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เครอืงดดูฝุ่ น
คู่มือการใชง้าน

ขอขอบพระคณุทีทา่นเลือกซือผลิตภณัฑจ์ากชารป์ 

ก่อนเรมิการใชง้านเครอืงดดูฝุ่ นของชารป์ โปรดอา่นคู่มือการใชง้านนีอยา่งละเอียด 

เพือใหไ้ดร้บัประโยชนอ์ยา่งสูงสุดจากการใชง้านเครอืงดดูฝุ่ นนี

EC-SA86B

คาํเตอืน
คู่มือการใชง้านของเครอืงดดูฝุ่ นแบบดา้มจบั รุน่ EC-SA86B.

ก่อนใชผ้ลิตภณัฑ ์โปรดอา่นคู่มือการใชง้านนีอยา่งละเอียด และเก็บรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี

1 เครอืงดดูฝุ่ นรุน่นีถูกออกแบบมาสาํหรบัการใชง้านภายในบา้น หา้มนาํไปใชง้านในเชิงพาณิชย ์หรอืใชง้าน
เพือวตัถุประสงคอื์นๆ

2 โปรดอา่นคู่มือการใชง้านนีอยา่งละเอียดก่อนใชง้าน และเก็บคู่มือนีไวอ้ยา่งเหมาะสม เพือใชส้าํหรบัการ
อา้งอิงในภายหนา้

3 อยา่วางเครอืงดดูฝุ่ นไวใ้กลก้บัเปลวไฟ หรอือปุกรณอื์นๆ ทีมีอณุหภมิูสูง 
4 หา้มใชง้าน หรอืเก็บเครอืงดดูฝุ่ นในสภาวะแวดลอ้มทีไม่เหมาะสมอยา่งรุนแรง เช่น อณุหภมิูสูงเกินไป 

ขอแนะนาํใหใ้ชง้านเครอืงดดูฝุ่ นภายในอาคาร ทีอณุหภมิูระหว่าง 5 °C ถึง 40 °C รวมทงัเก็บรกัษาเครอืง
ดดูฝุ่ นไวใ้นทีแหง้ และหลีกเลียงแสงแดด

5 ชารจ์แบตเตอรใีหเ้ตม็ก่อนใชง้านครงัแรก หรอืหลงัจากเก็บไวเ้ป็นเวลานาน
6 ก่อนเรมิใชง้านเครอืงดดูฝุ่ น ตอ้งตดิตงัแปรงลกูกลิงเขา้กบัตวัเครอืงใหเ้รยีบรอ้ย ไม่เช่นนนัอาจทาํให้

มอเตอรพ์ดัลมอดุตนั สง่ผลใหม้อเตอรไ์หมไ้ด้
7 กรุณาอยา่ใชเ้ครอืงดดูฝุ่ นในการดดูผงซกัฟอก, นาํมนั, เศษแกว้, เข็มเยบ็ผา้, เถา้บุหร,ี ฝุ่ นทีเปียกชืน, นาํ, 

ไมขี้ดไฟ หรอือืนๆ
8 กรุณาอยา่ใชเ้ครอืงดดูฝุ่ นในการดดูผงทีมีอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ผงปูนซีเมนต,์ ผงยปิซมั, ผงฝุ่ นจากผนงั 

หรอืวตัถุขนาดใหญ ่เช่น กระดาษทีขยาํเป็นกอ้น ไม่เช่นนนัจะทาํใหเ้ครอืงทาํงานผิดปกต ิเช่น การอดุตนั 
หรอืมอเตอรไ์หม้

9 อยา่ใหมี้วตัถุใดๆ อดุตนัช่องดดูอากาศเขา้ หรอืแปรงลกูกลิง ไม่เช่นนนัอาจทาํใหม้อเตอรท์าํงานขดัขอ้ง
10 อยา่เท หรอืสาดนาํหรอืของเหลวอืนๆ ไปทีเครอืงดดูฝุ่ น ไม่เช่นนนัจะทาํใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรและทาํให้

เครอืงไหม้
11 หากแปรงลกูกลิงไม่ทาํงาน โปรดตรวจสอบว่าแปรงลกูกลิงมีเสน้ผม หรอืเสน้ใยชนิดอืนๆ เขา้ไปพนัอยู่

หรอืไม่ หากมีใหท้าํความสะอาดทนัที
12 เมือเก็บเครอืงดดูฝุ่ นไวเ้ป็นเวลานาน ควรนาํเครอืงออกมาชารจ์แบตเตอรจีนเตม็ก่อนทีจะนาํไปเก็บไว้

ตามเดิม ใหท้าํการชารจ์อยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน 
13 ถอดปลกัทีชารจ์แบตเตอรก่ีอนทาํความสะอาด หรอืซ่อมเครอืง ควรจบัทีชารจ์แบตเตอรขีณะเสียบปลกั 

หรอืถอดปลกั และหา้มถอดปลกัโดยการดึงกระชากทีสายชารจ์
14 ใชผ้า้แหง้ในการเช็ดทาํความสะอาดเครอืงดดูฝุ่ น หา้มใชข้องเหลวประเภท นาํมนั, แอลกอฮอล,์ แลคเกอร,์ 

ทินเนอร ์ในการเช็ดทาํความสะอาดเครอืง เพราะจะทาํใหพื้นผิวเป็นรอย หรอืสีหลดุลอก
15 หากเครอืงไม่ทาํงานแมจ้ะชารจ์แบตเตอรจีนเตม็แลว้ จะตอ้งนาํเครอืงไปตรวจสอบ และซ่อมแซมทีศนูย์

บรกิารของชารป์ หา้มแยกชินสว่นของเครอืงดดูฝุ่ นดว้ยตวัเอง
16 หลีกเลียงการใชเ้ครอืงดดูฝุ่ นในการดดูวตัถุทีสามารถเขา้ไปอดุตนัอยูภ่ายในเครอืงไดง่้าย เช่น: ถุงพลาสตกิ, 

กระดาษห่อลกูอม, เศษกระดาษชินใหญ ่ซึงอาจสง่ผลกระทบตอ่ฟังกช์นัการทาํงาน และอาจทาํใหเ้ครอืง
ดดูฝุ่ นไม่สามารถทาํงานได ้ควรกาํจดัวตัถุแปลกปลอมทีตดิอยูบ่นหวัแปรงทาํความสะอาดพืนทนัที จากนนั
เครอืงก็จะทาํงานไดต้ามปกติ

17 แบตเตอรเีก่าทีเลิกใชง้านจะตอ้งนาํไปรไีซเคิลอยา่งปลอดภยั หา้มโยนทิงรว่มกบัขยะทวัไป
18 หากสายไฟชาํรุด จะตอ้งเปลียนสายไฟเสน้ใหม่หรอืซ่อมแซมสายไฟโดยบรษิทัผูผ้ลิต, ศนูยบ์รกิาร หรอื

ช่างไฟทีมีความชาํนาญ เพือป้องกนัการเกิดอนัตราย
19 ชินสว่นบางอยา่งของเครอืงดดูฝุ่ นทาํมาจากพลาสตกิวิศวกรรม ABS ขนัสูง พลาสตกิวิศวกรรมของแทจ้ะมี

ผิวสมัผสัทีเกิดขึนตามธรรมชาตริะหว่างกระบวนการหลอ่ ซึงเป็นลกัษณะปกต ิและไม่เป็นอนัตรายตอ่การ
ใชง้าน

ขอ้ควรระวงั:  หากสายไฟของเครอืงนีเกิดชาํรุด จะตอ้งไดร้บัการเปลียนใหม่โดยทางศนูยบ์รกิารทีไดร้บัการแตง่

ตงัโดยชารป์ เพือป้องกนัอนัตรายทีอาจขึน
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สว่นตา่งๆ ของตวัเครอืง

การแกะกล่องบรรจุภัณฑ์
เปิดกล่องบรรจุ หยบิโฟมกนักระแทก, อุปกรณเ์สริมทั้งหมด และตวัเคร่ืองออกมาจากกล่อง จากน้ันแกะถุงพลาสติกออกใหห้มด แลว้นําไป
เก็บไวส้าํหรบัใช้ในการดแูลรกัษา และการซ่อมเคร่ืองในภายหนา้

  หา้มเปิดสวติซเ์คร่ืองดดูฝุ่นจนกวา่จะติดตั้งอุปกรณใ์นส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ีอยา่งครบถว้นตามคาํแนะนํา และศึกษาคาํแนะนําทั้งหมดรวมถึงขั้นตอนการใชง้าน

จนเขา้ใจเป็นอยา่งดี
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1 ปุ่มเปิด/ปิดเคร่ือง 

2 ปุ่มปรบัความเร็ว

3 ปุ่มปลดล็อคท่อโลหะ 

4 ปุ่มปลดล็อคหวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืน

5 กล่องเก็บฝุ่น

6 สวติชป์ลดล็อคกล่องเก็บฝุ่น

7 ท่อโลหะ

8 หวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืน

9 อะแด็ปเตอรไ์ฟฟ้า

10 แปรงทาํความสะอาดผา้แบบท-ูอิน-วนั

11 หวัดดูฝุ่นสาํหรบัซอกเล็กๆ แบบท-ูอิน-วนั
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การตดิตงัอปุกรณ์

1
การเช่ือมต่อหวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืนไฟฟ้ากบัท่อโลหะ
ใชมื้อซา้ยจบัหวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืน และใชมื้อขวาในการสอดท่อโลหะเขา้กบัหวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืนในแนวตั้ง กดท่ี

ดา้มจบัจนกวา่จะไดย้นิเสียงดงั “คลิก”

ขอ้ควรทราบ:  จดัใหด้า้มจบัและหวัแปรงทาํความสะอาดพืนอยูใ่นแนวเดียวกนั เพือใหข้วัตวันาํไฟฟ้าอยูใ่นแนวเดียวกบั

เบา้เสียบ

2
การประกอบท่อโลหะเขา้กบัเคร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถือ
จดัใหเ้คร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถืออยูใ่นแนวเดียวกบัขั้วตวันําไฟฟ้าของท่อโลหะ แลว้กดลงไปจนกวา่จะไดย้นิเสียงดงั “คลิก”

3
อุปกรณเ์สริม
เพ่ือใหส้ามารถใชง้านเคร่ืองดดูฝุ่นในสถานการณต่์างๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย ผลิตภณัฑน้ี์จงึถกูออกแบบมาเป็นพิเศษใหมี้อุปกรณ์

เสริมสาํหรบัเคร่ืองดดูฝุ่น อุปกรณเ์สริมเหล่าน้ีสามารถใชง้านคูก่บัส่วนของเคร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถือ หรือเช่ือมต่อเขา้กบัท่อโลหะ

ท่ีมีขั้วตวันําไฟฟ้า โปรดเช่ือมต่ออุปกรณเ์สริมตามความตอ้งการใชง้าน

ช่ือรุ่น

ช่ืออุปกรณ์

EC-SA86B

แปรงทาํความสะอาดผา้แบบท-ูอิน-วนั

หวัดดูฝุ่นสาํหรบัซอกเล็กๆ แบบท-ูอิน-วนั
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การตดิตงัอปุกรณ์

เช่ือมต่อเคร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถือกบัหวัดดูฝุ่นสาํหรบัซอกเล็กๆ แบบท-ูอิน-วนั
สอดขอ้ต่อหวัดดูฝุ่นสาํหรบัซอกเล็กๆ แบบท-ูอิน-วนัเขา้ไปในท่อดดูอากาศของเคร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถือจนสามารถล็อค

เขา้ดว้ยกนัอยา่งแน่นหนา 

ขอ้ควรทราบ:  เครอืงดดูฝุ่ นแบบมือถือสามารถเชือมตอ่กบัอปุกรณเ์สรมิอืนๆ ดงัตอ่ไปนี: แปรงทาํความสะอาดผา้แบบ

ทู-อิน-วนั ซึงวิธีการเชือมตอ่จะเหมือนกบัการเชือมตอ่กบัหวัดดูฝุ่ นสาํหรบัซอกเล็กๆ แบบทู-อิน-วนั

เช่ือมต่อเคร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถือกบัอุปกรณเ์สริมผ่านทางท่อโลหะท่ีมีขั้วตวันําไฟฟ้า
จดัใหข้ั้วตวันําไฟฟ้าของท่อโลหะอยูใ่นแนวเดียวกบัเคร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถือ แลว้ดนัข้ึนดา้นบนจนไดย้นิเสียงดงั “คลิก”

เช่ือมต่อท่อโลหะท่ีมีขั้วตวันําไฟฟ้ากบัหวัดดูฝุ่นสาํหรบัซอกเล็กๆ แบบท-ูอิน-วนั: สอดขอ้ต่อหวัดดูฝุ่นสาํหรบัซอกเล็กๆ 

แบบท-ูอิน-วนัเขา้ไปตามทิศทางท่ีแสดงในภาพจนกวา่จะสามารถล็อคเขา้หากนัไดอ้ยา่งแน่นหนา 

ขอ้ควรทราบ:  ทอ่โลหะทีมีขวัตวันาํไฟฟ้าสามารถเชือมตอ่กบัอปุกรณเ์สรมิอืนๆ ดงัตอ่ไปนี: แปรงทาํความสะอาดผา้

แบบทู-อิน-วนั ซึงวิธีการเชือมตอ่จะเหมือนกบัการเชือมตอ่กบัหวัดดูฝุ่ นสาํหรบัซอกเล็กๆ แบบทู-อิน-วนั

เคร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถือ

ท่อโลหะ

หวัดดูฝุ่นสาํหรบัซอกเล็กๆ 

แบบท-ูอิน-วนั

การประกอบอุปกรณเ์สริม
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วิธีการใชง้าน

การชารจ์แบตเตอรเีครอืงดดูฝุ่ น

กอ่นใชง้านเคร่ืองดดูฝุ่นครั้งแรก แบตเตอร่ีจะยงัมีพลงังานไมเ่ต็มประจุ ท่านจงึตอ้งชารจ์แบตเตอร่ีเคร่ืองดดูฝุ่นกอ่น เม่ือชารจ์แบตเตอร่ี

จนเต็มแลว้ จงึจะสามารถใชง้านเคร่ืองดดูฝุ่นได้

เช่ือมต่ออะแด็ปเตอรไ์ฟฟ้ากบัพอรต์ชารจ์ไฟของเคร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถือ และเสียบปลั๊กไฟอีกดา้นของอะแด็ปเตอรเ์ขา้กบัเตา้เสียบ

ปลั๊กไฟ 

ขอ้ควรทราบ:  ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึนขณะชารจ์แบตเตอร ีไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างขึนเมือแบตเตอรถูีกชารจ์ไฟ

จนเตม็

ควรชารจ์แบตเตอร่ีทนัทีท่ีพลงังานของแบตเตอร่ีเหลือไมเ่พียงพอสาํหรบัการใชง้าน และเคร่ืองดดูฝุ่นจะปิดการทาํงานโดยอตัโนมติั 

เพ่ือป้องกนัแบตเตอร่ี 

ระยะเวลาในการชารจ์ คือ 3 ชัว่โมง ถึง 4 ชัว่โมง เม่ือไฟแสดงสถานะการชารจ์บนเคร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถือเปล่ียนจากสีแดงเป็นสีเขียว 

แสดงวา่แบตเตอร่ีถกูชารจ์ไฟจนเต็มแลว้ ขอแนะนําใหท่้านชารจ์ไฟต่อไปอีกคร่ึงชัว่โมง ถึง หน่ึงชัว่โมง เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธใ์นการชารจ์ไฟ

ท่ีดียิง่ข้ึน 

ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวา่งข้ึนขณะชารจ์แบตเตอร่ี 

ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสวา่งข้ึนเม่ือแบตเตอร่ีถกูชารจ์ไฟจนเต็ม

การใชง้านเคร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถือ

กดปุ่มเปิด/ปิดเคร่ืองเพ่ือ เปิด และ ปิดการทาํงานของเคร่ืองดดูฝุ่น ถา้ไฟแสดงสถานะสีเขียวสวา่งข้ึน แสดงวา่เคร่ืองดดูฝุ่นอยูใ่นโหมด

ความเร็วปกติ สามารถกดปุ่มปรบัความเร็วใหท้าํงานในโหมดความเร็วสงู ปุ่มควบคุมความเร็วสามารถปรบัระหวา่งความเร็วสงู กบั 

ความเร็วปกติไดอ้ยา่งงา่ยดาย

ปุ่มเปิด/ปิดเคร่ือง
ปุ่มควบคุมความเร็ว
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การใชง้านหวัแปรงทาํความสะอาดพืนไฟฟ้า

หวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืนไฟฟ้าสามารถทาํความสะอาดพ้ืนพรมท่ีมีขนสั้นๆ, พ้ืนแข็ง หรือพ้ืนกระเบ้ือง

ขอ้ควรทราบ:  เวลาทีหวัแปรงทาํความสะอาดพืนไฟฟ้ากาํลงัทาํงาน แลว้แปรงลกูกลิงเกิดหยุดหมุนเพราะมีวตัถุแปลกปลอม

เขา้ไปอดุตนั หรอืมีเสน้ใยเขา้ไปพนัในแปรงมากเกินไป หรอืเด็กแหยมื่อเขา้ไปในแปรงลกูกลิง หวัแปรงทาํความ

สะอาดพืนจะหยุดทาํงาน เพือความปลอดภยั และป้องกนัการเกิดความเสียหายตอ่มอเตอรข์องหวัแปรงทาํความ

สะอาดพืน

ทาํความสะอาดพ้ืน ทําความสะอาดพรม

การใชง้านอุปกรณเ์สริม

หวัดดูฝุ่นสาํหรบัซอกเล็กๆ แบบท-ูอิน-วนั: เหมาะสาํหรบัการทาํความสะอาดบริเวณซอกเล็กๆ, มุมหอ้ง และพ้ืนท่ีแคบอ่ืนๆ

แปรงทาํความสะอาดผา้แบบท-ูอิน-วนั: เหมาะสาํหรบัการดดูฝุ่นบนตูเ้ส้ือผา้, ขอบหนา้ต่าง, โซฟา และพ้ืนผิวโต๊ะ
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ท่อโลหะกบัหวัดดูฝุ่นสาํหรบัซอกเล็กๆ แบบท-ูอิน-วนั หรือแปรงทาํความสะอาดผา้แบบท-ูอิน-วนั: เหมาะสาํหรบัการดดูฝุ่นบนท่ีสงู

ท่ียากต่อการทาํความสะอาด เชน่ เพดาน, ผา้มา่น, ตะแกรงเคร่ืองปรบัอากาศ เป็นตน้
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การดแูลรกัษา

การทาํความสะอาด และการเปลียนชินสว่นอปุกรณ์
ขอ้ควรทราบ:  ขอแนะนาํใหท้าํความสะอาดกลอ่งเก็บฝุ่ นทุกครงัหลงัการใชง้าน เมือกลอ่งเก็บฝุ่ นเตม็ หรอืแผ่นกรองอากาศ HEPA 

อดุตนั จาํเป็นตอ้งทาํความสะอาด และเปลียนใหม่ หากจาํเป็น แปรงลกูกลิงของหวัแปรงทาํความสะอาดพืนอาจ

มีเสน้ผมพนัอยูห่ลงัจากใชง้านไปนานๆ จงึควรทาํความสะอาดอยา่งสมาํเสมอ เพือใหส้ามารถดดูฝุ่ นไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพยงิขึน

การทาํความสะอาดกลอ่งเก็บฝุ่ น และระบบกรองอากาศ

การทําความสะอาดกล่องเก็บฝุ่น

กดสวติชป์ลดล็อคกล่องเก็บฝุ่น หมุนไปตามทิศทางของลกูศร แลว้ถอดกล่องเก็บฝุ่นออกมา

สวติชป์ลดล็อคกล่องเก็บฝุ่น

หมุนท่ีจบักล่องเก็บฝุ่นข้ึนแลว้จบัไว ้จากน้ันดึงไซโคลนดกัฝุ่นออกมาตามทิศทางของลกูศร แลว้จงึคอ่ยเทฝุ่นออกจากกล่องเก็บฝุ่น

การทาํความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

จับท่ีมือจับของแผ่นกรองอากาศ HEPA แล้วหมุนไปตามทิศทางท่ีแสดงไว้บนภาพ ถอดแผ่นกรอง HEPA ออกมา

หมุนไซโคลนดักฝุ่น Grade 1 ไปตามทิศทางท่ีแสดงบนภาพ แล้วถอดลงมาทางด้านล่าง

จากน้ันท่านจะสามารถทาํความสะอาด และลา้งแผ่นกรองอากาศ HEPA, แผ่นกรองอากาศแบบฟองน้ํา, ไซโคลนดกัฝุ่น Grade 2, ถงัดกัฝุ่น 

Grade 2 และ วงแหวนปิดผนึกของถงัดกัฝุ่น Grade 2

แผ่นกรองอากาศ HEPA

ไซโคลนดกัฝุ่น

ไซโคลนดกัฝุ่น Grade 2
แผ่นกรองอากาศแบบฟองน้ํา

ไซโคลนดกัฝุ่น Grade 2

วงแหวนปิดผนึกของถงัดกัฝุ่น Grade 2

ชุดไซโคลนดกัฝุ่น Grade 1
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ขอ้ควรทราบ:  หลงัจากลา้งทาํความสะอาดแผ่นกรอง HEPA และ แผ่นกรองอากาศแบบฟองนาํจะตอ้งผึงใหแ้หง้สนิทก่อนทีจะ

นาํมาใชง้านอีกครงั (การลา้งบอ่ยๆ จะสง่ผลเสียตอ่ประสิทธิภาพการกรองอากาศของแผ่นกรอง HEPA 

ขอแนะนาํใหท้า่นเคาะฝุ่ นออกจากอปุกรณใ์นสว่นนีเป็นหลกัสาํหรบัการทาํความสะอาดตามปกต ิและลา้ง

ทาํความสะอาดเฉพาะในกรณีทีสกปรกมากเกินไปเทา่นนั หรอือาจเปลียนอปุกรณใ์หม่ หากจาํเป็น) หลงัจาก

ทาํความสะอาด ใหป้ระกอบชินสว่นอปุกรณท์งัหมดตามลาํดบัของการถอดแบบยอ้นลาํดบัขึนไป ทา่นจะตอ้งผึง

แผ่นกรอง HEPA และแผ่นกรองอากาศแบบฟองนาํใหแ้หง้สนิท ก่อนทีจะนาํไปประกอบกลบัเขา้เครอืง

แผ่นกรองอากาศ 

HEPA

แผ่นกรองอากาศ HEPA

แผ่นกรองอากาศแบบฟองน้ํา

แผ่นกรองอากาศแบบฟองน้ํา

การลา้งโดยใชน้ํ้าเปล่า

ผ่ึงใหแ้หง้

การทาํความสะอาดแปรงลกูกลิงไฟฟัา

การถอดแปรงลกูกลิงออกมาทาํความสะอาด

1 ดนัปุ่มปลดล็อคแปรงลกูกล้ิงตามทิศทางของลกูศร จากน้ันฝาครอบแปรงลกูกล้ิง จะเดง้ข้ึนโดยอตัโนมติั

2 ดึงดา้นหน่ึงของแปรงลกูกล้ิงไปตามทิศทางท่ีแสดงในภาพ จากน้ัน ถอดแปรงลกูกล้ิงออกมาทาํความสะอาด

3 หลงัจากการทาํความสะอาด ใหป้ระกอบกลบัเขา้เคร่ืองตามลาํดบัของการถอดแบบยอ้นลาํดบัข้ึนไป จากน้ันกดฝาครอบของแปรง

ลกูกล้ิงจนกวา่จะไดย้นิเสียงดงั “คลิก“

ปุ่มปลดล็อคแปรงลกูกล้ิง

ฝาครอบของแปรงลกูกล้ิง
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การเก็บรกัษาเครอืงดดูฝุ่ น

การถอดหวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืนไฟฟ้าออกจากท่อโลหะ

เวลาท่ีท่านตอ้งการเก็บ หรือทาํความสะอาดเคร่ืองดดูฝุ่น หากท่านตอ้งการแยกช้ินส่วนของหวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืนไฟฟ้า 

ใหก้ดปุ่มปลดล็อคหวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืนไฟฟ้า แลว้ดึงท่อโลหะข้ึนดา้นบน  

ปุ่มปลดล็อคหวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืนไฟฟ้า

การถอดสว่นของเครอืงดดูฝุ่ นแบบมือถือออกจากทอ่โลหะ 

ใชมื้อขา้งหน่ึงจบัท่ีมือจบัของตวัเคร่ืองเอาไว ้แลว้ใชมื้ออีกขา้งกดปุ่มปลดล็อคท่อโลหะ แลว้จงึคอ่ยดึงท่อโลหะออกมาตามทิศทางท่ี

แสดงในภาพ

เคร่ืองดดูฝุ่นแบบมือถือ

ปุ่มปลดล็อคท่อโลหะ

ท่อโลหะ

การจดัเก็บเครอืงดดูฝุ่ น

ในกรณีท่ีท่านจะไมใ่ชง้านเคร่ืองดดูฝุ่นเป็นเวลานาน ควรเก็บเคร่ืองดดูฝุ่นไวใ้นท่ีเย็น และแหง้ หลีกเล่ียงแสงแดด หรือความช้ืน
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ก่อนตดิตอ่ขอรบับรกิาร

โปรดตรวจสอบคาํแนะนําตามหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี กอ่นส่งเคร่ืองไปยงัศนูยซ่์อม

อาการผิดปกติ สาเหตทีุเป็นไปได้ วิธีแกปั้ญหา

มอเตอรไ์ม่ทาํงาน

แบตเตอร่ีไมมี่ประจุไฟ ชารจ์แบตเตอร่ีของเคร่ืองดดูฝุ่น

ติดตั้งท่อโลหะ, หวัแปรงทาํความสะอาด

พ้ืนไฟฟ้า, แบตเตอร่ีเขา้กบัตวัเคร่ืองอยา่ง

ไมถ่กูตอ้ง

ตรวจสอบวา่ท่านไดติ้ดตั้งอุปกรณต่์างๆ 

เขา้กบัตวัเคร่ืองไดอ้ยา่งถกูตอ้งหรือไม่

เครอืงมีกาํลงัในการดดูฝุ่ นนอ้ย

กล่องเก็บฝุ่นเต็มแลว้ เทฝุ่นออกจากกล่องเก็บฝุ่น

มีฝุ่นอุดตนัท่ีแผ่นกรองอากาศ HEPA ทาํความสะอาด หรือเปล่ียนแผ่นกรองใหม่

ท่อของหวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืน หรือ

แปรงลกูกล้ิงอุดตนั

ทาํความสะอาดหวัแปรงทาํความสะอาดพ้ืน

ชารจ์แบตเตอรแีลว้ แตแ่บตเตอรหีมด

เรว็

ชารจ์แบตเตอร่ีไมเ่ต็ม ชารจ์แบตเตอร่ีใหเ้ต็มโดยทาํตามคาํแนะนํา

ในคูมื่อน้ี

แบตเตอร่ีเส่ือม เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่

ขอ้ควรทราบ:  ในกรณีทีเกิดความเสียหายอืนๆ ทีจาํเป็นตอ้งใชเ้ครอืงมือระดบัมืออาชีพ จะตอ้งนาํไปซ่อมแซม หรอืเปลียนอะไหล่

โดยบรษิทัผูผ้ลิต, ศนูยซ่์อม หรอืศนูยบ์รกิารของบรษิทั ชารป์ ไทย จาํกดั เพือป้องกนัการเกิดอนัตราย

ขอ้มูลจาํเพาะของผลิตภณัฑ์

ชือรุน่ EC-SA86B

แรงดนัไฟฟ้า 21.6 โวลต ์ 

กาํลงัไฟฟ้าของตวัเครอืง 300 วตัต์

แรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ของอะแด็ปเตอร์ 100 - 240 โวลต ์~ 50 - 60 เฮิรตซ์

แรงดนัไฟฟ้าขาออกของอะแด็ปเตอร์ 25 โวลต ์  600 มิลลิแอมป์

กาํลงัไฟของหวัแปรงทาํความสะอาด 30 วตัต์

ความจแุบตเตอรี 2000 mAh

ระยะเวลาการชารจ์ 3 - 4 ชัว่โมง

การอนุรกัษสิ์งแวดลอ้ม

ผลิตภณัฑน้ี์ประกอบดว้ยแบตเตอร่ีแบบชารจ์ใหมไ่ดท่ี้มีสารท่ีอาจกอ่ใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เม่ือกาํจดัผลิตภณัฑ์

โปรดอยา่นําไปรวมกบัขยะในครวัเรือนทัว่ไปควรส่งไปยงัจุดรีไซเคิลขยะไฟฟ้า ตามระเบียบของประเทศหรือทอ้งถ่ิน

เพ่ือชว่ยในการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม
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VACUUM CLEANER
INSTRUCTION MANUAL
Thank you very much for buying SHARP product.
Before using the product, please read this instruction manual 
carefully and keep it properly.

EC-SA86B

WARNING
Instruction Manual of Sharp handheld Vacuum Cleaner EC-SA86B.
Before using the product, please read this instruction manual carefully and keep it 
properly.

1 This vacuum cleaner is designed for home use. Do not use it for commercial or 
other purposes.

2 Please read this instruction manual carefully before use, properly save and 
store it for future use.

3 Do not put the vacuum close to fi re or other high temperature facility. 
4 Do not use or store the machine under extreme bad conditions, for example, 

extreme temperature. It is recommended to use it indoors between the 
temperatures of 5 °C to 40 °C. Store the machine in dry place and avoid direct 
sunlight.

5 Fully charge the battery before fi rst use or after long storage
6 Before using the vacuum, make sure brushroll is assembled, otherwise, it may 

lead to motor fan blockage, causing motor burn out.
7 Please do not use the vacuum to pick up detergent, oil, glass slag, needle, 

cigarette ash, wet dust, water, matches, etc.
8 Please do not use the vacuum to pick up tiny particles such as cement, gypsum 

powder, wall powder, or large objects such as paper balls, otherwise it will 
cause malfunctions such as blockage and motor burnout.

9 Avoid blockage to air inlet or brushroll, it may cause motor failure.
10 Do not pour or splash water or other liquids into the machine to avoid short 

circuit to burn out the machine.
11 If the brushroll is not working, please check whether the brushroll is entangled 

with hair or other long fi ber, clean it in time.
12 When storing the machine for a long time, ensure that the battery is fully 

charged before storage and charge the machine at least every three months. 
13 Unplug the charger to clean or repair the machine. Hold the charger when 

plugging or unplugging it, and do not pull the charging cord.
14 Use a dry cloth to clean the machine. Liquids like gasoline, alcohol, lacquer 

thinner will cause crack or colour fading and cannot be used.
15 If the machine is not working after fully charged, it must be checked and 

repaired in our designated offi ce, please do not dismantle the machine on your 
own.

16 Avoid to use the vacuum cleaner to pick up easily blockable things such as: 
plastic bags, candy paper, big scrap of paper, which might affect the function, 
even cause failure of working. Please clean the foreign matter on the fl oor head 
in time, then it will work normally.

17 The discarded battery pack shall be recycled safely, do not throw away casually.
18 If there is damage on power cord, to avoid danger, it should be replaced or 

repaired by manufacturer, repairing agency or professional person.
19 Some parts of the cleaner are made of advanced ABS engineering plastics. 

The real engineering plastics will have natural texture left during the casting 
process. This texture is a normal phenomenon. Please feel free to use it.

Caution :  If the cord of this appliances is damaged, it must only be replaced by the 
repair shop appointed by SHARP in order to avoid hazard.
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PRODUCT VIEW

UNPACKING
Open the package, take out the foam pad, all accessories and machine from the package, take off the 
plastic bag and save them for the purpose of future maintenance and repair. 

  Do not switch on your cleaner until you have completely assembled it per the following instructions 
and are familiar with all instructions and operating procedures.
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1 On/off Button 

2 Speed Control Button

3 Metal Tube Release Button 

4 Floor Head Release Button

5 Dust Cup

6 Dust Cup Release Button
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PART INSTALLATION

1 Connect the electric fl oor head with metal tube
Hold the fl oor head with left hand, use right hand to insert the metal tube vertically into fl oor 
head, press the handle until a “click” sound is heard.
Attention:  Keep the handle and fl oor head in the same direction, conductive needle 

shall align with the socket.

2 Assemble the metal tube and handheld vacuum cleaner
Align the handheld vacuum cleaner with the conductive needle of the conductive metal tube, 
push downwards until a “click” sound is heard.

3 Accessories Assembly
For ease of different use, this product is specially equipped with accessories for the vacuum 
cleaner. The accessories can be matched with the handheld part or connected to the 
conductive metal tube. Please connect the accessories as needed.

Model
Name

EC-SA86B

2-in-1 Upholstery Tool

2-in-1 Crevice Tool
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PART INSTALLATION

Connect handheld vacuum cleaner with 2-in-1 crevice tool
Insert 2-in-1 crevice tool connector into the handheld air inlet until it is tightly fi tted. 
Attention:  The handheld vacuum cleaner can also connect the accessories such as: 

2-in-1 upholstery tool, the connecting method is the same as 2-in-1 crevice 
tool.

Connect handheld vacuum cleaner to accessories through conductive metal 
tube
Align the conductive needle of the conductive metal tube with the hand-held vacuum cleaner, 
press upwards until a “click” sound is heard.
Connect conductive metal tube with 2-in-1 crevice tool: Insert 2-in-1 crevice tool connector in 
the direction shown on the picture until it is tightly fi tted. 
Attention:  The conductive metal tube can also connect the accessories such as: 2-in-1 

upholstery tool, the connecting method is the same as 2-in-1 crevice tool.

Handheld
vacuum cleaner

Metal tube

2-in-1 crevice tool

Accessories Assembly
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OPERATION METHODS

Machine Charging
When using the machine for the fi rst time, the battery capacity is not full, need to put the machine to 
charge. The machine is able to be used after the battery is charged fully.
Connect the adaptor with the charging port of the handheld vacuum cleaner and insert the opposite 
side into the outlet. 
Attention: Red indicator lights up when charging. Green indicator lights up when fully 
charged.

Charge the vacuum cleaner in time when battery power is insuffi cient. To protect the battery, the 
vacuum will automatically turn off. 
Charging time is 3 hours to 4 hours. When the charging indicator on the hand-held vacuum turns 
from red to green, it means the vacuum cleaner is fully charged. We recommend continue charging 
for half an hour to one hour, so that the charging effect is better. 

Red indicator lights up when 
charging.
Green indicator lights up 
when fully charged.

Use of Handheld Vacuum Cleaner
Press the on/off button to turn on and turn off the vacuum. Green indicator lights up, it is normal 
mode, press the speed control button to strong mode, the speed control button can switch between 
strong mode and normal mode easily.

On/off button
Speed control button
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Use of Electric Floor Head
Electric fl oorhead can clean short hair carpet, hardfl oor or tile fl oor.
Attention:  When the electric fl oorhead is running, if brushroll stopped running due to big 

foreign object blockage or excessive fi ber entangle, or the child accidentally 
putting hand into brushroll, the fl oorhead will stop working to protect personal 
safety and avoid damage to fl oorhead motor.

Clean the fl oor Clean the carpet

Use of Accessories
2-in-1 crevice tool: Suitable to clean crevices, corners and other narrow areas.

2-in-1 upholstery tool: Suitable to clean dust on closet, windowsill, sofa and table surface.
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Metal tube assemble with 2 in-1 crevice tool or 2-in-1 upholstery tool: Suitable to clean dust on the 
high place diffi cult to clean such as ceiling, curtains, air conditioning grille etc.
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MAINTENANCE

Cleaning and Replacing Parts 
Attention:  It is recommended to clean the dust cup after each use; when the dust cup is full 

or the HEPA fi lter is clogged, it needs to be cleaned and replaced if necessary. 
Floorhead brushroll might be entangled with hair after long time use, it needs to be 
cleaned in time to keep the vacuum working more effi ciently.

Cleaning Dust Cup and Filtration System

Clean dust cup
Press the dust cup release button. Rotate in the direction of the arrow and remove the dust cup.

Release button of the dust cup

Turn up the dust cup handle and hold it, draw out cyclone assembly in the direction of the arrow, 
then dump dust from dust cup.

Clean fi lter assembly
Hold the HEPA fi lter handle and rotate it in the direction shown on the picture. Take out the HEPA fi lter;
Rotate the Grade 1 cyclone assembly in the direction shown on the picture and take it out 
downwards.
Then you can clean and wash HEPA fi lter, foam fi lter, cyclones, Grade 2 cyclones, Grade 2 dust 
bucket and sealing ring of Grade 2 dust bucket.

HEPA fi lter

Cyclones

Grade 2 dust bucket
Foam fi lter

Grade 2 cyclones

Sealing ring of Grade 2 dust bucket

Grade 1 cyclone assembly
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Attention:  If HEPA fi lter and foam fi lter are washed, they need to be completely dried to be 
used again. (Frequent washing will affect the fi ltering effect of HEPA fi lter. We 
recommend that the mainly purpose of the usual cleaning should be knocking 
off the dust and washing if it is too dirty. Replace if necessary). After cleaning, 
assemble all parts in opposite sequence in order to be used again. HEPA fi lter and 
foam fi lter need to be completely dry before assembly.

HEPA fi lter

HEPA fi lter

Foam fi lter

Foam fi lter

Washing with water

Drying

Cleaning Electric Brushroll
Take out the brushroll and clean it
1 Release the brushroll button in the direction of the arrow, the brushroll cover will pop up 

automatically.
2 Take out one side of the brushroll in the same direction as shown on the picture, then brushroll 

can be taken out to clean.
3 After cleaning and replacing, reassemble it in opposite sequence and press the brushroll cover 

until a “click “sound is heard.

Release button of brushroll

Cover of brushroll
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 Storage of Vacuum Cleaner
Disassemble electric fl oor head and metal tube.
When store or clean the vacuum cleaner, if you need to disassemble the electric fl oor head, 
press the electric fl oor head release button, pull upwards the metal tube. 

Release button of fl oor head

 Disassemble the Handheld Vacuum Cleaner and Metal Tube 
Hold the handheld with one hand. Press the release button of metal tube with the other hand and 
pull out the metal tube in the direction shown on the picture.

Handheld vacuum cleaner

Release button of metal tube

Metal tube

 Machine Storage
Please pack the machine if it is not used for a long time. Store the machine in cool and dry place, 
avoiding direct sunlight or humid environment.
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BEFORE ASKING FOR SERVICE
Please check the following issues before sending to designated repair offi ces.

Symptoms Possible Causes Solutions

Motor is not working

Battery has no power Charge the vacuum cleaner

Metal tube, electric fl oor had, 
battery pack is not assembled 
correctly to the machine

Check the accessories are 
assembled correctly to the 
machine

Low suction

Dust cup is full Empty dust cup

HEPA fi lter is blocked by dust Clean or replace fi lter

Floor head hose or brushroll 
blocked

Clean the fl oor head

Short run time after charging
Battery not fully charged Follow instruction manual to 

fully charge the battery

Battery old aging Replace new battery

Attention:  If any other failures occurred, which need professional tools, in order to avoid 
danger, the machine must be repaired or replaced by manufacturer, other 
maintenance offi ces or professionals from similar offi ces.

SPECIFICATION

Model No EC-SA86B

Rated Voltage 21.6 V 

Rated Power 300 W

Power Adaptor Input Voltage 100 - 240 V ~ 50 Hz - 60 Hz

Power Adaptor Output Voltage 25 V  600 mA

Rated Power of Electric Floor Head 30 W

Battery Pack Capacity 2000 mAh

Charging Time 3h - 4h

ENVIRONMENTAL PROTECTION
This product contains batteries or recyclable electronic waste, and the built-in rechargeable battery 
contains substances that may pollute the environment. When disposing of the product, please do not 
put it together with the general household garbage, and hand it over to the e-waste collection place 
specifi ed by the government. This is conducive to environmental protection.
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