
เคร่ืองฟอกอากาศ แบบพกพา

คูมือการใชงาน

รุน. L-AP01



ปุม เปด/ปด

ชองชารจ Type-C

สถานะปลอยประจุระดับต่ํา
สถานะปลอยประจุระดับสูง

ไฟแสดงสถานะ

ตัวปลอยประจุไอออนลบ

รายละเอียดท่ีแสดงบนสินคา

หมายเหตุ: กอนใชงานโปรดอานคูมือผูใชอยางละเอียดและปฏิบัติตาม
คําเตือนท่ีระบุไว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไขคูมือและฟงกช่ัน
ท่ีอธิบายไวในคูมือน้ี และไมสามารถใชผลิตภัณฑน้ีไดในวัตถุประสงค
พิเศษอ่ืน ๆ

รายละเอียดสินคา
ผลิตภัณฑน้ีเปนเคร่ืองฟอกอากาศประจุลบประสิทธิภาพสูง มีความ
สามารถในการดูดซับการตกตะกอนของควัน PM2.5, ละอองเกสรดอกไม,
ฝุน, ควันบุหร่ี, และมลภาวะอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองการกําจัดสารอันตราย,
ไวรัส, แบคทีเรีย.



2  ใชสายชารจ Type-C เพ่ือชารจ เม่ือชารจ ไฟแสดงสถานะจะเปนสีแดง
    เม่ือชารจเต็มแลวไฟแสดงสถานะจะเปนสีขาว และเม่ือไฟแสดงสถานะ
    เปนสีแดงในขณะใชงานแสดงวาพลังงานต่ํา โปรดชารจไฟ

3  หลังจากชารจเต็มแลวจะสามารถทํางานตอเน่ืองไดประมาณ 30 ช่ัวโมง
    ในโหมดสูง และประมาณ 60 ช่ัวโมงในโหมดต่ํา

ช่ือ

เคร่ืองฟอกอากาศ กลองบรรจุ

สายชารจ Type-C

1

1

1

1คูมือการใชงาน

จํานวน

คําแนะนํา
1  กดปุมเปด/ปด เพ่ือเปด ไฟแสดงสถานะเพาเวอรและไฟแสดงสถานะปลอย
    ประจุระดับต่ําจะติดข้ึน อุปกรณจะเร่ิมโหมดสถานะปลอยประจุระดับต่ํา
    แลวกดปุมเปด/ปดอีกคร้ังสถานะปลอยประจุระดับสูงจะเปดข้ึน
    และเขาสูโหมดไฟแสดงสถานะปลอยประจุระดับสูง
    หากกดอีกคร้ังเคร่ืองจะปด

1  เม่ือชารจเต็มแลวโปรดถอดปล๊ักและสายชารจ เม่ือไมไดใชงานเปนเวลา
    นาน ใหปดและถอดปล๊ักสายชารจ

โปรดใหความสนใจ

อุปกรณภายในกลอง

ช่ือ จํานวน



2  เม่ือผลิตภัณฑเปดอยูและอยูในสภาพใชงานได อยาสัมผัสตัวปลอย
    ไอออนลบท่ีดานบนของผลิตภัณฑดวยส่ิงอ่ืน ๆ เชน มือหรือโลหะ
    เพ่ือหลีกเล่ียงความไมสบายตัวของรางกายท่ีเกิดจากวงจรไฟฟาสถิต 
    มันจะลดความเขมขนของไอออนลบ บางคร้ังจะโดนรางกายเล็กนอย 
    เปนเร่ืองปกติและไมเปนอันตราย
3  แปรงสวนบนของผลิตภัณฑ โดยเฉพาะสวนอิมิตเตอรไอออนลบ
    โปรดรักษาความสะอาดเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการใชผลิตภัณฑ
4  ในการทําความสะอาดผลิตภัณฑใหปดเคร่ืองกอน ใชผานุมชุบน้ําหมาด ๆ 
    ทําความสะอาดเปลือกของเคร่ือง อยาใชผงซักฟอกท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอน
    ในการขัดตัวเคร่ือง  

คําเตือน

โปรดใหความสนใจ

1  กดปุมเปด/ปด เพ่ือเปด ไฟแสดงสถานะเพาเวอรและไฟแสดงสถานะปลอย
    ประจุระดับต่ําจะติดข้ึน อุปกรณจะเร่ิมโหมดสถานะปลอยประจุระดับต่ํา
    แลวกดปุมเปด/ปดอีกคร้ังสถานะปลอยประจุระดับสูงจะเปดข้ึน
    และเขาสูโหมดไฟแสดงสถานะปลอยประจุระดับสูง
    หากกดอีกคร้ังเคร่ืองจะปด

1  อยาใสเคร่ืองลงในของเหลว และอยาใสของเหลวเขาไปในเคร่ือง 
    อยาใชเคร่ืองในกระบวนการอาบน้ําหรืออางอาบน้ํา
2  อยาวางเคร่ืองหรือเก็บไวในท่ีท่ีไมปลอดภัย ซ่ึงงายตอการตกหรือแตก 
    เคร่ืองควรอยูหางจากหมอน้ํา, แหลงความรอน, เคร่ืองทําความรอน
    และอุปกรณทําความรอนในรูปแบบอ่ืน ๆ
3  ภายใตสภาวะของละอองลอยอยาใชเคร่ืองน้ี
4  เก็บเคร่ืองใหหางจากกาซปโตรเลียมเหลว หรืออุปกรณทุกรูปแบบท่ี
    เก่ียวของกับกาซปโตรเลียมเหลว เชน เตาอบเตาแกส ฯลฯ 
    นอกจากน้ีควรเก็บวัสดุใหหางจากกาซไวไฟ หรือของเหลวระเหยไวไฟ
    ในขณะใชผลิตภัณฑ
5  อยาใชผลิตภัณฑน้ีภายใตผานวมหรือผาหม
6  เก็บผลิตภัณฑน้ีใหหางจากทารก และบุคคลอ่ืนท่ีมีความพิการหรือ
    ทุพพลภาพ
7  ผูท่ีมีอาการหัวใจวาย หรือผูท่ีมีเคร่ืองกระตุนหัวใจไมไดรับอนุญาต
    ใหใชผลิตภัณฑน้ี
8  อยาฉีกท้ิงหรือท้ิงผลิตภัณฑโดยไมไดรับอนุญาต



Made in China

แรงดันไฟฟา DC5V
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<50mA

48 กรัม

<1W

700mAh

ABS+PC

80 x 35.5 x 22.5 มม.

>8*10  ions/cm37

กระแสไฟฟา

น้ําหนัก

กําลังไฟฟา

ความจุแบบเตอร่ี

วัสดุ

ขนาดสินคา

การปลอยประจุลบ

หากยังไมสามารถแกไขปญหาไดโปรดติดตอตัวแทนจําหนายในพ้ืนท่ี
หรือฝายบริการลูกคาของเรา

เคร่ืองมีเสียงดัง
ผิดปกติ

ไฟแสดงสถานะ
การทํางานไมติด แบตเตอร่ีหมด ทําการชารจใหม

ทําความสะอาดเคร่ืองของเหลวหรือส่ิงอ่ืน
หลนลงในอุปกรณ

การแกไขปญหาอาการ ตรวจสอบ
2  เม่ือผลิตภัณฑเปดอยูและอยูในสภาพใชงานได อยาสัมผัสตัวปลอย
    ไอออนลบท่ีดานบนของผลิตภัณฑดวยส่ิงอ่ืน ๆ เชน มือหรือโลหะ
    เพ่ือหลีกเล่ียงความไมสบายตัวของรางกายท่ีเกิดจากวงจรไฟฟาสถิต 
    มันจะลดความเขมขนของไอออนลบ บางคร้ังจะโดนรางกายเล็กนอย 
    เปนเร่ืองปกติและไมเปนอันตราย
3  แปรงสวนบนของผลิตภัณฑ โดยเฉพาะสวนอิมิตเตอรไอออนลบ
    โปรดรักษาความสะอาดเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการใชผลิตภัณฑ
4  ในการทําความสะอาดผลิตภัณฑใหปดเคร่ืองกอน ใชผานุมชุบน้ําหมาด ๆ 
    ทําความสะอาดเปลือกของเคร่ือง อยาใชผงซักฟอกท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอน
    ในการขัดตัวเคร่ือง  

รายละเอียดทางเทคนิคผลิตภัณฑ

การแกไขปญหา



โทร. 065-5078989

ผูนําเขา : บริษัท ไลฟบอกซ เอเชีย จํากัด (สํานักงานใหญ)
26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260



Porttable Air Purifier
User Manual

Model. L-AP01



Switch on/off

Type-C Charging port

Low gear indicator
High gear indicator

Power indicator

Negative ion emitter

Part name

Note: Before using, please carefully read the user manual 
and obey the warnings listed in it. The company reserves 
the right to amend the manual and functions described in 
this manual and it is not available to use this product for 
other special purposes.  

Product description
This product is high efficiency anion air purifier. It can
take the initiative to adsorb sedimentation PM2.5 smoke,
pollen, dust, secondhand smoke and other pollution of 
particular matter to remove harmful substances, viruses, 
bacteria.



2  Use Type-C charging cable to charge it, when charging the 
    power indicator is red, when fully charged, the power indicator 
    is white.
    When the power indicator is red in the using, it means low 
    power, please charge it.  

3  After fully charged, it can continuously work about 30 hours
    in high mode and about 60 hours in low mode.

Name

Air purifier Packing

Type-C
Charging cable

1

1

1

1Manual

Quantity Name Quantity

Instructions
1  Press the button to switch on, the power indicator and 
    low-gear-indicator will be on, the device start low-gear-indicator
    mode; and press again, the power indeicator and high-gear-
    indicator will be on, ot goes into high-gear-indicator mode;
    and press again, it turn off.   

1  When fully charged, please unplug the data line; when not in 
    use for a long time, shut down and unplug the charging data
    line;

Matters needing attention

Packing list



2  When the product is on and in working condition, do not touch 
    the negative ion emitter at the top of the product with other 
    things such as hand or metal to avoid human body discomfort 
    caused by the static electricity circuit. It will reduce the negative 
    ion concentration. Occasionally, hooks on the human body 
    produce slight acupuncture. It is a normal phenomenon and it 
    doesn’t harm;
3  Brush the top part of the product specifically the negative ion
    emitter part to keep it clean, so as not to affect the use of the 
    product;
4  In cleaning the product, turn it off first. Use a soft damp cloth
    to clean the machine shell; don’t use a corrosive detergent to
    scrub the machine’s case.  

Warning

Matters needing attention

1  Don’t put the machine into the liquid and don’t put any 
    amount of liquid into the machine. Don’t use the machine in 
    the shower or bath process;
2  Don’t place the machine or store it in an unsafe place where
    it is easy to fall or break; The machine should be far away 
    from the heat source rediator, heater, and any other form of 
    heating equipment;
3  Under the condition of aerosol, don't use this machine;
4  Keep the machine away from Liquid Petroleum Gas or any 
    form of equipment that involves liquid petroleum gas like an 
    oven, gas stove, etc. Moreover, keep the material away from 
    any form of flammable gas or flammable volatile fluid while 
    using the product.
5  Don’t use this product under quilt or blanket;
6  Keep this product away from infants and other persons with 
    incapacity or disability;
7  A person who has a heart attack or who has a pacemaker is 
    forbidden to use this product;
8  Don’t tear down or dispose of the product without permission.



Made in China

Voltage DC5V

<50mA

48g

<1W

700mAh

ABS+PC
80 x 35.5 x 22.5 mm.

>8*10  ions/cm37

Electric Current

Weight

Power

Battery capacity

Materials

Product size

Anion release

If still can’t fix the problem, please contact our local distributor
or our customer service.

The machine has
unusual noise

The power light 
is not on

Battery is used up Recharge it

Need clean up
Liquid or other 
thing drop into 
the device

TroubleshootingSymptom Check the project
2  When the product is on and in working condition, do not touch 
    the negative ion emitter at the top of the product with other 
    things such as hand or metal to avoid human body discomfort 
    caused by the static electricity circuit. It will reduce the negative 
    ion concentration. Occasionally, hooks on the human body 
    produce slight acupuncture. It is a normal phenomenon and it 
    doesn’t harm;
3  Brush the top part of the product specifically the negative ion
    emitter part to keep it clean, so as not to affect the use of the 
    product;
4  In cleaning the product, turn it off first. Use a soft damp cloth
    to clean the machine shell; don’t use a corrosive detergent to
    scrub the machine’s case.  

Product parameters

Troubleshooting
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โทร. 065-5078989


