    
 

 


คู่มือการใช้งาน เครืองฟอกอากาศ "แคเรียร์"
VI_UM_CARR-AP_1T-UV_REV.0121

ข้อแนะนําด้านเพือความปลอดภัย
ก่อนทําการติดตังใช้งาน ควรตรวจสอบว่าส่วนประกอบต่างๆ อยูใ่ นสภาพทีเรียบร้อย หากพบว่ามี
มีการชํารุดเสียหายจากการขนส่ง กรุณาแจ้งไปยังผูจ้ ดั จําหน่ายทันที
ผูผ้ ลิตไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายทีเกิดขึนโดยมีสาเหตุมาจากการละเลยไม่ปฏิบตั ติ าม
คําแนะนําในคูม่ อื เล่มนี
อันตราย
อย่าเสียบปลักด้วยมือทีเปี ยก และไม่ควรสัมผัสเครืองในขณะทีร่ายกายเปี ยก
ก่อนการทําความสะอาด หรือการบํารุงรักษา ต้องตัดวงจรเครืองฟอกอากาศออกจากแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ าประธาน
อย่าให้นําหรือของเหลวอืนๆ หรือของเหลวทีติดไฟได้ ไหลเข้าไปในเครืองเป็ นอันขาด เพราะอาจ
ก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อตและ หรือเกิดเพลิงไหม้ได้
อย่าใช้นําหรือของเหลวอืนๆ หรือนํายาทําความสะอาด (ทีสามารถติดไฟได้) ใช้ในการทําความ
สะอาดเครือง เพราะอาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อตและ หรือเกิดเพลิงไหม้ได้
อย่าฉีดพ่นสารเคมีทติี ดไฟได้งา่ ย เช่น ยาฆ่าแมลง นํายาทําความสะอาด หรือนําหอมในบริเวณ
ทีใกล้กบั ตัวเครือง เพราะอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
คําเตือน
ก่อนทีจะเสียบปลักตัวเครืองเข้ากับเต้ารับ โปรดตรวจสอบแรงดันไฟไฟ้ ทแสดงบนตั
ี
วเครืองว่าค่า
ตรงกับแรงดันไฟฟ้ าทีใช้ภายในอาคารหรือไม่
หากพบว่าปลักไฟ สายไฟชํารุด จะต้องให้ชา่ งทีมีความชํานาญของแคเรียร์, ศูนย์บริการทีได้รบั
อนุ ญาตจากแคเรียร์ หรือผูท้ ผ่ี านการฝึกอบรมเป็ นผูท้ าํ การเปลียนให้เพือหลีกเลียงอันตรายทีอาจจะเกิดขึน
อย่าใช้งานเครืองถ้าหากพบว่าปลักไฟ สายไฟ หรือตัวเครืองชํารุดเสียหาย
ไม่ควรให้เด็ก และผูท้ มีี รา่ งกายไม่สมบูรณ์ หรือสภาพจิตใจทีไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และ
ความรูค้ วามเข้าใจ เป็ นผูใ้ ช้งานเครืองนีได้
อย่าให้เด็กเล่นเครือง หรือทําความสะอาดและดูแลรักษาเครือง
อย่าวางสิงของปิ ดกันทางลมเข้า และทางลมออกของเครือง
ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าไม่มสี งแปลกปลอมตกหล่
ิ
นเข้าไปอยู่ภายในเครือง
ข้อควรระวัง
เครืองนีไม่ใช่อุปกรณ์ทดแทนการถ่ายเทอากาศให้ดขี นึ (ตัวอย่างเช่นพัดลมระบายอากาศ, พัดลม
ดูดอากาศขณะปรุงอาหาร เป็ นต้น)
หากต่อปลักไฟเข้ากับเต้ารับทีใช้ในการจ่ายไฟให้เครืองไม่แน่น จะทําให้ปลักไฟของเครืองนันเกิด
ความร้อนขึน จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลักไฟเครืองเข้ากับเต้ารับแน่นดีแล้ว
จัดวางและใช้งานเครืองบนพืนทีแห้ง มันคง เรียบ และมีพนผิ
ื วในแนวราบเสมอกัน
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ตําแหน่งทีจัดวางเครืองจะต้องมีระยะห่างด้านข้างทังสองด้านของเครืองอย่างน้อย cm. และ
เว้นระยะเหนือเครือง cm.
ไม่ควรวางสิงของใดๆ ทีด้านบนของเครือง
โปรดใช้เฉพาะแผ่นกรองทีผลิตมาเพือใช้งานกับเครืองนีเท่านัน ห้ามใช้แผ่นกรองอืน
ควรเคลือนย้ายเครืองด้วยการเข็นตัวเครืองอย่างระมัดระวัง เมือเข้าทีแล้วจะต้องล็อคตัวห้ามล้อ
เพือป้ องกันตัวเครืองไหลเคลือนทีขณะทํางาน
อย่าสอดนิวของคุณ หรือสิงของอืนๆ เข้าไปในทางลมออก หรือทางลมเข้า ของเครืองเพือป้ องกัน
การบาดเจ็บทางร่างกาย และป้ องกันเครืองทํางานขัดข้อง
อย่าใช้เครืองนีถ้าหากมีการใช้สารเคมีไล่แมลงแบบควันภายในอาคาร และห้ามใช้ในสถานทีๆ มี
เศษตกค้างทีมีลกั ษณะเหมือนนํามัน บริเวณทีมีการจุดธูป หรือควันของสารเคมี
อย่าใช้เครืองใกล้กบั อุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับก๊าซเชือเพลิง อุปกรณ์ให้ความร้อน หรือเตาไฟ
อย่าใช้เครืองใกล้กบั อุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับก๊าซเชือเพลิง อุปกรณ์ให้ความร้อน หรือเตาไฟ
ต้องถอดปลักเครืองทุกครังเมือใช้งานเสร็จ และก่อนการทําความสะอาด หรือการบํารุงรักษาอืนๆ
หรือการเปลียนแผ่นกรอง
อย่าใช้งานเครืองในห้องทีมีการเปลียนแปลงของอุณหภูมอิ ย่างมาก เนืองจากอาจก่อให้เกิดการ
กลันตัวเป็ นหยดนําภายในเครืองได้
เครืองนีเหมาะสําหรับการใช้งานภายในอาคาร ภายใต้สภาพแวดล้อมการทํางานทีปกติเท่านัน
อย่าใช้งานเครืองนีในห้องทีมีความเปี ยกชืนหรือในทีใดๆ ทีมีอุณหภูมสิ งู เช่น ห้องนําหรือห้องครัว
ไม่ควรใช้เครืองเพือกําจัดควันทีเกิดจากการเผาไหม้ และสารเคมีรวไหลที
ั
เป็ นอันตราย
เมือต้องการเคลือนย้ายเครือง โปรดถอดปลักไฟเครืองออกจากเต้ารับก่อน
อย่าเคลือนย้ายเครืองด้วยการดึงสายไฟ
ต้องทําความสะอาดมือทุกครังหลังการเปลียนหรือทําความสะอาดแผ่นกรอง
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Lคําเตื อน

อันตรายจากแสง UV-C
ก่อนเปิ ดฝาครอบหน้ าเครือง ต้องแน่ ใจว่าได้ถอดปลักไฟทีจ่ายเข้าเครืองออกแล้ว
(ทังนีตัวเครืองได้ตดิ ตังระบบป้ องกัน โดยหากเปิ ดฝาครอบหน้าเครืองออก ระบบจะตัด
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าทีจ่ายเข้าเครืองทันที ทําให้เครืองหยุดการทํางานโดยอัตโนมัต)ิ

คําเตือนสําหรับการใช้หลอดไฟ UV-C
แสง UV-C เป็ นแสงสําหรับฆ่าเชือ ซึงเป็ นอันตรายต่อสิงมีชวี ติ ทุกประเภท
ห้ามมองแสง UV-C โดยตรง จะทําให้ดวงตาได้รบั บาดเจ็บ หรือตาบอดได้
หากผิวหนังโดนแสง UV-C เข้มข้นเป็ นเวลานาน จะทําให้ผวิ หนังไหม้ปวดแสบร้อน
พืนที ทีไม่โดนแสง UV-C จะไม่สามารถฆ่าเชือได้
แสง UV-C ไม่ สามารถทะลุผา่ นกระจก, โพลีคาร์บอเนต ไม่สะท้อนกระจกเงา
แสง UV-C สามารถทะลุผา่ นถุงพลาสติกทีใส่อาหารได้ (ถุงแกง, ถุงร้อน) แต่ความ
เข้มแสงจะลดลงมาก และแปรผันตามความหนาของถุงพลาสติกด้วย
ความเข้มแสง UV-C จะลดลงตามระยะห่างจากตัวหลอด
UV-C ต้องถูกเชือโรคโดยตรงเท่านัน ถ้าเชือโรคซ่อนอยูใ่ นเงาของวัตถุเชือโรคนันจะไม่ตาย
UV-C จะต้องถูกเชือโรคเป็ นระยะเวลานานพอ (นานแค่ไหนขึนอยูก่ บั ชนิดของเชือโรค) จึง
จะสามารถฆ่าเชือโรคได้ ซึงเชือโรคบางชนิดทนต่อรังสี UV-C ได้นานมาก
การเปลียนหลอดไฟ UV-C จะต้องทําโดยช่างผูช้ าํ นาญเท่านัน
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ตารางแสดงข้อมูลทางเทคนิ ค
Model
(รุ่น)
Coverage Area
(ขนาดพืนทีทีเหมาะสม)
Power Supply
(ระบบไฟฟ้ า)
Clean Air Delivery Rate (CADR)
(ความแรงลมในการฟอกอากาศ)
Fan Speed
(ระดับความเร็วรอบพัดลม)
Filter
(ชุดกรอง)

Air Quality Indicator
(การแสดงผลคุณภาพอากาศ)
Dimension
(ขนาดของเครือง)
Net Weight
(นําหนักเครือง)

CARR-AP1651T-UV

CARR-AP3501T-UV

140 - 165 sq.m.

280 - 350 sq.m.

220V / 1Ph / 50Hz
1000 CFM
1700 CMH

2000 CFM
3400 CMH
L / M / H / Auto

- Pre-Filter + Carbon Filter
- Silver Nano Titanium Filter
- UV-C + Photocatalyst
- H13 HEPA Filter
PM 2.5 Indicator with LED + Color Tab
- 0 - 50 : Blue Color
- 50 - 100 : Green Color
- 100 - 150 : Violet Color
- More than 150 : Red Color
780W x 1545H x 390D mm 1450W x 1545H x 390D mm
80 kg

-5-

150 kg

ภาพแสดงทิ ศทางลม และชุดกรอง

ทิศทาง
ลมออก

ทิศทาง
ลมเข้า

ทิศทาง
ลมเข้า

H13 HEPA Filter

UV-C Lamp
Silver Nano Titanium Filter
Pre-Filter + Carbon Filter
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390

ขนาดและมิ ติ

65

1545

1480

W

MODEL
CARR-AP1651T-UV
CARR-AP3501T-UV
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W
780
1450
Unit in mm

แผงควบคุมการทํางานของเครือง
4

4.1

1.1

1

10.1

10

5.1

5

3.4 3.3 3.2 3.1

3

8

8.1

2.1 2.2 2.3 2.4
7.1

7

9

2

9.1

1 POWER เปิ ด/ปิ ด เครือง
1.1 แสดงสถานะเครืองกําลังทํางาน
2 LED แทบสีแสดงสถานะคุณภาพอากาศ
2.1 LED แทบสีฟ้า : ดีมาก
2.2 LED แทบสีเขียว : ดี
2.3 LED แทบสีมว่ ง : ควรปรับปรุง
2.4 LED แทบสีแดง : ไม่ด ี
3 FAN ปรับความเร็วพัดลม
3.1 แสดงการทํางานอัตโนมัต ิ
3.2 แสดงการทํางานทีความเร็ว สูง
3.3 แสดงการทํางานทีความเร็ว กลาง
3.4 แสดงการทํางานทีความเร็ว ตํา
4 UV เปิ ดการทํางานหลอดไฟ UV
4.1 แสดงสถานะหลอดไฟ UV กําลังทํางาน

6.1 6.2 6.3

6

6 TIMER การตังระยะเวลา เปิ ด/ปิ ด เครือง
6.1 แสดงระยะเวลาเปิ ดหรือปิ ด ชัวโมง
6.2 แสดงระยะเวลาเปิ ดหรือปิ ด ชัวโมง
6.3 แสดงระยะเวลาเปิ ดหรือปิ ด ชัวโมง
7 SLEEP การตังหรือยกเลิก SLEEP
7.1 แสดงสถานะการทํางานของ SLEEP
8 FILTER การนับเวลาการทํางานของแผ่นกรอง
8.1 เตือนเมือต้องเปลียนแผ่นกรอง
9 LOCK ปิ ด/เปิ ดการทํางานของปุ่มทังหมด,
ปิ ด-เปิ ดไฟหน้าจอ
9.1 แสดงสถานะการทํางานของ LOCK
10 ECONO การตังระบบประหยัดพลังงาน
10.1 แสดงสถานะการตังระบบประหยัดพลังงาน

5 SWEEP การตังหรือยกเลิก SWEEP
5.1 แสดงสถานะการทํางานของ SWEEP
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การใช้งานแผงควบคุมการทํางานของเครือง
1 POWER เปิ ด/ปิ ดเครือง
กดปุ่ม POWER แล้วปล่อยเพือเป็ นการเปิ ดเครืองฟอกอากาศ กดปุ่ม POWER ค้างไว้ วินาที
เพือเป็ นการปิ ดเครืองฟอกอากาศ
2 LED แทบสีแสดงสถานะคุณภาพอากาศ
เป็ นหลอด LED บนแทบสีแสดงสถานะคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ระดับฝุ่ น PM 2.5
ภายในบริเวณทีเครืองฟอกอากาศนีทํางานอยู่ โดยจะแสดงค่าตามสถานะดังนี
2.1 หลอด LED บนแทบสีฟ้าติดสว่าง แสดงถึง
ระดับฝุ่ น PM 2.5 เท่ากับ - คุณภาพอากาศ (Air Quality Index) อยูใ่ นระดับดีมาก
2.2 หลอด LED บนแทบสีเขียวติดสว่าง แสดงถึง
ระดับฝุ่ น PM 2.5 เท่ากับ - คุณภาพอากาศ (Air Quality Index) อยูใ่ นระดับดี
2.3 หลอด LED บนแทบสีมว่ งติดสว่าง แสดงถึง
ระดับฝุ่ น PM 2.5 เท่ากับ - คุณภาพอากาศ (Air Quality Index) อยูใ่ นระดับควร
ปรับปรุง
2.4 หลอด LED บนแทบสีแดงติดสว่าง แสดงถึง
ระดับฝุ่ น PM 2.5 เท่ากับ
ขึนไป คุณภาพอากาศ (Air Quality Index) อยูใ่ นระดับไม่ดี
3 FAN ปรับความเร็วพัดลม
กดปุ่ม FAN เพือเป็ นการปรับระดับความเร็วรอบของพัดลมเครืองฟอกอากาศโดยการกดปุ่ม FAN
วนตามลําดับได้ ระดับดังนี

อัตโนมัติ (A)

สูง (H)

กลาง (M)

ตํา (L)

อัตโนมัติ
เป็ นการตังความเร็วพัดลมให้อยู่ในระบบอัตโนมัติ โดยจะปรับความเร็วรอบพัดลมให้สอดคล้องกับ
คุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ระดับฝุ่ น PM 2.5 ภายในบริเวณทีเครืองทํางานอยู่ หลอดไฟ
LED A จะติดสว่างขึนพร้อมกับหลอดไฟ LED H, M, หรือ L ตามความเร็วรอบพัดลมจริงทีเครือง
กําลังทํางานอยุใ่ นขณะนัน
3.2 ความเร็ว สูง
เป็ นการตังความเร็วพัดลมให้ทาํ งานทีความเร็วรอบพัดลมสูง โดยหลอดไฟ LED H จะติดสว่างขึน
3.3 ความเร็ว กลาง
เป็ นการตังความเร็วพัดลมให้ทาํ งานทีความเร็วรอบพัดลมปานกลาง โดยหลอดไฟ LED M จะติด
สว่างขึน
3.1
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ความเร็ว ตํา
เป็ นการตังความเร็วพัดลมให้ทาํ งานทีความเร็วรอบพัดลมตํา โดยหลอดไฟ LED L จะติดสว่างขึน
4 UV เปิ ดการทํางานหลอดไฟ UV
กดปุ่ม UV เพือเป็ นการเปิ ดหลอดไฟ UV ฆ่าเชือโรคในอากาศทีถูกดูดผ่านเข้าไปภายในเครือง
กดปุ่ม UV ซําอีกครังเพือเป็ นการปิ ดหลอดไฟ UV (เมือมีการปิ ดเครืองจะเป็ นการปิ ดหลอดไฟ
UV ด้วย และหลอดไฟ UV จะเปิ ดด้วยการกดปุ่ม UV โดยผูใ้ ช้เท่านัน จะไม่มกี ารเปิ ดขึนอัตโนมัติ
หลังจากเปิ ดเครือง)
4.1 หลอดไฟ LED แสดงสถานะหลอดไฟ UV จะติดสว่างขึนเมือหลอดไฟ UV กําลังเปิ ดอยู่
3.4

5 SWEEP การตังหรือยกเลิก SWEEP
กดปุ่ม SWEEP เพือเป็ นการเปิ ดการทํางานระบบการกระจายลมอัตโนมัติ กดปุ่ม SWEEP ซําอีก
ครังเพือเป็ นการปิ ดการทํางานระบบการกระจายลมอัตโนมัติ
5.1 หลอดไฟ LED แสดงสถานะการทํางานของ SWEEP จะติดสว่างขึนเมือระบบการกระจายลม
อัตโนมัตกิ าํ ลังทํางานอยู่
6 TIMER การตังระยะเวลา เปิ ด/ปิ ด เครือง
กดปุ่ม TIMER ในระหว่างทีเครืองกําลังทํางานอยู่ เพือเป็ นการตังเวลาปิ ดเครืองฟอกอากาศ โดย
การกดปุ่ม TIMER วนตามลําดับ ชัวโมง, ชัวโมง, ชัวโมง และยกเลิกการตังเวลาปิ ดเครือง
ฟอกอากาศ
กดปุ่ม TIMER ในขณะปิ ดเครืองอยู่ (เสียบปลัก) เพือเป็ นการตังเวลาเปิ ดเครืองฟอกอากาศ โดย
การกดปุ่ม TIMER วนตามลําดับ ชัวโมง, ชัวโมง, ชัวโมง และยกเลิกการตังเวลาเปิ ดเครือง
ฟอกอากาศ เมือเครืองเปิ ดขึนจะทํางานตามสถานะทีตังไว้ครังสุดท้ายก่อนปิ ดเครือง
6.1 หลอดไฟ LED แสดงระยะเวลาเปิ ดหรือปิ ด ชัวโมง จะติดสว่างขึนเมือตังเวลา ชัวโมง
6.2 หลอดไฟ LED แสดงระยะเวลาเปิ ดหรือปิ ด ชัวโมง จะติดสว่างขึนเมือตังเวลา ชัวโมง
6.3 หลอดไฟ LED แสดงระยะเวลาเปิ ดหรือปิ ด ชัวโมง จะติดสว่างขึนเมือตังเวลา ชัวโมง
7 SLEEP การตังหรือยกเลิก SLEEP
กดปุ่ม SLEEP เครืองฟอกอากาศจะทํางานทีความเร็วรอบพัดลมตํา และหลอดไฟ LED ทังหมด
ทีกําลังติดสว่างอยูบ่ นแผงควบคุมการทํางาน นันจะลดความสว่างลงเพือลดการรบกวนจากเสียง
ของพัดลม และแสงสว่างจากหลอดไฟ LED กดปุ่ม SLEEP ซําอีกครังเพือเป็ นการยกเลิกการทํา
งานในระบบ SLEEP
7.1 หลอดไฟ LED แสดงสถานะการทํางานของ SLEEP จะติดสว่างขึนเมือระบบ SLEEP กําลัง
ถูกเปิ ดใช้งานอยู่
8 FILTER การนับเวลาการทํางานของแผ่นกรอง
เครืองฟอกอากาศจะมีระบบช่วยนับเวลาการทํางานของแผ่นกรองอากาศ และมีระบบการเตือน
เมือถึงเวลาทีควรเปลียนแผ่นกรองอากาศ
- 10 -

หลอดไฟ LED เตือนเมือต้องเปลียนแผ่นกรอง จะติดสว่างตลอดเมือแผ่นกรองอากาศมีระยะ
เวลาทํางานไปแล้ว , ชัวโมง (ควรทําความสะอาด หรือเปลียนแผ่นกรองใหม่)
หลังจากทําความสะอาด หรือเปลียนแผ่นกรองใหม่แล้วให้กดปุ่ม FILTER บนแผงหน้าปั ด เพือให้
ไฟเตือนดับ และเริมต้นนับระยะเวลาในการเปลียนแผ่นกรองอากาศใหม่ ( , ชัวโมง)
8.1

9 LOCK ปิ ด/เปิ ดการทํางานของปุ่มทังหมด, ปิ ด-เปิ ดไฟหน้าจอ
กดปุ่ม LOCK ค้างไว้ วินาที ซําอีกครังจะเป็ นการเปิ ดการทํางานของปุ่มทังหมดตามเดิม
9.1 หลอดไฟ LED แสดงสถานะ LOCK การทํางานของปุ่มจะติดสว่าง
กดปุ่ม LOCK 1 ครัง เพือเป็ นการปิ ดไฟหน้าจอแสดงผลทังหมด กดปุ่ม LOCK 1 ครังซําอีกครัง
ไฟหน้าจอแสดงผลทังหมดจะกลับมาติดตามปกติ
10 ECONO การตังระบบประหยัดพลังงาน
กดปุ่ม ECONO เป็ นการเปิ ดการทํางานระบบประหยัดพลังงาน โดยเครืองฟอกอากาศจะทํางาน
ทีความเร็วรอบพัดลมตําเพือเป็ นการประหยัดไฟฟ้ า กดปุ่ม ECONO ซําอีกครังเพือเป็ นการปิ ด
การทํางานระบบประหยัดพลังงาน
10.1 หลอดไฟ LED แสดงสถานะการทํางานของ ECONO จะติดสว่างขึนเมือทํางานอยูใ่ นระบบ
ประหยัดพลังงาน
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