
Dyson Purifier Cool™
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ภาพด้านหน้าของพัดลมกรอง
อากาศ Dyson Pure Cool แสดง
วงแหวนกระจายลมและฝาฉลุครอบ
ตัวกรอง

สารบัญ
การประกอบเครือ่ง
เริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่อกับแอป Dyson Link
การเชื่อมต่อกับบ้านอัจฉรยิะของคุณ
การเปิดปิดและการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
เมนูข้อมูล
โหมดอัตโนมัติ
ความเรว็และทิศทางลม
การส่าย

โหมดกลางคืนและนาฬิิกาตั� งเวลานอน
การเปล่่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon
การร่เซ็ตอายุการใช้งานของตวักรอง 
HEPA+Carbon
การเปล่่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon ท่่ม่ตัวกรอง
เคลือบสารเร่งปฏิิกิริยา
การร่เซ็ตอายุการใช้งานของตวักรอง 
HEPA+Carbon
การดูแลรกัษาเครือ่งของคุณ



การประกอบเครือ่ง

ใช้มือทั�งสองข้างยกเครื่องออกจากกล่องจากทางด้านฐาน

อย่าดึงออกจากทางด้านวงแหวนกระจายลม

ประกอบเครื่องของคุณเข้ากับตัวกรองท่่มาด้วยกัน

Dyson Purifier Cool
ตัวกรอง HEPA+Carbon ท่่มาพร้อมเครื่อง

ใส่ตัวกรอง HEPA+Carbon เข้ากับฝาครอบด้านนอก แล้วใส่ให้เข้ากับฐาน 
ดันเข้าไปให้สุด จนกระทั่งฝาครอบด้านนอกนั�นคลิกลงล็อกแน่นสนิทด่

พัดลมกรองอากาศท่่ม่ฝา
ครอบตัวกรองเปิดอยู่ แสดงให้
เห็นตัวกรอง HEPA พร้อมถ่าน
กัมมันต์อยู่ภายในฝาครอบตัว
กรอง ลูกศรช่�แสดงว่าฝาครอบ
ตัวกรองจะต้องถูกประกอบเข้า
กับฐานของตัวเครื่อง

Clik

Clik

Dyson Purifier Cool Formaldehyde
เครื่องของคุณมาพร้อมตัวกรองเคลือบสารเร่งปฏิิกิริยาแบบถาวรและตัวกรอง 
HEPA+Carbon

ดันตัวกรองเคลือบสารเร่งปฏิิกิริยาเข้าไปให้ลงล็อกกับตัวเครื่อง

ใส่ตัวกรอง HEPA+Carbon เข้ากับฝาครอบด้านนอก แล้วใส่เข้ากับฐาน  
ดันเข้าไปให้สุด จนกระทั่งฝาครอบด้านนอกทั�งสองชิ�นคลิกลงล็อก

พัดลมกรองอากาศท่่ม่ฝา
ครอบตัวกรองเปิดอยู่ แสดงให้
เห็นตัวกรอง HEPA พร้อมถ่าน
กัมมันต์อยู่ในฝาครอบตัวกรอง 
และตัวกรองเคลือบสารเร่ง
ปฏิิกิริยา ลูกศรช่�แสดงว่าตัว
กรองเคลือบสารเร่งปฏิิกิริยา
นั�นจะต้องใส่เข้ากับฐานของ
เครื่องโดยตรง และฝาครอบตัว
กรองจะต้องถูกประกอบเข้ากับ
ฐานของตัวเครื่อง

Clik

Clik

เริม่ต้นใช้งาน

วางร่โมทคอนโทรลไว้ท่่ด้านบนของ
เครื่องโดยให้ด้านท่่ม่ปุ่มคว�่าลง

เส่ยบปลั๊กและเปิดเครื่อง

ภาพของพัดลมกรองอากาศท่่ม่
ร่โมทคอนโทรลวางไว้ด้านบนของวงแหวน
กระจายลม และต�าแหน่งของปุ่มสแตนด์บาย
เปิด/ปิดท่่ด้านบนของฐานเครื่อง

ร่โมทคอนโทรล

สแตนด์บายเปิด/ปิด

ภาพโครงร่างของร่โมทคอนโทรลซึ่งม่ปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนซ้าย ปุ่มปรับระดับความเร็ว
ลมอยู่ตรงกลางทางด้านซ้าย และปุ่มปรับการส่ายอยู่ด้านล่างซ้าย ท่่มุมบนขวาคือปุ่มเมนู
ข้อมูล ถัดลงมาคือปุ่มโหมดอัตโนมัติ ปุ่มทิศทางลม และปุ่มโหมดกลางคืนท่่ด้านล่างสุด

สแตนด์บายเปิด/ปิด

ความเร็วลม

เปิด/ปิดการส่าย

เมนูข้อมูล

โหมดอัตโนมัติ

ทิศทางการเป่าลม

โหมดกลางคืน

Clik

Clik



การเชื่อมต่อกับแอป Dyson Link

ควบคุมได้อย่างรอบด้านด้วยแอป Dyson Link และเข้าถึงการตั�งค่าใช้งานแบบท่ละขั�น
ตอน พร้อมการสนับสนุน ควบคุมวิธ่การและเวลาท�างานของพัดลมกรองอากาศ Dyson 
ของคุณ ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยการอัปเดตแบบรูปภาพ และรับการอัปเดตซอฟต์แวร์
ล่าสุดโดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดแอป Dyson Link จาก App Store หรือ Google Play

เปิดแอปแล้วปฏิิบัติตามขั�นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญช่ใหม่

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ท่่จดทะเบ่ยนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ท่่จดทะเบ่ยนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

หุ่นยนต์ Android ถูกน�ามาผลิตซ��าหรือแก้ไขจากผลงานท่่สร้างและแบ่งปันโดย Google และใช้งานตามเงื่อนไข
ท่่ระบุไว้ใน Creative Commons 3.0 Attribution License

การเชื่อมต่อกับบ้านอัจฉรยิะของคุณ

การใช้งาน Amazon Alexa
ขอให้ Alexa เปิดใช้งาน Dyson เพื่อควบคุมเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกรองอากาศ
และเพิ่มความชื�น Dyson ของคุณ ตั�งชุดค�าสั่งท่่ก�าหนดว่าเครื่องของคุณจะท�างานร่วมกับ
อุปกรณ์ในบ้านอื่นๆ ของคุณอย่างไรโดยอัตโนมัติ

การใช้งาน Google Assistant
ควบคุมเครื่องกรองอากาศท่่เชื่อมต่อเอาไว้ทั�งหมดของคุณด้วย Google หรือตั�งชุดค�า
สั่งท่่ก�าหนดว่าเครื่องของคุณจะท�างานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในบ้านของคุณอย่างไรโดย
อัตโนมัติ แค่พูดว่า “สวัสด่ Google” เพื่อเริ่มต้น

การใช้งาน Siri
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Dyson ของคุณเข้ากับปุ่มลัด Siri และคุณก็จะสามารถ
ควบคุมเครื่องด้วยเส่ยงของคุณผ่านอุปกรณ์ Apple

Available on 
Android™ stores



การเปิดปิดและการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง

สแตนด์บายเปิด/ปิด
กดปุ่มสแตนด์บายเปิด/ปิดบนพัดลมกรองอากาศ Dyson หรือร่โมทคอนโทรลเพื่อให้เครื่อง
หยุดท�างาน โดยเครื่องจะยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศต่อไป

การตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
การตรวจวัดอย่างต่อเนื่องจะถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ฟังก์ชันน่�จะท�างาน
เสมอ จนกว่าคุณจะปิดใช้งานอ่กครั�ง

เมื่อเปิดใช้งานการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องแล้ว พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณจะ
รวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ และระดับความชื�นซึ่งจะแสดงบนหน้าจอ LCD  
และในแอป Dyson Link

การตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
กดปุ่มโหมดอัตโนมัติบนร่โมทคอนโทรลค้างไว้นาน 5 วินาท่เพื่อเปิดใช้งาน หน้าจอ  
LCD จะแสดงให้ทราบว่าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องก�าลังเปิดหรือปิดอยู่

การเชื่อมต่อ WiFi
ระบบจะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อ 
Wi-Fi ให้กดปุ่มสแตนด์บายเปิด/ปิดบนเครื่องค้างไว้นาน 5 วินาท่



เมนูข้อมูล

กดปุ่มน่�เพื่อเลื่อนดูข้อมูลต่างๆ ท่่พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณก�าลังตรวจวัด

ข้อมูลเก่่ยวกับคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ ระดับความชื�น และอายุการใช้งานของตัวกรองจะ
ถูกแสดงบนหน้าจอ LCD

หากม่สารมลพิษท่่เฉพาะเจาะจงบางชนิดท่่ท�าให้คุณภาพอากาศลดลง สัญลักษณ์ของสาร
มลพิษดังกล่าวจะแสดงบนหน้าจอ LCD

ร่โมทคอนโทรลพร้อมปุ่ม
ข้อมูลท่่ด้านบนขวา

คุณภาพอากาศภายในบ้าน - 12 วินาที
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบันด้วยกราฟแสดงข้อมูล 
12 วินาท่ท่่ผ่านมา

ฝุ่นละออง (PM10)
อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กท่่ม่ขนาดใหญ่สูงสุด 10 ไมครอน ซึ่ง
ลอยกระจายอยู่ในอากาศท่่เราหายใจ โดยรวมถึงฝุ่นผง 
เชื�อรา และละอองเกสร

ไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซท่ีทำาปฏิิกิริยากับ 
ออกซิเจนอ่ืนๆ
ก๊าซท่่อาจเป็นอันตรายเหล่าน่�ถูกปล่อยสู่อากาศจาก
การเผาไหม้ เช่น การเผาก๊าซในการประกอบอาหาร
และจากท่อไอเส่ยรถยนต์

ระดับความชื้นภายในบ้าน
ปริมาณละอองน��าในอากาศซึ่งแสดงเป็น
เปอร์เซ็นต์

ฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO)
สารก่อมลพิษท่่พบบ่อยภายในบ้าน ซึ่งอาจถูก
ปล่อยออกมานานหลายปีจากเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง 
พื�นบ้าน และกาว

ฝุ่นละออง (PM2.5)
อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กท่่ม่ขนาดสูงสุด 2.5 ไมครอน 
ซึ่งลอยกระจายอยู่ในอากาศท่่เราหายใจ รวมถึง
ควัน แบคท่เร่ย และสารก่อภูมิแพ้

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
Volatile Organic Compound หรือ VOC ส่วนใหญ่
มักจะเป็นกลิ่นท่่อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยสามารถพบ
ได้ในผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด ส่ทาบ้าน และเฟอร์นิเจอร์
ตกแต่ง

อุณหภูมิภายในบ้าน
ตรวจวัดอุณหภูมิโดยรอบเพื่อช่วยรักษาสภาพ
แวดล้อมท่่ท�าให้คุณรู้สึกสบาย

ตัวกรอง
อายุการใช้งานของตัวกรองท่่คงเหลือ
จะแสดงบนหน้าจอ LCD และจะแจ้งให้
ทราบเมื่อคุณต้องเปล่่ยนตัวกรอง

Wi-Fi
สถานะปัจจุบันของการเชื่อมต่อกับเครือ
ข่าย Wi-Fi



โหมดอัตโนมัติ

ตั�งค่าพัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณให้อยู่ในโหมดอัตโนมัติ จากนั�นเซ็นเซอรใ์นตัว
เครื่องจะปรับแต่งการตั�งค่าอย่างชาญฉลาดตามระดับคุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ: เครื่องจะพักการท�างาน เมื่อคุณภาพอากาศได้ตามระดับเป้าหมาย  
และจะเปิดอ่กครั�งเมื่อคุณภาพอากาศลดลง

ความเร็วลม: ความเร็วลมจะเพิ่มขึ�นจนกระทั่งคุณภาพอากาศและอุณหภูมิอยู่ในระดับท่่ตั�ง
เป้าหมายเอาไว้

ร่โมทคอนโทรลพร้อมปุ่ม
โหมดอัตโนมัติท่่อยู่ด้านล่าง
ปุ่มข้อมูลทางด้านขวา

ความเรว็และทิศทางลม

กดปุ่มความเร็วลมเพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วของกระแสลม

กดปุ่มทิศทางลมเพื่อเปล่่ยนทิศทางของกระแสลมจากด้านหน้าไปเป็นด้านหลัง

เปล่่ยนทิศทางลมเพื่อให้คุณรู้สึกสบายได้ตามต้องการ

เลือกทิศทางลมเป็นโหมดพัดลมเพื่อให้กระแสลมออกจากทางด้านหน้าส�าหรับ
การกรองอากาศและมอบความเย็น

ร่โมทคอนโทรลพร้อมปุ่ม
ปรับระดับความเร็วลมตรง
กลางทางด้านซ้าย ปุ่ม
ทิศทางลมอยู่ทางด้านขวา 
โดยอยู่ด้านล่างของปุ่ม
โหมดอัตโนมัติ 

การส่าย

กดปุ่มการส่ายเพื่อหมุนเว่ยนอากาศรอบๆ ห้อง และเลื่อนเปล่่ยนระดับการ
ส่ายจาก 0 องศา ไปจนถึง 350 องศา

ปรับแต่งการตั�งค่าการส่ายได้ในแอป Dyson Link

ร่โมทคอนโทรลพร้อมปุ่ม
การส่ายท่่ด้านล่างซ้าย

โหมดกลางคืนและนาฬิกิาตั�งเวลานอน

ในโหมดกลางคืน พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณจะยังคงตรวจวัดและตอบ
สนองกับการเปล่่ยนแปลงของคุณภาพอากาศ แต่จะใช้การตั�งค่าท่่ม่เส่ยงเบา
ท่่สุดเท่านั�น พร้อมหน้าจอ LCD ท่่หร่่แสงลง

กดปุ่มโหมดกลางคืนและนาฬิิกาตั�งเวลานอนเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกในการตั�งเวลา

ร่โมทคอนโทรลพร้อม
ปุ่มโหมดกลางคืนและปุ่ม
นาฬิิกาตั�งเวลานอนทาง
ด้านล่างขวา



การเปล่่ยนตวักรอง HEPA+Carbon

ก่อนเปล่่ยนตัวกรอง โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กพัดลมกรองอากาศ Dyson ก่อน

อายุการใช้งานของตัวกรองท่่คงเหลือจะแสดงบนหน้าจอ และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณต้อง
เปล่่ยนตัวกรองแบบล้างไม่ได้ กดปุ่มข้อมูลบนร่โมทหรือตรวจสอบในแอป Dyson Link

โดยคุณจะต้องร่เซ็ตอายุการใช้งานตัวกรองในเครื่องของคุณด้วย

Dyson Purifier Cool
ตัวกรอง HEPA+Carbon ท่่มาพร้อมเครื่อง

ในการเปล่่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon ให้ดันปุ่มท่่อยู่ทั�งสองฝั่งของตัวเครื่องลงเพื่อ
ถอดฝาครอบด้านนอกออก กดท่่สลักเพื่อถอดตัวกรองออก

ดันตัวกรองอันใหม่เข้าไปในฝาครอบด้านนอก แล้วตรวจสอบว่าสลักคลิกลงล็อกพอด่

จัดวางฝาครอบด้านนอกให้อยู่ในต�าแหน่งท่่ถูกต้องบนตัวเครื่อง ดันให้สุดจนทั�งสองชิ�น
คลิกลงล็อก

เส่ยบปลั๊กแล้วเปิดเครื่อง จากนั�นร่เซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง

พัดลมกรองอากาศท่่ม่ฝาครอบตัวกรองเปิดอยู่ แสดงให้
เห็นตัวกรอง HEPA พร้อมถ่านกัมมันต์อยู่ภายในฝาครอบ
ตัวกรอง ลูกศรช่�แสดงว่าฝาครอบตัวกรองจะต้องถูก
ประกอบเข้ากับฐานของตัวเครื่อง

การร่เซ็ตอายกุารใช้งานของตวักรอง 
HEPA+Carbon
คุณจะต้องร่เซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรองหลังจากเปล่่ยนอันใหม่

การรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง HEPA+Carbon
กดปุ่มโหมดกลางคืนบนร่โมทคอนโทรลค้างไว้

หน้าจอจะเริ่มนับถอยหลังจากห้า อายุการใช้งานของตัว
กรองจะถูกร่เซ็ตใหม่และเครื่องของคุณก็พร้อมใช้งาน

5
วิ

กดปุ่มโหมดกลางคืนและปุ่ม
นาฬิิกาตั�งเวลานอนท่่ด้านล่าง
ขวาของร่โมทคอนโทรลของ
คุณเป็นเวลา 5 วินาท่



การเปล่่ยนตวักรอง HEPA+Carbon ท่่ม่ตวักรองเคลือบสารเร่ง
ปฏิกิิรยิา
ก่อนเปล่่ยนตัวกรอง โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กพัดลมกรองอากาศ Dyson ก่อน

อายุการใช้งานของตัวกรองท่่คงเหลือจะแสดงบนหน้าจอ และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณต้อง
เปล่่ยนตัวกรองแบบล้างไม่ได้ กดปุ่มข้อมูลบนร่โมทหรือตรวจสอบในแอป Dyson Link

โดยคุณจะต้องร่เซ็ตอายุการใช้งานตัวกรองในเครื่องของคุณด้วย

Dyson Purifier Cool Formaldehyde
เครื่องของคุณมาพร้อมตัวกรองเคลือบสารเร่งปฏิิกิริยาแบบถาวรและตัวกรอง HEPA+Carbon

คุณไม่ต้องเปล่่ยนตัวกรองเคลือบสารเร่งปฏิิกิริยาใหม่

ในการเปล่่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon ให้ดันปุ่มท่่อยู่ทั�งสองฝั่งของตัวเครื่องลงเพื่อถอดฝาครอบ
ด้านนอกออก กดท่่สลักเพื่อถอดตัวกรองออก

ดันตัวกรองอันใหม่เข้าไปในฝาครอบด้านนอก แล้วตรวจสอบว่าสลักคลิกลงล็อกพอด่

จัดวางฝาครอบด้านนอกให้อยู่ในต�าแหน่งท่่ถูกต้องบนตัวเครื่อง ดันให้สุดจนทั�งสองชิ�นคลิกลงล็อก

เส่ยบปลั๊กแล้วเปิดเครื่อง จากนั�นร่เซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง

พัดลมกรองอากาศท่่ม่ฝาครอบตัวกรอง
เปิดอยู่ แสดงให้เห็นตัวกรอง HEPA อยู่
ภายในฝาครอบตัวกรองและตัวกรองถ่าน
กัมมันต์ ลูกศรช่�แสดงว่าตัวกรองถ่านกัม
มันต์นั�นจะต้องใส่เข้ากับฐานของเครื่อง
โดยตรง และฝาครอบตัวกรองจะต้องถูก
ประกอบเข้ากับฐานของตัวเครื่อง

การร่เซ็ตอายกุารใช้งานของตวักรอง HEPA+Carbon

คุณจะต้องร่เซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรองหลังจากเปล่่ยนอันใหม่

การรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง HEPA+Carbon
กดปุ่มโหมดกลางคืนบนร่โมทคอนโทรลค้างไว้

หน้าจอจะเริ่มนับถอยหลังจากห้า อายุการใช้งานของตัว
กรองจะถูกร่เซ็ตใหม่และเครื่องของคุณก็พร้อมใช้งาน

5
วิ

กดปุ่มโหมดกลางคืนและปุ่ม
นาฬิิกาตั�งเวลานอนท่่ด้านล่าง
ขวาของร่โมทคอนโทรลของ
คุณเป็นเวลา 5 วินาท่



การดูแลอุปกรณ์

หากต้องการให้พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณท�างานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ คุณควรท�าความสะอาดเครื่องและตรวจสอบ
การอุดตันของเครื่องอย่างสม�่าเสมอ

การทำาความสะอาดเครื่อง
หากเครื่องของคุณม่ฝุ่นเกาะ ให้เช็ดด้วยผ้าแบบไม่ม่ขนท่่ชุบน��าหมาดๆ

ส�ารวจดูสิ่งอุดตันในช่องดูดอากาศบนตัวกรอง และช่องลมขนาดเล็กภายใน
วงแหวนกระจายลม

ใช้แปรงขนนุ่มปัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออก

ห้ามใช้น��ายาเช็ดล้างคราบหรือน��ายาขัดเงาเพื่อท�าความสะอาดตัวเครื่อง

รหัสแสดงข้อผิดพลาด
หากเครื่องของคุณแสดงรหัสข้อผิดพลาด ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อ่กครั�ง  
หากรหัสแสดงข้อผิดพลาดยังคงแสดงอยู่ โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า Dyson

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนส�าหรับเครื่องของคุณ เข้าไปท่่แอป Dyson Link 
หรือออนไลน์: https://www.dyson.co.th/en-TH/support/support


	Night mode and Sleep timer
	Information menu
	Power and continuous monitoring
	Connecting to your smart home
	Connecting to the Dyson Link app

