
“Plasmacluster” and “Device of a cluster of grapes” are 
trademarks of Sharp Corporation.

คู่่�มืือการใช้้งาน

เคู่รื�องฟอกอากาศพร้อมืไอน้�า

*  The number in this technology mark indicates an 
approximate number of ions supplied into air of  
1 cm3, which is measured around the center of a room 
applicable floor area (at 1.2 m height above the floor) 
when the product is placed close to a wall at the MED 
mode setting.
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เครื่่�องฟอกอากาศจะดููดูอากาศภายในห้้องเข้้าไปในเครื่่�องฟอกโดูยอากาศจะไห้ลผ่่านแผ่่นกรื่องชั้้�นแรื่กแล้ว

ผ่่านแผ่่นกรื่องกล่�น จากน้�นจะผ่่านเข้้าไปท่�แผ่่นกรื่อง HEPA ภายในตั้วเครื่่�อง และสุุดูท้ายจะปล่อยอากาศ

ออกทางชั้่องลมออก แผ่่นกรื่อง HEPA สุามารื่ถกำาจ้ดูฝุุ่�นละอองท่�ม่ข้นาดูเล็กสุุดู 0.3 ไมครื่อนไดู้ถึง 99.97% 

และย้งสุามารื่ถดููดูซั้บกล่�นไดู้โดูยม่แผ่่นกรื่องกล่�นทำาห้น้าท่�ดููดูซั้บ กล่�นท่�เข้้ามาผ่่านแผ่่นกรื่องอ่กชั้้�นห้นึ�งโดูยม่

แผ่่นกรื่องกล่�น ทำาห้น้าท่�ดููดูซั้บกล่�นท่�เข้้ามาผ่่านแผ่่นกรื่องอ่กชั้้�นห้นึ�ง

กล่�นท่�ถูกดููดูซั้บไว้บนแผ่่นกรื่องเป็นเวลานานจะปะปนมาก้บอากาศท่�ออกมาจากเครื่่�อง ข้ึ�นอยู่ก้บสุภาพการื่

ใชั้้งาน โดูยเฉพาะอย่างย่�งห้ากนำาไปใชั้้ในสุถานท่�อ่�น ๆท่�ม่สุภาพการื่ใชั้้งานท่�ห้น้กกว่าการื่ใชั้้ภายในครื่้วเรื่่อน 

แผ่่นกรื่องจะม่กล่�นเรื่็วข้ึ�นกว่าปกตั่ ห้ากปัญห้าในเรื่่�องข้องกล่�นเห้ล่าน่�ย้งคงปรื่ากฏ ควรื่เปล่�ยนแผ่่นกรื่องชัุ้ดู

ให้ม่

เม่�อแรื่่ธาตัุในนำ�าปรื่ะปาเกาะตั่ดูก้บแผ่่นกรื่องและกลายเป็นข้องแข้็งสุ่ข้าว แรื่่ธาตัุท่�แข้็งตั้วดู้งกล่าวจะดููดูซั้บ

กล่�นภายในห้้อง ซัึ�งอาจทำาให้้เก่ดูกล่�นไม่พึงปรื่ะสุงค์ เม่�อแผ่่นกรื่องไอนำ�าแห้้ง (แตักตั่างก้นไปโดูยข้ึ�นอยู่ก้บ

คุณภาพนำ�า และปัจจ้ยสุ่�งแวดูล้อมอ่�นๆ) 

ห้ากเก่ดูเห้ตัุการื่ณ์แบบน่�ข้ึ�น ให้้ทำาการื่ดููแลรื่้กษาแผ่่นกรื่องไอนำ�า (ห้น้า 20)    

หมืาย่เหตุ   

 • โปรื่ดูอ่านข้้อมูลสุ่วนน่�ก่อนเรื่่�มตั้นใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศข้องท่านเครื่่�องฟอกอากาศน่�ไดู้รื่้บการื่ออกแบบมาเพ่�อให้้สุามารื่ถกรื่องฝุุ่�นและกล่�นเท่าน้�น  

เครื่่�องฟอกอากาศน่�ไม่ไดู้รื่้บการื่ออกแบบเพ่�อกำาจ้ดูก๊าซัอ้นตัรื่าย เชั้่น คารื่์บอนมอนอกไซัดู์ท่�ม่อยู่ในคว้นบุห้รื่่� 

เครื่่�องฟอกอากาศจะไม่สุามารื่ถกำาจ้ดูกล่�นออกไปจนห้มดูไดู้ ห้ากย้งคงม่แห้ล่งข้องกล่�นดู้งกล่าวอยู่ภายในห้้อง

 โปรดอ�านข้อมื่ลืส�วนนี�ก�อนเริ�มืต้นใช้้งานเคู่รื�องฟอกอากาศของท�าน

สารบัญ

• ภาพปรื่ะกอบในคู�ม่อการื่ใชั้�งานน่�ค่อรุื่�น KI-N40TA

แผู้�นกรอง HEPA

แผู้�นกรองกลืิ�น

แผู้�นกรองช้ั�นแรก

วิธีีการเปลืี�ย่นการตั�งคู่�าต�างๆ ............................................................14

การด่แลืแลืะบ้ารุงรักษัา ....................................................................18

การแก้ไขปัญหา .................................................................................24

ข้อมื่ลืจำ้าเพาะ ....................................................................................27
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คูุ่ณสมืบัติ

ปรื่ะสุานเทคโนโลย่ข้องการื่ฟอกอากาศปรื่ะสุ่ทธ่ภาพสุูง

รื่ะบบ 3 แผ่่นกรื่อง + การื่ทำาความชั้่�น + พลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์

พลืาสมื�าคู่ลืัสเตอร์

พลืาสมื�าคู่ลืัสเตอร์คู่วามืเข้มืข้นส่ง 25000

หากคู่วามืเข้มืข้นของไอออนพลืาสมื�าคู่ลืัสเตอร์เพิ�มืส่งข้�นประสิทธีิภัาพการท้างานก็เพิ�มืส่งข้�นด้วย่เช้�นกัน

ดู้วยการื่ปล่อยอนุภาคไฟฟ้าบวกและลบออกมาในรื่ะดู้บท่�สุมดูุลก้น รื่ะบบพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์จึงฟอกอากาศในล้กษณะเดู่ยวก้บการื่ฟอกอากาศโดูยธรื่รื่มชั้าตั่

ระบบ 3 แผู้�นกรอง + การท้าคู่วามืช้ื�น

ดักจำับฝุุ่�นลืะออง

แผ่่นกรื่องชั้้�นแรื่กสุามารื่ถกำาจ้ดูฝุุ่�นละอองข้นาดูให้ญ่กว่า 240 ไมครื่อน

ก้าจำัดกลืิ�น

แผ่่นกรื่องกล่�น สุามารื่ถดููดูซั้บกล่�นตั่างๆ ท่�มาจากภายในครื่้วเรื่่อน

ก้าจำัดฝุุ่�นลืะอองขนาดเลื็ก ลืะอองเกสรดอกไมื้แลืะเช้ื�อรา

แผ่่นกรื่อง HEPA สุามารื่ถกำาจ้ดูฝุุ่�นละอองท่�ม่ข้นาดูเล็กสุุดู 0.3 ไมครื่อนไดู้ถึง 99.97%

ท้าคู่วามืช้ื�น

ควบคุมความชั้่�นดู�วยการื่ตัรื่วจจ้บอุณห้ภูม่และความชั้่�นโดูยอ้ตัโนม้ตั่

ก้าจำัดฝุุ่�นลืะอองด้วย่กระแสลืมือันเป็นลืักษัณะเฉพาะ

ดู้วยแรื่งดููดูทรื่งอานุภาพและกรื่ะแสุลมอ้นเป็นล้กษณะเฉพาะ จึงกำาจ้ดูฝุุ่�นละอองและอณูสุ่�งสุกปรื่กไดู้รื่วดูเรื่็วและทรื่งปรื่ะสุ่ทธ่ภาพ

กรื่ะแสุลมจะเคล่�อนท่�เรื่็วข้ึ�นเม่�อทำามุม 20 องศา จึงกำาจ้ดูฝุุ่�นละอองท่�

กรื่ะจายอยู่พ่�นดู้านล่างข้องห้้องไดู้สุะอาดูห้มดูจดูย่�งข้ึ�น

พลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์สุามารื่ถกำาจ้ดูไฟฟ้าสุถ่ตัไดู้อย่างม่ปรื่ะสุ่ทธ่ภาพจึงป้องก้น

ไม่ให้้ฝุุ่�นละอองกรื่ะจายไปเกาะผ่น้งห้รื่่อพ่�นท่�โดูยรื่อบ

ฟังก์ช้ัน Wi-Fi

 • ตัรื่วจย่นย้นคุณภาพข้องอากาศภายในห้้องและย่นย้นว่าอากาศสุะอาดูข้ึ�นอย่างเห้็นไดู้ชั้้ดู

 • ใชั้้สุมารื่์ทโฟนเป็นรื่่โมทคอนโทรื่ลควบคุมเครื่่�องฟอกอากาศ

 • แสุดูงอายุการื่ใชั้้งานสุูงสุุดูข้องแผ่่นกรื่อง
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 คู่้าแนะน้าด้านคู่วามืปลือดภััย่ที�ส้าคู่ัญ

ก�อนใช้้งานเคู่รื�องฟอกอากาศนี�  

โปรดอ�านแลืะบันท้กคู่้าแนะน้าเหลื�านี�ไว้

ข้ณะใชั้้งานเครื่่�องใชั้้ไฟฟ้า ควรื่ปฏ่บ้ตั่ตัามข้้อควรื่รื่ะว้งดู้านความปลอดูภ้ย

พ่�นฐานเสุมอ เพ่�อลดูความเสุ่�ยงจากไฟไห้ม้ ไฟชั้็อตั และการื่บาดูเจ็บตั่อ

บุคคล รื่วมถึงข้้อควรื่รื่ะว้งตั่อไปน่�

คู่้าเตือน

1. อ่านคำาแนะนำาท้�งห้มดูก่อนใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศน่�

2. ใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศเพ่�อว้ตัถุปรื่ะสุงค์การื่ใชั้้งานในครื่้วเรื่่อน

ตัามท่�ไดู้อธ่บายไว้ในคู่ม่อน่� การื่ใชั้้งานอ่�นใดูนอกเห้น่อจากคำา

แนะนำาท่�ให้้ไว้โดูยผู่้ผ่ล่ตั อาจก่อให้้เก่ดูไฟไห้ม้ ไฟชั้็อตั ห้รื่่อการื่บาดู

เจ็บตั่อบุคคล 

3. เครื่่�องใชั้้ไฟฟ้าน่�ไม่ไดู้ม่ไว้สุำาห้รื่้บการื่ใชั้้งานโดูยบุคคล (รื่วมถึงเดู็ก) 

ท่�ม่ล้กษณะทุพพลภาพ ม่ปัญห้าปรื่ะสุาทสุ้มผ่้สุห้รื่่อสุุข้ภาพจ่ตั ห้รื่่อ

ข้าดูปรื่ะสุบการื่ณ์และความรืู่้ เว้นเสุ่ยแตั่ว่าจะไดู้รื่้บการื่ดููแลห้รื่่อคำา

แนะนำาเก่�ยวก้บการื่ใชั้้งานเครื่่�องใชั้้ไฟฟ้าโดูยผู่้รื่้บผ่่ดูชั้อบดู้านความ

ปลอดูภ้ย 

เดู็กๆ ควรื่ไดู้รื่้บการื่ดููแลเพ่�อให้้แน่ใจว่าไม่ไดู้เล่นก้บเครื่่�องฟอก

อากาศ

4. ห้้ามใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศ ห้ากสุายไฟห้รื่่อปล้�กชั้ำารืุ่ดู ห้รื่่อเครื่่�อง

ทำางานผ่่ดูปกตั่ห้รื่่อชั้ำารืุ่ดู

5. ห้ากสุายไฟห้รื่่อปล้�กชั้ำารืุ่ดู จะตั้องทำาการื่เปล่�ยนให้ม่โดูยผู่้ผ่ล่ตั 

ตั้วแทนซั่อมบำารืุ่ง ห้รื่่อศูนย์บรื่่การื่ Sharp ท่�ไดู้รื่้บอนุญาตั ห้รื่่อผู่้ท่�ม่

คุณสุมบ้ตั่ใกล้เค่ยง เพ่�อห้ล่กเล่�ยงอ้นตัรื่าย 

โปรื่ดูตั่ดูตั่อศูนย์บรื่่การื่ท่�ใกล้ท่�สุุดูในกรื่ณ่ท่�ม่ปัญห้า การื่ปรื่้บแตั่ง 

ห้รื่่อการื่ซั่อมแซัมใดูๆ

6. ห้้ามซั่อมแซัมห้รื่่อถอดูแยกตั้วเครื่่�องดู้วยตันเอง

7. ปฏ่บ้ตั่ตัามคำาแนะนำาข้้อ “a” ถึงข้้อ “h” ดู้านล่างสุำาห้รื่้บสุายไฟและ

ปล้�ก อาจก่อให้้เก่ดูไฟฟ้าล้ดูวงจรื่ รื่้อนเก่นไป ไฟชั้็อตั ห้รื่่อไฟไห้ม้ไดู้

a. ใชั้้เตั้ารื่้บไฟฟ้า AC 220 โวลตั์เท่าน้�น

b. ห้้ามใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศ ห้ากพบว่าสุายไฟห้รื่่อปล้�กชั้ำารืุ่ดู 

ห้รื่่อเสุ่ยบปล้�กก้บเตั้ารื่้บตั่ดูผ่น้งไม่แน่นห้รื่่อชั้ำารืุ่ดู

c. ควรื่ปิดูเครื่่�องก่อนถอดูปล้�กเสุมอ

d. ควรื่ถอดูปล้�กเครื่่�องในกรื่ณ่ตั่อไปน่�

 • ก่อนเคล่�อนย้ายเครื่่�อง

 • เม่�อเปล่�ยนแผ่่นกรื่องให้ม่ (แม้ในข้ณะเปิดูตัะแกรื่งดููดู

อากาศ)

 • เม่�อเตั่มนำ�า

 • ก่อนการื่บำารืุ่งรื่้กษาเครื่่�อง

 • เม่�อไม่ใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศ

e. ตั้องให้้แน่ใจว่าดูึงท่�ปล้�ก ไม่ใชั้่สุายไฟ

f. ห้้ามสุ้มผ่้สุปล้�กดู้วยม่อท่�เปียก ข้ณะเสุ่ยบห้รื่่อถอดูปล้�กจาก

เตั้ารื่้บตั่ดูผ่น้ง

g. ควรื่กำาจ้ดูฝุุ่�นออกจากปล้�กอย่างสุมำ�าเสุมอ

h. ห้ม้�นสุ้งเกตัสุ่�งตั่อไปน่�เสุมอเพ่�อป้องก้นไม่ให้้สุายไฟชั้ำารืุ่ดู

 • ห้้ามเล่�อนล้อเล่�อนท้บสุายไฟให้้เสุ่ยห้าย ข้ณะเคล่�อนย้าย

เครื่่�อง

 • ห้้ามวางสุายไฟไว้ใตั้พรื่ม ห้้ามคลุมสุายไฟดู้วยพรื่มปูพ่�น 

พรื่มทางเดู่น ห้รื่่อว้สุดูุคลุมพ่�นอ่�นท่�ใกล้เค่ยงก้น

 • ห้้ามวางสุ่�งข้องท่�ม่นำ�าห้น้กมากบนสุายไฟ ห้รื่่อบ่บอ้ดูสุายไฟ

 • ห้้ามวางสุายไฟไว้ใตั้เฟอรื่์น่เจอรื่์ห้รื่่อเครื่่�องใชั้้ไฟฟ้าอ่�น

 • วางสุายไฟให้้ห้่างจากบรื่่เวณท่�เดู่นผ่่านไปมา และไม่สุะดูุดู

ไดู้ง่าย

8. ห้้ามใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศน่�ใกล้อุปกรื่ณ์ท่�ใชั้้ก๊าซั เตัาผ่่ง เท่ยนท่�

จุดูตั่ดูไฟ คว้นธูป ห้รื่่อปรื่ะกายไฟจากการื่จุดูบุห้รื่่� 

ข้ณะใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศในห้้องเดู่ยวก้บอุปกรื่ณ์ท่�ใชั้้ก๊าซั ให้้

รื่ะบายอากาศออกเป็นรื่ะยะ ๆ ม่ฉะน้�นจะก่อให้้เก่ดูก๊าซัคารื่์บอน

มอนอกไซัตั์เป็นพ่ษ

9. ห้้ามใชั้้เครื่่�องฟอกอากาศในห้้องท่�ม่ก๊าซัตั่ดูไฟ เชั้่น สุารื่ตักค้างท่�

เป็นนำ�าม้น ห้รื่่อคว้นเคม่

10. อย่าให้้เครื่่�องโดูนฝุ่น ห้รื่่อใชั้้งานใกล้นำ�า ในห้้องนำ�า บรื่่เวณซั้กล้าง 

ห้รื่่อในตัำาแห้น่งท่�เปียกชั้่�น

11. ห้้ามสุอดูน่�วม่อห้รื่่อว้ตัถุแปลกปลอมเข้้าไปในชั้่องลมเข้้าห้รื่่อชั้่องลม

ออก 

12. ห้้ามมองเข้้าไปในชั้่องลมออก

13. ห้้ามดู่�มนำ�าจากแทงก์นำ�าห้รื่่อถาดูทำาความไอนำ�า

14. เปล่�ยนนำ�าในแทงก์นำ�าทุกว้นดู้วยนำ�าปรื่ะปาท่�สุะอาดู และทำาความสุะ

อาดูแทงก์นำ�าและถาดูทำาไอนำ�าเป็นปรื่ะจำา 

เม่�อไม่ไดู้ใชั้้ผ่ล่ตัภ้ณฑ์์ ให้้เทนำ�าในแทงก์นำ�าและถาดูทำาไอนำ�าออก 

การื่ปล่อยนำ�าท่�งไว้ในแทงก์นำ�าห้รื่่อถาดูทำาไอนำ�าเป็นสุาเห้ตัุข้อง

การื่เก่ดูเชั้่�อรื่า แบคท่เรื่่ย และกล่�นไม่พึงปรื่ะสุงค์ และบางครื่้�ง 

แบคท่เรื่่ยดู้งกล่าวอาจเป็นอ้นตัรื่ายตั่อสุุข้ภาพ
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หมืาย่เหตุ

- คล่�นรื่บกวนสุ้ญญาณว่ทยุห้รื่่อโทรื่ท้ศน์ -

ห้ากเครื่่�องฟอกอากาศก่อให้้เก่ดูคล่�นรื่บกวนตั่อการื่รื่้บสุ้ญญาณข้องว่ทยุ

ห้รื่่อโทรื่ท้ศน์ ให้้ลองแก้ไข้คล่�นรื่บกวนน้�นไดู้โดูยปฏ่บ้ตั่ตัามมาตัรื่การื่ใดู

มาตัรื่การื่ห้นึ�งดู้งตั่อไปน่�

1. ห้้นห้รื่่อเปล่�ยนตัำาแห้น่งเสุารื่้บสุ้ญญาณไปในท่ศทางอ่�น

2. เพ่�มรื่ะยะห้่างรื่ะห้ว่างอุปกรื่ณ์ก้บเครื่่�องรื่้บสุ้ญญาณ

3. เสุ่ยบปล้�กอุปกรื่ณ์เข้้าก้บเตั้ารื่้บท่�ใชั้้วงจรื่ไฟแยกจากท่�เครื่่�องรื่้บ

สุ้ญญาณใชั้้อยู่

4. ข้อคำาแนะนำาจากตั้วแทนจำาห้น่าย ห้รื่่อชั้่างเทคน่คท่�ม่ชั้ำานาญดู้าน

ว่ทยุห้รื่่อโทรื่ท้ศน์

ข้อคู่วรระวังเกี�ย่วกับการติดตั�ง

1. วางเครื่่�องบนพ่�นท่�เรื่่ยบเสุมอก้นและม่ความแข้็งแรื่ง ม่อากาศ

ถ่ายเทไดู้ดู ่

เม่�อวางไว้บนพ่�นท่�ปูพรื่มห้นา ตั้วเครื่่�องอาจม่อาการื่สุ้�นเล็กน้อย 

วางเครื่่�องลงบนพ่�นผ่่วท่�เรื่่ยบเสุมอก้น เพ่�อป้องก้นไม่ให้้นำ�ารื่้�วไห้ล

จากแทงก์นำ�าและถาดูทำาไอนำ�า

2. ห้ล่กเล่�ยงบรื่่เวณท่�เซันเซัอรื่์โดูนลมพ้ดูห้รื่่อลมดููดูโดูยตัรื่ง ห้าก

เครื่่�องฟอกอากาศทำางานดู้วยเซันเซัอรื่์ อาจทำาให้้เครื่่�องฟอกอากาศ

ทำางานผ่่ดูปกตั่ไดู้

3. ห้ล่กเล่�ยงการื่ใชั้้งานในบรื่่เวณท่�เฟอรื่์น่เจอรื่์ เสุ่�อผ่้า ห้รื่่อว้ตัถุอ่�น ๆ 

สุามารื่ถสุ้มผ่้สุก้บตั้วเครื่่�องและปิดูก้�นชั้่องลมเข้้า และ/ห้รื่่อชั้่องลม

ออก 

4. ห้ล่กเล่�ยงตัำาแห้น่งท่�โดูนแสุงแดูดูโดูยตัรื่ง ซัึ�งอาจเป็นเห้ตัุให้้รืู่ปทรื่ง

และสุ่ข้องเครื่่�องเปล่�ยนไปไดู้

5. ห้ล่กเล่�ยงการื่ใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศในบรื่่เวณท่�ม่การื่เก่ดูห้ยดูนำ�า 

ห้รื่่อม่การื่เปล่�ยนแปลงข้องอุณห้ภูม่อย่างรืุ่นแรื่ง ควรื่ใชั้้งานภายใตั้

สุภาพอุณห้ภูม่ท่�เห้มาะสุมรื่ะห้ว่าง 0–35 องศาเซัลเซั่ยสุ 

6. ห้ล่กเล่�ยงการื่ใชั้้งานในบรื่่เวณท่�ครื่าบม้นห้รื่่อเข้ม่านำ�าม้นเกาะ (เชั้่น 

ในห้้องครื่้ว ฯลฯ) อาจทำาให้้ผ่่วข้องตั้วเครื่่�องห้ล้กแตักรื่้าว และ

เซันเซัอรื่์อาจทำางานผ่่ดูปกตั่ไดู้

7. เครื่่�องฟอกอากาศม่ความสุามารื่ถในการื่ก้กเก็บฝุุ่�นไดู้อย่างม่

ปรื่ะสุ่ทธ่ภาพ แม้ว่าจะตั้องเครื่่�องใกล้ผ่น้งเพ่ยง 3 ซัม. ก็ตัาม แตั่

ผ่น้งและพ่�นโดูยรื่อบอาจเก่ดูความสุกปรื่กไดู้ ดู้งน้�นจึงควรื่วาง

เครื่่�องฟอกอากาศให้้ห้่างจากผ่น้ง 

ผ่น้งท่�ตั่ดูก้บชั้่องลมออกดู้านห้ล้งโดูยตัรื่ง และพ่�นห้รื่่อพรื่มท่�วาง

เครื่่�องอาจสุกปรื่กไดู้เม่�อผ่่านใชั้้งานมารื่ะยะห้นึ�ง เม่�อใชั้้งานเครื่่�อง

ฟอกอากาศโดูยวางไว้ในตัำาแห้น่งเดู่มเป็นเวลานาน ควรื่ห้ม้�น

ทำาความสุะอาดูผ่น้ง พ่�นห้รื่่อพรื่มในตัำาแห้น่งน้�นเป็นรื่ะยะ ๆ

8. ห้้ามวางเครื่่�องฟอกอากาศใกล้ว้ตัถุท่�ม่ความรื่้อน เชั้่น เตัาไฟห้รื่่อ

เครื่่�องทำาความรื่้อน ห้รื่่อในบรื่่เวณท่�อาจสุ้มผ่้สุก้บไอนำ�า

ข้อคู่วรระวังเกี�ย่วกับแผู้�นกรอง

1. โปรื่ดูปฏ่บ้ตั่ตัามคำาแนะนำาตั่าง ๆ ภายในคู่ม่อน่� สุำาห้รื่้บการื่ตั่ดูตั้�ง

และการื่บำารืุ่งรื่้กษาแผ่่นกรื่อง  

(ห้น้า 9, 22)

2. นำาแผ่่นกรื่องออกจากถุงพลาสุตั่กก่อนใสุ่แผ่่นกรื่องน้�นลงในตั้ว

เครื่่�องห้ล้ก

3. ห้้ามใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศโดูยไม่ใสุ่แผ่่นกรื่องอย่างถูกตั้อง

4. ห้้ามล้างห้รื่่อนำาแผ่่นกรื่อง HEPA และแผ่่นกรื่องกล่�นกล้บมาใชั้้ให้ม ่

การื่ล้างแผ่่นกรื่องไม่ไดู้เป็นการื่เพ่�มปรื่ะสุ่ทธ่ภาพการื่กรื่อง และอาจ

เป็นเห้ตัุให้้เก่ดูไฟฟ้าชั้็อตั ห้รื่่อการื่ทำางานท่�ผ่่ดูปกตั่

5. ห้้ามใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศในห้้องท่�ม่ละอองยาฆ่่าแมลงล่องลอย

อยู่ เน่�องจากอาจม่ผ่ลให้้กล่�นข้องย่าฆ่่าแมลงน้�นตั่ดูค้างอยู่ในเครื่่�อง

ฟอกอากาศ และสุ่งกล่�นออกมาทางชั้่องลมออกไดู้

ข้อคู่วรระวังเกี�ย่วกับการใช้้งานเคู่รื�อง

1. ห้้ามปิดูก้�นชั้่องลมเข้้าห้รื่่อชั้่องลมออก

2. ควรื่ใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศในตัำาแห้น่งตั้�งตัรื่งเสุมอ

3. ข้ณะข้นย้ายเครื่่�องฟอกอากาศ ก่อนอ่�นให้้ถอดูแทงก์นำ�าและถาดูทำา

ไอนำ�าออกเพ่�อไม่ให้้นำ�ากรื่ะเดู็น จากน้�นให้้ถ่อเครื่่�องดู้วยท่�จ้บท้�งสุอง

ดู้าน

4. ควรื่ยกเครื่่�องข้ึ�นจากพ่�นท่�เสุ่ยห้ายไดู้ง่าย พ่�นผ่่วข้รืุ่ข้รื่ะ ห้รื่่อพรื่ม

ข้ณะเคล่�อนย้ายเสุมอ

5. ห้้ามเปล่�ยนท่ศทางข้องเครื่่�อง ข้ณะเคล่�อนย้ายดู้วยล้อเล่�อน

6. ข้ณะเคล่�อนย้ายเครื่่�องดู้วยล้อเล่�อน ให้้เคล่�อนไปในแนวนอนอย่าง

ชั้้า ๆ

7. ห้้ามใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศโดูยไม่ตั่ดูตั้�งแทงก์นำ�าห้รื่่อถาดูทำาไอนำ�า

ไว้อย่างถูกตั้อง

8. ข้ณะถอดูห้รื่่อตั่ดูตั้�งแทงก์นำ�า ให้้รื่ะว้งน่�วม่อถูกห้น่บ

9. เม่�อเตั่มนำ�าในแทงก์นำ�า ดููให้้แน่ใจว่าไม่ม่นำ�ารื่้�วไห้ลออกจากแทงก์นำ�า

10. ตัรื่วจดููให้้แน่ใจว่าไดู้เชั้็ดูนำ�าท่�เก่นออกมาดู้านนอกข้องแทงก์นำ�าออก

แล้ว

11. ห้้ามใชั้้นำ�ารื่้อน (40 องศาเซัลเซั่ยสุข้ึ�นไป) สุารื่เคม่ สุารื่ห้อมละเห้ย 

นำ�าสุกปรื่ก ห้รื่่อสุารื่ก่อฤทธ่�อ้นตัรื่ายอ่�นใดู ม่ฉะน้�นอาจทำาให้้เครื่่�อง

เสุ่ยรืู่ปทรื่ง ห้รื่่อเป็นเห้ตัุให้้ทำางานผ่่ดูปกตั่ไดู้

12. ให้้ใชั้้นำ�าปรื่ะปาสุะอาดูเท่าน้�น การื่ใชั้้นำ�าจากแห้ล่งอ่�นจะเสุ่�ยงตั่อการื่

เตั่บโตัข้องเชั้่�อรื่า เห้็ดูรื่า ห้รื่่อแบคท่เรื่่ย

13. ห้้ามเข้ย่าแทงก์นำ�าข้ณะจ้บท่�จ้บแทงก์



TH-4

ข้อคู่วรระวังเกี�ย่วกับการบ้ารุงรักษัา

1. โปรื่ดูปฏ่บ้ตั่ตัามคำาแนะนำาตั่าง ๆ ภายในคู่ม่อน่� สุำาห้รื่้บการื่บำารืุ่ง

รื่้กษา (ห้น้า 18 - 23) 

2. ทำาความสุะอาดูภายนอกดู้วยผ่้านุ่มเท่าน้�น

3. ห้้ามใชั้้สุารื่ซั้กฟอกอ่�นใดู นอกเห้น่อจากท่�กล่าวไว้ในคู่ม่อน่�  

(ห้น้า 19, 21) ห้้ามใชั้้ข้องเห้ลวรื่ะเห้ย และ/ห้รื่่อ สุารื่ซั้กฟอ  

สุารื่ทำาความสุะอาดูท่�ม่ฤทธ่�ก้ดูกรื่่อน เบนซั่น ท่นเนอรื่์ผ่สุมสุ่ ผ่งข้้ดู

เงา ห้รื่่อจารื่บ่จะทำาให้้ผ่่วข้องตั้วเครื่่�องห้ล้กเสุ่ยห้ายห้รื่่อแตักรื่้าวไดู ้

อาจเป็นเห้ตัุให้้ถาดูทำาไอนำ�าเสุ่ยรืู่ปทรื่ง ห้ม่นห้มอง แตักรื่้าวไดู้ (นำ�า

รื่้�วไห้ล) นอกจากน่� เซันเซัอรื่์อาจทำางานผ่่ดูปกตั่อ้นเน่�องมาจาก

ผ่ลล้พธ์ ในกรื่ณ่ท่�เครื่่�องฟอกอากาศน่�ม่เซันเซัอรื่์

4. ห้้ามข้้ดูตัะแกรื่งดููดูอากาศ (แผ่่นกรื่องชั้้�นแรื่ก) แรื่ง ๆ รื่ะห้ว่างการื่

บำารืุ่งรื่้กษา

5. ความถ่�ในการื่ข้จ้ดูครื่าบตัะกรื่้นน้�น ข้ึ�นอยู่ก้บความกรื่ะดู้างและสุ่�ง

สุกปรื่กในนำ�าท่�คุณใชั้้ ย่�งนำ�าม่ความกรื่ะดู้างมากก็ย่�งจำาเป็นตั้องข้จ้ดู

ครื่าบตัะกรื่้นบ่อยข้ึ�น

6. ห้้ามถอดูทุ่นลอยนำ�าและโรื่ลเลอรื่์ข้องถาดูทำาไอนำ�าออก ห้ากทุ่นลอย

นำ�าและโรื่ลเลอรื่์ข้องถาดูทำาไอนำ�าห้ลุดูออก ให้้อ่านห้น้า 21

7. เม่�อเปล่�ยนแผ่่นกรื่องห้รื่่ออุปกรื่ณ์เสุรื่่มอ่�น ๆ ให้้ใชั้้ชั้่�นสุ่วนท่�รื่ะบุไว้

ในคู่ม่อน่�
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คู่วามืปลือดภััย่ / ข้อคู่วรระวังของฟังก์ช้ัน Wi-Fi

คู่้าเตือน

เมืื�อคู่วบคูุ่มืเคู่รื�องฟอกอากาศจำากระย่ะไกลื

ในกรื่ณ่ท่�สุ้�งการื่ทำางานจากภายนอก คุณอาจจะไม่สุามารื่ถตัรื่วจสุอบสุภาพ

ปัจจุบ้นข้องเครื่่�องฟอกอากาศไดู้ ห้รื่่อบรื่่เวณโดูยรื่อบข้องเครื่่�อง และ

สุถานการื่ณ์ท่�เก่�ยวข้้องก้บทุกคนท่�อยู่ในท่�น้�นไดู้ ดู้งน้�น จึงควรื่ย่นย้นว่าม่

ความปลอดูภ้ยท่�ดู่พอก่อนใชั้้การื่สุ้�งงานจากรื่ะยะไกลน่�

1. ตัรื่วจสุอบให้้�แน่ใจว่าไดู้เสุ่ยบปล้�กก้บชั้่องเสุ่ยบปล้�กไว้อย่างแน่นห้นา 

และไม่ม่ฝุุ่�นตั่ดูอยู่บนปล้�กห้รื่่อในชั้่องเสุ่ยบไฟน้�น (อาจเป็นเห้ตัุให้้

เก่ดูความรื่้อน สุ้นดูาป ไฟไห้ม้ ฯลฯ อ้นเน่�องมาจากห้น้าสุ้มผ่้สุข้อง

ปล้�กไม่ดู่ ห้รื่่อใชั้้ห้น้าสุ้มผ่้สุข้องปล้�กไม่ไดู้)

2. ตัรื่วจสุอบให้้แน่ใจก่อนว่าไดู้ตัรื่วจสุอบสุภาพแวดูล้อมข้องเครื่่�อง

ฟอกอากาศแล้ว เน่�องจากการื่ไห้ลเว่ยนอากาศจากเครื่่�องน้�นอาจ

ทำาให้้เก่ดูปรื่ากฏการื่ณ์ท่�ไม่คาดูค่ดู (เชั้่น ม่ว้ตัถุท่�ตั้�งอยู่บนพ่�นท่�

ไม่แข้็งแรื่งห้ล่นใสุ่เครื่่�อง) และสุ่งผ่ลให้้เก่ดูไฟไห้ม้ เก่ดูบาดูแผ่ล 

ทำาให้้สุ่�งข้องเครื่่�องใชั้้ในบ้านเสุ่ยห้าย

ข้อคู่วรระวังส้าหรับการใช้้งาน

1. ตั้องแสุดูงความย่นยอมก้บ “ข้้อกำาห้นดูในการื่บรื่่การื่” เพ่�อใชั้้แอป

2. ตัรื่วจสุอบให้้แน่ใจว่าแอปน้�นเป็นเวอรื่์ชั้้นปัจจุบ้น

3. ภาพห้น้าจอและภาพปรื่ะกอบในเอกสุารื่ฉบ้บน่�ม่ไว้เพ่�อให้้คำาอธ่บาย 

ซัึ�งอาจม่ความแตักตั่างบางปรื่ะการื่จากผ่ล่ตัภ้ณฑ์์จรื่่ง

4. ในกรื่ณ่ท่�สุ้ญญาณการื่เชั้่�อมตั่อไม่ดู่ การื่สุ้�งงานดู้วยแอปอาจไม่

สุามารื่ถควบคุมการื่ทำางานข้องเครื่่�องฟอกอากาศไดู้ การื่ทำางาน

ปัจจุบ้นข้องเครื่่�องฟอกอากาศอาจไม่ตัรื่งก้บการื่สุ้�งงานจากแอป

5. ข้อแนะนำาให้้ล็อกจอแสุดูงผ่ลอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะเพ่�อห้ล่กเล่�ยงการื่

ทำางานท่�ไม่ถูกตั้อง

6. การื่ดูาวน์โห้ลดูและใชั้้งานแอปจะม่ค่าใชั้้จ่ายในการื่สุ่�อสุารื่เก่ดูข้ึ�น

ในสุ่วนน่�

ข้อคู่วรระวังส้าหรับ Wi-Fi

ข้อคู่วรระวังส้าหรับการใช้้งานที�เกี�ย่วกับคู่ลืื�นไฟฟ้า

1. การื่ใชั้้งานแอปพล่เคชั้้น ไม่รื่้บรื่องการื่ใชั้้งานภายใตั้สุภาพแวดูล้อม

ดู้านล่างน่�

a. ใชั้้งานใกล้ก้บอุปกรื่ณ์สุ่�อสุารื่ท่�ใชั้้สุ้ญญาณ Bluetooth
®
 ไรื่้สุาย

ท่�อยู่ในย่านความถ่� (2.4 GHz) เดู่ยวก้บเครื่่�องฟอกอากาศ 

*เครื่่�องห้มายคำาว่า Bluetooth
®
 เป็นเครื่่องห้มายการื่ค้าจดูทะเบ่ยนข้อง Bluetooth 

 SIG,. Inc.

b. ใชั้้งานใกล้ก้บผ่ล่ตัภ้ณฑ์์ท่�ปล่อยสุนามแม่เห้ล็ก (เชั้่น เตัา

ไมโครื่เวฟ)

c. ใชั้้งานใกล้ก้บสุถานท่�ท่�ม่ไฟฟ้าสุถ่ตั

d. ใชั้้งานใกล้ก้บสุถานท่�ท่�เก่ดูคล่�นรื่บกวนสุ้ญญาณว่ทยุ

e. ใชั้้งานใกล้ก้บอุปกรื่ณ์สุ่�อสุารื่ไรื่้สุายอ่�น ๆ

2. ไม่สุามารื่ถรื่้บรื่องการื่เชั้่�อมตั่อแบบไรื่้สุาย และปรื่ะสุ่ทธ่ภาพการื่

ทำางานข้องทุกเรื่าเตัอรื่์และทุกสุภาพแวดูล้อมไดู้  

การื่เชั้่�อมตั่อสุ้ญญาณ Wi-Fi อาจไม่เสุถ่ยรื่ ห้ากเชั้่�อมตั่อในสุถานท่�

ตั่อไปน่�

a. ภายในอาคารื่คอนกรื่่ตัเสุรื่่มเห้ล็กห้รื่่อบุดู้วยโลห้ะ

b. ใกล้สุ่�งก่ดูข้วาง

c. ใกล้อุปกรื่ณ์การื่สุ่�อสุารื่ไรื่้สุายท่�ใชั้้ย่านความถ่�เดู่ยวก้น

3. Wi-Fi ข้องเครื่่�องฟอกอากาศน่�ใชั้้สุ้ญญาณท่�สุอดูคล้องก้บ 1 - 13 

ซัึ�งจะไม่สุามารื่ถสุ่�อสุารื่ก้บเรื่าเตัอรื่์ท่�ตั้�งค่าไปย้งชั้่องทางอ่�นไดู้  

ข้อคู่วรระวังส้าหรับข้อมื่ลืส�วนบุคู่คู่ลื  

(ที�เกี�ย่วข้องกับคู่วามืปลือดภััย่)

1. การื่ใชั้้อุปกรื่ณ์ Wi-Fi อาจเก่ดูการื่สุก้ดูก้�นไดู้ โดูยไม่คำานึงถึงการื่ตั้�ง

ค่ารื่ห้้สุล้บ

2. ตัรื่วจสุอบให้้แน่ใจว่าเป็นการื่ใชั้้เครื่่อข้่ายภายใตั้การื่จ้ดูการื่ข้องคุณ

เอง

3. ควรื่เรื่่�มตั้นค่าอุปกรื่ณ์ให้ม่เม่�อจำาห้น่าย กำาจ้ดู ห้รื่่อรื่้บจาก/สุ่งตั่อ

บุคคลท่�สุาม ดููว่ธ่เรื่่�มตั้นค่าอุปกรื่ณ์ไดู้ท่�ห้น้า 16



TH-6

ส�วนประกอบของเคู่รื�อง

หนา้จำอแสดงการท้างาน

เซนเซอร์ตรวจำจำับคู่วามืสว�าง

เม่�อการื่ควบคุมความสุว่าง (ความสุว่างข้องจอแสุดูงผ่ล) ถูกตั้�งค่าไว้เป็น “อ้ตัโนม้ตั่” จอแสุดูงผ่ลและสุ้ญญาณไฟตัรื่วจจ้บรื่ะดู้บความบรื่่สุุทธ่�ข้องอากาศจะสุล้บจากเปิดูเป็นปิดูโดูยอ้ตัโนม้ตั่ ข้ึ�น

อยู่ก้บความสุว่างภายในห้้อง (ห้น้า 15) 

หมืาย่เหตุ    

ระย่ะตรวจำจำับของเซนเซอร์ตรวจำจำับคู่วามืสว�าง

ห้้ามตั่ดูตั้�งเครื่่�องฟอกอากาศในสุถานท่�ดู้งตั่อไปน่� เน่�องจากเซันเซัอรื่์ตัรื่วจจ้บความสุว่างอาจไม่สุามารื่ถ

ตัรื่วจจ้บไดู้อย่างถูกตั้อง

ข้้างใตั้ห้ลอดูไฟสุว่าง ใตั้เงา

14

18 456911

713 2

17

20

19

3

1516

12

จำอแสดงผู้ลื

*3

10 *1

21 *2

18 *1
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1 เซนเซอร์ (ดู้านใน)

กล่�น / อุณห้ภูม่ / ความชั้่�น

2 เซนเซอร์ตรวจำจำับคู่วามืสว�าง

3 ปุ�มื เปิด/ปิดเคู่รื�อง

4 ปุ�มื SHARP COCORO AIR, ไฟ (สุ่ข้าว)

5 ปุ�มืโหมืด, ไฟ (สุ่ข้าว)

6
ปุ�มืเปิด/ปิด ท้าไอน้�า, ไฟ (สุ่ข้าว)

ปุ�มืรีเซ็ตแผู้�นกรอง (กดูปุ�มค้างไว้ 3 ว่นาท่) *3 

7 ไฟแจำ้งเตือนแผู้�นกรอง (สุ่สุ้ม)

8 ปุ�มื CLEAN ION SHOWER, ไฟ (สุ่ข้าว)

9 ปุ�มื Wi-Fi, ไฟ (สุ่ข้าว)

ไฟสุว่างข้ึ�นเม่�อเครื่่�องฟอกอากาศเชั้่�อมตั่อก้บเรื่าเตัอรื่์แล้ว

10 ไฟตัวตั�งเวลืา (สุ่ข้าว) *1 

11
ปุ�มืสลืับหน้าจำอแสดงผู้ลื

ปุ�มืลื็อคู่ป้องกันเด็ก (กดูปุ�มค้างไว้ 3 ว่นาท่) *3 

12 ไฟลื็อคู่ป้องกันเด็ก (สุ่ข้าว)

13 ไฟเตือนให้เปลืี�ย่นเคู่รื�องก้าเนิดไอออนพลืาสมื�าคู่ลืัสเตอร์ (สุ่แดูง)

14

สัญญาณไฟตรวจำจำับระดับคู่วามืบริสุทธีิ์ของอากาศ

แสุดูงอากาศบรื่่สุุทธ่�ในห้้อง 5 รื่ะดู้บดู้วยการื่เปล่�ยนสุ่

สะอาด สุ่นำ�าเง่น

สุ่เห้ล่อง (กะพรื่่บ)

สกปรก สุ่แดูง (กะพรื่่บเป็นจ้งห้วะถ่�ๆ)

15 ไฟสัญญาณฝุุ่�นลืะอองขนาด PM2.5 (สุ่ข้าว)

แสุดูงการื่ตัรื่วจจ้บฝุุ่�นข้นาดูจุลภาคข้องเซันเซัอรื่์ตัรื่วจจ้บฝุุ่�นแบบละเอ่ยดู

16 ไฟสัญญาณฝุุ่�นลืะออง (สุ่ข้าว)

แสุดูงการื่ตัรื่วจจ้บฝุุ่�นละอองท้�วไปข้องเซันเซัอรื่์ตัรื่วจจ้บฝุุ่�นแบบละเอ่ยดู

17 ไฟสัญญาณตรวจำจำับกลืิ�น (สุ่ข้าว)

แสุดูงการื่ตัรื่วจจ้บกล่�นไม่พึงปรื่ะสุงค์ข้องเซันเซัอรื่์ตัรื่วจจ้บกล่�น

18 ไฟสัญญาณ Cloud service (สุ่ข้าว) *1

ไฟสุว่างข้ึ�นเม่�อเครื่่�องฟอกอากาศเชั้่�อมตั่อก้บ Cloud service แล้ว

19 สัญญาณไฟไอออนพลืาสมื�าคู่ลืัสเตอร์ (สุ่นำ�าเง่น)

20

สัญญาณไฟท้าไอน้�า

สีขาว: ทำาความชั้่�น เปิดู

ปิด: ทำาความชั้่�น ปิดู

สีแดง (กะพรื่่บ): ตั้องเตั่มนำ�าให้้ตั้วเครื่่อง

21

จำอแสดงผู้ลื *2

 • อุณหภั่มื ิ

แสุดูงอุณห้ภูม่รื่ะห้ว่าง 0 
o
C ถึง 50 

o
C

51 
o
C 

ข้ึ�นไป

ไม�เก่น 

-1 
o
C

 • คู่วามืช้ื�น 

แสุดูงความชั้่�นรื่ะห้ว่าง 25 % ถึง 75 %

ไม�เก่น 

24 %

76 % 

ข้ึ�นไป

 • คู่วามืเข้มืข้นหนาแน�น ของ PM2.5 *4

แสุดูง PM2.5 10 μg/m3
 (ไมโครื่กรื่้มตั่อค่วบ่กเมตัรื่ในอากาศ) ถึง 499 μg/m3

500 μg/m3
 

ข้ึ�นไป

ไม�เก่น  

9 μg/m3

*1:  ไฟเลข้ท่� 10 และ 18 สุว�างข้ึ�นเฉพาะเวลาท่�ใชั้�แอป

*2:  ตั้วเลข้ท่�แสุดูงเป็นค�าเฉล่�ยโดูยปรื่ะมาณ

*3:  กดูค�างไว� 3 ว่นาท่ข้ึ�น

*4:  ฝุุ่�นละออง อนุภาคท่�ม่ข้นาดูเสุ�นผ่�าศูนย�กลางไม�เก่น 2.5 ไมโครื่เมตัรื่
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1 หน้าจำอแสดงการท้างาน / จำอแสดงผู้ลื

2 ช้�องลืมืออก (ดู้านห้น้า)

3 ตัวเคู่รื�องหลืัก

4 ลื้อเลืื�อน (4 ด้าน)

5 ตัวหยุ่ดลื้อเลืื�อน (ข้วา & ซั้าย)

6
ที�ย่้ด* ตัวเคู่รื�อง  

(เครื่่�องกำาเน่ดูไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์)

7 แปรงท้าคู่วามืสะอาดเคู่รื�อง*

8 ฝุ่าปิดตัวเคู่รื�อง*

9 ที�จำับแทงก์น้�า

10 แทงก์น้�า

11 ฝุ่าปิดแทงก์น้�า

12 แผู้�นกรองไอน้�า

13 ถาดท้าไอน้�า

14 แผู้งถาดรอง

15 ทุ�นลือย่น้�าตัวท้าไอน้�า

16 โรลืเลือร์

17 ช้�องลืมืออก (ดู้านห้ล้ง)

18 ที�จำับ (2 ดู้าน)

19

แผู้�นกรองเซนเซอร์ / 

เซนเซอร์ (ภายใน)

ฝุุ่�นละอองไม่พึงปรื่ะสุงค์

20
สาย่ไฟ ปลืั�ก 

(รืู่ปทรื่งข้องปล้�กข้ึ�นอยู่ปรื่ะเทศน้�นๆ)

21 แผู้�นกรอง HEPA

22 แผู้�นกรองกลืิ�น

23 ตะแกรงด่ดอากาศ

24 ช้�องลืมืเข้า

* ตั้วเครื่่�อง ห้มายถึง เครื่่�องกำาเน่ดูไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์  

(เห้ม่อนตัามดู้านล่าง)

14

15

16

ปลดูล็อก

ล็อก

5

6

7

8

2

1

3

4

9

10

11

13

12

17

18

20

21
22

23

24

19

 • ภาพปรื่ะกอบในคู่ม่อการื่ใชั้้งานน่�ค่อรืุ่่น 

KI-N40TA

(เฉพาะ KI-N50TA)

22

ตัวเคู่รื�องหลืัก
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 การเตรีย่มืพร้อมืก�อนใช้้งาน

 การใส�แผู้�นกรอง 

1.  ถอดตะแกรงด่ดอากาศ

ตัะแกรื่งดููดูอากาศ

2.  น้าแผู้�นกรองออกจำากถุง พลืาสติก

แผ่่นกรื่อง HEPA แผ่�นกรื่อง ไอน�ำา

(เฉพาะ KI-N50TA)

3.  ติดตั�งแผู้�นกรองให้ถ่กต้องตามืลื้าดับที�แสดงไว้

แผ่่นกรื่อง HEPA

แผ่่นกรื่องกล่�น

แถบป้าย

4.  ติดตั�งตะแกรงด่ดอากาศ

เสุ่ยงคล่ก

เสุ่ยงคล่ก

หมืาย่เหตุ

 • เม่�อเปล่�ยนแผ่่นกรื่อง ข้อแนะนำาให้้จดูบ้นทึกว้นท่�เรื่่�มใชั้้แผ่่นกรื่องไว้ 

 • ห้้ามใชั้้งานเครื่่�องฟอกอากาศโดูยไม่ม่แผ่่นกรื่อง

 • เพ่�อเป็นการื่รื่้กษาคุณภาพข้องแผ่่นกรื่อง แผ่่นกรื่องท่�ใสุ่มาในเครื่่�องฟอกอากาศจะบรื่รื่จุอยู่ถุงพลาสุตั่ก

 • ตัรื่วจสุอบให้้แน่ใจว่าเครื่่�องห้ยุดูการื่ทำางานและถอดูปล้�กออกก่อนใสุ่ห้รื่่อเปล่�ยนแผ่่นกรื่อง

การเติมืน้�าในแทงก์น้�า

1.  ถอดแทงก์น้�าออก

ท่�จ้บแทงก์นำ�า

แทงก์นำ�า

2.  เติมืน้�าในแทงก์น้�าด้วย่น้�าประปา 

満水 FULL

ฝุ่าปิดูแทงก์นำ�า

3.  เพื�อป้องกันไมื�ให้น้�ารั�วไหลื ย่้ดให้

แน�นด้วย่ฝุ่าปิดแทงก์น้�า

4.  ติดตั�งแทงก์น้�า

เสุ่ยงคล่ก
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 ระบบการท้างาน

 การตั�งคู่�า Wi-Fi

ก�อนที�คูุ่ณจำะเริ�มืต้น

 • ดู้วยการื่เชั้่�อมตั่อเครื่่�องฟอกอากาศข้องคุณก้บอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะ จะชั้่วยให้้คุณ

สุามารื่ถใชั้้เครื่่�องฟอกอากาศไดู้สุะดูวกย่�งข้ึ�น

ตรวจำสอบให้แน�ใจำว�าได้เช้ื�อมืต�ออุปกรณ์อัจำริย่ะของคูุ่ณกับเคู่รือข�าย่ Wi-Fi ที�

ย่�านคู่วามืถี� 2.4 GHz

จำุดเช้ื�อมืต�อ Wi-Fi Protected Setup (WPS) (เราเตอร์)

 • ว่ธ่เข้้ารื่ห้้สุท่�แนะนำาค่อ WPA2 (AES)

ตรวจำสอบให้แน�ใจำว�าอุปกรณ์อัจำฉริย่ะของคูุ่ณมืีคูุ่ณสมืบัติตรงกับข้อก้าหนดขั�น

ต้�าของซอฟต์แวร์ ดังนี� (ณ เดือนตุลืาคู่มื 2022)

 • สุมารื่์ทโฟน / แท็บเล็ตั ห้รื่่อ Android 8 ห้รื่่อให้ม่กว่า

 • iPhones, iPod touch, iPads ท่�ใชั้้ iOS 12 ห้รื่่อให้ม่กว่า

ข้อมื่ลืจำ้าเพาะของผู้ลืิตภััณฑ์์ Wi-Fi

 • LAN ไรื่้สุาย: IEEE802.11b/g/n

 • พ่สุ้ยความถ่�: ย่านความถ่� 2.4 GHz

เคู่รื�องหมืาย่การคู่้า

 • “Wi-Fi
®
” เป็นเครื่่องห้มายการื่ค้าจดูทะเบ่ยนข้อง Wi-Fi Alliance

®

 • “Android” เป็นเครื่่�องห้มายการื่ค้าข้อง Google Inc.

 • “iPhone”, “iPod touch”, “iPad” เป็นเครื่่�องห้มายการื่ค้าจดูทะเบ่ยนห้รื่่อ

เครื่่�องห้มายการื่ค้าข้อง Apple Inc.

 • ชั้่�อบรื่่ษ้ท ชั้่�อองค์กรื่ ชั้่�อผ่ล่ตัภ้ณฑ์์อ่�น ๆ ท่�รื่ะบุอยู่ในคำาแนะนำาในการื่จ้ดูการื่น่� เป็น

เครื่่�องห้มายการื่ค้าและเครื่่�องห้มายการื่ค้าจดูทะเบ่ยนข้องแตั่ละบรื่่ษ้ท

การเริ�มืต�นการตั�งคู่�า

หมืาย่เหตุ

 • ข้ณะจ้บคู�อุปกรื่ณ�อ้จฉรื่่ยะก้บเครื่่�องฟอกอากาศ 

โปรื่ดูตัรื่วจสุอบให้�แน�ใจว�าอุปกรื่ณ�ท้�งสุองไดู�เชั้่�อมตั�อก้บเรื่าเตัอรื่�เดู่ยวก้น

 1   ดาวน์โหลืดแลืะลืงทะเบีย่น

1.  ติดตั�งแอปที�ก้าหนดไว�ในอุปกรณ์อัจำฉริย่ะของคูุ่ณ

 • พรื่�อมให้�ดูาวน�โห้ลดูไดู�จาก Apple Store ห้รื่่อ Google Play

https://cboard.cloudlabs.sharp.co.jp/smartapp_asean/download/air/

2. เช้ื�อมืต�ออุปกรณ์อัจำฉริย่ะของคูุ่ณกับเราเตอร์แลื้วเรีย่กใช้้งาน

แอป ปฏิิบัติตามืคู่้าแนะน้าที�อย่่�ในแอป

i. ตรวจำสอบ “ข้อก้าหนดการบริการ”

ii. ลืงช้ื�อเข้าส่�ระบบด้วย่บัญช้ี Sharp ของคูุ่ณ (SHARP ID)

 • ห้ากคุณไม่ม่ SHARP ID โปรื่ดูลงทะเบ่ยนเพ่�อสุรื่้าง SHARP ID

iii.  ใส�ช้ื�ออุปกรณ์อัจำฉริย่ะของคูุ่ณ

 2   การเช้ื�อมืต�อเคู่รื�องฟอกอากาศกับเราเตอร์

หมืาย่เหตุ

 • ห้ากคุณตั้�งค่าพรื่างตั้ว ห้รื่่อตั้�งค่าการื่กรื่องใน MAC บนเรื่าเตัอรื่์ไว้ โปรื่ดูยกเล่ก

การื่ตั้�งค่าน้�น

 •  ID เครื่่อข้่ายข้องผ่ล่ตัภ้ณฑ์์จะแสุดูงเป็น “AP-SHARP-XX” (โดูยท่� XX ค่อ

ตั้วเลข้ 2 ห้ล้กดู้านล่างข้อง MAC address ข้องผ่ล่ตัภ้ณฑ์์)

1. แตะ “   ” ที�ส�วนบนซ้าย่ของหน้าจำอ “หลืัก” แลื้วเลืือก “ลืง

ทะเบีย่นอุปกรณ์”  “การเช้ื�อมืต�อกับเราเตอร์”
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วิธีีตั�งคู่�าเปิด/ปิด Wi-Fi หลืังเสร็จำสิ�นการเริ�มืต้นการ

ตั�งคู่�า

หากคูุ่ณต้องการปิด Wi-Fi:

กดคู่้างไว้ 3 วินาที

♪～

หมืาย่เหตุ

 • การื่ปิดู Wi-Fi จะสุ่งผ่ลให้้ไม่สุามารื่ถควบคุมเครื่่�องฟอกอากาศดู้วยแอปท่�

กำาห้นดูไว้ไดู้

หากคูุ่ณต้องการเปิด Wi-Fi อีกคู่รั�ง:

(ว่ธ่ค่นค่าการื่เชั้่�อมตั่อ Wi-Fi ไปย้งเครื่่อข้่ายเดู่ม)

กดคู่้างไว้ 3 วินาที

♪

ไฟข้อง Wi-Fi จะกะพรื่่บห้ล้งจากท่�คุณกดูปุ�ม Wi-Fi และภายในปรื่ะมาณ 3 นาท่ คุณจะ

ไดู้ย่นเสุ่ยงบ่�บสุ้�นๆ สุ่�ครื่้�ง บางครื่้�งห้ล้งจากไดู้ย่นเสุ่ยงบ่�บน่� ไฟข้อง Wi-Fi จะสุว่างข้ึ�น 

และการื่เชั้่�อมตั่อ Wi-Fi จะไดู้รื่้บการื่ค่นค่าไปย้งเครื่่อข้่ายเดู่ม ตัอนน่�ก็สุามารื่ถใชั้้งานแอ

ปท่�กำาห้นดูไว้เพ่�อควบคุมเครื่่�องฟอกอากาศไดู้อ่กครื่้�ง 

หมืาย่เหตุ

 • นอกจากน่� ย้งสุามารื่ถตั้�งค่าเปิดู/ปิดู Wi-Fi ไดู้จาก “     : เปิดู/ปิดูอะแดูป

เตัอรื่์ Wi-Fi” (ห้น้า 14, 16)    

ในกรื่ณ่น่� การื่เชั้่�อมตั่อ Wi-Fi ก้บเรื่าเตัอรื่์จะไดู้รื่้บการื่ค่นค่าโดูยอ้ตัโนม้ตั่

 • ห้ล้งจากเปิดู Wi-Fi อ่กครื่้�ง การื่เชั้่�อมตั่อไปย้งเรื่าเตัอรื่์ไรื่้สุายให้ม่อาจใชั้้เวลา

สุองสุามนาท่จึงจะเสุรื่็จสุมบูรื่ณ์

2. ปฏิิบัติตามืคู่้าแนะน้าที�อย่่�ในแอป

 • ห้ากไฟ Wi-Fi สุว่างข้ึ�นห้ล้งเสุ่ยงแจ้งเตั่อน ห้มายความว่าการื่เชั้่�อมตั่อ

สุำาเรื่็จแล้ว

ไฟสุว่างข้ึ�น ♪

แตะ “ลืงทะเบีย่น”

  3   การเช้่อมืต�อระหว�างเคู่ร่องฟอกอากาศกับอุปกรณ์

อัจำฉริย่ะ

1. 
แตะ “ลืงทะเบีย่น” ส้าหรับเคู่รื�องฟอกอากาศที�คูุ่ณต้องการจำะ

ลืงทะเบีย่น

(ชั้่�อรืุ่�น)

 •  ห้ากคุณไม่เห้็นห้น้าจอดู้านบนน่� ให้้แตัะ “    ” ท่�ห้น้าจอ “ห้ล้ก” แล้ว

เล่อก “ลงทะเบ่ยนอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะ”  “เชั้่�อมตั่อก้บเรื่าเตัอรื่์แล้ว”

2. 
ปฏิิบัติตามืคู่้าแนะน้าที�อย่่�ในแอป

 • ห้ากไฟ Wi-Fi สุว่างข้ึ�นห้ล้งเสุ่ยงแจ้งเตั่อน ห้มายความว่าการื่เชั้่�อมตั่อ

สุำาเรื่็จแล้ว

ไฟสุว่างข้ึ�น ♪

การเริ�มืต้นการตั�งคู่�าเสร็จำสมืบ่รณ์แลื้ว
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เปิด/ปิดการท้างาน

เปิดการท้างาน ปิดการท้างาน

♪ ♪～

หมืาย่เหตุ
  

 • เม่�อเครื่่�องฟอกอากาศเรื่่�มการื่ทำางาน จะเรื่่�มตั้นการื่ทำางานในโห้มดูก่อนห้น้าท่�

เคยทำางานอยู่

เลืือกปริมืาณอากาศแลืะโหมืด 

♪

♪

♪

♪♪

♪

♪
ตัำ�า

กลาง

สุูง

อ้ตัโนม้ตั่

ละอองเกสุรื่ดูอกไม้

โห้มดู

อัตโนมืัติ:

ความเรื่็วพ้ดูลมจะสุล้บไปมาโดูยอ้ตัโนม้ตั่ โดูยข้ึ�นอยู่ก้บปรื่่มาณความสุกปรื่กท่�ม่อยู่ใน

อากาศ

คุณสุามารื่ถเล่อก เปิดู / ปิดู การื่ทำาความชั้่�นไดู้

ลืะอองเกสรดอกไมื้:

ความไวข้องเซันเซัอรื่์ตัรื่วจจ้บฝุุ่�นแบบละเอ่ยดูจะเพ่�มข้ึ�นโดูยอ้ตัโนม้ตั่ และตัรื่วจจ้บสุ่�ง

สุกปรื่กอย่างรื่วดูเรื่็ว เชั้่น ฝุุ่�นละออง และละอองเกสุรื่ดูอกไม้ จากน้�นจะทำาการื่ฟอก

อากาศดู้วยปรื่ะสุ่ทธ่ภาพสุูงสุุดู

การนอนหลืับ:

ตั้วเครื่่�องจะทำางานเสุ่ยงเบา และความเรื่็วพ้ดูลมจะถูกปรื่้บรื่ะดู้บอ้ตัโนม้ตั่ ข้ึ�นอยู่ก้บ

ปรื่่มาณความสุกปรื่กในอากาศ และความสุว่างในห้้อง

เม่�อการื่ควบคุมความสุว่างถูกตั้�งค่าไว้เป็น “อ้ตัโนม้ตั่” จอแสุดูงผ่ลและสุ้ญญาณไฟ

ตัรื่วจจ้บรื่ะดู้บความบรื่่สุุทธ่�จะดู้บลงโดูยอ้ตัโนม้ตั่

โหมืด SHARP COCORO นอนหลืับ

♪

เมืื�อตัวเคู่รื�องเช้ื�อมืต�อกับ Sharp Cloud

คลาวดู์ข้องชั้ารื่์ปจะว่เครื่าะห้์และตั้�งค่า

การื่ทำางานท่�ดู่ท่�สุุดูสุำาห้รื่้บห้้องข้องคุณ ตัามข้้อมูล

ท่�ไดู้จากเซันเซัอรื่์และ

ปรื่ะว้ตั่การื่ใชั้้งานข้องคุณ

เมืื�อตัวเคู่รื�องไมื�ได�เช้ื�อมืต�อกับ Sharp Cloud

ความแรื่งลมและการื่เปิดู/ปิดูการื่การื่ทำาความชั้่�น

จะถูกควบคุมโดูยอ้ตัโนม้ตั่ โดูยข้ึ�นอยู่ก้บ

การื่ตัรื่วจจ้บสุ่�งตั่างๆ ห้กอย่าง ดู้งน่� (PM2.5 / ฝุุ่�นท้�วไป / กล่�น / อุณห้ภูม่ /  

ความชั้่�น / ความสุว่าง)

หมืาย่เหตุ
  

 • ห้ากกดูปุ�มเปิดู/ปิดู ทำาไอนำ�า โห้มดูการื่ทำางานจะเปล่�ยนเป็น    (อ้ตัโนม้ตั่)
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สลืับหน้าจำอแสดงผู้ลื

♪

♪♪

♪

ความชั้่�น

อุณห้ภูม่ 

ความเข้�มข้�นห้นาแน�นข้อง PM2.5

ลื็อคู่ป้องกันเด็ก

ห้น้าจอแสุดูงการื่ทำางานจะถูกล็อคไว้

(ในข้ณะท่�เครื่่�องเปิดูห้รื่่อปิดู)

เปิด ย่กเลืิก

♪ ♪♪

กดคู่้างไว้ 

3 วินาที

กดคู่้างไว้ 

3 วินาที

หมืาย่เหตุ
  

 • สุามารื่ถปิดู Wi-Fi ไดู้ในข้ณะท่�อยู่โห้มดูล็อคป้องก้นเดู็ก

ก้าหนดเวลืาราย่สัปดาห์: เฉพาะแอป

เปิดตัวตั�งเวลืา (หรือ ปิดตัวตั�งเวลืา)

คุณสุามารื่ถตั้�งกำาห้นดูเวลารื่ายสุ้ปดูาห้์เพ่�อให้้เครื่่�องฟอกอากาศเรื่่�มการื่

ทำางานในโห้มดูเฉพาะ (ห้รื่่อเพ่�อห้ยุดูการื่ทำางาน) ตัามว้นและเวลาท่�รื่ะบุไว้ 

ไฟข้องตั้วตั้�งเวลาจะตั่ดูข้ณะม่การื่ตั้�งกำาห้นดูเวลาไว้

การตั�งคู่�าการท้าคู่วามืช้ื�น

♪♪♪

เปิด ปิด

หมืาย่เหตุ
  

 • เม่�อเปิดูทำางานดู้วยการื่ทำาไอนำ�าในโห้มดูตัามตัารื่างดู้านล่าง เครื่่�องฟอกอากาศ

จะควบคุมความชั้่�นโดูยอ้ตัโนม้ตั่ดู้วยการื่ตัรื่วจจ้บอุณห้ภูม่และความชั้่�น (ยกเว้น

โห้มดู สุูงสุุดู / กลาง / ตัำ�า)

อุณห้ภูม่

(T)

ความชั้่�น

ทุกโห้มดู*

โห้มดู

นอนห้ล้บ

T  18 องศา 65 % 65 %

18 องศา  T  24 องศา 60 % 65 %

24 องศา  T  28 องศา 55 % 60 %

28 องศา  T 45 % 50 %

* ยกเว�น สุูงสุุดู / กลาง / ตั�ำา / การื่นอนห้ล้บ

โหมืด CLEAN ION SHOWER

เครื่่�องฟอกอากาศจะปล่อยไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์และลมแรื่งออกมาปรื่ะมาณ 10 

นาท่ ห้ล้งจากน้�นการื่ตัอบสุนองข้องเซันเซัอรื่์ตัรื่วจจ้บฝุุ่�นแบบละเอ่ยดูจะเพ่�มข้ึ�นโดูย

อ้ตัโนม้ตั่ และตัรื่วจจ้บสุ่�งสุกปรื่กไดู้อย่างรื่วดูเรื่็วพรื่้อมก้บฟอกอากาศไดู้ทรื่งพล้งย่�งข้ึ�น

นานถึง 50 นาท่

♪

หมืาย่เหตุ
  

 • เม่�อสุ่�นสุุดูการื่ทำางานห้ล้งจากผ่่านไป 60 นาท่ เครื่่องจะกล้บไปย้งโห้มดูการื่

ทำางานก่อนห้น้าน่�รื่ะห้ว่างการื่ทำางานในโห้มดูน่� รื่ะห้ว่าง การื่ทำางานในโห้มดูน่� 

ท่านสุามารื่ถเปล่�ยนเป็นโห้มดูอ่�นไดู้

 • ไม่สุามารื่ถ “ปิดู” ไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์ไดู้



TH-14

 วิธีีการเปลืี�ย่นการตั�งคู่�าต�างๆ

 • คุณสุามารื่ถเปล่�ยนฟังก์ชั้้นตั่าง ๆ ข้องเครื่่�องและ Wi-Fi ในห้น้า 15 - 18 

1.  ปิดเคู่รื�องฟอกอากาศ

2.  

กดคู่้างไว้ 3 วินาที

♪

♪
ตั�งคู่�า

การตั�งคู่�า Wi-Fi

การตั�งคู่�าเคู่รื�องฟอกอากาศ

♪

เมืื�อการตั�งคู่�า Wi-Fi

เปลืี�ย่น “F” เป็น “A”

การื่ตั้�งค่าเครื่่องฟอก

อากาศ

การื่ตั้�งค่า 

Wi-Fi

3.  เลืือก “หมืาย่เลืขฟังก์ช้ัน (F1-F7 หรือ A1-A8)” ในหน้า 

15 - 18   

หรือ

ไปข้างหน้า

♪
ย่้อนกลืับ

♪

･･･

ตั�งคู่�า

♪

การตั�งคู่�า Wi-Fi

การตั�งคู่�าเคู่รื�องฟอกอากาศ

･･･

4.  เมืื�อการตั�งคู่�า Wi-Fi 

ด่หน้า 16 - 18                     ส้าหรับราย่ลืะเอีย่ดของแต�ลืะฟังก์ช้ัน

เมืื�อตั�งคู่�าเคู่รื�องฟอกอากาศ

เลืือก “หมืาย่เลืขการตั�งคู่�า  

(01 - 03)” ในหน้า 15  

ตั�งคู่�า

♪～

หรือ

ไปข้างหน้า

♪
ย่้อนกลืับ

♪

5.  สิ�นสุดการตั�งคู่�า

ดับ

♪～
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 ฟังก์ช้ันของเคู่รื�องฟอกอากาศ (F1-F7)

ฟังก์ช้ัน การตั�งคู่�า

คู่วบคูุ่มืคู่วามืสว�าง

คุณสุามารื่ถเล่อกความสุว่างข้องจอแสุดูงผ่ลและสุ้ญญาณไฟตัรื่วจจ้บรื่ะดู้บความบรื่่สุุทธ่�

ข้องอากาศไดู้

ปิด

เม่�อตั้�งค่าเป็น “ปิดู” ไฟ “สุล้ว” จะสุว่างปรื่ะมาณ 8 ว่นาท่ ห้ล้งจากเครื่่องฟอก

อากาศเรื่่�มทำางาน จากน้�นไฟดู้งกล่าวจะดู้บลง  

อย่างไรื่ก็ตัาม บางสุ้ญญาณไฟท่�จำาเป็นสุำาห้รื่้บการื่แจ้งเตั่อนจะย้งคงสุล้วอยู่

เห้ม่อนเดู่ม

สลืัว

อัตโนมืัติ (ค่าเรื่่�มตั้น)

ไฟจะเปิดูห้รื่่อปิดูสุล้บไปมาโดูยอ้ตัโนม้ตั่ ตัามความสุว่างข้องห้้อง

 • ห้้องสุว่าง: ไฟจะเปิดู

 • ห้้องม่ดู: ไฟจะปิดู

ไฟจะดู้บลงแม้ว่าห้้องจะสุว่าง เม่�อทำางานอยู่ในโห้มดูนอนห้ล้บ

เปิด/ปิดไอออนพลืาสมื�าคู่ลืัสเตอร์

ปิด

เปิด (ค่าเรื่่�มตั้น)

การเริ�มืท้างานโดย่อัตโนมืัติ

ห้ากถอดูปล้�กออกจากเครื่่�องห้รื่่อไฟดู้บ เครื่่�องฟอกอากาศจะกล้บมาทำางานให้ม่ตัามการื่ตั้�ง

ค่าก่อนห้น้า ห้ล้งจากไฟฟ้ากล้บค่นสุู่ภาวะปกตั่

ย่กเลืิก

เปิด (ค่าเรื่่�มตั้น)

 ปรับคู่�าคู่วามืไวของเซนเซอร์ (F4 - F6)

  
เซนเซอร์ตรวจำจำับคู่วามืสว�าง ต้�า

  
เซนเซอร์ตรวจำจำับฝุุ่�นแบบลืะเอีย่ด มืาตรฐาน (ค่าเรื่่�มตั้น)

  
เซนเซอร์ตรวจำจำับกลืิ�น ส่ง

การตั�งคู่�าไฟสัญญาณเสีย่ง

คุณสุามารื่ถตั้�งค่าเครื่่�องฟอกอากาศให้้สุ่งเสุ่ยงบ่�บไดู้ เม่�อแทงก์นำ�าว่างเปล่า

ย่กเลืิก (ค่าเรื่่�มตั้น)

เปิด
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ฟังก์ช้ัน การตั�งคู่�า

เปิด/ปิดอะแดปเตอร์ Wi-Fi

1.  เลืือก “  ” โดย่ปฏิิบัติตามืขั�นตอน 1 - 3 ในหน�า 14

2.  
กดปุ�มื “SHARP COCORO AIR” เพื�อเลืือกการตั�งคู่�า “  ” หรือ “  ”

      ปิดู Wi-Fi

      เปิดู Wi-Fi

♪

3.  เสร็จำสมืบ่รณ์

หมืาย่เหตุ   

 • เม่�อห้มายเลข้การื่ตั้�งค่าเปล่�ยนไป (“     ” ห้รื่่อ “     ”) รืู่ปสุ่�เห้ล่�ยมบน

จอแสุดูงผ่ลจะห้มุนไปจนกว่าการื่ตั้�งค่าจะเสุรื่็จสุมบูรื่ณ์ เม่�อการื่ตั้�งค่าเสุรื่็จสุมบูรื่ณ์ 

“     ” จะปรื่ากฏข้ึ�น

♪～

  เช้ื�อมืต�อ Wi-Fi กับเราเตอร์ (ด้วย่

ปุ�มื WPS)

1.  เลืือก “     ” โดย่ปฏิิบัติตามืขั�นตอน 1 - 3 ในหน้า 14

2.  หลืังจำาก “     ” ปรากฏิข้�น ให้กดปุ�มื WPS (Wi-Fi Protected Setup) ของเราเตอร์

ไฟสุว่างข้ึ�น

อ่อน แรื่ง

กะพรื่่บ

กะพรื่่บ

เม่�อเชั้่�อมตั่อแล้ว รื่ะดู้บการื่

รื่้บสุ้ญญาณจะปรื่ากฏข้ึ�น

เก่ดูความผ่่ดูพลาดูข้ึ�นก้บการื่เชั้่�อมตั่อ ห้าก “     ” ปรื่ากฎข้ึ�น โปรื่ดูย่นย้นว่าเรื่าเตัอรื่์ทำางานอย่างถูกตั้อง และลองให้ม่อ่กครื่้�ง

3.  เสร็จำสมืบ่รณ์

♪

การเริ�มืต้นของฟังก์ช้ัน Wi-Fi

1.  เลืือก “  ” โดย่ปฏิิบัติตามืขั�นตอน 1 - 3 ในหน�า 14

2.  หลืังจำากr “  ” ปรากฏิข้�น ให�กดปุ�มื “โหมืด”

เก่ดูความผ่่ดูพลาดูข้ึ�น ห้าก “  ” ปรื่ากฎข้ึ�น โปรื่ดูลองให้ม�อ่กครื่้�ง

♪～
เสุรื่็จสุมบูรื่ณ์

กะพรื่่บ

กำาล้งเรื่่�มตั้น♪

3.  เสร็จำสมืบ่รณ์

หมืาย่เหตุ   

 • โปรื่ดูลบการื่ลงทะเบ่ยนอุปกรื่ณ์จากแอป เม่�อกำาล้งเรื่่�มตั้นเครื่่�องฟอกอากาศซัึ�ง

เชั้่�อมตั่อก้บ Wi-Fi แล้ว

♪

ฟังก์ช้ัน Wi-Fi (A1-A8)
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ฟังก์ช้ัน การตั�งคู่�า

การย่ืนย่ันของ MAC address

1.  เลืือก “     ” โดย่ปฏิิบัติตามืขั�นตอน 1 - 3 ในหน้า 14

2.  กดปุ�มื “SHARP COCORO AIR” เพื�อแสดง MAC address

ตั้วอย่าง:

ในกรื่ณ่ท่� MAC address ค่อ “12:34:56:AB:CD:EF”

♪♪♪♪♪♪♪ ♪～

3.  เสร็จำสมืบ่รณ์

♪

แสดงผู้ลืสถานะเคู่รือข�าย่ Wi-Fi

1.  เลืือก “     ” โดย่ปฏิิบัติตามืขั�นตอน 1 - 3 ในหน้า 14

2.  หลืังจำากที�แสดง “     ” เป็นเวลืาสองสามืนาทีแลื้ว สถานะเคู่รือข�าย่ของ อะแดปเตอร์ Wi-Fi จำะปรากฏิข้�น

การเช้ื�อมืต�อเสถีย่ร

อะแดปเตอร์ Wi-Fi จำะปิด

  โปรื่ดูเปิดูอะแดูปเตัอรื่์ Wi-Fi

ไมื�ได้ลืงทะเบีย่นเราเตอร์

  โปรื่ดูดูำาเน่นการื่เชั้่�อมตั่อ Wi-Fi ก้บเรื่าเตัอรื่์

ไมื�ได้ด้าเนินการตั�งคู่�าเช้ื�อมืโย่งกับแอป

  โปรื่ดูดูำาเน่นการื่ตั้�งค่าเชั้่�อมโยงก้บอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะ

ข้อผู้ิดพลืาดที�เคู่รือข�าย่อะแดปเตอร์ Wi-Fi

  โปรื่ดูปิดูอะแดูปเตัอรื่์ Wi-Fi และเปิดูให้ม่อ่กครื่้�งห้ล้งจากพ้กไว้สุ้กครืู่่

ข้อผู้ิดพลืาดที�เคู่รือข�าย่ระหว�างเคู่รื�องฟอกอากาศกับเราเตอร์

  โปรื่ดูย่นย้นสุถานะเครื่่อข้่ายข้องเรื่าเตัอรื่์

ข้อผู้ิดพลืาดที�บริการเคู่รือข�าย่

   โปรื่ดูปิดูเครื่่�องฟอกอากาศ และย่นย้นสุถานะอ่นเทอรื่์เน็ตั จากน้�นให้้ลองให้ม่อ่กครื่้�ง

3.  เสร็จำสมืบ่รณ์

♪
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 การด่แลืแลืะบ้ารุงรักษัา

ต้าแหน�ง หน้า

1 ตั้วเครื่่�องห้ล้ก 19

2 แทงก์นำ�า 19

3 แผ่่นกรื่องไอนำ�า / ถาดูทำาไอนำ�า 20

4 ตัะแกรื่งดููดูอากาศ / เซันเซัอรื่์ 19

5 แผ่่นกรื่อง HEPA / แผ่่นกรื่องกล่�น 22

6 เครื่่�องกำาเน่ดูไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์ 23

ฟังก์ช้ัน การตั�งคู่�า

  เช้ื�อมืต�อ Wi-Fi กับเราเตอร์ (โดย่

ไมื�มืีด้วย่ปุ�มื WPS)

- โห้มดู AP (จุดูเชั้่�อมตั่อ) -

1.  เลืือก “     ”  โดย่ปฏิิบัติตามืขั�นตอน 1 - 3 ในหน้า 14

2.  ด้าเนินการเช้ื�อมืต�อ Wi-Fi ของเคู่รื�องฟอกอากาศกับเราเตอร์ตามืหน้าจำอของแอป 

ด่ในแอปส้าหรับการท้างานเพิ�มืเติมื

ไฟสุว่างข้ึ�น

อ่อน แรื่ง

กะพรื่่บ

กะพรื่่บ

เม่�อเชั้่�อมตั่อแล้ว รื่ะดู้บการื่

รื่้บสุ้ญญาณจะปรื่ากฏข้ึ�น

แสุดูงผ่ลข้ณะตั้�งค่าการื่

เชั้่�อมตั่อรื่ะห้ว่างเครื่่�อง

ฟอกอากาศก้บเรื่าเตัอรื่์

เก่ดูความผ่่ดูพลาดูข้ึ�นก้บการื่เชั้่�อมตั่อ ห้าก “     ” ปรื่ากฎข้ึ�น โปรื่ดูย่นย้นเรื่าเตัอรื่์แล้วลองให้ม่อ่กครื่้�ง

 • เพ่�อรื่้กษาปรื่ะสุ่ทธ่ภาพการื่ทำางานข้องเครื่่�องฟอกอากาศน่�ให้้ดู่ท่�สุุดู โปรื่ดูทำาความสุะอาดูเครื่่�อง รื่วมถึงแผ่่นกรื่องเป็นรื่ะยะๆ

 • ตัรื่วจสุอบให้้แน่ใจว่าเครื่่�องห้ยุดูการื่ทำางาน และถอดูปล้�กออกก่อนการื่บำารืุ่งรื่้กษาห้รื่่อเปล่�ยนอุปกรื่ณ์เสุรื่่มใดูๆ

 การด่แลื

6

2
41

3
5

4

(เฉพาะ KI-N50TA)
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 ไฟแจำ้งเตือนให้เปลืี�ย่นแผู้�นกรอง

เม่�อรื่ะยะเวลาการื่ทำางานยาวนานข้ึ�น ห้รื่่อรื่ะยะเวลาท่�บรื่รื่จุนำ�ายาวนานกว่า 720 ชั้้�วโมง 

ไฟแจ้งเตั่อนให้้เปล่�ยนแผ่่นกรื่อง จะสุว่างข้ึ�น

 • ไม่น้บชั้่วงเวลาท่�เครื่่�องถอดูปล้�ก

 • 30 ว้น × 24 ชั้้�วโมง = 720 ชั้้�วโมง

จะม่การื่แจ้งเตั่อนให้้ดูำาเน่นการื่บำารืุ่งรื่้กษา ซัึ�งจะอธ่บายถึงถาดูรื่องและแผ่่นกรื่องไอนำ�า 

ตั้วเครื่่�องห้ล้ก ตัะแกรื่งดููดูอากาศดู้านห้ล้งและเซันเซัอรื่ ์

ห้ล้งจากท่�ไดู้ทำาการื่บำารืุ่งรื่้กษาแล้ว ให้้เสุ่ยบปล้�กเข้้าก้บเตั้ารื่้บตั่ดูผ่น้ง แล้วกดูปุ�มเปิดู/

ปิดูเครื่่�อง จากน้�นกดูปุ�มรื่่เซั็ตัค้างไว้ 3 ว่นาท่ เพ่อรื่่เซั็ตัไฟแจ้งเตั่อนให้้เปล่�ยนแผ่่นกรื่อง 

กดคู่้างไว้ 3 วินาที

♪

หมืาย่เหตุ
  

วิธีีการท้าคู่วามืสะอาดสิ�งสกปรกที�ขจำัดย่าก

ตะแกรงด่ดอากาศ

1. ผ่สุมนำ�ายาทำาความสุะอาดูครื่้วท่�ม่ฤทธ่�อ่อน

ก้บนำ�าเพ่ยงเล็กน้อย และแชั้่ท่�งไว้ปรื่ะมาณ 

10 นาท่

2. ล้างนำ�ายาทำาความสุะอาดูครื่้วท่�ม่ฤทธ่�อ่อน

ออกดู้วยนำ�าสุะอาดู

3. ผ่ึ�งตัะแกรื่งดููดูอากาศในบรื่่เวณท่�อากาศ

ถ่ายเทไดู้ดู่

ตัะแกรื่งดููดูอากาศ

แผู้�นกรองเซนเซอร์

1. ถอดูตัะแกรื่งดููดูอากาศ

2. ถอดูแผ่่นกรื่องเซันเซัอรื่์

3. ห้ากแผ่่นกรื่องเซันเซัอรื่์สุกปรื่กมาก ให้้ล้าง

ออกดู้วยนำ�า และผ่ึ�งให้้แห้้งสุน่ท

แผ่่นกรื่องเซันเซัอรื่์

 ตัวเคู่รื�องหลืัก / ตะแกรงด่ดอากาศ / 

เซนเซอร์ 

เช้็ดด้วย่ผู้้าที�มืีคู่วามืนุ�มืแลืะแห้ง

ก้าจำัดฝุุ่�นออกโดย่ใช้้อุปกรณ์ท้าคู่วามืสะอาด เช้�น เคู่รื�องด่ดฝุุ่�น

ตัะแกรื่งดููดูอากาศ (แผ่่นกรื่องชั้้�นแรื่ก)

เซันเซัอรื่์ เซันเซัอรื่์

หมืาย่เหตุ
 

 • ระวังอย่�าสัมืผู้ัสแรงมืากเกินไปเมืื�อขัดตะแกรงด่ดอากาศ

 แทงก์น้�า

ลื้างภัาย่ในให้สะอาดด้วย่น้�าประปา

หมืาย่เหตุ
         วิธีีการท้าคู่วามืสะอาดสิ�งสกปรกที�ขจำัดย่าก

ทำาความสุะอาดูภายในแทงก์นำ�าดู้วยฟองนำ�านุ่มๆ และฝุ่าปิดูแทงก์นำ�าดู้วก้านสุำาล่ห้รื่่อ

แปรื่งสุ่ฟัน

ฝุ่าปิดูแทงก์นำ�า แปรื่งสุ่ฟัน
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การเปลืี�ย่นแผู้�นกรอง

ด่หน้านี�ส้าหรับทิศทางของวิธีีใส�แผู้�นกรองเมืื�อมืีการเปลืี�ย่นทดแทน

 • โปรื่ดูปรื่ึกษาตั้วแทนจำาห้น่ายข้องคุณเพ่�อซั่�อแผ่่นกรื่องเพ่�อเปล่�ยนทดูแทน

 • ใชั้้เฉพาะแผ่่นกรื่องท่�ออกแบบสุำาห้รื่้บเครื่่�องฟอกอากาศน่�เท่าน้�น

FZ-J1XMFE

(1 ชัุ้ดู)

โครื่งแผ่�นกรื่อง

แผ่่นกรื่อง ไอนำ�า

 • ห้้ามกำาจ้ดูโครื่งข้องแผ่่นกรื่อง

เมืื�อเปลืี�ย่นแผู้�นกรอง ขอแนะน้าให้จำดบันท้กวันที�เริ�มืใช้้แผู้�นกรองไว้

การทิ�งแผู้�นกรองที�ใช้้แลื้ว

โปรื่ดูท่�งแผ่่นกรื่องท่�ใชั้้แล้วตัามกฎห้มายและรื่ะเบ่ยบข้้อบ้งค้บสุ่วนท้องถ่�น

วัสดุที�ใช้้ผู้ลืิตแผู้�นกรองไอน้�า: Polyester, Rayon

1.  ถอดแผู้�นกรองไอน้�าแลืะถาด

รองออก

2.  ลื้างให้สะอาดด้วย่น้�าปริมืาณมืาก

ทุ่นลอยนำ�า

แผ่งถาดูรื่อง

โรื่ลเลอรื่์

 • ห้้ามถอดูทุ่นลอยนำ�า ห้ากห้ลุดูออกมา ให้้ดููท่�ห้น้า 21

 • ดููท่�ห้น้า 21 สุำาห้รื่้บว่ธ่ทำาความสุะอาดูแผ่่นกรื่องไอนำ�า เม่

แผ่่นกรื่องน้�นสุกปรื่กมาก

3.  ติดตั�งแผู้�นกรองไอน้�าแลืะถาดรอง

เสุ่ยงคล่ก

 • ห้ล้งจากการื่บำารืุ่งรื่้กษา ให้้ตั่ดูตั้�งชั้่�นสุ่วนตั่างๆ กล้บให้้ถูก

ตั้อง 

การบ้ารุงรักษัา

 แผู้�นกรองไอน้�า / ถาดท้าไอน้�า

ช้ื�อช้ิ�นส�วน รอบการบ้ารุงรักษัา อายุ่การใช้้งานส่งสุด รุ�นของแผู้�นกรองส้าหรับเปลืี�ย่นทดแทน

แผ่่นกรื่องไอนำ�า เม่�อม่กล่�นเล็ดูลอดูออกมาจากชั้่องลมออก ห้รื่่อเดู่อนละครื่้�ง 10 ป*ี1 FZ-J1XMFE

*1:  แอปท่�กำาห้นดูไว้จะแจ้งเตั่อนเม่อชั้่�นสุ่วนทดูแทนแตั่ละชั้่�นควรื่ไดู้รื่้บการื่เปล่�ยนตัามการื่ใชั้้งาน

การเปลืี�ย่นทดแทนแลืะรอบการบ้ารุงรักษัา
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หมืาย่เหตุ
         

 วิธีีการท้าคู่วามืสะอาดสิ�งสกปรกที�ขจำัดย่าก

น้�าย่าท้าคู่วามืสะอาดคู่รัวที�มืีฤทธีิ์อ�อน

(เฉพาะถาดูทำาไอนำ�า)

กรดซิตริก

(ม่จำาห้น่ายตัามรื่้านข้ายยา)

น้�ามืะนาว 100% ไมื�มืีเนื�อมืะนาว

1

1. เทนำ�าปรื่ะมาณครื่ึ�งถาดู

2. เตั่มนำ�ายาทำาความสุะอาดูครื่้วท่�ม่ฤทธ่�อ่อน

เพ่ยงเล็กน้อย

นำ�า 2 1/2 ถ้วย

3 ชั้�อนชั้า

นำ�า 3 ถ้วย

1/4 ถ�วย

2

แชั้่นำ�าเป็นเวลา 30 

นาท่

แชั้่นำ�าเป็นเวลา 30 นาท่

(เม่�อใชั้้นำ�ามะนาวเป็นนำ�ายาข้จ้ดูตัะกรื่้น ตั้องใชั้้เวลา

มากกว่าปรื่กตั่)

3 ล้างนำ�ายาทำาความสุะอาดูครื่้วท่�ม่ฤทธ่�อ่อนห้รื่่อนำ�ายาข้จ้ดูตัะกรื่้นออกดู้วยนำ�าสุะอาดู

 
หมืาย่เหตุ

          
วิธีีติดตั�งทุ�นลือย่น้�าตัวท้าไอน้�า

ทุ�นลือย่น้�าตัวท้าไอน้�า โรลืเลือร์

3.  สุอดูแถบลงบนอ่กดู้านข้องทุ่นลอยนำ�าตั้ว

ทำาไอนำ�าลงในชั้่อง

1.  สุอดูทุ่นลอยนำ�าข้องตั้วทำาไอนำ�าใตั้

แถบน่�

มุมมองแบบตั้ดูข้วาง
แถบ

ทุ่นลอยนำ�าตั้วทำาไอนำ�า

มุมมองแบบตั้ดูข้วาง

2.  สุอดูแถบข้องทุ่นลอยนำ�าตั้วทำาไอนำ�าลง

ในชั้่อง

เสุ่ยงคล่ก

เสุ่ยงคล่ก
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ช้ื�อแผู้�นกรอง รอบการบ้ารุงรักษัา อายุ่การใช้้งานส่งสุด รุ�นของแผู้�นกรองส้าหรับเปลืี�ย่นทดแทน

แผ่่นกรื่อง HEPA

เม่�อม่ฝุุ่�นละอองสุะสุม เม่�อม่กล่�นเล็ดูลอดูออกมาจาก

ชั้่องลมออก ห้รื่่อเดู่อนละครื่้�ง

10 ป*ี1, 2

FZ-D40HFE

แผ่่นกรื่องกล่�น

FZ-D40DFE (เฉพาะ KI-N40TA)

FZ-G40DFE (เฉพาะ KI-N50TA)

*1:  ตัามมาตัรื่ฐาน JEM 1467 ข้องสุมาคมผู่้ผ่ล่ตัไฟฟ้าแห้่งปรื่ะเทศญ่�ปุ�น อายุการื่ใชั้้งานสุูงสุุดูข้องเครื่่องฟอกอากาศอ้างอ่งจากสุภาพการื่ฟอกอากาศเท่ยบเท่าคว้นบุห้รื่่� 5 มวนตั่อว้น ปรื่ะสุ่ทธ่ภาพในการื่ดู้กเก็บ/

กำาจ้ดูฝุุ่�นข้องเครื่่�องฟอกอากาศจะลดูลงครื่ึ�งห้นึ�งเม่�อเท่ยบก้บแผ่่นกรื่องให้ม่ ซัึ�งแนะนำาให้้เปล่�ยนแผ่่นกรื่องบ่อยข้ึ�นภายใตั้สุภาพท่�รืุ่นแรื่ง

*2:  แอปท่�กำาห้นดูไว้จะแจ้งเตั่อนเม่�อชั้่�นสุ่วนทดูแทนแตั่ละชั้่�นควรื่ไดู้รื่้บการื่เปล่�ยนตัามการื่ใชั้้งาน

อายุ่การใช้้งานของแผู้�นกรองจำะข้�นอย่่�กับสภัาพแวดลื้อมืภัาย่ในห้อง ลืักษัณะการใช้้งาน แลืะสถานที�ติดตั�งเคู่รื�อง เราขอแนะน้าให้เปลืี�ย่นแผู้�นกรองบ�อย่ข้�น หากใช้้เคู่รื�องฟอกอากาศใน

สภัาพที�เคู่รื�องต้องท้างานหนักกว�าการฟอกอากาศภัาย่ในคู่รัวเรือนบ้านตามืปกติ (เช้�น ฝุุ่�นลืะออง PM2.5)

 แผู้�นกรอง HEPA / แผู้�นกรองกลืิ�น

การเปลืี�ย่นทดแทนแลืะรอบการบ้ารุงรักษัา

ก้าจำัดฝุุ่�นที�เกาะอย่่�บนแผู้�นกรอง

หมืาย่เหตุ

 • ห้�ามล�างแผ่�นกรื่อง ห้�ามไม�ให้�โดูนแสุงแดูดู 

(ม่ฉะน้�นแผ่�นกรื่องอาจเสุ่ยปรื่ะสุ่ทธ่ภาพในการื่ทำางาน) 

แผู้�นกรอง HEPA

รื่้กษาและทำาความสุะอาดูเฉพาะพ่�นผ่่วท่�ตั่ดูแถบป้ายเท่าน้�น ห้้ามทำาความสุะอาดูพพ่�นผ่่วดู้านตัรื่ง

ข้้าม 

แผ่่นกรื่องน่�ม่ความเบาะบาง ดู้งน้�นจึงควรื่ะรื่ะว้งไม่ใชั้่แรื่งกดูมากเก่นไป

แถบป้าย

แผู้�นกรองกลืิ�น

รื่้กษาและทำาความสุะอาดูพ่�นผ่่วท้�งสุองดู้าน

แผ่่นกรื่องน่�ม่ความเบาะบาง ดู้งน้�นจึงควรื่ะรื่ะว้งไม่ใชั้่แรื่งกดูมากเก่นไป

(KI-N40TA) (KI-N50TA)

กล่�นท่�ถูกดููดูซั้บไว้บนแผ่่นกรื่องเป็นเวลานานจะปะปนมาก้บอากาศท่�ออกมาจากเครื่่�อง ข้ึ�นอยู่ก้บ

สุภาพการื่ใชั้้งาน โดูยเฉพาะอย่างย่�งห้ากนำาไปใชั้้ในสุถานท่�อ่�น ๆท่�ม่สุภาพการื่ใชั้้งานท่�ห้น้กกว่าการื่

ใชั้้ภายในครื่้วเรื่่อน แผ่่นกรื่องจะม่กล่�นเรื่็วข้ึ�นกว่าปกตั่

ให้้เปล่�ยนแผ่่นกรื่องในกรื่ณ่เห้ล่าน้�น ห้ากไม่สุามารื่ถข้จ้ดูฝุุ่�นออกไดู้ห้ล้งการื่บำารืุ่งรื่้กษา

การบ้ารุงรักษัา การเปลืี�ย่นแผู้�นกรอง

ด่หน้า 9 ส้าหรับทิศทางของวิธีีใส�แผู้�นกรองเมื่อมืีการเปลืี�ย่นทดแทน

 • โปรื่ดูปรื่ึกษาตั้วแทนจำาห้น่ายข้องคุณเพ่�อซั่�อแผ่่นกรื่องเพ่�อเปล่�ยนทดูแทน

 • ใชั้้เฉพาะแผ่่นกรื่องท่�ออกแบบสุำาห้รื่้บเครื่่�องฟอกอากาศน่�เท่าน้�น

เมืื�อเปลืี�ย่นแผู้�นกรอง ขอแนะน้าให้จำดบันท้กวันที�เริ�มืใช้้แผู้�นกรองไว้

FZ-D40HFE

(1 ชัุ้ดู)

FZ-D40DFE

(1 ชัุ้ดู)

FZ-G40DFE

(1 ชัุ้ดู)

การทิ�งแผู้�นกรองที�ใช้้แลื้ว

โปรื่ดูท่�งแผ่่นกรื่องท่�ใชั้้แล้วตัามกฎห้มายและรื่ะเบ่ยบข้้อบ้งค้บสุ่วนท้องถ่�น

วัสดุที�ใช้้ผู้ลืิตแผู้�นกรอง HEPA:  

Polypropylene, Polyethylene

วัสดุที�ใช้้ผู้ลืิตแผู้�นกรองกลืิ�น:  

(เฉพาะ KI-N40TA)  

Polypropylene, Polyester, Activated carbon

(เฉพาะ KI-N50TA)  

กรื่ะดูาษ เรื่ซั่�น ABS

หมืาย่เหตุ

 • ห้้ามล้างห้รื่่อนำาแผ่่นกรื่องท่�เปล่�ยนแล้วกล้บมาใชั้้ให้ม่
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ช้ื�อช้ิ�นส�วน รอบการบ้ารุงรักษัา อายุ่การใช้้งานส่งสุด รุ�นที�ใช้้เปลืี�ย่นทดแทน

เครื่่�องกำาเน่ดูไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์*
1

ทุก 6 เดู่อน ห้รื่่อบ่อยกว่าน้�นตัามความจำาเป็น 19,000 ชั้้�วโมง*
2, 3

IZ-C90ME

*1:  ตั่อจากน่� "เครื่่องกำาเน่ดูไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์" จะใชั้้คำาย่อเรื่่ยกว่า "ตั้วเครื่่อง"

*2:  เม่อถึงเวลาตั้องเปล่�ยนตั้วเครื่่อง รื่ะบบจะแจ้งดู้วยไฟเตั่อนให้้เปล่�ยนเครื่่องกำาเน่ดูไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์

*3:  แอปท่�กำาห้นดูไว้จะแจ้งเตั่อนเม่อชั้่�นสุ่วนทดูแทนแตั่ละชั้่�นควรื่ไดู้รื่้บการื่เปล่�ยนตัามการื่ใชั้้งาน

 เคู่ร่องก้าเนิดไอออนพลืาสมื�าคู่ลืัสเตอร์ (สุ่วนท่�เป็นข้้�วไฟฟ้า)

การเปลืี�ย่นทดแทนแลืะรอบการบ้ารุงรักษัา

การบ้ารุงรักษัา

1.  ถอดฝุ่าปิดตัวเคู่รื�อง แลื้วด้งที�ย่้ดตัวเคู่รื�อง

แปรื่งทำาความสุะอาดูตั้วเครื่่�อง

2.  ขจำัดฝุุ่�นที�เกาะอย่่�ออกจำากส�วนที�เป็นขั�วไฟฟ้า

แปรื่งทำาความสุะอาดูตั้วเครื่่�อง

ข้้�วไฟฟ้า

หลืังท้าคู่วามื

สะอาด

ก�อนท้าคู่วามื

สะอาด

รื่อบฐาน

ข้้�วไฟฟ้า

3.  ใส�ที�ย่้ดตัวเคู่รื�องลืงในเคู่รื�องฟอกอากาศ แลื้วฝุ่าปิดตัวเคู่รื�อง 

เสุ่ยงคล่ก

หมืาย่เหตุ
  

• ห้้ามใชั้้อุปกรื่ณ์อ่�นทำาความสุะอาดูนอกจากใชั้้แปรื่งทำาความสุะอาดูตั้วเครื่่�อง

เท่าน้�น ม่ฉะน้�นอาจทำาให้้ตั้วเครื่่�องไม่ทำางานไดู้

• ข้้�วไฟฟ้าท่�งออาจห้้กห้รื่่อห้ลุดูรื่ะรื่ะห้ว่างทำาความสุะอาดูไดู้ ซัึ�งไม่ม่ผ่ลตั่อ

ปรื่ะสุ่ทธ่ภาพการื่ทำางานแตั่อย่างใดู

• ห้้ามสุ้มผ่้สุข้้�วไฟฟ้าโดูยตัรื่ง ม่ฉะน้�นอาจทำาให้้บาดูเจ็บห้รื่่อเก่ดูอาการื่ค้นไดู้

• ห้้ามดู้ดูแปลงสุ่วนท่�เป็นข้้�วไฟฟ้า ม่ฉะน้�นอาจทำาให้้สุ่วนดู้งกล่าวชั้ำารืุ่ดูไดู้

• ห้้ามสุ้มผ่้สุบรื่่เวณท่�ข้้�วตั่อ ม่ฉะน้�นอาจทำาให้้ข้้�วตั่อชั้ำารืุ่ดูไดู้

ข้้�วตั่อ

การเปลืี�ย่นแผู้�นกรอง

ไฟเตือนให้เปลืี�ย่นเคู่รื�องก้าเนิดไอออนพลืาสมื�าคู่ลืัสเตอร์

เม่�อใชั้้เครื่่�องกำาเน่ดูมานานกว่า 17,500 ชั้้�วโมง ไฟเตั่อนจะกะพรื่่บเพ่�อเตั่อนให้้เปล่�ยน

เครื่่�องกำาเน่ดูไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์ชัุ้ดูให้ม่

เวลืาท้างาน คู่้าอธีิบาย่

17,500 ช้ั�วโมืง

กะพรื่่บเป็นจ้งห้วะชั้้าๆ 

เปล่�ยนตั้วเครื่่�องให้ม่

19,000 ช้ั�วโมืง

กะพรื่่บเป็นจ้งห้วะถ่�ๆ

ไม่ม่การื่ปล่อยไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์จาก

ตั้วเครื่่�อง

* กำาห้นดูเวลาในการื่เปล่�ยนจะไม่สุ้มพ้นธ์ก้บโห้มดูการื่ทำางานท่�เล่อก
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 การแก้ไขปัญหา

 • ก่อนตั่ดูตั่อเพ่�อข้อรื่้บบรื่่การื่ซั่อมแซัม โปรื่ดูดููตัารื่างการื่แก้ไข้ปัญห้า

เบ่�องตั้นดู้านล่าง เพรื่าะปัญห้าอาจไม่ไดู้เก่ดูจาการื่ทำางานผ่่ดูปกตั่ข้อง

ตั้วเครื่่�อง

 เกี�ย่วกับเคู่รื�องฟอกอากาศ

กลืิ�นแลืะคู่วันไมื�หาย่ไป

 • ตัรื่วจสุอบแผ่่นกรื่อง ห้ากสุกปรื่กมาก ให้้ทำาความสุะอาดูห้รื่่อเปล่�ยนแผ่่นกรื่องชัุ้ดู

ให้ม่

อากาศที�ปลื�อย่ออกมืามืีกลืิ�นปะปน 

 • โปรื่ดูตัรื่วจดููว่าแผ่่นกรื่องสุกปรื่กมากห้รื่่อไม่

 • ทำาความสุะอาดูห้รื่่อเปล่�ยนแผ่่นกรื่อง

 • ให้้ใชั้้นำ�าปรื่ะปาสุะอาดูเท่าน้�น การื่ใชั้้นำ�าจากแห้ล่งอ่�นจะเสุ่�ยงตั่อการื่เตั่บโตัข้องเชั้่�อรื่า 

เห้็ดูรื่า ห้รื่่อแบคท่เรื่่ย

เคู่รื�องไมื�ท้างานเมืื�อมืีคู่วันบุหรี�ในอากาศ 

 • ตัรื่วจสุอบตัำาแห้น่งในการื่วางเครื่่�องฟอกอากาศโดูยให้้เซันเซัอรื่์สุามารื่ถตัรื่วจจ้บคว้น

บุห้รื่่�ไดู้

 • ตัรื่วจสุอบการื่อุดูตั้นชั้่องข้องเซันเซัอรื่์ตัรื่วจจ้บฝุุ่�นแบบละเอ่ยดู ห้ากอุดูตั้น ให้้

ทำาความสุะอาดูแผ่่นกรื่องเซันเซัอรื่์ห้รื่่อตัะแกรื่งดููดูอากาศ

มืีกลืิ�นออกมืาจำากเคู่รื�อง แลืะ/หรือแผู้�นกรอง

 • ท้นท่ท่�แกะออกจากพลาสุตั่ก อาจม่กล่�นเล็กน้อย กล่�นน่�ไม่เป็นอ้นตัรื่ายสุำาห้รื่้บการื่

ทำางานข้องแผ่่นกรื่องห้รื่่อการื่สุ้มผ่้สุข้องมนุษย์

อาจำได้ย่ินเสีย่งคู่ลืิกหรือติ�กดังออกมืาจำากเคู่รื�องฟอกอากาศ

 • อาจไดู้ย่นเสุ่ยงคล่กห้รื่่อตั่�กดู้งออกมาจากเครื่่�องฟอกอากาศ ห้ากเครื่่�องกำาล้งสุรื่้างไอ

ออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์

สัญญาณไฟตรวจำจำับระดับคู่วามืบริสุทธีิ์ของอากาศเป็นสีน้�าเงิน ทั�งที�

อากาศไมื�สะอาด

 • อากาศอาจไม่สุะอาดูไดู้แม้ว่าเครื่่�องจะเสุ่ยบปล้�กอยู่ก็ตัาม ดู้งน้�นให้้ถอดูปล้�กออก รื่อ

ห้นึ�งนาท่ แล้วเสุ่ยบปล้�กเครื่่�องฟอกอากาศอ่กครื่้�ง

สัญญาณไฟตรวจำจำับระดับคู่วามืบริสุทธีิ์ของอากาศเป็นสีแดว ทั�งที�อากาศ

สะอาดแลื้ว 

 • สุ่�งสุกปรื่กห้รื่่อสุ่�งอุดูตั้นเกาะอยู่บนชั้่องข้องเซันเซัอรื่์ตัรื่วจจ้บฝุุ่�นแบบละเอ่ยดู อาจ

รื่บกวนการื่ทำางานข้องเซันเซัอรื่์ ทำาความสุะอาดูแผ่่นกรื่องเซันเซัอรื่์ห้รื่่อตัะแกรื่งดููดู

อากาศดู้วยความรื่ะม้ดูรื่ะว้ง

วิธีีเปลืี�ย่นตัวเคู่รื�อง

 • โปรื่ดูปรื่ึกษาตั้วแทนจำาห้น่ายข้องคุณเพ่�อซั่�อตั้ว

เครื่่�องมาเปล่�ยน

 • ใชั้้เฉพาะตั้วเครื่่�องท่�ออกแบบสุำาห้รื่้บเครื่่�องฟอก

อากาศน่�เท่าน้�น

IZ-C90ME

(1 ชัุ้ดู)

1. 
ถอดตะขอที�ย่้ดตัวเคู่รื�อง ( 1  ) แลื้วจำ้งถอดตัวเคู่รื�องออก ( 2  )

2. 
ติดตั�งตัวเคู่รื�องใหมื�

• เม่�อเปล่�ยนตั้วเครื่่�องให้ม่แล้ว ตั้วตั้�งเวลาจะรื่่เซั็ตัและย้อนกล้บไปท่� 19,000 ชั้้�วโมง

การทิ�งตัวเคู่รื�อง

โปรื่ดูท่�งตั้วเครื่่�องท่�ใชั้้แล้วตัามกฎห้มายและรื่ะเบ่ยบข้้อบ้งค้บสุ่วนท้องถ่�น

วัสดุที�ใช้้ผู้ลืิต: 

Polybutylene Terephthalate ชั้่�นสุ่วนอ่เล็กทรื่อน่กสุ์
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สัญญาณไฟตรวจำจำับระดับคู่วามืบริสุทธีิ์ของอากาศเปลืี�ย่นสีบ�อย่คู่รั�ง 

 • สุ้ญญาณไฟตัรื่วจจ้บรื่ะดู้บความบรื่่สุุทธ่�ข้องอากาศจะเปล่�ยนสุ่อ้ตัโนม้ตั่ ห้ากเซันเซัอรื่์

ตัรื่วจจ้บฝุุ่�นแบบละเอ่ยดูและเซันเซัอรื่์ตัรื่วจจ้บกล่�นพบสุ่�งสุกปรื่ก ห้ากคุณก้งวลก้บ

การื่เปล่�ยนสุ่น่� คุณสุามารื่ถเปล่�ยนค่าความไวข้องเซันเซัอรื่์ไดู้ (ห้น้า 14, 15) 

ไฟแจำ้งเตือนแผู้�นกรองสว�าง

 • เม่�อใดูก็ตัามห้ล้งจากบำารืุ่งรื่้กษาห้รื่่อเปล่�ยนแผ่่นกรื่องไอนำ�าแล้ว ให้้เสุ่ยบปล้�กเข้้าก้บ

เตั้ารื่้บ แล้วจึงกดูปุ�มรื่่เซั็ตัแผ่่นกรื่องค้างไว้ 3 ว่นาท่  

(ห้น้า 19)  

จำอแสดงผู้ลืดับ 

 • เม่�อตั้�งค่าการื่ควบคุมความสุว่างเป็น “อ้ตัโนม้ตั่” ไฟจะเปิดูอ้ตัโนม้ตั่ห้ากห้้องม่ดูห้รื่่อ

ทำางานอยู่ในโห้มดูนอนห้ล้บ นอกจากน่� เม่�อตั้�งค่าการื่ควบคุมความสุว่างเป็น “ปิดู” 

ไฟก็จะปิดูตัลอดูเวลา  

ห้ากคุณไม่ตั้องการื่ให้้ไฟปิดู ให้้ตั้�งค่าการื่ควบคุมความสุว่างเป็น “สุล้ว”  

(ห้น้า 14, 15)    

การแสดงผู้ลืข้อมื่ลืของเคู่รื�องฟอกอากาศไมื�สัมืพันธี์กับข้อมื่ลืจำากราย่งาน

สภัาพอากาศ หรือเคู่รื�องวัดคู่วามืช้ื�นของอากาศ หรือจำากเทอร์โมืมืิเตอร์

ที�อย่่�ภัาย่ในห้อง 

 • สุภาพแวดูล้อมนอกอาคารื่และในอาคารื่ ตัลอดูจนในท่�พ้กอาศ้ย (ปรื่่มาณการื่จรื่าจรื่

ในบรื่่เวณใกล้เค่ยง จำานวนชั้้�นข้องท่�พ้กอาศ้ย ฯลฯ) อาจม่ผ่ลให้้เก่ดูความแตักตั่าง

ข้องข้้อมูลดู้งกล่าว

 • ภายในห้้องเดู่ยวก้นข้้อมูลดู้งกล่าวก็แตักตั่างก้นไดู้

สัญญาณไฟท้าไอน้�าบนจำอแสดงผู้ลืจำะไมื�สว�างเมืื�อแทงก์น้�าว�างเปลื�า

 • ในห้้องม่รื่ะดู้บความชั้่�นท่�เห้มาะสุมและไดู้ห้ยุดูการื่ทำาไอนำ�า

 • ตัรื่วจสุอบทุ่นลอยนำ�าตั้วทำาไอนำ�าเพ่�อห้าสุ่�งสุกปรื่ก ทำาความสุะอาดูถาดูทำาไอนำ�า ให้้

แน่ใจว่าตั้�งเครื่่�องฟอกอากาศอยู่บนพ่�นผ่่วท่�ม่รื่ะดู้บเรื่่ยบเสุมอก้น 

ระดับน้�าในแทงก์น้�าไมื�ลืดลืงหรือลืดลืงอย่�างช้้าๆ

 • ตัรื่วจสุอบว่าไดู้ตั่ดูตั้�งถาดูทำาไอนำ�าและแทงก์นำ�าอย่างถูกตั้อง 

 • ตัรื่วจสุอบแผ่่นกรื่องไอนำ�า ห้ากแผ่่นกรื่องสุกปรื่กมาก ให้้ทำาความสุะอาดูห้รื่่อเปล่�ยน

ให้ม่

     ปรากฎข้�น

 • ให้้แน่ใจว่าไดู้ตั่ดูตั้�งแผ่่นกรื่องไอนำ�า ถาดูทำาไอนำ�าและโรื่ลเลอรื่์อย่างถูกตั้อง จากน้�น

ให้้เปิดูเครื่่�องอ่กครื่้�ง

     ปรากฎข้�น

 • ให้้แน่ใจว่าไดู้ตั่ดูตั้�งเครื่่�องกำาเน่ดูไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์ถูกตั้อง  

ดูึงเครื่่�องกำาเน่ดูไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์ออกมา แล้วตั่ดูตั้�งเข้้าไปอ่กครื่้�ง จากน้�นให้้

ทดูลองเปิดูเครื่่�องฟอกอากาศให้้ทำางาน

หน้�งในสัญญาณต�อไปนี�ปรากฏิข้�น

 • ถอดูปล้�กตั้วเครื่่�องออก รื่อปรื่ะมาณห้นึ�งนาท่ และเสุ่ยบปล้�กอ่กครื่้�ง

เกี�ย่วกับฟังก์ช้ัน Wi-Fi

ไมื�สามืารถเช้ื�อมืต�อ Wi-Fi ของเคู่รื�องฟอกอากาศกับเราเตอร์

 • ตัรื่วจสุอบข้้อมูลจำาเพาะข้องเรื่าเตัอรื่์ท่�ใชั้้

 • ปรื่้บท่ศทางเสุาอากาศข้องเรื่าเตัอรื่์ ย้ายเรื่าเตัอรื่์และเสุาอากาศให้้ใกล้ข้ึ�น และอ่�นๆ 

ห้ล้งจากน้�น ให้้เปิดูสุว่ตัชั้์เรื่าเตัอรื่์ และเรื่่�มตั้นการื่ตั้�งค่าอ่กครื่้�ง

ไมื�สามืารถสร้างการเช้ื�อมืต�อระหว�างเคู่รื�องฟอกอากาศกับอุปกรณ์

อัจำฉริย่ะของคูุ่ณได้

 • เครื่่�องฟอกอากาศและอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะข้องคุณเชั้่�อมตั่อก้บเรื่าเตัอรื่์เดู่ยวก้นห้รื่่อไม ่

   ให้้เชั้่�อมตั่อเครื่่�องฟอกอากาศและอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะข้องคุณก้บเรื่าเตัอรื่์เดู่ยวก้น 

ห้ากคุณย้งคงเชั้่�อมตั่อไม่ไดู้� ให้้ลองเชั้่�อมตั่ออุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะข้องคุณท่�ย่าน

ความถ่� 2.4 GHz ข้องเรื่าเตัอรื่์

 • จำานวนอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะท่�ใชั้้ท้�งห้มดูเก่นกว่าจำานวนสุูงสุุดูในการื่ลงทะเบ่ยนก้บเครื่่�อง

ฟอกอากาศเครื่่�องเดู่ยวห้รื่่อไม ่

   จำานวนอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะสุูงสุุดูท่�สุามารื่ถลงทะเบ่ยนก้บเครื่่�องฟอกอากาศเครื่่�อง

เดู่ยวไดู้น้�นค่ออุปกรื่ณ์ 10 เครื่่�อง

 • จำานวนผ่ล่ตัภ้ณฑ์์ท้�งห้มดู (เครื่่�องปรื่้บอากาศ เครื่่�องฟอกอากาศ ฯลฯ) เก่นจำานวน

สุูงสุุดูท่�กำาห้นดูไว้ในการื่ลงทะเบ่ยนก้บอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะเครื่่�องเดู่ยวห้รื่่อไม ่

   จำานวนผ่ล่ตัภ้ณฑ์์สุูงสุุดูท่�สุามารื่ถลงทะเบ่ยนก้บอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะเครื่่�องเดู่ยวไดู้

น้�น ค่ออุปกรื่ณ์ 30 เครื่่�อง
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ไมื�สามืารถสั�งการท้างานระย่ะไกลืจำากอุปกรณ์อัจำฉริย่ะได้

 • ไฟข้อง Wi-Fi ข้องเครื่่�องฟอกอากาศเปิดูอยู่ห้รื่่อไม ่

   ห้ากไฟข้อง Wi-Fi ปิดูอยู่ โปรื่ดูดูำาเน่นการื่ตัาม “A1: เปิดู/ปิดูอะแดูปเตัอรื่์ 

Wi-Fi” เพ่�อเปิดู Wi-Fi ข้องเครื่่�องฟอกอากาศ (ห้น้า 16)  

 • การื่เชั้่�อมตั่อรื่ะห้ว่างเครื่่�องฟอกอากาศก้บอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะข้องคุณเสุรื่็จสุมบูรื่ณ์ห้รื่่อ

ไม่ 

   ตั้�งค่าการื่เชั้่�อมตั่อรื่ะห้ว่างเครื่่�องฟอกอากาศก้บอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะข้องคุณ  

(ห้น้า 11) 

เมืื�อเปลืี�ย่นเราเตอร์

 • จำาเป็นตั้องเชั้่�อมตั่อเครื่่�องฟอกอากาศก้บเรื่าเตัอรื่์ให้ม่อ่กครื่้�ง

1. กดูปุ�ม “Wi-Fi” ค้างไว้ 3 ว่นาท่เพ่�อห้ยุดูการื่ทำางานข้องฟังก์ชั้้น Wi-Fi

2. ดูำาเน่นการื่ “เรื่่�มตั้นการื่ตั้�งค่า:  2  การื่เชั้่�อมตั่อเครื่่�องฟอกอากาศก้บเรื่าเตัอรื่์” 

(ห้น้า 10)    

เมืื�อเปลืี�ย่นอุปกรณ์อัจำฉริย่ะ

 • ดูำาเน่นการื่ตัามข้้�นตัอนตั่อไปน่�

1. ลบการื่ลงทะเบ่ยนข้องอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะเครื่่�องเก่าออกจากแอปท่�กำาห้นดูไว้

2. ใชั้้อุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะเครื่่�องให้ม่ในการื่ดูำาเน่นการื่ “เรื่่�มตั้นการื่ตั้�งค่า: 

 1  ดูาวน์โห้ลดูและลงทะเบ่ยน และ  

 3  การื่เชั้่�อมตั่อรื่ะห้ว่างเครื่่�องฟอกอากาศก้บอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะ” (ห้น้า 10, 11) 

เมืื�อจำะทิ�งหรือส�งต�อเคู่รื�องฟอกอากาศ

 • ดูำาเน่นการื่ตัามข้้�นตัอนตั่อไปน่� เพ่�อป้องก้นการื่รื่้�วไห้ลข้องข้้อมูลสุ่วนบุคคล

1. ลบการื่ลงทะเบ่ยนข้องเครื่่�องฟอกอากาศจากแอปท่�กำาห้นดูไว้

2. ดูำาเน่นการื่ในข้้อ “A4: การื่เรื่่�มตั้นข้องฟังก์ชั้้น Wi-Fi” (ห้น้า 16)  

ในกรณีของการส�งต�อไปย่ังบุคู่คู่ลืที�สามื

 • เพ่�อป้องก้นการื่เข้้าถึงข้้อมูลโดูยไม่ไดู้รื่้บอนุญาตัจากบุคคลท่�สุาม ให้้ดูำาเน่นการื่ในข้้อ 

“A4: การื่เรื่่�มตั้นข้องฟังก์ชั้้น Wi-Fi” (ห้น้า 16)   

ไฟของ Wi-Fi จำะกะพริบช้้าๆ 

 • ซัึ�งจะเป็นห้นึ�งในสุถานะตั่อไปน่�

A. การื่เชั้่�อมตั่อ Wi-Fi ข้องเครื่่�องฟอกอากาศและเรื่าเตัอรื่์อยู่ในการื่ตั้�งค่า

B. การื่เชั้่�อมตั่อข้องเครื่่�องฟอกอากาศและอุปกรื่ณ์อ้จฉรื่่ยะอยู่ในการื่ตั้�งค่า

C. กำาล้งอ้ปเดูตัซัอฟตั์แวรื่์สุำาห้รื่้บฟังก์ชั้้น Wi-Fi ในเครื่่�องฟอกอากาศ

ไฟของ Wi-Fi จำะกะพริบถี�ๆ

 • ข้้อผ่่ดูพลาดูท่�เครื่่อข้่าย โปรื่ดูย่นย้นสุถานะเครื่่อข้่ายข้อง Wi-Fi จาก “A7: แสุดูงผ่ล

สุถานะเครื่่อข้่าย Wi-Fi” (ห้น้า 17)     

ไฟของ Wi-Fi ดับลืง

 • ไม่สุามารื่ถเชั้่�อมตั่อเครื่่�องฟอกอากาศก้บเรื่าเตัอรื่์ไดู้ ตัรื่วจสุอบสุาเห้ตัุตั่อไปน่�

A. เสุ่ยบปล้�กถูกตั้องห้รื่่อไม่

B. ฟังก์ชั้้น Wi-Fi ห้ยุดูทำาานห้รื่่อไม่ ย่นย้นสุถานะเครื่่อข้่ายข้อง Wi-Fi จาก “A7: 

แสุดูงผ่ลสุถานะเครื่่อข้่าย Wi-Fi” (ห้น้า 17)  

ไมื�สามืารถเลืือกหน้�งใน “      ” ถ้ง “      ” ในโหมืดการตั�งคู่�า Wi-Fi 

ได้ (หน้า 16 - 17)   

 • ห้ากอะแดูปเตัอรื่์ Wi-Fi ปิดูอยู่ อาจไม่สุามารื่ถเล่อกห้นึ�งใน “A2” ถึง “A6” ไดู้
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 ข้อมื่ลืจำ้าเพาะ

รืุ่่น KI-N50TA KI-N40TA

แรื่งดู้นไฟฟ้า 220 V ~   50 Hz

การื่ปรื่้บความเรื่็วพ้ดูลม สุูง กลาง ตัำ�า สุูง กลาง ตัำ�า

ฟอกอากาศ

ความแรื่งลม (ม
3
 / ชั้้�วโมง) 306 168 60 240 150 60

กำาล้งไฟ 51 17 5.5 29 14 5.5

รื่ะดู้บเสุ่ยงรื่บกวน (dBA) *
1

51 40 17 46 38 17

ฟอกอากาศ & ทำาไอนำ�า

ความแรื่งลม (ม
3
 / ชั้้�วโมง) 252 186 66 174 138 60

กำาล้งไฟ 32 22 6.7 17 15 6.5

รื่ะดู้บเสุ่ยงรื่บกวน (dBA) *
1

47 43 20 38 35 19

ความชั้่�นสุ้มพ้ทธ์ (มล./ชั้ม.) *
2

600 480 200 440 370 190

กำาล้งไฟฟ้าโห้มดูสุแตันดู์บาย (W)

1.7 (เม่ออะแดูปเตัอรื่์ Wi-Fi เปิดู)

1.3 (เม่ออะแดูปเตัอรื่์ Wi-Fi ปิดู)

ข้นาดูห้้องท่�แนะนำา (ม
2
) *

3
~ 38 ~ 28

ข้นาดูห้้องท่�แนะนำาสุำาห้รื่้บไอออนพลาสุม่าคล้สุเตัอรื่์ความเข้้มข้้นสุูง (ม
2
) *

4
~ 21 ~ 17

ความจุข้องถาดูทำาไอนำ�า (ล่ตัรื่) ปรื่ะมาณ 2.7

เซันเซัอรื่์ ฝุุ่�นละอองข้นาดูละเอ่ยดู / กล่�น / ความสุว่าง / อุณห้ภูม่ / ความชั้่�น 

ชั้น่ดูแผ่่นกรื่อง HEPA*5 / ข้จ้ดูกล่�น / ทำาไอนำ�า

ความยาวสุายไฟ (ม.) 2.0

ข้นาดูตั้วเครื่่�อง (มม.) 384 (กว้าง) × 230 (ลึก) × 619 (สุูง) 

นำ�าห้น้กเครื่่�อง (ก่โลกรื่้ม) ปรื่ะมาณ 8.2

*1  • เสุ่ยงรื่บกวนไดู้รื่้บการื่ว้ดูค่าตัามมาตัรื่ฐาน JEM 1467 ข้องสุมาคมผู่้ผ่ล่ตัเครื่่องใชั้้ไฟฟ้าแห้่งปรื่ะเทศญ่�ปุ�น

*2  • ปรื่่มาณความชั้่�นจะเปล่�ยนไปตัามอุณห้ภูม่และความชั้่�นท้�งภายในและภายนอกห้้อง 

ปรื่่มาณความชั้่�นจะเพ่�มข้ึ�นเม่�ออุณห้ภูม่สุูงข้ึ�นห้รื่่อความชั้่�นลดูลง 

ปรื่่มาณความชั้่�นจะลดูลงเม่�ออุณห้ภูม่ลดูลงห้รื่่อความชั้่�นเพ่�มข้ึ�น

 • เง่�อนไข้ในการื่ว้ดูผ่ล: 20 องศา ความชั้่�น 30 % (ตัามมาตัรื่ฐาน JEM1426)

*3  • ข้นาดูข้องห้้องท่�เห้มาะสุมก้บการื่ใชั้้งานเครื่่�องท่�กำาห้นดูความเรื่็วพ้ดูลมไว้สุูงสุุดู

 • ข้นาดูข้องห้้องท่�เห้มาะสุม ห้มายถึง พ่�นท่�ท่�ม่การื่จำาก้ดูฝุุ่�นละอองออกไปตัามท่�กำาห้นดูภายในเวลา 30 นาท่ (ตัามมาตัรื่ฐาน JEM1467)

*4  • ข้นาดูห้้องท่�ว้ดูจำานวนไอออนไดู้ปรื่ะมาณ 25000 ไอออนตั่อห้นึ�งลูกบาศก์เซันตั่เมตัรื่ ณ บรื่่เวณกึ�งกลางห้้อง เม่�อวางเครื่่�องไว้ตั่ดูก้บผ่น้งโดูยอยู่สุูงจากพ่�นห้้องปรื่ะมาณ 1.2 เมตัรื่ และให้้ทำางานดู้วยกำาล้ง

ปานกลาง

*5  • แผ่่นกรื่องจะข้จ้ดูฝุุ่�นละอองท่�ม่ข้นาดูอนุภาคอย่างน้อย 0.3 ไมครื่อนไดู้มากกว่า 99.97% (ตัามมาตัรื่ฐาน JEM1467) 

ก้าลืังไฟฟ้าโหมืดสแตนด์บาย่

เม่�อเสุ่ยบปล้�กเข้้าก้บเตั้ารื่้บผ่่ดูผ่น้งแล้ว เครื่่�องฟอกอากาศจะใชั้้กำาล้งไฟฟ้าในโห้มดูสุแตันดู์บายเพ่�อให้้วงจรื่ไฟฟ้าทำางาน เพ่�อเป็นการื่ปรื่ะห้ย้ดูพล้งงานโปรื่ดูถอดูปล้�กไฟทุกครื่้�งเม่�อไม่ใชั้้งาน



Thank you for purchasing this SHARP Air Purifier. 
Please read this manual carefully before using the product.
This manual should be kept in a safe place for handy reference.

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY  
INSTRUCTIONS ...................................... 2

PART NAMES .......................................... 6

PREPARATION ....................................... 9

OPERATION .......................................... 10

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

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

When minerals in tap water adhere to the filters and become hard and white, they absorb odors in the room 
that can cause the emission of an unpleasant odor when the Humidifying Filter is dry. (Varies depending on 
water quality and other environmental factors) 
If this occurs, perform the Humidifying Filter maintenance. (Page 20)

NOTE   
• The air purifier is designed to remove air-suspended dust and the odors.  

The air purifier is not designed to remove harmful gases such as carbon monoxide contained in 
cigarette smoke. 
The air purifier may not completely remove an odor if the source of the odor is still present.

Please Read Before Operating Your Air Purifier

CONTENTS

• The illustration in this instruction manual is KI-N40TA.
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Deodorizing Filter

Pre-Filter
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SETTINGS.............................................. 14
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FEATURES
A unique Combination of Air Treatment Technologies
Triple Filteration System + Humidification + Plasmacluster

Plasmacluster
High Density Plasmacluster 25000
The higher the PCI density is, the more effective PCI has.
By emitting a balance of positive and negative ions, Plasmacluster air treatment is a natural 
process.

Triple Filteration System + Humidification
TRAP DUST
Pre-filter traps dust larger than approx 240 micron particles.

DECREASES ODORS
Deodorizing filter absorbs many common household odors.

REDUCES TINY DUST, POLLEN & MOLD
HEPA filter traps 99.97% of particles as small as 0.3 microns.

HUMIDIFIES
Controls humidity by sensing temperature and humidity automatically.

Unique Airflow
Powerful air suction and unique airflow quickly and efficiently collect dust and other particles.

Faster airflow at a 20º angle collects dust at 
lower levels in the room for more effective 
cleaning.
Plasmacluster can remove static electricity 
and can thus prevent dust from attaching to 
walls and other surfaces.

Wi-Fi Function
• Confirm that condition of air quality of the room and the air has become clean visually.
• Control the product through smart devices as remote control.
• Propose optimal timing for filter exchange.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS  
before using this product.

When using electrical appliances, basic 
safety precautions should always be 
followed to reduce the risk of fire, electric 
shock, and injury to persons, including the 
following:

WARNING
1. Read all instructions before using the 

product.
2. Use the product only for intended 

household use as described in 
this manual. Any other use not 
recommended by the manufacturer may 
cause fire, electric shock, or injury to 
persons. 

3. 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.

4. Never operate the product if the power 
cord or plug is damaged or the product 
is malfunctioning or damaged.

5. If the power cord or plug is damaged, it 
must be replaced by the manufacturer, 
its service agent, a Sharp authorized 
Service Center or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard. 
Contact the nearest Service Center for 
any problems, adjustments, or repairs.

6. Do not repair or disassemble the 
product yourself.

7. Follow the instructions “a” to “h” below 
for the power cord or plug. It may cause 
short circuit, excessive heat, electric 
shock or fire.
a. Use only AC 220 volt outlet.
b. Do not use the product if the power 

cord or plug is damaged or the 
connection to the wall outlet is loose 
or damaged.

c. Always turn off the product before 
unplugging the power plug.

d. Always unplug the product in the 
following cases.

• Before moving the product.
• When replacing the filter. (Even 

when opening the Back Panel)
• When refilling water.
• Before maintenance of the product.
• When the product is not in use.

e. Be sure to pull the power plug and 
not the power cord.

f. Do not touch the power plug with wet 
hands when inserting or unplugging 
from the wall outlet.

g. Periodically remove dust from the 
power plug.

h. Always observe the following as to 
not damage the power cord.
• Do not damage cord with Caster 

Wheels when moving the product.
• Do not run cord under carpeting. 

Do not cover the power cord with 
throw rugs, runners, or similar 
coverings.

• Do not put heavy things on the 
power cord or pinch it.

• Do not run the power cord under 
furniture or other appliances.

• Run the power cord away from 
traffic area and where it will not be 
tripped over.

8. Do not use this product near gas 
appliances, fire places, candle fire, 
incense or sparks from lit cigarettes. 
When the product is operated with gas 
appliances in the same room, Ventilate 
a room periodically, otherwise it may 
cause carbon monoxide poisoning.

9. Do not operate the product in a room 
with  flammable gas, such as oily 
residue or chemical fumes.

10. Do not expose the product to rain, or 
use near water, in a bathroom, laundry 
area or other damp location.

11. Do not insert fingers or foreign objects 
into the air inlets or air outlets. 

12. Do not look into the air outlets.
13. Do not drink the water in the Water Tank 

or Humidifying Tray.
14. Replace the water in the Water Tank 

daily with fresh tap water, and regularly 
clean the Water Tank and Humidifying 
Tray. 
When the product is not in use, dispose 
of the water in the Water Tank and 
Humidifying Tray. Leaving water in the 
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Water Tank or Humidifying Tray can 
cause mold, bacteria, and bad odors. 
In rare cases, such bacteria can be a 
health hazard.

NOTE
- Radio or TV Interference -

If the product should cause interference to 
radio or television reception, try to correct 
the interference by one or more of the 
following measures:

1. Reorient or relocate the receiving 
antenna.

2. Increase the separation between the 
product and radio/TV receiver.

3. Connect the product into an outlet on 
a circuit different from that to which the 
receiver is connected.

4. Consult the dealer or an experienced 
radio/TV technician for help.

CAUTIONS CONCERNING 
INSTALLATION

1. Place the product on a level and stable 
surface with sufficient air circulation. 
When placed on heavy carpet, the 
product may vibrate slightly. 
Place the product on a level surface 
to avoid water leakage from the Water 
Tank and Humidifying Tray.

2. Avoid a location where the sensors are 
exposed to direct breeze or draft if the 
product has sensors. The product may 
not operate properly.

3. Avoid use in locations where furniture, 
fabrics, or other items may come in 
contact with and restrict the air inlets 
and/or outlets. 

4. Avoid locations exposed to direct 
sunlight. It may cause to change shape 
or color of the product.

5. Avoid locations where the product is 
exposed to condensation or drastic 
changes in temperature. Use under 
appropriate conditions between 0 ºC – 
35 ºC. 

6. Avoid use in locations where greasy 
or oily smoke is generated. (such as 
in a kitchen, etc.). The Main Body 
surface may crack and the sensors may 
malfunction as a result.

7. The dust collecting ability of the product 
is effective even when the product 
is up to 3 cm from the wall, but the 
surrounding walls or floor may get dirty. 
Please place the product at a distance 
from the wall. 
The wall directly behind the air outlets 
and the floor or rug on which the 
product placed may become dirty over 
time. When using the product for an 
extended period of time at the same 
location, periodically clean the walls, the 
floor or the rug.

8. Do not place the product near or on 
hot objects, such as stoves or heaters, 
or where it may come into contact with 
steam.

CAUTIONS CONCERNING 
FILTER

1. Follow the instructions in this manual 
for filter installation and maintenance.  
(Page 9, 22)

2. Take out the filters from the plastic bag 
before placing the filter in the Main 
Body.

3. Do not operate the product without the 
filters properly installed.

4. Do not wash and reuse the HEPA Filter 
and the Deodorizing Filter. 
Washing will not improve filter 
performance and can also cause 
electric shock or operating malfunctions.

5. Do not operate the product in a rooms 
where aerosol insecticides are present. 
It may cause the odor of insecticide may 
be remained in the product and emitted 
from the air outlets.

CAUTIONS CONCERNING 
OPERATION

1. Do not block the air inlets or air outlets.
2. Always operate the product in an 

upright position.
3. When carrying the product, first remove 

the Water Tank and Humidifying Tray 
not to spill water, and then hold the 
product by the handles on both sides.

4. Always lift up the product when moving 
it on easily damaged flooring, an 
uneven surface, or carpet.

5. Do not change the direction of the 
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product while moving using the Caster 
Wheels.

6. When moving the product by its 
Caster Wheels, move it slowly and in a 
horizontal direction.

7. Do not operate the product without the 
Water Tank or Humidifying Tray properly 
installed.

8. Be careful not to catch your fingers 
when removing or installing the Water 
Tank.

9. When refilling the Water Tank, make 
sure no water leaks from the Water 
Tank.

10. Be sure to wipe off any excess water on 
the outside of the Water Tank.

11. Do not use hot water (40 ºC or more), 
chemical agents, aromatic substances, 
dirty water, or other damaging 
substances. Doing so can deform the 
product or cause it to malfunction.

12. Use only fresh tap water. Using other 
water sources risks the growth of molds, 
fungi, or bacteria.

13. Do not shake the Water Tank while 
holding the Tank Handle.

CAUTIONS CONCERNING 
MAINTENANCE

1. Follow the instructions in this manual 
for maintenance. (Page 18 - 23)

2. Clean the exterior with a soft cloth only.
3. Do not use detergents other than what 

is mentioned in this manual (Page 19 
, 21). Do not use volatile fluids and/or 
detergents. 
The Main Body surface may be 
damaged or cracked with strong 
corrosive cleansers, benzine, paint 
thinner, polishing powder or grease. 
The Humidifying Tray may cause 
deformation, tarnishing, cracking (water 
leakage). In addition, the sensors may 
malfunction as a result if the product 
has sensors.

4. Do not scrub the Back Panel (Pre-Filter) 
hard during its maintenance.

5. The frequency of descaling maintenance 
will depend on the hardness of and the 
impurities in the water that you use; 
the harder the water the more often 

descaling will be necessary.
6. Do not remove the the Humidifier Float 

and the Roller. If the the Humidifier 
Float and the Roller comes off, refer to 
page 21.

7. When replacing filters or any 
accessories, use specified parts in this 
manual.
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SAFETY / PRECAUTIONS OF THE Wi-Fi FUNCTION
WARNING

When remotely control the air purifier

In case of remote operation from outside, 
you may not be able to check air purifier 
current condition or the area around it and 
the situation concerning anyone possibly 
staying there, so please adequately confirm 
safety before use.

1. Make sure the electric plug is fully 
inserted into a power socket, and there 
is no dust on the plug or in the socket 
hole. (It may cause heat, combustion, 
fire, etc., due to poor contact or contact 
failure)

2. Make sure beforehand to check the 
ambient environment of the product, 
because the air flow from the product 
may cause unexpected phenomenon 
(such as fall down unstable item), and 
resulting in fires, wounds, defacement 
of house belongings.

CAUTION FOR USE
1. Agreement with “Terms of Service” is 

required to use App.
2. Ensure that the App is up to date.
3. Screens and illustrations in this book 

are for explanation, there are some 
differences to the actual product.

4. In the case of bad connection, the 
App may not be able to control the air 
purifier. The current operation of the air 
purifier may not be accurately reflected 
on the App.

5. Locking smart device display is 
recommended to avoid incorrect 
operation.

6. Communication charges will occur by the 
download and use of the App.

CAUTION FOR Wi-Fi
Caution for usage about electrical wave

1. Usage of the application is not 
guaranteed under below environment:
a. Near Bluetooth® wireless 

communications device using the 
same frequency (2.4GHz) as this 

product. 
* The Bluetooth® word mark is registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG,. Inc.

b. Near the product which emit 
magnetic field. (e.g. microwave oven)

c. Near the place with static electricity.
d. Near the place where the radio 

disturbance occurs.
e. Near the other wireless 

communications device.
2. Wireless connection and performance 

cannot be guaranteed for all routers or 
environmental conditions.  
At the following places, Wi-Fi 
connection might be unstable:
a. Inside of the building made with 

concrete, reinforcing steel or metal.
b. Near the obstruction.
c. Near the wireless communications 

device using the same frequency.
3. Wi-Fi of this product corresponds to 

channel 1 - 13. It’s not available to 
communicate with the routers set up to 
other channels.  

Caution for personal information  
(related to Security)

1. Using Wi-Fi device has the possibility of 
interception regardless of secret code 
setting.

2. Make sure to use the network under 
your management.

3. Initialize the device when sold, disposed 
or handover from/to a third person. See 
page 16 on how to initialize.
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PART NAMES
OPERATION PANEL

LIGHT SENSOR
When the Light Control (Display Brightness) is set to “Auto”, the Display and Cleanliness Indicator will 
automatically switch ON or OFF based on room brightness. (Page 15)

NOTE    
Detection range of Light sensor
Do not install the product in the following places. The Light 
Sensor may not sense correctly.

Directly 
under a 
light fixture.

In shadow

14

18 456911

713 2

17

20
19

3

1516

12

DISPLAY
*3

10 *1

21 *2

18*1



EN-7

EN
G

LI
SH

1 Sensor (Internal)
Odor / Temperature / Humidity

2 Light Sensor

3 Power ON/OFF Button

4 SHARP COCORO AIR Button, Lamp (White)

5 Mode Button, Lamps (White)

6
Humidify ON/OFF Button, Lamp (White)

Filter Reset Button (Press 3 sec.) *3 

7 Filter Maintenance Lamp (Orange)

8 CLEAN ION SHOWER Button, Lamp (White)

9 Wi-Fi Button, Lamp (White)
Illuminates when air purifier is connected to a router.

10 Timer Lamp (White) *1 

11
Switching Display Button

Child-Lock Button (Press 3 sec.) *3 

12 Child-Lock Lamp (White)

13 Unit Replacement Lamp (Red)

14

Cleanliness Indicator
Indicates the air purity of the room in 5 levels with 
color changes.

Clean Blue

Yellow (Flashing)

Impure Red (Flashing fast)

15
PM2.5 Indicator (White)

Indicates the Sensitive Dust Sensor detects 
microscopic dust.

16
Dust Indicator (White)

Indicates the Sensitive Dust Sensor detects usual 
dust.

17 Odor Indicator (White)
Indicates the Odor Sensor detects odors.

18
Cloud Service Indicator (White) *1

Illuminates when air purifier is connected to Sharp's 
cloud service.

19 Plasmacluster Ion Indicator (Blue)

20

Humidifying Indicator

White: Humidify ON

OFF: Humidify OFF

Red (Flashing): the product needs water

21

Display *2

• Temperature 
Temperature 0 oC to 50 oC is displayed.

51 oC 
or more

-1 oC 
or less

• Humidity 
Humidity 25 % to 75 % is displayed.
24 % 
or less

76 % or 
more

• PM2.5 Concentration *4 
PM2.5 10 μg/m3 (micrograms per cubic meter air) 
to 499 μg/m3 is displayed.

500 μg/m3 
or more

9 μg/m3 
or less

*1:  The lamps of No.10 and 18 light up only when using the 
App.

*2:  The displayed numbers are approximate.
*3:  Press and hold 3 seconds or longer.
*4:  Particulate matter, particles with diameter of size 2.5 

micrometers or less.



EN-8

1 Operation Panel / Display

2 Air Outlet (Front)

3 Main Body

4 Caster Wheels (4 Locations)

5 Caster Stopper (Right & Left)

6
Unit* Holder  
(Plasmacluster Ion Generating 
Unit)

7 Unit* Cleaning Brush

8 Unit* Cover

9 Tank Handle

10 Water Tank

11 Tank Cap

12 Humidifying Filter

13 Humidifying Tray

14 Tray Panel

15 Humidifier Float

16 Roller

17 Air Outlet (Back)

18 Handle (2 Locations)

19
Sensor Filter /  
Sensor (Internal)
Sensitive Dust

20
Power Cord, Power Plug 
(Shape of power plug depends 
on country.)

21 HEPA Filter

22 Deodorizing Filter

23 Back Panel

24 Air Inlet
* The Unit refers to Plasmacluster Ion 

Generating Unit. (The same as below.)

14

15
16

Unlocked
Locked

5

6

7

8 2

1

3

4

9
10

11

13

12

17

18

20
21 22

23

24

19

• The illustration in this 
instruction manual is KI-N40TA.

(Only KI-N50TA)

22

MAIN BODY
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PREPARATION

FILTER INSTALLATION 

1.  Remove the 
Back Panel.

Back Panel

2.  Take out the filters from the plastic
bag.
HEPA Filter Deodorizing 

Filter (Only KI-N50TA)

3.  Install the filters in the correct order 
as shown.

HEPA Filter

Deodorizing Filter

Tag

4.  Install the Back 
Panel.

Click

Click

NOTE
• When replacing the filters, making a memo of 

the start of use date is recommended. 
• Do not operate the product without the filters.

• To maintain the quality of the filter, it is installed in the product and packaged in a plastic 
bag.

• Be sure to stop operation and unplug the product before filter installation or replacement.

REFILLING THE WATER 
TANK

1.  Remove the Water Tank.

Tank Handle

Water Tank

2.  Fill the Water Tank with the tap water. 

満水 FULL

Tank Cap

3.  To prevent leaks, 
securely tighten the 
Tank Cap.

4.  Install the Water 
Tank.

Click
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OPERATION
Wi-Fi SETTINGS

BEFORE YOU BEGIN

• By connecting your air purifier with your smart 
device, you can use the air purifier more 
conveniently.

Ensure your smart device is connected to a 
2.4 GHz Wi-Fi Network.
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Access Point 
(Router)

• The recommended encryption method is WPA2 
(AES).

Ensure your smart device meets minimum 
software requirements (as of October 2022) :

• Smartphones / tablets of Android 8 or later
• iPhones, iPod touch, iPads of iOS 12 or later

Product Wi-Fi specifications
• Wireless LAN: IEEE802.11b/g/n
• Frequency range: 2.4GHz frequency band

Trademarks
• “Wi-Fi®” is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
• “Android” is the trademark of Google Inc.
• “iPhone”, “iPod touch”, “iPad” are the registered 

trademarks or trademarks of Apple Inc.
• The other company names, corporate names, product 

names mentioned in the handling instructions are 
trademarks and registered trademarks of each 
company.

INITIAL SET UP

NOTE
• When pairing the smart device to the air 

purifier, please ensure they are both connected 
to the same router.

 1   DOWNLOAD & SIGN UP
1.  Install the designated App to your 

smart device.
• Available to download from the 

Apple Store or Google Play.

https://cboard.cloudlabs.sharp.co.jp/smartapp_asean/
download/air/

2. Connect your smart device to the 
router and launch the App. 
Follow instructions on the App.

i. Review the “Terms of Service”.
ii. Sign in using your Sharp account 

(SHARP ID).
• If you do not have a SHARP ID, please 

register to create a SHARP ID.

iii.  Enter a name for your smart 
device.

 2   CONNECTION OF THE AIR 
PURIFIER AND A ROUTER

NOTE
• If you have stealth settings or MAC filtering 

settings on the router, please cancel them.
•  The product network ID is displayed as  

“AP-SHARP-XX” (where XX is a 2-digit number 
below the product MAC address).

1. Tap “  ” at the upper left part of 
the “Home” screen, and select 
“Register Device”  “Connection 
with a router”.
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How to set Wi-Fi ON / OFF after 
completing the INITIAL SET UP

If you would like to turn the Wi-Fi 
OFF:

Press for 3 sec.

♪～

NOTE
• Turning the Wi-Fi off will result in not being able 

to control the air purifier with the designated 
App.

If you would like to turn the Wi-Fi ON 
again:
(How to restore the Wi-Fi connection to the 
original network.)

Press 
for 3 sec.

♪

The Wi-Fi Lamp will flash after you press the Wi-
Fi Button. And within about 3 minutes, you will hear 
four short beeps. Some time after this beep sounds, 
the Wi-Fi Lamp lights up and the Wi-Fi connection 
will be restored to the original network. The 
designated App can now be used again to control 
the Air Purifier. 

NOTE
• Wi-Fi ON / OFF can also be set from “  : Wi-

Fi adapter ON/OFF”.  
(Page 14, 16) 
In this case, Wi-Fi connection with the router 
will be automatically restored.

• Reconnection to the Wireless Router may take 
a few minutes to complete, after turning Wi-Fi 
on again.

2. Follow instructions on the App.
• If the Wi-Fi Lamp lights up after the 

notification sound, the connection is 
successfully completed.

Light up ♪

Tap “REGISTER”.

 3   CONNECTION BETWEEN THE 
AIR PURIFIER AND A SMART 
DEVICE

1. Tap “Register” for the air purifier 
you would like to register.

(MODEL NAME)

•  If you do not see the screen above, tap  
“  ” at  the “Home” screen, and select 
“Register Device”  “Already connected 
with a router”.

2. Follow instructions on the App.
• If the Wi-Fi Lamp lights up after the 

notification sound, the connection is 
successfully completed.

Light up ♪

The INITIAL SET UP is completed.
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START/STOP
START STOP

♪ ♪～

NOTE   
• When the product starts operation, the 

operation starts in the previous mode it was 
operated in.

SELECT AIR VOLUME 
AND MODE 

♪

♪

♪

♪♪

♪

♪
LOW

MED

MAX

AUTO

POLLEN

SLEEP

AUTO:
The fan speed is automatically switched depending 
on the amount of impurities in the air.
You can select humidification ON / OFF.

POLLEN:
The Sensitive Dust Sensor sensitivity is 
automatically increased and the Sensitive Dust 
Sensor quickly detects impurities such as dust and 
pollen and cleans the air powerfully.

SLEEP:
The product will operate quietly, and the fan speed 
will automatically switch depending on the amount 
of impurities in the air and room brightness.
When the Light Control is set to “Auto”, the Display 
and Cleanliness Indicator will automatically go off.

SHARP COCORO AIR
MODE

♪

When the product is connected to Sharp 
Cloud
Sharp Cloud will analyze and set the optimal
operation for your room based on the information
retrieved from sensors on the product and your
usage records.

When the product is not connected to 
Sharp Cloud
The fan speed and the humidification ON / OFF
are automatically controlled depending on the six
detection. (PM2.5 / Usual dust / Odor /  
Temperature / Humidity / Light)

NOTE   
• If press the Humidify ON/OFF Button, the 

operation mode will change to  (AUTO).
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SWITCH DISPLAY

♪

♪♪

♪

Humidity

Temperature 

PM2.5 Concentration

CHILD LOCK
The operation panel will be locked.

(with the product ON or OFF)

ON CANCELLATION

♪ ♪♪

Press  
for 3 sec.

Press  
for 3 sec.

NOTE   
• It is possible to turn Wi-Fi off while in Child 

Lock Mode.

WEEKLY SCHEDULER: 
APP ONLY

ON TIMER (or OFF TIMER)
You can set a weekly scheduler for the air 
purifier to start a specific mode (or to stop 
operation) on a specific day and time. The 
Timer Lamp will turn on while there is a 
schedule set.

HUMIDIFICATION 
SETTING

♪♪♪

ON OFF

NOTE   
• When operating with Humidification ON in 

the modes in the table below, the product 
automatically controls humidity by sensing 
temperature and humidity. (Except MAX /  
MED / LOW mode.)

Temperature
(T)

Humidity

ALL MODE* SLEEP
MODE

T  18 ºC 65 % 65 %
18 ºC  T  24 ºC 60 % 65 %
24 ºC  T  28 ºC 55 % 60 %
28 ºC  T 45 % 50 %

* Except MAX / MED / LOW / SLEEP

CLEAN ION SHOWER 
MODE

The product releases Plasmacluster ions with 
strong airflow and collects dusts while decreasing 
static electricity for 10 minutes. After that, the 
Sensitive Dust Sensor sensitivity is automatically 
increased and quickly detects impurities and clean 
the air powerfully for 50 minutes.

♪

NOTE   
• When the operation finishes after 60 minutes, 

the product will return to the prior operation 
mode. It is able to change the other mode 
during this mode.

• The Plasmacluster ion cannot be turned “OFF”.
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HOW TO CHANGE VARIOUS SETTINGS
• You can change the product and Wi-Fi 

functions on page 15 - 18.

1.  Turn the product OFF.

2.  

Press for 3 sec.

♪

♪
Set

Wi-Fi setting

Product setting

♪

When Wi-Fi setting
Change “F” to “A”.

Product 
setting

Wi-Fi 
setting

3.  Select “Function number (F1-F7 or 
A1-A8)” on page 15 - 18.

or

Go Forward
♪

Go Back
♪

･･･

Set
♪

Wi-Fi setting

Product setting

･･･

4.  When Wi-Fi setting 
Refer to page 16 - 18 for 
the detail of each functions.

When Product setting
Select “Setting number  
(01 - 03)” on page 15.

Set
♪～

or

Go Forward
♪

Go Back
♪

5.  Finish the setting.

Goes off

♪～
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PRODUCT FUNCTIONS (F1-F7)

Function Setting

Light Control
You can select the brightness of the Display and 
Cleanliness Indicator.

OFF
When set to “OFF”, the “Dim” light illuminates 
for 8 seconds after operation starts and then the 
light goes off.  
However, some indicators that need notification 
will remain dim.

Dim

Auto (default)
Light automatically switches ON or OFF based
on room brightness.

• Room is bright: light is ON
• Room is dark: light is OFF

Even though room is bright, the light will turn off
when operating in sleep mode.

Plasmacluster Ion ON/OFF

OFF

ON (default)

Auto Restart
If the product is unplugged or if there is a power 
failure, the product will resume operation with the 
previous settings after power is restored.

Cancellation

ON (default)

Adjusting sensor sensitivity (F4 - F6)

  Light Sensor Low

  Sensitive Dust Sensor Standard (default)

  Odor Sensor High

Sound Indicator Setting
You can set the product to make a beeping sound 
when the Water Tank is empty.

Cancellation (default)

ON
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Function Setting

Wi-Fi adapter  
ON/OFF

1.  Select “  ” by following Steps 1 - 3 on page 14.

2.  Press "SHARP COCORO AIR" Button to select Setting "  " or " 
 ".

  Wi-Fi OFF

  Wi-Fi ON

♪

3.  Complete
NOTE   
• When Setting number (“  ” or “  ”) is 

changed, the square rotates on the display 
until the setting is completed. When setting is 
completed, “  ” is displayed.

♪～

 Wi-Fi connection 
with a router  
(with the WPS 
Button)

1.  Select “  ” by following Steps 1 - 3 on page 14.

2.  After “  ” is displayed, press the WPS (Wi-Fi Protected Setup) 
Button of the router.

Light up

weak strong

Blink
Blink

Once connected, receiver 
level will be displayed.

A connection error is occuring if “  ” is displayed. Please confirm that the 
router is operating correctly and try again.

3.  Complete

♪

Initialization of  
Wi-Fi function

1.  Select “  ” by following Steps 1 - 3 on page 14.

2.  After “  ” is displayed press “Mode” Button.
An error is occurring if “  ” is displayed. Please try again.

♪～
Complete

Blink

Initializing♪

3.  Complete
NOTE   
• Please delete the device registration from the 

App when initializing the air purifier which is 
already connected to the Wi-Fi.

♪

Wi-Fi FUNCTIONS (A1-A8)
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Function Setting

Confirmation of 
MAC address

1.  Select “  ” by following Steps 1 - 3 on page 14.

2.  Press “SHARP COCORO AIR” Button to display MAC address.
For example:
In case MAC address is “12:34:56:AB:CD:EF”.

♪♪♪♪♪♪♪ ♪～

3.  Complete

♪

Display Wi-Fi 
network status

1.  Select “  ”  by following Steps 1 - 3 on page 14.

2.  After displaying “  ” for a few seconds, network status of  
Wi-Fi adapter will be displayed.

Connection is stable

Wi-Fi adapter is off
  Please turn on Wi-Fi adapter.

Router is not registered
  Please perform the Wi-Fi connection with the router.

Link settings with the App is not performed
  Please perform the link setting with the smart device.

Wi-Fi adapter network error
  Please turn off Wi-Fi adapter and turn on again after a while.

Network error between the air purifier and the router
  Please confirm the network status of the router.

Network service error
   Please turn off the air purifier and confirm the internet status, then try 
again.

3.  Complete

♪
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CARE AND MAINTENANCE

Place Page
1 Main Body 19
2 Water Tank 19
3 Humidifying Filter / Humidifying Tray 20
4 Back Panel / Sensors 19
5 HEPA Filter / Deodorizing Filter 22
6 Plasmacluster Ion Generating Unit 23

Function Setting

 Wi-Fi connection 
with a router  
(without the WPS 
Button)
- AP (Access Point) 
mode -

1.  Select “  ”  by following the Steps 1 - 3 on page 14.

2.  Perform Wi-Fi connection of the air purifier and the router based 
on the App screen. 
 
Refer to the App for further operations.

Light up

weak strong

Blink
Blink

Once connected, receiver 
level will be displayed.

Display while setting the 
connection between the 
product and the router.

A connection error is occuring if “  ” is displayed. Please confirm the router 
and try again.

• To maintain optimum performance of this air purifier, please clean the product including 
the filter periodically.

• Be sure to stop operation and unplug the product before any maintenance or replacing 
accessories.

CARE

6

2
41

3
5

4

(Only KI-N50TA)
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FILTER MAINTENANCE 
LAMP

When the cumulative operation period or the water 
containing period is more than approximately 720 
hours, the Filter Maintenance Lamp will turn on.

• It will not calculate the time when the product is 
unplugged.

• 30 days × 24 hours = 720 hours

This is a reminder to perform the maintenance 
described Humidifying Filter and Tray, Main Body, 
Back Panel, and Sensors. 
 
After maintenance, connect the power plug to the 
wall outlet and press Power ON/OFF Button, then 
press and hold the Filter Reset Button for 3 seconds 
to reset the Filter Maintenance Lamp. 

Press for 3 sec.

♪

NOTE   
How to Clean Hard-to-Remove Dirt.

Back Panel 
1. Add a small amount of 

mild kitchen detergent to 
water and soak for about 
10 minutes.

2. Rinse off the mild kitchen 
detergent with clean 
water.

3. Completely dry the filter 
in a well vented area.

Back Panel

Sensor Filter 
1. Remove the Back Panel.
2. Remove the Sensor 

Filter.
3. If the Sensor Filter is very 

dirty, wash it with water 
and dry it thoroughly.

Sensor Filter

MAIN BODY / BACK 
PANEL / SENSORS 

Wipe with a dry, soft 
cloth.

Remove the dust gently with a cleaning 
tool such as a vacuum cleaner.

Back Panel (Pre-Filter)

Sensors Sensors

NOTE  
• Do not apply excessive pressure when 

scrubbing the Back Panel.

WATER TANK
Rinse the inside with 
water.

NOTE   How to clean hard to remove dirt.
Clean the inside of the Water Tank with a soft 
sponge and the Tank Cap with a cotton swab or 
toothbrush.

Tank Cap Toothbrush
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REPLACEMENT
See this page for directions on how to install the filter 
when replacing.

• Please consult your dealer for purchase of replacement filter.
• Use only filter designed for this product.

FZ-J1XMFE
(1 unit)

Filter Frame

Humidifying 
Filter

• Do not dispose 
the Filter Frame.

When replacing the filters, making a memo of the start of use date is 
recommended.

Disposal of Filters
Please dispose of the replaced filter according to the local disposal laws and 
regulations.
Humidifying Filter materials: Polyester, Rayon

1.  Remove the 
Humidifying Filter 
and Tray.

2.  Rinse with plenty of water.

Float
Tray Panel

Roller

• Do not remove the Humidifier Float. 
If it comes off, refer to page 21.

• Refer to page 21 for how to 
clean the Humidifying Filter when it 
is very dirty.

3.  Attach the Humidifying Filter 
and Tray. Click

• After maintenance, correctly 
reattach the parts. 

MAINTENANCE

HUMIDIFYING FILTER / HUMIDIFYING TRAY

Parts Name Maintenance Cycle Max Service Life Replacement Filter Model

Humidifying Filter When odor emanates from the air 
outlet, or once a month. 10 years*1 FZ-J1XMFE

*1:  Designated App notifies when each replacement part should be replaced according to usage.

REPLACEMENT AND MAINTENANCE CYCLE
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NOTE   How to Clean Hard-to-Remove Dirt.

Mild Kitchen Detergent
(only Humidifying tray)

Citric Acid
(available at some drugstores)

100% Bottled Lemon Juice 
with No Pulp

1

1. Fill the tray half-way with 
water.

2. Add a small amount of 
mild kitchen detergent.

2 1/2 cups of water

3 teaspoons

3 cups of water

1/4 cup

2

Soak for  
30 minutes.

Soak for 30 minutes.

(When using lemon juice as your 
descaling solution, allow for more 
soak time.)

3 Rinse off the mild kitchen detergent or the descaling solution with clean water.

NOTE   How to install the Humidifier Float.

Humidifier Float Roller

Click

Click

3.  Insert the tab on 
the other side of the 
Humidifier Float into 
the hole.

1.  Insert the Humidifier 
Float under this tab.

Cross-Section viewTab

Humidifier 
Float

Cross-Section view

2.  Insert the tab of the 
Humidifier Float into the 
hole.
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Filter Name Maintenance Cycle Max Service Life Replacement Filter Model

HEPA Filter Whenever dust accumulates, 
when odor emanates from the 

air outlet, or once a month.
10 years*1, 2

FZ-D40HFE

Deodorizing Filter FZ-D40DFE (Only KI-N40TA)
FZ-G40DFE (Only KI-N50TA)

*1:  According to Japan Electric Manufacture’s Association JEM 1467, the Max service life is based on the equivalent 
condition of the smoke from 5 cigarettes per day whereby the dust collection/deodorization power is reduced by half 
compared with that of new filter. It is recommended to replace the filter more frequently under more severe conditions.

*2:  Designated App notifies when each replacement part should be replaced according to usage.

Filter life varies depending on the room environment, usage conditions, and location of the product. We 
recommend replacing the filter more frequently if the product is used in conditions significantly more 
severe (PM2.5 etc.,) than a normal household.

HEPA FILTER / DEODORIZING FILTER

REPLACEMENT AND MAINTENANCE CYCLE

Remove the dust on the filters.

NOTE
• Do not wash the filters. Do not expose to 

sunlight (Otherwise these filters may lose 
efficacy.) 

HEPA FILTER
Maintain and clean only the tagged surface. Do not clean 
up the opposite surface. 
The filter is fragile, so be careful not to apply too much 
pressure.

Tag

DEODORIZING FILTER
Both surfaces can be maintained and cleaned.
The filter is fragile, so be careful not to apply too much 
pressure.

(KI-N40TA) (KI-N50TA)

Some odors absorbed by the filters will break down 
over time, causing additional odors. Depending on 
usage conditions, and especially if the product is used 
in environments significantly more severe than a normal 
household, these odors may become noticeable sooner 
than expected.
Replace the filter in those cases or if dust is unable to be 
removed after maintenance.

MAINTENANCE REPLACEMENT
See page 9 for directions on how to 
install the filter when replacing.

• Please consult your dealer for purchase of replacement 
filter.

• Use only filter designed for this product.

When replacing the filters, making a memo of 
the start of use date is recommended.

FZ-D40HFE
(1 unit)

FZ-D40DFE
(1 unit)

FZ-G40DFE
(1 unit)

Disposal of Filters
Please dispose of the replaced filter according to 
the local disposal laws and regulations.

HEPA Filter materials:  
Polypropylene, Polyethylene

Deodorizing Filter materials:  
(Only KI-N40TA)  
Polypropylene, Polyester, Activated carbon
(Only KI-N50TA)  
Paper, ABS resin

NOTE
• Do not wash and reuse replaced filter.
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Parts Name Maintenance Cycle Max Service Life Replacement Model

Plasmacluster Ion 
Generating Unit*1

Every 6 months or more often if 
necessary 19,000 hours*2,3 IZ-C90ME

*1:  In the following, "Plasmacluster Ion Generating Unit" is abbreviated as "Unit".
*2:  The replacement time will be announced by the Unit Replacement lamp.
*3:  Designated App notifies when each replacement part should be replaced according to usage.

PLASMACLUSTER ION GENERATING UNIT (Electrode Section)

REPLACEMENT AND MAINTENANCE CYCLE

MAINTENANCE

1.  Remove the Unit Cover, and pull out 
the Unit Holder.

Unit Cleaning Brush

2.  Remove dusts from the Electrode 
Section.

Unit Cleaning Brush
Electrode

After 
cleaning

Before 
cleaning

Around the base

Electrode

3.  Insert the Unit Holder in the product, 
and install the Unit Cover. 

Click

NOTE   
• Do not clean with anything other than the Unit 

Cleaning Brush. Doing so could lead to failures 
in the Unit.

• A bent electrode could be cut off and dropped 
during the cleaning process, but it will not 
change the performance.

• Do not touch the electrode directly. Doing so 
could lead to pain / itching.

• Do not transform the Electrode Section. Doing 
so can damage it.

• Do not touch the Connection Terminals. Doing 
so can damage them.

Connection Terminals

REPLACEMENT
Unit Replacement lamp
When the total operation time exceeds 17,500 
hours, the Unit Replacement Lamp will flash to 
indicate that the Unit needs replacement.

Operating time Explanation

17,500 hours

Flash slowly

Replace the Unit

19,000 hours

Flash quickly

No Plasmacluster ions will 
be released by the Unit.

* The replacement time is not related to the selected 
operation mode.
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TROUBLESHOOTING
• Before calling for service, please review 
the Troubleshooting list below, since 
the problem may not be the product 
malfunction.

ABOUT THE PRODUCT
Odor and smoke persists.
• Check the filters. If they appear to be extremely 

dirty, clean or replace them.

Air discharged from the product has an 
odor. 
• Check to see if the filters are extremely dirty.
• Clean or replace the filters.
• Use only fresh tap water. Using other water 

sources risks the growth of mold, fungi, or 
bacteria.

The product does not operate when 
cigarette smoke is in the air. 
• Make sure the product is installed in a location in 

which the sensors can detect cigarette smoke.
• Check to see if the Sensitive Dust Sensor 

openings are blocked or clogged. If they are 
blocked or clogged, clean the Sensor Filter or the 
Back Panel.

Smell from a new product and/or filter.
• Immediately after removing the plastic bag, a 

slight odor may occur. This odor is not harmful for 
filter performance or human exposure.

The product makes a clicking or ticking 
sound.
• The product may make clicking or ticking sounds 

when it is generating ions.

The Cleanliness Indicator is blue even 
when the air is not clean.
• The air may have been dirty when the product 

was plugged in. Unplug the product, wait one 
minute, and then plug the product in again.

The Cleanliness Indicator is red even 
when the air is clean. 
• Dirty or clogged Sensitive Dust Sensor openings 

interfere with sensor operation. Gently clean the 
Sensor Filter or the Back Panel.

How to replace the Unit
• Please consult your dealer for 

purchase of a replacement 
Unit.

• Use only the Unit designed for 
this product.

IZ-C90ME
(1 unit)

1.  Remove the claw of Unit Holder ( 1  ), 
and remove the Unit ( 2  ).

2.  Attach the New Unit.

• When the Unit has been replaced with a new part, 
the timer will be reset and return to 19,000 hours.

Disposal of the Unit
Please dispose of the used Unit according to the 
local disposal laws and regulations.
Materials: 
Polybutylene Terephthalate, electronic parts
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The Cleanliness Indicator changes color 
frequently. 
• The Cleanliness Indicator automatically changes 

color when the Sensitive Dust Sensor and Odor 
Sensor detect impurities. If you are concerned 
about the change, you can change sensor 
sensitivity. (Page 14, 15)

Filter Maintenance Lamp is on.
• Whenever after performing maintenance or 

replacing the Humidifying Filter, connect the 
power cord to an outlet and then press the Filter 
Reset Button for more than 3 seconds.  
(Page 19)

The Display goes off. 
• When the Light Control is set to “Auto”, the light 

automatically turns off when the room is dark or 
operating in sleep mode. Moreover, when the 
Light Control is set to “OFF”, the light is always 
off.  
If you do not want the light to be off, set the Light 
Control to the “Dim” setting. (Page 14, 15)

The Display does not match weather 
report or another hygrometer or 
thermometer in the room. 
• Outdoor and indoor as well as the home 

environment (the volume of traffic nearby, number 
of stories in home, etc.) may cause a reading 
different than those data.

• There is a difference in the level within the same 
room.

The Humidify Indicator on the Display 
does not light up when the Water Tank is 
empty.
• The room has reached the appropriate level of 

humidity and has stopped humidifying.
• Check the Humidifier Float for impurities. Clean 

the Humidifying Tray. Make sure that the product 
is on a level surface. 

The water level in the Water Tank does not 
decrease or decreases slowly.
• Check to see if the Humidifying Tray and Water 

Tank is correctly installed. 
• Check the Humidifying Filter. If the filter is 

extremely dirty, clean or replace it.

 is displayed.

• Make sure that the Humidifying Filter, Humidifying 
Tray and Roller are properly installed, and then 
turn the power to ON again.

 is displayed.

• Make sure the Plasmacluster Ion Generating Unit 
inserted properly.  
Pull out the Plasmacluster Ion Generating Unit 
and insert it to the end again, and then carry out 
the operation again.

One of the following is displayed.

• Unplug the product, wait one minute, and then 
plug the product in again.

ABOUT THE Wi-Fi 
FUNCTION

Wi-Fi connection of the air purifier and the 
router cannot be performed.
• Check the specifications of the router in use.
• Adjust the router and antenna direction, move the 

router and antenna closer, and so on. After that, 
reswitch to turn on the router and perform the 
INITIAL SET UP again.

The connection between the air purifier 
and your smart device cannot be 
established.
• Are the air purifier and your smart device 

connecting to the same router? 
   Connect the air purifier and your smart device 
to the same router. 
If you still can’t connect, try connecting your 
smart device to the 2.4GHz band of the router.

• Is the total number of smart devices being in use 
exceeding the maximum number for registration 
on one air purifier? 

   The maximum number of smart devices that 
can be registered on one air purifier is 10.

• Is the total number of products (air conditioners, 
air purifiers, etc.) to be registered with one smart 
device exceeding the maximum designated 
number? 

   The maximum number of products to be 
registered with one smart device is 30.
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Remote operation from a smart device 
cannot be performed.
• Is the Wi-Fi Lamp of the air purifier on? 

   If the Wi-Fi Lamp is off, please perform “A1: 
Wi-Fi adapter ON/OFF” to turn on the product 
Wi-Fi. (Page 16)

• Have the connection between the air purifier and 
your smart device been completed? 

   Set up the connection between the air purifier 
and your smart device. (Page 11)

When changing the router
• It is necessary to reconnect the air purifier to the 

router.
1. Hold down the “Wi-Fi” Button  for 3 seconds to 

stop the Wi-Fi function.
2. Perform “INITIAL SET UP:  2  Connection of 

the air purifier and a router”. (Page 10)

When changing the smart device
• Perform the following steps.

1. Delete the registration of the old smart device 
from designated App.

2. Use the new smart device to perform “INITIAL 
SET UP: 
 1  Download & Sign up, and  
 3  Connection between the air purifier and a 
smart device”. (Page 10, 11)

When going to dispose or hand over the 
air purifier
• Perform the following steps, to prevent leak of 

personal information.
1.  Delete the registration of the air purifier from 

designated App.
2.  Perform “A4: Initialization of Wi-Fi function”. 

(Page 16)

In case of being handed over from a third 
party
• To prevent unauthorized access from a third party, 

perform “A4: Initialization of Wi-Fi function”.  
(Page 16)

Wi-Fi Lamp blinks slowly 
• It is one of the following status.

A. The Wi-Fi connection of the air purifier and a 
router is in setup.

B. The connection of the air purifier and a smart 
device is in setup.

C. The software for the Wi-Fi function in the air 
purifier is being updated.

Wi-Fi Lamp blinks fast
• Network error. Please confirm the Wi-Fi network 

status from “A7: Display Wi-Fi network status”. 
(Page 17)

Wi-Fi Lamp goes off
• The air purifier cannot connect to the router. 

Check the following.
A. Is the power plug correctly connected?
B. Has the Wi-Fi function been stopped? Confirm 

the Wi-Fi network status from “A7: Display Wi-
Fi network status”. (Page 17)

One of “      ” to “      ” cannot be selected 
in the Wi-Fi setting mode. 
(Page 16 - 17)
• If the Wi-Fi adapter is off, one of “A2” to “A6” may 

not be selectable.
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SPECIFICATIONS
Model KI-N50TA KI-N40TA

Power supply 220 V ~   50 Hz

Fan Speed Adjustment MAX MED LOW MAX MED LOW

CLEAN AIR

Fan Speed (m3 / hour) 306 168 60 240 150 60

Rated Power (W) 51 17 5.5 29 14 5.5

Noise Level (dBA) *1 51 40 17 46 38 17

CLEAN AIR  
&  

HUMIDIFY

Fan Speed (m3 / hour) 252 186 66 174 138 60

Rated Power (W) 32 22 6.7 17 15 6.5

Noise Level (dBA) *1 47 43 20 38 35 19

Humidification (mL / hour) *2 600 480 200 440 370 190

Standby power (W) 1.7 (When Wi-Fi adapter is ON.)
1.3 (When Wi-Fi adapter is OFF.)

Recommended Room Size (m2) *3 ~ 38 ~ 28

High density Plasmacluster ion recommended 
room size (m2) *4 ~ 21 ~ 17

Humidifying Tray Capacity (L) Approx. 2.7

Sensors Sensitive Dust / Odor / Light / Temperature / Humidity 

Filter Type HEPA*5 / Deodorizing / Humidifying

Cord Length (m) 2.0

Dimensions (mm) 384 (W) × 230 (D) × 619 (H) 

Weight (kg) Approx. 8.2

*1 • Noise level is measured based on the JEM1467 standard of the Japan Electrical Manufacturers' Association.

*2 • The amount of humidification changes in accordance with indoor and outdoor temperature and humidity. 
The amount of humidification increases as temperatures rises or humidity decreases. 
The amount of humidification decreases as temperatures decrease or humidity rises.

• Measurement Conditions: 20 ºC, 30 % humidity (according to JEM1426).

*3 • The recommended room size is appropriate for operating the product of maximum fan speed.
• The recommended room size is an area in which a given amount of dust particles can be removed in 30 minutes 

(according to JEM1467).

*4 • Room size in which approximately 25000 ions per cubic centimeter can be measured in the center of the room when the 
product is placed next to a wall, is running at MED mode settings, and is at a height of approximately 1.2 meters from the 
floor.

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

Standby Power
When the product’s power plug is inserted in a wall outlet it consumes standby power in order to operate electrical circuits. 
To conserve energy, unplug the power cord when the product is not in use.
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INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FOR THIS PRODUCT
■ Software structure
Software installed in this product is structured with multiple independent 
software components, each of them has our or third-party's copyright.

■ Software of our development and free software
Among the software components of this product, for software we 
developed or created and incidental documents has our copyright. And 
they are protected by copyright law, international regulation and other 
related laws.
Also this product uses software components distributed as free software 
with third-party's copyright.

■ Obligation of license indication
Some software components installed in this product are required to 
indicate the license by those copyright holders.
License indications of such software components are as below: 

●Expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark 
Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of 
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the 
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, 
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

●Wslay
The MIT License
Copyright (c) 2011, 2012 Tatsuhiro Tsujikawa

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of 
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the 
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, 
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

●libFLAC
Copyright (C) 2000-2009  Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2014  Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE  
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 ●Iw-IP
 Copyright (c) 2001, 2002 Swedish Institute of Computer Science.
 All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 

of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
  This file is part of the lwIP TCP/IP stack.
  
  Author: Adam Dunkels <adam@sics.se>
 
●JSMN
Copyright (c) 2010 Serge A. Zaitsev

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of 
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the 
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, 
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

●mbedTLS
Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited, All Rights Reserved

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed 
under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES 
OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for 
the specific language governing permissions and limitations under the License.

●wpa supplicant
Copyright (c) 2003-2017, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of 
its contributors may be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 ●newLib
(1) Red Hat Incorporated
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Copyright (c) 1994-2009  Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, 
copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. 
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT 
ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this 
license is available at 
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated 
in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may 
only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or 
other materials provided with the distribution.

    * Neither the name of the University nor the names of its contributors may 
be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR  
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,  INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(3) David M. Gay (AT&T 1991, Lucent 1998)

The author of this software is David M. Gay.

Copyright (c) 1991 by AT&T.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose 
without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all 
copies of any software which is or includes a copy or modification of this software 
and in all copies of the supporting documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR AT&T 
MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING 
THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY 
PARTICULAR PURPOSE.
-------------------------------------------------------------------
The author of this software is David M. Gay.

Copyright (C) 1998-2001 by Lucent Technologies
All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation 
for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above 
copyright notice appear in all copies and that both that the copyright notice and this 
permission notice and warranty disclaimer appear in supporting documentation, 
and that the name of Lucent or any of its entities not be used in advertising or 
publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior 
permission.

LUCENT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, 
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS. IN NO EVENT SHALL LUCENT OR ANY OF ITS ENTITIES BE 
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR 
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR 
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

(4) Advanced Micro Devices

Copyright 1989, 1990 Advanced Micro Devices, Inc.

This software is the property of Advanced Micro Devices, Inc (AMD) which 
specifically  grants the user the right to modify, use and distribute this software 
provided this notice is not removed or altered. All other rights are reserved by 
AMD.

AMD MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, WITH 
REGARD TO THIS SOFTWARE.  IN NO EVENT SHALL AMD BE LIABLE FOR 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR 
ARISING FROM THE FURNISHING, PERFORMANCE, OR USE OF THIS 
SOFTWARE.

So that all may benefit from your experience, please report any problems or 
suggestions about this software to the 29K Technical Support Center at 800-29-
29-AMD (800-292-9263) in the USA, or 0800-89-1131 in the UK, or 0031-11-1129 

in Japan, toll free. The direct dial number is 512-462-4118.

Advanced Micro Devices, Inc.
29K Support Products
Mail Stop 573
5900 E. Ben White Blvd.
Austin, TX 78741
800-292-9263

(7) Sun Microsystems

Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business. Permission to use, 
copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice 
is preserved.

(8) Hewlett Packard

(c) Copyright 1986 HEWLETT-PACKARD COMPANY

To anyone who acknowledges that this file is provided "AS IS" without any express 
or implied warranty:
    permission to use, copy, modify, and distribute this file for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that the above copyright notice and this notice 
appears in all copies, and that the name of Hewlett-Packard Company not be used 
in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, 
written prior permission. Hewlett-Packard Company makes no representations 
about the suitability of this software for any purpose.

(9) Hans-Peter Nilsson

Copyright (C) 2001 Hans-Peter Nilsson

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, 
provided that the above copyright notice, this notice and the following disclaimer 
are preserved with no changes.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.

(11) Christopher G. Demetriou

Copyright (c) 2001 Christopher G. Demetriou
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

(12) SuperH, Inc.

Copyright 2002 SuperH, Inc. All rights reserved

This software is the property of SuperH, Inc (SuperH) which specifically grants the 
user the right to modify, use and distribute this software provided this notice is not 
removed or altered.  All other rights are reserved by SuperH.

SUPERH MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE.  IN NO EVENT SHALL SUPERH BE 
LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THE FURNISHING, 
PERFORMANCE, OR USE OF THIS SOFTWARE.

So that all may benefit from your experience, please report any problems or 
suggestions about this software to the SuperH Support Center via e-mail at 
softwaresupport@superh.com .

SuperH, Inc.
405 River Oaks Parkway
San Jose
CA 95134
USA

(13) Royal Institute of Technology

Copyright (c) 1999 Kungliga Tekniska Högskolan
(Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).
All rights reserved.
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Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

3. Neither the name of KTH nor the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific prior 
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KTH AND ITS CONTRIBUTORS ``AS 
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL KTH OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

(14) Alexey Zelkin

Copyright (c) 2000, 2001 Alexey Zelkin <phantom@FreeBSD.org>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 

of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or 
other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS 
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE.

(15) Andrey A. Chernov

Copyright (C) 1997 by Andrey A. Chernov, Moscow, Russia.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)  
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(16) FreeBSD

Copyright (c) 1997-2002 FreeBSD Project.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS 
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE.

(17) S. L. Moshier

Author:  S. L. Moshier.

Copyright (c) 1984,2000 S.L. Moshier

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose 
without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all 
copies of any software which is or includes a copy or modification of this software 
and in all copies of the supporting documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTY.  IN PARTICULAR,  THE AUTHOR MAKES NO 
REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE 
MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY 
PARTICULAR PURPOSE.

(18) Citrus Project

Copyright (c)1999 Citrus Project,
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS 
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE.

(19) Todd C. Miller

Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(26) Mike Barcroft

Copyright (c) 2001 Mike Barcroft <mike@FreeBSD.org>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS 
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
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OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE.

(35) - ARM Ltd (arm and thumb variant targets only)

 Copyright (c) 2009 ARM Ltd
 All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 

of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

 3. The name of the company may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission.

 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ARM LTD ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED  WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ARM LTD BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(41) Ed Schouten - Free BSD

Copyright (c) 2008 Ed Schouten <ed@FreeBSD.org>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS 
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE.

●libgloss
(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009  Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, 
copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This 
program is distributed in the hope that it will be useful, 
but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied 
warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
A copy of this license is available at http://www.opensource.org/licenses. Any Red 
Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not 
subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express 
permission of Red Hat, Inc.
.
(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or 
other materials provided with the distribution.

    * Neither the name of the University nor the names of its contributors may 
be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(3) DJ Delorie

Copyright (C) 1993 DJ Delorie
All rights reserved.

Redistribution, modification,  and use in source and binary forms is permitted 
provided that the above copyright notice and following paragraph are duplicated in 
all such forms.

This file is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

(4) (formerly GPL for fr30)

The GPL is no longer applicable to the fr30 platform.  The piece of code (syscalls.c) 
referencing the GPL has been officially relicensed.

(5) Advanced Micro Devices

Copyright 1989, 1990 Advanced Micro Devices, Inc.

This software is the property of Advanced Micro Devices, Inc (AMD) which 
specifically  grants the user the right to modify, use and distribute this software 
provided this notice is not removed or altered. All other rights are reserved by 
AMD.

AMD MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, WITH 
REGARD TO THIS SOFTWARE.  IN NO EVENT SHALL AMD BE LIABLE FOR 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR 
ARISING FROM THE FURNISHING, PERFORMANCE, OR USE OF THIS 
SOFTWARE.

So that all may benefit from your experience, please report any problems or 
suggestions about this software to the 29K Technical Support Center at
800-29-29-AMD (800-292-9263) in the USA, or 0800-89-1131 in the UK, 
or 0031-11-1129 in Japan, toll free. The direct dial number is 512-462-4118.

Advanced Micro Devices, Inc.
29K Support Products
Mail Stop 573
5900 E. Ben White Blvd.
Austin, TX 78741
800-292-9263

(8) Sun Microsystems

Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, 
provided that this notice is preserved.

(9) Hewlett Packard

(c) Copyright 1986 HEWLETT-PACKARD COMPANY

To anyone who acknowledges that this file is provided "AS IS" without any express 
or implied warranty:

permission to use, copy, modify, and distribute this file for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that the above copyright notice and this notice 
appears in all copies, and that the name of Hewlett-Packard Company not be used 
in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, 
written prior permission. Hewlett-Packard Company makes no representations 
about the suitability of this software for any purpose.

(10) Hans-Peter Nilsson

Copyright (C) 2001 Hans-Peter Nilsson

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, 
provided that the above copyright notice, this notice and the following disclaimer 
are preserved with no changes.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.

(14) - National Semiconductor Corporation

Copyright (c) 2004 National Semiconductor Corporation

The authors hereby grant permission to use, copy, modify, distribute, and license 
this software and its documentation for any purpose, provided that existing 
copyright notices are retained in all copies and that this notice is included  
verbatim in any distributions. No written agreement, license, or royalty fee is 
required for any of the authorized uses.
Modifications to this software may be copyrighted by their authors and need not 
follow the licensing terms described here, provided that the new terms are clearly 
indicated on the first page of each file where they apply.
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