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Appliance:
A. Air outlet     
B. UI panel     
C. Main body     
D. Base
E. Adapter jack

Control panel:
F. Fan speed indicator     
G. Power on/off     
H. Fan speed control     
I. Filter change indicator    
J. Sleep mode button & indicator

DESCRIPTION OF YOUR AIR PURIFIER FLOW A3EN
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SAFETY INFORMATION
This USER MANUAL provides specific operating instructions for 
your model. Use the unit only as instructed in this USER MANUAL. 
These instructions are not meant to cover every possible condition 
and situation that may occur. Common sense and caution must be 
practiced when installing, operating, and maintaining any appliance.
WARNING! Avoid fire hazard or electric shock. Do not use an 
extension cord or an adaptor plug. Do not remove any prong from 
the power cord. This appliance can be used in 50Hz or 60Hz power 
supply without any change. 
Do not under any circumstances, cut, remove or bypass the 
grounding prong. 
Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids 
in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for 
flammability and other warnings. 
Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter 
the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard. 
Do not touch the fan blade when removing the filter. 
Children and Vulnerable People Safety
WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
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 
that they do not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision. 
Children under 3 years of age should be kept away from the 
appliance unless continuously supervised. 
Keep all packaging away from children.
If the appliance has a child safety device, we recommend you 
activate it. 
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Electrical Information
WARNING! Avoid fire hazard or electric shock. 
If you are not sure the outlet is adequately grounded 
or protected by a time delay fuse or circuit breaker, 
have a qualified electrician install the proper outlet 
according to the National Electrical Code and 
applicable local codes and ordinances. 
Do not use an extension cord or an adapter plug. 
Never unplug the unit by pulling on the power cord. 
Always grip the plug firmly and pull straight out from 
the receptacle. 
Do not pinch, bend, or knot the power cord. 
Do not cut or damage the power cord. If the power 
cord is damaged, it should only be replaced by an 
authorized Electrolux servicer. This unit contains no 
user- serviceable parts. Always call an authorized 
Electrolux servicer for repairs. 
If the supply cord is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard. 
Be sure to unplug the unit before cleaning to prevent 
shock or fire hazards.
The air purifier is only to be used with the power 
supply unit provided with the air purifier.

ENGLISH
Thank you for choosing the Electrolux air purifier.
Always use original accessories and spare parts to 
get the best results. This product is designed with the 
environment in mind. All plastic parts are marked for 
recycling purposes.

BEFORE STARTING
• Read this manual carefully.
• Check that all parts described are included.
• Pay special attention to the safety precautions!

The filters have to be installed before use.
Caution: Switch off the device before installing 
filters.

SET UP

Safety Precautions 
CAUTION! Avoid Serious Injury or Death. 
Do not insert or place fingers or objects into the air 
discharge area or front grille of the unit. 
Do not start or stop the unit by unplugging the power 
cord or turning off the power at the electrical box. 
In the event of a malfunction (sparks, burning smell, 
etc.), immediately stop the operation, disconnect the 
power cord, and call an authorized Electrolux servicer. 
Do not operate the unit with wet hands. 
Do not pull on the power cord. 
CAUTION! Avoid Injury or damage to the unit or other 
property. 
Do not direct airflow at fireplaces or other heat 
related sources as this could cause flare ups. 
Do not climb on or place objects on the unit. 
Do not hang objects off the unit. 
Do not place containers with liquids on the unit. 
Turn off the unit at the power source when it will not 
be used for an extended period of time. 
Operate the unit with air filter in place. 
Do not block or cover the intake grille, discharge area 
and outlet ports. 
Ensure that any electrical/electronic equipment is 30 
cm away from the unit. 

This symbol on the product indicates that this 
product contains a battery which shall not be 
disposed with normal household waste.. 

This symbol on the product or on its packaging 
indicates that the product may not be treated 
as household waste. 

Open the base of the filter  
Open the product by rotating the base in 
anticlockwise direction with the handle provided 
at the bottom till it comes loose (ref. picture 1).

Take out the filter and remove the filter bag 
Carefully remove the filter including plastic 
packaging from the unit and break open the plastic 
bag and discard appropriately (ref. picture 2).

Install the filter 
Carefully insert the filter back into the product 
without the plastic packaging (either end of the 
filter works). Take care that the filter is placed in 
the center of the cavity (ref. picture 3).

Close the base 
Close the product by rotating the base in 
clockwise direction with the handle provided at 
the bottom till it is securely in place. (ref. picture 4).

DISPOSAL

1

2

3

4

To recycle your product, please take it to an official 
collection point or to an Electrolux service center that 
can remove and recycle the battery and electric parts 
in a safe and professional way. Follow your country’s 
rules for the separate collection of electrical products 
and rechargeable batteries.
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Power off 
Power down the product by gently touching the 
ON/OFF icon on the center of the product (ref. 
picture 9)

Air speed control 
Change the fan speed by gently touching fan icon 
on the product. Low speed as default setting and 
if select Max fan speed, it will reach the Max fan 
speed within 20s. (ref. picture 7).

Sleep mode 
Chose the SLEEP mode by gently touching " "  
icon on the product. In SLEEP mode unit will 
operate at the low noise level and all indicators 
except for SLEEP icon will go off. (ref. picture 8).

9

7

8

FILTER CHANGE INDICATOR
The filter change indicator will light up to 
remind you to change the filter.
• When filter change indicator flicker with red 
light, please replace the filter and reset the filter 
change indicator.
• When filter change indicator stop flicker and the 
red light fix, please replace the filter immediately 
and reset the filter change indicator. 

10

11 Filter change indicator reset operation 
Press the ON/OFF button " " for 5s and filter 
change indicator will reset, then red light will go 
off.

STORAGE

ERROR CODE

If you are not planning to use the appliance for 
a long time, cover it with plastic or return it to its 
carton.

Fan failure error code, when fan failure occurs, the 
light of screen will all go off and the unit can’t be 
operated then.

15

16

NOTE: The multi-layer filter can not be washed, it 
can only be replaced.
CAUTION!  
Do not touch the fan blade when removing the 
multi-layer filter.

CARE AND CLEANING

Unplug the appliance before cleaning to prevent 
shock or fire hazards. Use a damp cloth or a 
vacuum cleaner with soft brush to clean your air 
purifier.
The plastic part of the cabinet and top may be 
cleaned with an oil-free cloth or washed with a 
cloth dampened in a solution of warm water and 
mild liquid dishwashing detergent. Be sure to 
wring excess water from the cloth before wiping 
around the controls. Excess water in or around the 
controls may cause damage to the appliance.
Never use harsh cleaners, wax or polish when 
cleaning the unit.

12

14

13

Caution: Please ensure the filters are correctly 
inserted in the filter compartment, the equipment 
is installed on a level surface and the power plug 
is firmly connected.

OPERATION

Connect the power plug.

Power on 
Power on the product by gently touching the ON/
OFF icon on the center of the product (ref. picture 6).

5
6
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TROUBLESHOOTING

Questions or Faults Corrective Steps / Reasoning

Can the filters be washed?

The control panel does 
not seem to work.

The equipment emits a lot 
of noise.

The equipment operates 
normally but the outgoing 
air volume is significantly 
reduced.

If the fault encountered is not listed above, please call the Customer Service Hotline.

The software in the air purifier is partly based on free and open source software. To see the full copyright 
information and applicable license terms, please visit: www.electrolux.com

When fault indicators show that the system is not operating properly, perform the following check.

Commonly Asked Questions & Topics
Carry out the operations below for commonly-occurring questions or faults.

NO

• Power cord issue
• Filter compartment issue
• Fan Motor Failure

1. Please ensure power cord is firmly 
attached to the unit as well as socket 
on the wall and then retry pressing the 
ON/OFF icon.

2. Please reopen bottom of the unit, 
readjust the filter so it is centrally placed 
in cavity and close the bottom. Ensure 
bottom is firmly in place & locked and 
then retry operating the unit.

3. If above two steps do not resolve this 
issue, then the unit has experienced a 
fan motor failure and will not operate. 
Please contact Electrolux authorized 
servicer for further troubleshooting or 
repairs.

Replace the compound filter instead 
of wash, the pre-filter can be wiped.

The installation location is not 
at even level or the filter is not 
properly inserted.

Install the equipment on a level 
surface and re-confirm filter 
installation position and order.

The outlet might be blocked by 
a foreign object or the filter has 
not been replaced in a timely 
manner.

Please re-adjust the equipment 
installation position to ensure enough 
space is reserved, and confirm that 
filter have been replaced according to 
filter replacement indicator status.

Possible Diagnosis
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 TH  คําอธิบายผลิตภัณฑสําหรับเครื�องฟอกอากาศ FLOW A3 ของทาน
ตัวเครื	อง:
A. ชองลมออก
B. แผงควบคุม UI
C. ตัวเครื�องหลัก
D. ฐาน
E. ชองตออะแดปเตอร 

แผงควบคุม:
F. ไฟแสดงความเร็วพัดลม
G. เปด/ปดเครื�อง
H. ปุมควบคุมความเร็วพัดลม
I. ไฟแจงเตือนการเปลี่ยนแผนกรอง
J. ปุมและไฟแสดงโหมด Sleep
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ขอมูลดานความปลอดภัย
คูมือการใชงานนี้อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการใชงานผลิตภัณฑรุนนี้ โปรดใชงานผลิตภัณฑ
ตามคําแนะนําในคูมือการใชงานนี้เทาน้ัน คําแนะนําสําหรับการใชงานผลิตภัณฑในคูมือนี้
อาจไมครอบคลุมบางเงื�อนไขและสถานการณซึ่งอาจเกิดขึ้นได โปรดใชวิจารณญาณและ
ใชความระมัดระวัง เมื�อติดตั้ง ใชงาน และบํารุงรักษาผลิตภัณฑ
คําเตือน! เพื�อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการถูกไฟฟาช็อตหรือเกิดเพลิงไหม หามใชสายไฟพวง
หรือปลั๊กพวง หามถอดขาออกจากปลั๊กไฟ ใชงานผลิตภัณฑนี้กับแหลงจายไฟ 50 หรือ 
60 เฮิรตซ โดยไมเปลี่ยนแปลงแกไข
หามตัด ถอด หรือทําบายพาสขากราวดโดยเด็ดขาด
หามจัดเก็บหรือใชนํ้ามันเบนซิน หรือกาซและของเหลวไวไฟประเภทอื�นๆ ใกลผลิตภัณฑนี้ 
หรือเครื�องใชไฟฟาอื�นๆ โปรดอานฉลากผลิตภัณฑสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดไฟและ
คําเตือนอื�นๆ 
ระมัดระวังอยาใหนํ้า หรือของเหลวประเภทอื�นๆ หรือนํ้ายาทําความสะอาดที่ติดไฟไดเขาไป
ในเครื�องเพื�อหลีกเลี่ยงความเส่ียงในการถูกไฟฟาช็อต และ/หรือเกิดเพลิงไหม
หามสัมผัสใบพัดลมขณะถอดแผนกรอง
ความปลอดภัยของเด็กและผูที่มีความเสี่ยง
คําเตือน! เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพถาวร
เครื�องใชไฟฟานี้ไมไดมีไวสําหรับใชงานโดยบุคคล (รวมท้ังเด็ก) ที่มีรางกาย ประสาทสัมผัส 
จิตใจไมสมบูรณ หรือขาดประสบการณและความรู เวนแตจะไดรับการดูแล หรือคําแนะนํา
เกี่ยวกับการใชเครื�องโดยผูรับผิดชอบดานความปลอดภัยของกลุมคนดังกลาว เด็กควร
ไดรับการดูแลไมเลนกับเครื�องใชไฟฟา
หามใหเด็กทําความสะอาดและบํารุงรักษาเครื�องโดยไมไดรับการดูแล
เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 3 ป ควรอยูหางจากผลิตภัณฑนี้เวนแตจะไดรับการดูแลตลอดเวลา
เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็ก
หากเครื�องใชนี้มีอุปกรณเพื�อความปลอดภัยสําหรับเด็ก ขอแนะนําใหทานเปดใชงาน
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ขอมูลทางไฟฟา
คําเตือน! เพื�อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการถูกไฟฟาช็อตหรือ
เกิดเพลิงไหม
หากทานไมแนใจวาเตารับไฟฟามีการตอสายดิน หรือไดรับการ
ปองกันโดยติดตั้งฟวสหนวงเวลา หรือเบรกเกอรไวหรือไม 
ควรใหชางไฟฟาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูดําเนินการติดตั้ง
เตารับไฟฟาโดยยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
สําหรับประเทศไทย รวมถึงกฎและมาตรฐานทองถิ่นทั้งหมดที่
บังคับใช
หามใชสายไฟพวงหรือปลั๊กพวง 
หามถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟ ใหจับที่ปลั๊กใหแนนและดึงออก
ตรงๆ จากเตารับ
หามหนีบ บิด หรือมวนสายไฟ
หามตัดหรือทําใหเกิดความเสียหายกับสายไฟ หากสายไฟชํารุด 
ควรใหชางจากศูนยบริการลูกคาอีเลคโทรลักซอยางเปนทางการ
เปนผูเปลี่ยน ผลิตภัณฑนี้มีชิ้นสวนที่ผูใชไมสามารถติดตั้งดวย
ตนเองได โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาอีเลคโทรลักซอยางเปน
ทางการเพื�อซอมแซมช้ินสวนดังกลาวทุกครั้ง
ถาสายไฟเกิดความเสียหาย โปรดใหผูผลิต ตัวแทนฝายบริการ 
หรือบุคคลที่มีความชํานาญเปนผูเปลี่ยนสายไฟเพื�อหลีกเลี่ยง
อันตรายจากไฟฟา
ถอดปลั๊กไฟออกกอนทําความสะอาดทุกครั้งเพื�อปองกันไมให
เกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหม
ใชเครื�องฟอกอากาศน้ีรวมกับชุดแหลงจายไฟที่ใหมากับเครื�อง
ฟอกอากาศนี้เทานั้น

ขอควรระวังเพื�อความปลอดภัย
ขอควรระวัง! เพื�อปองกันไมใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรง หรือ
ถึงขั้นเสียชีวิต
หามแหยนิ้วมือหรือวัตถุอื�นๆ เขาไปในบริเวณชองปลอยอากาศ 
หรือตะแกรงดานหนาของตัวเครื�อง
หามเปดหรือปดเครื�องโดยถอดปลั๊กไฟออก หรือปดเครื�องจาก
กลองพักสายไฟ
ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ (เกดิประกายไฟ มีกลิ่นไหม ฯลฯ) 
ใหหยุดใชงานเครื�องทันที ถอดปลั๊กไฟ จากนั้นติดตอศูนยบริการ
ลูกคาอีเลคโทรลักซอยางเปนทางการ 
หามใชงานเครื�องขณะมือเปยก
หามดึงสายไฟ
ขอควรระวัง! เพื�อปองกันไมใหเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดความ
เสียหายตอผลิตภัณฑหรือทรัพยสินอื�นๆ
หามหันทิศทางลมไปยังเตาไฟ หรือแหลงกําเนิดความรอนอื�นๆ 
โดยตรง ไมเชนน้ันอาจกอใหเกิดประกายไฟได
หามปนปายหรือวางสิ่งของไวบนตัวเครื�อง 
หามแขวนสิ่งของไวกับตัวเครื�อง
หามวางภาชนะท่ีบรรจุของเหลวไวบนตัวเครื�อง 
ปดเครื�องจากแหลงจายไฟหากคาดวาจะไมไดใชงานเครื�องเปน
เวลานาน
ใชงานเครื�องในขณะท่ีประกอบแผนกรองอากาศอยู

หามปดกั้นหรือครอบตะแกรงรับลมเขา บริเวณชองปลอยอากาศ 
และชองระบายอากาศ
ตรวจสอบใหแนใจวาวางตัวเครื�องไวหางจากอุปกรณไฟฟา/
อิเล็คทรอนิกส 30 ซม.

การท้ิงผลิตภัณฑ
 สัญลักษณนี้ที่ตัวผลิตภัณฑ เปนการบงชี้วาผลิตภัณฑนี้
มีแบตเตอรี่ซึ่งไมควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไปภายในครัวเรือน

 สัญลักษณนี้ที่ตัวผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ เปนการ
บงชี้วาผลิตภัณฑดังกลาวไมควรนําไปกําจัดทิ้งเหมือน
ขยะทั่วไปในครัวเรือน

สําหรับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ โปรดนําไปที่ศูนยคัดแยกอยางเปน
ทางการหรือศูนยบริการลูกคาอีเลคโทรลักซที่สามารถถอดและ
รีไซเคิลแบตเตอรี่และชิ้นสวนไฟฟาตางๆ ไดดวยวิธีการที่ปลอดภัย
และมีความรูความชํานาญ ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของทาน
สําหรับการรวบรวมและคัดแยกผลิตภัณฑไฟฟาและแบตเตอร่ีแบบ
ชารจใหมได

ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑเครื�องฟอกอากาศของ
อีเลคโทรลักซ
โปรดใชอุปกรณเสริมและชิ้นสวนอะไหลแททุกครั้งเพื�อผลลัพธ
ที่ดีที่สุด ผลิตภัณฑนี้ถูกออกแบบโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 
ชิ้นสวนทั้งหมดที่ทําจากพลาสติกจะมีเครื�องหมายกํากับไวเพื�อ
วัตถุประสงคการรีไซเคิล

กอนเร่ิมใชงาน
• โปรดอานคูมือเลมนี้ใหละเอียดครบถวน
• ตรวจสอบใหแนใจวามีชิ้นสวนตางๆ ใหมาครบถวนตามที่ระบุไว
• โปรดใสใจขอควรระวังเพื�อความปลอดภัย!

การประกอบ
ตองประกอบแผนกรองอากาศกอนเริ่มใชงาน 
ขอควรระวัง: ปดเครื�องกอนประกอบแผนกรองอากาศ

 1  เปดฐานรองแผนกรองอากาศ
เปดผลิตภัณฑโดยจับที่มือจับซึ่งอยูดานลางและหมุนฐานรอง
ตัวเครื�องทวนเข็มนาฬกาเพื�อคลายออก (ดูภาพที่ 1)

 2  นําแผนกรองอากาศออกจากตัวเครื�องและถอดถุง
บรรจุภัณฑออก 
คอยๆ นําแผนกรองอากาศซึ่งอยูในถุงบรรจุภัณฑพลาสติก
ออกมาจากตัวเครื�อง แกะถุงพลาสติกออกและทิ้งใหเรียบรอย 
(ดูรูปที่ 2)

 3  ประกอบแผนกรองอากาศ
หลังจากแกะถุงบรรจุภัณฑพลาสติกออกแลว คอยๆ ใส
แผนกรองอากาศกลับเขาไปยังตัวเครื�อง (ใสไดทั้งสองดาน) 
ตรวจสอบใหแนใจวาประกอบแผนกรองเขาไปในตําแหนง
กึ่งกลางของชอง (ดูรูปที่ 3)

 4  ปดฐานรอง
ปดผลติภัณฑโดยจับทีม่อืจบัซึง่อยูดานลางและหมุนฐานรอง
ตัวเครื�องตามเข็มนาฬกาจนล็อกเขาที่ (ดูรูปที่ 4)



6 www.electrolux.com

การใชงาน
ขอควรระวัง: โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสแผนกรอง
อากาศเขากับชองใสแผนกรองอากาศถูกวิธี ประกอบ
แผนกรองอากาศขณะที่ตัวเครื�องอยูบนพื้นผิวระดับ 
และเสียบปลั๊กไฟใหแนน

 5  ตอปลั๊กไฟ
 6  เปดเครื�อง

แตะไอคอน ON/OFF ที่อยูในตําแหนงกลางเครื�องเบาๆ 
เพื�อเปดเครื�อง (ดูรูปท่ี 6)

 7  ควบคุมความเร็วพัดลม
แตะไอคอนรูปพัดลมเบาๆ เพื�อปรับระดับความเร็วพัดลม 
สําหรับคาเริ่มตนจากโรงงาน ความเร็วพัดลมจะอยูที่ระดับตํ่า 
หากเลือกความเร็วพัดลมสูงสุด เครื�องจะปรับการทํางาน
เปนความเร็วพัดลมสูงสุดภายใน 20 วินาที (ดูรูปที่ 7)

 8  โหมด Sleep
แตะไอคอน “ ” เบาๆ เพื�อเลือกโหมด Sleep เมื�ออยูในโหมด 
Sleep เครื�องจะทํางานดวยระดับเสียงที่ตํ่าและไฟแสดงสถานะ
ทั้งหมด ยกเวนไอคอน SLEEP จะดับ (ดูรูปที่ 8)

 9  ปดเครื�อง
แตะไอคอน ON/OFF ที่อยูในตําแหนงกลางเครื�องเบาๆ 
เพื�อปดเครื�อง (ดูรูปท่ี 9)

ไฟแจงเตือนการเปล่ียนแผนกรอง
10 ไฟแจงเตือนการเปลี่ยนแผนกรองจะติดสวางเพื�อแจง

ใหทานทราบวาถึงเวลาเปลี่ยนแผนกรองอากาศ
• หากไฟแจงเตือนการเปล่ียนแผนกรองกะพริบเปนสีแดง 
โปรดเปลี่ยนแผนกรองอากาศและรีเซ็ตไฟแจงเตือนการ
เปลี่ยนแผนกรอง

• หากไฟแจงเตือนการเปล่ียนแผนกรองหยุดกะพริบและ
สวางคางเปนสีแดง โปรดเปลี่ยนแผนกรองอากาศทันที
และรีเซ็ตไฟแจงเตือนการเปล่ียนแผนกรอง

11 ขั้นตอนการรีเซ็ตไฟแจงเตือนการเปลี่ยนแผนกรอง
กดปุมเปด/ปด “ ” 5 วินาที เพื�อรีเซ็ตไฟแจงเตือน
การเปลี่ยนแผนกรอง หลังจากนั้นไฟสีแดงจะดับลง

การดูแลและทําความสะอาด
12 ถอดปลั๊กไฟออกกอนทําความสะอาดทุกครั้งเพื�อปองกัน

ไมใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหม ใชผาชุบนํ้าบิดหมาด หรือ
ใชเครื�องดูดฝุนรวมกับแปรงขนนุมทําความสะอาดเครื�อง
กรองอากาศของทาน

13 สําหรับชิ้นสวนที่เปนพลาสติก รวมถึงดานบนของตัวเครื�อง 
ทานสามารถเช็ดทําความสะอาดดวยผาที่ปราศจากนํ้ามัน 
หรือใชผาชุบนํ้ายาลางจานออนๆ ผสมนํ้าอุนเช็ดทําความ
สะอาด ตองใหแนใจวาบีบนํ้าออกจากผาจนหมาดกอนที่จะ
เช็ดทําความสะอาดรอบๆ แผงควบคุม นํ้าที่ตกคางอยูรอบๆ 
แผงควบคุมอาจทําใหผลิตภัณฑไดรับความเสียหายได

14 หามใชนํ้ายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธิ์รุนแรง แวกซ หรือนํ้ายา
ขัดทําความสะอาดผลิตภัณฑโดยเด็ดขาด

การเก็บรักษา
15 หากทานคาดวาจะไมไดใชงานเครื�องเปนเวลานาน ใหใชพลาสติก

คลุมตัวเครื�องไว หรือเก็บไวในกลองบรรจุภัณฑ
หมายเหตุ: ทานไมสามารถลางทําความสะอาดแผนกรอง
แบบหลายชั้นได ตองเปล่ียนใหมเทานั้น
ขอควรระวัง!
หามสัมผัสใบพัดลมขณะถอดแผนกรองแบบหลายชั้น

รหัสขอผิดพลาด
16 รหัสขอผิดพลาดสําหรับพัดลม เมื�อเกิดขอผิดพลาดข้ึน 

ไฟทั้งหมดบนหนาจอจะดับลง และทานจะไมสามารถใชงาน
เครื�องได
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การแกไขปญหา

เมื�อไฟแสดงสถานะความผิดพลาดแจงใหทานทราบวาระบบทํางานไมถูกตอง ใหทานตรวจสอบรายการตางๆ ดังนี้ 

คําถามที่พบบอย และความผิดปกติตางๆ
ในกรณีที่ทานมีขอสงสัยหรือพบอาการผิดปกติ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้

ขอสงสัย หรืออาการผิดปกติ สาเหตุที่เปนไปได การแกไขปญหา/เหตุผล

ลางทําความสะอาดแผนกรอง
อากาศไดหรือไม

ไมได เปลี่ยนแผนกรองอากาศใหมเทานั้น

แผงควบคุมไมทํางาน • สายไฟมีปญหา
• ชองใสแผนกรองอากาศมีปญหา
• มอเตอรพัดลมทํางานผิดปกติ

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายไฟเขากับตัวเครื�อง 
รวมถึงเตารับบนผนังแนนหนาดีแลว จากนั้นลองกด
ไอคอน ON/OFF

2. ลองเปดฐานดานลางตัวเครื�อง ปรับตําแหนงแผน
กรองอากาศใหอยูตําแหนงกึ่งกลางชองใสแผนกรอง 
จากนั้นปดฐานดานลางตัวเครื�อง ตรวจสอบใหแนใจ
วาฐานรองดานลางตัวเครื�องล็อกเขาที่ จากนั้นลอง
ใชงานเครื�องอีกครั้ง

3. หากยังไมสามารถแกไขปญหาได แสดงวาเครื�องมี
ปญหามอเตอรพัดลมทํางานผิดปกติและเครื�องจะ
ไมทํางาน โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาอีเลคโทรลักซ
อยางเปนทางการเพื�อแกไขปญหาหรือซอมแซมตอไป

มีสัญญาณรบกวนมาก
จากอุปกรณ

ไมไดติดตั้งผลิตภัณฑไวบนพื้นผิว
ที่เรียบ หรือประกอบแผนกรอง
อากาศไมถูกตอง

ติดตั้งผลิตภัณฑไวบนพื้นผิวที่เรียบ และตรวจสอบ
ตําแหนงและขั้นตอนการประกอบแผนกรองอากาศใหม
อีกครั้ง

ผลิตภัณฑทํางานปกติแตระดับ
แรงลมที่ปลอยออกมาลดลง
มาก

อาจมีวัตถุแปลกปลอมปดกั้นชอง
ปลอยอากาศอยู หรือไมไดเปลี่ยน
แผนกรองอากาศตามรอบเวลา
ที่กําหนด

ลองปรับตําแหนงการติดตั้งผลิตภัณฑเพื�อใหแนใจวา
มีพื้นที่วางเพียงพอ และตรวจสอบใหแนใจวาเปลี่ยนแผน
กรองอากาศโดยอางอิงจากไฟแจงเตือนการเปลี่ยนแผน
กรอง

หากพบอาการผิดปกติอื�นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน โปรดติดตอสายดวนศูนยบริการลูกคา




