コード：856116
品名：㊥TH取説ＩＣＳＬＤＣ7-TH
サイズ：210×297（A4） 20ページ
材質：上質紙 菊判48.5kg（81.4g ／㎡）
刷色：1C（Black）

TH

Black

IC-SLDC7

สำ �หรับใช้ ภายในบ้ าน

เครื่ องดูดฝุ่ นแบบชาร์ จ
IC-SLDC7

คู่มือการใช้ งาน

สารบััญ

การเตรีียมความพร้้ อมก่่ อนการใช้้
ข้้อควรระวัังด้้านความปลอดภััย.....................................
ข้้อควรระวัังในการใช้้งาน............................................
ส่่ วนประกอบ..........................................................

2
5
6

คำำ�แนะนำำ�ในการใช้้ งาน
การเตรีี ยมความพร้้อม................................................
วิิธีีการใช้้งาน...........................................................
คำำ�แนะนำำ�ในการใช้้งาน...............................................
การทำำ�ความสะอาดและการบำำ�รุุงรัักษา............................

8
10
12
14

อื่่�นๆ
วิิธีีการเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� ............................................... 16
การแก้้ไขปััญหา........................................................ 17
ข้้อมููลทางเทคนิิค...................................................... 19
การรัับประกัันและบริิ การหลัังการขาย............................. 19
ใบรัับประกััน...................................................... ปกหลััง

TH
Black

IC-SLDC7

ข้ อควรระวังด้ านความปลอดภัย
กรุุ ณาปฏิิบัติั ิตามข้้อควรระวัังที่่�อธิิบายไว้้ด้า้ นล่่างเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการบาดเจ็็บหรืือความเสีี ยหายทางด้้านทรััพย์์สิิน ข้้อควรระวัังด้้านความปลอดภััยแบ่่งตามระดัับ
ความอัันตรายหรืือความเสีี ยหายที่่�เกิิดจากการใช้้งานในวิิธีีที่่�ไม่่ถููกต้้อง

ความหมายของสั ญลักษณ์

สัญลักษณ์น้ ีหมายถึง
สิ่ งที่หา้ มทำ�

สัญลักษณ์น้ ีหมา ยถึง
ข้อควรระวัง

อันตราย

การใช้้ งานไม่่ ถููกวิิธีีอาจนํําไปสู่่�การเสีี ยชีีวิติ หรืือบาดเจ็็บสาหััสได้้

หมายเหตุุเกี่่ย� วกัับแบตเตอรี่่�

● โปรดปฏิบัตต
ิ ามค�ำแนะน�ำอย่ างเคร่ งครัดเมื่อท�ำการ

ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

เปลี่่ย� นแบตเตอรี่่�

ห้ามทำ

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้แบตเตอรี่่� แตกและรั่่�ว และ
ทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้, การบาดเจ็็บ และมลพิิษต่่อ
สภาพแวดล้้อมโดยรอบ

โดยไม่่ ตั้้�งใจ ให้้ ล้้างตาด้้ วยน้ำำ�� ทัันทีี

ไปพบแพทย์์ทันั ทีีหลัังจากทำำ�ความสะอาดเพื่่�อไม่่ให้้เกิิด
แผลที่่�ตา

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้แบตเตอรี่่� ร้้อน, แตกและรั่่�ว
และทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้, การบาดเจ็็บ และมลพิิษต่่อ
สภาพแวดล้้อมโดยรอบ

● ห้ ามถอดแยกชิ้นส่ วนแบตเตอรี่

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้และการ
บาดเจ็็บเนื่่�องจากความร้้อนและการแตกของแบตเตอรี่่�

คำ�เตือน

● อย่ าใช้ แบตเตอรี่ทไี่ ม่ ได้ ก�ำหนดไว้
● อย่ าชาร์ จแบตเตอรี่ด้วยวิธีทไี่ ม่ ได้ ก�ำหนดไว้
● อย่ าใช้ แบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ นีก้ บ
ั เครื่ องอื่น
● อย่ าชาร์ จแบตเตอรี่ในสถานทีซ
่ ึ่งมีอณ
ุ หภูมสิ ู งและ

ถููกแสงแดดโดยตรง
● อย่ าวางแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรื อท�ำให้ ร้อน
● อย่ าท�ำตก, โยน, ทุบ หรื อบดแบตเตอรี่
● อย่ าท�ำแบตเตอรี่เปี ยก

● เมื่อมีการรั่วของแบตเตอรี่และอิเล็กโทรไลต์ เข้ าตา

ห้ามถอดแยก
ชิ�นส่วน

สัญลักษณ์น้ ีหมายถึง
สิ่ งที่ตอ้ งทําตาม

การใช้้ งานไม่่ ถููกวิิธีีอาจนํําไปสู่่�การเสีี ยชีีวิติ หรืือบาดเจ็็บสาหััสได้้

● กรุ ณาอย่ าใช้ ผลิตภัณฑ์ นีใ้ กล้ แหล่ งน�้ำ, ห้ องน�้ำ หรื อ

● กรุ ณาอย่ าดูดสเปรย์ หรื อละออง (ยาฆ่ าแมลง,

สภาพแวดล้้ อมที่่�เปีียกและชื้้�น
หลีกเลี�ยงการทําให้ ● โปรดอย่ าท�ำให้ ผลิตภัณฑ์ นีห้ รื อสายชาร์ จเปี ยกหรื อ
จมน้ำำ��
ผลิตภัณฑ์เปียก

สเปรย์์ แต่่ งผม, น้ำำ�� มัันหล่่ อลื่่�น ฯลฯ)
ห้ามทำ ● อย่ าใช้ กบั สารไวไฟ (น�้ำมนั ก๊ าด, น�้ำมนั เบนซิน,
ทิินเนอร์์ , ผงหมึึกเครื่่�องถ่่ ายเอกสาร ฯลฯ)
● อย่ าดูดควันและไอน�้ำ
● อย่ าดูดโฟมหรื อสารทีเ่ ป็ นของเหลว เช่ น น�้ำยา
ทำำ�ความสะอาดผ้้ าห่่ม
● เก็บให้ ห่างจากแหล่ งทีอ่ าจท�ำให้ เกิดการเผาไหม้ หรื อ
เปลวไฟ เช่่ น บุุหรี่่�, ธููป ฯลฯ

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้หรืือไฟฟ้้าช็็อต

● อุปกรณ์ นีไ้ ม่ เหมาะส�ำหรับการใช้ งานโดยบุคคล

(รวมถึึงเด็็กๆ) ที่่�มีคี วามสามารถทางร่่ างกาย
ประสาทสัั มผััสหรืือจิิตใจไม่่ สมบููรณ์์ หรืือขาด
ตรวจสอบ
ประสบการณ์์ และความรู้้� หากใช้้ งานควรได้้ รัับการ
ให้แน่ใจว่า
ดููแลหรืือคำำ�แนะนำำ�เกี่่ย� วกัับการใช้้ งานเครื่่�อง โดย
ผู้้�รัับผิิดชอบด้้ านความปลอดภััย
● เด็กควรได้ รับการดูแลเพื่อให้ แน่ ใจว่ าพวกเขาไม่ ได้
เล่่ นกัับอุุปกรณ์์
● หากสายไฟช�ำรุ ด จะต้ องเปลีย่ นโดยผู้ผลิต, ตัวแทน
บริิการหรืือบุุคคลที่่�มีคุี ุณสมบััติใิ กล้้ เคีียงกัันเพื่่�อ
หลีีกเลี่่ย� งการเกิิดอัันตราย

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้
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ใช้้ สายชาร์์ จอย่่ างถููกต้้ อง

หมายเหตุุเกี่่ย� วกัับแบตเตอรี่่�

● โปรดก�ำจัดฝุ่ นออกจากปลัก๊ สายชาร์ จเป็ นประจ�ำ

ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

● ในกรณีทม
ี่ กี ารรั่วไหลหรื อกลิน่ ของอิเล็กโทรไลต์

การสะสมของฝุ่่�นสามารถทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้หรืือ
ไฟฟ้้าช็็อตได้้เนื่่�องจากความผิิดปกติิของฉนวน

ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

● โปรดเสี ยบปลัก๊ สายชาร์ จอย่ างถูกต้ องในช่ องเสี ยบ

สายชาร์์ จ

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้หรืือ
ไฟฟ้้าช็็อตเนื่่�องจากไฟฟ้้าลััดวงจร
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการถููกไฟฟ้้าช็็อต, ไหม้้ และการบาดเจ็็บ

● ในกรณีทม
ี่ กี ารรั่วไหลหรื อกลิน่ ของอิเล็กโทรไลต์

ห้ามทำ

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดไฟฟ้้าช็็อตหรืือ
การบาดเจ็็บได้้

100-240V~

● ในกรณีทม
ี่ คี วามผิดปกติหรื อเสี ย กรุณาหยุดใช้ งาน

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้หรืือ
ไฟฟ้้าช็็อต

● โปรดอย่ าให้ เด็กเลียสายชาร์ จ

ถอดปลั�ก
ผลิตภัณฑ์

อาจนำำ�ไปสู่่�การบาดเจ็็บหรืือไฟฟ้้าช็็อตได้้

แล้้ วถอดปลั๊๊ก� สายชาร์์ จออกจากช่่ องเสีี ยบสายชาร์์ จ
ทัันทีี
การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดควััน, เพลิิงไหม้้ หรืือ
ไฟฟ้้าช็็อตได้้

[กรณีีของความผิิดปกติิ]

● ห้ ามถอดแยกชิ้นส่ วน, ซ่ อมหรื อดัดแปลงผลิตภัณฑ์

• มีเสี ยงผิดปกติหรื อมีกลิน่ ผิดปกติ
• ความร้ อนของสายชาร์ จผิดปกติ

ด้้ วยตนเอง

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้, ไฟฟ้้าช็็อต
หรืือการบาดเจ็็บได้้
โปรดตรวจสอบกัับร้้านค้้าของคุุณที่่�คุุณซื้้�อผลิิตภััณฑ์์มา
หรืือตััวแทนท้้องถิ่่�นโดยโทรไปยัังหมายเลขที่่�ให้้
คำำ�ปรึึ กษาสำำ�หรัับเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซ่่อม

➡โปรดหยุุดใช้้งานและตรวจสอบกัับร้้านค้้าที่่�คุุณซื้้�อ

ผลิิตภััณฑ์์มาหรืือตััวแทนท้้องถิ่่�นโดยโทรไปยััง
หมายเลขที่่�ให้้คำ�ำ ปรึึ กษาสำำ�หรัับเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การใช้้ งานไม่่ ถููกวิิธีีอาจทํําให้้ เกิิดการบาดเจ็็บหรืือความเสีี ยหายได้้

● ห้ ามใช้ เพื่อจุดประสงค์ อื่นนอกเหนื อจากการ

ห้ามทำ

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดความร้้อน, เพลิิงไหม้้
หรืือมลพิิษได้้

พ้้ นมืือเด็็กทารก

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้หรืือ
ไฟฟ้้าช็็อตเนื่่�องจากไฟฟ้้าลััดวงจร

ข้ อควรระวัง

โปรดหยุุดใช้้ ทันั ทีี

● เมื่อท�ำการเปลีย่ นแบตเตอรี่ ควรเก็บแบตเตอรี่ให้

สายชาร์์ จหลวม

● โปรดอย่ าใช้ แรงดันไฟอื่นนอกเหนื อจาก

ห้ามถอดแยก
ชิ�นส่วน

● หากอิเล็กโทรไลต์ กระเด็นถูกผิวหนังหรื อเสื้ อผ้ า

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดการระคายเคืืองต่่อผิิว
และความเสีี ยหายต่่อเสื้้�อผ้้า

● หยุดใช้ ผลิตภัณฑ์ หากปลัก๊ ช�ำรุ ด หรื อช่ องเสี ยบ

ห้ามทำ

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้

โดยไม่่ ได้้ ตั้้�งใจ โปรดล้้ างด้้ วยน้ำำ�� ทัันทีี

● โปรดอย่ าเสี ยบปลัก๊ หรื อถอดปลัก๊ ขณะมือเปี ยก

หลีกเลี�ยงการทําให้
ผลิตภัณฑ์เปียก

กรุุณานำำ�ผลิิตภััณฑ์์ ไปไว้้ ให้้ ห่่างจากแหล่่ งกำำ�เนิิดไฟ
ทั้้�งหมดทัันทีี

ทำำ�ความสะอาด

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดความผิิดปกติิหรืือ
เพลิิงไหม้้

ห้ามทำ

● กรุ ณาอย่ าใช้ ผลิตภัณฑ์ ในจุดประสงค์ อื่นนอกเหนื อ

● อย่ าขึน
้ ไปนั่งหรื อพิงทีผ่ ลิตภัณฑ์
● โปรดอย่ าใช้ ในบริเวณใกล้ เคียงกับเด็ก
● ห้ ามให้ เด็กมาเล่ นกับผลิตภัณฑ์ นี้

มิิฉะนั้้�นอาจทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บ

● ผลิตภัณฑ์ นีม
้ ไี ว้ ส�ำหรับใช้ ในอาคารเท่ านั้น

จากใช้้ กับั ที่่�อยู่่�อาศััย

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้

ผลิิตภััณฑ์์นี้้� ถููกออกแบบมาเป็็ นผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อใช้้กับั
ที่่�อยู่่�อาศััย
กรุุ ณาอย่่าใช้้ผลิิตภััณฑ์์ในจุุดประสงค์์อื่่�นนอกเหนืือจาก
ใช้้กับั ที่่�อยู่่�อาศััย มิิฉะนั้้�นจะทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้
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ข้ อควรระวังด้ำ �นควำ�มปลอดภัย

ต่ อ

● อย่ าถอดถุงเก็บฝุ่ นระหว่ างการใช้ งาน

ห้ามทำ

ห้ามทำ

● เมื่อถอดปลัก๊ สายชาร์ จ ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ จบ
ั

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุบัติั ิเหตุุได้้

ถอดปลั�ก
ผลิตภัณฑ์

● อย่ าใช้ งานผลิตภัณฑ์ นีเ้ มื่อหัวดูดถูกปิ ดกั้น
● อย่ าปิ ดกั้นช่ องระบายลม

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้หรืือ
ไฟฟ้้าช็็อตเนื่่�องจากความเสีี ยหายของสายไฟ

● โปรดถอดปลัก๊ ออกจากช่ องเสี ยบสายชาร์ จหลังจาก

ใช้้ งานทุุกครั้้�ง

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้หรืือ
ไฟฟ้้าช็็อต

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดการเสีี ยรูู ป, ความผิิด
ปกติิ หรืือเพลิิงไหม้้เนื่่�องจากความร้้อนสูู งเกิินไปได้้

● เก็บให้ ห่างจากเปลวไฟและอุปกรณ์ ท�ำความร้ อน

ห้ามเข้า
ใกล้ไฟ

หััวสายชาร์์ จ อย่่ าดึงึ ที่่�สายของสายชาร์์ จ

● โปรดใช้ ถุงเก็บฝุ่ นของแท้ แบบใช้ แล้ วทิง้

การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิดเพลิิงไหม้้เนื่่�องจากความ
ร้้อนของอุุปกรณ์์ทำ�ำ ให้้เกิิดเปลวไฟที่่�ใหญ่่ขึ้้� น

ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

มิิฉะนั้้�นอาจทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์เกิิดความผิิดปกติิ
ดัังนั้้�น โปรดประกอบถุุงเก็็บฝุ่่�นให้้ถููกต้้อง

● อย่ าใช้ ถุงเก็บฝุ่ นทีช
่ �ำรุด

ห้ามทำ

มิิฉะนั้้�นฝุ่่�นที่่�ถููกดููดเข้้าไปจะฟุ้้�งกระจายและอาจเปื้้� อน
หรืือส่่ งผลเสีี ยต่่อสุุ ขภาพ

● ห้ ามใช้ เมื่อมีความเสี ยหาย

มิิฉะนั้้�นอาจทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บ โปรดตรวจสอบกัับ
ร้้านค้้าของคุุณที่่�คุุณซื้้�อผลิิตภััณฑ์์มาหรืือตััวแทน
ท้้องถิ่่�นโดยโทรไปยัังหมายเลขที่่�ให้้คำ�ำ ปรึึ กษาสำำ�หรัับ
เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซ่่อม
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ข้ อควรระวังในการใช้ งาน
ั วัตถุต่อไปนี้ การไม่ปฏิบตั ิตามอาจท�ำให้ฟิลเตอร์อุดตันหรื อท�ำให้เกิดความผิดปกติ
● อย่าใช้กบ
• น�้ำ, ของเหลว, ขยะเปี ยก ฯลฯ
• ผงจ�ำนวนมาก เช่ น ส�ำหรับเครื่ องดับเพลิง
• เหล็กแหลมคม, กระจก ฯลฯ

• ทราย, กรวดจ�ำนวนมาก ฯลฯ
• วัตถุทเี่ ลอะอุจจาระของสั ตว์ เลีย้ ง
• ขยะจ�ำนวนมาก

• ขยะขนาดใหญ่
• ถุงพลาสติกและถุงน่ องทีส่ ามารถปิ ดกั้นช่ อง

ด้้ านในได้้ ง่่าย

การกำำ�จััด

● เมื่อก�ำจัดผลิตภัณฑ์น้ ี โปรดถอดแบตเตอรี่ ออกและก�ำจัดตามข้อบังคับของท้องถิ่น

เกี่่ย� วกัับแบตเตอรี่่�ที่่ใ� ช้้ แล้้ ว

● ในการถอดแบตเตอรี่ ออก ให้ติดเทปที่ปลายทั้งสองด้านของแบตเตอรี่

● อย่าทิ้งแบตเตอรี่ ในลักษณะเดียวกับขยะในครัวเรื อนทัว่ ไป ควรถอด

เพื่่�อเป็็ นฉนวน

แบตเตอรี่่� ออกและส่่ งไปยัังสถานที่่� “รีี ไซเคิิลแบตเตอรี่่� ” ในบริิ เวณ
ใกล้้เคีียง

เกี่่ย� วกัับชิ้้�นส่่ วนวััสดุุสิ้้�นเปลืือง

● ฟิ ลเตอร์ ฟองน�้ำ: โปรดท�ำการบ�ำรุ งรักษาและท�ำความสะอาดตาม “การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุ งรักษา”

แบตเตอรี่่�
(สำำ�หรัับขาย)
CBL10815

ถุุงเก็็บฝุ่่� นแบบใช้้ แล้้ วทิ้้�ง × 25
(สำำ�หรัับขาย)
FDPAG1414
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ส่ วนประกอบ
ปุ่ มกด
ส่ วนแม่เหล็ก
(ส่ วนตั้งฉาก)

ฝาครอบแบตเตอรี่

ด้ามจับ
ช่องสำ�หรับชาร์จ

ตัวเครื่ องหลัก
ช่องระบายอากาศ

ฝาครอบถุงเก็บฝุ่ น

เซตถุงเก็บฝุ่ น

ปุ่ มสำ�หรับถอด

ท่อตัวเครื่ องหลัก

ถุงเก็บฝุ่ นแบบใช้แล้วทิ้ง

※

แปรง

พรอ้ มอุปกรณ์เสร มิ

ท่อปรับขยาย

ภาชนะบรรจุถุงเก็บฝุ่ น

ฟองน้ำำ��กรอง
ปุ่ มสำ�หรับถอด

หัวดูดฝนุ่
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■ แผงควบคุมการท�ำงาน (ด้ ามจับ)
ไฟแสดงสถานะ Dust Sensor (เซ็็นเซอร์์ ฝุ่่� น)
ไฟแสดงสถานะการชาร์์ จ
ปุ่่� มโหมด Normal/Turbo (ปกติิ/เทอร์์ โบ)
ปุ่่� มโหมด Automatic (อััตโนมััติ)ิ
ปุ่่� ม OFF (หยุุด)

ด้านหน้า

ช่ องหัวสำ �หรับเก็บฝุ่ น
นอกจากนี�ยังสามารถใช้เป็นหัวแปรง เก็บ
ได้หลังจากหมุนปลายด้านหน้า

■ อุปกรณ์

ชิน� ส่วนติดผนัง

แผ่นแปะติดสำรอง
(ใช้สำหรับชิน� ส่วนติดผนัง)

ปลัก� สายชาร์จ

สกรู x 2

ถุงเก็บฝุ่นทีใ� ช้แล้วทิง� ู x 25

※มีการติดตัง� ถุงเก็บฝุน
่ แบบใช้แล้วทิง�

1ใบบนตัวเครือ
� งหลักของผลิตภัณฑ์
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การเตรียมความพร้ อม
■ การประกอบเครื่ องดูดฝุ่ น
ใช้ เป็ นเครื่ องดูดฝุ่ นแบบด้ ามจับ

ใช้ เป็ นเครื่ องดูดฝุ่ นแบบมือถือ

ุ่ าไปในตัวเครื่ องโดยตรง
• ใส่ หวั ดูดฝนเข้

①ใส่่ ท่่อดููดฝุ่่�นเข้้าไปในตััวเครื่่�อง
②ใส่่ หัวั ดููดฝุ่่�นเข้้าไปในท่่อดููดฝุ่่�น

ตัวเครื�อง
ใส่ให้แน่นจนกว่า
คุณจะได้ยินเสียง
คลิก

ตัวเครื�อง
ใส่ให้แน่นจนกว่า
คุณจะได้ยินเสียง
คลิก

①

หัวดูดฝุ่ น

※ หลังจากประกอบแล้ว วางผลิตภัณฑ์โดยน�ำด้านข้างลงเพื่อไม่ให้

ตกลงมา

วิิธีีถอดหััวดููดฝุ่่� น/ท่่ อดููดฝุ่่� นออก

ท่อดูดฝุ่น

• ในการถอดหัวดูดฝนุ่ ให้กดปุ่ มส�ำหรับถอดหัวดูดฝนบนท่
ุ่
อดูดฝนุ่

ค้้างไว้้แล้้วดึึงออก
• ในการถอดท่อดูดฝนุ่ ให้กดปุ่ มส�ำหรับถอดบนตัวเครื่ องค้างไว้
ใส่ให้แน่นจนกว่า
คุณจะได้ยินเสียง
คลิก

②

หัวดูดฝุ่ น

ปุ่มสำหรับถอด
※ หลังจากประกอบแล้ว วางผลิตภัณฑ์โดยน�ำด้านข้างลงเพื่อไม่ให้

ตกลงมา

ปุ่มสำหรับถอดหัวดูดฝุ่น
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■ การชาร์ จ

■ ความจุของแบตเตอรี่ทเี่ หลืออยู่

• เมื่อความจุของแบตเตอรี่ที่เหลืออยูน่ อ้ ย ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

● แบตเตอรี่ ไม่ได้ชาร์ จจนเต็มเมื่อซื้ อ โปรดชาร์ จก่อนใช้งาน ใช้เวลาใน

จะกะพริิ บ

การชาร์์จจนเต็็มสูู งสุุ ด 3 ชั่่ว� โมง

• โปรดเสี ยบปลัก๊ สายชาร์จเข้ากับช่องส�ำหรับชาร์จของตัวเครื่ อง

กะพริบ

และเสีี ยบหััวสายชาร์์จเข้้ากัับเต้้ารัับให้้แน่่น
ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

ไฟแสดงสถานะการชาร์์จ
กะพริิ บช้้า
กะพริิ บเร็็ ว
(ไฟแสดงสถานะ
จะดัับลงในภายหลััง)

ช่องสำหรับชาร์จ
ปลั�กสายชาร์จ

ความจุุของแบตเตอรี่่� ที่่�เหลืืออยู่่�
ปริิ มาณเหลืือน้้อย
ไม่่เหลืือ

• เมื่อไฟแสดงสถานะการชาร์จกะพริ บ กรุ ณาชาร์จ

หัวสายชาร์จ

อาจทำำ�ให้้ เกิิดการบาดเจ็็บเนื่่�องจากตกลงมาโดน เมื่่�อพิิง
ผลิิตภััณฑ์์ ไว้้ กับั ผนััง โปรดระวัังสิ่่� งต่่ อไปนี้้�
● อย่าวางวัตถุที่เปราะบางหรื อแตกหักได้ในบริ เวณใกล้
เคีียงกัับผลิิตภััณฑ์์
● เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง
ั ผนังที่ลื่น หากผนังลื่น อย่า
● อย่าพิงผลิตภัณฑ์ไว้กบ
พยายามตั้้�งผลิิตภััณฑ์์ขึ้้� น ให้้วางโดยนำำ�ด้้านข้้างลงเพื่่�อ
ชาร์์จแบตเตอรี่่� แทน
● อย่าวางในแนวทแยงมุม, วางหัวดูดฝนห่
ุ่ างหรื อ
ใกล้้กับั ผนัังมากเกิินไป
● อย่าวางหัวดูดฝนในด้
ุ่
านกลับหัวหรื อในแนว
ทแยงมุุม

• เมื่อไฟแสดงสถานะการชาร์ จเป็ นสี แดง การชาร์จเริ่ มต้นขึ้น

เปิด
• หลังจากการชาร์จ ไฟแสดงสถานะการชาร์ จจะดับลง

ปิด

เกี่่ย� วกัับแบตเตอรี่่�
● ไม่ถือว่าผิดปกติส�ำหรับแบตเตอรี่ และสายชาร์ จที่จะร้อนในขณะที่
ชาร์์จ
● เวลาในการชาร์ จและเวลาการใช้งานจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของ
แบตเตอรี่่� และสถานะการใช้้งาน
● กรุ ณาชาร์ จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิหอ
้ ง 5°C-35°C ไม่สามารถชาร์จได้ตาม
ปกติิในสถานที่่�ที่่�มีีอุุณหภููมิิต่ำ��ำ กว่่าหรืือสูู งกว่่าหรืือสััมผััสกับั แสงแดด
โดยตรง อาจทำำ�ให้้เวลาที่่�ใช้้งานได้้สั้้� นลงหรืือใช้้เวลาในการชาร์์จนาน
ขึ้้�น
● เมื่อไม่ได้ชาร์ จเป็ นเวลานาน (มากกว่า 10 วัน) โปรดชาร์ จก่อนใช้งาน
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วิธีการใช้ งาน
แม่เหล็กติดตั้งไว้ที่ดา้ นหลังของตัวหลัก ซึ่ งสามารถแขวนกับตัวเครื่ องหลักบนผนังในแนวตั้งได้ โดยใช้ส่วนของผนังกับแผ่นเหล็กเสริ ม
● กรุ ณาอย่าใช้ในสถานที่ที่มีอน
ั ตรายที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บส่ วนบุคคลหรื อความเสี ยหายต่อสิ่ งอื่น ๆ ในกรณี ที่หล่นลง

1 การติดตั้งชิ้นส่ วนติดผนัง
A. ใช้้ แผ่่ นแปะติิด

เช็็ดฝุ่่�น น้ำำ��มันั และความชื้้�นที่่�ติิดอยู่่�บนผนัังที่่�ติิดกับั ด้้วยแผ่่นแปะติิด
(ณ ขณะนี้้�โปรดอย่่าใช้้ผ้า้ เช็็ดสารเคมีี)
② กรุุ ณาเปิิ ดคลี่่�กระดาษออกบนชิ้้�นส่่ วนติิดผนัังและด้้านหลัังของแกนลวดจากนั้้�นแปะวางลงบนผนัังและ
ใช้้แรงกด มัันใช้้เวลา 24 ชั่่ว� โมงในการรัับแรงยึึดเกาะที่่�เพีียงพอ สำำ�หรัับแผ่่นแปะติิด กรุุ ณาอย่่าใช้้แรง
ก่่อนหน้้านั้้�น
①

ชิ挂壁部件
้นส่ วนติดผนัง
แผ่นแปะติด
粘结片
(บนด้านหลัง)
（背面）

วััสดุุและสถานที่่�ไม่่ เหมาะสำำ �หรัับการยึึดเกาะ (โดยใช้้ )
วััสดุุ
สถานที่่�

โพลีีโพรพิิลีีน, เอทิิลีีน, ยางอ่่อนนุ่่�ม
วอลล์์เปเปอร์์, ผนัังทราย, ผนัังไฟเบอร์์, ผนัังวาดลาย, ผนัังที่่�มีีการบำำ�รุุงของฟลููออรีี นและซิิ ลิิ
กอน
ผนัังที่่�ไม่่เรีี ยบ สถานที่่�ที่่�อยู่่�ในอุุณหภููมิิสููงและความชื้้�น ผนัังที่่�ง่่ายสำำ�หรัับการผ่่านของ
ความชื้้�น กลางแจ้้ง รอยต่่อของวอลล์์เปเปอร์์ หรืือรอบ ๆ พื้้�นที่่�
安装高度
การติ
ดตั้งความสู ง
● มันยากที่จะยึดติดในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต �่ำ กรุ ณาใช้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิ

ในร่่ มอย่่างน้้อย 10°C
● พื้นผิวยึดติดอาจเสี ยหายหรื อเปลี่ยนเป็ นสี อื่น เนื่ องจากสภาพพื้นผิวที่แตกต่างกัน
และเงื่่�อนไขสภาพของวอลล์์เปเปอร์์หรืือไม้้อัดพิ
ั ิมพ์์
● มันอาจหล่นลงจากวอลล์เปเปอร์ บางประเภท โปรดซ่ อมแซมด้วยสกรู ยด
ึ
โดยมีีความจำำ�เป็็ นต้้องตอกระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
● ไม่สามารถใช้แผ่นแปะติดได้อีกเมื่อเปลี่ยนสถานที่ โปรดใช้แผ่นแปะติดส�ำรอง
หรืือแผ่่นแปะติิดที่่�ขายในท้้องตลาด (แผ่่นแปะติิดสองด้้านที่่�ถอดออกได้้
ของ NITOMS T3973)
※

ตำำ固定用
�แหน่่ง
螺钉孔
การติิดตั้้� ง
รูู的位置
สกรูู
960～970mm

โปรดอ้างอิงตามการฉีกลงของแผ่นแปะติดสองด้าน

B. การใช้้ สกรูู ยึดึ

ในกรณีี ที่่�เป็็ นไปไม่่ได้้ที่่�จะใช้้แผ่่นแปะติิด โปรดอย่่าคลี่่�กระดาษแปะบน
ด้้านหลััง ของส่่ วนผนััง ให้้ซ่่อมแซมด้้วยสกรูู โปรดส่่ งสกรูู ผ่า่ นรูู ยึดึ ตาม
ที่่�แสดงในรูู ปและ ติิดตั้้� งบนผนััง

ชิ挂壁部件
้นส่ วนติดผนัง

รู สกรู固定用螺钉孔
ส�ำ หรับติดตั้ง
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2 การตรึงของสายชาร์ จไฟ

ส่่ งสายชาร์์จไฟผ่่านร่่ องผนััง
ในกรณีี ที่่�อยู่่�ใกล้้กับั ซ็็อกเก็็ตและสายไฟชาร์์จยาวมาก สามารถพัันสายไฟส่่ วนเกิินรอบแกนลวดได้้
ปลัก๊

ชิ้นส่ วนติดผนัง
สายชาร์จไฟ
● กรุ ณาสอดสายชาร์ จไฟผ่านร่ องด้วยความระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นอาจน�ำไปสู่ การเกิดไฟไหม้เนื่ องจากความเสี ยหายของ

สายไฟ

3 แขวนตัวเครื่ องหลักตั้งตรงกับผนัง
ชิ้นส่ วนติดผนัง
挂壁部件

ตัวเครื่ องหลัก
本体

ทำ�ตัวเครื่ องหลักใช้ต้ งั ตรงกับผนัง

● กรุ ณาอย่าแขวนยกเว้นส่ วนของผนัง มิเช่นนั้นตัวเครื่ องอาจจะล้มลง
● กรุ ณาตั้งในแนวตั้ง มิเช่นนั้นตัวเครื่ องอาจจะล้มลง
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คำ�แนะนำ�ในการใช้ งาน
2 เริ่มทำ�ความสะอาดพื้น ฯลฯ

1 กดปุ่ มและเลือกโหมดการทำ�งาน

• เลื่อนหัวดูดฝนไปข้
ุ่
างหน้าและถอยหลังอย่างช้าๆ ขณะดูดฝนุ่
• เมื่อท�ำความสะอาดเสื่อทาทามิ ให้เลื่อนหัวดูดฝนไปตามแนวของ
ุ่

• การท�ำงานจะเริ่ มขึ้นในโหมดที่เลือก

โหมด Automatic (อััตโนมััติ)ิ

เสื่่� อทาทามิิ

• กดปุ่ ม โหมด Automatic (อัตโนมัต)ิ เพื่อเริ่ มท�ำงานในโหมด

อััตโนมััติิ

• ในโหมดอัตโนมัติ แรงดูดจะปรับตามปริ มาณของฝุ่ นที่ตรวจพบ

โดยเซ็็นเซอร์์ฝุ่่�น

3 เมื่อทำ�ความสะอาดเสร็จ ให้ กดปุ่ ม OFF (ปิ ด)
• ผลิตภัณฑ์จะหยุด

ปริิ มาณของ
ฝุ่่�น
เมื่่�อมีีปริิ มาณ
มาก
เมื่่�อมีีปริิ มาณ
น้้อย

ไฟแสดงสถานะ Dust Sensor
(เซ็็นเซอร์์ฝุ่่�น)

แรงดููด

ไฟสีี แดง

แรง

ไฟสีี เขีียว

เบา

ั พรมและผ้ารองที่นอน แรงดูดอาจเพิม่ อย่างต่อเนื่อง
※ เมื่อใช้กบ

เพราะสามารถตรวจจัับฝุ่่�นในบ้้านและเส้้นผมที่่�สะสมอยู่่�ภายใน

โหมด Normal/Turbo (ปกติิ/เทอร์์ โบ)

• กดปุ่ มโหมด Normal/Turbo (ปกติ/เทอร์ โบ) เพื่อเริ่ มท�ำงานใน

โหมดปกติิ กดปุ่่� มโหมด Normal/Turbo (ปกติิ/เทอร์์ โบ) อีีกครั้้�ง
เพื่่�อสลัับเป็็ นโหมดเทอร์์โบ
※ ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ ม Normal/Turbo (ปกติ/เทอร์ โบ) จะเป็ นการสลับ
ระหว่่างโหมดปกติิและโหมดเทอร์์โบ

• ไฟแสดงสถานะ Dust Sensor (เซ็นเซอร์ ฝุ่น) ยังคงเป็ น ON (เปิ ด)

อยู่่�ในโหมด Normal/Turbo (ปกติิ/เทอร์์ โบ) สลัับระหว่่าง Normal/
Turbo (ปกติิ/เทอร์์ โบ) ตามสีี ของไฟแสดงสถานะ
※ ในการปรับแรงดูดตามสี ของไฟแสดงสถานะเซ็นเซอร์ ฝน
ุ่
ให้้ใช้้งานในโหมดอััตโนมััติิ
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■ ใช้ เป็ นเครื่ องดูดฝุ่ นแบบมือถือ

การกำำ�จััดสิ่่� งสกปรก

สามารถถอดท่่อดููดฝุ่่�นแล้้วใช้้เป็็ นเครื่่�องดููดฝุ่่�นแบบมืือถืือได้้

การสะสมของฝุ่่�นในถุุงเก็็บฝุ่่�นจะส่่ งผลให้้แรงดููดลดลง ดัังนั้้�นโปรด
ทำำ�ความสะอาดถุุงเก็็บฝุ่่�นก่่อนที่่�จะเต็็ม

1 เปิ ดฝาครอบถุงเก็บฝุ่ นและถอดชุดถุงเก็บฝุ่ น

• วางนิ้วของคุณบนที่เปิ ดและปิ ดของฝาครอบ แล้วยกขึ้นเพื่อเปิ ด

เปิด/ปิดฝาครอบ
ฝาครอบถุงเก็บฝุ่ น
หัวดูดฝุ่ น

2 ถอดชุดถุงเก็บฝุ่ น

ใช้้ หััวแปรงดููดฝุ่่� น

• ดึงขึ้นตรงๆ แล้วถอดออก

• ถอดหัวดูดฝนและหมุ
ุ่
นแปรงช่องอากาศเข้า จากนั้นสามารถใช้เป็ น

ชุดถุงเก็บฝุ่ น

หััวแปรงดููดฝุ่่�นได้้

แปรง

3 การกำ�จัดสิ่งสกปรก

• จับที่มุมหนึ่งของถุงเก็บฝุ่ นแบบใช้แล้วทิ้ง ถอดออกจากตัวยึดถุง

เก็็บฝุ่่�นแล้้วทิ้้�งไป
※ ฝุ่ นอาจร่ วงลงมา ดังนั้นควรน�ำไปถอดที่ถงั ขยะ
※ อย่าทิ้งตัวยึดถุงเก็บฝุ่ น

การใช้้ หััวสำำ �หรัับเก็็บฝุ่่� น

• ถอดหัวดูดและหมุนหัวเก็บฝุ่ น
• กรุ ณาใช้หวั เก็บฝุ่ นในสถานที่ที่มีรอยขีดข่วนได้ง่าย

ที�ใส่ถุง

ถุงเก็บฝุ่ นแบบ
ใช้แล้วทิ�ง
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คำ�แนะนำ�ในการใช้ งาน

การทำำ�ความสะอาดและการบํํารุุงรัักษา

ต่ อ

4 ติดตั้งถุงเก็บฝุ่ นอันใหม่

● เมื่อท�ำความสะอาดและบ�ำรุ งรักษาอุปกรณ์ โปรดหยุด

การทำำ�งาน นำำ�สายชาร์์จออกจากผลิิตภััณฑ์์

• ใส่ ถุงเก็บฝุ่ นแบบใช้แล้วทิ้งเข้าไปในช่องเสี ยบทั้ง 4 ส่ วนของตัวยึด

● กรุ ณาอย่าฉี ดน�้ำใส่ การไม่ปฏิบตั ิตามอาจท�ำให้เกิด

ไฟฟ้้าช็็อต, การบาดเจ็็บ หรืือเกิิดความผิิดปกติิได้้

● อย่าท�ำความสะอาดอุปกรณ์ดว้ ยผงซักฟอก, น�้ำ, น�้ำมันเบนซิ น,สาร

ฟอกขาว ฯลฯ

ช่องเสียบ

● อย่าใช้ผา้ เคมี

ใส่ถุงเก็บฝุ่นแบบใช้แล้วทิ�ง
เข้าไปในช่องเสียบ

ตัวเครื่ อง, ท่ อดูดฝุ่ น และด้ านนอกของหัวดูดฝุ่ น
ประมาณสััปดาห์์ละครั้้�ง
• โปรดบิดผ้าที่ชุบน�้ำเย็นหรื อน�้ำอุ่น (ไม่เกิน 40°C) ให้หมาดก่อนใช้
เพื่่�อเช็็ดฝุ่่�นออกจากผลิิตภััณฑ์์
• หากมีรอยเปื้ อนที่เช็ดออกยาก กรุ ณาเช็ดเฉพาะจุดดว้ ยผ้าที่ชุบน�้ำยา
ทำำ�ความสะอาดที่่�เป็็ นกลางเล็็กน้้อย แล้้วใช้้ผ้า้ แห้้งเช็็ดออก

※ ติดตั้งถุงเก็บฝุ่ นแบบใช้แล้วทิ้งก่อนใช้งาน
※ อย่าง้างที่เสี ยบ

5 ติดตั้งชุดถุงเก็บฝุ่ นในตัวเครื่ อง

• ใส่ จากด้านบนลงในต�ำแหน่งเดิมโดยตรง

ตัวเครือ� ง

※ ดันถุงเก็บฝุ่ นแบบใช้แล้วทิ้งเข้าไปด้านในเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้

เข้้าไปติิดในฝาครอบด้้านนอกของถุุงเก็็บฝุ่่�น

ท่อด ดู ฝุ่ น

6 ปิ ดฝาครอบถุงเก็บฝุ่ น

• โปรดล็อคเข้าที่จนกว่าคุณจะได้ยนิ เสี ยงคลิก

ฝาครอบถุงเก็บฝุ่ น

หัวด ดู ฝุ่ น

เซ็็นเซอร์์ ฝุ่่� น

※ เมื่อติดตั้งชุดถุงเก็บฝุ่ นไม่ถูกต้อง ฝาครอบด้านนอกของถุงเก็บฝุ่ น

ประมาณสััปดาห์์ละครั้้�ง

• เปิ ดฝาครอบถุงเก็บฝุ่ น น�ำชุดถุงเก็บฝุ่ นออก ม้วนผ้าบนส�ำลีกา้ น

จะไม่่สามารถปิิ ดได้้

หรืือนิ้้�วมืือแล้้วเช็็ดเซ็็นเซอร์์ทางด้้านซ้้ายและด้้านขวาภายในช่่อง
อากาศเข้้า
• หากมีฝนจั
ุ่ บที่เซ็นเซอร์ อาจท�ำให้เกิดความผิดพลาดในการท�ำงาน
กรุุ ณาทำำ�ความสะอาดอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เซ็นเซอร์ด้านซ้าย
เซ็นเซอร์ด้านขวา
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หััวดููดฝุ่่� น
•

เมื่่�อเห็็นฝุ่่�นชััดเจน
น�ำเส้นผมที่พนั กันหรื อผ้าส�ำลีที่

2 ถอดฟิ ลเตอร์ ฟองนำ�ออก

บริ เวณด้านล่างออกด้วยแหนบ

• จับและดึงฟิ ลเตอร์ฟองน�้ำออกจากส่ วนจัดเก็บของถุงเก็บฝุ่ น

• เมื่อฝุ่ นละอองติดภายในหัวดูดฝนุ่ แรงดูดจะลดลง

ตรวจสอบเป็็ นประจำำ�และนำำ�ขยะออกด้้วยแหนบหรืือใช้้ไม้้หนีีบ
ออกหากขยะติิด

3 ล้างฟิ ลเตอร์ ฟองนำ�ด้วยนำ�

• หลังจากท�ำความสะอาด โปรดบิดและท�ำให้แห้งสนิท

4 ติดตั้งฟิ ลเตอร์ ฟองนำ�

ตััวยึึดถุุงเก็็บฝุ่่� น
•

เมื่่�อเห็็นฝุ่่�นชััดเจน
หากตัวยึดถุงสกปรก ให้ลา้ งด้วยน�้ำแล้วเช็ดให้แห้ง

• โปรดใช้ไขควงเพื่อใส่ ฟิลเตอร์ฟองน�้ำท้ งั ชิ้นลงในส่ วนจัดเก็บของ

ถุุงเก็็บฝุ่่�นเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้มีีช่่องว่่าง

ล้างด้วยนํ�า

ฟิิ ลเตอร์์ ฟองน้ำำ��

ประมาณทุุกสามเดืือน

5 ติดตั้งชุดถุงเก็บฝุ่ นและปิ ดฝาครอบถุงเก็บฝุ่ น

1 ถอดชุดถุงเก็บฝุ่ น
•

•

โปรดดูที่ “การก�ำจัดสิ่งสกปรก” ในหน้า 13 ส�ำหรับการถอดชุดถุง
เก็็บฝุ่่�น.
ชุดถุงเก็บฝุ่ น

โปรดดูที่ “การก�ำจัดสิ่งสกปรก” ในหน้า 14 ติดตั้งชุดถุงเก็บฝุ่ น
และปิิ ดฝาครอบด้้านนอก

● ติดตั้งฟิ ลเตอร์ ฟองน�้ำหลังจากแห้งสนิ ทแล้ว
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งฟิ ลเตอร์ ฟองน�้ำแล้ว มิฉะนั้นอาจท�ำให้

เกิิดความผิิดพลาดได้้
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วิธีการเปลีย่ นแบตเตอรี่
■ การติดตั้งแบตเตอรี่

ชาร์์จให้้ถููกวิิธีี หากเวลาการใช้้งานสั้้�นลงอย่่างเห็็นได้้ชัดั โปรดเปลี่่�ยน
แบตเตอรี่่�

• ติดตั้งแบตเตอรี่ ในล�ำดับย้อนหลังของวิธีการถอด

1 ใส่ แบตเตอรี่ใหม่เข้าไป

■ การถอดแบตเตอรี่

1 คลายเกลียวฝาครอบแบตเตอรี่และถอดฝาครอบ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี� ใหม่
● เมื่อติดตั้งแบตเตอรี่ ใหม่ ให้ขยับไปที่

ด้้านขวาบนก่่อนเพื่่�อไม่่ให้้ไปหนีีบ
สายไฟ จากนั้้�นจึึงใส่่ แบตเตอรี่่� เข้้าไป
การไม่่ปฏิิบัติั ิตามอาจทำำ�ให้้เกิิด
ไฟฟ้้าช็็อตหรืือเพลิิงไหม้้เนื่่�องจาก
ความเสีี ยหายของสายไฟ

ฝาครอบแบตเตอรี�
※ เก็บสกรู ที่ถอดออกมาให้ดีเพื่อไม่ให้สกรู หาย

2 ดึงแบตเตอรี่ออกมาเล็กน้ อย แล้วถอดขั้วต่อออก

2 เชื่ อมต่อกับขั้วต่อ

• กดก้านล็อคขั้วต่อค้างไว้แล้วถอดออกจากแบตเตอรี่

ก้านล็อค

• ใส่ และกดที่ฝั่งขั้วต่อเพื่อล็อคก้านล็อคให้แน่น

ขั�วต่อ

แบตเตอรี�

ขั�วต่อ
ก้านล็อค

3 ถอดแบตเตอรี่และนำ�ออกมา

3 ใส่ แบตเตอรี่ให้ แน่ นและติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่

แบตเตอรี�
ฝาครอบแบตเตอรี�

※ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ ในลักษณะเดียวกับขยะในครัวเรื อนทัว่ ไป โปรด

ติิดเทปที่่�ปลายทั้้�งสองด้้านของแบตเตอรี่่� เพื่่�อเป็็ นฉนวน ควรถอด
แบตเตอรี่่� ออกและส่่ งไปยัังสถานที่่� “รีี ไซเคิิลแบตเตอรี่่� ” ในบริิ เวณ
ใกล้้เคีียง

4 ขันสกรูให้ แน่ นเพื่อยึดฝาครอบแบตเตอรี่ให้ เข้าที่

ลิเธียมไอออนสำหรับ
การรีไซเคิล
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การแก้ ไขปัญหา
หากมีความผิดปกติใด ๆ ระหว่างการใช้งาน โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนนำ�ส่งซ่อม

อาการ

สาเหตุทเี่ ป็ นไปได้

การแก้ ไข

➡

● แบตเตอรี่ หมด

➡

● ชาร์ จแบตเตอรี่ โดยใช้สายชาร์ จแบตเตอรี่ ต่อเข้ากับตัวเครื่ อง

➡

่ อ้ ย
● แบตเตอรี่ เหลืออยูน

➡

● ชาร์ จแบตเตอรี่ โดยใช้สายชาร์ จแบตเตอรี่ ต่อเข้ากับตัวเครื่ อง

➡

● ฝาครอบถุงเก็บฝุ่ นปิ ดไม่สนิ ท

➡

● ปิ ดฝาครอบถุงเก็บฝุ่ นให้สนิ ท

➡

● ฝุ่ นสะสมในถุงเก็บฝุ่ น

➡

● กรุ ณาท�ำความสะอาดสิ่ งสกปรก

➡

● ฟิ ลเตอร์ ฟองน�้ำตัน

➡

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งฟิ ลเตอร์ ฟองน�้ำ

➡

● ฝุ่ นติดอยูใ่ นหัวดูดฝนและท่
ุ่
อดูดฝนุ่

➡

● กรุ ณาท�ำความสะอาดหัวดูดฝนและท่
ุ่
อดูดฝนุ่

เมื่่�อใช้้ งาน แรงดููดแรง
สลัับกัับเบา

➡

● ท�ำงานในโหมดอัตโนมัติ

➡

● ในโหมดอัตโนมัติ ให้รวมสี ของไฟแสดงสถานะเซ็นเซอร์ ฝน
ุ่

ไม่่ ดููดฝุ่่� นเข้้ าไป
แต่่ ไฟแสดงสถานะ
เซ็็นเซอร์์ ฝุ่่� นเป็็นสีี
แดง

➡

● ฝุ่ นที่เซ็นเซอร์ ฝน
ุ่

➡

● กรุ ณาท�ำความสะอาดเซ็นเซอร์ ฝน
ุ่

ไฟแสดงสถานะ
เซ็็นเซอร์์ ฝุ่่� นไม่่ สว่่ าง
เป็็นสีี เขีียว

➡

ั พรมหรื อผ้ารองที่นอน
● ใช้กบ

➡

● ไฟสี แดงยังคงสว่างอยูเ่ พราะตรวจจับฝุ่ นในบ้านและเส้นผมที่

➡

● หากการท�ำงานยังคงผิดปกติอยู่ ให้ติดตั้งหัวดูดฝน,
ุ่ ท่อดูดฝนุ่

➡

● ในโหมดปกติหรื อเทอร์ โบ ไม่วา่ สี ของไฟแสดงสถานะ

เปิิดเครื่่�องไม่่ ติดิ
(ไม่่ ทำ�ำ งาน)

แรงดููดน้้ อย

แรงดููดน้้ อย
มีีเสีี ยงดัังขณะเครื่่�อง
ทำำ�งาน

ไฟแสดงสถานะ
เซ็็นเซอร์์ ฝุ่่� นไม่่ สว่่ าง
เป็็นสีี แดง

➡

สีี ของไฟแสดงสถานะ
เซ็็นเซอร์์ ฝุ่่� นเปลี่่ย� นไป
แต่่ แรงดููดไม่่ เปลี่่ย� น

➡

● หากไม่ได้ติดตั้งหัวดูดฝนและท่
ุ่
อดูดฝนุ่

ไว้้ แสงจากภายนอกจะเข้้าสู่่�เซ็็นเซอร์์ฝุ่่�น
ซึ่่� งอาจทำำ�ให้้เกิิดการทำำ�งานผิิดพลาด
ได้้ง่่าย

● ท�ำงานในโหมดปกติหรื อเทอร์ โบ

17

เพื่่�อเปลี่่�ยนแรงดููด

สะสมอยู่่�ภายใน

ฯลฯ จากนั้้�นลองใช้้อีีกครั้้�ง

เซ็็นเซอร์์ฝุ่่�นจะเป็็ นแบบใด การทำำ�งานจะเป็็ นแบบในโหมดนี้้�
ในการปรัับแรงดููดตามสีี ของไฟแสดงสถานะเซ็็นเซอร์์ฝุ่่�น
ให้้ใช้้งานในโหมดอััตโนมััติิ

TH
Black

IC-SLDC7

การแก้ ไขปัญหา
➡
แบตเตอรี่่�ยังั คงหมด
เร็็ว แม้้ หลัังการชาร์์ จ

ไม่่ ชาร์์ จ

เมื่่�อทำำ�การชาร์์ จ
ไฟแสดงสถานะ
การชาร์์ จไม่่ ดับั

ต่ อ

● หากอุณหภูมิภายในอาคารที่ท�ำการชาร์ จ

เครื่่�องดููดฝุ่่�นต่ำำ��หรืือสูู งเกิินไป
อาจไม่่สามารถชาร์์จอุุปกรณ์์ได้้ตามปกติิ

➡

● โปรดชาร์ จในสถานที่ที่มีอุณหภูมิหอ
้ ง 5°C-35°C และไม่มี

แสงแดดส่่ องโดยตรง

➡

● แบตเตอรี่ หมดอายุ

➡

● ชาร์ จให้ถูกวิธี หากเวลาการใช้งานสั้นลงอย่างเห็นได้ชดั

➡

● เสี ยบหัวสายชาร์ จเข้ากับเต้ารับให้แน่น

➡

● โปรดเสี ยบหัวสายชาร์ จเข้ากับเต้ารับให้แน่น

➡

● โปรดชาร์ จในสถานที่ที่มีอุณหภูมิหอ
้ ง 5°C-35°C และไม่มี

➡

ั อุณหภูมิหอ้ งและเวลาที่
● เวลาในการชาร์ จจะนานขึ้น ขึ้นอยูก่ บ

➡

ั
● เวลาในการชาร์ จจะนานขึ้น ขึ้นอยูก่ บ
อุุณหภููมิิห้อ้ งและเวลาที่่�ใช้้งาน

โปรดเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�

แสงแดดส่่ องโดยตรง

ใช้้งาน หากไฟแสดงสถานะการชาร์์จไม่่ดับั หลัังจากการชาร์์จ
นานกว่่า 5 ชั่่ว� โมง โปรดตรวจสอบกัับร้้านค้้าที่่�คุุณซื้้�อ
ผลิิตภััณฑ์์หรืือตััวแทนท้้องถิ่่�นโดยโทรไปยัังหมายเลขที่่�ให้้
คำำ�ปรึึ กษา

ตััวเครื่่�องและ
สายชาร์์ จร้้ อนขึ้้�น
ขณะกำำ�ลัังชาร์์ จ

➡

● แบตเตอรี่ และวงจรจะร้อนขึ้นเล็กน้อย

➡

● เป็ นเรื่ องปกติ

ตััวเครื่่�องร้้ อนขณะ
ใช้้ งาน

➡

● ตัวเครื่ องร้อนขึ้นเล็กน้อยเนื่ องจาก

➡

● เป็ นเรื่ องปกติ

จากกระแสของการชาร์์จ

ความร้้อนของแบตเตอรี่่� หรืือมอเตอร์์

หากไม่่ สามารถแก้้ ไขปััญหาได้้

โปรดตรวจสอบกัับร้้านค้้าปลีีก โดยสามารถโทรไปยัังหมายเลขให้้คำ�ำ ปรึึ กษาของร้้านค้้านั้้�น ๆ
● อย่ าพยายามถอดแยกชิ้นส่ วน ซ่ อม หรื อดัดแปลงผลิตภัณฑ์ นีด
้ ้ วยตนเอง
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ข้้ อมููลทางเทคนิิค
ความจุุในการเก็็บฝุ่่�น
อุุณหภููมิิในการใช้้งาน
อุุณหภููมิิในการชาร์์จ
เวลาในการใช้้งานต่่อ
เนื่่�อง※1

0.3L
0-40°C
5-35°C

ปกติิ (โดยประมาณ)
เทอร์์โบ (โดยประมาณ)
อััตโนมััติิ※1 (โดยประมาณ)

20 นาทีี
9 นาทีี

ประมาณ 30 นาทีี (แตกต่่างกัันไปตามสถานะการทำำ�งาน)
แบตเตอรี่่� ลิิเธีียมไอออน

แบตเตอรี่่�
ความจุุแบตเตอรี่่�
อายุุการใช้้งานแบตเตอรี่่�
แรงดัันไฟฟ้้าพิิกัดั
แหล่่งจ่่ายไฟสำำ�หรัับ
อิินพุุต
ชาร์์จ
เอาท์์พุตุ
(สายชาร์์จ)
เวลาที่่�ใช้้ในการชาร์์จ (โดยประมาณ)
เฉพาะตััวเครื่่�อง
ขนาดผลิิตภััณฑ์์
(โดยประมาณ)
เมื่่�อประกอบท่่อดููดฝุ่่�นและหััวดููดฝุ่่�น
เฉพาะตััวเครื่่�อง
นํ้้�าหนัักผลิิตภััณฑ์์
เมื่่�อประกอบท่่อดููดฝุ่่�นและหััวดููดฝุ่่�น
(โดยประมาณ)
(รวมแบตเตอรี่่� )

1,500mAh

ชาร์์จซ้ำ��ำ ได้้ประมาณ 500 ครั้้�ง
10.8V
100-240V~、50-60Hz、0.5A
13.7V

ประมาณ 3 ชั่่ว� โมง (ต่ำำ��กว่่า 25°C)
W96×D485×H144mm
W236×D162×H1003mm
0.9kg
1.2kg

ช่่องหััวสำำ�หรัับเก็็บฝุ่่�น ที่่�ชาร์์จ ถุุงกำำ�จัดั ฝุ่่�น x 25
(มีีติิดตั้้� งอยู่่�ที่่�ตัวั เครื่่�องหนึ่่�งอััน)
ชิ้้�นส่่ วนแขวนผนััง, สกรูู x 2, แผ่่นยึึดเกาะ (สำำ�รอง)

อุุปกรณ์์
※
※

、0.5A

ชาร์์จจนเต็็ม อุุณหภููมิิเริ่่� มต้้นของแบตเตอรี่่� : 20°C
ข้้อกำำ�หนดทางเทคนิิคอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง ขอสงวนสิิ ทธิิในการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขใด ๆ โดยไม่่จำ�ต้
ำ อ้ งแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า
1

การรับประกันและบริการหลังการขาย
โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างละเอียด

■ ใบเสร็็จรัับเงิินการซื้้� อ

■ หมดระยะเวลาการรัับประกััน

■ ภายในระยะเวลารัับประกััน

■ เกี่่ย� วกัับระยะเวลาที่่�เหลืือของชิ้้�นส่่ วนอะไหล่่

โปรดตรวจสอบกัับร้้านค้้าปลีีกของคุุณและคุุณต้้องจ่่ายค่่าซ่่อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยหลัังการซ่่อมแซม คุุณสามารถคงการใช้้งานของผลิิตภััณฑ์์ได้้ ซึ่่�งจะ
ถููกเรีี ยกเก็็บเงิินค่่าซ่่อมบางชนิิดตามความประสงค์์ของลููกค้้า

กรุุ ณาขอใบเสร็็ จรัับเงิินการซื้้�อที่่�ร้้านค้้าปลีีกเมื่่�อ คุุณซื้้�อผลิิตภััณฑ์์
คุุณจะต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการซ่่อมแซมหากคุุณไม่่สามารถแสดงใบ
เสร็็ จรัับเงิินการซื้้�อ ดัังนั้้�นคุุณต้้องเก็็บใบเสร็็ จรัับเงิินการซื้้�อไว้้ให้้ดีี
ระยะเวลารัับประกััน: จำำ�กัดั เวลาจะระบุุไว้้ในใบรัับประกััน (ด้้านหลััง)
บริิ ษัทจ
ั ะให้้การซ่่อมฟรีี ตาม “ข้้อกำำ�หนดการรัับประกััน” ภายใต้้
เงื่่�อนไขการทำำ�งานที่่�ผิดิ ปกติิภายในระยะเวล ารัับประกััน

ระยะเวลาที่่�เหลืือของชิ้้�นส่่ วนอะไหล่่หลัักของบริิ ษัทั คืือ 5 ปีี หลัังจาก
ผลิิตภััณฑ์์หยุุดการผลิิต ชิ้้�นส่่ วนอะไหล่่ที่่�ใช้้งานสอดคล้้องกัับอะไหล่่ที่่�
จำำ�เป็็ นในการคงการใช้้งานของผลิิตภััณฑ์์

■ เกี่่ย� วกัับบริิการหลัังการขาย

โปรดตรวจสอบกัับร้้านค้้าปลีีกของคุุณสำำ�หรัับปััญหาหลัังการขายอื่่�น ๆ
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เครื่่�องดููดฝุ่่� นแบบชาร์์ จ

Warranty
cardน
ใบรับประกั

IC-SLDC7

ใบเสร็จรับเงินการซื้อประกอบเป็ นส่ วนหนึ่งของใบรับรองเพื่อให้ คุณสามารถทำ�การซ่ อมได้ ฟรีภายในระยะเวลาถัดไปนับจากวันทีซ่ ื้อตามข้ อกำ�หนดการซ่ อมแซมต่ อไปนี้
ระยะเวลาการรัับประกััน

วัันที่่�ซื้้�อ ※

1 ปีีนัับจากวัันที่่�ซื้้� อ

ระยะเวลาการรับประกัน

ยกเว้้ นวััสดุุสิ้้�นเปลืือง

ชื่ อ:
※
นค้้าปลีีก
※ร้้าShop

ลูกค้า

รหัสไปรษณีย์:
หมายเลขโทรศััพท์์ (

)

-

ชื่ อร้ าน:
ทีอ่ ยู่:

หมายเลขโทรศััพท์์ (

)

-

สำำ�หรัับร้้านค้้าปลีีก: โปรดกรอกข้้อมููลในช่่องที่่�มีีสัญ
ั ลัักษณ์์ ※ แล้้วส่่ งไปยัังลููกค้้าของคุุณ

ข้ อกำ�หนดการรับประกัน
1
2
3
4

5
6

บริ ษทจ
ั ะจัดให้มีการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนฟรี ในสภาวะที่มีการท�ำงานผิดปกติ หรื อความเสี ยหายที่เกิดข้ ึนภายใต้สภาพการใช้งานปกติ โดยลูกค้าต้องให้ความสนใจตาม
ฉลากที่่�ติิดอยู่่�ในคู่่�มืือการใช้้งานและผลิิตภััณฑ์์
การซ่อมแซมตามการรับประกันสามารถท�ำได้โดยศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เมื่อกรอกใบเรี ยกร้องการรับประกัน จะต้องส่ งใบเสร็ จการช�ำระเงินดั้งเดิม (พร้อมวันที่ซื้อ)
เนื้อหาการรับประกันจะจ�ำกัดอยูท่ ี่การซ่อมผลิตภัณฑ์ฟรี เท่านั้น ไม่มีการรับประกันอื่นใดให้อีกแม้อยูภ่ ายในระยะเวลารับประกัน การรับประกันครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่ องใน
วััสดุุหรืือฝีีมืือการผลิิต
จะไม่รับประกันในกรณี ของ:
① การชำำ�รุุดสึึกหรอตามปกติิ
ั องเครื่่�อง ใช้้อุุปกรณ์์เสริิ มที่่�ไม่่ผ่า่ นการอนุุมัติั ิ
② การใช้้งานไม่่ถููกต้้อง เช่่น การโหลดเกิินพิิกัดข
ำ งั หรืือความเสีี ยหายที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ภายนอก
③ ขััดข้้องและเสีี ยหายเกิิดจากผลิิตภััณฑ์์ชนกระแทกหลัังการซื้้�อ การใช้้กำ�ลั
④ ขััดข้้องและเสีี ยหายที่่�เกิิดจากไฟไหม้้ แผ่่นดิินไหวหรืือภััยธรรมชาติิอื่่�น ๆ
⑤ ความเสีี ยหายที่่�เกิิดจากการไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามคู่่�มืือผู้้�ใช้้ เช่่น การเชื่่�อมต่่อกัับแหล่่งจ่่ายไฟไม่่เพีียงพอ หรืือไม่่ปฏิิบัติั ิตามคำำ�แนะนำำ�ในการติิดตั้้� ง
⑥ ขััดข้้องและเสีี ยหายระหว่่างการจััดการและขั้้�นตอนการขนส่่ งหลัังการซื้้�อ
⑦ ส่่ วนประกอบเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าบางส่่ วนหรืือทั้้�งหมดถููกถอดออก
⑧ ไม่่สามารถแสดงใบเสร็็ จรัับเงิินการซื้้�อ
⑨ ใบรัับประกัันไม่่ได้้ระบุุวัน
ั ที่่�ซื้้�อ ชื่่�อลููกค้้า ชื่่�อร้้านค้้าปลีีก หรืือข้้อมููลข้้างต้้นใด ๆ ถููกแก้้ไข
ใบรับประกันมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
ใบรับประกันจะต้องเป็ นต้นฉบับและจะต้องเก็บไว้อย่างเหมาะสม

บันทึกข้อตกลงการซ่อม
※ ใบเสร็็ จรัับเงิินการซื้้�อประกอบเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของใบรัับรองที่่�สอดคล้้องกัับเงื่่�อนไขการซ่่อมและการเปลี่่�ยนทดแทนที่่�ระบุุไว้้อย่่างชััดเจนในคู่่�มืือผู้้�ใช้้ อย่่างไรก็็ตาม ใบรัับประกััน

จะจำำ�กัดั การใช้้สิิทธิิตามกฎหมายของลููกค้้าใดๆ ต่่อบริิ ษัทั (ผู้้�รัับผิิดชอบในการรัับประกััน) และตััวแทนจำำ�หน่่ายใด
โปรดตรวจสอบกัับร้้านค้้าปลีีกของคุุณสำำ�หรัับเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการซ่่อมแซมหลัังระยะเวลารัับประกััน
※ โปรดตรวจสอบกัับ” การรัับประกัันและบริิ การหลัังการขาย” สำำ�หรัับการซ่่อมแซมใด ๆ หลัังระยะเวลารัับประกัันและระยะเวลาที่่�เหลืือของชิ้้�นส่่ วนอะไหล่่
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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.

Examples of symbols

This symbol means
“forbidden”.

This symbol means
“reminding”.

Danger

This symbol means necessary
“instructions”.

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

Note about battery
● Do not use the non-designated battery
● Do not charge battery in a non-designated way
Prohibited
● Do not use the battery of this product 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

● Please strictly follow the instructions when replacing the battery

Be sure to

Failure to do so may lead to battery breaking 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 the battery

Do not
disassemble

Failure to do so may cause fire and injury
due to battery heating and rupture.

Warning

Failure to do so may lead to battery heat,
breaking and leaking, and cause fire, injury,
and pollution of the surrounding environment.

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

● Please do not use this product near a
water source, a bathroom or a wet and
damp environment
Avoid getting
Please do not wet or submerge this
●
the product wet
product or the charger in water

● Please do not spray or inhale mist
(insecticide, hairdressing mist spray,
lubricating oil, etc.)
Prohibited
● Do not use on inflammable substances (kerosene, gasoline, thinner
water, photocopier toner, etc.)
● Do not inhale smoke and steam
● Do not inhale foamy or liquid substances 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 or electric shock.

● This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical ,sensory or mental
Be sure to
capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety
● Children should be supervised to ensure 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

Failure to do so may cause fire.
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Use the charger correctly

Note about battery

● Please remove dust from the charger plug regularly

Be sure to

● In the event of electrolyte leakage or
odor, please immediately distance
the product from all sources of fire
Be sure to

Dust buildup can cause fire or electric
shock due to insulation failures.

Failure to do so may cause fire.

● Please insert the charger plug properly into the charger socket

● If the electrolytes accidentally
splashed the skin or clothes, please
wash with water immediately

Failure to do so may cause fire or electric
shock due to short circuit.

Failure to do so may cause skin irritation
and clothing damage.

● Please do not plug, or unplug with
wet hands

Avoid getting
the product wet

● In the event of electrolyte leakage or
odor, please immediately stop using

To avoid electrical shocks, burns and injuries.

Prohibited

● Stop using the product with a faulty
plug, or a loose charger socket

Prohibited

Failure to do so may result in electric shock
or injury.

Failure to do so may cause fire or electric
shock due to short circuit.

● Please do not use a configuration
other than 100-240V~

● In case of abnormality or breakdowns, please stop using and immediately remove the charger plug
Unplug the
from the charger socket
product

Failure to do so may cause fire or electric
shock.

● Please do not allow the children to
lick the charger

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 number for related matters.

Or it may lead to injury or electric shock.

● Do not disassemble, repair or modify the product by yourself

Do not
disassemble

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-related matters.

Caution

Failure to do so may cause heat, fire or pollution.

● When replacing the battery, keep the
battery out of reach of infants

Faulty operation may lead to personnel
injury or article damage.

● Do not use it for any purpose other
than cleaning

● Do not sit or lean on the product
● Please do not use in close proximity
of children
Prohibited
● Do not allow children to play with
this product

Failure to do so may cause abnormality or fire.

Prohibited ● 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.

Otherwise it may cause injury.

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

Continued

● Do not remove the dust bag during
operation

Prohibited

Prohibited

● When unplugging the charger, be
sure to hold the charger body, do
not pull the charging cable
Unplug the
Failure to do so may cause fire or otherproduct

Failure to do so may cause an accident.

wise electric shock due to damage to the
cord.

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

● Please unplug from the charger
socket after each use

Failure to do so may cause deformation,
failure or fire due to overheating.

Failure to do so may cause fire or electric
shock.

● Keep away from open flames and
heating equipment
No fire

● Please use the authentic disposable
dust bag

Failure to do so may cause fire due to heating of equipment causing bigger flames.

Be sure to

Otherwise it may cause failure of the product.
Hence, please assemble the dust bag correctly.

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

Prohibited ● 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.
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Usage precautions
● 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 excrements
• A lot of rubbish

• Large pieces of rubbish
• Plastic bags and stockings
which can easily block the
inside channels

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.

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
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Parts
Bottom

Magnet part
(projecting part)

Battery cover

Handle
Connector

Main body
Exhaust port

Dust bag cover

Dust bag set

Disconnection
button

Brush
Main body pipe

Disposable dust bag
※ With accessories

Extending pipe

Dust bag container

Sponge filter
Disconnection button

Dust collection head
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■ Operational panel (handle lever)
Dust sensor indicator light

Charger indicator
Normal/Turbo mode button
Automatic mode button
OFF(stop) button

Forward

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

■ Accessories

Plug
Screws x 2
Wall part

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.

7
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Preparation
■ Assembly of the vacuum
cleaner

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

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

Body
Insert firmly
until you hear
a click.

Body
Insert firmly
until you hear
a click.

Suction head

①
※ After assembly, lie the product down on its side so
that it won't fall over.

How to remove the suction head/extension 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.

Extension pipe

Insert firmly
until you hear
a click.

②
Suction head

Remove button

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

Suction head
remove button
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■ Charging

■ Remaining battery capacity
• When the remaining battery capacity is low, the
charging indicator blinks.

● The battery is not fully charged when purchased. Be
sure to charge before using. It takes up to 3 hours to
completely charge.

Blinks

• 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
Charging power
interface

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.

Charger plug
Charger

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 objects in the vicinity of the product.
● Store the product in a place far from children and pets.
● Do not stand the product on walls that are
slippery. If the walls are slippery, do not attempt 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.

• 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.
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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.

1 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 acquire sufficient adhesion force for the bonding sheet. Please do not apply force
before that.

挂壁部件
Wall
part
Bonding
粘结片 sheet
（背面）
(on the back)

Materials and places not suitable for bonding (using)
Materials

Places

Polypropylene, polyethylene, soft rubber
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 moisture 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 wallpapers or printed plywoods.
● It may drop from some types of wallpaper. Please fix with fastening screws. It is necessary to punch on the way.
● It is not available to use the bonding sheets again when changing places. Please use the spare bonding sheets or the bonding
sheets sold in the market (NITOMS removable two-sided bonding sheets T3973).

安装高度
Installation
height

固定用
螺钉孔
的位置

The position
of the screw
holes for
fixation.

960～970mm

※ 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.

10
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2 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

Wall part
Charging power line

● 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.

3 Hang the main body vertically on the wall
Wall part
挂壁部件

Main body
本体

Make the main body vertical on the wall.

● 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.

11

EN
Black

IC-SLDC7

Operation instructions
1 Press the button and select the operating mode

2 Start cleaning

• Operation will begin in the selected mode.

Floors, etc.

Automatic mode

• 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.

• Press the Automatic mode button to start running in Automatic mode.

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

3 When cleaning is finished, press the OFF
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

button

• The product will stop.

※ 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 running 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/Turbo 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.
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■ Using as a handy vacuum
cleaner

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.

The extension pipe can be removed and used as a
handy cleaner.

1 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.
Cover open/close
Dust bag cover
Suction head

2 Remove the dust bag unit

Using a brush nozzle

• Pull it straight up and take it off.

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

Dust bag unit

disposal
3 Dirt
• 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.

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.

Bag holder

Disposable
dust bag
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Operation Instructions

Cleaning and maintenance

Continued

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

● When cleaning and maintaining the device, 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.

buckle root of the 4 parts of the fastener.

Buckle

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

Completely insert the
disposable dust bag into
the buckle root.

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

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

• 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.

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

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

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

Extension pipe

Dust bag cover

Suction head
※ When the dust bag unit has not been installed correctly, the outer cover of the dust bag cannot be closed.

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 operation errors. Please clean it regularly.
Left sensor

Right sensor
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2 Remove the sponge filter

When the dust is obvious

• Remove any tangled hair or lint on the
with tweezers.

of bottom

• Grasp and pull out the sponge filter from the storage section of the dust bag.

• 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.

3 Wash the sponge filter with water

• After cleaning, please wring and fully dry.

Dust bag fastener

4 Install the sponge filter

When the dust is obvious

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

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

Wash with water

Sponge filter

5 Install the dust bag unit and close dust

About every three months

1 Remove the dust bag unit

bag cover

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

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

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

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

• Install the battery in the reverse order of what was
done when removing it.

■ Battery removal

1 Insert a new battery

1 Unscrew the battery cover and remove
the battery cover

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.

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

2 Pull the battery out slightly, and take out

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

the connector

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

that the locking lever firmly hooks.

Locking lever

Battery

Connector

Hook

Connector

3 Insert the battery firmly and install the

3 Remove the battery and take it out

battery cover

Battery

Battery cover

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

4 Tighten the screws to hold the battery
cover in place

The lithium ion
for recycling
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Troubleshooting
Please confirm the following problems after reading the operation manual carefully before you entrust to repair it.

State

Cause

Measures

➡

● 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.

➡

● The dust bag cover is not completely closed

➡

● Please completely close the dust bag cover.

➡

● 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.

When in operation, 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.

No dirt is inhaled, but the
dust sensor
indicator is red

➡

● Dust on the dust sensor

➡

● Please clean the dust sensor.

➡

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

➡

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

No power
(Not working)

Weak suction

Weak suction,
high operating
noise

Dust sensor indicator doesn't
light up green

Dust sensor indicator doesn't
light up red

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

➡

● Used on carpets or bedding

➡

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

➡

➡

● Running in normal or turbo
mode
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Troubleshooting
Even after
charging, the
battery runs out
of power quickly

Not charging

When charging,
the charging
indicator does
not turn off

The body and
charger get hot
while charging

Body heating
while in use

Continued

➡

● 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 temperature 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 charger is not firmly
plugged into the socket

➡

● Please insert the charger firmly into the socket.

➡

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

➡

● The charging time will be longer depending on room temperature and service time

➡

➡

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

➡

➡

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

➡

● 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.

● It is normal.

● 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.
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Specifications
Dust capacity

0.3L

Operation temperature

0-40℃

Charging temperature

5-35℃

Continuous operation 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
Charging power
supply
(charger)

10.8V
Input

100-240V~、50-60Hz、0.5A

Output

13.7V

Charge time (about)
Product size
(about)

Product weight
(about)

、0.5A

About 3 hours (below 25℃ )
Main body only

W96×D485×H144mm

When the extension pipe and suction head assembled

W236×D162×H1003mm

Main body only

0.9kg

When the extension pipe and suction head assembled
(battery included)

1.2kg

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)

Accessories

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

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

■Purchase Receipt

■Over the warranty period

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.

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.

■Within the warranty period

■About the remaining period of
spares parts

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.

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
Warranty card
card

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

Warranty period

Except for consumables

Name:

Telephone number (

）

-

※※
Retail
shop
Shop

Customer

Postal code:

Shop name:
Address:

Telephone number (

）

-

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

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.
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