
 

คู่มือการใช้งานเครื่องกรองอากาศ Mi Air Purifier 2S 

*ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และเก็บรักษาคู่มือไว้ให้ดี 

 

แนะน าผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ตะแกรงพดั

ลม 
ปุ่มเปิดปิดเคร่ือง/ปุ่มโหมด 

เซน็เซอร์ตรวจจับฝุ่ นละออง หน้าจอ 

เซน็เซอร์อุณหภูมิความชืน้ 

ปุ่มเปิดปิดหน้าจอ/ปุ่มรีเซต็ไส้กรอง 

เซน็เซอร์แสง 

ฝาปิดไส้กรอง 

ช่องเสียบปล๊ักสายไฟ 

ด้านหน้า ด้านหลัง 



 

แนะน าผลิตภัณฑ์ 

หน้าจอแสดงผล 

อธิบายรายละเอียดผลทีแ่สดงตรงหนา้จอด้านหนา้ 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ เคร่ืองกรองอากาศจะปรับความสว่างหนา้จอตามแสงในสภาพแวดลอ้มโดยอัตโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุณหภูมิ 
ความชืน้ 

วดัคา่PM 2.5 
โหมดการท างาน 

   อัตโนมัต:ิ ปรับประสิทธิภาพการกรองอากาศตามคุณภาพ

อากาศ 
ภายในห้องโดยอัตโนมัต ิ

สลีป: ท างานด้วยเสียงท่ีเบา สร้างบรรยากาศการนอนท่ีดี 
โปรดปราน: ตั้งค่าพืน้ท่ีการใชง้านผ่านไคลเอนท์มือถือ 
สามารถปรับประสิทธิภาพการกรองอากาศ 

พร้อมบันทึกการตั้งค่า 
สถานะ Wi-Fi 

ไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศ 
จะแสดงตามการเปล่ียนแปลงของค่า PM2.5 มี 3 สี ได้แก่ 
เขยีว ส้ม และแดง 
เขยีว 0-75 

 
ส้ม 76-150 

 
แดง 150 ขึ้นไป 

 



 

การประกอบติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดฝาไส้กรองออก 
กดท่ีเปิดฝาลง เปิดฝาออก 
ตรวจดูไส้กรองวางใน 
ต  าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

น าปลัก๊สายไฟออกมา 
น าปล๊ักสายไฟออกจากซอง 
และปิดฝาปิดไส้กรอง 

เช่ือมต่อปลัก๊สายไฟ 

ต่อปล๊ักสายไฟเขา้ท่ีด้านใต ้
ของตวัเคร่ือง แล้วค่อย 
เสียบเขา้กับเตา้รับปล๊ักไฟ 



 

วิธีการใช้งาน 

 

 

 

 

*หมายเหตุ ขณะใช้งานเคร่ืองกรองอากาศ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการกรองอากาศที่ดทีีสุ่ดแนะน าให้

ปิดประตูหนา้ต่างให้เรียบร้อย 

 

วิธีการใช้งาน 

การรีเซ็ต Wi-Fi 

เมื่อโทรศัพทม์อืถอืเช่ือมต่อเคร่ืองกรองอากาศไม่ได้ กรุณากด “ปุ่มโหมด” และ “ปุ่มเปิดปดิหนา้จอ” 

พร้อมกันค้างไว ้5 วินาที เมื่อได้ยินเสยีงแจ้งเตือน แสดงว่ารีเซต็ Wi-Fi ส าเร็จ 

20 ซม.ขึ้นไป 10 ซม.ขึ้นไป 

20 ซม.ขึ้นไป 

ต าแหน่งการวางทีเ่หมาะสม 
เพือ่เป็นการแสดงศักยภาพของเคร่ือง 
กรองอากาศอย่างเตม็ท่ี ขณะใชง้าน 
ช่องลมเขา้ของตวัเคร่ืองจะตอ้งเว้น 
ระยะห่างจากก าแพงหรือส่ิงกีดขวาง 
ตามระยะท่ีก าหนด 

เปิดปิดเคร่ือง/การเปลีย่นโหมด 
กดคร้ังเดียวเป็นการเปิดเคร่ืองหรือเปล่ียนโหมด 
กดคา้ง 2 วินาทีเป็นการปิดเคร่ือง 

ปุ่ มเปิดปิดหน้าจอ 
กดปุ่มน้ีท่ีด้านหลังตวัเคร่ืองเป็นการเปิดหรือปิด 
หน้าจอ 



 

 

 

การตั้งค่าแบบด่วน 

ผลิตภัณฑน์ีท้ างานเขา้กันกบัระบบ Mi Home สามารถใช้แอปพลเิคชัน “Mi Home” สั่งการได้ รองรับ

ระบบ MIUI และสามารถเช่ือมตอ่กบัผลติภณัฑอ่ื์นของ Mi Home ได้ 

  

1. ดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน 

ค้นหาแอปพลเิคชัน “Mi Home” ในแอปสโตร์หรือสแกนรหัส QR โค้ดเพ่ือดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน 

2. เพ่ิมอุปกรณ ์

เปิดโฮมเพจแอปพลิเคชัน Mi Home คลิก “+” ที่มุมขวาบนเพ่ือเพ่ิมอุปกรณ ์ เมื่อเพ่ิมส าเร็จจะปรากฏ

รายการอุปกรณน์ีข้ึ้นในหนา้โฮมเพจ 

3. ซื้อบริการเสริม 

หากต้องการซือ้สนิค้าสมาร์ทเพ่ิมเติม กรุณาสแกนรหัส QR โค้ดดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน “有品” 

การแจ้งเตือนสถานะไส้กรอง 

 

1. แจ้งเตือนการติดตั้งไส้กรอง 

เคร่ืองกรองอากาศตรวจไมพ่บไสก้รองหรือไมไ่ดต้ิดตั้งไส้กรองของแท้ 



 

 

2. แจ้งเตือนอายุการใช้งานคงเหลอื 

เมื่อเคร่ืองกรองอากาศตรวจพบไส้กรองและอายุการใช้งานมากกว่า 10 % จะแสดงค่าอายกุารใช้งาน

คงเหลือของไสก้รองเปน็จ านวน% 

 

3. แจ้งเตือนเปลี่ยนไสก้รอง 

ระยะเวลาการเปลี่ยนไสก้รองคือ 3-6 เดือน เมื่อเคร่ืองกรองอากาศตรวจพบอายกุารใช้งานของไส้

กรองคงเหลือ ≤10 % ทุกคร้ังที่เปิดเคร่ืองบนหนา้จอจะแสดงรหัส QR โค้ดและจ านวน%คงเหลอืของไส้

กรอง 

*หมายเหตุ วิธีการเปลี่ยนไสก้รองสามารถดไูดท้ีฝ่าปดิไสก้รองจะมคี าอธิบาย “การเปลี่ยนไส้กรอง” อยู ่

**หมายเหต ุ ไส้กรองคาร์บอนกมัมนัต์เมือ่ดดูซับก๊ าซที่เปน็อันตรายจนถงึจุดอ่ิมตัว อาจจะก่อให้เกดิ

กลิ่นที่ผดิปกติ แนะน าให้น าไส้กรองไปวางไวใ้นทีท่ี่มแีสงสว่างและระบายอากาศไดด้ีสกัระยะหนึง่ เพ่ือ

ปรับปรุงสภาพของคาร์บอนกมัมันต ์คืนความสามารถในการดูดซบั หากถึงอายขุัยการใช้งานของไส้

กรอง กรุณาเปลีย่นใหมท่ันท ี

การบ ารุงรักษา 

*ข้อควรระวัง ต้องปิดการท างานของเคร่ืองกรองอากาศและถอดปลั๊ กไฟให้เรียบร้อยกอ่นด าเนนิการ 

การท าความสะอาดช่องใส่ไส้กรอง 



 

 

เพ่ือให้เคร่ืองกรองอากาศกรองและระบายอากาศได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถใช้เคร่ืองดดูฝุน่ท า

ความสะอาดเศษฝุน่ต่างๆบริเวณรูระบายอากาศ หรือใช้ผ้านุม่เช็ดเบาๆ 

 

การท าความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจบัฝุ่นละออง 

 

ที่เปิดของฝาปดิเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุน่ละอองอยู่ดา้นในบนฝาปดิไส้กรอง ใช้นิ้วดันปุ่มขึน้ดา้นบนจะ

สามารถเปดิฝาปดิของเซน็เซอร์ได ้(รูปA) 

 

ใช้ที่เป่าลมหรือไดร์เปา่ผมเปา่ท าความสะอาดตะแกรงฝาปดิและเซน็เซอร์ (รูปB) 

*หมายเหตุ ห้ามใช้ลมร้อน 

ข้อมูลจ าเพาะ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ เครื่องกรอง

อากาศ Mi Air 

Purifier 2S 

แรงดันไฟ 100-

204V 

CADR ฝุ่นละออง (ปริมาณ

อากาศท่ีสามารถท าให้

บริสุทธ์ิได้ต่อช่ัวโมง) 

310 

m³/h 

รุ่น AC-M4-AA ความถ่ี 50/60Hz CCM ฝุ่นละออง (ปริมาณ P3 



 

ความบริสุทธ์ิสะสม) 

ขนาด 240x240x520 

mm 

ก าลัง 29W CADR ฟอร์มาลดีไฮด์ 

(ปริมาณอากาศท่ีสามารถ

ท าให้บริสุทธ์ิได้ต่อช่ัวโมง) 

60 

m³/h 

น ้าหนัก ประมาณ 4.5 

kg 

เสียงรบกวน ≤66dB(A) CCM ฟอร์มาลดีไฮด์ 

(ปริมาณความบริสุทธ์ิ

สะสม) 

F3 

ขนาดพื้นท่ี

การใช้งานท่ี

เหมาะสม* 

21-37 m2* ประสิทธิภา

พการกรอง

ฝุ่นละออง 

ระดับสูง ประสิทธิภาพการกรอง

ฟอร์มาลดีไฮด์ 

ระดับสูง 

การเช่ือมต่อ

ไร้สาย 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz *ค านวนจากมาตรฐาน 

Q/BJZMK0001-2015 

 

ข้อมูลสารพิษหรือสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ 

 

ช่ือช้ินส่วน 

สารพิษหรือสารอันตราย 

ตะกั่ว 

(Pb) 

ปรอท 

(Hg) 

แคดเมียม 

(Cd) 

โครเมียมเฮ

กซะวาเลนต์ 

(Cr(VI)) 

โพลิโบรมิ

เนต-ไบ

ฟินิล 

(PBB) 

โพลิโบรมิ

เนต-ไดฟิ

นิล-อีเทอร์ 

(PBDE) 

ตัวบอด้ี O O O O O O 

แผงวงจร O O O X O O 

อุปกรณ์ท่ี

พ่วงมา 

O O O O O O 



 

 

ตารางดังกล่าวอ้างอิงตามข้อก าหนด SJ/T 11364 

O หมายถึง ปริมาณส่วนผสมของสารพิษหรือสารอันตรายทีอ่ยู่ในวัสดเุนื้อเดียวกนัของช้ินสว่นนีอ้ยู่

ภายใต้ปริมาณทีจ่ ากดัทีร่ะบุในขอ้ก าหนด GB/T 26572 

X หมายถงึ ปริมาณสว่นผสมของสารพิษหรือสารอันตรายที่อยู่ในวสัดุเนือ้เดียวกนัของช้ินสว่นนี้

อย่างน้อยบางสว่นเกนิปริมาณที่จ ากดัที่ระบใุนขอ้ก าหนด GB/T 26572 

 

ข้อควรระวัง 

การเคลื่อนย้าย   

- ก่อนเคลื่อนย้าย กรุณาปดิการท างานของเคร่ืองกรองอากาศและดึงปลั๊ กสายไฟออก 

การประกอบติดตั้ง  

- การใส่ฝาปดิไสก้รองไมถ่กูต้อง จะไม่สามารถเปดิการท างานของเคร่ืองได้ 

- ช่องลมเข้าของตวัเคร่ืองจะต้องห่างจากก าแพงหรือสิง่กดีขวางอย่างนอ้ย 20 ซม. 

กระแสไฟ    

- กรุณาอย่าบบี งอหรือหมุนมว้นปลั๊ กสายไฟมากเกินไป มิฉะนัน้จะท าให้สายไฟด้านในขาดหรือโผล่

ออกมา 

- เมื่อปิดการจ่ายไฟ กรุณาอย่าลากดึงปลั๊ กสายไฟ 

- กรุณาอย่าใช้เต้ารับปลั๊ กไฟทีไ่มเ่หมาะสม 

 

ปลั๊กสายไฟ   

ใช้ปลั๊ กสายไฟและเต้ารับปลั๊ กไฟตามที่ระบดุา้นลา่งนี ้ เพ่ือหลกีเลี่ยงการเกดิอัคคภียั ไฟช็อต หรือ

ความเสียหายอ่ืนๆ 



 

- กรุณาเช่ือมต่อปลั๊ กสายไฟเขา้กบัเตา้รับปลั๊ กไฟที่เหมาะสม 

- กรุณาใช้ปลั๊ กสายไฟของ Xiaomi ห้ามใช้ปลั๊ กสายไฟของยี่หอ้อ่ืน 

- ก่อนท าความสะอาดบ ารุงรักษาหรือเคลื่อนยา้ยเคร่ืองกรองอากาศ กรุณาถอดปลั๊ กสายไฟ

เรียบร้อย 

- ห้ามน าปลั๊ กสายไฟทีม่ากบัตวัเคร่ืองไปใช้ร่วมกบัผลติภณัฑอ่ื์นๆ 

ขณะใช้งาน  

- หากผลิตภณัฑ์มเีสยีงผดิปกติ กลิ่นผิดปกติ ความร้อนสูง พัดลมหมนุผดิปกติ ฯลฯ กรุณา

หยุดการใช้งานทนัท ี

- ห้ามสอดนิว้มอืหรือสิ่งแปลกปลอมเขา้ไปในบริเวณทีเ่ปน็วสัดปุอ้งกนั บริเวณทีม่กีารเคลือ่นไหว 

ช่องลมเข้าและช่องลมออก 

- ห้ามน าเสน้ผม สิ่งถักทอ ฯลฯ เข้าใกล้ตัวเคร่ือง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกดิอุบตัิเหตหุรือบดบงัช่อง

ลมเข้าและช่องลมออก 

- ห้ามนั่ง พิงหรือนอนเอนกบัตัวเคร่ือง 

- การใช้เคร่ืองกรองอากาศร่วมกบัเคร่ืองใช้แก๊ สภายในบา้น เช่น เตาแก๊ ส เคร่ืองท าน ้าร้อนดว้ย

แก๊ ส กรุณาให้มรีะบบการถา่ยเทอากาศทีด่ีเพ่ือหลกีเลี่ยงพิษทีเ่กิดจากคาร์บอนมอนอกไซด์  

 

ข้อจ ากัดการใช้งาน 

หากพบกรณดีงัต่อไปนีห้้ามใช้งานผลติภณัฑโ์ดยเดด็ขาด เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกดิไฟช็อต 

อัคคีภัยรวมไปถงึความเสยีหายอ่ืนๆ 

- พ้ืนที่ที่ไมม่ัน่คง วางแล้วล้มง่าย 

- พ้ืนที่ที่มอุีณหภูมสิงู มีความช้ืน หรือเปียกน า้ เช่น ห้องน ้า ห้องอาบน า้ เป็นต้น 


