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อนัตราย

อยา่ใหนํ้าหรอืของเหลวอนืๆ หรอืของเหลวทตีดิไฟได ้ไหลเขา้ไปในเครอืงเป็นอนัขาด เพราะอาจ
ก่อใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตและ หรอืเกดิเพลงิไหมไ้ด้

ข้อแนะนําด้านเพือความปลอดภยั

คาํเตือน

อยา่ใชนํ้าหรอืของเหลวอนืๆ หรอืนํายาทาํความสะอาด (ทสีามารถตดิไฟได)้ ใชใ้นการทาํความ
สะอาดเครอืง เพราะอาจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตและ หรอืเกดิเพลงิไหมไ้ด้

อยา่ฉีดพน่สารเคมทีตีดิไฟไดง้า่ย เชน่ ยาฆา่แมลง นํายาทาํความสะอาด หรอืนําหอมในบรเิวณ
ทใีกลก้บัตวัเครอืง เพราะอาจก่อใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ด้

ก่อนทจีะเสยีบปลกัตวัเครอืงเขา้กบัเตา้รบั โปรดตรวจสอบแรงดนัไฟไฟ้ทแีสดงบนตวัเครอืงวา่คา่
ตรงกบัแรงดนัไฟฟ้าทใีชภ้ายในอาคารหรอืไม่

ก่อนทาํการตดิตงัใชง้าน ควรตรวจสอบวา่สว่นประกอบต่างๆ อยูใ่นสภาพทเีรยีบรอ้ย หากพบวา่มี

ผูผ้ลติไมข่อรบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทเีกดิขนึโดยมสีาเหตุมาจากการละเลยไมป่ฏบิตัติาม

มกีารชาํรุดเสยีหายจากการขนสง่ กรุณาแจง้ไปยงัผูจ้ดัจาํหน่ายทนัที

คาํแนะนําในคูม่อืเลม่นี

หากพบวา่ปลกัไฟ สายไฟชาํรุด จะตอ้งใหช้า่งทมีคีวามชาํนาญของแคเรยีร,์ ศนูยบ์รกิารทไีดร้บั
อนุญาตจากแคเรยีร ์หรอืผูท้ผีา่นการฝึกอบรมเป็นผูท้าํการเปลยีนใหเ้พอืหลกีเลยีงอนัตรายทอีาจจะเกดิขนึ

อยา่ใชง้านเครอืงถา้หากพบวา่ปลกัไฟ สายไฟ หรอืตวัเครอืงชาํรุดเสยีหาย
ไมค่วรใหเ้ดก็ และผูท้มีรีา่งกายไมส่มบรูณ์ หรอืสภาพจติใจทไีมป่กต ิหรอืขาดประสบการณ์และ

ความรูค้วามเขา้ใจ เป็นผูใ้ชง้านเครอืงนีได้
อยา่ใหเ้ดก็เล่นเครอืง หรอืทาํความสะอาดและดแูลรกัษาเครอืง
อยา่วางสงิของปิดกนัทางลมเขา้ และทางลมออกของเครอืง
ตรวจสอบดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่สีงิแปลกปลอมตกหล่นเขา้ไปอยู่ภายในเครอืง

ข้อควรระวงั
เครอืงนีไมใ่ชอุ่ปกรณ์ทดแทนการถ่ายเทอากาศใหด้ขีนึ (ตวัอยา่งเชน่พดัลมระบายอากาศ, พดัลม

ดูดอากาศขณะปรุงอาหาร เป็นตน้)
หากต่อปลกัไฟเขา้กบัเตา้รบัทใีชใ้นการจ่ายไฟใหเ้ครอืงไมแ่น่น จะทาํใหป้ลกัไฟของเครอืงนนัเกดิ

ความรอ้นขนึ จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบปลกัไฟเครอืงเขา้กบัเตา้รบัแน่นดแีลว้
จดัวางและใชง้านเครอืงบนพนืทแีหง้ มนัคง เรยีบ และมพีนืผวิในแนวราบเสมอกนั

ก่อนการทาํความสะอาด หรอืการบาํรุงรกัษา ตอ้งตดัวงจรเครอืงฟอกอากาศออกจากแหลง่จา่ย
ไฟฟ้าประธาน

อยา่เสยีบปลกัดว้ยมอืทเีปียก และไมค่วรสมัผสัเครอืงในขณะทรีา่ยกายเปียก



ตาํแหน่งทจีดัวางเครอืงจะตอ้งมรีะยะหา่งดา้นขา้งทงัสองดา้นของเครอืงอยา่งน้อย  cm. และ
เวน้ระยะเหนือเครอืง  cm.

ไมค่วรวางสงิของใดๆ ทดีา้นบนของเครอืง
โปรดใชเ้ฉพาะแผน่กรองทผีลติมาเพอืใชง้านกบัเครอืงนีเท่านนั หา้มใชแ้ผน่กรองอนื
ควรเคลอืนยา้ยเครอืงดว้ยการเขน็ตวัเครอืงอยา่งระมดัระวงั เมอืเขา้ทแีลว้จะตอ้งลอ็คตวัหา้มลอ้

เพอืป้องกนัตวัเครอืงไหลเคลอืนทขีณะทาํงาน
อยา่สอดนิวของคุณ หรอืสงิของอนืๆ เขา้ไปในทางลมออก หรอืทางลมเขา้ ของเครอืงเพอืป้องกนั

การบาดเจบ็ทางรา่งกาย และป้องกนัเครอืงทาํงานขดัขอ้ง
อยา่ใชเ้ครอืงนีถา้หากมกีารใชส้ารเคมไีล่แมลงแบบควนัภายในอาคาร และหา้มใชใ้นสถานทีๆ  มี

เศษตกคา้งทมีลีกัษณะเหมอืนนํามนั บรเิวณทมีกีารจุดธปู หรอืควนัของสารเคมี
อยา่ใชเ้ครอืงใกลก้บัอุปกรณ์ทเีกยีวขอ้งกบัก๊าซเชอืเพลงิ อุปกรณ์ใหค้วามรอ้น หรอืเตาไฟ
อยา่ใชเ้ครอืงใกลก้บัอุปกรณ์ทเีกยีวขอ้งกบัก๊าซเชอืเพลงิ อุปกรณ์ใหค้วามรอ้น หรอืเตาไฟ
ตอ้งถอดปลกัเครอืงทุกครงัเมอืใชง้านเสรจ็ และก่อนการทาํความสะอาด หรอืการบาํรุงรกัษาอนืๆ 

หรอืการเปลยีนแผน่กรอง
อยา่ใชง้านเครอืงในหอ้งทมีกีารเปลยีนแปลงของอุณหภมูอิยา่งมาก เนืองจากอาจก่อใหเ้กดิการ

กลนัตวัเป็นหยดนําภายในเครอืงได้
เครอืงนีเหมาะสาํหรบัการใชง้านภายในอาคาร ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานทปีกตเิท่านนั
อยา่ใชง้านเครอืงนีในหอ้งทมีคีวามเปียกชนืหรอืในทใีดๆ ทมีอุีณหภมูสิงู เชน่ หอ้งนําหรอืหอ้งครวั
ไมค่วรใชเ้ครอืงเพอืกาํจดัควนัทเีกดิจากการเผาไหม ้และสารเคมรีวัไหลทเีป็นอนัตราย
เมอืตอ้งการเคลอืนยา้ยเครอืง โปรดถอดปลกัไฟเครอืงออกจากเตา้รบักอ่น
อยา่เคลอืนยา้ยเครอืงดว้ยการดงึสายไฟ
ตอ้งทาํความสะอาดมอืทุกครงัหลงัการเปลยีนหรอืทาํความสะอาดแผน่กรอง

- 3 -



- 4 -

แสง UV-C เป็นแสงสาํหรบัฆา่เชอื ซงึเป็นอนัตรายต่อสงิมชีวีติทุกประเภท
หา้มมองแสง UV-C โดยตรง จะทาํใหด้วงตาไดร้บับาดเจบ็ หรอืตาบอดได ้
หากผวิหนงัโดนแสง UV-C เขม้ขน้เป็นเวลานาน จะทาํใหผ้วิหนงัไหมป้วดแสบรอ้น 
พนืท ีทไีมโ่ดนแสง UV-C จะไมส่ามารถฆา่เชอืได ้

การเปลยีนหลอดไฟ UV-C จะตอ้งทาํโดยชา่งผูช้าํนาญเทา่นนั

แสง UV-C ไม ่สามารถทะลุผา่นกระจก, โพลคีารบ์อเนต ไมส่ะทอ้นกระจกเงา
แสง UV-C สามารถทะลุผา่นถุงพลาสตกิทใีสอ่าหารได ้(ถุงแกง, ถุงรอ้น) แตค่วาม
เขม้แสงจะลดลงมาก และแปรผนัตามความหนาของถุงพลาสตกิดว้ย
ความเขม้แสง UV-C จะลดลงตามระยะหา่งจากตวัหลอด
UV-C ตอ้งถูกเชอืโรคโดยตรงเท่านัน ถา้เชอืโรคซ่อนอยูใ่นเงาของวตัถุเชอืโรคนนัจะไมต่าย
UV-C จะตอ้งถูกเชอืโรคเป็นระยะเวลานานพอ (นานแคไ่หนขนึอยูก่บัชนิดของเชอืโรค) จงึ
จะสามารถฆา่เชอืโรคได ้ซงึเชอืโรคบางชนิดทนต่อรงัส ีUV-C ไดน้านมาก

คาํเตือน
อนัตรายจากแสง UV-C

ก่อนเปิดฝาครอบหน้าเครือง ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลกัไฟทีจ่ายเข้าเครืองออกแล้ว 
(ทงันีตวัเครอืงไดต้ดิตงัระบบป้องกนั โดยหากเปิดฝาครอบหน้าเครอืงออก ระบบจะตดั
แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าทจี่ายเขา้เครอืงทนัท ีทาํใหเ้ครอืงหยุดการทาํงานโดยอตัโนมตั)ิ

คาํเตือนสาํหรบัการใช้หลอดไฟ UV-C
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ตารางแสดงข้อมลูทางเทคนิค

(ความแรงลมในการฟอกอากาศ)

(รุ่น)

(ขนาดพนืททีเีหมาะสม)

Filter

Air Quality Indicator

Dimension

140 - 165 sq.m.

Model

Coverage Area

Power Supply
(ระบบไฟฟ้า)

- H13 HEPA Filter

- 0 - 50 : Blue Color 

Clean Air Delivery Rate (CADR)

- 100 - 150 : Violet Color
- More than 150 : Red Color

780W x 1545H x 390D mm 1450W x 1545H x 390D mm

80 kg

Fan Speed
(ระดบัความเรว็รอบพดัลม)

(ชุดกรอง)

(การแสดงผลคุณภาพอากาศ)

(ขนาดของเครอืง)
Net Weight
(นําหนกัเครอืง)

CARR-AP1651T-UV CARR-AP3501T-UV

280 - 350 sq.m.

220V / 1Ph / 50Hz

1000 CFM 2000 CFM

L / M / H / Auto

- Pre-Filter + Carbon Filter 

1700 CMH 3400 CMH

- Silver Nano Titanium Filter
- UV-C + Photocatalyst

PM 2.5 Indicator with LED + Color Tab 

150 kg

- 50 - 100 : Green Color 



ทศิทาง
ลมเขา้

Pre-Filter + Carbon Filter 

Silver Nano Titanium Filter

UV-C Lamp

H13 HEPA Filter

ทศิทาง
ลมเขา้

ทศิทาง
ลมออก

ภาพแสดงทิศทางลม และชดุกรอง

- 6 -



- 7 -

W

39
0

15
4514
80

65

ขนาดและมิติ

MODEL
CARR-AP1651T-UV
CARR-AP3501T-UV

W
780
1450
Unit in mm



แผงควบคมุการทาํงานของเครอืง

7.1 7 9 9.1
2.1 2.2 2.3 2.4

6.1 6.2 6.3 6

8.1833.13.23.33.455.11010.111.14.14

2

1
1.1

2
2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

4
4.1

5
5.1

6
6.1
6.2
6.3

7
7.1

8
8.1

9

9.1

POWER เปิด/ปิด เครอืง

FAN ปรบัความเรว็พดัลม

TIMER การตงัระยะเวลา เปิด/ปิด เครอืง

SLEEP การตงัหรอืยกเลกิ SLEEP

SWEEP การตงัหรอืยกเลกิ SWEEP

แสดงสถานะเครอืงกาํลงัทาํงาน

LED แทบสแีสดงสถานะคุณภาพอากาศ
LED แทบสฟ้ีา : ดมีาก
LED แทบสเีขยีว : ดี
LED แทบสมีว่ง : ควรปรบัปรุง
LED แทบสแีดง : ไมด่ี

แสดงการทาํงานอตัโนมตัิ
แสดงการทาํงานทคีวามเรว็ สงู
แสดงการทาํงานทคีวามเรว็ กลาง
แสดงการทาํงานทคีวามเรว็ ตาํ

UV เปิดการทาํงานหลอดไฟ UV
แสดงสถานะหลอดไฟ UV กาํลงัทาํงาน

แสดงสถานะการทาํงานของ SWEEP

แสดงระยะเวลาเปิดหรอืปิด  ชวัโมง
แสดงระยะเวลาเปิดหรอืปิด  ชวัโมง
แสดงระยะเวลาเปิดหรอืปิด  ชวัโมง

แสดงสถานะการทาํงานของ SLEEP

FILTER การนับเวลาการทาํงานของแผน่กรอง
เตอืนเมอืตอ้งเปลยีนแผน่กรอง

LOCK ปิด/เปิดการทาํงานของปุ่ มทงัหมด,

แสดงสถานะการทาํงานของ LOCK

10
10.1
ECONO การตงัระบบประหยดัพลงังาน

แสดงสถานะการตงัระบบประหยดัพลงังาน

ปิด-เปิดไฟหน้าจอ
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1 POWER เปิด/ปิดเครอืง
กดปุ่ ม POWER แลว้ปล่อยเพอืเป็นการเปิดเครอืงฟอกอากาศ กดปุ่ ม POWER คา้งไว ้  วนิาที

การใช้งานแผงควบคมุการทาํงานของเครือง

เพอืเป็นการปิดเครอืงฟอกอากาศ 

2 LED แทบสแีสดงสถานะคุณภาพอากาศ
เป็นหลอด LED บนแทบสแีสดงสถานะคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ระดบัฝุ่ น PM 2.5 
ภายในบรเิวณทเีครอืงฟอกอากาศนีทาํงานอยู่ โดยจะแสดงคา่ตามสถานะดงันี
2.1 หลอด LED บนแทบสฟ้ีาตดิสวา่ง แสดงถงึ

ระดบัฝุ่ น PM 2.5 เท่ากบั -  คุณภาพอากาศ (Air Quality Index) อยูใ่นระดบัดมีาก
2.2 หลอด LED บนแทบสเีขยีวตดิสวา่ง แสดงถงึ

ระดบัฝุ่ น PM 2.5 เท่ากบั -  คุณภาพอากาศ (Air Quality Index) อยูใ่นระดบัดี
2.3 หลอด LED บนแทบสมีว่งตดิสวา่ง แสดงถงึ

ระดบัฝุ่ น PM 2.5 เท่ากบั -  คุณภาพอากาศ (Air Quality Index) อยูใ่นระดบัควร

2.4 หลอด LED บนแทบสแีดงตดิสวา่ง แสดงถงึ
ระดบัฝุ่ น PM 2.5 เท่ากบั  ขนึไป คุณภาพอากาศ (Air Quality Index) อยูใ่นระดบัไมด่ี

ปรบัปรงุ

3

3.1

3.2

3.3

FAN ปรบัความเรว็พดัลม

อตัโนมตัิ

ความเรว็ สงู

ความเรว็ กลาง

กดปุ่ ม FAN เพอืเป็นการปรบัระดบัความเรว็รอบของพดัลมเครอืงฟอกอากาศโดยการกดปุ่ม FAN

อตัโนมตั ิ(A)          สงู (H)         กลาง (M)          ตาํ (L)

วนตามลาํดบัได ้  ระดบัดงันี

เป็นการตงัความเรว็พดัลมใหอ้ยู่ในระบบอตัโนมตั ิโดยจะปรบัความเรว็รอบพดัลมใหส้อดคลอ้งกบั
คุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ระดบัฝุ่ น PM 2.5 ภายในบรเิวณทเีครอืงทาํงานอยู ่หลอดไฟ

เป็นการตงัความเรว็พดัลมใหท้าํงานทคีวามเรว็รอบพดัลมสงู โดยหลอดไฟ LED H จะตดิสวา่งขนึ

เป็นการตงัความเรว็พดัลมใหท้าํงานทคีวามเรว็รอบพดัลมปานกลาง โดยหลอดไฟ LED M จะตดิ

LED A จะตดิสวา่งขนึพรอ้มกบัหลอดไฟ LED H, M, หรอื L ตามความเรว็รอบพดัลมจรงิทเีครอืง
กาํลงัทาํงานอยุใ่นขณะนนั 

สวา่งขนึ

- 9 -



3.4 ความเรว็ ตาํ
เป็นการตงัความเรว็พดัลมใหท้าํงานทคีวามเรว็รอบพดัลมตาํ โดยหลอดไฟ LED L จะตดิสวา่งขนึ

4

4.1

UV เปิดการทาํงานหลอดไฟ UV

หลอดไฟ LED แสดงสถานะหลอดไฟ UV จะตดิสวา่งขนึเมอืหลอดไฟ UV กาํลงัเปิดอยู่

กดปุ่ ม UV เพอืเป็นการเปิดหลอดไฟ UV ฆา่เชอืโรคในอากาศทถีูกดดูผา่นเขา้ไปภายในเครอืง 
กดปุ่ ม UV ซาํอกีครงัเพอืเป็นการปิดหลอดไฟ UV (เมอืมกีารปิดเครอืงจะเป็นการปิดหลอดไฟ 
UV ดว้ย และหลอดไฟ UV จะเปิดดว้ยการกดปุ่ ม UV โดยผูใ้ชเ้ท่านนั จะไมม่กีารเปิดขนึอตัโนมตัิ

5

5.1

SWEEP การตงัหรอืยกเลกิ SWEEP

หลอดไฟ LED แสดงสถานะการทาํงานของ SWEEP จะตดิสวา่งขนึเมอืระบบการกระจายลม

กดปุ่ ม SWEEP เพอืเป็นการเปิดการทาํงานระบบการกระจายลมอตัโนมตั ิกดปุ่ ม SWEEP ซาํอกี
ครงัเพอืเป็นการปิดการทาํงานระบบการกระจายลมอตัโนมตัิ

อตัโนมตักิาํลงัทาํงานอยู่

6

6.1
6.2
6.3

TIMER การตงัระยะเวลา เปิด/ปิด เครอืง
กดปุ่ ม TIMER ในระหวา่งทเีครอืงกาํลงัทาํงานอยู ่เพอืเป็นการตงัเวลาปิดเครอืงฟอกอากาศ โดย

หลงัจากเปิดเครอืง)

การกดปุ่ ม TIMER วนตามลาํดบั  ชวัโมง,  ชวัโมง,  ชวัโมง และยกเลกิการตงัเวลาปิดเครอืง

กดปุ่ ม TIMER ในขณะปิดเครอืงอยู ่(เสยีบปลกั) เพอืเป็นการตงัเวลาเปิดเครอืงฟอกอากาศ โดย
การกดปุ่ ม TIMER วนตามลาํดบั  ชวัโมง,  ชวัโมง,  ชวัโมง และยกเลกิการตงัเวลาเปิดเครอืง

ฟอกอากาศ

ฟอกอากาศ เมอืเครอืงเปิดขนึจะทาํงานตามสถานะทตีงัไวค้รงัสดุทา้ยกอ่นปิดเครอืง
หลอดไฟ LED แสดงระยะเวลาเปิดหรอืปิด  ชวัโมง จะตดิสวา่งขนึเมอืตงัเวลา  ชวัโมง
หลอดไฟ LED แสดงระยะเวลาเปิดหรอืปิด  ชวัโมง จะตดิสวา่งขนึเมอืตงัเวลา  ชวัโมง
หลอดไฟ LED แสดงระยะเวลาเปิดหรอืปิด  ชวัโมง จะตดิสวา่งขนึเมอืตงัเวลา  ชวัโมง

7

7.1

SLEEP การตงัหรอืยกเลกิ SLEEP

หลอดไฟ LED แสดงสถานะการทาํงานของ SLEEP จะตดิสวา่งขนึเมอืระบบ SLEEP กาํลงั

กดปุ่ ม SLEEP เครอืงฟอกอากาศจะทาํงานทคีวามเรว็รอบพดัลมตาํ และหลอดไฟ LED ทงัหมด
ทกีาํลงัตดิสวา่งอยูบ่นแผงควบคุมการทาํงาน นันจะลดความสวา่งลงเพอืลดการรบกวนจากเสยีง
ของพดัลม และแสงสวา่งจากหลอดไฟ LED กดปุ่ ม SLEEP ซาํอกีครงัเพอืเป็นการยกเลกิการทาํ
งานในระบบ SLEEP

ถูกเปิดใชง้านอยู่

8 FILTER การนับเวลาการทาํงานของแผน่กรอง
เครอืงฟอกอากาศจะมรีะบบช่วยนับเวลาการทาํงานของแผน่กรองอากาศ และมรีะบบการเตอืน
เมอืถงึเวลาทคีวรเปลยีนแผน่กรองอากาศ
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8.1 หลอดไฟ LED เตอืนเมอืตอ้งเปลยีนแผน่กรอง จะตดิสวา่งตลอดเมอืแผน่กรองอากาศมรีะยะ
เวลาทาํงานไปแลว้ ,  ชวัโมง (ควรทาํความสะอาด หรอืเปลยีนแผน่กรองใหม)่
หลงัจากทาํความสะอาด หรอืเปลยีนแผน่กรองใหมแ่ลว้ใหก้ดปุ่ ม FILTER บนแผงหน้าปัด เพอืให้
ไฟเตอืนดบั และเรมิตน้นับระยะเวลาในการเปลยีนแผน่กรองอากาศใหม ่( ,  ชวัโมง)

9

9.1

LOCK ปิด/เปิดการทาํงานของปุ่ มทงัหมด, ปิด-เปิดไฟหน้าจอ

หลอดไฟ LED แสดงสถานะ LOCK การทาํงานของปุ่ มจะตดิสวา่ง

10

10.1

ECONO การตงัระบบประหยดัพลงังาน

หลอดไฟ LED แสดงสถานะการทาํงานของ ECONO จะตดิสวา่งขนึเมอืทาํงานอยูใ่นระบบ

กดปุ่ ม ECONO เป็นการเปิดการทาํงานระบบประหยดัพลงังาน โดยเครอืงฟอกอากาศจะทาํงาน

กดปุ่ ม LOCK 1 ครงั เพอืเป็นการปิดไฟหน้าจอแสดงผลทงัหมด กดปุ่ ม LOCK 1 ครงัซาํอกีครงั
ไฟหน้าจอแสดงผลทงัหมดจะกลบัมาตดิตามปกติ

กดปุ่ ม LOCK คา้งไว ้  วนิาท ีซาํอกีครงัจะเป็นการเปิดการทาํงานของปุ่ มทงัหมดตามเดมิ

ทคีวามเรว็รอบพดัลมตาํเพอืเป็นการประหยดัไฟฟ้า กดปุ่ ม ECONO ซาํอกีครงัเพอืเป็นการปิด

ประหยดัพลงังาน

การทาํงานระบบประหยดัพลงังาน
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