AIR PURIFIER
OPERATION MANUAL

ภาษาไทย
ENGLISH

คูมือการใชงาน
เครื่องฟอกอากาศ

แบบตั้งพื้น
Free standing type

FU-A80TA

* Plasmacluster เปนเครื่องหมายการคา
ของ บริษัท ชารป คอรปอเรชั่น จำกัด
* Plasmacluster is a trademark of Sharp
Corporation.
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โปรดอานขอมูลสวนนี้กอนเริ่มตนใชงานเครื่องฟอกอากาศของทาน
กลิ่นไมพึงประสงคบางกลิ่นที่แผนกรองดูดซับไวอาจถูกปลอยออกมาจากชองลมออกซึ่งทำใหเกิดกลิ่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมในการใชงาน โดยเฉพาะเมื่อใชเครื่องในสภาวะแวดลอมที่มีกลิ่นรุนแรงมากกวาการใชงาน
ในบาน กลิ่นดังกลาวอาจเหม็นยิ่งขึ้นในระยะเวลาสั้นกวาที่คาดไว
เนื่องจากเครื่องฟอกอากาศนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหสามารถกรองฝุนและกลิ่นเทานั้น ไมรวมถึงกาซพิษตาง ๆ
(อยางเชนกาซคารบอนมอนอกไซดที่มาจากบุหรี่) หากตนเหตุของกลิ่นไมพึงประสงคยังคงอยู เครื่องฟอกอากาศ
จะไมสามารถขจัดกลิ่นออกไดหมด (ตัวอยางเชน กลิ่นเหม็นจากวัสดุอาคาร และกลิ่นเหม็นจากสัตวเลี้ยง)
แนะนำใหเปดหนาตางเล็กนอยเมื่อทานสูบบุหรี่เพื่อระบายอากาศใหดียิ่งขึ้น
กรณีนี้ แนะนำใหซื้อชิ้นสวนเพื่อเปลี่ยนที่สามารถเลือกได

แผนกรอง HEPA (สีขาว)
แผนกรองกลิ่นคารบอน (สีดำ)
ฝุน
ละอองเกสรดอกไม, ฝุน, อนุภาคของควันบุหรี่
สะเก็ดผิวหนังของสัตวเลี้ยง
กลิ่น
กลิ่นเหม็นจากควันบุหรี่, กลิ่นเหม็นภายในบาน
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ภาษาไทย
คุณสมบัติ

สารบัญ

ประสานเทคโนโลยี ของการฟอกอากาศประสิทธิ
ภาพสูง
ระบบการกรอง + ไอออนพลาสมาคลัสเตอร

ขอแนะนำในการใชเครื่องฟอกอากาศอยางปลอดภัย .... TA-2
สวนประกอบของเครื่อง .............................................. TA-4

กำจัดกลิ่น
แผนกรองกลิ่นชั้นแรกจะดูดกลิ่นเหม็นตางๆ ภายใน
บาน

ระบบการทำงาน ........................................................... TA-7

ลดฝุน ละอองเกสรดอกไม สะเก็ดผิวหนังของสัตว
และรา*
แผนกรอง HEPA สามารถกำจัดฝุนละอองที่มีขนาด
เล็กสุด 0.3 ไมครอนไดถึง 99.97%

การแก ไขปญหา ..........................................................TA-10

การบำรุงรักษา............................................................... TA-8

ภาษาไทย

การใสแผนกรอง ........................................................... TA-6

ขอมูลทางเทคนิค ........................................................TA-11

ฟอกอากาศใหสดชื่น
ระบบพลาสม า คลั ส เตอร สามารถฟอกอากาศใน
ลักษณะเดียวกับการฟอกอากาศโดยธรรมชาติ ดวย
การปลอยอนุภาคไฟฟาบวกและลบออกมาในระดับที่
สมดุลกัน
*จากบริเวณนั้นอากาศจะถูกดึงผานระบบแผนกรอง
ขนาดของหองที่เหมาะสม : 62m2

บริษทั ฯ ขอขอบคุณทานผูม อี ปุ การะคุณ ทีเ่ ลือกใชผลิตภัณฑ
เครื่องฟอกอากาศชารป โปรดอานคูมือการใชงานอยาง
ละเอียด กอนใชผลิตภัณฑนี้ โปรดแนใจวาไดอานหัวขอ :
“คําแนะนําที่สําคัญเพื่อความปลอดภัย”
หลังจากอานคูมือฉบับนี้แลวโปรดเก็บไว ในสถานที่ที่คนหาได
สะดวก เพื่อใชอางอิงในโอกาสตอไป
แนะนําวาใหเก็บคูมือฉบับนี้ไว ในสถานที่ที่หยิบอานไดตลอด
เวลา เพื่อใช ในการอางอิง
TA-1
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ขอแนะนำในการใชเครื่องฟอกอากาศอยางปลอดภัย
โปรดอานคำแนะนำทั้งหมดอยางละเอียดกอนเริ่มการใชงานเครื่องฟอกอากาศ
เมื่อใชเครื่องใช ไฟฟา โปรดปฏิบัติตาม คำแนะนำดานความปลอดภัยพื้นฐานตาง ๆ รวมถึงคําเตือนตอไปนี้

คำเตือน - เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาลัดวงจร, ไฟไหม หรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับตัวทานเอง :
• เสียบปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบไฟเฉพาะที่มีแรงดันไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ
• หามเปดใชเครื่องฟอกอากาศ หากพบวาสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด รวมถึงการเสียบปลั๊กไฟไมแนน
• ควรทำความสะอาดปลั๊กไฟอยางสม่ำเสมอ เพื่อปองกันฝุนเกาะ
• หามใชสายไฟที่ตอความยาว
• หามสอดนิ้วหรือวัตถุใด ๆ เขาไปภายในชองลมเขา หรือชองลมออก
• หามถอดปลั๊กออกดวยการดึงสายไฟ ในการถอดปลั๊กนั้น ใหจับที่ตัวปลั๊ก
• หามจับปลั๊กหรือเครื่องฟอกอากาศขณะที่มือเปยก
• ถอดสายไฟออกกอนที่จะทำการบำรุงรักษา
• หากสายไฟชำรุดเสียหาย ควรไดรับการตรวจเช็คจากศูนยบริการชารป โดยเจาหนาที่ที่มีความชำนาญการเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
• หามใชงานใกลกับกาซไวไฟ และวัตถุอื่น เชน ยาฆาแมลง น้ำหอม และบุหรี่ที่จุดไว
• หามใชงานในบริเวณที่เปยกชื้น เชน หองน้ำ
• หากมีปญหา หรือตองการการปรับแกหรือซอมแซมใด ๆ โปรดติดตอศูนยบริการชารปที่ใกลที่สุด
• ไมควรใหบุคคลที่มีลักษณะทุพพลภาพ, มีปญหาในเรื่องของสภาพจิต หรือขาดประสบการณและความรูเกี่ยวกับการใชงาน
(รวมถึงเด็ก ๆ) เวนเสียแตวาจะอยูภายใตการควบคุมของผูที่คอยดูแลอยางใกลชิด
โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับเด็ก ๆ ควรมีผูคอยดูแล เพื่อใหมั่นใจวาเด็กจะไมเลนเครื่องฟอกอากาศนี้

ขอแนะนำ - คลื่นสัญญาณรบกวนวิทยุและโทรทัศน
หากเครื่องฟอกอากาศนี้กอใหเกิดคลื่นรบกวนตอการรับสัญญาณของวิทยุหรือโทรทัศน ทานสามารถแกปญหาได โดยปฏิบัติ
ตามคำแนะนำตอไปนี้
• หันเสาอากาศไปในทิศทางอื่น
• เพิ่มระยะหางระหวางเครื่องฟอกอากาศกับ วิทยุ/โทรทัศน
• เสียบปลั๊กของเครื่องฟอกอากาศเขากับเตารับที่ใชสายไฟคนละเสนกับที่วิทยุหรือโทรทัศน ใชอยู
• ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหนายหรือชางเทคนิคที่มีความชำนาญดานวิทยุ/โทรทัศน
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ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานเครื่อง
• หามปดกั้นชองเปดใด ๆ
• หามใชงานเครื่องฟอกอากาศใกลหรือใชบนอุปกรณทม่ี คี วามรอน เชน เตาไฟ หรือเครื่องทำความรอน หรือเครื่องนำความรอน
• เมื่อเคลื่อนยายเครื่อง ใหจับที่มือจับทั้งสองขางของเครื่องเสมอ
การจับดานหนาเมื่อยกเครื่องฟอกอากาศอาจทำใหเครื่องแยกออกจากกันไดจนทำใหเครื่องตกและเปนผลใหรางกาย
บาดเจ็บได
• หามใชเครื่องโดยไมมีแผนกรองอยูในเครื่อง

ภาษาไทย

• หามใชงานเครื่องดวยตำแหนงที่ผิด

• หามนำแผนกรองไปทำการเช็ดลางหรือนำกลับมาใช ใหม
เพราะนอกจากจะใหประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงแลว ยังอาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรือตัวเครื่องเสียหายได
• โปรดใชเฉพาะผาที่มีความนุมในการทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง
หามใชนำ้ ยาทำความสะอาด น้ำยาทีม่ สี ว นผสมของสารระเหย และ/หรือผงซักฟอกทีม่ ฤี ทธิก์ ดั กรอนเพื่อทำความสะอาดเครื่อง
เพราะอาจทำลายหรือทำใหพื้นผิวของเครื่องเกิดรอยแตกได
นอกจากนั้น ระบบเซ็นเซอรอาจไมสามารถทำงานไดตามปกติ

ขอแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่อง
• หลีกเลี่ยงบริเวณที่ติดมาน เปนตน เพื่อไมใหปดกั้นชองเปดตาง ๆ ของเครื่อง
เพราะอาจทำใหสกปรก หรืออาจกอใหเกิดการทำงานไมปกติได
• หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องไว ในตำแหนงที่สัมผัสโดยตรงกับการควบแนนของไอน้ำ เนื่องจากอุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว
(หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได โปรดงดใชเครื่อง 1 ชั่วโมง กอนที่จะเปดเครื่องอีกครั้ง)
(ใชเครื่องในหองที่มีอุณหภูมิเหมาะสม คือ ระหวาง 0 - 35°C)
• ควรวางเครื่องบนพื้นที่มีความแข็งแรง และมีอากาศถายเทไดดี
เมื่อวางเครื่องบนบริเวณที่ปูพรมหนามาก อาจทำใหเครื่องสั่นเล็กนอย
• หลีกเลี่ยงการใชงานในบริเวณที่มีควันจากน้ำมันหรือคราบน้ำมันเกิดขึ้น (เชน ในหองครัว เปนตน)
อาจเปนผลใหพื้นผิวของตัวเครื่องเสียหาย หรือตัวเซ็นเซอรทำงานผิดปกติ

ขอแนะนำเกี่ยวกับการใชงานแผนกรอง
• ควรปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานและบำรุงรักษาเครื่องอยางระมัดระวัง
หามติดตั้งแผนกรองชนิดอื่น
TA-3
OP_FU-A80TA-TH+EN.indb 3

8/19/11 9:28:29 AM

สวนประกอบของเครื่อง
สวนตาง ๆ ของเครื่อง

1
3
4

2
5
6

7

ดานหลัง

8
9
10

1

ชองลมออก

2

ชองลมเขา

3

ที่จับ

4

ตัวเครื่อง

5

แผนกรอง HEPA

6

แผนกรองกลิ่นคารบอน

7

เซ็นเซอรตรวจจับฝุน

8

ปายวันที่

9

สายไฟ

10

ปลั๊กไฟ

สิ่งที่มาพรอมกับเครื่อง
•คูมือการใชงาน
TA-4
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11 12 13

14

15

11

ปุม SHOWER /
ไฟแสดงการเปดโหมด SHOWER (สีเขียว)

12

ปุมเปด/ปดพลาสมาคลัสเตอร
ไฟแสดงการเปด/ปดพลาสมาคลัสเตอร (สีเขียว)

13

ปุมล็อคปองกันเด็ก / ไฟแสดงการล็อคปองกันเด็ก (สีเขียว)

14

สัญลักษณ CLEAN SIGN
สีอาจเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
สีเขียว
เหลือง
แดง
สะอาด
สกปรกมาก

15

ไฟแสดงการใชงานพลาสมาคลัสเตอร (สีน้ำเงิน)

16

ไฟแสดงระดับความเร็วพัดลม (สีเขียว)

17

ปุมปรับความเร็วพัดลม

18

ปุมเปดเครื่อง

16 17 18

ภาษาไทย

แผงหนาปด
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การใสแผนกรอง

ถอดปลั๊กไฟกอนทำการบำรุงรักษาใดๆ

เพื่อเปนการรักษาคุณภาพของแผนกรอง แผนกรองจะถูกติดตั้งอยูในตัวเครื่องและหอไว ในถุงพลาสติก กอนใช
เครื่องตองแนใจวาไดเอาแผนกรองออกจากถุงพลาสติกแลว

านหนาออก
1 จัถอดฝาครอบด
บดานลางของฝาครอบดานหนาอยางระมัดระวังแลว
ถอดออกโดยดึงดานลางเขาหาตัวเองเบา ๆ

ฝาครอบดานหนา
4 ปปดดฝาครอบด
านหนาโดยเกี่ยวเขาไปดานบนของ
ตัวเครื่อง ขยับฝาครอบเขาไปโดยกดลงเบา ๆ
จนกวาฝาครอบจะลงล็อค

2 ถอดถุงพลาสติกออก
บันทึกวันที่เริ่มใชงานหรือวันที่เปลี่ยน
นกรอง
5 แผ

3 ใสติดแตั้งผลำดันกรองตามภาพ
บแผนกรองใหถูกตอง
Replacement Filters
Starting date of use

แผนกรอง HEPA (สีขาว)
Replace the filters when they are no
longer removing odour or dust.

แผนกรองกลิ่นคารบอน (สีดำ)
TA-6
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ระบบการทำงาน

กดปุม

2 1

เพื่อเริ่ม / หยุด

1 หากไม่ได้ถอดสายไฟออก เครื่องจะเริ่มทำงานในโหมด
กอนหนานี้

2

กดปุม

เลือกความเร็วของพัดลม

*เครื่องฟอกอากาศจะทำงานดวยความเร็วของกระแส
ลมโดยอัตโนมัติใหสอดคลองกับระดับมลภาวะภาย
ในบานที่เซ็นเซอรตรวจจับได

3

สัญลักษณ CLEAN SIGN
เซ็นเซอรตรวจจับฝุนจะวัดระดับมลภาวะที่เปน
ฝุนโดยอัตโนมัติแลวจึงปรับความเร็วพัดลมให
สอดคลองกัน

สีเขียว

โหมดอัตโนมัติ

กดปุม
เพื่อเลือกเปดและปดการทำงานของ
ไอออนพลาสมาคลัสเตอร

เพื่อเริ่มทำงานโหมด SHOWER
กดปุม
เครื ่ อ งฟอกอากาศจะทำงานในระบบความเร็ ว พั ด ลมสู ง
(HIGH) เปนเวลาหนึง่ ชัว่ โมง จากนัน้ จะกลับมาทำงานในโหมด
กอนหนานี้
โหมด “SHOWER” จะมีประสิทธิภาพเมื่อต้องการทำความ
สะอาดอยางรวดเร็ว

สีเหลือง

สะอาด

สีแดง
สกปรกมาก

ควบคุมความสวาง
กดปุม
คางไว 3 วินาที เพื่อเลือกเปด/ปด
สัญลักษณพลาสมาคลัสเตอร และสัญลักษณ
CLEAN SIGN.

เปดการทำงาน

ระบบการทำงาน SHOWER

ภาษาไทย

3

ไมทำงาน

ล็อคปองกันเด็ก
กดปุม
3 วินาทีเพื่อเลือกล็อคปองกันเด็ก
ซึ่งการทำงานของแผงหนาปดของเครื่องจะถูกล็อคไว
การยกเลิกโหมดล็อคปองกันเด็ก กดปุม
อีกครัง้
เปนเวลา 3 วินาที
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การบำรุงรักษา

รอบการดูแล :
เมื่อฝุนเกาะอยูบนเครื่อง หรือทุกๆ เดือน

การทำความสะอาดแผนกรอง

การทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

ปดเครื่องฟอกอากาศ แลวถอดปลั๊กไฟออก

1
านหนาออก
2 ถอดฝาครอบด
(ดู TA-6)
นกรองและเซ็นเซอรตรวจจับฝุน
3 ดูทำความสะอาดแผ
ดฝุนออกจากแผนกรอง ดวยเครื่องดูดฝุนหรืออุปกรณ
อื่นที่คลายกัน

เช็ดดวยผาที่มีความนุมและแหง
สำหรับรอยเปอนหรือสิ่งสกปรกที่กำจัดออกไดยาก
ใหเช็ดดวยผานุม ชุบน้ำอุนบิดหมาด ๆ
หามใชน้ำยาที่มีสวนผสมของสารระเหย และน้ำยา
ทำความสะอาด
เบนซิน ทินเนอร ผงขัด สวนผสมของผงซักฟอก
เปนตน อาจทำใหเครื่องเสียหายได

เซ็นเซอรตรวจจับฝุน

แผนกรองกลิ่นคารบอน
เซ็นเซอรตรวจจับฝุน
ฝาครอบเซ็นเซอร

แผนกรองเซ็นเซอร
ถอดฝาครอบเซ็นเซอรออก แลวเช็ดฝุนออกจากแผน
กรองเซ็นเซอร
หากแผนกรองเซ็นเซอรสกปรกมาก ใหลางดวยน้ำแลว
เช็ดใหแหงสนิท
TA-8
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ขอแนะนำเกี่ยวกับการใชงานแผนกรอง

ระยะเวลาในการเปลี่ยน
•แผนกรอง HEPA
อายุการใชงานสูงสุด 2 ป หลังจากเริ่มตนการใชงาน
•แผนกรองกลิ่นคารบอน อายุการใชงานสูงสุด 2 ป หลังจากเริ่มตนการใชงาน

ภาษาไทย

อายุการใชงานแผนกรองจะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมภายในหอง, การใชงาน และสถานที่ติดตั้งเครื่อง
หากฝุนหรือกลิ่นไมลดลง ใหเปลี่ยนแผนกรอง
(โปรดดูหัวขอ “โปรดอานขอมูลสวนนี้กอนเริ่มตนใชงานเครื่องฟอกอากาศของทาน”)

แผนกรอง HEPA
แผนกรองกลิ่นคารบอน
แผนฟอกอากาศสำหรับเปลี่ยนทดแทน
รุน : FZ-A80SFE
•แผนกรอง HEPA : 1 ชิ้น
•แผนกรองกลิ่นคารบอน : 1 ชิ้น
เปลี่ยนแผนกรอง
(ดู TA-6)
บันทึกวันที่ที่ทานเปลี่ยนแผนกรอง
Replacement Filters
Starting date of use

Replace the filters when they are no
longer removing odour or dust.

การทิ้งแผนกรองที่ใชแลว
ควรกำจัดแผนกรอง ใหถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดทองถิ่น
วัสดุที่ใชผลิตแผนกรอง HEPA :
•แผนกรอง : Polypropylene
•กรอบ : Polyester

วัสดุที่ใชผลิตแผนกรองกลิ่นคารบอน :
•กรองกลิ่น : คารบอน
•แผนกรอง : โฟมโพลียูรีเทน
•กรอบ : กระดาษ
TA-9
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การแก ไขปญหา
กอนติดตอเพื่อขอรับบริการซอมแซม โปรดดูตารางแกไขปญหาดานลาง เพราะปญหาอาจไมไดเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติ
ของตัวเครื่อง

อาการ

การแก ไขปญหา (ไมใชการทำงานผิดพลาด)

เครื่องฟอกอากาศจะปลอยควันและกลิ่นไว
ในอากาศ

• ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนกรองตามตองการ (ดู TA-9)
• เครื่องถูกติดตั้งในบริเวณที่ยากตอการคนหาควันบุหรี่หรือไม?
• ชองเซ็นเซอรตรวจจับถูกบดบังหรืออุดตันหรือไม?
(ในกรณีนี้ ใหทำความสะอาดชองเซ็นเซอร) (ดู TA-8)

มีเสียงคลิก หรือเสียงดังติ๊ก ๆ จากตัวเครื่อง

• อาจไดยนิ เสียงคลิก๊ หรือติก๊ เมื่อเครื่องกำลังปลอยพลาสมาคลัสเตอรไอออน

กลิ่นไมพึงประสงคจะออกมาจากชองลมออก

• โปรดตรวจดูวา แผนกรองสกปรกหรือไม ถาใช ใหเปลีย่ นแผนกรอง (ดู TA-9)
• เครื่องฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอรอาจสรางกลิ่นไมพึงประสงค
ออกมาเพียงเล็กนอย ซึ่งเปนอาการปกติและเปนผลมาจาก
การไอออนพลาสมาคลัสเตอรฟอกอากาศใหสดชื่น

สัญลักษณ Clean Sign เปนสีเขียว แตจะ
ยังคงมีกลิ่นไมพึงประสงคอยูในอากาศ

• อากาศอาจมีสิ่งเจือปนในขณะที่เครื่องถูกเสียบปลั๊กไว ถอดปลั๊ก
ตัวเครื่องออก รอประมาณ 1 นาที และเสียบปลั๊กอีกครั้ง

สัญลักษณ Clean Sign ความบริสุทธิ์จะติด
สวางเปนสีเหลืองหรือสีแดง แตดูเหมือนวา
อากาศจะบริสุทธิ์แลว

• ทำความสะอาดเซ็นเซอรตรวจจับฝุนดวยเครื่องดูดฝุน
เนื่องจากเซ็นเซอรอาจถูกกีดขวางหรืออุดตันได (ดู TA-8)

ไฟสัญลักษณ Clean Sign ไมติด

• ไดเลือกการปรับความสวางไว
กด
คางไว 3 วินาทีเพื่อใหไฟเปด

ไฟสัญลักษณ Clean Sign จะเปลี่ยนสี
บอยครั้ง

• ไฟสัญลักษณ Clean Sign จะเปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติเนื่องจาก
เซ็นเซอรตรวจจับฝุนตรวจพบสิ่งสกปรก

เปดเครื่องฟอกอากาศไมได

• โหมด CHILD LOCK อาจถูกเลือกไว
ใหกดปุม
คางไว 3 วินาที

การเริ่มทํางานใหมโดยอัตโนมัติ
หลังจากไฟฟาขัดของ เครื่องจะกลับมาทํางานใหม
โดยอัตโนมัตเิ มื่อไฟฟากลับสูส ภาพปกติแลว

สามารถตั้งคาการเริ่มทำงานใหมโดยอัตโนมัติได
• แมวาไมไดเสียบปลั๊กไฟหรือปดเบรกเกอรระหวางการทํางานก็ตาม
เครื่องจะกลับมาทํางานใหมอีกครั้งในโหมดการทํางาน และการตั้งคา
กอนหนานั้นหากไฟฟากลับสูสภาพปกติแลว

การยกเลิก

เปด

(เมื่อเครื่องปด)

(พรอมกันนานกวา 3 วินาที)

(เมื่อเครื่องปด)

(พรอมกันนานกวา 3 วินาที)
หากไฟ , , ติดสวางประมาณ 10 วินาที
แสดงวาการตั้งคาเสร็จสมบูรณแลว
TA-10
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ขอมูลทางเทคนิค
รุน

FU-A80TA

การทำงาน
ของเครื่อง

220 V 50 Hz
การปรับความเร็วพัดลม

สูง

กลาง

เบา

กำลังไฟ (วัตต)

75

20

5

ความเร็วพัดลม (ลบ.ม./ชม.)

480

300

120

ระดับเสียง (เดซิเบล)

53

41

23

62m2

ขนาดหองที่แนะนำ *1
เซ็นเซอร

ภาษาไทย

แรงดันไฟฟา

ฝุน

ชนิดแผนกรอง

แผนกรอง HEPA / แผนกรองกลิ่นคารบอน

ความยาวสายไฟ

2.0 ม.

ขนาดตัวเครื่อง

402 มม. (ก) × 245 มม. (ล) × 620 มม. (ส)

น้ำหนักเครื่อง

8.1 กก.

*1 ขนาดของหองที่เหมาะสมกับการใชงานเครื่องที่กําหนดความเร็วพัดลมไวสูงสุด

โหมดสแตนดบาย

ในกรณีที่แผงวงจรไฟฟาทํางาน ขณะที่เสียบปลั๊กตัวเครื่องไว ผลิตภัณฑนี้ใชไฟฟาประมาณ 0.75 วัตต
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน โปรดถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไมใชงาน
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Please read before operating your new Air Purifier
Some odour ingredients absorbed by the filters may become separated and may be
discharged through the air outlet and result in additional odour. Depending on the
usage environment, especially when the product is used in a condition significantly
more severe than household use, this odour may become strong in a shorter period
than expected.
The air purifier is designed to remove air-suspended dust and odour, but not harmful gases (for example, carbon monoxide contained in cigarette smoke). If the odour
sources still exist, it cannot completely remove the odour (for example, odours from
construction materials and pet odours).
It is suggested to open the window a bit when you are smoking in order to facilitate
ventilation.
In this case we recommend purchasing the optional replacement.

HEPA filter (white)
Deodorizing Pre filter (black)
Dust
pollen, dust, particles of cigarette
smoke, pet dander
Odour
cigarette smoke odour, household
odour
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ENGLISH
FEATURES

CONTENTS

Exclusive Combination of Air Treatment
Technologies
Filtration System + Plasmacluster Ion

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....E-2
PART NAMES ...........................................E-4

DECREASES ODOURS
Deodorizing Pre filter absorbs many common household odours.

FILTER INSTALLATION ...........................E-6

REDUCES DUST, POLLEN, DANDER &
MOULD*
HEPA filter traps 99.97% of particles as
small as 0.3 microns.*

MAINTENANCE ........................................E-8

OPERATION .............................................E-7
TROUBLESHOOTING ............................E-10
SPECIFICATIONS................................... E-11

ENGLISH

REFRESHES
Plasmacluster refreshes the air similar to
the way nature cleans the environment by
emitting a balance of positive and negative
ions.
*From that air is drawn through the filter
system.
Room size : 62m2

Thank you for purchasing the SHARP Air Purifier. Please read this manual carefully. Before using this product, be sure to read the
section: “Important Safety Instructions.”
After reading this manual, keep it in a convenient location for future reference.
For your reference, we recommend to keep
this manual in the place where you can read
at any time.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read all instructions before using the unit.
When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the
following:

WARNING - To reduce the risk of electrical shock, fire or injury to persons:
• Connect the power plug to a dedicated electrical outlet for 220-240V,50/60Hz.
• Do not use the unit if the power cord or plug is damaged or the connection to the wall outlet is
loosened.
• Periodically remove dust from the power plug.
• Do not use an extension cord.
• Do not insert fingers or any objects into the air inlet or air outlet.
• Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug.
• Do not handle plug or unit with wet hands.
• Unplug the electrical cord before performing any maintenance.

• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, a Sharp
authorized Service Centre or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
• Do not use near flammable gases and material such as insecticides, fragrances, and lit cigarettes.
• Do not use in humid place such as bathrooms.
• Contact the nearest Sharp Approved Service Centre for any problems, adjustments, or repairs.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

NOTE - Radio or TV Interference
If this air purifier should cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the unit and radio/TV receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Contact the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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CAUTIONS CONCERNING OPERATION
• Do not block any opening.
• Do not use the unit near or on hot objects, such as stoves or heaters or radiators.
• Do not use the unit with the wrong position.
• Always hold the handle on both sides of the unit when moving it.
Holding the front panel when carrying may cause it to detach, thus dropping the unit and resulting
in bodily injury.
• Do not use without filters inside the unit.
• Do not wash and reuse the filter.
Not only does it not improve filter performance, but also may cause electrical shock or malfunction.
• Clean the exterior with a soft cloth only.
ENGLISH

Do not use corrosive cleansers, volatile fluids and/or detergents when cleaning the unit.
The unit surface may be damaged or cracked.
In addition, the sensor may malfunction as a result.

INSTALLATION GUIDELINES
• Avoid locations where curtains, etc., come into contact with any opening.
It may become dirty or a malfunction may occur.
• Avoid locations where the unit is exposed to condensation, due to rapid temperature changes.
(If it is unavoidable please allow unit to stand for 1 hour before switching on.)
(Use under appropriate conditions between 0 - 35˚C room temperature.)
• Place on a stable surface with sufficient air circulation.
When placing the unit on a heavily carpeted area, it may cause the unit to vibrate slightly.
• Avoid use in locations where greasy or oily smoke is generated (such as in a kitchen, etc.).
The unit surface may crack or the sensor may malfunction as a result.

FILTER GUIDELINES
• Follow the instructions to handle carefully and keep maintenance.
Do not install any other type of filters.
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PART NAMES
ILLUSTRATIVE DIAGRAM

1
3
4

2
5
6

7

BACK

8
9
10

1

Air Outlet

2

Air Inlet

3

Handle

4

Main Unit

5

HEPA Filter

6

Deodorizing Pre Filter

7

Dust Sensor

8

Date Label

9

Power Cord

10

Plug

INCLUDED
• Operation manual
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MAIN UNIT DISPLAY

14

15

16 17 18
ENGLISH

11 12 13

11

SHOWER Button /
SHOWER Indicator Light (green)

12

Plasmacluster ON / OFF Button /
Plasmacluster ON / OFF Indicator Light (green)

13

CHILD LOCK Button / CHILD LOCK Indicator Light (green)

14

CLEAN SIGN
The colour changes according to the air condition.

Green
Clean

Yellow

Red
Very Impure

15

Plasmacluster Sign (blue)

16

FAN SPEED Indicator Light (green)

17

FAN SPEED Button

18

POWER Button
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FILTER INSTALLATION

Unplug the electrical cord before
performing any maintenance.

To maintain the quality of the filters, they are installed in the main unit and packed in plastic bags. Be sure to remove the filters from the plastic bags before using the unit.

1 Remove the front Panel.

4 Fix the Front Panel.

Fix the Front Panel by hooking it into
the top of the unit. Swing panel in by
pushing gently until the panel snaps
into place.

Gently grip the bottom of the front panel
and remove it by pulling the bottom gently
towards you.

2 Remove the plastic bags.
the date when you
5 Record
start or replace the filters.

3 Place the filters accordingly.
Keep the order of filters.

Replacement Filters
Starting date of use

HEPA filter (white)
Replace the filters when they are no
longer removing odour or dust.

Deodorizing Pre filter (black)
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OPERATION

3

2

Press

to start / stop.

Unless the power cord has been unplugged,
the operation starts in the previous mode it
was operated in.

Press

CLEAN SIGN
The Dust Sensor automatically monitors dust pollution level and adjusts
fan speed accordingly.

to select fan speed.

Green

AUTO mode
*The air purifier operates the airflow speed
automatically according to the interior
pollution level detected by the sensor.

3

Clean

Red

Very Impure

Light Control

Press
to turn Plasmacluster
Ion Mode ON and OFF.

Press
for 3 seconds to select ON/OFF of the Plusmacluster SIGN and the CLEAN SIGN.

ON

SHOWER Operation
Press

Yellow

ENGLISH

1

2 1

OFF

CHILD LOCK

to start SHOWER Mode..

The unit will operate at HIGH fan speed for
one hour, then will return to the prior operation.
"SHOWER" mode is effective when you
would like to clean quickly.

Press
for 3 seconds to select
CHILD LOCK.
Operation of the unit display will be
locked. It is the same method as starting operation.
To cancel the CHILD LOCK mode,
press
again for 3 seconds.
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MAINTENANCE

Care Cycle :

Whenever dust accumulates on the unit or every 1 month.

CLEANING THE FILTERS

CLEANING THE UNIT

off the unit, and unplug the
1 Turn
power cord.

Wipe with a dry, soft cloth.
For stubborn stains or dirt, use a soft cloth
dampened with warm water.

2 Remove the Front Panel.

Do not use volatile fluids and detergents.
Benzene, paint thinner, polishing powder,
detergent ingredients etc., may damage
the unit.

(Refer to E-6)

3 Clean the filter and Dust sensor.

Gently remove dust from the filter, using a
vacuum cleaner with attachment or similar tool.

Dust sensor

Deodorizing Pre filter

Dust Sensor

Sensor cover

Sensor filter

Remove the Sensor cover, and remove the
dust on the Sensor filter.
If it is very dirty, wash it with water and dry it
thoroughly.
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FILTER REPLACEMENT GUIDELINES
Filter life varies depending on the room environment, usage, and location
of the unit.
If dust or odour persists, replace the filter.
(Refer to “Please read before operating your new Air Purifier”)

Replacement timing
• HEPA filter
• Deodorizing Pre filter

About 2 years after opening
About 2 years after opening

Deodorizing Pre filter

Replacement Filters

ENGLISH

HEPA filter

Model : FZ-A80SFE
• HEPA filter : 1 unit
• Deodorizing Pre filter : 1 unit

Replace the filters
(Refer to E-6)
Record the date when you replace the filters.

Replacement Filters
Starting date of use

Replace the filters when they are no
longer removing odour or dust.

Disposal of Filters
Please dispose the filters according to the local disposal laws and regulations.
HEPA filter material:
• Filter : Polypropylene
• Frame : Polyester

Deodorizing Pre filter material:
• Deodorizer : Activated charcoal
• Filter : Polyurethane foam
• Frame : Paper
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TROUBLESHOOTING
Before calling for service, please review the Troubleshooting chart below, since the problem may not
be a unit malfunctions.
PROBLEM

SOLUTION (not a malfunction)

The unit leaves smoke and
odours in the air.

• Clean or replace the filters as needed. (Refer to E-9)
• Is the unit installed in a location that is difficult for the
sensor to detect cigarette smoke?
• Are the dust sensor openings blocked or clogged?
(In this case, clean the openings.) (Refer to E-8)

A clicking or ticking sound is
heard from the unit.

• Clicking or ticking sounds may be audible when the unit
is generating ions.

A bad odour comes out of the air
outlet.

• Check to see if the filters are heavily soiled. Replace the
filters. (Refer to E-9)
• Plasmacluster Air Purifiers may produce a slight odour.
This is normal and is a result of the Plasmacluster Ions
refreshing the air.

The Clean Sign is green, but
there is still odour in the air.

• The air could be impure at the time the unit was plugged in.
Unplug the unit, wait one minute, and plug the unit in again.

The Clean Sign illuminates yellow
or red, but the air seems clean.

• Clean the dust sensor with a vacuum cleaner, as it may
be blocked or clogged.(Refer to E-8)

The Clean Sign doesn’t light on.

• The Light Control is selected.
Press

for 3 seconds to light on.

The Clean Sign lights change
colour frequently.

• The Clean Sign lights automatically change colours as
impurities are detected by the dust sensor.

The unit does not turn on.

• The CHILD LOCK mode is selected.
Press

for 3seconds

AUTO RESTART
After a power failure, automatically
resume the operation when the
power recovers.

Auto Restart can be set.

• Even when the plug is unplugged or the breaker is thrown
during the operation, the operation resumes at the previous
operation mode and settings if the power recovers.

ON

CANCELLATION

(with the unit OFF)

(with the unit OFF)

(simultaneously for more than 3 sec.)

(simultaneously for more than 3 sec.)

If the
,
,
lamp lights up for 10
seconds, the setting is complete.

E-10
OP_FU-A80TA-TH+EN.indb 10

8/19/11 9:28:59 AM

SPECIFICATIONS
Model

FU-A80TA

Power supply

Speed
Operation

Fan Speed Adjustment

MAX

MED

LOW

Rated Power (W)

75

20

5

Fan Speed (m3/hour)

480

300

120

Noise Level (dBA)

53

41

23

Recommended Room Size *1

62m2

Sensor

Dust

Filter type

HEPA filter / Deodorizing Pre filter

Cord Length

2.0m

Dimensions

402mm (W) × 245mm (D) × 620mm (H)

8.1 kg

Weight

ENGLISH

Fan

220 V 50 Hz

*1 Size of a room which is appropriate for operating the unit at maximum fan speed.

Standby Power
In order to operate the electrical circuits while the power plug is inserted in the wall outlet, this
product consumes about 0.75W of standby power.
For energy saving, unplug the power cord when the unit is not in use.
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