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User Manual
Thank you for purchasing this product.  
Please read this manual carefully, use this 
product correctly, and store it properly.
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This product is for home and office use
Do not use it for other purposes. 
The 2-in-1 Air Circulator and Purifier shall be 
used for temperate climates and tropical  
climates.

Before using, check the power cord and plug for 
damage.
To avoid poor contact, do not twist or pull the 
power cord.

Before using, please check if the voltage on your 
power socket is compatible with the voltage label 
on the product.

Turn off the power before pulling out the plug.
Do not touch the power plug with wet hands to 
avoid the risk of electric shock.

Do not use this product where foreign objects, 
such as curtains, may be sucked into the air 
circulator in order to prevent product damages.

Use of this product without proper assembly is 
strictly prohibited; it is also prohibited to insert 
your hand or sharp objects into the guard of the 
air circulator in order to prevent accidents from 
occurring. Children should be supervised to 
ensure they do not play with electrical appliances.

Do not hang clothes on the guard of the air 
circulator, and do not use the air circulator at 
places with barriers or unstable places.

This appliance can be used by children aged from 8 
years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a 
safe way and understand the hazards involved 
children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.

Do not spray liquids such as volatile agents or 
insecticides on this product.

Do not use this product at places with high 
temperature (over 40°C), high humidity (such as 
bathrooms), dusty or where acid-base oils can 
easily spill.

If you do not use the product for long periods of 
time, please unplug the power plug, especially 
when there is inclement weather such as 
thunderstorms, lightning, and other hazards.
Please turn off the power immediately and pull 
out the plug.

This product only requires external cleaning and 
maintenance; do not clean the surface with 
rough cleaning tools, and do not rinse it with 
water directly.

If the product was accidentally immersed in 
water, please stop using it immediately and 
contact customer service.

If the product is operating abnormally, such as 
giving off noise, smoke, or odors, please turn off 
the power immediately, unplug the product, and 
contact customer service.

If the power cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service agent 
or similarly qualified persons in order to avoid a 
hazard.

For customer service contact information, 
please see the company information at the end 
of this manual.

Safety Instructions Prohibited Attention

*Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
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Product Introduction

Product accessories

+

Machine Body

Remote control precautions
• The remote control must face the receiver directly (Face the remote control 

downwards and aim it at the operation panel for use).

• The usage range of the remote control is approximately within 500cm to the front 

of the receiver; if the remote control is not faced towards the receiver, its usage 

range will be reduced.

• Do not place any obstacles between the receiver and the remote control.

• Please keep the remote control properly; avoid impacts and dropping. Please 

remove the battery when not using the remote control, and keep it in a safe place. 

Filter Remote Control
with Battery (CR2032)

User Manual & 
Warranty Card

Power Cord

Remote control battery installation

1 2 4

5

3

1. Remove the battery cover by 
pressing the left button lightly 
and pulling the battery cover 
down.

Open

2. Place the battery 
positive (+) side up.

3. Push the battery cover 
back to its original outlet 
and close it completely.

Close

Open Install Close
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Product Overview

Circulation Fan Front Guard Circulation Fan Rear Guard1 6

3

4

5

1 6

7

8

9

10

2

Air Outlet Remote Control Magnet2 7

Control Panel Dust (PM1.0 & PM2.5) and Gas Sensor3 8

LCD Display Screen Filter Cover Handle4 9

Air Inlet 4-in-1 HEPA Filter5 10
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Power ON/OFF
You can start or stop using this product.
*The anion function is released at the same time when the air 

purifier is powered on. 

*When using this product for the first time (after power is 

disconnected, each time power is reconnected is considered 

using for the first time), please wait for 90 seconds for the motor 

and sensor to calibrate. While the motor is calibrating, this 

product will swing to the left and right automatically, and the 

circulation fan will swing upwards and downwards.

Purifier Speed
This product has a total of four stages of purifier 
speeds (Smart Mode, Low, Middle, High, and Turbo 
Mode), you can adjust the purifier strength of this 
product according to your needs.

*Smart Mode: The purifier speed strength (low, middle and high) 
is adjusted automatically based on the air quality status (green 
light, yellow light, red light).

Circulator Speed
This product has 10 different speeds. You can choose 
your desired speed according to you needs. When you 
press it the 11th time, the air circulator will be turned 
off.

Wi-Fi Functions
Before product registration: Press and hold down 
the power button for more than 3 seconds to 
activate the Wi-Fi product registration mode.

Reset and disable: After enabling Wi-Fi, press and 
hold the power button for more than 3 seconds to 
reset and disable Wi-Fi.

Lock Function
Press and hold down the purifier speed button for 3 
seconds to enable the lock function; press and hold it 
down for 3 seconds again to cancel the lock function.

Function Buttons

3s

3s

Off Timer
You can preset the product to shutdown automatically after 1 
hour, 2 hours, 4 hours,8 hours, and 12 hours.

Quiet Mode
Press and hold down the off timer button for 3 seconds to 
enable sleep mode; press and hold it down for 3 seconds 
again to cancel quiet mode.
*Please note that after quiet mode is enabled, the display panel of this 

product will go off automatically after 15 seconds, and the touch panel 

will also be in silent mode.

Turning off the Filter Replacement 
Indicator
When the filter of this product needs to be replaced, the filter 
replacement indicator of this product will light up 
automatically; after replacing the filter, press and hold down 
the power button, and the purifier wind speed button 
simultaneously for 3 seconds to turn off the filter replacement 
indicator.

+

Up and Down Swing Mode
It allows you to set the air circulator of this product to 
swing up and down; pressing it for a second time will stop 
it from swinging.

Left and Right Swing Mode
It allows you to set the body of this product to swing left and 
right, pressing it for a second time will stop it from swinging.

Operating Air Quality Display
The initial value displayed on the panel of this product is 
PM2.5,by using this button on the remote control, it can switch 
to display the PM1.0 value, and pressing it for a second time will 
switch off the air quality display panel.
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001
PM2.5

GAS

Smart

Panel Introduction 

*Under timer mode, press the off timer button 
and display countdown screen, then press it 
again to cancel timer mode.

Smart Mode
When smart mode is enabled, the Smart icon on 
the panel will always stay on.

Dust Status Display
This product uses three color lights, green, 
yellow and red to display the PM2.5/PM1.0 dust 
concentration status (good, medium, poor).

PM2.5/PM1.0 Value Display
The initial value displayed on the panel of this 
product is PM2.5; the remote control can be 
used to turn to display the PM1.0 value.

Gas Status Display
This product uses three color lights, green, 
yellow and red to display the gas status  
(good, medium, poor).

Lock Mode
After lock mode is enabled, it will light up 
constantly on the display panel. When 
disabled,      will appear and then it will no 
longer be displayed on the panel.

Wi-Fi Mode
When the Wi-Fi function is enabled, the lights 
will flash; after the smart device is successfully 
connected, it will stay lit on the display panel.

Timer Mode

1hr 2hr 4hr 8hr 12hr

1

1

6

5

73

4

2

5

6

7

2

3

4

00:00:00
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Updating

Panel Introduction 

Up and Down Swing Mode

After enabling the up and down swing 
mode, it will be displayed on the panel.

1
Circulator Speed 

Based on the circulator fan speed 
strength selected,the value (1-10) will be 
displayed on the panel.

Purifier Speed

Based on the purifier speed selected, the 
value (Smart, 1, 2, 3, Turbo) will be 
displayed on the panel.

My Favorite Mode

You can set frequently used modes as My 
Favorite on the APP, after this mode is 
enabled, it will be displayed on the panel.

Quiet Mode

After enabling quiet mode, it will be 
displayed on the panel.

Left and Right Swing Mode

After enabling the left and right swing 
mode, it will be displayed on the panel.

When the firmware of the product is being 
updated,do not shut down the product or 
unplug the power cord.

Firmware Update
When the firmware of the product is 
updating, it will be displayed on the panel.

Abnormality Warning

When the filter cover is not covered properly 
on the product,this abnormality warning will 
display on the panel.

Filter Replacement Indicator

Please replace the filter when this indicator lights up.
*The filter health will be displayed before this product shuts down completely.

Filter Health

100%
Filter Health

60%
Filter Health

20%

Introduction to other icon displays



Wi-Fi connection—acerpure Life

Installing acerpure Life

Using the acerpure Life

Note

Install the acerpure Life app on your mobile device to add convenient features.

Find and install the acerpure Life app from the App Store or Google Play on your mobile device.

• Wi-Fi only supports Wi-Fi 4 2.4 GHz frequency.

•  When registering the product, make sure that the Wi-Fi connection of the mobile device is on.

• If possible, install the wireless router close to the product. The signal strength depends on the location and distance from the  
 router, and will affect the data transmission rate from the router to the product.

•  Contact your Internet service provider for assistance with issues like signal strength and network settings.

•  For best results, set the security protocol on the router to WPA2. If the WEP protocol is used, the product may fail to register on  
 the network.

•  Set the wireless network name (SSID) to any alphanumeric combination. For best results, do not use special characters. 
 The SSID is what appears in the list when you search for available Wi-Fi networks on your mobile device.

•  Connect only to wireless networks you are authorized to use. Unauthorized Wi-Fi connections are illegal, and may subject you to  
 legal action.

•  These instructions are accurate at the time of publication. The acerpure Life app may be changed without prior notice to users.

This function is only applicable to products with Wi-Fi function.

Check your mobile device is compatible with the app, switched on, and connected to a Wi-Fi network.

Follow the on-screen instructions to pair your appliance to the acerpure Life app.

Open the acerpure Life app and follow the instructions to create a new account if you do not already have one. 

•  Before product registration: Press and hold down the power button for more than 3 seconds to activate the  
 Wi-Fi product registration mode. 

•  Reset and disable: After enabling Wi-Fi, press and hold the power button for more than 3 seconds to reset and  
 disable Wi-Fi.

1

3

2

11



12

Disassembling and Maintenance

Filter Replacement

Circulation Fan Removal

* The recommended replacement time for the filter is after 3000 hours of use.

* When the filter replacement indicator lights up, please remove the filter and replace or clean the filter based on the filter's cleanliness.

* After installing the filter back into this product, press and hold down the power button and purifier wind speed button simultaneously for 3 seconds to 

turn off the filter replacement indicator.

* Please avoid pulling the power cord during disassembly to prevent the power cord from breaking.

* When using this product for the first time or replacing a new filter, please remove the packaging bag of the filter first and then start using this product.

2

2. Remove the filter and replace it 
with a new filter.

2. Rotate the guard of the fan in a 
counter-clockwise direction and 
remove the guard.

3. Place the filter cover back 
onto the product.

3. Rotate the guard of the fan blade 
and remove the fan blade.

3

1. After switching off the power and unplug-
ging the power plug, pull the handle on the 
filter cover behind the product backward.

1

1

2 3

1. Unscrew the screws below the fan.

Use a vacuum cleaner to remove 

the dust from the air outlet and inlet.

Use a soft cloth to wipe the 

exterior and the sensor cover at 

the back of the product.

This product only requires general external cleaning 
and maintenance (as shown in the figure).

Do not wipe with thinner, toluene, acidic cleansers, 
lamp oil, alcohol, or chemical cloth in order to avoid 
discoloration or deterioration.

Please note: After maintenance and cleaning, wait for 
the product to fully dry before connecting power to 
use again or storing. If the product needs to be stored, 
please place the product back into the packaging box 
in the original packaging order, and place it at a dry 
location for safekeeping.

Maintenance

The appliance must be disconnected from the supply main.
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Checking Air Quality

You can learn the air quality of the room used based on the air quality indicator of this product.
The indicator colors in the table below represent the cleanliness of PM2.5, PM1.0 and Gas (odors).

Indicator Color PM2.5 & PM1.0 (μg/m3) Gas (odors) Recommended Purifier Speed

Green 0~15 Good Low

Yellow 16~35 Moderate Middle

Red >35 Poor High

Battery Precautions

●	 Do not place the battery within a distance that infants and young children can reach. If you, or a child accidentally  
 swallows the battery, please consult a doctor immediately.

●	 In the unlikely event that the liquid leaking from the battery sprays into your eyes, do not rub your eyes, and see a  
 doctor immediately after washing with water. Please note that this may cause blindness.

●	 If the liquid leaked from the battery gets on your skin or clothing, please wash the affected area with water  
 immediately. Please note that this may leave a stain on clothes.

●	 If you want to throw the battery away, please follow the garbage classification method in your area (please use  
 transparent tape to wrap the "+" and "-" sides when discarding).

●	 Please do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.

●	 Please do not mix different battery types, or new and used batteries.

●	 Please do not insert batteries with the incorrect polarity.

●	 Please safely dispose of exhausted batteries.

●	 If the appliance is to be stored unused for a long period of time, the batteries should be removed.

●	 Please do not short-ciruit supply terminals. 

●	 WARNING: Keep out of reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and  

 death. Severe burns can occur within 2 h of ingestion. Seek medical attention immediately.
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Before Calling Customer Service
If you find a problem with the product, please check the following before contacting the customer service.

Problem Possible cause Solution

Product fails to start.
The power plug may not be plugged into 

the outlet.
Please make sure the power is plugged into 

the outlet.

The buttons on the control panel do not 
respond.

The lock function may be on.
Please press and hold down the purifier 

speed button for 3 seconds to disable the 
lock function.

Indoor air keeps showing a red light 
indicator and cannot be purified.

There may be too much dust or particles 
accumulated in the filter.

Please clean the filter of the purifier 
properly, or replace the filter directly.

There may be other debris around the 
product.

Please remove the sundries around the 
product.

The product is placed in the corner.
Please move the product and place it 

elsewhere.

There may be too much ventilation.
Please place the product in a suitable 

indoor space for use, and avoid placing it 
next to a ventilated window.

The indoor air may be severely polluted.
Please ventilate the room first and then 

use this product.

The product is making a loud noise.

Dust may have accumulated in the 
circulating fan.

Please clean the guard of the air circulator 
properly.

There may be items stuck in the circulator 
fan.

Please clean the foreign object from the air 
circulator guard.

The floor and tabletop where the product is 
placed is uneven or unstable.

Place move the product to a flat floor or 
table top.

The product cannot connect with the 
acerpure Life app.

The power plug may not plugged in the 
outlet properly.

Please plug the power plug of this product 
in the outlet correctly.

The Wi-Fi (wireless router) connected to 
the product may not be working properly.

Please turn off the wireless router and 
switch it on again.

Please confirm whether the wireless router 
has internet connection problems.

Cannot register or operate the product 
from the acerpure Life app.

The Wi-Fi (wireless router) connected to 
the product may not be working properly.

Please place the wireless router closer to 
the product.

The Wi-Fi (wireless router) connected to 
the product may not be working properly.

Please turn off the wireless router and turn 
it on again.

Please confirm whether the wireless router 
has internet connection problems.
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Product and filter specifications

Product specifications

Product name 2-in-1 Air circulator and Purifier

Product model AC551-50W

Rated voltage 220-240V/50Hz

Rated power 65W

Net weight 6.34 kg

Product dimensions 253 x 253 x 850mm

Place of origin China

Company information

www.acerpure.com

The product and acerpure Life app have 
different dust concentrations.

They may be checking for different dust 
concentrations.

Please check whether the value displayed 
on the product panel is the same PM1.0 or 
PM2.5 displayed on the acerpure Life app.

The acerpure Life app may not be the 
latest version.

Please go to the Google Play Store or Apple 
App Store to update the acerpure Life app 

to the latest version.

The remote control cannot be operated.

The battery may be dead.
Please replace the battery.

(Applicable model: CR2032)

The remote control may not be pointed at 
the product.

Please change the angle and make sure the 
remote control facing the receiver directly.
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คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �
ขอขอบคู่ณุที่่�ซื้ื�อผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่� โปรดอ�านี้คู่่�มือืเลิ�มืนี้่�อย่�างถี่่�ถี่ �วนี้ 
ใช้ �งานี้ผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�อย่�างถี่ก่ต �อง แลิะจััดเกบ็คู่่�มือืนี้่�ไว �อย่�าง
เหมืาะสมื
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ผู้ลิติภัณัฑ์อ์อกแบบมืาเพื�อใช้ �งานี้ในี้บ �านี้แลิะสำานัี้กงานี้
ห �ามืใช้ �ผู้ลิติภัณัฑ์เ์พื�อวตัถี่ปุระสงคู่ก์ารใช้ �งานี้อื�นี้ๆ
พัดลิมืหมืนุี้เวย่่นี้แลิะเคู่รื�องฟอกอากาศ 2-in-1 จัะต �อง 
ใช้ �งานี้ในี้พื�นี้ที่่�ที่่�มืภ่ัม่ือิากาศเขตอบอุ�นี้แลิะภัม่ือิากาศ
เขตร �อนี้

ก�อนี้ใช้ �งานี้ โปรดตรวจัสอบคู่วามืเสย่่หาย่ของสาย่ไฟ
แลิะปลิั�กไฟ
เพื�อหลิก่เลิ่�ย่งไมื�ให �ปลิั�กไฟหลิวมื โปรดอย่�าบดิหรอื
ดงึสาย่ไฟ

ก�อนี้ใช้ �งานี้ โปรดตรวจัสอบว�าแรงดันี้ไฟฟ�าที่่�เต �าเสย่่บ
ระบบไฟหลิักของคู่ณุใช้ �งานี้ได �กบัแรงดันี้ไฟฟ�าที่่�ระบ ุ
บนี้ฉลิากผู้ลิติภััณฑ์ห์รอืไมื�

ปิดเคู่รื�องก�อนี้ดงึปลิั�กไฟออก
อย่�าสัมืผัู้สที่่�ปลิั�กไฟขณะมือืเป่ย่กเพื�อหลิก่เลิ่�ย่ง
ไฟฟ�าช้็อต

อย่�าใช้ �งานี้ผู้ลิติภัณัฑ์ใ์นี้สถี่านี้ที่่�ที่่�วตัถี่แุปลิกปลิอมื 
เช้�นี้ ผู้ �ามื�านี้ อาจัถี่ก่ดด่เข �าไปในี้พัดลิมื เพื�อหลิก่เลิ่�ย่ง
คู่วามืเสย่่หาย่ของผู้ลิติภัณัฑ์์

ห �ามืใช้ �งานี้ผู้ลิติภััณฑ์โ์ดย่ย่ังไมื�ประกอบให �สมืบ่รณ์
รวมืถี่งึห �ามืสอดมือืหรอืวัตถีุ่มืคู่่มืเข �าไปในี้แผู้งป�องกันี้
พัดลิมืหมืุนี้เวย่่นี้อากาศเพื�อหลิก่เลิ่�ย่งการเกดิอุบัตเิหต ุ
คู่อย่คู่วบคูุ่มืด่แลิเด็กแลิะอย่�าให �เด็กมืาเลิ�นี้กับ
ผู้ลิติภััณฑ์์

อย่�าแขวนี้เสื�อผู้ �าบนี้แผู้งป�องกนัี้ของพัดลิมืหมืนุี้เวย่่นี้
อากาศ แลิะอย่�าใช้ �งานี้พัดลิมืโดย่วางในี้สถี่านี้ที่่�ที่่�มื่
วสัดกุด่ขวางหรอืไมื�มืั�นี้คู่ง

ผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�ไมื�ได �มืว่ตัถี่ปุระสงคู่เ์พื�อใช้ �งานี้โดย่
บคุู่คู่ลิ (รวมืถี่งึเด็ก) ที่่�มืคู่่วามืบกพร�องที่างร�างกาย่ 
ประสาที่สมัืผัู้ส หรอืจัติใจั หรอืขาดประสบการณแ์ลิะ
คู่วามืร่ � เว �นี้แต�บคุู่คู่ลินัี้�นี้จัะใช้ �งานี้ภัาย่ใต �การดแ่ลิของ
ผู้่ �ปกคู่รองหรอืภัาย่ใต �การคู่วบคู่มุืเพื�อให �แนี้�ใจัว�าจัะ
ไมื�เลิ�นี้กบัผู้ลิติภัณัฑ์์

อย่�าฉด่พ�นี้สารที่่�ระเหย่ได � หรอืย่าฆ่�าแมืลิงลิงบนี้ตวั
ผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�

อย่�าใช้ �งานี้ผู้ลิติภัณัฑ์ใ์นี้ที่่�อณุหภัม่ืสิง่ (สง่กว�า 
40°C) สถี่านี้ที่่�ที่่�มืคู่่วามืช้ื�นี้สง่ (เช้�นี้ ห �องนี้ำ �า)  
สถี่านี้ที่่�ที่่�เต็มืไปด �วย่ฝุ่� นี้หรอืสถี่านี้ที่่�ที่่�นี้ำ �ามืนัี้กรดด�าง
จัะหกลิ �นี้ได �ง�าย่

ถี่ �าจัะไมื�ใช้ �งานี้ผู้ลิติภัณัฑ์เ์ป็นี้ระย่ะเวลิานี้านี้ โปรดถี่อด
ปลิั�กไฟออก โดย่เฉพาะเมืื�อเกดิสภัาพอากาศเลิวร �าย่ 
เช้�นี้ พาย่ฝุ่นี้ฟ�าคู่ะนี้อง ฟ�าผู้�า แลิะอนัี้ตราย่อื�นี้ๆ
โปรดปิดเคู่รื�องที่นัี้ที่แ่ลิ �วดงึปลิั�กไฟออก

ผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�จัำาเป็นี้ต �องมืก่ารที่ำาคู่วามืสะอาดแลิะ
การบำารงุรักษาภัาย่นี้อกเที่�านัี้�นี้ อย่�าใช้ �เคู่รื�องมือื
ที่ำาคู่วามืสะอาดที่่�มืผู่้วิหย่าบ แลิะอย่�าลิ �าง
ผู้ลิติภัณัฑ์โ์ดย่การนี้ำาไปจัุ�มืนี้ำ �า

ถี่ �าผู้ลิติภััณฑ์จ์ัุ�มืลิงในี้นี้ำ�าโดย่ไมื�ได �ตั�งใจั 
โปรดหย่ดุใช้ �งานี้ที่ันี้ที่แ่ลิะตดิต�อศน่ี้ย่บ์รกิารลิก่คู่ �า

ถี่ �าผู้ลิติภััณฑ์ท์ี่ำางานี้ไมื�ปกต ิเช้�นี้ มืเ่สย่่งดังผู้ดิปกต ิ
คู่วันี้ หรอืกลิิ�นี้ไมื�พงึประสงคู่ ์โปรดปิดเคู่รื�องแลิะ
ถี่อดปลิั�กไฟที่ันี้ที่ ่จัากนัี้�นี้ตดิต�อศ่นี้ย่บ์รกิารลิ่กคู่ �า

ถี่ �าสาย่ไฟช้ำารดุ จัะต �องเปลิ่�ย่นี้ใหมื�โดย่ผู้่ �ผู้ลิติ 
ตัวแที่นี้ฝ่� าย่ซื้�อมืบำารงุที่่�ได �รับอนุี้ญาตหรอืช้�างเที่คู่นี้คิู่
ที่่�มืคู่่ณุสมืบัต ิเพื�อหลิก่เลิ่�ย่งอันี้ตราย่

สำาหรับข �อมืล่ิการตดิต�อศน่ี้ย่บ์รกิาร โปรดดท่ี่่�ข �อมืล่ิ
บรษัิที่ที่่�ส�วนี้ที่ �าย่ของคู่่�มือืนี้่�

คู่ำาแนี้ะนี้ำาด �านี้คู่วามืปลิอดภัยั่ ห �ามื

*คู่ำาเตอืนี้ – เด็กคู่วรได �รับการคู่วบคู่มุืดแ่ลิเพื�อให �แนี้�ใจัว�าจัะไมื�เลิ�นี้เคู่รื�องใช้ �ไฟฟ�า

ระมืดัระวงั
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ข �อมืล่ิเบื�องต �นี้เก่�ย่วกบัผู้ลิติภัณัฑ์์

อปุกรณเ์สรมิืของผู้ลิติภัณัฑ์์

+

ตวัเคู่รื�องหลิกั

ข �อคู่วรระวงัของรโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิ
• จัะต �องช้่�รโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิไปหาตัวรับสัญญาณโดย่ตรง (ช้่�รโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิลิงลิ�าง

แลิ �วเล็ิงไปที่่�แผู้งคู่วบคูุ่มืการที่ำางานี้เพื�อใช้ �งานี้)

• ช้�วงประสทิี่ธิผิู้ลิการที่ำางานี้ของรโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิอย่่�ที่่�ประมืาณ 500 ซื้มื. จัากด �านี้

หนี้ �าของตัวรับสัญญาณ ถี่ �าไมื�ช้่�รโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิไปหาตัวรับสัญญาณ ช้�วง

ประสทิี่ธิผิู้ลิการที่ำางานี้จัะนี้ �อย่ลิง

• อย่�าวางวัตถีุ่กด่ขวางใดๆ ระหว�างตัวรับสัญญาณแลิะร่โมืที่คู่อนี้โที่รลิ

• โปรดจััดเก็บรโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิอย่�างเหมืาะสมื อย่�าให �กระแที่กแลิะหลิ�นี้จัากที่่�สง่ 

โปรดถี่อดแบตเตอร่�ออกเมืื�อไมื�ได �ใช้ �งานี้รโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิ แลิะเก็บไว �ในี้ที่่�ปลิอดภััย่ 

ตวักรอง รโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิ
พร �อมืแบตเตอร่� (CR2032)

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �งานี้แลิะ
บตัรรับประกนัี้

สาย่ไฟ

การตดิตั�งแบตเตอร่�ของรโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิ

1 2 4

5

3

1. ถี่อดแบตเตอร่�ออกโดย่กดปุ� มืซื้ �าย่มือื
เบาๆ แลิ �วดนัี้ฝ่าคู่รอบแบตเตอร่�ลิง

เปิด

2. ใส�แบตเตอร่�เข �าไปโดย่ให �ขั�วบวก 
(+) หนัี้ขึ�นี้

3. กดฝ่าคู่รอบแบตเตอร่�กลิบัเข �าไป 
ในี้ช้�องเสย่่บเดมิืแลิ �วปิดให �สนี้ทิี่

ปิด

เปิด ตดิตั�ง ปิด
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ภัาพรวมืผู้ลิติภัณัฑ์์

แผู้งป�องกนัี้ด �านี้หนี้ �าของ
พัดลิมืหมืนุี้เวย่่นี้อากาศ

แผู้งป�องกนัี้ด �านี้หลิงัของ
พัดลิมืหมืนุี้เวย่่นี้อากาศ

1 6

3
4

5

1 6

7

8

9

10

2

ช้�องที่างออกของอากาศ แมื�เหล็ิกของรโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิ2 7

แผู้งคู่วบคู่มุื เซื้น็ี้เซื้อรต์รวจัจัับฝุ่� นี้ (PM1.0 แลิะ PM2.5) 
แลิะกา๊ซื้

3 8

หนี้ �าจัอแสดงผู้ลิ LCD ด �ามืจัับฝ่าคู่รอบตวักรอง4 9

ช้�องที่างเข �าของอากาศ ตวักรอง 4-in-1 HEPA5 10
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เปิด/ปิดผู้ลิติภัณัฑ์์
คู่ณุสามืารถี่เริ�มืที่ำางานี้หรอืหย่ดุที่ำางานี้ของผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�
*ฟังกช์้ันี้ปลิ�อย่ประจัุลิบจัะเปิดที่ำางานี้พร �อมืกับการเปิดที่ำางานี้

เคู่รื�องฟอกอากาศ

*เมืื�อใช้ �ผู้ลิติภััณฑ์น์ี้่�เป็นี้คู่รั�งแรก (หลิังจัากตัดการจั�าย่ไฟแลิ �ว  

เมืื�อต�อการจั�าย่ไฟใหมื�หลิังจัากนัี้�นี้จัะถี่อืว�าเป็นี้การใช้ �งานี้คู่รั�งแรก) 

โปรดรอ 90 วนิี้าที่เ่พื�อให �เคู่รื�องที่ำาการปรับเที่ย่่บมือเตอรแ์ลิะ

เซื้็นี้เซื้อรก์�อนี้ ขณะที่่�เคู่รื�องกำาลิังปรับเที่ย่่บมือเตอร ์ผู้ลิติภััณฑ์จ์ัะ

แกว�งไปที่างด �านี้ซื้ �าย่แลิะด �านี้ขวาโดย่อัตโนี้มืัต ิพัดลิมืหมืุนี้เวย่่นี้

จัะแกว�งขึ�นี้บนี้แลิะลิงลิ�าง

คู่วามืเร็วเคู่รื�องฟอกอากาศ
ผู้ลิติภััณฑ์น์ี้่�มืคู่่วามืเร็วของเคู่รื�องฟอกอากาศรวมืส่�ระดับ 
(โหมืดสมืารท์ี่ ตำ�า ปานี้กลิาง สง่ แลิะโหมืดเที่อรโ์บ) 
คู่ณุสามืารถี่ปรับคู่วามืแรงของเคู่รื�องฟอกอากาศของ
ผู้ลิติภััณฑ์น์ี้่�ได �ตามืที่่�ต �องการ

*โหมืดสมืารท์ี่: คู่ณุสามืารถี่ปรับคู่วามืแรงของเคู่รื�องฟอกอากาศ 

(ตำ�า ปานี้กลิาง แลิะสง่) โดย่องิตามืสถี่านี้ะคู่ณุภัาพอากาศ (ไฟส่
เขย่่ว ไฟสเ่หลิอืง ไฟสแ่ดง)

คู่วามืเร็วการหมืนุี้เวย่่นี้
ผู้ลิติภััณฑ์น์ี้่�มืคู่่วามืเร็ว 10 ระดับ คูุ่ณสามืารถี่เลิอืก
คู่วามืเร็วตามืที่่�ต �องการได � เมืื�อกดปุ� มืนี้่�คู่รั�งที่่� 11 
พัดลิมืหมืุนี้เวย่่นี้อากาศจัะปิดเคู่รื�อง

ฟังกช์้นัี้ Wi-Fi
ก�อนี้ลิงที่ะเบย่่นี้ผู้ลิติภัณัฑ์:์ กดปุ� มืเปิด-ปิดคู่ �างไว �นี้านี้กว�า 

3 วนิี้าที่เ่พื�อเปิดใช้ �งานี้โหมืดการลิงที่ะเบย่่นี้ผู้ลิติภัณัฑ์ ์
Wi-Fi

รเ่ซื้ต็แลิะปิดใช้ �งานี้: หลิงัจัากเปิดใช้ �งานี้ Wi-Fi กดปุ� มื
เปิด-ปิดคู่ �างไว �นี้านี้กว�า 3 วนิี้าที่เ่พื�อเปิดรเ่ซื้ต็แลิะปิดใช้ �งานี้ 
Wi-Fi

ฟังกช์้นัี้ล็ิอก
กดปุ� มืปรับคู่วามืเร็วของเคู่รื�องฟอกอากาศคู่ �างไว � 3 วนิี้าที่่
เพื�อเปิดใช้ �งานี้ฟังกช์้นัี้ล็ิอก เมืื�อต �องการย่กเลิกิฟังกช์้นัี้
ล็ิอก ให �กดปุ� มืคู่ �างไว � 3 วนิี้าที่อ่ก่คู่รั�ง

ปุ� มืสั�งการ

3s

3s

ตวัตั�งเวลิาปิด
คู่ณุสามืารถี่ตั�งคู่�าลิ�วงหนี้ �าเพื�อปิดเคู่รื�องโดย่อตัโนี้มืตั ิหลิงัจัาก 1 ช้ั�วโมืง, 
2 ช้ั�วโมืง, 4 ช้ั�วโมืง, 8 ช้ั�วโมืง แลิะ 12 ช้ั�วโมืง

โหมืดเงย่่บ
กดปุ� มืตวัตั�งเวลิาปิดคู่ �างไว � 3 วนิี้าที่เ่พื�อเปิดใช้ �งานี้โหมืดสลิป่ 
เมืื�อต �องการย่กเลิกิโหมืดเงย่่บ ให �กดปุ� มืคู่ �างไว � 3 วนิี้าที่อ่ก่คู่รั�ง
*โปรดที่ราบว�าหลิงัจัากเปิดใช้ �งานี้โหมืดเงย่่บ แผู้งแสดงจัอผู้ลิของผู้ลิติภัณัฑ์์

จัะดบัโดย่อตัโนี้มืตัหิลิงัจัาก 15 วนิี้าที่ ่แลิะแผู้งสมัืผัู้สจัะเข �าส่�โหมืดเงย่่บด �วย่

การปิดไฟตวับ�งช้่�การเปลิ่�ย่นี้ตวักรอง
เมืื�อจัำาเป็นี้ต �องเปลิ่�ย่นี้ตวักรองของผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่� ไฟตวับ�งช้่�การเปลิ่�ย่นี้

ตวักรองของผู้ลิติภัณัฑ์จ์ัะตดิโดย่อตัโนี้มืตั ิหลิงัจัากเปลิ่�ย่นี้ตวักรอง 
ให �กดปุ� มืเปิด-ปิดแลิะปุ� มืปรับคู่วามืเร็วลิมืของเคู่รื�องฟอกอากาศพร �อมื
กนัี้คู่ �างไว � 3 วนิี้าที่เ่พื�อปิดไฟตวับ�งช้่�การเปลิ่�ย่นี้ตวักรอง

＋

โหมืดแกว�งขึ�นี้แลิะลิง
ให �คู่ณุสามืารถี่ตั�งคู่�าพัดลิมืหมืนุี้เวย่่นี้อากาศของผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�

เพื�อให �แกว�งขึ�นี้แลิะลิงได � หากต �องการหย่ดุการแกว�ง ให �กด

ปุ� มืนี้่�อก่คู่รั�ง

โหมืดแกว�งไปที่างซื้ �าย่แลิะที่างขวา
ให �คู่ณุสามืารถี่ตั�งคู่�าตวัผู้ลิติภัณัฑ์เ์พื�อให �แกว�งไปที่างซื้ �าย่แลิะ
ที่างขวาได � หากต �องการหย่ดุการแกว�ง ให �กดปุ� มืนี้่�อก่คู่รั�ง

การที่ำางานี้แสดงผู้ลิคู่ณุภัาพอากาศ
คู่�าเริ�มืต �นี้ที่่�แสดงบนี้แผู้งของผู้ลิติภััณฑ์น์ี้่�คู่อื PM2.5 เมืื�อใช้ �ปุ� มืนี้่�
บนี้รโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิเพื�อสลิับไปที่่�การแสดงผู้ลิคู่�า PM1.0 แลิะเมืื�อ
ต �องการปิดแผู้งจัอแสดงผู้ลิคู่ณุภัาพอากาศ ให �กดปุ� มืนี้่�อก่คู่รั�ง
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001
PM2.5

GAS

Smart

ข �อมืล่ิเบื�องต �นี้เก่�ย่วกบัแผู้ง 

*ภัาย่ใต �โหมืดตัวตั�งเวลิา กดปุ� มืปิดตัวตั�งเวลิาแลิะ
แสดงผู้ลิหนี้ �าจัอการนัี้บถี่อย่หลิัง จัากนัี้�นี้กดปุ� มื
อก่คู่รั�งเพื�อย่กเลิกิโหมืดตัวตั�งเวลิา

โหมืดสมืารท์ี่
เมืื�อเปิดใช้ �งานี้โหมืดสมืารท์ี่ ไอคู่อนี้สมืารท์ี่บนี้แผู้งจัะตดิ

การแสดงผู้ลิสถี่านี้ะของฝุ่� นี้
ผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�มืไ่ฟแสดงสถี่านี้ะสามืสไ่ด �แก� สเ่ขย่่ว สเ่หลิอืง 
แลิะสแ่ดง เพื�อแสดงสถี่านี้ะของฝุ่� นี้ PM2.5/PM1.0 (ด ่
ปานี้กลิาง แย่�)

การแสดงผู้ลิคู่�า PM2.5/PM1.0
คู่�าเริ�มืต �นี้ที่่�แสดงบนี้แผู้งของผู้ลิติภััณฑ์น์ี้่�คู่อื PM2.5 
คูุ่ณสามืารถี่ใช้ �รโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิเพื�อเปลิ่�ย่นี้การแสดงผู้ลิ
ไปที่่�คู่�า PM1.0 ได �

การแสดงผู้ลิสถี่านี้ะของกา๊ซื้
ผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�มืไ่ฟแสดงสถี่านี้ะสามืสไ่ด �แก� สเ่ขย่่ว สเ่หลิอืง 
แลิะสแ่ดง เพื�อแสดงสถี่านี้ะของกา๊ซื้ (ด ่ปานี้กลิาง แย่�)

โหมืดล็ิอก
หลิงัจัากเปิดใช้ �งานี้โหมืดล็ิอก ไอคู่อนี้จัะตดิคู่งที่่�บนี้
แผู้งจัอแสดงผู้ลิ เมืื�อปิดใช้ �งานี้     จัะปรากฎขึ�นี้ จัากนัี้�นี้
จัะไมื�แสดงบนี้แผู้งอก่

โหมืด Wi-Fi
เมืื�อเปิดใช้ �งานี้ฟังกช์้นัี้ Wi-Fi ไฟบอกสถี่านี้ะจัะตดิกะพรบิ 
หลิงัจัากเช้ื�อมืต�อสมืารท์ี่โฟนี้สำาเร็จั ไอคู่อนี้จัะตดิคู่งที่่�บนี้
แผู้งจัอแสดงผู้ลิ

โหมืดตวัตั�งเวลิา
1ช้มื. 2ช้มื. 4ช้มื. 8ช้มื. 12ช้มื.
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Updating

ข �อมืล่ิเบื�องต �นี้เก่�ย่วกบัแผู้ง 

โหมืดแกว�งขึ�นี้แลิะลิง
หลิงัจัากเปิดใช้ �งานี้โหมืดแกว�งขึ�นี้แลิะลิง ไอคู่อนี้
จัะแสดงขึ�นี้บนี้แผู้ง

1
คู่วามืเร็วการหมืนุี้เวย่่นี้
องิตามืระดับคู่วามืเร็วพัดลิมืหมืุนี้เวย่่นี้ที่่�เลิอืก 
คู่�า (1-10) จัะแสดงขึ�นี้บนี้แผู้ง

คู่วามืเร็วเคู่รื�องฟอกอากาศ
องิตามืคู่วามืเร็วเคู่รื�องฟอกอากาศที่่�เลิอืก คู่�า (สมืารท์ี่, 
1, 2, 3, เที่อรโ์บ) จัะแสดงขึ�นี้บนี้แผู้ง

โหมืดราย่การโปรดของฉันี้
คู่ณุสามืารถี่ตั�งคู่�าโหมืดที่่�ใช้ �บ�อย่เป็นี้โหมืดราย่การ
โปรดของฉันี้บนี้แอป เมืื�อเปิดใช้ �งานี้โหมืดนี้่� 
ไอคู่อนี้จัะแสดงขึ�นี้บนี้แผู้ง

โหมืดเงย่่บ
หลิงัจัากเปิดใช้ �งานี้โหมืดเงย่่บ ไอคู่อนี้จัะแสดงขึ�นี้
บนี้แผู้ง

โหมืดแกว�งไปที่างซื้ �าย่แลิะที่างขวา
หลิงัจัากเปิดใช้ �งานี้โหมืดแกว�งไปที่างซื้ �าย่แลิะ
ที่างขวา ไอคู่อนี้จัะแสดงขึ�นี้บนี้แผู้ง

ขณะที่่�ระบบกำาลิงัอปัเดตเฟิรม์ืแวร ์โปรดอย่�า
ปิดเคู่รื�องหรอืถี่อดสาย่ไฟของเคู่รื�อง

อปัเดตเฟิรม์ืแวร์
เมืื�อผู้ลิติภัณัฑ์ก์ำาลิงัอปัเดตเฟิรม์ืแวร ์ไอคู่อนี้นี้่�จัะ
แสดงขึ�นี้บนี้แผู้ง

การเตอืนี้การที่ำางานี้ผู้ดิปกติ
หากไมื�ได �ปิดฝ่าคู่รอบตวักรองอย่�างถี่ก่ต �อง จัะมืก่ารเตอืนี้
การที่ำางานี้ผู้ดิปกตแิสดงขึ�นี้บนี้แผู้ง

ตวับ�งช้่�การเปลิ่�ย่นี้ตวักรอง
โปรดเปลิ่�ย่นี้ตวักรองเมืื�อไฟตวับ�งช้่�นี้่�ตดิ
*สภัาพของตวักรองจัะแสดงขึ�นี้ก�อนี้ที่่�ผู้ลิติภัณัฑ์จ์ัะหย่ดุการที่ำางานี้อย่�างสมืบร่ณ์

Filter Health

100%
Filter Health

60%
Filter Health

20%

ข �อมืล่ิเบื�องต �นี้เก่�ย่วกบัการแสดงผู้ลิไอคู่อนี้อื�นี้ๆ



การเช้ื�อมืต่�อ Wi-Fi — acerpure Life

การตดิตั�งแอป acerpure Life

การใช้ �งานี้แอป acerpure Life

หมืาย่เหตุ

ตดิตั�งแอป acerpure Life บนี้อปุกรณม์ือืถี่อืของคู่ณุเพื�อเพิ�มืคู่ณุสมืบตักิารใช้ �งานี้ที่่�สะดวกสบาย่

คู่ �นี้หาแลิะตดิตั�งแอป acerpure Life จัาก App Store หรอื Google Play บนี้อปุกรณม์ือืถี่อืของคู่ณุ

• Wi-Fi รองรับเฉพาะคู่วามืถี่่� Wi-Fi 4 2.4 Ghz เที่�านัี้�นี้

•  เมืื�อลิงที่ะเบย่่นี้ผู้ลิติภัณัฑ์ ์ตรวจัสอบให �แนี้�ใจัว�าได �เปิดใช้ �งานี้การเช้ื�อมืต�อ Wi-Fi ของอปุกรณม์ือืถี่อืแลิ �ว

•  หากที่ำาได � โปรดวางเราเตอรไ์ร �สาย่ใกลิ �กบัผู้ลิติภััณฑ์ ์คู่วามืแรงของสญัญาณขึ�นี้อย่่�กบัตำาแหนี้�งแลิะระย่ะห�างจัากเราเตอร ์แลิะจัะมื่
ผู้ลิกระที่บต�ออตัราการส�งข �อมืล่ิจัากเราเตอรไ์ปย่ังผู้ลิติภััณฑ์์

•  ตดิต�อผู้่ �ให �บรกิารอนิี้เที่อรเ์น็ี้ตของคู่ณุสำาหรับคู่วามืช้�วย่เหลิอืเก่�ย่วกบัปัญหาต�างๆ เช้�นี้ คู่วามืแรงของสญัญาณแลิะการตั�งคู่�าเคู่รอืข�าย่

•  เพื�อให �ได �ผู้ลิลิพัธิด์ท่ี่่�สดุ ให �ตั�งคู่�าโปรโตคู่อลิคู่วามืปลิอดภัยั่บนี้เราเตอรเ์ป็นี้ WPA2 ถี่ �าใช้ �โปรโตคู่อลิ WEP คู่ณุอาจัไมื�สามืารถี่ลิงที่ะเบย่่นี้

ผู้ลิติภัณัฑ์บ์นี้เคู่รอืข�าย่ได �

•  ตั�งช้ื�อเคู่รอืข�าย่ไร �สาย่ (SSID) ด �วย่ช้ดุของตวัอกัษรแลิะตวัเลิขรวมืกนัี้ เพื�อให �ได �ผู้ลิลิพัธิด์ท่ี่่�สดุ อย่�าใช้ �ตวัอกัขระพเิศษ 
 SSID เป็นี้ช้ื�อที่่�จัะแสดงบนี้ราย่การเมืื�อคู่ณุคู่ �นี้หาเคู่รอืข�าย่ Wi-Fi ที่่�ใช้ �งานี้ได �บนี้อปุกรณม์ือืถี่อืของคู่ณุ

•  เช้ื�อมืต�อเฉพาะกบัเคู่รอืข�าย่ไร �สาย่ที่่�คู่ณุได �รับอนุี้ญาตให �ใช้ �เที่�านัี้�นี้ การเช้ื�อมืต�อเคู่รอืข�าย่ Wi-Fi ที่่�ไมื�ได �รับอนุี้ญาตถี่อืเป็นี้การกระที่ำาที่่�

ผู้ดิกฎหมืาย่ แลิะคู่ณุอาจัถี่ก่ดำาเนี้นิี้การที่างกฎหมืาย่ได �

•  คู่ำาแนี้ะนี้ำาการใช้ �งานี้เหลิ�านี้่�มืคู่่วามืถี่ก่ต �องแมื�นี้ย่ำา ณ เวลิาที่่�เผู้ย่แพร� แอป acerpure Life อาจัมืก่ารเปลิ่�ย่นี้แปลิงโดย่ไมื�จัำาเป็นี้ต �องแจั �ง

ให �ผู้่ �ใช้ �ที่ราบ

ฟังกช์้นัี้นี้่�ใช้ �ได �เฉพาะกบัผู้ลิติภัณัฑ์ท์ี่่�มืฟั่งกช์้นัี้ Wi-Fi เที่�านัี้�นี้

ตรวจัสอบว�าอปุกรณ์มือืถี่อืของคู่ณุที่ำางานี้ร�วมืกบัแอปนี้่�ได �หรอืไมื� จัากนัี้�นี้เปิดอปุกรณ์มือืถี่อืแลิะเช้ื�อมืต�อเข �ากบั
เคู่รอืข�าย่ Wi-Fi

ที่ำาตามืคู่ำาแนี้ะนี้ำาบนี้หนี้ �าจัอเพื�อจัับคู่่�ผู้ลิติภัณัฑ์ข์องคู่ณุกบัแอป acerpure Life

เปิดแอป acerpure Life แลิะที่ำาตามืคู่ำาแนี้ะนี้ำาเพื�อสร �างบญัช้ใ่หมื�ถี่ �าคู่ณุย่งัไมื�มืบ่ญัช้่

• ก�อนี้ลิงที่ะเบย่่นี้ผู้ลิติภัณัฑ์:์ กดปุ� มืเปิด-ปิดคู่ �างไว �นี้านี้กว�า 3 วนิี้าที่เ่พื�อเปิดใช้ �งานี้โหมืดการลิงที่ะเบย่่นี้ผู้ลิติภัณัฑ์ ์
Wi-Fi

• รเ่ซื้ต็แลิะปิดใช้ �งานี้: หลิงัจัากเปิดใช้ �งานี้ Wi-Fi กดปุ� มืเปิด-ปิดคู่ �างไว �นี้านี้กว�า 3 วนิี้าที่เ่พื�อเปิดรเ่ซื้ต็แลิะปิดใช้ �งานี้ 
Wi-Fi
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การเตอืนี้การที่ำางานี้ผู้ดิปกติ
หากไมื�ได �ปิดฝ่าคู่รอบตวักรองอย่�างถี่ก่ต �อง จัะมืก่ารเตอืนี้
การที่ำางานี้ผู้ดิปกตแิสดงขึ�นี้บนี้แผู้ง
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การถี่อดประกอบแลิะการบำารงุรักษา
การเปลิ่�ย่นี้ตวักรอง

การถี่อดใบพัดลิมืหมืนุี้เวย่่นี้อากาศ

* ระย่ะเวลิาการเปลิ่�ย่นี้ตวักรองที่่�แนี้ะนี้ำาคู่อืหลิงัจัากใช้ �งานี้ไปแลิ �ว 3000 ช้ั�วโมืง

* เมืื�อไฟตวับ�งช้่�การเปลิ่�ย่นี้ตวักรองตดิ โปรดถี่อดตวักรองออกแลิะเปลิ่�ย่นี้ที่ดแที่นี้ หรอืที่ำาคู่วามืสะอาดตวักรองตามืระดบัคู่วามืสะอาดของตวักรอง

* หลิงัจัากตดิตั�งตวักรองกลิบัเข �าไปในี้ตวัผู้ลิติภัณัฑ์ ์กดปุ� มืเปิด-ปิดแลิะปุ� มืปรับคู่วามืเร็วลิมืเคู่รื�องฟอกอากาศพร �อมืกนัี้คู่ �างไว � 

เป็นี้เวลิา 3 วนิี้าที่เ่พื�อปิดไฟตวับ�งช้่�การเปลิ่�ย่นี้ตวักรอง

* โปรดอย่�าดงึสาย่ไฟออกในี้ระหว�างการถี่อดประกอบเพื�อป�องกนัี้ไมื�ให �สาย่ไฟขาด

* เมืื�อใช้ �งานี้ผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�เป็นี้คู่รั�งแรกหรอืเปลิ่�ย่นี้ตวักรองตวัใหมื� โปรดถี่อดถี่งุบรรจัภุัณัฑ์ข์องตวักรองออกก�อนี้ แลิ �วคู่�อย่เริ�มืต �นี้ใช้ �งานี้ผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�

2

2. ถี่อดตัวกรองแลิะเปลิ่�ย่นี้แที่นี้ด �วย่
ตัวกรองตัวใหมื�

2. หมืนุี้แผู้งป�องกนัี้ของพัดลิมืในี้ที่ศิที่าง
ที่วนี้เข็มืนี้าฬิกิาแลิะถี่อดแผู้งป�องกนัี้
ออก

3. ใส�ฝ่าคู่รอบตัวกรองกลิับเข �าไป
บนี้ตัวผู้ลิติภััณฑ์์

3. หมืนุี้แผู้งป�องกนัี้ของใบพัดลิมืแลิ �ว
ถี่อดใบพัดลิมืออกมืา

3

1. หลิังจัากปิดเคู่รื�องของผู้ลิติภััณฑ์แ์ลิะถี่อด
ปลิั�กไฟแลิ �ว ให �ดงึที่่�จัับบนี้ฝ่าคู่รอบตัวกรอง
ด �านี้หลิังผู้ลิติภััณฑ์อ์อกไปที่างหลิัง

1

1

2 3

1. ถี่อดสกรด่ �านี้ลิ�างพัดลิมืออก

ใช้ �อปุกรณด์ด่ฝุ่� นี้เพื�อขจััดฝุ่� นี้ออกจัากช้�อง
ที่างออกแลิะช้�องที่างเข �าของอากาศ

ใช้ �ผู้ �านุี้�มืเพื�อเช้ด็ที่ำาคู่วามืสะอาดด �านี้นี้อก
แลิะฝ่าคู่รอบเซื้น็ี้เซื้อรท์ี่่�ด �านี้หลิงัของตวั
ผู้ลิติภัณัฑ์์

ผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�ต �องการการที่ำาคู่วามืสะอาดแลิะการบำารงุรักษา 
แบบที่ั�วไปเที่�านัี้�นี้ (ตามืภัาพประกอบ)

อย่�าใช้ �ที่นิี้เนี้อร ์โที่ลิอ่น่ี้ สารที่่�มืฤ่ที่ธิิ�เป็นี้กรด นี้ำ �ามืนัี้ตะเกย่่ง แอลิกอฮอลิ ์
หรอืสารเคู่มืเ่ช้ด็ที่ำาคู่วามืสะอาดผู้ลิติภัณัฑ์ ์เพื�อหลิก่เลิ่�ย่งไมื�ให �สเ่พ่�ย่นี้
หรอืผู้วิเสื�อมืสภัาพ

ข �อคู่วรที่ราบ: หลิงัจัากบำารงุรักษาแลิะที่ำาคู่วามืสะอาด ให �รอจันี้กว�า
ผู้ลิติภัณัฑ์จ์ัะแห �งสนี้ทิี่ก�อนี้เช้ื�อมืต�อสาย่ไฟเพื�อใช้ �งานี้หรอืนี้ำาไปจััดเกบ็ 
ถี่ �าจัำาเป็นี้ต �องจััดเกบ็ผู้ลิติภัณัฑ์ ์โปรดใส�ผู้ลิติภัณัฑ์ก์ลิบัเข �าไปในี้กลิ�อง
บรรจัภุัณัฑ์ท์ี่่�มืม่ืากบัเคู่รื�อง แลิะจััดวางไว �ในี้ตำาแหนี้�งที่่�แห �งเพื�อการเกบ็ 
รักษาที่่�ปลิอดภัยั่

การบำารงุรักษา

จัะต �องปลิดการเช้ื�อมืต�อผู้ลิติภัณัฑ์จ์ัากระบบจั�าย่ไฟหลิกัก�อนี้
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การตรวจัสอบคู่ณุภัาพอากาศ

คู่ณุสามืารถี่ที่ราบระดบัคู่ณุภัาพอากาศของห �องที่่�ใช้ �งานี้องิตามืตวับ�งช้่�คู่ณุภัาพอากาศของผู้ลิติภัณัฑ์น์ี้่�
สข่องตวับ�งช้่�ในี้ตารางด �านี้ลิ�างแที่นี้ถี่งึระดบัคู่วามืสะอาดของ PM2.5, PM1.0 แลิะกา๊ซื้ (กลิิ�นี้)

สีตี่วับ่�งช้ี� PM2.5 และ PM1.0 
(ไมืโคู่รกรมัื/มื.3) กา๊ซ (กล่�น) คู่วามืเร็วเคู่รื�องฟอกอากาศที่ี�แนะนำา

สเ่ขย่่ว 0~15 ด่ ตำ�า

สเ่หลิอืง 16~35 ปานี้กลิาง ตรงกลิาง

สแ่ดง >35 แย่� สง่

ข �อคู่วรระวงัของแบตเตอร่�
● อย่�าวางแบตเตอร่�ไว �ในี้บรเิวณที่่�เด็กที่ารกแลิะเด็กเล็ิกเข �าถี่งึได � หากกลินืี้แบตเตอร่�เข �าไป โปรดไปพบแพที่ย่ท์ี่นัี้ที่่

● ในี้กรณ่ของเหลิวในี้แบตเตอร่�รั�วไหลิเข �าไปในี้ดวงตาของคู่ณุ โปรดอย่�าขย่่�ตา ให �ลิ �างตาในี้นี้ำ�าแลิะไปพบแพที่ย่ท์ี่นัี้ที่ ่
โปรดที่ราบว�า อาจัที่ำาให �ตาบอดได �

● ถี่ �าของเหลิวที่่�รั�วจัากแบตเตอร่�สมัืผัู้สกบัผู้วิหนัี้งหรอืเสื�อผู้ �าของคู่ณุ โปรดลิ �างบรเิวณที่่�ถี่ก่สมัืผัู้สด �วย่นี้ำ�าที่นัี้ที่ ่ 
โปรดที่ราบว�า อาจัที่ำาให �เกดิคู่ราบตดิแนี้�นี้บนี้เสื�อผู้ �าได �

● ถี่ �าต �องการที่ิ�งขย่ะแบตเตอร่� โปรดที่ำาตามืคู่ำาแนี้ะนี้ำาการคู่ดัแย่กขย่ะของที่ �องถี่ิ�นี้ (โปรดใช้ �เที่ปใสปิดที่บัด �านี้ขั�ว "+" 
แลิะขั�ว "-" ก�อนี้ที่ิ�ง)

● โปรดอย่�าพย่าย่ามืช้ารจ์ัแบตเตอร่�กบัแบตเตอร่�ช้นี้ดิไมื�สามืารถี่ช้ารจ์ัใหมื�

● โปรดอย่�าใช้ �แบตเตอร่�คู่นี้ลิะช้นี้ดิ หรอืใช้ �แบตเตอร่�ก �อนี้ใหมื�แลิะก �อนี้เก�าร�วมืกนัี้

● โปรดอย่�าใส�แบตเตอร่�สลิบัขั�ว

● โปรดกำาจััดที่ิ�งแบตเตอร่�ใช้ �แลิ �วอย่�างปลิอดภัยั่

● ถี่ �าจัำาเป็นี้ต �องจััดเกบ็ผู้ลิติภัณัฑ์โ์ดย่ไมื�ใช้ �งานี้เป็นี้ระย่ะเวลิานี้านี้ คู่วรถี่อดแบตเตอร่�ออก

● โปรดอย่�าลิดัวงจัรขั�วการจั�าย่ไฟ

● คู่ำาเตอืนี้: เกบ็ให �ห�างจัากการเข �าถี่งึของเด็ก หากกลินืี้กนิี้เข �าไปอาจันี้ำาไปส่�การเกดิแผู้ลิไหมื �จัากสารเคู่มื ่ 
เนี้ื�อเย่ื�ออ�อนี้ที่ะลิ ุแลิะอนัี้ตราย่ถี่งึแก�ช้ว่ติได � แผู้ลิไหมื �ระดบัรนุี้แรงจัะเกดิขึ�นี้ภัาย่ในี้ 2 ช้ั�วโมืงหลิงักลินืี้  
โปรดไปพบแพที่ย่ท์ี่นัี้ที่่
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ก�อนี้ตดิต�อฝ่� าย่บรกิารลิก่คู่ �า
ถี่ �าคู่ณุพบปัญหาการใช้ �งานี้ผู้ลิติภัณัฑ์ ์โปรดตรวจัสอบตามืคู่ำาแนี้ะนี้ำาต�อไปนี้่�ก�อนี้ตดิต�อฝ่� าย่บรกิารลิก่คู่ �า

ปัญหา สาเหตทุี่่�เป็นี้ไปได � วธิิก่ารแก �ไข

ผู้ลิติภัณัฑ์ไ์มื�เริ�มืที่ำางานี้ อาจัไมื�ได �เสย่่บปลิั�กไฟเข �ากบัเต �าเสย่่บไฟ โปรดตรวจัสอบให �แนี้�ใจัว�าเสย่่บปลิั�กไฟเข �ากบั
เต �าเสย่่บไฟแลิ �ว

ปุ� มืบนี้แผู้งคู่วบคู่มุืไมื�ตอบสนี้อง ฟังกช์้นัี้ล็ิอกอาจัที่ำางานี้อย่่� โปรดกดปุ� มืคู่วามืเร็วเคู่รื�องฟอกอากาศคู่ �างไว �
เป็นี้เวลิา 3 วนิี้าที่เ่พื�อปิดใช้ �งานี้ฟังกช์้นัี้ล็ิอก

ตัวบ�งช้่�ไฟสแ่ดงย่ังตดิบ�งช้่�ว�าอากาศภัาย่ในี้
คู่ณุภัาพตำ�าแลิะไมื�สามืารถี่ฟอกอากาศได �

อาจัมืฝุ่่� นี้หรอือนุี้ภัาคู่สะสมืในี้ตัวกรองมืาก
เกนิี้ไป

โปรดที่ำาคู่วามืสะอาดตวักรองของเคู่รื�องฟอก
อากาศอย่�างเหมืาะสมืหรอืเปลิ่�ย่นี้ตวักรอง

อาจัมืเ่ศษวสัดอุื�นี้ๆ รอบๆ ผู้ลิติภัณัฑ์์ โปรดขจััดเศษวสัดรุอบๆ ผู้ลิติภัณัฑ์อ์อก

จััดวางผู้ลิติภัณัฑ์ไ์ว �ที่่�มืมุืห �อง โปรดย่ �าย่ผู้ลิติภัณัฑ์แ์ลิะวางที่่�ตำาแหนี้�งอื�นี้

อาจัมืก่ารระบาย่อากาศมืากเกนิี้ไป
โปรดวางผู้ลิติภััณฑ์ใ์นี้พื�นี้ที่่�ในี้ตัวอาคู่ารที่่�
เหมืาะสมืสำาหรับการใช้ �งานี้แลิะหลิก่เลิ่�ย่ง

การวางข �างหนี้ �าต�างที่่�มืก่ารหมืนุี้เวย่่นี้อากาศ

อากาศภัาย่ในี้อาจัมืม่ืลิพษิขั�นี้รนุี้แรง โปรดระบาย่อากาศในี้ห �องก�อนี้ใช้ �งานี้ผู้ลิติภัณัฑ์์

ผู้ลิติภัณัฑ์ท์ี่ำางานี้เสย่่งดงัมืาก

อาจัมืฝุ่่� นี้สะสมืในี้พัดลิมืหมืนุี้เวย่่นี้อากาศ โปรดที่ำาคู่วามืสะอาดแผู้งป�องกนัี้ของพัดลิมื
หมืนุี้เวย่่นี้อากาศอย่�างเหมืาะสมื

อาจัมืว่ัตถี่แุปลิกปลิอมืตดิอย่่�ในี้พัดลิมื
หมืนุี้เวย่่นี้อากาศ

โปรดขจััดวตัถี่แุปลิกปลิอมืออกจัาก
แผู้งป�องกนัี้พัดลิมืหมืนุี้เวย่่นี้อากาศ

พื�นี้หรอืโตะ๊วางผู้ลิติภัณัฑ์อ์าจัไมื�เรย่่บเสมือกนัี้
หรอืไมื�มืั�นี้คู่ง

จััดวางผู้ลิติภััณฑ์บ์นี้พื�นี้หรอืบนี้โตะ๊วางที่่�มื่
คู่วามืเรย่่บ

ไมื�สามืารถี่เช้ื�อมืต�อผู้ลิติภัณัฑ์ก์บัแอป 
acerpure Life

เสย่่บปลิั�กไฟเข �ากบัเต �าเสย่่บไฟฟ�าไมื�แนี้�นี้ โปรดเสย่่บปลิั�กไฟของผู้ลิติภััณฑ์เ์ข �ากบั
เต �าเสย่่บไฟฟ�าให �แนี้�นี้

Wi-Fi (เราเตอรไ์ร �สาย่) ที่่�เช้ื�อมืต�อกบั
ผู้ลิติภัณัฑ์อ์าจัที่ำางานี้ไมื�ปกติ

โปรดปิดเราเตอรไ์ร �สาย่แลิ �วเปิดใหมื�

โปรดตรวจัสอบว�าเราเตอรไ์ร �สาย่มืปั่ญหาการ
เช้ื�อมืต�ออนิี้เที่อรเ์น็ี้ตหรอืไมื�

ไมื�สามืารถี่ลิงที่ะเบย่่นี้หรอืใช้ �งานี้ผู้ลิติภััณฑ์์
ผู้�านี้แอป acerpure Life

Wi-Fi (เราเตอรไ์ร �สาย่) ที่่�เช้ื�อมืต�อกบั
ผู้ลิติภัณัฑ์อ์าจัที่ำางานี้ไมื�ปกติ โปรดวางเราเตอรไ์ร �สาย่ใกลิ �กบัผู้ลิติภัณัฑ์ม์ืากขึ�นี้

Wi-Fi (เราเตอรไ์ร �สาย่) ที่่�เช้ื�อมืต�อกบั
ผู้ลิติภัณัฑ์อ์าจัที่ำางานี้ไมื�ปกติ

โปรดปิดเราเตอรไ์ร �สาย่แลิ �วเปิดใหมื�

โปรดตรวจัสอบว�าเราเตอรไ์ร �สาย่มืปั่ญหา
การเช้ื�อมืต�ออนิี้เที่อรเ์น็ี้ตหรอืไมื�

ผู้ลิติภััณฑ์แ์ลิะแอป acerpure Life มืคู่่�า
คู่วามืเข �มืข �นี้ของฝุ่� นี้ไมื�ตรงกนัี้

ผู้ลิติภััณฑ์แ์ลิะแอปอาจักำาลิังตรวจัสอบคู่�า
คู่วามืเข �มืข �นี้ต�างกนัี้

โปรดตรวจัสอบว�าคู่�าที่่�แสดงบนี้แผู้งของ
ผู้ลิติภััณฑ์ต์รงกับคู่�า PM1.0 หรือ PM2.5 

ที่่�แสดงบนี้แอป acerpure Life

แอป acerpure Life อาจัไมื�ใช้�เวอรช์้นัี้ลิ�าสดุ
โปรดไปที่่�สโตร ์Google Play หรอื Apple 
App Store เพื�ออปัเดตแอป acerpure Life 

เป็นี้เวอรช์้นัี้ลิ�าสดุ

รโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิไมื�ที่ำางานี้

แบตเตอร่�อาจัหมืด โปรดเปลิ่�ย่นี้แบตเตอร่�ใหมื�
(รุ�นี้ที่่�ใช้ �ได �: CR2032)

ไมื�ได �ช้่�รโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิตรงไปย่งัผู้ลิติภัณัฑ์์ กรณุาเปลิ่�ย่นี้มืมุืการช้่�รโ่มืที่แลิะจัะต �องช้่�
รโ่มืที่คู่อนี้โที่รลิไปที่่�ตัวรับสญัญาณโดย่ตรง
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ข �อมืล่ิจัำาเพาะของผู้ลิติภัณัฑ์แ์ลิะตวักรอง

ข �อมืล่ิจัำาเพาะของผู้ลิติภัณัฑ์์

ช้ื�อผู้ลิติภัณัฑ์์ พัดลิมืหมืนุี้เวย่่นี้แลิะเคู่รื�องฟอกอากาศ 2-in-1

รุ�นี้ของผู้ลิติภัณัฑ์์ AC551-50W

แรงดนัี้ไฟฟ�าตามืพกิดั 220-240V/50Hz

กำาลิงัไฟตามืพกิดั 65W

นี้ำ�าหนัี้กสทุี่ธิิ 6.34 กก.

ขนี้าดภัาย่นี้อกของผู้ลิติภัณัฑ์์ 253 x 253 x 850 มืมื.

ประเที่ศต �นี้ที่าง จัน่ี้

ข �อมืล่ิบรษัิที่

www.acerpure.com



30



31

使用說明書

非常感謝您購買本產品，請務必詳閱本使用
手冊，正確使用本產品，並妥善保存。
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本產品為家庭、辦公室使用。
請勿用於其他用途。

使用前，須先檢查電源線以及插頭是否有破損。
電源線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。

使用前，請先檢查電壓是否與本產品電壓
標籤上之標示相符。

拔掉插頭前，請先關閉電源。請勿溼手觸碰
電源插頭，以避免觸電的危險。

請勿在可能會異物被吸進產品循環扇內的
地方使用，例如窗簾，避免產品毀損。

嚴禁在未組裝好本產品的情況下使用，
也禁止用手或尖物插入循環扇網內，
以防止意外發生。孩童應受監護，以確保
孩童不嬉玩電器

切勿將衣物掛於循環扇網上，且勿在有
障礙物或不平穩處使用。

本產品不預期供生理、感知、心智能力、
經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，
除非在對其負有安全責任的人員之監護或
指導下安全使用。

請勿於本產品上噴灑揮發劑、
殺蟲劑等液體。

請勿在高溫(40°C以上)、高濕度
(如浴室)、多灰塵或是酸鹼油易潑灑的地方
使用本產品。

若長時間不使用本產品，請將電源插頭拔
下。尤其是在打雷、閃電、地震、火災等
緊急異常情況時，請立即關閉電源，並拔
起插頭。

本產品只需做一般外部性清潔保養，請勿
使用表面粗糙的清洗工具，也請勿直接用
水沖洗。

如果產品不慎浸泡在水中，請立即停止使
用，並聯繫客服人員。

若您發現任何異常的現象，如噪音、煙霧
或是異味，請立即關閉電源，拔下插頭並
聯繫客服人員。

未經本公司授權之維修人員，不得自行
修理或改造本產品。若電源線損壞時，
也須由已授權之維修人員加以更換以避
免危險。

客服聯絡方式，請見本說明書最後的公司
資訊。

安全指示 表示應「禁止」 表示需「注意」

*本商品僅限台灣使用
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配備介紹

產品配備

+

主機

遙控器注意事項

● 遙控器必須正對著接收器(遙控器向下，對準操作面板使用)。

● 遙控器使用範圍在正面離接收器約 500cm  內，如果遙控 
 器沒有面向接收器，其使用範圍將縮小。

● 不要在接收器與遙控器之間放置任何遮攔物。

● 請妥善保管遙控器，避免撞擊和摔落。不使用遙控器時， 
 請取出電池，並妥善保存。

濾網
遙控器 適用CR2032 

鈕扣型鋰電池
說明書+保證卡

電源線

遙控器電池安裝

1 2 4

5

3

●  電池請勿放置於嬰幼兒伸手可及之處。如不慎吞下電池，請立即就醫。

●  萬一電池漏出的液體噴到眼睛時，請勿搓揉眼睛，並利用自來水等清 

 充分清洗後立即就醫。請注意這可能因此導致失明。

●  萬一電池漏出的液體沾到皮膚及衣物時，請立即利用自來水等清洗。

 請注意這可能會出現染色的情形。

●  如欲丟棄電池，請依照居住地區的垃圾分類方式處理 (丟棄時請使用透明 

 膠帶包住「+」及「-」兩面)。

1. 輕按左側壓鈕，同時將 
 電池蓋向下拉動，即可 
 取出電池盒蓋。

Open

2. 將電池正極(+)朝上。 3. 將電池蓋送入原出口，
    並扣合完全。

Close

開啟 安裝 關閉
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產品結構

循環扇前風罩 循環扇後風罩1 6

3

4

5

1 6

7

8

9

10

2

出風口 遙控器磁吸處2 7

控制面板 懸浮微粒與氣體感測器3 8

LCD顯示螢幕 濾網蓋把手4 9

進風口 4合1 HEPA濾網5 10
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電源開啟/關閉

您可以開始或停止使用本產品。
* 負離子功能隨產品啟動時自動釋放。

* 本產品初次使用(斷電後，每次的重新通電皆列為初次使 
 用)，請靜待1分半鐘以利馬達及感應器校準，在馬達校 
 準時本產品會自行進行左右擺動以及循環扇的上下擺動。

清淨風速

本產品共有四段清淨風速(智慧偵測、
弱、中、強與極強模式)，可依您需求調
整本產品空氣清淨的強度。
* 智慧偵測模式，會根據空氣品質的狀態(綠燈、黃 

 燈、紅燈)，自動調整清淨風速強度(弱、中、強)。

Wi-Fi功能

產品註冊前 : 按住電源鍵3秒以上，即可
啟動Wi-Fi產品註冊模式。

重置並關閉 : 開啟Wi-Fi後，按住電源鍵
3秒以上，即可重置並關閉Wi-Fi。

兒童鎖功能

長按清淨風速鍵3秒，即可啟動兒童鎖; 
再按3秒, 即可取消兒童鎖功能。

產品功能鍵

3s

3s

定時關機

可預訂1小時、2小時、4小時、8小時及
12小時後自動關機。

睡眠模式

長按定時關機鍵3秒，即可啟動睡眠模式; 
再按3秒, 即可取消睡眠模式。
* 請注意睡眠模式啟動後，產品顯示面板會於15秒後自動熄屏， 
 觸控板也將呈現靜音模式。

關閉濾網更換指示燈

當產品濾網需要進行更換時，本產品會自動
亮起濾網更換指示燈，待更換濾網後，請同
時長按電源鍵和清淨風速鍵3秒，即可關閉濾
網指示燈。

＋

循環扇風速

本產品依風速強度分為10段，您可依需
求調整本產品循環扇的風速強度，當您
按至第11下時，即可關閉循環扇。

上下擺動模式

可讓您設定本產品循環扇呈現上下擺動，
按第二下則為停止擺動。

左右擺動模式

可讓您設定本產品機身呈現左右擺動，
按第二下則為停止擺動。

操作空氣品質顯示

本產品面板初始數值顯示PM2.5，利用遙控器
此鍵可切換至PM1.0數值顯示，按至第二下則
可關閉空氣品質顯示面板。
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001
PM2.5

GAS

Smart

面板畫面介紹

*定時模式下，按一下定時關機鍵及顯示倒數計

  時畫面，再按一下即可取消定時模式。

智慧模式

當開啟智慧模式時，Smart圖式將長亮於
面板上。

粉塵狀態顯示

本產品以綠、黃、紅三種燈號顯示PM2.5/
PM1.0粉塵濃度狀態(良好、普通、不良)。

PM2.5/PM1.0數值顯示

本產品面板初始數值顯示PM2.5，利用遙控器
可切換至PM1.0數值顯示。

異味狀態顯示

本產品以綠、黃、紅三種燈號顯示異味狀態
(良好、普通、不良)。

兒童鎖模式

兒童鎖模式啟動後，即長亮於顯示面板上，
關閉時會在出現      後，不再顯示於面板。

Wi-Fi模式

啟動Wi-Fi功能時，會呈現閃爍狀態，待與
智慧裝置連線成功後，即長亮於顯示面板上。

定時時間

1hr 2hr 4hr 8hr 12hr

1

1

6

5

73

4

2

5

6

7

2

3

4

00:00:00
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Updating

面板畫面介紹

上下擺動模式

啟動上下擺動模式後於面板顯示。

1
循環扇風速強度

依據所選的循環扇風速強度，顯示數值
(1-10)於面板。

清淨機風速強度

依據所選的清淨機風速強度，顯示數值
(Smart、1、2、3、Turbo)於面板。

我的最愛模式

您可於APP將常用模式設為我的最愛，
啟動此模式後於面板顯示。

睡眠模式

啟動睡眠模式後於面板顯示。

左右擺動模式

啟動左右擺動模式後於面板顯示。

當產品進行韌體更新時，不可將產品關機

與拔除電源線。

韌體更新

產品在韌體更新時於面板顯示。

異常警示

當濾網蓋未蓋妥在產品上時，面板會
出現此異常警示圖。

濾網更換指示

該燈號亮起時，請更換濾網。
*本產品關機完畢前，會顯示濾網健康度。

Filter Health

100%
Filter Health

60%
Filter Health

20%

其他圖示顯示介紹



39

Wi-Fi連線—acerpure LifeWi-Fi連線—acerpure Life

安裝acerpure Life應用程式

使用acerpure Life應用程式

備註

acerpure Life 應用程式僅適用於具有Wi-Fi功能之產品，讓您能使用智慧裝置控制本產品。

請透過智慧裝置從Google Play商店或Apple應用程式商店搜尋acerpure Life應用程式，並依照指示

下載安裝與註冊acerpure Life帳號。

•  若要確認Wi-Fi是否與產品連線，請查看產品面板的 圖示是否顯示為長亮。

•  若您需變更無線路由器、網際網路服務供應商或密碼，請從acerpure Life應用程式刪除已註冊之產品，然後重新註冊。

•  為改善產品品質，應用程式可能會隨時做修改與更新，恕不另行通知使用者。

• 應用程式提供之功能可能會因產品的不同而有所差異。

• 產品僅支援 Wi-Fi 4 2.4GHz網路，請聯絡您的網際網路服務供應商或參考無線路由器手冊，以確認網路頻率。

• acerpure Life不對任何網路連線問題或因網路造成的錯誤、故障或功能不良負責。

• 產品與Wi-Fi的連線可能會因網路環境而中斷、無法連線或服務執行緩慢。

• 根據網際網路服務供應商的服務性質，網路連線可能無法正常運作。

• 若因網路連線問題造成產品無法完成註冊或遠端操作使用，請拔下產品插頭，並在等待一分鐘後再重新嘗試連線。

• 若啟用無線路由器的防火牆，有可能造成無法連線，請與您的無線路由器供應商確認相關設定事宜。

• 無線網路名稱(SSID)應為英文字母和數字的組合，請勿使用特殊的字元。

• 智慧裝置使用者操作介面(UI)可能會因操作系統(OS)和製造商的不同而有所差異。

• 若路由器的安全通訊協定設定為WEP，您可能會因此無法設定網路。請更改為其他安全通訊協定(建議WPA2)，

   並重新註冊產品。

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業支無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

此功能僅適用於具有Wi-Fi功能的產品。

智慧裝置與Wi-Fi連線

將智慧裝置連線到您的無線路由器(Wi-Fi網路)。

1

2 Wi-Fi功能

產品註冊前 : 按住電源鍵3秒以上，即可啟動Wi-Fi產品註冊模式。

產品註冊後 : 開啟Wi-Fi後，按住電源鍵3秒以上，即可重置並關閉Wi-Fi。
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拆卸與保養

濾網的拆卸與組裝

循環扇的拆卸

* 濾網建議更換時間為3000小時。

* 當濾網指示燈呈現閃爍狀態，請拆出濾網，視濾網的清潔度進行更換或清潔。

* 待濾網安裝回本產品後，請同時長按電源鍵和清淨風速鍵3秒，可關閉濾網更換指示燈。

* 在拆卸的過程中請避免拉扯到電源線，以防電源線斷裂。

* 第一次使用本產品與更換全新濾網時，請先將濾網的包裝袋拆除，再開始使用本產品。

2

2. 將濾網取出來，更換新
     的過濾網。

2. 將風扇外蓋逆時鐘旋轉，
     並卸下外蓋。

3. 將濾網蓋蓋回產品。

3. 旋下風扇前蓋，並將 
    風扇卸下。

3

1. 關閉電源並拔掉插頭後，
 請將產品後方的濾網蓋把手 
 向後拉。

1

1

2 3

1. 旋出風扇下的螺絲。

使用吸塵器吸除排氣
孔與進氣孔灰塵。

使用軟布擦拭外部及
產品後方的感測器蓋。

本產品只需做一般外部性清潔保養(如圖示)。

勿用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒

精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。

請注意：在保養清潔後，必須等待產品充分

乾燥，才能通電使用或收藏。如需收藏請按

原包裝順序，將產品裝入包裝盒內，並放置

於乾燥的地方妥善保管。

保養
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限用物質含有情況標示

1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

設備名稱：二合一空氣循環清淨機 型號(型式)：AC551-50W

單元

限用物質及其化學符號

鉛 (Pb) 汞 (Hg) 鎘 (Cd)
六價鉻

(Cr+6)
多溴聯苯

(PBB)
多溴二苯醚

(PBDE)

主機電路板組件 - ○ ○ ○ ○ ○

馬達 - ○ ○ ○ ○ ○

遙控器組件 - ○ ○ ○ ○ ○

電源線組件 - ○ ○ ○ ○ ○

電子元件 - ○ ○ ○ ○ ○

塑膠件
(外殼、扇葉)

○ ○ ○ ○ ○ ○

五金零組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○

檢查空氣品質

您可依據本產品空氣品質指示燈，了解使用空間的空氣品質。
下表的燈號顏色代表PM2.5、PM1.0及異味的清淨程度。

燈號顏色 PM2.5、PM1.0 (μg/m3) 異味 建議清淨風速

綠 0~15 良好 弱

黃 16~35 一般 中

紅 >35 差 強
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尋求售後服務之前

若發現產品有故障的問題，在連絡客服之前，請先檢查以下事項。

問題 可能原因 解決方式

產品無法開啟
電源插頭是否

未插妥在插座上?

請正確的將本產品

插頭插入插座。

控制面板的按鈕沒有反應 是否啟用兒童鎖？
請長按清淨風速鍵3秒，

關閉兒童鎖功能。

室內空氣一直顯示紅燈，
無法淨化

是否有過多灰塵或有害過敏原堆積

在濾網內?
請適當清潔清淨機濾網，

或是直接更換濾網。

產品周邊是否有其他雜物? 請移除產品周邊雜物。

產品是否被放置在角落? 請將產品移動至他處擺放。

產品是否被安置在過於空曠或

寬廣處使用?
請將產品放置在合宜的室內空間

使用，並避免放在通風的窗邊。

室內空氣是否本身汙染嚴重?
請先將室內進行通風，

再使用本產品。

噪音太大時

是否有過多的灰塵堆積

在循環扇內?
請適當清潔循環扇風罩。

是否有異物卡在循環扇內? 請將異物從循環扇風罩內清除。

產品平放處的地面、

桌面是否不平整?
請將產品移至平整的地面或桌面。

產品與 acerpure Life 應用程式
無法連接

電源插頭是否

未插妥在插座上?
請正確的將本產品

插頭插入插座。

與產品連接之Wi-Fi(無線路由器)是
否無法正常使用?

請關閉無線路由器並再次啟動。

請確認無線路由器是否有網際網路

連線之問題。

無法在 acerpure Life 應用程式中
註冊或操作產品

產品是否距離無線路由器太遠? 請將無線路由器靠近產品。

與產品連接之Wi-Fi(無線路由器)是
否無法正常使用?

請關閉無線路由器並再次啟動。

請確認無線路由器是否有網際網路

連線之問題。

產品與 acerpure Life 應用程式間的
粉塵濃度不同

是否檢查相同的粉塵濃度？

請確認產品面板上的數值是否與

acerpure Life一樣顯示

PM1.0或PM2.5。

acerpure Life應用程式是否為

最新版本?

請至Google Play商店或Apple應用程

式商店，將acerpure Life更新為最

新版本。

遙控器無法操作時

電池是否沒有電了?
請更換電池

(遙控器適用型號:CR2032)。

遙控器是否正面對準產品使用?
請改變使用角度，將遙控器對準產

品使用。
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產品規格

產品規格

產品名稱 二合一空氣循環清淨機

產品型號 AC551-50W

額定電壓

220-240V/ 50Hz

110 V/ 60Hz（僅限台灣販售之機種）

額定功率 65W

淨 重 6.34 kg

產品尺寸 253 x 253 x 850mm

產 地 中國

公司資訊

www.acerpure.com

客服專線 ： 0800-520-555
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Memo
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