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ข้อควรระวงัด้�นคว�มปลอดภยั

กรุณาปฏิิบติัตามข้อ้ควรระวงัทีำ�อธิีบายไวด้้า้นล่างเพ่�อหลีกเลี�ยงการบาด้เจ็บ็หร่อความเสี่ยหายทำางด้า้นทำรัพยสิ์่น ข้อ้ควรระวงัด้า้นความปลอด้ภัยัแบ่งตามระด้บั
ความอนัตรายหร่อความเสี่ยหายทีำ�เกิด้จ็ากการใช้ง้านในวธีิีทีำ�ไม่ถููกตอ้ง

ส่ญัลกัษณ์น้ีหมา ยถึูง
ข้อ้ควรระวงั

ส่ญัลกัษณ์น้ีหมายถึูง
สิ่�งทีำ�หา้มทำำา

ส่ญัลกัษณ์น้ีหมายถึูง
สิ่�งทีำ�ตอ้งทำำาตาม

คว�มหม�ยของสัญลกัษณ์

 อนัตร�ย ก�รใช้ง�นไม่ถููกวธีิีอ�จนำ�ไปสู่ก�รเสียชีวติหร่อบ�ดเจบ็ส�หัสได้

หม�ยเหตุเกี�ยวกบัแบตเตอรี�

	● โปรดปฏิบัตติ�มคำ�แนะนำ�อย่�งเคร่งครัดเม่�อทำ�ก�ร
เปลี�ยนแบตเตอรี�
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหแ้บตเตอรี�แตกและรั�ว และ
ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหม,้ การบาด้เจ็บ็ และมลพิษต่อ 
ส่ภัาพแวด้ลอ้มโด้ยรอบ

	● เม่�อมกี�รรั�วของแบตเตอรี�และอเิลก็โทรไลต์เข้�ต�
โดยไม่ตั�งใจ ให้ล้�งต�ด้วยนำ��ทนัที
ไปพบแพทำยท์ำนัทีำหลงัจ็ากทำำาความส่ะอาด้เพ่�อไม่ใหเ้กิด้
แผลทีำ�ตา

	● ห้�มถูอดแยกชิ�นส่วนแบตเตอรี�
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหมแ้ละการ 
บาด้เจ็บ็เน่�องจ็ากความร้อนและการแตกข้องแบตเตอรี�

ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

ห้ามถอดแยก
ชิ�นส่วน

	● กรุณ�อย่�ดูดสเปรย์หร่อละออง (ย�ฆ่�แมลง,  
สเปรย์แต่งผม, นำ��มนัหล่อล่�น ฯลฯ)
	● อย่�ใช้กบัส�รไวไฟ (นำ��มนัก๊�ด, นำ��มนัเบนซิน,  
ทนิเนอร์, ผงหมกึเคร่�องถู่�ยเอกส�ร ฯลฯ)
	● อย่�ดูดควนัและไอนำ��
	● อย่�ดูดโฟมหร่อส�รที�เป็นของเหลว เช่น นำ��ย�
ทำ�คว�มสะอ�ดผ้�ห่ม
	● เกบ็ให้ห่�งจ�กแหล่งที�อ�จทำ�ให้เกดิก�รเผ�ไหม้หร่อ
เปลวไฟ เช่น บุหรี�, ธูีป ฯลฯ

การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหม้

ห้ามทำ

	● กรุณ�อย่�ใช้ผลติภณัฑ์นี�ใกล้แหล่งนำ��, ห้องนำ�� หร่อ
สภ�พแวดล้อมที�เปียกและช่�น
	● โปรดอย่�ทำ�ให้ผลติภณัฑ์นี�หร่อส�ยช�ร์จเปียกหร่อ
จมนำ��
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหมห้ร่อไฟฟ้าช้็อต

หลีกเลี�ยงการทาํให้
ผลิตภณัฑเ์ปียก

	● อย่�ใช้แบตเตอรี�ที�ไม่ได้กำ�หนดไว้
	● อย่�ช�ร์จแบตเตอรี�ด้วยวธีิีที�ไม่ได้กำ�หนดไว้
	● อย่�ใช้แบตเตอรี�ของผลติภณัฑ์นี�กบัเคร่�องอ่�น
	● อย่�ช�ร์จแบตเตอรี�ในสถู�นที�ซึ�งมอุีณหภูมสูิงและ 
ถููกแสงแดดโดยตรง
	● อย่�ว�งแบตเตอรี�ลงในกองไฟหร่อทำ�ให้ร้อน
	● อย่�ทำ�ตก, โยน, ทุบ หร่อบดแบตเตอรี�
	● อย่�ทำ�แบตเตอรี�เปียก
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหแ้บตเตอรี� ร้อน, แตกและรั�ว 
และทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหม,้ การบาด้เจ็บ็ และมลพิษต่อ 
ส่ภัาพแวด้ลอ้มโด้ยรอบ

ห้ามทำ

	● อุปกรณ์นี�ไม่เหม�ะสำ�หรับก�รใช้ง�นโดยบุคคล 
(รวมถูงึเดก็ๆ) ที�มคีว�มส�ม�รถูท�งร่�งก�ย
ประส�ทสัมผสัหร่อจติใจไม่สมบูรณ์หร่อข�ด
ประสบก�รณ์และคว�มรู้  ห�กใช้ง�นควรได้รับก�ร
ดูแลหร่อคำ�แนะนำ�เกี�ยวกบัก�รใช้ง�นเคร่�อง โดย
ผู้รับผดิชอบด้�นคว�มปลอดภยั
	● เดก็ควรได้รับก�รดูแลเพ่�อให้แน่ใจว่�พวกเข�ไม่ได้
เล่นกบัอุปกรณ์
	● ห�กส�ยไฟชำ�รุด จะต้องเปลี�ยนโดยผู้ผลติ, ตวัแทน
บริก�รหร่อบุคคลที�มคุีณสมบัตใิกล้เคยีงกนัเพ่�อ 
หลกีเลี�ยงก�รเกดิอนัตร�ย

ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

 คำ�เต่อน ก�รใช้ง�นไม่ถููกวธีิีอ�จนำ�ไปสู่ก�รเสียชีวติหร่อบ�ดเจบ็ส�หัสได้
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	● ในกรณทีี�มคีว�มผดิปกตหิร่อเสีย กรุณ�หยุดใช้ง�น
แล้วถูอดปลั�กส�ยช�ร์จออกจ�กช่องเสียบส�ยช�ร์จ
ทนัที
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้ควนั, เพลิงไหม ้หร่อ 
ไฟฟ้าช้็อตได้้

[กรณขีองคว�มผดิปกต]ิ
•	มเีสียงผดิปกตหิร่อมกีลิ�นผดิปกติ
•	คว�มร้อนของส�ยช�ร์จผดิปกติ
➡โปรด้หยดุ้ใช้ง้านและตรวจ็ส่อบกบัร้านคา้ทีำ�คุณซ้่ื้อ

ผลิตภัณัฑ์ม์าหร่อตวัแทำนทำอ้งถิู�นโด้ยโทำรไปยงั
หมายเลข้ทีำ�ใหค้ ำาปรึกษาส่ำาหรับเร่�องทีำ�เกี�ยวข้อ้ง

ถอดปลั�ก
ผลิตภัณฑ์

หม�ยเหตุเกี�ยวกบัแบตเตอรี�

	● ในกรณทีี�มกี�รรั�วไหลหร่อกลิ�นของอเิลก็โทรไลต์ 
กรุณ�นำ�ผลติภณัฑ์ไปไว้ให้ห่�งจ�กแหล่งกำ�เนิดไฟ
ทั�งหมดทนัที
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหม้

	● ห�กอเิลก็โทรไลต์กระเดน็ถููกผวิหนังหร่อเส่�อผ้� 
โดยไม่ได้ตั�งใจ โปรดล้�งด้วยนำ��ทนัที
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้การระคายเค่องต่อผวิ
และความเสี่ยหายต่อเส้่่อผา้

	● ในกรณทีี�มกี�รรั�วไหลหร่อกลิ�นของอเิลก็โทรไลต์ 
โปรดหยุดใช้ทนัที
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้ความร้อน, เพลิงไหม ้
หร่อมลพิษได้้

	● เม่�อทำ�ก�รเปลี�ยนแบตเตอรี� ควรเกบ็แบตเตอรี�ให้
พ้นม่อเดก็ท�รก
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้ไฟฟ้าช้็อตหร่อ
การบาด้เจ็บ็ได้้

ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

ห้ามทำ

ใช้ส�ยช�ร์จอย่�งถููกต้อง

	● โปรดกำ�จดัฝุ่นออกจ�กปลั�กส�ยช�ร์จเป็นประจำ�
การส่ะส่มข้องฝุุ่่ นส่ามารถูทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหมห้ร่อ
ไฟฟ้าช้็อตได้เ้น่�องจ็ากความผดิ้ปกติข้องฉนวน

	● โปรดเสียบปลั�กส�ยช�ร์จอย่�งถููกต้องในช่องเสียบ
ส�ยช�ร์จ
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหมห้ร่อ
ไฟฟ้าช้็อตเน่�องจ็ากไฟฟ้าลดั้วงจ็ร

	● โปรดอย่�เสียบปลั�ก หร่อถูอดปลั�กขณะม่อเปียก
เพ่�อหลีกเลี�ยงการถููกไฟฟ้าช้็อต, ไหม ้และการบาด้เจ็บ็

	● หยุดใช้ผลติภณัฑ์ห�กปลั�กชำ�รุด หร่อช่องเสียบ 
ส�ยช�ร์จหลวม
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหมห้ร่อ
ไฟฟ้าช้็อตเน่�องจ็ากไฟฟ้าลดั้วงจ็ร

	● โปรดอย่�ใช้แรงดนัไฟอ่�นนอกเหน่อจ�ก 
100-240V~

การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหมห้ร่อ
ไฟฟ้าช้็อต

	● โปรดอย่�ให้เดก็เลยีส�ยช�ร์จ
อาจ็นำาไปสู่่การบาด้เจ็บ็หร่อไฟฟ้าช้็อตได้้

ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

หลีกเลี�ยงการทาํให้
ผลิตภณัฑเ์ปียก

ห้ามทำ

	● ห้�มถูอดแยกชิ�นส่วน, ซ่อมหร่อดดัแปลงผลติภณัฑ์
ด้วยตนเอง
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหม,้ ไฟฟ้าช้็อต 
หร่อการบาด้เจ็บ็ได้้
โปรด้ตรวจ็ส่อบกบัร้านคา้ข้องคุณทีำ�คุณซ้่ื้อผลิตภัณัฑ์ม์า
หร่อตวัแทำนทำอ้งถิู�นโด้ยโทำรไปยงัหมายเลข้ทีำ�ให้
ค ำาปรึกษาส่ำาหรับเร่�องทีำ�เกี�ยวข้อ้งกบัการซ่ื้อม

ห้ามถอดแยก
ชิ�นส่วน

	● ห้�มใช้เพ่�อจุดประสงค์อ่�นนอกเหน่อจ�กก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ด
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้ความผดิ้ปกติหร่อ 
เพลิงไหม้

	● กรุณ�อย่�ใช้ผลติภณัฑ์ในจุดประสงค์อ่�นนอกเหน่อ
จ�กใช้กบัที�อยู่อ�ศััย
ผลิตภัณัฑ์น้ี์ถููกออกแบบมาเป็นผลิตภัณัฑ์เ์พ่�อใช้ก้บั
ทีำ�อยูอ่าศัยั
กรุณาอยา่ใช้ผ้ลิตภัณัฑ์ใ์นจุ็ด้ประส่งคอ่์�นนอกเหน่อจ็าก
ใช้ก้บัทีำ�อยูอ่าศัยั มิฉะนั้นจ็ะทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหม้

ห้ามทำ

	● อย่�ขึ�นไปนั�งหร่อพงิที�ผลติภณัฑ์
	● โปรดอย่�ใช้ในบริเวณใกล้เคยีงกบัเดก็
	● ห้�มให้เดก็ม�เล่นกบัผลติภณัฑ์นี�
มิฉะนั้นอาจ็ทำำาใหเ้กิด้การบาด้เจ็บ็

	● ผลติภณัฑ์นี�มไีว้สำ�หรับใช้ในอ�ค�รเท่�นั�น
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหม้

ห้ามทำ

  ข้อควรระวงั ก�รใช้ง�นไม่ถููกวธีิีอ�จทำ�ให้เกดิก�รบ�ดเจบ็หร่อคว�มเสียห�ยได้
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	● โปรดใช้ถุูงเกบ็ฝุ่นของแท้แบบใช้แล้วทิ�ง
มิฉะนั้นอาจ็ทำำาใหผ้ลิตภัณัฑ์เ์กิด้ความผดิ้ปกติ
ด้งันั้น โปรด้ประกอบถุูงเกบ็ฝุุ่่ นใหถูู้กตอ้ง

	● อย่�ใช้ถุูงเกบ็ฝุ่นที�ชำ�รุด
มิฉะนั้นฝุุ่่ นทีำ�ถููกดู้ด้เข้า้ไปจ็ะฟุ้งกระจ็ายและอาจ็เป้่อน
หร่อส่่งผลเสี่ยต่อสุ่ข้ภัาพ 

	● ห้�มใช้เม่�อมคีว�มเสียห�ย
มิฉะนั้นอาจ็ทำำาใหเ้กิด้การบาด้เจ็บ็ โปรด้ตรวจ็ส่อบกบั
ร้านคา้ข้องคุณทีำ�คุณซ้่ื้อผลิตภัณัฑ์ม์าหร่อตวัแทำน
ทำอ้งถิู�นโด้ยโทำรไปยงัหมายเลข้ทีำ�ใหค้ ำาปรึกษาส่ำาหรับ
เร่�องทีำ�เกี�ยวข้อ้งกบัการซ่ื้อม

ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

ห้ามทำ

	● เกบ็ให้ห่�งจ�กเปลวไฟและอุปกรณ์ทำ�คว�มร้อน
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหมเ้น่�องจ็ากความ
ร้อนข้องอุปกรณ์ทำำาใหเ้กิด้เปลวไฟทีำ�ใหญ่ข้ึ้นห้ามเข้า

ใกล้ไฟ

ข้อควรระวงัด้ำ�นควำ�มปลอดภยั　ต่อ

	● เม่�อถูอดปลั�กส�ยช�ร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ได้จบั
หัวส�ยช�ร์จ อย่�ดงึที�ส�ยของส�ยช�ร์จ
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหมห้ร่อ 
ไฟฟ้าช้็อตเน่�องจ็ากความเสี่ยหายข้องส่ายไฟ

	● โปรดถูอดปลั�กออกจ�กช่องเสียบส�ยช�ร์จหลงัจ�ก
ใช้ง�นทุกครั�ง
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้เพลิงไหมห้ร่อ 
ไฟฟ้าช้็อต

ถอดปลั�ก
ผลิตภัณฑ์

	● อย่�ถูอดถุูงเกบ็ฝุ่นระหว่�งก�รใช้ง�น
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้อุบติัเหตุได้้

ห้ามทำ

	● อย่�ใช้ง�นผลติภณัฑ์นี�เม่�อหัวดูดถููกปิดกั�น
	● อย่�ปิดกั�นช่องระบ�ยลม
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้การเสี่ยรูป, ความผดิ้
ปกติ หร่อเพลิงไหมเ้น่�องจ็ากความร้อนสู่งเกินไปได้้

ห้ามทำ
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ก�รกำ�จดั
 ●  เม่�อกำาจ็ดั้ผลิตภัณัฑ์น้ี์ โปรด้ถูอด้แบตเตอรี�ออกและกำาจ็ดั้ตามข้อ้บงัคบัข้องทำอ้งถิู�น

เกี�ยวกบัแบตเตอรี�ที�ใช้แล้ว

 ●  อยา่ท้ิำงแบตเตอรี�ในลกัษณะเดี้ยวกบัข้ยะในครัวเร่อนทำั�วไป ควรถูอด้
แบตเตอรี�ออกและส่่งไปยงัส่ถูานทีำ� “รีไซื้เคิลแบตเตอรี�” ในบริเวณ 
ใกลเ้คียง

 ●  ในการถูอด้แบตเตอรี�ออก ใหติ้ด้เทำปทีำ�ปลายทำั้งส่องด้า้นข้องแบตเตอรี�
เพ่�อเป็นฉนวน

 ●  อยา่ใช้ก้บัวตัถุูต่อไปน้ี การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหฟิ้ลเตอร์อุด้ตนัหร่อทำำาใหเ้กิด้ความผดิ้ปกติ

•	นำ��, ของเหลว, ขยะเปียก ฯลฯ
•	ผงจำ�นวนม�ก เช่น สำ�หรับเคร่�องดบัเพลงิ
•	 เหลก็แหลมคม, กระจก ฯลฯ

•	ทร�ย, กรวดจำ�นวนม�ก ฯลฯ
•	วตัถุูที�เลอะอุจจ�ระของสัตว์เลี�ยง
•	ขยะจำ�นวนม�ก

•	ขยะขน�ดใหญ่
•	 ถุูงพล�สตกิและถุูงน่องที�ส�ม�รถูปิดกั�นช่อง

ด้�นในได้ง่�ย

ข้อควรระวงัในก�รใช้ง�น

เกี�ยวกบัชิ�นส่วนวสัดุสิ�นเปล่อง
 ●  ฟิลเตอร์ฟองนำ้า: โปรด้ทำำาการบำารุงรักษาและทำำาความส่ะอาด้ตาม “การทำำาความส่ะอาด้และการบำารุงรักษา”

แบตเตอรี�
(ส่ำาหรับข้าย)
CBL10815

ถุูงเกบ็ฝุ่นแบบใช้แล้วทิ�ง × 25

(ส่ำาหรับข้าย)
FDPAG1414

ฟิลเตอร์ฟองนำ��
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ส่วนประกอบ

ปุ่มกด้

ส่่วนแม่เหลก็ 
(ส่่วนตั้งฉาก)

ช้่องส่ำาหรับช้าร์จ็

ฝุ่าครอบแบตเตอรี�

ด้า้มจ็บั

ตวัเคร่�องหลกั

ช่้องระบายอากาศั
ฝุ่าครอบถุูงเกบ็ฝุุ่่ น

ปุ่มส่ำาหรับถูอด้

ท่ำอปรับข้ยาย

ปุ่มส่ำาหรับถูอด้

หวัดู้ด้ฝุุ่่ น

ฟองนำ้ากรอง

แปรง

ท่ำอตวัเคร่�องหลกั

เซื้ตถุูงเกบ็ฝุุ่่ น

ภัาช้นะบรรจุ็ถุูงเกบ็ฝุุ่่ น

ถุูงเกบ็ฝุุ่่ นแบบใช้แ้ลว้ท้ิำง
※	  พรอ้มอปุกรณเ์ส่รมิ
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 ■  อุปกรณ์

 ■  แผงควบคุมก�รทำ�ง�น (ด้�มจบั)

ด้านหน้า

ชิ�นส่วนติดผนัง แผ่นแปะติดสำรอง

 (ใช้สำหรับชิ�นส่วนติดผนัง)

สกรู x 2

ถุงเก็บฝุ่นที�ใช้แล้วทิ�งู x 25
※มีการติดตั�งถุงเก็บฝุ่นแบบใช้แล้วทิ�ง

 1ใบบนตัวเครื�องหลักของผลิตภัณฑ์

ปลั�กสายชาร์จ

สาย

ตัวแปลงที�ชาร์จ

นอกจากนี�ยังสามารถใช้เป็นหัวแปรง เก็บ
ได้หลังจากหมุนปลายด้านหน้า

ช่องหัวสำ�หรับเกบ็ฝุ่น

ไฟแส่ด้งส่ถูานะ Dust Sensor (เซ็นเซอร์ฝุ่น)

ปุ่มโหมด้ Automatic (อตัโนมตั)ิ

ปุ่ม OFF (หยดุ้)

ปุ่มโหมด้ Normal/Turbo (ปกต/ิเทอร์โบ)

ไฟแสดงสถู�นะก�รช�ร์จ
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ก�รเตรียมคว�มพร้อม

ใช้เป็นเคร่�องดูดฝุ่นแบบม่อถู่อ
•	ใส่่หวัดู้ด้ฝุุ่่ นเข้า้ไปในตวัเคร่�องโด้ยตรง

หัวดูดฝุ่ น

ตัวเครื�อง

ใส่ให้แน่นจนกว่า
คุณจะได้ยินเสียง
คลิก

※	 หลงัจ็ากประกอบแลว้ วางผลิตภัณัฑ์โ์ด้ยนำาด้า้นข้า้งลงเพ่�อไม่ให้
ตกลงมา

วธีิีถูอดหัวดูดฝุ่น/ท่อดูดฝุ่นออก
•	ในการถูอด้หวัดู้ด้ฝุุ่่ น ใหก้ด้ปุ่มส่ำาหรับถูอด้หวัดู้ด้ฝุุ่่ นบนท่ำอดู้ด้ฝุุ่่ น

คา้งไวแ้ลว้ดึ้งออก
•	ในการถูอด้ท่ำอดู้ด้ฝุุ่่ น ใหก้ด้ปุ่มส่ำาหรับถูอด้บนตวัเคร่�องคา้งไว้

ปุ่ มสำหรับถอด

ปุ่ มสำหรับถอดหัวดูดฝุ่ น

 ■  ก�รประกอบเคร่�องดูดฝุ่น

ใช้เป็นเคร่�องดูดฝุ่นแบบด้�มจบั

①ใส่่ท่ำอดู้ด้ฝุุ่่ นเข้า้ไปในตวัเคร่�อง
②ใส่่หวัดู้ด้ฝุุ่่ นเข้า้ไปในท่ำอดู้ด้ฝุุ่่ น

②

①

ท่อดูดฝุ่ น

หัวดูดฝุ่ น

ตัวเครื�อง

ใส่ให้แน่นจนกว่า
คุณจะได้ยินเสียง
คลิก

ใส่ให้แน่นจนกว่า
คุณจะได้ยินเสียง
คลิก

※	 หลงัจ็ากประกอบแลว้ วางผลิตภัณัฑ์โ์ด้ยนำาด้า้นข้า้งลงเพ่�อไม่ให้
ตกลงมา
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 ■  ก�รช�ร์จ

 ●  แบตเตอรี�ไม่ได้ช้้าร์จ็จ็นเตม็เม่�อซ้่ื้อ โปรด้ช้าร์จ็ก่อนใช้ง้าน ใช้เ้วลาใน
การช้าร์จ็จ็นเตม็สู่งสุ่ด้ 3 ช้ั�วโมง

•	โปรด้เสี่ยบปลัก๊ส่ายช้าร์จ็เข้า้กบัช่้องส่ำาหรับช้าร์จ็ข้องตวัเคร่�อง 
และเสี่ยบหวัส่ายช้าร์จ็เข้า้กบัเตา้รับใหแ้น่น

ช่องสำหรับชาร์จ

ปลั�กสายชาร์จ

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

หัวสายชาร์จ

•	เม่�อไฟแส่ด้งส่ถูานะก�รช�ร์จเป็นสี่แด้ง การช้าร์จ็เริ�มตน้ข้ึ้น

เปิด

•	หลงัจ็ากการช้าร์จ็ ไฟแส่ด้งส่ถูานะก�รช�ร์จจ็ะด้บัลง

ปิด

เกี�ยวกบัแบตเตอรี�

 ●  ไม่ถู่อวา่ผดิ้ปกติส่ำาหรับแบตเตอรี�และส่ายช้าร์จ็ทีำ�จ็ะร้อนในข้ณะทีำ�
ช้าร์จ็
 ●  เวลาในการช้าร์จ็และเวลาการใช้ง้านจ็ะเปลี�ยนไปตามอุณหภูัมิข้อง
แบตเตอรี�และส่ถูานะการใช้ง้าน
 ●  กรุณาช้าร์จ็แบตเตอรี� ทีำ�อุณหภูัมิหอ้ง 5°C-35°C ไม่ส่ามารถูช้าร์จ็ได้ต้าม
ปกติในส่ถูานทีำ�ทีำ�มีอุณหภูัมิตำ�ากวา่หร่อสู่งกวา่หร่อส่มัผสั่กบัแส่งแด้ด้
โด้ยตรง อาจ็ทำำาใหเ้วลาทีำ�ใช้ง้านได้ส้่ั้นลงหร่อใช้เ้วลาในการช้าร์จ็นาน
ข้ึ้น
 ●  เม่�อไม่ได้ช้้าร์จ็เป็นเวลานาน (มากกวา่ 10 วนั) โปรด้ช้าร์จ็ก่อนใช้ง้าน

 ■  คว�มจุของแบตเตอรี�ที�เหล่ออยู่
•	เม่�อความจุ็ข้องแบตเตอรี�ทีำ�เหล่ออยูน่อ้ย ไฟแส่ด้งส่ถูานะการช้าร์จ็

จ็ะกะพริบ

กะพริบ

ไฟแส่ด้งส่ถูานะการช้าร์จ็ ความจุ็ข้องแบตเตอรี� ทีำ�เหล่ออยู่

กะพริบช้า้ ปริมาณเหล่อนอ้ย

กะพริบเร็ว
(ไฟแส่ด้งส่ถูานะ

จ็ะด้บัลงในภัายหลงั)
ไม่เหล่อ

•	เม่�อไฟแส่ด้งส่ถูานะการช้าร์จ็กะพริบ กรุณาช้าร์จ็

อ�จทำ�ให้เกดิก�รบ�ดเจบ็เน่�องจ�กตกลงม�โดน เม่�อพงิ
ผลติภณัฑ์ไว้กบัผนัง โปรดระวงัสิ�งต่อไปนี�

 ●  อยา่วางวตัถุูทีำ�เปราะบางหร่อแตกหกัได้ใ้นบริเวณใกล้
เคียงกบัผลิตภัณัฑ์์

 ●  เกบ็ผลิตภัณัฑ์ไ์วใ้หห่้างจ็ากเด้ก็และส่ตัวเ์ล้ียง 

 ●  อยา่พิงผลิตภัณัฑ์ไ์วก้บัผนงัทีำ�ล่�น หากผนงัล่�น อยา่
พยายามตั้งผลิตภัณัฑ์ข้ึ์้น ใหว้างโด้ยนำาด้า้นข้า้งลงเพ่�อ
ช้าร์จ็แบตเตอรี�แทำน

 ●  อยา่วางในแนวทำแยงมุม, วางหวัดู้ด้ฝุุ่่ นห่างหร่อ 
ใกลก้บัผนงัมากเกินไป

 ●  อยา่วางหวัดู้ด้ฝุุ่่ นในด้า้นกลบัหวัหร่อในแนว 
ทำแยงมุม
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วธีิีก�รใช้ง�น

แม่เหลก็ติด้ตั้งไวที้ำ�ด้า้นหลงัข้องตวัหลกั ซึื้� งส่ามารถูแข้วนกบัตวัเคร่�องหลกับนผนงัในแนวตั้งได้ ้โด้ยใช้ส่้่วนข้องผนงักบัแผน่เหลก็เส่ริม

	● กรุณาอยา่ใช้ใ้นส่ถูานทีำ�ทีำ�มีอนัตรายทีำ�อาจ็ทำำาใหเ้กิด้การบาด้เจ็บ็ส่่วนบุคคลหร่อความเสี่ยหายต่อสิ่�งอ่�น ๆ ในกรณีทีำ�หล่นลง

	 ก�รตดิตั�งชิ�นส่วนตดิผนัง
A. ใช้แผ่นแปะตดิ
①	เช้็ด้ฝุุ่่ น นำ้ามนั และความช้่้นทีำ�ติด้อยูบ่นผนงัทีำ�ติด้กบัด้ว้ยแผน่แปะติด้ 

(ณ ข้ณะน้ีโปรด้อยา่ใช้ผ้า้เช้็ด้ส่ารเคมี)
②	กรุณาเปิด้คลี�กระด้าษออกบนช้ิ้นส่่วนติด้ผนงัและด้า้นหลงัข้องแกนลวด้จ็ากนั้นแปะวางลงบนผนงัและ

ใช้แ้รงกด้ มนัใช้เ้วลา 24 ช้ั�วโมงในการรับแรงยดึ้เกาะทีำ�เพียงพอ ส่ำาหรับแผน่แปะติด้ กรุณาอยา่ใช้แ้รง
ก่อนหนา้นั้น

วสัดุและสถู�นที�ไม่เหม�ะสำ�หรับก�รยดึเก�ะ (โดยใช้)

วสัดุ โพลีโพรพิลีน, เอทิำลีน, ยางอ่อนนุ่ม

สถู�นที�

วอลลเ์ปเปอร์, ผนงัทำราย, ผนงัไฟเบอร์, ผนงัวาด้ลาย, ผนงัทีำ�มีการบำารุงข้องฟลูออรีนและซิื้ลิ
กอน

ผนงัทีำ�ไม่เรียบ ส่ถูานทีำ�ทีำ�อยูใ่นอุณหภูัมิสู่งและความช้่้น ผนงัทีำ�ง่ายส่ำาหรับการผา่นข้อง
ความช้่้น กลางแจ็ง้ รอยต่อข้องวอลลเ์ปเปอร์ หร่อรอบ ๆ พ่้นทีำ�

 ●  มนัยากทีำ�จ็ะยดึ้ติด้ในส่ภัาพแวด้ลอ้มทีำ�มีอุณหภูัมิตำ�า กรุณาใช้ใ้นส่ถูานทีำ�ทีำ�มีอุณหภูัมิ 
ในร่มอยา่งนอ้ย 10°C

 ●  พ่้นผวิยดึ้ติด้อาจ็เสี่ยหายหร่อเปลี�ยนเป็นสี่อ่�น เน่�องจ็ากส่ภัาพพ่้นผวิทีำ�แตกต่างกนั 
และเง่�อนไข้ส่ภัาพข้องวอลลเ์ปเปอร์หร่อไมอ้ดั้พิมพ์
 ●  มนัอาจ็หล่นลงจ็ากวอลลเ์ปเปอร์บางประเภัทำ โปรด้ซ่ื้อมแซื้มด้ว้ยส่กรูยดึ้ 
โด้ยมีความจ็ำาเป็นตอ้งตอกระหวา่งการด้ำาเนินงาน
 ●  ไม่ส่ามารถูใช้แ้ผน่แปะติด้ได้อี้กเม่�อเปลี�ยนส่ถูานทีำ� โปรด้ใช้แ้ผน่แปะติด้ส่ำารอง 

หร่อแผน่แปะติด้ทีำ�ข้ายในทำอ้งตลาด้ (แผน่แปะติด้ส่องด้า้นทีำ�ถูอด้ออกได้ ้
ข้อง NITOMS T3973)

※	 โปรด้อา้งอิงตามการฉีกลงข้องแผน่แปะติด้ส่องด้า้น

B. ก�รใช้สกรูยดึ
ในกรณีทีำ�เป็นไปไม่ได้ที้ำ�จ็ะใช้แ้ผน่แปะติด้ โปรด้อยา่คลี�กระด้าษแปะบน
ด้า้นหลงั ข้องส่่วนผนงั ใหซ่้ื้อมแซื้มด้ว้ยส่กรู โปรด้ส่่งส่กรูผา่นรูยดึ้ตาม
ทีำ�แส่ด้งในรูปและ ติด้ตั้งบนผนงั

挂壁部件

粘结片
（背面）

ช้ิ้นส่่วนติด้ผนงั

แผน่แปะติด้ 
(บนด้า้นหลงั) 

960～970mm

安装高度

固定用
螺钉孔
的位置

ก�รตดิตั�งคว�มสูง

ตำาแหน่ง
การติด้ตั้ง
รูส่กรู

固定用螺钉孔

挂壁部件ช้ิ้นส่่วนติด้ผนงั

รูส่กรูส่ำาหรับติด้ตั้ง
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	 ก�รตรึงของส�ยช�ร์จไฟ

ส่่งส่ายช้าร์จ็ไฟผา่นร่องผนงั 

ในกรณีทีำ�อยูใ่กลก้บัซ็ื้อกเกต็และส่ายไฟช้าร์จ็ยาวมาก ส่ามารถูพนัส่ายไฟส่่วนเกินรอบแกนลวด้ได้้

ปลัก๊

ส่ายช้าร์จ็ไฟ

ช้ิ้นส่่วนติด้ผนงั

	● กรุณาส่อด้ส่ายช้าร์จ็ไฟผา่นร่องด้ว้ยความระมดั้ระวงั ไม่เช่้นนั้นอาจ็นำาไปสู่่การเกิด้ไฟไหมเ้น่�องจ็ากความเสี่ยหายข้อง 
ส่ายไฟ

	 แขวนตวัเคร่�องหลกัตั�งตรงกบัผนัง

ทำำาตวัเคร่�องหลกัใช้ต้ั้งตรงกบัผนงั

挂壁部件

本体

ช้ิ้นส่่วนติด้ผนงั

ตวัเคร่�องหลกั

	● กรุณาอยา่แข้วนยกเวน้ส่่วนข้องผนงั มิเช่้นนั้นตวัเคร่�องอาจ็จ็ะลม้ลง
	● กรุณาตั้งในแนวตั้ง มิเช่้นนั้นตวัเคร่�องอาจ็จ็ะลม้ลง
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	 กดปุ่มและเล่อกโหมดก�รทำ�ง�น

•	การทำำางานจ็ะเริ�มข้ึ้นในโหมด้ทีำ�เล่อก

โหมด Automatic (อตัโนมตั)ิ
•	กด้ปุ่ม โหมด Automatic (อตัโนมตั)ิ เพ่�อเริ�มทำำางานในโหมด้

อตัโนมติั

•	ในโหมด้อตัโนมติั แรงดู้ด้จ็ะปรับตามปริมาณข้องฝุุ่่ นทีำ�ตรวจ็พบ
โด้ยเซ็ื้นเซื้อร์ฝุุ่่ น

ปริมาณข้อง
ฝุุ่่ น

ไฟแส่ด้งส่ถูานะ  Dust Sensor 

(เซ็ื้นเซื้อร์ฝุุ่่ น)
แรงดู้ด้

เม่�อมีปริมาณ
มาก

ไฟสี่แด้ง แรง

เม่�อมีปริมาณ
นอ้ย

ไฟสี่เขี้ยว เบา

※	 เม่�อใช้ก้บัพรมและผา้รองทีำ�นอน แรงดู้ด้อาจ็เพิ�มอยา่งต่อเน่�อง
เพราะส่ามารถูตรวจ็จ็บัฝุุ่่ นในบา้นและเส่น้ผมทีำ�ส่ะส่มอยูภ่ัายใน

โหมด Normal/Turbo (ปกต/ิเทอร์โบ)
•	กด้ปุ่มโหมด้ Normal/Turbo (ปกต/ิเทอร์โบ) เพ่�อเริ�มทำำางานใน

โหมด้ปกติ กด้ปุ่มโหมด้ Normal/Turbo (ปกต/ิเทอร์โบ) อีกคร้ัง
เพ่�อส่ลบัเป็นโหมด้เทำอร์โบ

※	 ทุำกคร้ังทีำ�คุณกด้ปุ่ม Normal/Turbo (ปกต/ิเทอร์โบ) จ็ะเป็นการส่ลบั
ระหวา่งโหมด้ปกติและโหมด้เทำอร์โบ

•	ไฟแส่ด้งส่ถูานะ Dust Sensor (เซ็นเซอร์ฝุ่น) ยงัคงเป็น ON (เปิด) 
อยูใ่นโหมด้ Normal/Turbo (ปกต/ิเทอร์โบ) ส่ลบัระหวา่ง Normal/

Turbo (ปกต/ิเทอร์โบ) ตามสี่ข้องไฟแส่ด้งส่ถูานะ
※	 ในการปรับแรงดู้ด้ตามสี่ข้องไฟแส่ด้งส่ถูานะเซ็ื้นเซื้อร์ฝุุ่่ น 

ใหใ้ช้ง้านในโหมด้อตัโนมติั

คำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�น

	 เริ�มทำ�คว�มสะอ�ดพ่�น ฯลฯ

•	เล่�อนหวัดู้ด้ฝุุ่่ นไปข้า้งหนา้และถูอยหลงัอยา่งช้า้ๆ ข้ณะดู้ด้ฝุุ่่ น
•	เม่�อทำำาความส่ะอาด้เส่่�อทำาทำามิ ใหเ้ล่�อนหวัดู้ด้ฝุุ่่ นไปตามแนวข้อง

เส่่�อทำาทำามิ

	 เม่�อทำ�คว�มสะอ�ดเสร็จ ให้กดปุ่ม OFF (ปิด)

•	ผลิตภัณัฑ์จ์็ะหยดุ้
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 ■  ใช้เป็นเคร่�องดูดฝุ่นแบบม่อถู่อ
ส่ามารถูถูอด้ท่ำอดู้ด้ฝุุ่่ นแลว้ใช้เ้ป็นเคร่�องดู้ด้ฝุุ่่ นแบบม่อถู่อได้้

หัวดูดฝุ่น

ใช้หัวแปรงดูดฝุ่น
•	ถูอด้หวัดู้ด้ฝุุ่่ นและหมุนแปรงช่้องอากาศัเข้า้ จ็ากนั้นส่ามารถูใช้เ้ป็น

หวัแปรงดู้ด้ฝุุ่่ นได้้

แปรง

ก�รใช้หัวสำ�หรับเกบ็ฝุ่น
•	ถูอด้หวัดู้ด้และหมุนหวัเกบ็ฝุุ่่ น
•	กรุณาใช้ห้วัเกบ็ฝุุ่่ นในส่ถูานทีำ�ทีำ�มีรอยขี้ด้ข่้วนได้ง่้าย

ก�รกำ�จดัสิ�งสกปรก
การส่ะส่มข้องฝุุ่่ นในถุูงเกบ็ฝุุ่่ นจ็ะส่่งผลใหแ้รงดู้ด้ลด้ลง ด้งันั้นโปรด้
ทำำาความส่ะอาด้ถุูงเกบ็ฝุุ่่ นก่อนทีำ�จ็ะเตม็

	 เปิดฝ�ครอบถุูงเกบ็ฝุ่นและถูอดชุดถุูงเกบ็ฝุ่น
•	วางน้ิวข้องคุณบนทีำ�เปิด้และปิด้ข้องฝุ่าครอบ แลว้ยกข้ึ้นเพ่�อเปิด้ 

ฝาครอบถุงเก็บฝุ่ น

เปิด/ปิดฝาครอบ

	 ถูอดชุดถุูงเกบ็ฝุ่น
•	ดึ้งข้ึ้นตรงๆ แลว้ถูอด้ออก

ชุดถุงเก็บฝุ่ น

	 ก�รกำ�จดัสิ�งสกปรก
•	จ็บัทีำ�มุมหนึ�งข้องถุูงเกบ็ฝุุ่่ นแบบใช้แ้ลว้ท้ิำง ถูอด้ออกจ็ากตวัยดึ้ถุูง

เกบ็ฝุุ่่ นแลว้ท้ิำงไป
※	 ฝุุ่่ นอาจ็ร่วงลงมา ด้งันั้นควรนำาไปถูอด้ทีำ�ถูงัข้ยะ
※	 อยา่ท้ิำงตวัยดึ้ถุูงเกบ็ฝุุ่่ น

ที�ใส่ถุง

ถุงเก็บฝุ่ นแบบ
ใช้แล้วทิ�ง
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ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�รบำ�รุงรักษ�

 

 ● เม่�อทำำาความส่ะอาด้และบำารุงรักษาอุปกรณ์ โปรด้หยดุ้
การทำำางาน นำาส่ายช้าร์จ็ออกจ็ากผลิตภัณัฑ์์
 ●กรุณาอยา่ฉีด้นำ้าใส่่ การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้ 
ไฟฟ้าช้็อต, การบาด้เจ็บ็ หร่อเกิด้ความผดิ้ปกติได้้

 ●อยา่ทำำาความส่ะอาด้อุปกรณ์ด้ว้ยผงซื้กัฟอก, นำ้า, นำ้ ามนัเบนซิื้น,ส่าร
ฟอกข้าว ฯลฯ
 ●อยา่ใช้ผ้า้เคมี

ตวัเคร่�อง, ท่อดูดฝุ่น และด้�นนอกของหัวดูดฝุ่น

ประมาณส่ปัด้าห์ละคร้ัง

•	โปรด้บิด้ผา้ทีำ�ชุ้บนำ้าเยน็หร่อนำ้าอุ่น (ไม่เกิน 40°C) ใหห้มาด้ก่อนใช้้
เพ่�อเช้็ด้ฝุุ่่ นออกจ็ากผลิตภัณัฑ์์
•	หากมีรอยเป้่อนทีำ�เช้็ด้ออกยาก กรุณาเช้็ด้เฉพาะจุ็ด้ด้ว้ยผา้ทีำ�ชุ้บนำ้ายา

ทำำาความส่ะอาด้ทีำ�เป็นกลางเลก็นอ้ย แลว้ใช้ผ้า้แหง้เช้็ด้ออก

หวัดดูฝ ุ่ น

ตวัเครื �อง

ทอ่ดดูฝ ุ่ น

เซ็นเซอร์ฝุ่น　ประมาณส่ปัด้าห์ละคร้ัง

•	เปิด้ฝุ่าครอบถุูงเกบ็ฝุุ่่ น นำาชุ้ด้ถุูงเกบ็ฝุุ่่ นออก มว้นผา้บนส่ำาลีกา้น
หร่อน้ิวม่อแลว้เช้็ด้เซ็ื้นเซื้อร์ทำางด้า้นซื้า้ยและด้า้นข้วาภัายในช่้อง
อากาศัเข้า้
•	หากมีฝุุ่่ นจ็บัทีำ�เซ็ื้นเซื้อร์ อาจ็ทำำาใหเ้กิด้ความผดิ้พลาด้ในการทำำางาน 

กรุณาทำำาความส่ะอาด้อยา่งส่มำ�าเส่มอ

เซ็นเซอร์ด้านขวา

เซ็นเซอร์ด้านซ้าย

	 ตดิตั�งถุูงเกบ็ฝุ่นอนัใหม่
•	ใส่่ถุูงเกบ็ฝุุ่่ นแบบใช้แ้ลว้ท้ิำงเข้า้ไปในช่้องเสี่ยบทำั้ง 4 ส่่วนข้องตวัยดึ้

※	 ติด้ตั้งถุูงเกบ็ฝุุ่่ นแบบใช้แ้ลว้ท้ิำงก่อนใช้ง้าน
※	 อยา่งา้งทีำ�เสี่ยบ

	 ตดิตั�งชุดถุูงเกบ็ฝุ่นในตวัเคร่�อง
•	ใส่่จ็ากด้า้นบนลงในตำาแหน่งเดิ้มโด้ยตรง

※	 ด้นัถุูงเกบ็ฝุุ่่ นแบบใช้แ้ลว้ท้ิำงเข้า้ไปด้า้นในเพ่�อหลีกเลี�ยงไม่ให้
เข้า้ไปติด้ในฝุ่าครอบด้า้นนอกข้องถุูงเกบ็ฝุุ่่ น

	 ปิดฝ�ครอบถุูงเกบ็ฝุ่น
•	โปรด้ลอ็คเข้า้ทีำ�จ็นกวา่คุณจ็ะได้ย้นิเสี่ยงคลิก

ฝาครอบถุงเก็บฝุ่ น

※	 เม่�อติด้ตั้งชุ้ด้ถุูงเกบ็ฝุุ่่ นไม่ถููกตอ้ง ฝุ่าครอบด้า้นนอกข้องถุูงเกบ็ฝุุ่่ น
จ็ะไม่ส่ามารถูปิด้ได้้

ช่องเสียบ
ใส่ถุงเก็บฝุ่นแบบใช้แล้วทิ�ง
เข้าไปในช่องเสียบ

คำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�น　ต่อ
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	 ถูอดฟิลเตอร์ฟองนำ�ออก
•	จ็บัและดึ้งฟิลเตอร์ฟองนำ้าออกจ็ากส่่วนจ็ดั้เกบ็ข้องถุูงเกบ็ฝุุ่่ น

	 ล้�งฟิลเตอร์ฟองนำ�ด้วยนำ�

•	หลงัจ็ากทำำาความส่ะอาด้ โปรด้บิด้และทำำาใหแ้หง้ส่นิทำ

	 ตดิตั�งฟิลเตอร์ฟองนำ�
•	โปรด้ใช้ไ้ข้ควงเพ่�อใส่่ฟิลเตอร์ฟองนำ้าทำั้งช้ิ้นลงในส่่วนจ็ดั้เกบ็ข้อง

ถุูงเกบ็ฝุุ่่ นเพ่�อหลีกเลี�ยงไม่ใหมี้ช่้องวา่ง

	 ตดิตั�งชุดถุูงเกบ็ฝุ่นและปิดฝ�ครอบถุูงเกบ็ฝุ่น
• โปรด้ดู้ทีำ� “การกำาจ็ดั้สิ่�งส่กปรก” ในหนา้ 14 ติด้ตั้งชุ้ด้ถุูงเกบ็ฝุุ่่ น

และปิด้ฝุ่าครอบด้า้นนอก

 ● ติด้ตั้งฟิลเตอร์ฟองนำ้าหลงัจ็ากแหง้ส่นิทำแลว้
 ●ตรวจ็ส่อบใหแ้น่ใจ็วา่ได้ติ้ด้ตั้งฟิลเตอร์ฟองนำ้าแลว้ มิฉะนั้นอาจ็ทำำาให้
เกิด้ความผดิ้พลาด้ได้้

หัวดูดฝุ่น　เม่�อเห็นฝุุ่่ นช้ดั้เจ็น

• นำาเส่น้ผมทีำ�พนักนัหร่อผา้ส่ำาลีทีำ�  บริเวณด้า้นล่างออกด้ว้ยแหนบ

•	เม่�อฝุุ่่ นละอองติด้ภัายในหวัดู้ด้ฝุุ่่ น แรงดู้ด้จ็ะลด้ลง 
ตรวจ็ส่อบเป็นประจ็ำาและนำาข้ยะออกด้ว้ยแหนบหร่อใช้ไ้มห้นีบ
ออกหากข้ยะติด้

ตวัยดึถุูงเกบ็ฝุ่น　เม่�อเห็นฝุุ่่ นช้ดั้เจ็น

• หากตวัยดึ้ถุูงส่กปรก ใหล้า้งด้ว้ยนำ้าแลว้เช้็ด้ใหแ้หง้

ลา้งดว้ยนํ�า

ฟิลเตอร์ฟองนำ��　ประมาณทุำกส่ามเด่้อน

	 ถูอดชุดถุูงเกบ็ฝุ่น
• โปรด้ดู้ทีำ� “การกำาจ็ดั้สิ่�งส่กปรก” ในหนา้ 13 ส่ำาหรับการถูอด้ชุ้ด้ถุูง

เกบ็ฝุุ่่ น.

ชุดถุงเก็บฝุ่ น
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วธีิีก�รเปลี�ยนแบตเตอรี�

ช้าร์จ็ใหถูู้กวธีิี หากเวลาการใช้ง้านส่ั้นลงอยา่งเห็นได้ช้้ดั้ โปรด้เปลี�ยน
แบตเตอรี�

 ■  ก�รถูอดแบตเตอรี�

	  คล�ยเกลยีวฝ�ครอบแบตเตอรี�และถูอดฝ�ครอบ 

แบตเตอรี�

ฝาครอบแบตเตอรี�

※	 เกบ็ส่กรูทีำ�ถูอด้ออกมาใหดี้้เพ่�อไม่ใหส้่กรูหาย

	 ดงึแบตเตอรี�ออกม�เลก็น้อย แล้วถูอดขั�วต่อออก

•	กด้กา้นลอ็คข้ั้วต่อคา้งไวแ้ลว้ถูอด้ออกจ็ากแบตเตอรี�

ขั�วต่อแบตเตอรี�

ก้านล็อค

	 ถูอดแบตเตอรี�และนำ�ออกม�

แบตเตอรี�

※	 อยา่ท้ิำงแบตเตอรี�ในลกัษณะเดี้ยวกบัข้ยะในครัวเร่อนทำั�วไป โปรด้
ติด้เทำปทีำ�ปลายทำั้งส่องด้า้นข้องแบตเตอรี� เพ่�อเป็นฉนวน ควรถูอด้
แบตเตอรี�ออกและส่่งไปยงัส่ถูานทีำ� “รีไซื้เคิลแบตเตอรี�” ในบริเวณ
ใกลเ้คียง

ลิเธียมไอออนสำหรับ
การรีไซเคิล

 ■  ก�รตดิตั�งแบตเตอรี�
•	ติด้ตั้งแบตเตอรี�ในลำาด้บัยอ้นหลงัข้องวธีิีการถูอด้

	 ใส่แบตเตอรี�ใหม่เข้�ไป

แบตเตอรี�ใหม่

 ● เม่�อติด้ตั้งแบตเตอรี�ใหม่ ใหข้้ยบัไปทีำ� 
ด้า้นข้วาบนก่อนเพ่�อไม่ใหไ้ปหนีบ 

ส่ายไฟ จ็ากนั้นจึ็งใส่่แบตเตอรี� เข้า้ไป 
การไม่ปฏิิบติัตามอาจ็ทำำาใหเ้กิด้ 
ไฟฟ้าช้็อตหร่อเพลิงไหมเ้น่�องจ็าก 
ความเสี่ยหายข้องส่ายไฟ

	 เช่�อมต่อกบัขั�วต่อ

•	ใส่่และกด้ทีำ�ฝัุ่�งข้ั้วต่อเพ่�อลอ็คกา้นลอ็คใหแ้น่น

กา้นลอ็ค

ขั�วต่อ

	 ใส่แบตเตอรี�ให้แน่นและตดิตั�งฝ�ครอบแบตเตอรี�

ฝาครอบแบตเตอรี�

	 ขนัสกรูให้แน่นเพ่�อยดึฝ�ครอบแบตเตอรี�ให้เข้�ที�
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ก�รแก้ไขปัญห�

เปิดเคร่�องไม่ตดิ
(ไม่ทำ�ง�น)

 ●แบตเตอรี�หมด้  ●ช้าร์จ็แบตเตอรี�โด้ยใช้ส้่ายช้าร์จ็แบตเตอรี� ต่อเข้า้กบัตวัเคร่�อง ➡ ➡

 ●แบตเตอรี� เหล่ออยูน่อ้ย  ● ช้าร์จ็แบตเตอรี�โด้ยใช้ส้่ายช้าร์จ็แบตเตอรี� ต่อเข้า้กบัตวัเคร่�อง ➡ ➡

 ● ปิด้ฝุ่าครอบถุูงเกบ็ฝุุ่่ นใหส้่นิทำ ●ฝุ่าครอบถุูงเกบ็ฝุุ่่ นปิด้ไม่ส่นิทำ➡ ➡
แรงดูดน้อย

 ●ฝุุ่่ นส่ะส่มในถุูงเกบ็ฝุุ่่ น  ● กรุณาทำำาความส่ะอาด้สิ่�งส่กปรก ➡ ➡

 ● ฟิลเตอร์ฟองนำ้าตนั  ● ตรวจ็ส่อบใหแ้น่ใจ็วา่ได้ติ้ด้ตั้งฟิลเตอร์ฟองนำ้า ➡ ➡

 ●ฝุุ่่ นติด้อยูใ่นหวัดู้ด้ฝุุ่่ นและท่ำอดู้ด้ฝุุ่่ น  ●กรุณาทำำาความส่ะอาด้หวัดู้ด้ฝุุ่่ นและท่ำอดู้ด้ฝุุ่่ น ➡ ➡

แรงดูดน้อย
มเีสียงดงัขณะเคร่�อง
ทำ�ง�น

ไม่ดูดฝุ่นเข้�ไป
แต่ไฟแสดงสถู�นะ
เซ็นเซอร์ฝุ่นเป็นสี
แดง

 ●ฝุุ่่ นทีำ�เซ็ื้นเซื้อร์ฝุุ่่ น  ●กรุณาทำำาความส่ะอาด้เซ็ื้นเซื้อร์ฝุุ่่ น ➡ ➡

ไฟแสดงสถู�นะ
เซ็นเซอร์ฝุ่นไม่สว่�ง
เป็นสีเขยีว

 ● ใช้ก้บัพรมหร่อผา้รองทีำ�นอน
 ●ไฟสี่แด้งยงัคงส่วา่งอยูเ่พราะตรวจ็จ็บัฝุุ่่ นในบา้นและเส่น้ผมทีำ�
ส่ะส่มอยูภ่ัายใน➡ ➡

ไฟแสดงสถู�นะ
เซ็นเซอร์ฝุ่นไม่สว่�ง
เป็นสีแดง

 ●หากไม่ได้ติ้ด้ตั้งหวัดู้ด้ฝุุ่่ นและท่ำอดู้ด้ฝุุ่่ น
ไว ้แส่งจ็ากภัายนอกจ็ะเข้า้สู่่เซ็ื้นเซื้อร์ฝุุ่่ น 
ซึื้� งอาจ็ทำำาใหเ้กิด้การทำำางานผดิ้พลาด้ 
ได้ง่้าย

 ●หากการทำำางานยงัคงผดิ้ปกติอยู ่ใหติ้ด้ตั้งหวัดู้ด้ฝุุ่่ น, ท่ำอดู้ด้ฝุุ่่ น 
ฯลฯ จ็ากนั้นลองใช้อี้กคร้ัง➡ ➡

สีของไฟแสดงสถู�นะ
เซ็นเซอร์ฝุ่นเปลี�ยนไป 
แต่แรงดูดไม่เปลี�ยน

 ●ทำำางานในโหมด้ปกติหร่อเทำอร์โบ

 ● ในโหมด้ปกติหร่อเทำอร์โบ ไม่วา่สี่ข้องไฟแส่ด้งส่ถูานะ
เซ็ื้นเซื้อร์ฝุุ่่ นจ็ะเป็นแบบใด้ การทำำางานจ็ะเป็นแบบในโหมด้น้ี 
ในการปรับแรงดู้ด้ตามสี่ข้องไฟแส่ด้งส่ถูานะเซ็ื้นเซื้อร์ฝุุ่่ น 
ใหใ้ช้ง้านในโหมด้อตัโนมติั 

➡ ➡

เม่�อใช้ง�น แรงดูดแรง
สลบักบัเบ�

 ●ทำำางานในโหมด้อตัโนมติั
 ● ในโหมด้อตัโนมติั ใหร้วมสี่ข้องไฟแส่ด้งส่ถูานะเซ็ื้นเซื้อร์ฝุุ่่ น
เพ่�อเปลี�ยนแรงดู้ด้ ➡ ➡

อ�ก�ร ส�เหตุที�เป็นไปได้ ก�รแก้ไข

หากมีความผดิ้ปกติใด้ ๆ ระหวา่งการใช้ง้าน โปรด้ตรวจ็ส่อบรายการต่อไปน้ีก่อนนำาส่่งซ่ื้อม
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 ● เสี่ยบหวัส่ายช้าร์จ็เข้า้กบัเตา้รับใหแ้น่น  ● โปรด้เสี่ยบหวัส่ายช้าร์จ็เข้า้กบัเตา้รับใหแ้น่น➡ ➡ไม่ช�ร์จ

 ● เวลาในการช้าร์จ็จ็ะนานข้ึ้น ข้ึ้นอยูก่บั
อุณหภูัมิหอ้งและเวลาทีำ�ใช้ง้าน

เม่�อทำ�ก�รช�ร์จ 
ไฟแสดงสถู�นะ
ก�รช�ร์จไม่ดบั

➡

 ● โปรด้ช้าร์จ็ในส่ถูานทีำ�ทีำ�มีอุณหภูัมิหอ้ง 5°C-35°C และไม่มี
แส่งแด้ด้ส่่องโด้ยตรง➡

 ● เวลาในการช้าร์จ็จ็ะนานข้ึ้น ข้ึ้นอยูก่บัอุณหภูัมิหอ้งและเวลาทีำ�
ใช้ง้าน หากไฟแส่ด้งส่ถูานะการช้าร์จ็ไม่ด้บัหลงัจ็ากการช้าร์จ็
นานกวา่ 5 ช้ั�วโมง โปรด้ตรวจ็ส่อบกบัร้านคา้ทีำ�คุณซ้่ื้อ
ผลิตภัณัฑ์ห์ร่อตวัแทำนทำอ้งถิู�นโด้ยโทำรไปยงัหมายเลข้ทีำ�ให ้
ค ำาปรึกษา

➡

แบตเตอรี�ยงัคงหมด
เร็ว แม้หลงัก�รช�ร์จ

 ●หากอุณหภูัมิภัายในอาคารทีำ�ทำำาการช้าร์จ็
เคร่�องดู้ด้ฝุุ่่ นตำ�าหร่อสู่งเกินไป 
อาจ็ไม่ส่ามารถูช้าร์จ็อุปกรณ์ได้ต้ามปกติ

 ● โปรด้ช้าร์จ็ในส่ถูานทีำ�ทีำ�มีอุณหภูัมิหอ้ง 5°C-35°C และไม่มี
แส่งแด้ด้ส่่องโด้ยตรง➡ ➡

 ●แบตเตอรี�หมด้อายุ
 ●ช้าร์จ็ใหถูู้กวธีิี หากเวลาการใช้ง้านส่ั้นลงอยา่งเห็นได้ช้้ดั้ 
โปรด้เปลี�ยนแบตเตอรี�  ➡ ➡

ตวัเคร่�องและ
ส�ยช�ร์จร้อนขึ�น
ขณะกำ�ลงัช�ร์จ

 ●แบตเตอรี�และวงจ็รจ็ะร้อนข้ึ้นเลก็นอ้ย
จ็ากกระแส่ข้องการช้าร์จ็

 ● เป็นเร่�องปกติ➡ ➡

ตวัเคร่�องร้อนขณะ
ใช้ง�น

 ●ตวัเคร่�องร้อนข้ึ้นเลก็นอ้ยเน่�องจ็าก 
ความร้อนข้องแบตเตอรี�หร่อมอเตอร์

 ● เป็นเร่�องปกติ➡ ➡

ห�กไม่ส�ม�รถูแก้ไขปัญห�ได้
โปรด้ตรวจ็ส่อบกบัร้านคา้ปลีก โด้ยส่ามารถูโทำรไปยงัหมายเลข้ใหค้ ำาปรึกษาข้องร้านคา้นั้น ๆ 

 ●  อย่�พย�ย�มถูอดแยกชิ�นส่วน ซ่อม หร่อดดัแปลงผลติภณัฑ์นี�ด้วยตนเอง

ก�รแก้ไขปัญห�　ต่อ
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ข้อมูลท�งเทคนิค

※ 1 ช้าร์จ็จ็นเตม็ อุณหภูัมิเริ�มตน้ข้องแบตเตอรี� : 20°C

※ ข้อ้กำาหนด้ทำางเทำคนิคอาจ็มีการเปลี�ยนแปลง ข้อส่งวนสิ่ทำธิีในการเปลี�ยนแปลงเง่�อนไข้ใด้ ๆ โด้ยไม่จ็ำาตอ้งแจ็ง้ใหท้ำราบล่วงหนา้

ความจุ็ในการเกบ็ฝุุ่่ น 0.3L

อุณหภูัมิในการใช้ง้าน 0-40°C

อุณหภูัมิในการช้าร์จ็ 5-35°C

เวลาในการใช้ง้านต่อ
เน่�อง※1

ปกติ (โด้ยประมาณ) 20 นาทีำ

เทำอร์โบ (โด้ยประมาณ) 9 นาทีำ

อตัโนมติั※1 (โด้ยประมาณ) ประมาณ 30 นาทีำ (แตกต่างกนัไปตามส่ถูานะการทำำางาน)

แบตเตอรี� แบตเตอรี� ลิเธีียมไอออน

ความจุ็แบตเตอรี� 1,500mAh

อายกุารใช้ง้านแบตเตอรี� ช้าร์จ็ซื้ำ้ าได้ป้ระมาณ 500 คร้ัง 

แรงด้นัไฟฟ้าพิกดั้ 10.8V 

แหล่งจ่็ายไฟส่ำาหรับ
ช้าร์จ็
(ส่ายช้าร์จ็)

อินพตุ 100-240V~、 50-60Hz、 0.5A

เอาทำพ์ตุ 13.7V 、 0.5A

เวลาทีำ�ใช้ใ้นการช้าร์จ็ (โด้ยประมาณ) ประมาณ 3 ช้ั�วโมง (ตำ�ากวา่ 25°C)

ข้นาด้ผลิตภัณัฑ์์
(โด้ยประมาณ)

เฉพาะตวัเคร่�อง W96×D485×H144mm

เม่�อประกอบท่ำอดู้ด้ฝุุ่่ นและหวัดู้ด้ฝุุ่่ น W236×D162×H1003mm

นำ้าหนกัผลิตภัณัฑ์์
(โด้ยประมาณ)

เฉพาะตวัเคร่�อง 0.9kg

เม่�อประกอบท่ำอดู้ด้ฝุุ่่ นและหวัดู้ด้ฝุุ่่ น
(รวมแบตเตอรี� )

1.2kg

อุปกรณ์
ช่้องหวัส่ำาหรับเกบ็ฝุุ่่ น ทีำ�ช้าร์จ็ ถุูงกำาจ็ดั้ฝุุ่่ น x 25

(มีติด้ตั้งอยูที่ำ�ตวัเคร่�องหนึ�งอนั)
 ช้ิ้นส่่วนแข้วนผนงั, ส่กรู x 2, แผน่ยดึ้เกาะ (ส่ำารอง)

ก�รรับประกนัและบริก�รหลงัก�รข�ย
โปรด้อ่านเน้่อหาต่อไปน้ีอยา่งละเอียด้

■ ใบเสร็จรับเงนิก�รซ่�อ
กรุณาข้อใบเส่ร็จ็รับเงินการซ้่ื้อทีำ�ร้านคา้ปลีกเม่�อ คุณซ้่ื้อผลิตภัณัฑ์์
คุณจ็ะตอ้งช้ำาระค่าธีรรมเนียมการซ่ื้อมแซื้มหากคุณไม่ส่ามารถูแส่ด้งใบ
เส่ร็จ็รับเงินการซ้่ื้อ ด้งันั้นคุณตอ้งเกบ็ใบเส่ร็จ็รับเงินการซ้่ื้อไวใ้หดี้้

■ ภ�ยในระยะเวล�รับประกนั
ระยะเวลารับประกนั: จ็ำากดั้เวลาจ็ะระบุไวใ้นใบรับประกนั (ด้า้นหลงั)
บริษทัำจ็ะใหก้ารซ่ื้อมฟรีตาม “ข้อ้กำาหนด้การรับประกนั” ภัายใต้
เง่�อนไข้การทำำางานทีำ�ผดิ้ปกติภัายในระยะเวล ารับประกนั

■ หมดระยะเวล�ก�รรับประกนั
โปรด้ตรวจ็ส่อบกบัร้านคา้ปลีกข้องคุณและคุณตอ้งจ่็ายค่าซ่ื้อมทีำ�เกี�ยวข้อ้ง 
โด้ยหลงัการซ่ื้อมแซื้ม คุณส่ามารถูคงการใช้ง้านข้องผลิตภัณัฑ์ไ์ด้ ้ซึื้� งจ็ะ
ถููกเรียกเกบ็เงินค่าซ่ื้อมบางช้นิด้ตามความประส่งคข์้องลูกคา้

■ เกี�ยวกบัระยะเวล�ที�เหล่อของชิ�นส่วนอะไหล่
ระยะเวลาทีำ�เหล่อข้องช้ิ้นส่่วนอะไหล่หลกัข้องบริษทัำ ค่อ 5 ปีหลงัจ็าก
ผลิตภัณัฑ์ห์ยดุ้การผลิต ช้ิ้นส่่วนอะไหล่ทีำ�ใช้ง้านส่อด้คลอ้งกบัอะไหล่ทีำ�
จ็ ำาเป็นในการคงการใช้ง้านข้องผลิตภัณัฑ์ ์

■ เกี�ยวกบับริก�รหลงัก�รข�ย
โปรด้ตรวจ็ส่อบกบัร้านคา้ปลีกข้องคุณส่ำาหรับปัญหาหลงัการข้ายอ่�น ๆ
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ข้อกำ�หนดก�รรับประกนั

1	  บริษทัำจ็ะจ็ดั้ใหมี้การซ่ื้อมแซื้มหร่อเปลี�ยนช้ิ้นส่่วนฟรีในส่ภัาวะทีำ�มีการทำำางานผดิ้ปกติ หร่อความเสี่ยหายทีำ�เกิด้ข้ึ้นภัายใตส้่ภัาพการใช้ง้านปกติ โด้ยลูกคา้ตอ้งใหค้วามส่นใจ็ตาม
ฉลากทีำ�ติด้อยูใ่นคู่ม่อการใช้ง้านและผลิตภัณัฑ์์

2	  การซ่ื้อมแซื้มตามการรับประกนัส่ามารถูทำำาได้โ้ด้ยศูันยบ์ริการทีำ�ได้รั้บอนุญาตเท่ำานั้น เม่�อกรอกใบเรียกร้องการรับประกนั จ็ะตอ้งส่่งใบเส่ร็จ็การช้ำาระเงินด้ั้งเดิ้ม (พร้อมวนัทีำ�ซ้่ื้อ)
3	  เน้่อหาการรับประกนัจ็ะจ็ำากดั้อยูที่ำ�การซ่ื้อมผลิตภัณัฑ์ฟ์รีเท่ำานั้น ไม่มีการรับประกนัอ่�นใด้ใหอี้กแมอ้ยูภ่ัายในระยะเวลารับประกนั การรับประกนัครอบคลุมเฉพาะข้อ้บกพร่องใน

วสั่ดุ้หร่อฝีุ่ม่อการผลิต
4	  จ็ะไม่รับประกนัในกรณีข้อง:
① การช้ำารุด้สึ่กหรอตามปกติ
② การใช้ง้านไม่ถููกตอ้ง เช่้น การโหลด้เกินพิกดั้ข้องเคร่�อง ใช้อุ้ปกรณ์เส่ริมทีำ�ไม่ผา่นการอนุมติั
③ ข้ดั้ข้อ้งและเสี่ยหายเกิด้จ็ากผลิตภัณัฑ์ช์้นกระแทำกหลงัการซ้่ื้อ การใช้ก้ำาลงัหร่อความเสี่ยหายทีำ�เกิด้จ็ากการกระทำำาภัายนอก
④ ข้ดั้ข้อ้งและเสี่ยหายทีำ�เกิด้จ็ากไฟไหม ้แผน่ดิ้นไหวหร่อภัยัธีรรมช้าติอ่�น ๆ
⑤ ความเสี่ยหายทีำ�เกิด้จ็ากการไม่ปฏิิบติัตามคู่ม่อผูใ้ช้ ้เช่้น การเช่้�อมต่อกบัแหล่งจ่็ายไฟไม่เพียงพอ หร่อไม่ปฏิิบติัตามคำาแนะนำาในการติด้ตั้ง
⑥ ข้ดั้ข้อ้งและเสี่ยหายระหวา่งการจ็ดั้การและข้ั้นตอนการข้นส่่งหลงัการซ้่ื้อ
⑦ ส่่วนประกอบเคร่�องใช้ไ้ฟฟ้าบางส่่วนหร่อทำั้งหมด้ถููกถูอด้ออก
⑧ ไม่ส่ามารถูแส่ด้งใบเส่ร็จ็รับเงินการซ้่ื้อ 
⑨ ใบรับประกนัไม่ได้ร้ะบุวนัทีำ�ซ้่ื้อ ช่้�อลูกคา้ ช่้�อร้านคา้ปลีก หร่อข้อ้มูลข้า้งตน้ใด้ ๆ ถููกแกไ้ข้

5	  ใบรับประกนัมีผลบงัคบัใช้ใ้นประเทำศัไทำยเท่ำานั้น
6	  ใบรับประกนัจ็ะตอ้งเป็นตน้ฉบบัและจ็ะตอ้งเกบ็ไวอ้ยา่งเหมาะส่ม

บนัทึำกข้อ้ตกลงการซ่ื้อม

※ ใบเส่ร็จ็รับเงินการซ้่ื้อประกอบเป็นส่่วนหนึ�งข้องใบรับรองทีำ�ส่อด้คลอ้งกบัเง่�อนไข้การซ่ื้อมและการเปลี�ยนทำด้แทำนทีำ�ระบุไวอ้ยา่งช้ดั้เจ็นในคู่ม่อผูใ้ช้ ้อยา่งไรกต็าม ใบรับประกนั
จ็ะจ็ำากดั้การใช้สิ้่ทำธิีตามกฎหมายข้องลูกคา้ใด้ๆ ต่อบริษทัำ (ผูรั้บผดิ้ช้อบในการรับประกนั) และตวัแทำนจ็ำาหน่ายใด้ 
โปรด้ตรวจ็ส่อบกบัร้านคา้ปลีกข้องคุณส่ำาหรับเร่�องทีำ�เกี�ยวกบัการซ่ื้อมแซื้มหลงัระยะเวลารับประกนั

※ โปรด้ตรวจ็ส่อบกบั” การรับประกนัและบริการหลงัการข้าย” ส่ำาหรับการซ่ื้อมแซื้มใด้ ๆ หลงัระยะเวลารับประกนัและระยะเวลาทีำ�เหล่อข้องช้ิ้นส่่วนอะไหล่

เคร่�องดูดฝุ่นแบบช�ร์จ　IC-SLDC7
ใบเสร็จรับเงนิก�รซ่�อประกอบเป็นส่วนหนึ�งของใบรับรองเพ่�อให้คุณส�ม�รถูทำ�ก�รซ่อมได้ฟรีภ�ยในระยะเวล�ถูดัไปนับจ�กวนัที�ซ่�อต�มข้อกำ�หนดก�รซ่อมแซมต่อไปนี�

วนัที�ซ่�อ ※ ระยะเวล�ก�รรับประกนั

1 ปีนับจ�กวนัที�ซ่�อ
ยกเว้นวสัดุสิ�นเปล่องระยะเวล�ก�รรับประกนั

ลูกคา้

ช่�อ: ※
ร้าน

คา้ป
ลีก

ช่�อร้�น:

ที�อยู่:

รหัสไปรษณย์ี:

หม�ยเลขโทรศััพท์ (　　　　)　　　　　-　　　　 หม�ยเลขโทรศััพท์ (　　　　)　　　　-　　　　

ส่ำาหรับร้านคา้ปลีก: โปรด้กรอกข้อ้มูลในช่้องทีำ�มีส่ญัลกัษณ์ ※ แลว้ส่่งไปยงัลูกคา้ข้องคุณ

ใบรับประกนั
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Safety precautions
Make sure to follow the precautions described below to avoid injury or unnecessary property loss to anybody. The safety 
precautions are classified according to the degree of harm or damage caused by misuse.

 Danger
The symbol means matters which may lead to 
death or serious injury during faulty operation.

Note about battery

Be sure to

 ● Please strictly follow the instruc-
tions when replacing the battery
Failure to do so may lead to battery break-
ing and leaking, and cause fire, injury, and 
pollution of the surrounding environment.

 ● When there is a battery leakage and 
electrolytes accidentally enter the eyes, 
immediately rinse the eyes with water
Seek medical treatment immediately after
cleaning to avoid eye lesions.

Do not 
disassemble

 ● Do not disassemble the battery
Failure to do so may cause fire and injury 
due to battery heating and rupture.

Prohibited

 ● Please do not spray or inhale mist 
(insecticide, hairdressing mist spray, 
lubricating oil, etc.)

 ● Do not use on inflammable sub-
stances (kerosene, gasoline, thinner 
water, photocopier toner, etc.)

 ● Do not inhale smoke and steam
 ● Do not inhale foamy or liquid sub-
stances such as blanket cleaners

 ● Keep away from sources which 
could cause combustion or flame, 
such as cigarettes, incense, etc.
Failure to do so may cause fire.

Avoid getting 
the product wet

 ● Please do not use this product near a 
water source, a bathroom or a wet and 
damp environment

 ● Please do not wet or submerge this 
product or the charger in water
Failure to do so may cause fire or electric shock.

Prohibited

 ● Do not use the non-designated battery
 ● Do not charge battery in a non-des-
ignated way

 ● Do not use the battery of this prod-
uct on other machines

 ● Do not charge the battery in a place with 
high temperature and direct sunlight

 ● Do not put the battery into fire or 
heat them up

 ● Do not drop, throw, smash, or crush 
on the battery

 ● Please keep the battery from getting wet
Failure to do so may lead to battery heat, 
breaking and leaking, and cause fire, injury, 
and pollution of the surrounding environment.

Be sure to

 ● 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 giv-
en supervision or instruction concern-
ing use of the appliance by a person 
responsible for their safety

 ● Children should be supervised to en-
sure that they do not play with the 
appliance

 ● If the supply cord is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer, its 
service agentor similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard

This symbol means 
“reminding”.

This symbol means 
“forbidden”.

This symbol means necessary 
“instructions”.

Examples of symbols

 Warning
The symbol means matters which may lead to 
death or serious injury during faulty operation.
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Unplug the 
product

 ● In case of abnormality or break-
downs, please stop using and im-
mediately remove the charger plug 
from the charger socket
Failure to do so may result in smoke, fire or 
even electric shock.

[Cases for abnormalities]
• Abnormal sounds or peculiar smells
• Abnormal heating of the charger
➡Please stop using and check with the shop 

where you purchased the product or with 
local agent by calling the consultation num-
ber for related matters.

Note about battery

Be sure to

 ● In the event of electrolyte leakage or 
odor, please immediately distance 
the product from all sources of fire
Failure to do so may cause fire.

 ● If the electrolytes accidentally 
splashed the skin or clothes, please 
wash with water immediately
Failure to do so may cause skin irritation 
and clothing damage.

Prohibited

 ● In the event of electrolyte leakage or 
odor, please immediately stop using
Failure to do so may cause heat, fire or pollution.

 ● When replacing the battery, keep the 
battery out of reach of infants
Failure to do so may result in electric shock 
or injury.

Use the charger correctly

Be sure to

 ● Please remove dust from the char-
ger plug regularly
Dust buildup can cause fire or electric 
shock due to insulation failures.

 ● Please insert the charger plug prop-
erly into the charger socket
Failure to do so may cause fire or electric 
shock due to short circuit.

Avoid getting 
the product wet

 ● Please do not plug, or unplug with 
wet hands
To avoid electrical shocks, burns and inju-
ries.

Prohibited

 ● Stop using the product with a faulty 
plug, or a loose charger socket
Failure to do so may cause fire or electric 
shock due to short circuit.

 ● Please do not use a configuration 
other than 100-240V~
Failure to do so may cause fire or electric 
shock.

 ● Please do not allow the children to 
lick the charger
Or it may lead to injury or electric shock.

Do not 
disassemble

 ● Do not disassemble, repair or modi-
fy the product by yourself
Failure to do so may result in fire, electric 
shock or injury.
Please check with your shop where you 
purchased the product or with local agent by 
calling the consultation number for repair-re-
lated matters.

Prohibited

 ● Do not use it for any purpose other 
than cleaning
Failure to do so may cause abnormality or fire.

 ● Please do not use the product other 
than for residential purposes
This product was designed as a residential 
product.
Please do not use the product other than 
residential purposes, otherwise it will 
cause fire.

Prohibited

 ● Do not sit or lean on the product
 ● Please do not use in close proximity 
of children

 ● Do not allow children to play with 
this product
Otherwise it may cause injury.

 ● The product is utilized indoors only
Failure to do so may cause fire.

 Caution
Faulty operation may lead to personnel 
injury or article damage.
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Be sure to

 ● Please use the authentic disposable 
dust bag
Otherwise it may cause failure of the product.
Hence, please assemble the dust bag cor-
rectly.

Prohibited

 ● Do not use the damaged dust bag
Otherwise the inhaled dust will be spread 
and it may stain or lead to health damage. 

 ● Do not use when it is damaged
Otherwise it may cause injury. Please 
check with your shop where you purchased 
the product or with local agent by calling 
the consultation number for repair-related 
matters.

No fire

 ● Keep away from open flames and 
heating equipment
Failure to do so may cause fire due to heat-
ing of equipment causing bigger flames.

Safety precautions　Continued

Unplug the 
product

 ● When unplugging the charger, be 
sure to hold the charger body, do 
not pull the charging cable
Failure to do so may cause fire or other-
wise electric shock due to damage to the 
cord.

 ● Please unplug from the charger 
socket after each use
Failure to do so may cause fire or electric 
shock.

Prohibited

 ● Do not remove the dust bag during 
operation
Failure to do so may cause an accident.

Prohibited

 ● Do not continue to run this product 
when the suction head is blocked

 ● Do not block the air vent
Failure to do so may cause deformation, 
failure or fire due to overheating.
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Disposal
 ●When disposing this product, please remove the battery and disposal according to local regulations.

About used battery
 ●Do not treat battery as ordinary household rubbish. 
The battery should be removed and sent to a nearby 
"battery recycling" location.

 ●To remove the battery, tape the two ends of the battery 
for insulation.

 ●Do not use on the following objects failure to do so may block the filter or cause failure.

• Water, liquid, damp rubbish, 
etc.

• A large amount of powder, eg 
for a fire extinguisher

• Sharp metal, glass, etc.

• A lot of sand, gravel, etc.
• Items stained with pet excre-

ments
• A lot of rubbish

• Large pieces of rubbish
• Plastic bags and stockings 

which can easily block the 
inside channels

Usage precautions

About consumable parts
 ●Sponge filter: please carry out maintenance and cleaning according to “cleaning and maintenance”.

Battery
(for sale)

CBL10815

Disposable dust bag x 25
(for sale)

FDPAG1414

Sponge filter
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Parts

Bottom 

Magnet part 
(projecting part)

Connector 

Battery cover

Handle 

Main body

Exhaust port
Dust bag cover

Disconnection 
button

Extending pipe

Disconnection button

Dust collection head

Sponge filter 

Brush 

Main body pipe 

Dust bag set

Dust bag container

Disposable dust bag
※	 With accessories
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 ■Accessories

 ■Operational panel (handle lever)

Forward

Wall part

Screws x 2
Plug

Charging 
power line

Charging converter 

Spare bonding sheet 
(used for wall parts)

Disposable dust bag x 25
※1 disposable dust bag has 

been installed on the main 
body of the product.

It can also be used as a brush 
collection head after rotating the
front end.

Gap dust collection head

Dust sensor indicator light

Automatic mode button

OFF(stop) button

Normal/Turbo mode button

Charger indicator
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Preparation

Using as a handy vacuum cleaner
• Insert the suction head into the body directly.

Suction head

Body

Insert �rmly 
until you hear 
a click.

※	After assembly, lie the product down on its side so 
that it won't fall over.

How to remove the suction head/exten-
sion pipe

• To remove the suction head, press and hold the 
suction head remove button on the extension pipe 
and pull it out.

• To remove the extension pipe, press and hold the 
remove button on the body.

Remove button

Suction head 
remove button

 ■Assembly of the vacuum 
cleaner

Using as a stick vacuum cleaner
①Insert the extension pipe into the body
②Insert the suction head into the extension pipe

②

①

Extension pipe

Suction head

Body

Insert �rmly 
until you hear 
a click.

Insert �rmly 
until you hear 
a click.

※	After assembly, lie the product down on its side so 
that it won't fall over.
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 ■Charging
 ●The battery is not fully charged when purchased. Be 
sure to charge before using. It takes up to 3 hours to 
completely charge.

• Please plug the charger plug on the charge into the 
charging power interface of the body, and insert the 
charger firmly into the socket.

Charging indicator

Charger plug

Charging power 
interface

Charger

• When the charging indicator is red, it starts 
charging.

Turn ON

• After charging, the charging indicator will turn off.

Turn OFF

About the battery
 ● It's not abnormality for battery and chargers to get hot 
while charging.
 ●The charging time and usage time will change with the 
battery temperature and usage state.
 ●Please charge the battery at room temperature of 5℃ -
35℃ . It cannot be charged normally in locations with 
a lower or higher temperature or exposed to direct 
sunlight. It may lead to shorter service time or longer 
charging time.
 ●When left in an uncharged state for a long time (more 
than 10 days), please be sure to charge before use.

 ■Remaining battery capacity
• When the remaining battery capacity is low, the 

charging indicator blinks.

Blinks

Charging indicator Remaining battery capacity

Blinks slowly Quantity is small

Blinks fast
(the indicator light 
will go out later)

No remaining

• When the charging indicator blinks, please charge it.

It may cause injury due to falling over. 
When standing the product on the wall, 
please pay attention to the following.

 ●Do not place any fragile or breakable ob-
jects in the vicinity of the product.
 ●Store the product in a place far from chil-
dren and pets. 
 ●Do not stand the product on walls that are 
slippery. If the walls are slippery, do not at-
tempt to stand the product up,instead put it on 
its side to charge the battery.
 ●Do not place diagonally, place the suction head too 
far away from or too close to the wall.
 ●Do not place the suction head upside 
down or diagonally.
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 How to use
A magnet is inbuilt on the back side of the main body. It is available to hang the main body on the wall vertically by using 
the wall part with accessory iron plate.

 ●Please do not use in places with hidden danger of personal injury or damage to other articles in case of 
dropping down just in case.

	 Fixing the wall part

A. Using of bonding sheet

①	Wipe the dust, oil and moisture attached on the wall contact with the bonding 
sheet. (At this moment, please do not use a chemical wiping cloth.)

②	Please reveal the released paper on the wall part and on the back of the wire 
spool, and paste it on the wall and give sufficient press. It costs 24 hours to ac-
quire sufficient adhesion force for the bonding sheet. Please do not apply force 
before that.

Materials and places not suitable for bonding (using)

Materials Polypropylene, polyethylene, soft rubber

Places 

Wallpaper, sand wall, fiber wall, stripping painting wall, wall with treatment 
of fluorine and silicone

Uneven wall, places in high temperature and moisture, wall easy for mois-
ture penetration, outdoor, junctions of wall papers or around areas

 ● It is difficult to bind in low temperature environment. Please use 
it in places with indoor temperature of at least 10°C.
 ●The bonding surface may be damaged or change to another 
color due to different surface conditions and states of wallpa-
pers or printed plywoods.
 ● It may drop from some types of wallpaper. Please fix with fas-
tening screws. It is necessary to punch on the way.
 ● It is not available to use the bonding sheets again when chang-
ing places. Please use the spare bonding sheets or the bonding 
sheets sold in the market (NITOMS removable two-sided bond-
ing sheets T3973).

※	Please refer to tear down the two-sided bonding sheets.

B. Using of fastening screw

In condition that it is impossible to use the bonding 
sheet, please do not reveal the released paper on back 
of the wall part. Fix with screws. Please pass the screw 
through the fixing hole as shown in the figure and fix on 
the wall.

挂壁部件

粘结片
（背面）

Wall part

Bonding sheet 
(on the back)

960～970mm

安装高度

固定用
螺钉孔
的位置

Installation height

The position 
of the screw 
holes for 
fixation.

固定用螺钉孔

挂壁部件Wall part

Screw holes for fixation
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	 Fixation of the charging power line

Pass the charging power line through the groove of the wall part.
In condition that it is close to the socket and the charging power line is very long, it is available to twist the surplus 
power line around the wire spool.

Plug 

Charging power line

Wall part

 ●Please do not pass the charging power line through the groove by force. Or it may lead to fire due 
to the damage of the power line.

	 Hang the main body vertically on the wall

Make the main body vertical on the wall.

挂壁部件

本体

Wall part

Main body

 ●Please do not hang it with part except for wall part. Or it may lead to falling down.
 ●Please erect it vertically. Or it may lead to falling down.
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	 Press the button and select the operating mode

• Operation will begin in the selected mode.

Automatic mode

• Press the Automatic mode button to start running in Auto-
matic mode.

• In automatic mode, suction power will be adjusted 
according to the amount of dust detected by the dust 
sensor.

Quantity 
of dust

Dust sensor indicator light
Suction 
power

When the 
quantity 
is large

Red light High

When the 
quantity 
is small

Green light Low

※	When used on carpets and bedding, it possibly 
continuously increases the suction power because 
it detects the house dust and loose hairs that has 
accumulated inside.

Normal/Turbo mode

• Press the Normal/Turbo mode button to start run-
ning in normal mode. Press the Normal/Turbo 
mode button again to switch to turbo mode.

※	Each time you press the Normal/Turbo button, the 
normal and turbo modes are switched.

• Dust sensor indicator is also ON in the Normal/Tur-
bo mode. Switch the Normal/Turbo based on the 
indicator color.

※	To adjust suction power according to the color of 
the dust sensor indicator, run in automatic mode.

Operation instructions

	 Start cleaning

Floors, etc.

• Use the suction head to move slowly forward and 
backward as it sucks in dust.

• When cleaning the tatami, move the suction head 
along the tatami grid.

	 When cleaning is finished, press the OFF 
button

• The product will stop.
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 ■Using as a handy vacuum 
cleaner
The extension pipe can be removed and used as a 
handy cleaner.

Suction head

Using a brush nozzle

• Remove the suction head and rotate the air intake 
brush, and then it can be used as a brush nozzle.

Using a dust collection head

• Remove the suction head and rotate the dust 
collection head.

• Please use a dust collection head in a place that is 
easily scratched.

Dirt disposal
The accumulation of dust in the dust bag will result 
in reduced suction power. So please clean the bag 
before it is full.

	 Open the dust bag cover and remove the 
dust bag unit
• Put your finger on the part of the cover that opens 

and closes, and lift up to open.

Dust bag cover

Cover open/close

	 Remove the dust bag unit

• Pull it straight up and take it off.

Dust bag unit

	 Dirt disposal
• Grab one corner of the disposal dust bag, remove 

it from the dust bag fastener and throw it away.
※	Dust may fall, so remove it over a trashcan.
※	Do not discard the dust bag fastener.

Bag holder

Disposable 
dust bag
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Cleaning and maintenance

 

 ●When cleaning and maintaining the de-
vice, please stop the operation, remove 
the product from the charger.
 ●Please do not spray water. Failure to do so 
may result in electric shock, injury or failures.

 ●Do not clean the device with detergent, water, gaso-
line, bleach, etc..
 ●Do not use chemical rags.

The body, extension pipe and the outside 
of the suction head
About once a week

• Please fully wring out the damp cloth with cool or 
warm water (40℃ and below) before using, and 
wipe off the dust on the product.

• If there is a stubborn stain, please spot test with 
a piece of cloth that is damp with a little neutral 
cleaner, and then use a dry cloth to wipe it off.

Suction head

Body

Extension pipe

Dust sensor　About once a week

• Open the dust bag cover, take out the dust bag set, 
roll a napkin onto a cotton swab or finger and wipe 
the sensor on the left and right inside the air intake.

• If dust adheres to the sensor, it may cause opera-
tion errors. Please clean it regularly.

Right sensor

Left sensor

	 Install a new dust bag
• Completely insert the disposable dust bag into the 

buckle root of the 4 parts of the fastener.

※	Install a disposable dust bag before use.
※	Do not force open the buckle.

	 Install the dust bag group on the body
• Directly insert from the top into the original location.

※	Push the disposable dust bag into the inner part to 
avoid trapping it in the outer cover of the dust bag.

	 Close the dust bag cover
• Please lock in place until you hear a click.              

Dust bag cover

※	When the dust bag unit has not been installed correct-
ly, the outer cover of the dust bag cannot be closed.

Buckle
Completely insert the 
disposable dust bag into 
the buckle root.

Operation Instructions　Continued
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	 Remove the sponge filter

• Grasp and pull out the sponge filter from the stor-
age section of the dust bag.

	 Wash the sponge filter with water

• After cleaning, please wring and fully dry.

	 Install the sponge filter

• Please use a screwdriver to insert the whole 
sponge filter into the storage section of the dust 
bag to avoid leaving gaps.

	 Install the dust bag unit and close dust 
bag cover

• Refer to “dirt disposal” on page 14 Install the dust 
bag unit and close the outer cover.

 ● Install the sponge filter after fully drying it.
 ●Be sure to install a sponge filter, otherwise it may 
cause failures.

Suction head　When the dust is obvious

• • Remove any tangled hair or lint on the Remove any tangled hair or lint on the  of bottom  of bottom 
withwith tweezers. tweezers.

• When dust gets stuck inside the suction head, the 
suction power decreases.
Check regularly and remove trash with tweezers or 
splints if the trash gets stuck.

Dust bag fastener　When the dust is obvious

• If the pack holder is dirty, wash it with water and 
dry off thoroughly.

Wash with water

Sponge filter　About every three months

	 Remove the dust bag unit

• Refer to “Dirt disposal” on page 13 to remove the 
dust bag unit.

Dust bag unit
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Charge in the correct way. If the use time is still significantly 
shorter, please replace the battery.

 ■Battery removal

	 Unscrew the battery cover and remove 
the battery cover

Battery cover

※	Take good care of the removed screws to avoid 
losing them.

	 Pull the battery out slightly, and take out 
the connector

• Press-hold the connector locking lever and remove 
it from the battery.

ConnectorBattery

Locking lever

	 Remove the battery and take it out

Battery

※	Do not dispose of the battery with ordinary house-
hold rubbish. Please tape the two ends of the bat-
tery to insulate it. The battery should be removed 
and sent to a nearby "battery recycling" location.

The lithium ion
 for recycling

 ■Battery installation
• Install the battery in the reverse order of what was 

done when removing it.

	 Insert a new battery

New battery

 

 ●When installing a new battery, 
first move it to the upper right 
to avoid pinching the cord, 
and then insert the battery.
Failure to do so may cause 
electric shock or fire due to 
damage to the cord.

	 Connect to the connector
• Insert and press in the direction of the connector so 

that the locking lever firmly hooks.

Hook

Connector

	 Insert the battery firmly and install the 
battery cover

Battery cover

	 Tighten the screws to hold the battery 
cover in place

Battery replacement method
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Troubleshooting

No power
(Not working)

 ●Dead battery
 ●Charge the battery by using the battery charger 
attached to the body. ➡ ➡

 ●The remaining power is low
 ●Charge the battery by using the battery charger 
attached to the body. ➡ ➡

 ●Please completely close the dust bag cover.
 ●The dust bag cover is not com-
pletely closed➡ ➡

Weak suction

 ●Dust accumulated in the dust 
bag

 ● Please clean up the dirt. ➡ ➡

 ●The sponge filter is blocked  ● Be sure to install a sponge filter. ➡ ➡

 ●Dust gets stuck in the suction 
head and the extension pipe

 ● Please clean the suction head and the extension 
pipe. ➡ ➡

Weak suction,
high operating 
noise

No dirt is in-
haled, but the 
dust sensor 
indicator is red

 ●Dust on the dust sensor  ●Please clean the dust sensor. ➡ ➡

Dust sensor in-
dicator doesn't 
light up green

 ●Used on carpets or bedding
 ●The red light remains illuminated because it 
detects the house dust and loose hairs that has 
accumulated inside.

➡ ➡

Dust sensor in-
dicator doesn't 
light up red

 ● If the suction head and the ex-
tension pipe is not installed, the 
external light enters the dust 
sensor, which can easily cause 
incorrect operation

 ● If it keeps malfunctioning, install the suction 
head, extension pipe, etc. and then try using 
again.

➡ ➡

The color of 
the dust sensor 
indicator has 
changed, but the 
suction power 
has not

 ●Running in normal or turbo 
mode

 ● In normal or turbo mode, no matter what color 
the dust sensor indicator light is, it operates in 
this mode. To adjust suction power according 
to the color of the dust sensor indicator, run in 
automatic mode. 

➡ ➡

When in opera-
tion, the suction 
power is strong 
and weak

 ●Running in automatic mode
 ● In automatic mode, combine the color of the 
dust sensor indicator to change suction power. ➡ ➡

State Cause Measures

Please confirm the following problems after reading the operation manual carefully before you entrust to repair it.
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 ●The charger is not firmly 
plugged into the socket

 ●Please insert the charger firmly into the socket.➡ ➡Not charging

 ●The charging time will be lon-
ger depending on room tem-
perature and service time

When charging, 
the charging 
indicator does 
not turn off

➡

 ●Please charge in a place with a room tempera-
ture of 5℃ -35℃ and no direct sunlight.➡

 ●The charging time will be longer depending 
on room temperature and service time If the 
charging indicator does not turn off after charging 
for more than 5 hours, please check with the 
shop where you purchased the product or with 
local agent by calling the consultation number.

➡

Even after 
charging, the 
battery runs out 
of power quickly

 ● If the indoor temperature where 
the vacuum is charging is too 
low or too high, the device may 
not be charged normally

 ●Please charge in a place with a room tempera-
ture of 5℃ -35℃ and no direct sunlight.➡ ➡

 ●Battery life expired
 ●Charge in the correct way. If the use time is still 
significantly shorter, please replace the battery. ➡ ➡

The body and 
charger get hot 
while charging

 ●The battery and circuit are 
slightly heated by the flow of 
charging current

 ● It is normal.➡ ➡

Body heating 
while in use

 ●The body is slightly hot due to 
the heating of the battery or 
motor

 ● It is normal.➡ ➡

If you still cannot solve the problem
Please check with your shop or with local agent by calling the consultation number.

	  ●Do not disassemble, repair or transform the product without approval.

Troubleshooting　Continued
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Specifications

※ 1 fully charged, the battery initial temperature: 20℃.
※  Product specifications are subject to change, without prior notice.

Dust capacity 0.3L

Operation temperature 0-40℃

Charging temperature 5-35℃

Continuous oper-
ation time※1

Normal (about) 20 minutes

Turbo (about) 9 minutes

Automatic※1(about) About 30 minutes(vary according to the operation status)

Battery Lithium-ion battery

Battery capacity 1,500mAh

Battery life Repeated charging about 500 times

Rated voltage 10.8V 

Charging power 
supply
(charger)

Input 100-240V~、 50-60Hz、 0.5A

Output 13.7V 、 0.5A

Charge time (about) About 3 hours (below 25℃ )

Product size 
(about)

Main body only W96×D485×H144mm

When the extension pipe and suc-
tion head assembled

W236×D162×H1003mm

Product weight 
(about)

Main body only 0.9kg

When the extension pipe and suc-
tion head assembled
(battery included)

1.2kg

Accessories

Gop dust collection head、Charger
Disposable dust collection bag x 25
(One has been installed in the body)

Wall hanging parts,screws x 2,adhesive sheets (Spare)

Warranty and after-sales services
Please make sure to carefully read the following contents.

■Purchase Receipt
Be sure to request a Purchase Receipt at the retail 
shop when you purchase the product.
The repair fee needs to be paid if you are unable to 
present a Purchase Receipt. Therefore, you must 
keep the Purchase Receipt securely.

■Within the warranty period
Warranty period: Time limit specified by the warranty 
card (Back cover).
The company will provide free repair as per the 
“Warranty Provisions” under abnormal operating 
conditions within the warranty period.

■Over the warranty period
Please check with your retail shop and you will have 
to pay for related repair expenses. It will be possible 
to maintain the functions of the product after repair. 
A certain repair cost will be charged according to 
customer’s requirements.

■About the remaining period of  
    spares parts

The remaining period of the company's major spare 
parts is 5 years after the production stop of the product. 
The spare parts in operation correspond to the spare 
needed to maintain the functions of parts needed to 
maintain the functions of the product. 

■About after-sales service
Please check with your retail shop for other after-sales 
issues.
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Warranty card

※
S

hop

Warranty provisions
1 The company will provide free repairs or replacements in conditions of malfunction or damage present under normal operating conditions as per 

the aspects that must be given attention according to the labels affixed on the operation manual and the product.
2 Warranty repairs can only be performed by an authorised service centre. When filling a warranty claim, the original bill of purchase (with the date 

of purchase) must be submitted.
3 The warranty contents are only limited to the free repair of the product. No other warranty service is provided even within the warranty period. 

The warranty only covers defects in materials or workmanship.
4 The warranty will not apply in cases of:
①	Normal wear and tear
②	Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
③	Failures and damages caused by product crashes after purchase. The use of force or damage caused by external influences
④	Failures and damages caused by fires, earthquakes or other natural disasters
⑤	Damage caused by non-compliance with the user manual, e.g. Connection to an inadequate power supply or non-compliance with the 

installation instructions
⑥	Failures and damages during the handling and transportation process after purchase
⑦	Partially or completely dismantled appliances
⑧	Not being able to show the purchase receipt
⑨	The warranty card has not been filled with the date of purchase, the customer’s name, the name of the retail shop or any of the above data 

has been modified
5 The warranty card is only valid in THAILAND.
6 The warranty card must be the original and must be kept appropriately.

Repair memorandum

※	 The purchase receipt constitutes the certificate corresponding to the repair and replacement conditions clearly stipulated in the user manual. 
However, the warranty card restricts any customer from enjoying any legal rights from the company (person responsible for the warranty) and 
any dealer.  
Please check with your retail shop for repair-related matters after the warranty period.

※	 Please check with the “Warranty and after-sales service” for any repairs after the warranty period and the remaining period of spare parts.

Charging vacuum cleaner　IC-SLDC7
The purchase receipt constitutes the certificate so that you can enjoy free repairs in accordance with the following repair 
provisions within the next period from the day of purchase.

Purchase date ※ Warranty period

1 years from the day of purchase
Except for consumablesWarranty period

Name: Shop name:
Address:

Postal code:

Telephone number (　　　　）　　　　-　　　　　 Telephone number (　　　　）　　　　-　　　　　

Notice to retail shops: Please fill in the fields marked with a ※ symbol and then deliver it to your customer.

Warranty card

C
ustom

er

※
R

etail shop


