
ขอขอบพระคุณที�ท่านเลือกซื� อผลิตภณัฑจ์ากชารป์

กอ่นเริ�มการใชง้านเครื�องดูดฝุ่นของชารป์ โปรดอ่านคูมื่อการใชง้านนี� อยา่งละเอียด

เพื�อใหไ้ดร้บัประโยชน์อยา่งสูงสุดจากการใชง้านเครื�องดูดฝุ่นนี�
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TH-2

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั

โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนําในคูมื่อนี� อยา่งเคร่งครดั เพื�อการใชง้านเครื�องดูดฝุ่นไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
เพื�อหลีกเลี�ยงการบาดเจ็บ และความเสียหายที�อาจเกิดขึ� นกบัทรพัยสิ์นของท่านได ้โปรดปฏิบติัตามขอ้แนะนํา
ดา้นความปลอดภยัต่อไปนี�  หากผูใ้ชไ้มป่ฏิบติัตามขอ้แนะนําดา้นความปลอดภยั และใชง้านเครื�องดูดฝุ่น
อยา่งไมถู่กวธีิ อาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

• เครื�องดูดฝุ่นรุ่นนี� เหมาะสาํหรบัการใชง้านภายในบา้นเท่านั�น หา้มนําไปใชง้านในเชิงพาณิชยห์รือใชง้าน
 เพื�อวตัถุประสงคอื์�นๆ
• หา้มใชง้านเครื�องดูดฝุ่นในการทาํความสะอาดผงซกัฟอก, นํ�ามนักา๊ด, เศษแกว้, เข็มเยบ็ผา้, ผงถ่าน, 
 ฝุ่นที�เปียกนํ�า, สิ�งปฏิกูล, ไมขี้ดไฟ และอื�นๆ
• หา้มใชง้านเครื�องดูดฝุ่นในการทาํความสะอาดผงปนู, ผงยปิซั �ม, ผงฝุ่นจากผนัง และฝุ่นผงที�มีอนุภาค
 ขนาดเล็กชนิดอื�นๆ หรือแมแ้ต่วตัถุที�มีขนาดใหญ่ที�อาจทาํใหเ้กิดการอุดตนั จนทาํใหม้อเตอรไ์หม ้และ
 เกิดความเสียหายอื�นๆ ของตวัเครื�อง
• โปรดเก็บเครื�องดูดฝุ่นใหห้า่งจากแหล่งของเปลวไฟ และบริเวณที�มีอุณหภูมิสูง
• เมื�อใชง้านเครื�องดูดฝุ่น โปรดใชค้วามระมดัระวงัในการติดตั�งระหวา่งแผ่นกรองอากาศและแปรงลกูกลิ� ง 
 ไมเ่ชน่นั�นจะทาํใหพ้ดัลมมอเตอรเ์กิดการอุดตนั จนทาํใหม้อเตอรไ์หม้
• ขณะใชง้าน โปรดระมดัระวงัอยา่ใหมี้วตัถุเขา้ไปอุดตนัในชอ่งดูดฝุ่น และแปรงลกูกลิ� ง ไมเ่ชน่นั�น 
 อาจทาํใหม้อเตอรเ์สียได้
• หา้มเท หรือฉีดพน่นํ�า หรือของเหลวอื�นๆ เขา้ไปในเครื�องดูดฝุ่น ไมเ่ชน่นั�นอาจทาํใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตได ้
 หากท่านไมใ่ชเ้ครื�องดูดฝุ่นมาเป็นเวลานาน โปรดตรวจใหแ้น่ใจวา่มีประจุไฟแบตเตอรี�เหลือเพียงพอ
 สาํหรบัการใชง้าน ควรชารจ์แบตเตอรี� และใชง้านเครื�องจนแบตเตอรี�หมดอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน
• เมื�อชารจ์แบตเตอรี�ใหก้บัเครื�องดูดฝุ่นจนเต็มแลว้ ควรถอดปลั�กไฟของที�ชารจ์ออกจากเตา้เสียบใหเ้รียบรอ้ย 
 กอ่นทาํความสะอาด หรือดูแลรกัษาเครื�อง จบัที�หวัปลั�กไฟทุกครั�งที�เสียบปลั�ก และถอดปลั�กไฟ หา้มถอด
 ปลั�กโดยการกระชากสายไฟ
• ใชผ้า้แหง้ในการเช็ดทาํความสะอาดเครื�องดูดฝุ่น หา้มใชนํ้�ามนัเบนซิน, แอลกอฮอล,์ นํ�าหมกัชีวภาพ เป็นตน้ 
 ไมเ่ชน่นั�นจะทาํใหพื้� นผิวของตวัเครื�องแตกรา้ว หรือซีดจางได ้
• หา้มใชง้าน หรือจดัเก็บเครื�องดูดฝุ่นในสภาวะแวดลอ้มที�รุนแรง อยา่งเชน่ สภาพอากาศที�รอ้นจดั หรือเยน็จดั 
 กรุณาใชง้านเครื�องดูดฝุ่นภายในอาคาร ซึ�งอุณหภูมิระหวา่ง 5°C - 40°C
• ใชง้านเครื�องดูดฝุ่นภายในอาคารเท่านั�น และควรเก็บไวใ้นหอ้งที�เยน็ และแหง้ ไมค่วรใหมี้แสงแดดส่อง
 เครื�องดูดฝุ่นเป็นเวลานาน
•   หา้มสมัผสัแปรงหมุน (ความเสี�ยงต่อการบาดเจ็บ)
• ควรนาํแบตเตอรี�เก่าที�ไม่ใชง้านแลว้ไปกาํจดัดว้ยวิธีการรไีซเคิลอยา่งปลอดภยั หา้มนาํไปกาํจดั
 รว่มกบัขยะทั �วไป
• หากสายไฟชาํรุดเสียหาย ตอ้งดาํเนินการเปลี�ยนสายไฟโดยช่างจากศนูยบ์รกิารของ
 บรษิทัชารป์ ไทย จาํกดั เพื�อป้องกนัการเกิดอนัตราย
• อปุกรณนี์� ไม่ไดอ้อกแบบมาสาํหรบัการใชง้านโดยบุคคลใดๆ(รวมถึงเด็กเล็ก) ที�มีทกัษะทาง
 กายภาพ การรบัรู ้หรอืทางจติใจมีขอ้บกพรอ่ง หรอืผูซึ้�งไม่มีประสบการณ ์หรอืไม่มีความรูเ้กี�ยวกบั
 เครื�องใชนี้�  ยกเวน้การไดร้บัการควบคมุดแูล หรอืไดร้บัแจง้เกี�ยวกบัการใชง้านของอปุกรณนี์� จาก
  บุคคลที�ดแูลรบัผิดชอบเพื�อความปลอดภยั

ขอ้แนะนาํเพื�อความปลอดภยัที�สาํคญั
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โปรดเก็บรกัษาคู่มือนี�
เครื�องดดูฝุ่ นเครื�องนี� เหมาะสาํหรบัการใชง้านในบา้นเทา่นั�น

• เด็กเล็กจะตอ้งไดร้บัการดแูล ควบคมุเพื�อใหม้ั �นใจว่าพวกเขาจะไม่ไดเ้ลน่กบัอปุกรณนี์�
• อปุกรณนี์� ใชก้บัชุดจา่ยไฟที�มาพรอ้มกบัอปุกรณเ์ทา่นั�น
• อปุกรณนี์� ประกอบดว้ยแบตเตอรี�ที�ไม่สามารถเปลี�ยนได้
• คาํเตอืน: สาํหรบัการชารจ์แบตเตอรี�ใหใ้ชชุ้ดจา่ยไฟที�ใหม้าพรอ้มกบัเครื�องนี� เทา่นั�น
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ทาํความรูจ้กักบัเครื�องดดูฝุ่ นของทา่น 

เครื�องดดูฝุ่ น 

ดา้มจบั 
(สาํหรบัตวัเครื�อง)

สวติชป์ลดล็อคดา้มจบั

ปุ่มสไลดที์�สวติชบ์นมือจบั

สวติชป์ลดล็อคกล่องเก็บฝุ่น

กล่องเก็บฝุ่น

สวติชป์ลดล็อคแปรง
ลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� น

แปรงลกูกลิ� ง
ทาํความสะอาดพื� นไฟฟ้า

อะแด็ปเตอรไ์ฟฟ้า

ท่อโลหะ

ที�เก็บอุปกรณเ์สริม

ชุดท่อโลหะ

ชุดดา้มจบั

หวัแปรงดูดฝุ่น
แบบทู-อิน-วนั 
(อุปกรณเ์สริม)

มือจบั (สาํหรบัตวัเครื�อง)



TH-5

ขอ้มูลจาํเพาะของผลิตภณัฑ์

EC-LH17

AC 100-240V 50/60Hz 0.5A

18V (DC)
100 วตัต์

21.9V (DC) 600mA   

10 วตัต์

2000mAh

4 ชั �วโมง

ชื�อรุน่

การใชก้ระแสไฟฟ้า

แรงดนัไฟฟ้า

กาํลงัไฟฟ้าของตวัเครื�อง

กระแสไฟขาออก

กาํลงัไฟฟ้าของแปรงลกูกลิ� ง
ทาํความสะอาดพื� น

ความจแุบตเตอรี�

ระยะเวลาการชารจ์
มาตรฐาน • GB4706.1       • GB4343.1

• GB4706. 7       • GB17625.1



TH-6

 

หมายเหตุ

รายชื�อสารเคมีอนัตรายตามมาตรฐาน SJ/T11364

• O: หมายความว่ามีส่วนประกอบของสารเคมีอันตรายในวัสดุเนื�อเดียวกันทั�งหมดของชิ�นส่วนอุปกรณ์นั�น 
   ตํ�ากว่าขีดจํากัดที�ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน GB/T26572
• X: หมายความว่ามีส่วนประกอบของสารเคมีอันตรายในวัสดุเนื�อเดียวกันอย่างน้อยหนึ�งชนิดของชิ�นส่วน
  อุปกรณ์นั�น เกินขีดจํากัดที�ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน GB/T26572

ชิ� นสว่น
อปุกรณ์  (Pb) (Hg) (Cd)

PCB

แบตเตอรี� 

อะแด็ปเตอรไ์ฟฟ้า 

สายไฟ

มอเตอร์

ฝาครอบ 

อุปกรณเ์สริม

 (PBB) (PBDE) (Cr(VI))

สญัลกัษณข์องสารเคมีอนัตรายที�กาํหนด 

การอนุรกัษสิ์�งแวดลอ้ม

ผลิตภณัฑนี์� ประกอบดว้ยแบตเตอรีแบบชารจ์ใหมไ่ดที้�มีสารที�อาจกอ่ใหเ้กิดมลพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม
เมื�อกาํจดัผลิตภณัฑโ์ปรดอยา่นําไปรวมกบัขยะในครวัเรือนทั �วไปควรส่งไปยงัจุดรีไซเคิลขยะไฟฟ้า
ตามระเบียบของประเทศหรือทอ้งถิ�นเพื�อชว่ยในการรกัษาสิ�งแวดลอ้ม



TH-7

ขอ้ควรทราบก่อนใชง้าน

หมายเหตุ
• สําหรับการถอดอุปกรณ์ ให้กดสวิตช์ปลดล็อค
 ด้ามจับ แล้วดึงส่วนของด้ามจับออกจากท่อโลหะ

หมายเหตุ
• สาํหรบัการถอดอุปกรณ ์ใหก้ดสวติชป์ลดล็อค
 ดา้มจบั แลว้ดึงชุดท่อโลหะออกจากตวัเครื�องดูดฝุ่น

• นําเครื�องดูดฝุ่นออกมาจากกล่องบรรจุ
• โปรดอ่านคูมื่อการใชง้านอยา่งละเอียด เพื�อใหท่้านใชง้านเครื�องดูดฝุ่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรบัทราบ
   ขอ้ควรระวงัต่างๆ เพื�อป้องกนัความเสียหายที�อาจเกิดกบัทรพัยสิ์น และร่างกายของท่าน

1. เชื�อมตอ่ทอ่โลหะ กบัสว่นของดา้มจบั
  ขณะเชื�อมต่อ ใหจ้บัดา้มจบัโดยใหปุ่้มของดา้มจบัอยูต่รงกบัชอ่งสาํหรบัเชื�อมต่อ
 ของท่อโลหะ จากนั�นสวมดา้มจบัครอบขอ้ต่อที�ท่อโลหะตามแนวตั�ง กดส่วนของ
  ดา้มจบัลงไปใหแ้น่น จนไดย้นิเสียงดงั "คลิก" เพื�อใหก้ารเชื�อมต่อแน่นหนา

2. เชื�อมตอ่ชุดทอ่โลหะเขา้กบัตวัเครื�องดดูฝุ่ น
  ขณะเชื�อมต่อ ใหห้นัดา้มจบัของชุดท่อโลหะไปในทิศทางเดียวกบัมือจบัของ
  ตวัเครื�องดูดฝุ่น จากนั�นสอดชุดท่อโลหะเขา้ไปในส่วนของฐานยดึท่อโลหะ
  ที�ตวัเครื�อง และกดชุดท่อโลหะเขา้ไปในตวัเครื�องจนไดย้นิเสียงดงั "คลิก" 
  เพื�อใหก้ารเชื�อมต่อแน่นหนา

การตดิตั�งอปุกรณข์องเครื�องดดูฝุ่ น



TH-8

การชารจ์แบตเตอรี�ของเครื�องดดูฝุ่ น

หมายเหตุ
• สาํหรบัการถอดอุปกรณ ์ใหก้ดสวติชป์ลดล็อคแปรงทาํความสะอาดพื� น 
 แลว้ดึงตวัเครื�องออกจากแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� นไฟฟ้า

3. เชื�อมตอ่เครื�องดดูฝุ่ นที�มีการตดิตั�งดา้มจบั กบัแปรงลกูกลิ� งทาํความ
  สะอาดพื� นไฟฟ้า 
  ขณะเชื�อมต่อ ใหจ้บัที�มือจบับนตวัเครื�อง แลว้สอดส่วนปลายสุดของเครื�อง
  ดูดฝุ่นเขา้กบัชอ่งดูดอากาศรูปทรงกลมของแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� น
  ไฟฟ้า กดตวัเครื�องเขา้ไปดา้นในชอ่งดูดอากาศจนไดย้นิเสียงดงั 
  "คลิก" เพื�อใหก้ารเชื�อมต่อแน่นหนา

เมื�อเครื�องดูดฝุ่นไฟแบตเตอรี�ตํ �า โปรดชารจ์แบตเตอรี� เมื�อแรงดนัไฟฟ้าตํ �าเกินไปการ
ป้องกนัการปิดเครื�องอตัโนมติัจะทาํงานเพื�อปกป้องแบตเตอรี�และไฟแสดงสถานะจะดบัลง
ในเวลานี� คุณตอ้งชารจ์แบตเตอรี�
วธีิการชารจ์แบตเตอรี�:
1. ดนัปุ่มสไลดที์�สวติชบ์นมือจบัไปยงัตาํแหน่งที�แสดงถึงการปิดการใชง้าน
  และการชารจ์แบตเตอรี�
2. เชื�อมต่อปลายสายดา้นหนึ�งของอะแด็ปเตอรไ์ฟฟ้าเขา้กบัขั�วต่อ
  สายไฟบนเครื�องดูดฝุ่น
3. เสียบปลั�กไฟอีกดา้นของอะแด็ปเตอรไ์ฟฟ้าเขา้กบัเตา้เสียบ
  ปลั�กไฟ ไฟแสดงสถานะการชารจ์จะสวา่งเป็นสีสม้ หรือสีเหลือง
4. โปรดรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะการชารจ์สวา่งเป็นสีเขียว 
  ซึ�งแสดงวา่แบตเตอรี�ถูกชารจ์ไฟจนเต็มแลว้ ระยะเวลา
  การชารจ์แบตเตอรี� คือ ประมาณ 4 ชั �วโมง
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ขอ้ควรทราบ:
1.  หากท่านใชง้านเครื�องดูดฝุ่นเป็นครั�งแรก จะตอ้งชารจ์แบตเตอรี�ใหเ้ต็มประจุ และใชง้านจนแบตเตอรี�
  หมดประจุ จากนั�นจึงทาํการชารจ์แบตเตอรี�จนเต็มเป็นครั�งที�สอง วธีิการนี� จะชว่ยใหแ้บตเตอรี�มีอายุ
  การใชง้านที�ยาวนาน
2. หลงัจากที�ท่านชารจ์ไฟเสร็จแลว้ ใหป้ลดอะแด็ปเตอรไ์ฟฟ้าออกจากเครื�องดูดฝุ่น 
  และเตา้เสียบปลั�กไฟทนัที 



TH-10

การใชง้านเครื�องดดูฝุ่ น

การใชง้านเครื�องดดูฝุ่ นแบบมือถือ

คาํแนะนาํการใชง้าน 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่แบตเตอรี�ของเครื�องดูดฝุ่นถูกชารจ์ไฟจนเต็มแลว้
    โปรดดูหวัขอ้ “การชารจ์แบตเตอรี�ของเครื�องดูดฝุ่น”

2. เมื�อท่านตอ้งการเริ�มใชง้านเครื�องดูดฝุ่น ใหด้นัปุ่มสไลดที์�สวติชบ์นมือจบั 
    ไปที�ตาํแหน่งเริ�มการทาํงาน
    ไฟแสดงสถานะการเปิด/ปิดเครื�องจะสวา่งเป็นสีเขียว

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่แบตเตอรี�ของเครื�องดูดฝุ่นถูกชารจ์ไฟจนเต็มแลว้
    โปรดดูหวัขอ้ “การชารจ์แบตเตอรี�ของเครื�องดูดฝุ่น”

2. ถอดเครื�องดูดฝุ่นแบบมือถือออกมาจากตวัเครื�องหลกั

3. เมื�อท่านตอ้งการเริ�มใชง้านเครื�องดูดฝุ่นแบบมือถือ ใหด้นัปุ่มสไลดที์�สวติช์
    บนมือจบั ไปที�ตาํแหน่งเริ�มการทาํงาน

    ไฟแสดงสถานะการเปิด/ปิดเครื�องจะสวา่งเป็นสีเขียว

• หลงัใชง้านเครื�องดูดฝุ่น ใหด้นัปุ่มสไลดที์�สวติชบ์นมือจบั กลบัไป
   ที�ตาํแหน่งเดิม

หมายเหตุ

• หลงัใชง้านเครื�องดูดฝุ่นแบบมือถือ ใหด้นัปุ่มสไลดที์�สวติชบ์นมือจบั 
   กลบัไปที�ตาํแหน่งเดิม

หมายเหตุ
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การใชง้านอปุกรณเ์สรมิ

ท่านสามารถใชแ้ปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� นในการดูดฝุ่นบนพื� นพรมขนสั�น หรือบนพื� นแข็ง

การใชง้านแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� นไฟฟ้า

ขณะใชง้านแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� นไฟฟ้า หากมีวตัถุแปลกปลอมถูกดูดเขา้ไปมากเกินไป หรือมี
เสน้ใยพนักนัอยูม่ากเกินไป หรือแมแ้ต่เด็กที�เล่นอยูใ่กลเ้ครื�องดูดฝุ่น แหยมื่อเขา้ไปในชอ่งดูดฝุ่นของแปรง
ลกูกลิ� ง จะทาํใหแ้ปรงลกูกลิ� งหยุดทาํงานโดยอตัโนมติั และแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� นจะหยุดการจา่ย
กระแสไฟฟ้าเพื�อป้องกนัอนัตรายที�อาจเกิดขึ� นกบัร่างกาย 

เพื�อความสะดวกสบายในการใชง้านที�มากขึ� น ผลิตภณัฑนี์� จึงไดร้บัการออกแบบมาเป็นพิเศษใหมี้อุปกรณ์
เสริมสาํหรบัการใชง้านในลกัษณะของเครื�องดูดฝุ่นแบบมือถือ ท่านสามารถใชชุ้ดท่อโลหะเป็นอุปกรณเ์สริม
ดว้ยไดเ้ชน่กนั เมื�อใชง้านในลกัษณะของเครื�องดูดฝุ่นแบบมือถือ ท่านจะสามารถเชื�อมต่ออุปกรณเ์สริมเขา้
กบัตวัเครื�องไดโ้ดยตรง ตามความตอ้งการใชง้าน

ใชอุ้ปกรณเ์สริมที�จดัมาใหต้ามคาํอธิบายดงัต่อไปนี� : 

จดัขอ้ต่อที�มีรูปทรงกลมของหวัแปรงดูดฝุ่นทรงแบนแบบ ทู-อิน-วนัใหอ้ยูใ่น
แนวเดียวกนักบัหวัดูดฝุ่นของกล่องเก็บฝุ่นที�ตวัเครื�องดูดฝุ่นแบบมือถือ จากนั�น
ใหส้อดเขา้ไปในแนวตั�งตรงจนสุดทางตามทิศทางของลกูศรที�แสดงในภาพ

การป้องกนัการอดุตนัของแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� นไฟฟ้า
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1. จดัขอ้ต่อรูปทรงกลมของท่อโลหะใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกบัหวัดูดฝุ่นของกล่อง
    เก็บฝุ่นที�ตวัเครื�อง แลว้สอดเขา้ไปในแนวตั�งจนสุดทาง 

2. จดัขอ้ต่อรูปทรงกลมของหวัแปรงดูดฝุ่นทรงแบนแบบทู-อิน-วนัใหอ้ยูใ่น
    แนวเดียวกบัหวัดูดฝุ่นรูปทรงแบน แลว้สอดเขา้ไปในแนวตั�งจนสุดทาง 

หลงัการใชง้าน ใหก้ดสวติชที์�อยูบ่นหวัแปรงดูดฝุ่นเพื�อถอดหวัแปรงออกมา จากนั�นจึงนําหวัแปรงไปสอดไว ้
กบัฐานเสียบหวัแปรงดูดฝุ่นทรงแบนที�อยูท่างดา้นหลงัของดา้มจบั

ติดหวัแปรงทาํความสะอาดทรงแบนแบบทู-อิน-วนัเขา้กบัเครื�องดูดฝุ่น 
เพื�อทาํความสะอาดตามตูติ้ดผนัง, ขอบหนา้ต่าง, โซฟา และการทาํความสะอาด
โต๊ะที�วางติดผนัง

ติดหวัดูดฝุ่นทรงแบนแบบทู-อิน-วนัเขา้กบัเครื�องดูดฝุ่น เพื�อทาํความสะอาด
ตรงจุดที�เขา้ถึงไดย้าก เชน่ ตามซอกบนัได, เฟอรนิ์เจอร ์หรือซอกมุมต่างๆ 
ของหอ้ง
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ขอ้มูลที�สาํคญั
• ขอแนะนําใหเ้ทฝุ่นที�เก็บไวใ้นกล่องเก็บฝุ่นทุกครั�งหลงัการใชง้านเครื�องดูดฝุ่น
• หมั �นทาํความสะอาดแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� นไฟฟ้า และแผ่นกรองอากาศที�เป็นยางอ่อนนุ่มเป็น
   ประจาํ เพื�อประสิทธิภาพการทาํงานที�ดีที�สุดของเครื�องดูดฝุ่น
• แผ่นกรองอากาศที�เป็นยางอ่อนนุ่มไมส่ามารถนําไปลา้งนํ�าได ้หากมีฝุ่นสะสมอยูบ่นแผ่นกรองอากาศ
   มากเกินไป ใหเ้ปลี�ยนแผ่นกรองอนัใหม่

ปิดสวติช ์และถอดปลั�กไฟของเครื�องดูดฝุ่นกอ่นทาํความสะอาด

1. กดสวติชป์ลดล็อคกล่องเก็บฝุ่น แลว้แกะชุดกล่องเก็บฝุ่นออกมา

2. ถอดชุดแผ่นกรองอากาศ

3. เทฝุ่นออกจากกล่องเก็บฝุ่นลงในถงัขยะใหเ้รียบรอ้ย

4. หมุนไซโคลนดกัฝุ่นดา้นล่างตามตวัพิมพที์�อยูบ่นกระบอก 
    แลว้ถอดไซโคลนดกัฝุ่นออกมา

5. ปลดล็อคกรอบฟองนํ�าด้านบน แล้วถอดกรอบฟองนํ�าออกมา

การทาํความสะอาด และดแูลรกัษา
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6. ถอดแผ่นกรองอากาศที�เป็นยางอ่อนนุ่ม โดยใชมื้อจบัตรงริบบิ� น

7.  สไลดปุ่์มสไลดบ์นฝาครอบแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� น
8. ปลดล็อคฝาครอบแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� น
9. ถอดฝาครอบแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� น
10. ถอดแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� นออกมา

11. ลา้งทาํความสะอาดแปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� นโดยใชนํ้�าเปล่า

12. หลงัทาํความสะอาด หรือเปลี�ยนใหม ่ใหป้ระกอบอุปกรณต่์างๆ 
  ตามลาํดบัของการถอดอุปกรณแ์บบยอ้นกลบั
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• ในกรณีที�เกิดความเสียหายอื�นๆ จาํเป็นตอ้งใชเ้ครื�องมือพิเศษ และจะตอ้งดาํเนินการเปลี�ยนอะไหล่
  โดยเจา้หนา้ที�จากศนูยบ์ริการของ บริษัท ชารป์ ไทย จาํกดั เพื�อหลีกเลี�ยงการเกิดอนัตราย

หมายเหตุ

โปรดตรวจสอบคาํแนะนําการแกไ้ขปัญหาดงัต่อไปนี� กอ่นติดต่อศนูยบ์ริการ

มอเตอรไ์มท่าํงาน

เครื�องมีกาํลงัใน
การดูดฝุ่นนอ้ย

ไฟแสดงสถานะการชารจ์
ไมส่วา่งเป็นสีเหลือง
ขณะกาํลงัชารจ์ไฟ

ชารจ์แบตเตอรี�แลว้
แต่แบตเตอรี�หมดเร็ว

แปรงลกูกลิ� งทาํความสะอาดพื� นไฟฟ้าอุดตนั

ปุ่มสไลดข์องตวัเครื�อง 
ไมไ่ดถู้กปรบัไปที�ตาํแหน่งสาํหรบั
การชารจ์ที�ถูกตอ้ง

ชารจ์แบตเตอรี�เร็วเกินไป

แบตเตอรี�เสื�อม สั �งซื� อแบตเตอรี�กอ้นใหม่

ชารจ์แบตเตอรี�ใหเ้ต็มประจุกอ่นใชง้าน

ดนัปุ่มสไลดข์องสวติชที์�ตวัเครื�อง
ไปยงัตาํแหน่งที�ถูกตอ้งกอ่น
ชารจ์แบตเตอรี�

ทาํความสะอาดแปรงลกูกลิ� ง
ทาํความสะอาด

แบตเตอรี�หมดประจุไฟ

ติดตั�งอุปกรณไ์มถู่กตอ้ง

กล่องเก็บฝุ่นเต็มแลว้ 

มีฝุ่นเกาะเต็มแผ่นกรองอากาศ

เทฝุ่นออกจากกล่องเก็บฝุ่นใหเ้รียบรอ้ย

เปลี�ยนแผ่นกรองอากาศอนัใหม่

ชารจ์แบตเตอรี�กอ่นใชง้านเครื�องดูดฝุ่น

ติดตั�งเครื�องดูดฝุ่นกบัแปรงทาํ

ความสะอาดพื� นใหถู้กวธีิ

อาการผิดปกติ สาเหตทีุ�เป็นไปได้ วิธีแกปั้ญหา

การแกไ้ขปัญหา 
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Vacuum cleaner

EC-LH17-WH
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Please read these instructions carefully before 
operating the appliance. 
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Safety Notice
Please follow this instruction manual strictly to operate this unit correctly.
To avoid personal injury and property loss, please comply with the following safety notices.
Accidents may occur if the user doesn’t comply with the safety notices and operates the unit 
incorrectly.

Important Safeguards
• This vacuum cleaner is for family use only. Please do not use it for commercial or other purposes. 
• Please do not use it to clean detergent, kerosene, glass slag, needles, soot, wet dust, 

sewage, matches, and other items.
• Please do not use it to clean cement, gypsum powder, wall powder and other small particles, 

or other large objects, which will cause blockage, motor burn out and other faults.
• Do not place the vacuum cleaner near a heat source.
• electric roller 

brush assembly. Incorrect assembly causes motor fan blockage and eventually can lead to 
motor failure.

• When using, please prevent the suction inlet blockage and electric rolling brush blockage, 
otherwise it can lead to motor failure.

• Please do not pour or splash water or other liquids into the machine to avoid short-circuit 
If you do not use this vacuum cleaner for a prolonged period of time, please make sure 

months.
• When your vacuum cleaner is fully charged or requires cleaning or maintenance, please 

timely unplug the charger plug. While plug and unplug the power cord, please hold the 
charger and do not pull the charging power cord.

• Please use dry cloth when cleaning cleaner, do not use gasoline, alcohol, banana water, or 
other solvents that may cause shell crack or fade.

• Do not use or store the vacuum cleaner in extreme adverse conditions, such as extreme 
temperature. Please use the vaccum cleaner in indoor environment where ambient
temperature is between 5°C - 40°C. 

• This device is for indoor use, please store it in a cool, dry place and do not expose to the 
direct sunlight for a prolonged period of time.

• Discarded battery packs should be safely recycled and disposed of. Do not discard them at will.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, 

its maintenance department or similar department to avoid danger.

• Do not touch rotary brush. (Risk of injury) 

• 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 appliacne by a person
responsible for their safety. 

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
• This appliacne is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. 
• This appliance contains batteries that are non-replaceable. 
• WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit

provided with this appliance. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS. THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
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Know Your Appliance
Vacuum Cleaner

Handle (for unit)

Handheld assembly 
release button

Handheld 
assembly switch

Dust cup release 
button

Dust cup

Brush assembly 
release button

Electric roller 
brush assembly

Power adapter

2 in 1 crevice nozzle 
(accessory)

Metal tube

Block

Metal tube 
assembly

Handheld 
assembly

Handle (for body)
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Model Name EC-LH17-WH

Power Supply 100-240V        50-60Hz  0.5A

Voltage 18V

Input Power 100W

Output 21.9V          600mA

Brush Power 10W

Battery Capacity 2000mAh

Charging Time 4h

Standards • GB4706.1 

• GB4706. 7 

• GB4343.1 

• GB17625.1
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List of Hazardous Substances According to Regulation SJ/T11364

Part Name
Pb Hg Cd Cr (VI) PBB PBDE

PCB X O O O O O

Battery X O O O O O

Adapter X O O O O O

Power Line X O O O O O

Motor O O O O O O

Cover O O O O O O

Accessories O O O O O O

Note
• O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials 

• X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous 

Environmental Protection

This product contains built-in rechargebale batteries, containing substances that may
pollute the environment. When disposing of the product, please do not put it together
with the general household garbage. It should be handed over to the electrical waste
recycling point according to the national regulations, so as to help to preserve the
environment.
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Notices before Operation
• Unpack the vacuum cleaner.

• Read the User Manual carefully, particularly for the usage and cautions for avoiding 
property loss or physical injury for you.

Vacuum Cleaner Assembly

1. Connect the metal tube to the handle component.
When connecting, align the buttons on the handle body 
with the opening on the metal tube. Then insert the handle 

on the handle component until you hear a “click” sound.

Note
• To detach, press the handle release button 

and pull the handle component out of the 
metal tube.

2. Connect the metal tube assembly to the handheld component.
When connecting, align the handle on the metal tube assembly 
with the handle on the handheld component. Then insert the 

metal tube assembly until you hear a “click” sound.

Note
• To detach, press the handheld assembly 

release button and pull the metal tube 
assembly out of the handheld component.
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3. Connect the handheld assembly to the electric roller brush 
assembly.
When connecting, hold the handheld assembly by the body 
handle and insert it at the bottom of the circular air inlet of the 

handheld assembly until you hear a “click” sound.

Note
• To detach, press the brush assembly release button and 

pull the handheld assembly out of the electric roller brush 
assembly.

Charging the Vacuum Cleaner

When the vacuum cleaner is short of power, please charge the battery of the vacuum 

To charge the battery, do the following:
1. Slide the handheld assembly switch to the power 

rging position.
2. Connect one end of the power adapter to the 

power connector on the vacuum cleaner body.
3. Connect the other end of the power adapter to the 

electrical outlet. 
The charging indicator lights orange or yellow. 

4. Wait until the charging indicator lights green 
indicating that the battery is fully charged. The full 
charging time is about four hours.
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Important
• 

then fully discharge the battery and fully charge the battery again. This will help to improve 
the service life of the battery.

• After charging, disconnect the power adapter from the vacuum cleaner and from the 
electrical outlet.
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Operating Instructions
Using the Vacuum Cleaner

1. Make sure the battery of the vacuum cleaner is fully charged.  
Please refer to “Charging the Vacuum Cleaner”.

2. To start using the vacuum cleaner, slide the handheld assembly 
switch to the start position (power on position).

The power indicator lights green.

Note
• 

handheld assembly switch to the original position
(power o�/charging position).

Using the Handheld Cleaner

1. Make sure the battery of the vacuum cleaner is fully charged.  
Please refer to “Charging the Vacuum Cleaner”.

2. Remove the handheld cleaner from the main unit.

3. To start using the handheld cleaner, slide the handheld 
assembly switch to the start position (power on position).

The power indicator lights green.

Note
• 

handheld assembly switch to the original position
(power o�/charging position).
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Using the Electric Roller Brush

Roller Brush Blocking Protection
While using the electric roller brush, if there is excessive volume of foreign bodies inhaled, 

while playing, the operation of the vacuum cleaner will result in an abnormal stop of the 
roller brush, the ground brush will stop power supply, in order to protect the safety of the 
human body.

Using the Accessories

For the convenience of use, this product is specially equipped with accessories for handheld 
vacuum cleaners. The metal tube itself can also be used as part of an accessory. When you 

according to the needs.

Use any of the supplied accessories as described in the following table:

dust cup suction port of the handheld vacuum cleaner. 
Then insert it vertically into the stop position as illustrated.

Align the circular �tting port of the 2 in 1 crevice nozzle with the
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1. Align the circular adaptor of the metal tube with the suction 
port of the dust cup of the handheld vacuum cleaner. Then 
insert it vertically into the stop position.

2. 

suitable to clean wall cabinet, windowsill, sofa, and table

Align the circular adaptor of the 2 in 1 crevice nozzle with 

as illustrated.

2 in 1 crecive nozzle (bristle brush state):

furniture, or tight corners.

2 in 1 crecive nozzle (�at suction state):
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Cleaning and Maintenance
Important
• We recommend to empty the dust cup after each use of the vacuum cleaner.
• 

cotton regularly.
• 

1. 
cup assembly.

2. 

3. Empty the dust cup in a dust bin or trash can.

4. Rotate the lower cyclone cone as indicated on the cylinder and 
then remove the cone.

5. Unlock the upper sponge frame and then remove the frame.
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6. 
handle.

7. 
cover.

8. Unlock the roller brush assembly cover.

9. Remove the roller brush assembly cover.

10. Remove the roller brush from the assembly.

11. Wash the roller brush using water.

12. After cleaning or replacement is done, assemble the vacuum 
cleaner in the reverse order of disassembly.

Slide the sliding button on the electric roller brush assembly
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Troubleshooting
The following issues do not necessary indicate a faulty vacuum cleaner. Please examine the 

Problem Possible Reason Solution
Motor does not 
start

Out of battery power. Charge the vacuum cleaner.

Not assembled correctly. Assemble the handheld 
assembly with the electric 
roller brush correctly.

Low suction power Dust cup is full of dust. Clean the dust cup.

Filter is full of dust.

Any blockage in electric roller 
brush.

Clean the electric roller brush.

Charger indicator 
does not light 
bright yellow when 
charging

The handheld assembly switch is 
not in the correct position.

Slide the handheld assembly 
switch to the correct position.

time after charging
Fully charge the battery.

Battery is aging. Replace the battery.

Note
• This vacuum cleaner does not have serviceable parts. With any indication of malfunction, 

contact the service center for repairs.
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