
คูมือการใชงาน
เครื่องดูดฝุน
ขอขอบพระคุณที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑจากชารป
กอนเริ่มการใชงานผลิตภัณฑ โปรดอานคูมือการใชงานนี้อยางละเอียด 
และเก็บรักษาคูมือเลมนี้ไวอยางเหมาะสม

ขอควรจำ: โปรดเก็บรักษาคูมือไวสำหรับใชในการอางอิงในภายหนา
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ขอควรทราบเกี่ยวกับคูมือเลมนี้
คูมือเลมนี้จะชวยใหทานไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชงานเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ ดังนั้น 
โปรดเก็บรักษาคูมือเลมนี้ไวสำหรับใชในการอางอิงในภายหนา

คำเตือน :

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการออกแบบและผลิตมาใหมีความสอดคลองตามมาตรฐาน
ดานคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูง อยางไรก็ดี ทานควรปฏิบัติตาม
ขอควรระวังในการใชงานตามที่แนะนำอยูเสมอ

1. โปรดอานคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดในคูมือเลมนี้เพื่อใหทานไดรับประโยชน
สูงสุดจากการใชงานผลิตภัณฑ

2. หามใชงานเครื่องดูดฝุนนอกเหนือจากวัตถุประสงคการใชงานที่แนะนำ
ผลิตภัณฑนี้ไมเหมาะกับการใชงานในเชิงพาณิชย เพราะไดรับการออกแบบ
มาสำหรับการใชงานภายในบาน และการทำความสะอาดภายในรถยนตเทานั้น

3. หามใชงานเครื่องดูดฝุนหากสายไฟ หรือปลั๊กไฟชำรุด
4. หากสายไฟชำรุด จะตองเปลี่ยนสายไฟเสนใหมโดยบริษัทผูผลิต ศูนยบริการ

ชางซอมที่มีความชำนาญการ เพื่อปองกันการเกิดอันตราย
5. แกะบรรจุภัณฑของเครื่องดูดฝุนออกใหหมดกอนเริ่มตนการใชงาน พรอมทั้ง

ตรวจสอบใหแนใจกอนวาผลิตภัณฑมีรองรอยความเสียหายหรือไม หากมี
โปรดแจงศูนยบริการเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องใหม

6. กอนเชื่อมตอเครื่องดูดฝุนกับกระแสไฟฟา โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
แรงดันไฟฟาที่แสดงไวบนตัวเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟาภายในบานของทาน
หรือไม หากไมตรง โปรดติดตอศูนยบริการใกลบานทาน

7. โปรดเก็บรักษาเครื่องดูดฝุนใหหางจากแหลงของความรอน หรือแสงแดด
8. คำเตือน: เก็บรักษาเครื่องดูดฝุนใหอยูในลักษณะที่แหงอยูเสมอ
9. เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อตหรือการบาดเจ็บ หามจุมตัวเครื่องดูดฝุน

สายไฟ หรือปลั๊กไฟลงไปในน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด
10. หามใชงานเครื่องดูดฝุนขณะมือเปยก
11. เก็บรักษาเครื่องดูดฝุนใหหางจากน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน

หรือสารตัวทำละลาย
12. ประกอบชิ้นสวนอุปกรณของเครื่องดูดฝุนใหถูกตองกอนใชงาน
13. หามใชงานอุปกรณเสริมที่ทางบริษัทผูผลิตไมไดแนะนำไว



14.  ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบปลั๊กไฟทุกครั้ง กอนที่จะประกอบ ถอดแยกชิ้นสวน
หรือทำความสะอาดเครื่องดูดฝุน

15.  เครื่องดูดฝุนเครื่องนี้จะสามารถใชงานกับเด็กที่มีอายุตั้งแต 8 ปขึ้นไป
และบุคคลที่มีความบกพรองทางดานรางกาย ประสาทสัมผัส หรือ
ทางดานจิตใจ หรือผูที่ขาดประสบการณและความรู ก็ตอเมื่อไดรับการดูแล
หรือไดรับคำแนะนำอยางใกลชิดเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณอยางปลอดภัย
และเขาใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หามใหเด็กเลนเครื่องดูดฝุน

16. ไมแนะนำใหเด็กใชงานเครื่องดูดฝุนเครื่องนี้
17. ไมควรใหเด็กทำความสะอาด และดูแลรักษาเครื่องดูดฝุน เวนแตวาจะมีผูใหญ

คอยใหคำแนะนำอยางใกลชิด
18. ถือเครื่องดูดฝุนโดยใชมือจับตรงดามจับเทานั้น
19. หามใชงานเครื่องดูดฝุนหากเครื่องตกกระแทกพื้น ชำรุดเสียหาย ถูกทิ้งไว

กลางแจง หรือหลนลงไปในน้ำ
20. หามลากหรือเคลื่อนยายเครื่องดูดฝุนที่สายไฟ ปดประตูหนีบสายไฟ

จูงสายไฟพาดผานขอบหรือมุมที่มีความคม หรือปลอยใหสายไฟสัมผัส
กับพื้นผิวที่มีความรอน

21. โปรดระมัดระวังอยาใหนิ้วมือ และวัตถุอื่นๆ แหยเขาไปในสวนใดก็ตาม
ของเครื่องดูดฝุน เสื้อผาหรือเสนผมอาจเขาไปพันอยูในเครื่องดูดฝุนได
หากใชงานอยางไมถูกวิธี

22. พยายามอยาใหเสนผม เสื้อผา เครื่องประดับ นิ้วมือ เทา และอวัยวะทุกสวน
ของรางกาย อยูใกลกับชองตางๆ และชิ้นสวนที่มีการเคลื่อนไหวของ
เครื่องดูดฝุน

23. ควรดูแลรักษาความสะอาดชองระบายอากาศของตัวเครื่องใหปราศจาก
ฝุนละออง เศษผา เสนผม และวัตถุอื่นๆ ที่อาจเปนอุปสรรคตอ
การไหลเวียนของอากาศ

24. หลีกเลี่ยงการใชงานเครื่องดูดฝุนใกลกับเปลวไฟ เพราะไมเชนนั้นลมที่
ถูกปลอยออกมาจากตัวเครื่องอาจทำใหเปลวไฟดับลง หรือขี้เถาฟุงขึ้นมาได

25. หามใชงานเครื่องดูดฝุนในการดูดวัตถุขนาดใหญ หรือวัตถุที่อาจทำให
เครื่องดูดฝุนเสียหายได

26. หามพยายามดูดเสนผมที่ยาวมาก เชือก เศษผา เพราะอาจเขาไปอุดตัน
อยูในเครื่องดูดฝุน

27. หามใชเครื่องดูดฝุนในการดูดวัตถุที่ยังรอนอยู เชน บุหรี่ ไมขีดไฟ ขี้เถา



28. หามใชเครื่องดูดฝุนในการดูดฝุนละอองอนุภาคขนาดเล็กมาก เชน
ฝุนละอองจากกอนอิฐ ผงปูน และอื่นๆ เพราะอาจทำใหเครื่องดูดฝุน
เสียหายได

29. หามใชเครื่องดูดฝุนในการดูดวัตถุที่เปนของแข็งหรือโลหะ เชน ตะปู
เข็มหมุด และอื่นๆ

30. หามใชเครื่องดูดฝุนในการดูดวัตถุที่เปนสารพิษหรือวัตถุไวไฟ และ
หามใชงานในบริเวณที่มีฝุนละออง ของเหลว หรือไอระเหยที่เสี่ยงตอ
การระเบิดหรือเปนสารพิษ

31. หามแหยวัตถุสิ่งของเขาไปในชองตางๆ ของเครื่องดูดฝุน
32. ใชงานเครื่องดูดฝุนภายในอาคารตรงบริเวณที่แหงสนิทเทานั้น
33. หามใชเครื่องดูดฝุนในการดูดน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด
34. หามใชงานเครื่องดูดฝุนโดยที่ยังไมไดใสแผนกรองอากาศใหครบถวน

หรือใชงานในขณะที่แผนกรองอากาศยังอุดตันอยู
35. หามใชงานเครื่องดูดฝุนในการทำความสะอาดสัตวเลี้ยง
36. ปดสวิตชเครื่องใหเรียบรอยกอนเสียบ หรือถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุน

รวมถึงกอนติดตั้งและถอดอุปกรณเสริมของตัวเครื่อง
37. โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษขณะดูดฝุนตามบันได
38. พยามยามอยาใหอุปกรณเสริมที่นำมาติดตั้งเขาใกลใบหนา และ

รางกายของทาน
39. เครื่องดูดฝุนเครื่องนี้มีอุปกรณปองกันความรอน ซึ่งสามารถตัดไฟ

เมื่อตรวจจับไดวาตัวเครื่องรอนมากเกินไป หากเกิดกรณีเชนนี้
ใหถอดปลั๊กไฟ และพักเครื่องสักครูจนกวาเครื่องจะเย็นสนิท
จึงคอยเริ่มการใชงานใหมอีกรอบ

40. พันสายไฟแบบหลวมๆ วนรอบดามจับ และกระบอกเก็บฝุน
กอนนำเครื่องดูดฝุนไปเก็บรักษา

41. หามเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุนทิ้งไวโดยไมมีคนคอยดูแล
42. ขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม: ในอนาคต หากทานอาจตองการ

กำจัดเครื่องดูดฝุนที่หมดอายุการใชงานแลว โปรดทราบวา ในประเทศ
สหราชอาณาจักร ทานจะไมสามารถนำซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา/
แบตเตอรี่ไปกำจัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปภายในบาน



ระบบตัดไฟเมื่อเครื่องรอนอัตโนมัติ
อุปกรณควบคุมอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัยที่อยูภายในเครื่องดูดฝุนจะชวยปองกัน
มอเตอรไมใหรอนเกินไปเมื่อทางเดินอากาศ หรือแผนกรองอากาศเกิดการอุดตัน 
หากเครื่องดูดฝุนหยุดทำงานกะทันหัน ใหปดสวิตช และถอดปลั๊กโดยทันที จากนั้น 
พักมอเตอรใหเย็นลงกอนประมาณหนึ่งชั่วโมง และนำกระบอกเก็บฝุนไปเทสิ่งสกปรก
ออกใหหมด พรอมทั้งทำความสะอาดแผนกรองอากาศและทางเดินอากาศเปนอยางดี 
จากนั้นจึงคอยเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุนอีกครั้งและเปดสวิตช ในขั้นตอนนี้ เครื่องดูดฝุน
ควรทำงานไดตามปกติ 
เครื่องดูดฝุนรุนนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใชงานทั่วไป วิธีการวัดคาและ
การคำนวณตางๆ ที่ใชมีความสอดคลองตามขอกำหนด EN 60312-1 & EU 
regulation No. 666/2013

รายการอุปกรณที่จัดมาให
• ตัวเครื่องหลักของเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ
• กระบอกเก็บฝุน
• ชุดแผนกรองอากาศ
• แผนกรองอากาศฟองน้ำรูปวงกลม
• ทอเสริมความยาว

• หัวแปรงทำความสะอาด
• หัวดูดฝุนสำหรับซอกเล็กๆ
• หัวดูดฝุนสำหรับโซฟา
• หัวดูดฝุนแบบมีแปรงสำหรับซอกเล็กๆ
• ที่แขวนติดผนัง และอุปกรณติดตั้ง
• คูมือการใชงาน

หัวดูดฝุนแบบมีแปรง
สำหรับซอกเล็กๆ

ภาพแสดง
ชิ้นสวนอุปกรณตางๆ

หัวดูดฝุนสำหรับ
ซอกเล็กๆ 

หัวดูดฝุนสำหรับโซฟา
แผนกรองอากาศ
ฟองน้ำรูปวงกลม

ที่แขวนติดผนัง และ
อุปกรณติดตั้ง



ภาพแสดงชิ้นสวนอุปกรณตางๆ

ดามจับ

ตะขอแขวนเครื่อง

ตัวเครื่องหลัก

กระบอกเก็บฝุน

ปุมปลดล็อค
กระบอกเก็บฝุน

สายไฟ

ปลั๊กไฟ

สวิตชเปด/ปดเครื่อง

สวิตชปลดล็อค

ทอเสริมความยาว

หัวแปรงทำความสะอาด
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กอนที่จะทำการประกอบ หรือถอดชิ้นสวนอุปกรณ 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดปดสวิตช และถอดปลั๊ก
เครื่องดูดฝุนออกจากเตาเสียบปลั๊กไฟเปนที่เรียบรอย

1. จับทอเสริมความยาวใหดานบนสุดของทออยูตรงกับ
จุดเชื่อมตอที่ดานลางของตัวเครื่องหลักพอดี จากนั้น
ดันทอขึ้นไปใหสุดทางจนกวาจะล็อคเขาที่

2. เสียบปลายอีกดานของทอเสริมความยาวเขาไปที่
จุดเชื่อมตอทางดานบนของหัวแปรงทำความสะอาด
จนกวาทอเสริมความยาวจะล็อคเขาที่

ตอนนี้ การประกอบเครื่องดูดฝุนแบบดามจับเสร็จสมบูรณ
และพรอมสำหรับการใชงาน

3. เสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่องเขากับเตาเสียบ
และเปดสวิตชเครื่อง

การประกอบ/การถอดชิ้นสวนอุปกรณ 
และการใชงานเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ
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การเปลี่ยนอุปกรณเสริม

4. เปดสวิตชเครื่องดูดฝุนโดยการเลื่อนสวิตช
 เปด/ปดเครื่องลงดานลาง 

5. เคลื่อนหัวแปรงทำความสะอาดเดินหนาและ
 ถอยหลังไปตามพื้นผิวที่ตองการทำความสะอาด 
 โดยพยายามเคลื่อนหัวแปรงเปนจังหวะอยางสม่ำเสมอ
 หามกดหัวแปรงมากเกินไป แตควรปลอยให
 หัวแปรงทำการดูดฝุนขึ้นมาเอง

6. เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลว ใหปดสวิตชเครื่อง 
 และถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบ

หมายเหตุ: วางเครื่องดูดฝุนแบบดามจับพิงกับผนังหอง 
หรือพื้นผิวแนวตั้งในลักษณะที่มั่นคงปลอดภัย หรือ
วางเครื่องดูดฝุนนอนราบไปกับพื้นหองเมื่อไมไดใชงาน 

กอนเปลี่ยนอุปกรณเสริม โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
ทานไดปดสวิตชเครื่องดูดฝุนเปนที่เรียบรอย

ทานสามารถประกอบหัวแปรงทำความสะอาด และ
หัวดูดฝุนแบบมีแปรงสำหรับซอกเล็กๆ เขากับ
ตัวเครื่องหลักโดยตรงเพื่อใชในการดูดฝุนแบบใกลๆ 
รวมถึงการดูดฝุนและการทำความสะอาดตรงบริเวณ
พื้นที่ดานลาง สำหรับการทำความสะอาดบนที่สูง
ทานสามารถติดตั้งหัวดูดฝุนแบบมีแปรงสำหรับ
ซอกเล็กๆ เขากับทอเสริมความยาวไดเชนกัน

1. หากตองการใชงานในลักษณะของเครื่องดูดฝุน
 แบบมือถือ ใหถอดทอเสริมความยาว และติดตั้ง
 หัวแปรงทำความสะอาดเขากับตัวเครื่องหลัก
 โดยการกดสวิตชปลดล็อคที่อยูทางดานบนของทอเสริม
 ความยาว (1) แลวจึงคอยดึงทอเสริมความยาวออกมา
 จากตัวเครื่องหลัก (2)

2. ถอดหัวแปรงทำความสะอาดออกจากทอเสริมความยาว
 ในลักษณะเดียวกันโดยการกดสวิตชปลดล็อคที่อยูบน
 หัวแปรงทำความสะอาด จากนั้นจึงคอยดึงหัวแปรง
 ออกจากทอเสริมความยาว



3. จับตัวเครื่องหลักใหอยูในแนวเดียวกับ
 หัวแปรงทำความสะอาด แลวกดตัวเครื่อง
 เขากับหัวแปรงจนล็อคเขาหากัน 
 จากนั้น เปดสวิตชเครื่อง

 การติดตั้งอุปกรณในลักษณะนี้
 เปนประโยชนสำหรับการทำความสะอาด
 บันไดหรือโซฟา เมื่อทำความสะอาด
 เสร็จแลว ใหปดสวิตชเครื่อง และ
 ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบใหเรียบรอย

หมายเหตุ: โปรดใชความระมัดระวัง
ในการดูดฝุนตามขั้นบันได วิธีที่ดีที่สุด
คือการเสียบปลั๊กไฟจากบันไดขั้นลางสุด 
และคอยๆ ดูดฝุนจากลางขึ้นบน เพื่อไมให
สายไฟเกะกะ และปองกันการเดินสะดุด
สายไฟจนเปนอันตราย

4. สำหรับการทำความสะอาดตรงบริเวณพื้นที่
 ดานลางโดยใชหัวดูดฝุนแบบมีแปรงสำหรับ
 ซอกเล็กๆ ใหทานเลื่อนหัวดูดฝุนดังกลาว
 เขากับสวนปลายของตัวเครื่องหลักโดยตรง
 สำหรับการทำความสะอาดบนที่สูง ให
 ประกอบหัวดูดฝุนแบบมีแปรงสำหรับ
 ซอกเล็กๆ เขากับทอเสริมความยาว

5. หากตองการใชแปรงที่อยูบนหัวดูดฝุน
 สำหรับซอกเล็กๆ ใหดึงสวนของแปรง
 ทางดานบนไปตามทิศทางของลูกศร
 จนกวาจะล็อคเขาที่

6. หากตองการใชหัวดูดฝุนสำหรับซอกเล็กๆ 
 ใหดันหัวแปรงกลับเขาไปในตำแหนงเดิม



การถอดและการเทสิ่งสกปรก
ออกจากกระบอกเก็บฝุน
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดปดสวิตช
เครื่องกอนที่จะทำการเทสิ่งสกปรกออกจาก
กระบอกเก็บฝุน

เคล็ดลับในการถอดกระบอกเก็บฝุน
ใหงายยิ่งขึ้น คือจะตองถอดอุปกรณเสริม
ออกจากตัวเครื่องใหหมดกอน

1. กดปุมปลดล็อคกระบอกเก็บฝุนที่อยู
ขางใตกระบอกเก็บฝุน (1) แลวดึงออก
จากตัวเครื่องหลัก โดยจะตองจับ
กระบอกเก็บฝุนใหอยูในแนวตั้งตรง (2)

2. ใชนิ้วบีบที่ดานขางของชุดแผนกรองอากาศ
แลวดึงขึ้นดานบนใหหลุดออกจากกระบอก
เก็บฝุน จากนั้น เทเศษสิ่งสกปรกออกจาก
กระบอกเก็บฝุนลงในถังขยะใหเรียบรอย

3. ใสชุดแผนกรองอากาศกลับเขาไป
ในกระบอกเก็บฝุน วางชองทางดาน
บนสุดของกระบอกเก็บฝุนใหเขาล็อค
กับตัวเครื่องหลัก (1) จากนั้น ดันกระบอก
เก็บฝุนเขาไปในตัวเครื่องหลักจนกวา
จะไดยินเสียงคลิกที่แสดงวาล็อคเขาที่แลว (2)

หมายเหตุ: อยาปลอยใหมีเศษสิ่งสกปรก
อยูในกระบอกเก็บฝุนมากจนเกินไป คือ
จะตองไมเกินเครื่องหมายแสดงระดับ
สูงสุด (MAX) ควรเทสิ่งสกปรกออกจาก
กระบอกเก็บฝุนอยางสม่ำเสมอ

ทุกครั้งที่ทานเทสิ่งสกปรกออกจาก
กระบอกเก็บฝุน ใหตรวจสอบชุด
แผนกรองอากาศ และนำไปเคาะกับ
ถังขยะเบาๆ เพื่อกำจัดฝุนละออง
ออกจากแผนกรองอากาศ



1. ถอดกระบอกเก็บฝุน และชุดแผนกรองอากาศ
ออกมา จากนั้นนำไปเทสิ่งสกปรกตามขั้นตอน
ในหัวขอ "การถอดและการเทสิ่งสกปรก
ออกจากกระบอกเก็บฝุน"

การทำความสะอาดแผนกรองอากาศ
กอนเริ่มทำความสะอาดในสวนใดๆ ของเครื่องดูดฝุน
ก็ตาม โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดปดสวิตช 
และถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบปลั๊กไฟเปนที่เรียบรอย

2. ถอดแผนกรองอากาศฟองน้ำรูปวงกลมออกมา
จากชุดแผนกรองอากาศโดยการบีบแท็บที่อยู
ทางดานบนของแผนกรองอากาศ แลวดึงขึ้น
ดานบน นำแผนกรองอากาศไปเคาะกับ
ปากถังขยะเพื่อกำจัดฝุนละอองที่ติดอยูออกใหหมด
จากนั้นจึงคอยใสแผนกรองอากาศกลับเขาที่เดิม

3. ใชแปรงที่มีขนแปรงนุม หรือแปรงทาสีที่สะอาด
ปดฝุนละอองออกจากชุดแผนกรองอากาศ
ชุดแผนกรองอากาศสามารถถอดแยกชิ้นสวน
ออกเปนสามสวน
ใชมือขางหนึ่งจับสวนบนสุดเอาไว จากนั้น
บิดสวนลางตามทิศทางของลูกศรและขอความ
บนชุดแผนกรองอากาศที่ระบุวา "UNLOCK" (ปลดล็อค)

4. ลางกระบอกเก็บฝุน ชิ้นสวนตางๆ ของชุดแผน
กรองอากาศ และแผนกรองอากาศฟองน้ำ
รูปวงกลมโดยใชน้ำอุนจนกวาน้ำที่ไหลผานชิ้นสวน
ที่กำลังลางอยูจะมีความใส จากนั้น นำชิ้นสวน
ที่ลางแลวไปผึ่งใหแหงสนิทประมาณ 24 ชั่วโมง

5. เมื่อชิ้นสวนทั้งหมดแหงสนิทดีแลว ใหประกอบ
ชุดแผนกรองอากาศโดยสังเกตจากขอความที่ระบุ
วา "LOCK" (ล็อค) จากนั้นจึงคอยนำไปใสใน
กระบอกเก็บฝุน และอยาลืมใสแผนกรองอากาศ
ฟองน้ำรูปวงกลมกลับเขาไปที่ดานบนของชุด
แผนกรองอากาศ

6. ใสกระบอกเก็บฝุนกลับเขาไปในตัวเครื่องหลัก
ตามขั้นตอนในหัวขอ "การถอดและการเทสิ่งสกปรก
ออกจากกระบอกเก็บฝุน"



การทำความสะอาดแผนกรองอากาศอยางสม่ำเสมอเปนสิ่งสำคัญ
เนื่องจากแผนกรองอากาศที่อุดตันจะทำใหพลังในการดูดฝุนลดลง อีกทั้งยังทำให
อายุการใชงานของเครื่องดูดฝุนนั้นสั้นลงอีกดวย

ขอมูลในตารางดานลางนี้เปนขอแนะนำเกี่ยวกับความถี่ในการทำความสะอาด
แผนกรองอากาศ:

ชนิดของ
แผนกรองอากาศ 

ชุดแผนกรองอากาศ

แผนกรองอากาศ
ฟองน้ำรูปวงกลม

ความถี่ในการทำความสะอาดที่แนะนำ

• เคาะฝุนละอองออกจากแผนกรองอากาศทุกครั้งที่เทสิ่งสกปรก
 ออกจากกระบอกเก็บฝุน
• ลางทำความสะอาดโดยใชน้ำอุนเดือนละครั้ง หรือบอยกวานี้หากจำเปน

• เคาะฝุนละอองออกจากแผนกรองอากาศทุกครั้งที่เทสิ่งสกปรก
 ออกจากกระบอกเก็บฝุน
• ขจัดฝุนละออง/เศษสิ่งสกปรกออกเปนครั้งคราวเทาที่จำเปน 
 นอกจากนี้ยังสามารถนำไปลางทำความสะอาดโดยใชน้ำอุนเดือนละครั้ง

การแกปญหาการอุดตัน

ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดปดสวิตช และถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุนกอนที่
จะทำการถอดแยกชิ้นสวนของตัวเครื่อง 

เครื่องดูดฝุนอาจเกิดการอุดตันไดหากมีสิ่งสกปรกอยูในกระบอกเก็บฝุน
มากเกินระดับสูงสุด "MAX" แผนกรองอากาศอุดตัน หรือมีวัตถุขนาดใหญ
ถูกดูดเขาไปในเครื่อง

1. ตรวจสอบกระบอกเก็บฝุน และเทสิ่งสกปรกออกใหหมด หากจำเปน

2. ตรวจสอบแผนกรองอากาศทั้ง 2 สวนในตัวเครื่อง พรอมทั้งทำความสะอาด
 สิ่งสกปรก/ฝุนละออง และนำไปลางน้ำใหสะอาด หากจำเปน

3. หากเพิ่งมีการใชหัวแปรงทำความสะอาด หัวดูดฝุนแบบมีแปรงสำหรับซอกเล็กๆ 
 หรือทอเสริมความยาว ใหทำการถอดอุปกรณเหลานี้ออกจากตัวเครื่องหลัก 
 และแยกชิ้นสวนอุปกรณทุกชิ้นออกจากกัน เพื่อดูวามีการอุดตันอยูในสวนใด
 หรือไม หากมี ใหกำจัดสิ่งอุดตันออกใหหมด



การจัดเก็บเครื่องดูดฝุนแบบดามจับ

ทานสามารถจัดเก็บเครื่องดูดฝุนไดอยางปลอดภัย
โดยการแขวนไวกับที่แขวนติดผนังที่จัดมาให
พรอมเครื่อง หรือโดยการถอดแยกชิ้นสวน
อุปกรณเสริมทั้งหมด แลวนำไปเก็บไวรวมกัน
ในตูเก็บของ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้จะชวยปองกัน
ไมใหเครื่องดูดฝุนตกกระแทกพื้นจนทำใหเกิด
ความเสียหาย

ปดสวิตชเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบ
ใหเรียบรอยทุกครั้งกอนทำการจัดเก็บ 

1. ถอดอุปกรณเสริมทุกชิ้นออกจากตัวเครื่องหลัก

2. พันสายไฟวนรอบดานบนของดามจับ และ
 ขางใตกระบอกเก็บฝุน

3. เก็บรักษาเครื่องดูดฝุนแบบดามจับและ
 อุปกรณเสริมตางๆ ใหมิดชิดในที่ที่แหงสนิท



การจัดเก็บเครื่องดูดฝุนแบบดามจับโดยแขวนไวกับที่แขวนติดผนัง

1. เลือกจุดที่เหมาะสมภายในบานของทาน
 สำหรับใชในการแขวนเครื่องดูดฝุนไดอยางปลอดภัย

2. ใชดินสอขีดทำเครื่องหมายแสดงตำแหนงเจาะรู
 ของสกรูที่ตองการบนผนังหอง ขอแนะนำใหทาน
 แขวนเครื่องดูดฝุนในระดับที่ตัวเครื่องสูงพนขึ้น
 มาจากพื้นหองเล็กนอย

3. ใชอุปกรณติดตั้งที่แขวนติดผนังที่จัดมาใหกับผนังหอง
 ที่เหมาะสมเทานั้น

4. ขันสกรูแผงยึดที่แขวนติดผนังและอุปกรณติดตั้งอื่นๆ 
 เขากับผนังใหแนนหนา (โปรดดูภาพประกอบสำหรับ
 ทิศทางในการแขวนแผงยึดเขากับผนังหอง)

5. พันสายไฟวนรอบดานบนของดามจับ และ
 ขางใตกระบอกเก็บฝุน

6. จากนั้น ทานจะสามารถแขวนเครื่องดูดฝุนไว
 กับที่แขวนติดผนัง ตะขอแขวนของตัวเครื่องจะอยู
 ทางดานหลังของตัวเครื่องหลักใกลกับดามจับ



ขอมูลจำเพาะ

หมายเลขรุน

แรงดันไฟฟา

กำลังไฟฟา

ความจุของกระบอกเก็บฝุน

ความยาวของสายไฟ

ขนาดของตัวเครื่อง (ก x ย x ส)

น้ำหนักของตัวเครื่อง

EC-SC42B

220 - 240 โวลต ~ 50/60 เฮิรตซ

450 วัตต

0.35 ลิตร

5.3 เมตร

200 มม. x 250 มม. x 1,100 มม.

1.9 กิโลกรัม






