงเวจท ์A ซึ�งวดัในสภาพแวดลอ้มของหอ้งปฏบิตักิารที�ไรเ้สยีงโดยสิ�นเชงิ

เวลาทํางานตอ่เนื�องโดยที�มนํี�าเต็มจะนับจากในสภาพแวดลอ้มที�มอีณุหภมูหิอ้งอยูท่ี� 20 ℃ และความชื�นสมัพัทธเ์ทา่กบั 
30% เวลาทํางานตอ่เนื�องอาจแตกตา่งกนัไปขึ�นอยูก่บัอณุหภมูหิอ้งและความชื�น

2

About 17

730 (H) x 510 (W) x 307 (L)

About 7.8 (Net capacity: About 7.0)Tank capacity (L)

Power cord length (m)

Product dimension (mm) 

Product weight (㎏)

ความจถุงั (ลติร)

ความยาวสายไฟ (ม.)

ขนาดผลติภณัฑ ์(มม.)

นํ�าหนักผลติภณัฑ ์(㎏) ประมาณ 17

730 (สงู) x 510 (กวา้ง) x 307 (ยาว)

ประมาณ 7.8 (ความจสุทุธ:ิ ประมาณ 7.0)

สงู ปานกลาง ตํ�า
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