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ข้้อควรัรัะวังเพื�อคว�มปลอดภัย

อันดับแรกกรุณาอ่าน “ข้้อควรระวังเพ่ื่�อความปลอดภััย” โดยละเอียดและใช้้งานอย่างถููกต้่อง
ข้้อควรระวังนี�เป็นการอธ้ีบายข้้อควรปฏ้ิบัต้่ เพ่ื่�อป้องกันไม่ให้เก้ดอันต่รายต่่อบุคคลและความเสี่ยหายต่่อทรัพื่ย์ส้่น
คว�มหม�ยข้องสัำญลักษณ์์

สั่ญลักษณ์นี�หมายถึูง 
“การแจ้้งเต่่อน”

สั่ญลักษณ์นี�หมายถึูง “ห้ามทำา”
สั่ญลักษณ์นี�หมายถึูง “คำาแนะนำา” 
ที�จ้ำาเป็นต้่องปฏ้ิบัต้่ต่าม

ە  ในกรัณี์ทีำ�เกิดคว�มผิิดปกติหรืัอช้ำ�รุัด กรุัณ์�หยุดใช้้ง�น
ผิลิตภัณ์ฑ์์ทัำนทีำ ปิดสำวิตช์้ และถอดปลั�กผิลิตภัณ์ฑ์์
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ก่อให้เก้ดควัน เพื่ล้งไหม้ หร่อไฟฟ้าช็้อต่
(ตัวอย่�งคว�มผิิดปกติ)
• มีเสีำยงผิิดปกติหรืัอกลิ�นเหม็นไหม้
➡กรุณาหยุดใช้้งาน และต่้ดต่่อร้านที�จ้ำาหน่ายผล้ต่ภััณฑ์์หร่อ

ศููนย์ให้บร้การข้องไอร้ส่

 คำ�เตือน
สัำญลักษณ์์นี�หม�ยถึง ก�รัใช้้ง�นทีำ�ผิิดวิธีีอ�จนำ�ไปส่่ำก�รัเสีำยชี้วิต
หรืัอก�รับ�ดเจ็บร้ั�ยแรัง

ە  ห้�มฉีีดพ่นข้องเหลวลงบนผิลิตภัณ์ฑ์์ (เช่้น ย�ฆ่่�แมลง 
ผิลิตภัณ์ฑ์์จัดแต่งทำรังผิม หรืัอนำ��มันหล่อลื�น เป็นต้น)
ە  ห้�มใช้้กับผิลิตภัณ์ฑ์์ทีำ�มีเชื้�อเพลิงและวัตถุไวไฟ 
(นำ��มันก๊�ด นำ��มันเบนซิิน ทิำนเนอร์ั หรืัอหมึกเครืั�องพิมพ์
เป็นต้น) 
ە  ห้�มใช้้ด่ดเข้ม่�ควันและละอองไอนำ��
ە  ห้�มใช้้ด่ดฝุุ่�นละออง
ە  ห้�มใช้้ง�นใกล้กับวัตถุไวไฟหรืัอบุหรีั�และธ่ีปทีำ�จุดทิำ�งไว้
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้

ە  ห้�มถอดแยกชิ้�นส่ำวน ซ่ิอมแซิม หรืัอดัดแปลงผิลิตภัณ์ฑ์์
ด้วยตนเอง
หากดำาเน้นการเองอาจ้ก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้ ไฟฟ้าช็้อต่ หร่อ
เก้ดการบาดเจ็้บ
กรณีซ่่อมแซ่มแก้ไข้
กรุณาต่้ดต่่อร้านค้าที�จ้ำาหน่ายผล้ต่ภััณฑ์์หร่อศููนย์บร้การ
เฉพื่าะทาง

ก�รัใช้้ง�นปลั�กไฟและสำ�ยไฟอย่�งถ่กต้อง
กรุัณ์�เช็้ดทำำ�คว�มสำะอ�ดฝุุ่�นละอองออกจ�กปลั�กไฟە 
อย่�งสำมำ��เสำมอ
การส่ะส่มข้องฝุุ่�นละอองอาจ้เป็นเหตุ่ให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อ
ไฟฟ้าช็้อต่ เน่�องจ้ากความบกพื่ร่องข้องฉนวนไฟฟ้า

ە  เสีำยบปลั�กไฟเข้้�กับเต้�รัับให้สุำด
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่าม อาจ้ก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อไฟฟ้าช็้อต่
เน่�องจ้ากไฟฟ้าลัดวงจ้ร

 ตรัวจสำอบให้แน่ใจว่�ถอดปลั�กไฟออกจ�กเต้�รัับە 
ก่อนทำำ�ก�รัด่แลรัักษ� ตรัวจสำอบ หรืัอเคลื�อนย้�ย
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ก่อให้เก้ดไฟฟ้าช็้อต่หร่อบาดเจ็้บได้

ە  ห้�มเสีำยบหรืัอถอดปลั�กไฟข้ณ์ะทีำ�มือเปียก
การสั่มผัส่ปลั�กไฟข้ณะม่อเปียกอาจ้ก่อให้เก้ดไฟฟ้าช็้อต่ 
แผลไหม้ หร่อบาดเจ็้บได้

ە  ห้�มให้เด็กเล็กสัำมผัิสำปลั�กไฟ
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ก่อให้เก้ดการบาดเจ็้บหร่อไฟฟ้าช็้อต่

ە  ห้�มใช้้ง�นข้ณ์ะสำ�ยไฟพันกัน
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ก่อให้เก้ดอัคคีภััยหร่อเพื่ล้งไหม้
เน่�องจ้ากความร้อนสู่ง โปรดต่รวจ้ส่อบให้แน่ใจ้ว่าส่ายไฟไม่พัื่น
กันก่อนใช้้งาน

ە  ห้�มทำำ�ให้สำ�ยไฟช้ำ�รุัดเสีำยห�ย
ە  ห้�มดึงสำ�ยไฟข้ณ์ะเคลื�อนย้�ยหรืัอจัดเก็บ
ห้ามทำาให้ส่ายไฟช้ำารุดเสี่ยหาย กดทับส่ายไฟ หัก ดึง บ้ดงอ 
วางข้องหนักทับบนส่ายไฟ หร่อดัดแปลงใดๆ
หากส่ายไฟช้ำารุด อาจ้ก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อไฟฟ้าช็้อต่

ە  ห้�มใช้้ง�นข้ณ์ะทีำ�สำ�ยไฟหรัือปลั�กไฟช้ำ�รุัดเสีำยห�ย
หรืัอเต้�รัับหลวม
อาจ้ก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อไฟฟ้าช็้อต่เน่�องจ้ากไฟฟ้า
ลัดวงจ้ร หากส่ายไฟช้ำารุด กรุณาต้่ดต่่อศููนย์ซ่่อมเฉพื่าะทาง

 ● ห้�มใช้้ง�นเต้�รัับหรืัอ
ปลั�กพ่วงเกินอัตรั�แรัง
ดันไฟฟ้�
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ทำาให้
เก้ดเพื่ล้งไหม้

ە  ห้�มใช้้แหล่งจ่�ยไฟ
กรัะแสำสำลับทีำ�ไม่ใช่้ข้น�ด 220V~
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่าม อาจ้ก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อไฟฟ้าช็้อต่
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ە  ห้�มใช้้ง�นกล�งสำ�ยฝุ่นหรืัอบริัเวณ์พื�นทีำ�เปียก 
หรืัอสำถ�นทีำ�ทีำ�อ�จเปียกนำ�� เช่้น ห้องนำ�� เป็นต้น
ە  ห้�มผิลิตภัณ์ฑ์์เปียกนำ��หรืัอนำ�ไปแช่้นำ��
หากผล้ต่ภััณฑ์์เปียกนำ�าอาจ้ก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้หร่อไฟฟ้าช็้อต่

 รัะวัง ก�รัใช้้ง�นทีำ�ผิิดวิธีีอ�จนำ�ไปส่่ำก�รับ�ดเจ็บหรืัอเครืั�องช้ำ�รุัดเสีำยห�ย

กรุัณ์�จับบริัเวณ์เต้�เสีำยบและห้�มดึงสำ�ยไฟە 
ข้ณ์ะถอดปลั�ก
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ทำาให้ส่ายไฟช้ำารุด และส่่งผลให้เก้ด
เพื่ล้งไหม้หร่อไฟฟ้าช็้อต่

ە  โปรัดตรัวจสำอบให้แน่ใจว่�ถอดปลั�กไฟเรีัยบร้ัอยแล้ว
เมื�อเสำร็ัจสิำ�นก�รัใช้้ง�น
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่าม อาจ้ก่อให้เก้ดเพื่ล้งไหม้ หร่อไฟฟ้าช็้อต่

ە  ห้�มใช้้เพื�อวัตถุปรัะสำงค์อื�นนอกจ�กก�รัทำำ�คว�มสำะอ�ด
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ทำาให้เคร่�องทำางานผ้ดปกต้่หร่อเก้ดเพื่ล้ง
ไหม้

ە  ห้�มนำ�ไปใช้้นอกเหนือจ�กก�รัใช้้ง�นภ�ยในครััวเรัือน 
เช่้น ก�รัใช้้ง�นเชิ้งพ�ณิ์ช้ย์
ผล้ต่ภััณฑ์์นี�ออกแบบมาเพ่ื่�อใช้้ในครัวเร่อนเท่านั�น
หากนำาไปใช้้นอกเหน่อจ้ากการใช้้งานที�กำาหนดอาจ้ก่อให้เก้ด
เพื่ล้งไหม้ เช่้น การใช้้งานเช้้งพื่าณ้ช้ย์

ە  ห้�มใช้้ง�นห�กหัวด่ดเกิดก�รัอุดตัน
หากใช้้งานต่่ออาจ้ทำาให้เคร่�องช้ำารุดได้

ە  ห้�มใช้้ง�นโดยไม่ติดตั�งถังเก็บนำ��ทิำ�ง
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ก่อให้เก้ดการบาดเจ็้บ

ە  ห้�มใช้้ด่ดฝุุ่�น สิำ�งสำกปรัก หรืัอสิำ�งปฏิิก่ลทีำ�อ�จก่อให้เกิด
โรัค
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ก่อให้เก้ดโรคต้่ดเช่้�อ

ห�กหัวฉีีดเกิดก�รัอุดตันให้หยุดใช้้ง�นในทัำนทีำە 
ห�กด่ดสิำ�งแปลกปลอมเข้้�ไปให้หยุดใช้้ง�นในทัำนทีำە 
ห�กเครัื�องหยุดทำำ�ง�นกรัะทำันหัน ให้ทำิ�งนำ��ทำี�อย่่ในถังە 
เก็บนำ�� ในถังเก็บนำ��สำะอ�ด ในท่ำอสุำญญ�ก�ศ และใน
หัวแปรังทำำ�คว�มสำะอ�ดออก
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ทำาให้เคร่�องช้ำารุดได้

ە  ห้�มนั�งหรืัอพิงไปทีำ�ผิลิตภัณ์ฑ์์
ە  ห้�มใช้้ง�นในบริัเวณ์ทีำ�เด็กเล็กเอื�อมถึง
ە  เก็บผิลิตภัณ์ฑ์์ให้พ้นมือเด็ก
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่ามอาจ้ก่อให้เก้ดการบาดเจ็้บ

ە  ห้�มใช้้ง�นภ�ยนอกอ�ค�รั
หากไม่ปฏ้ิบัต้่ต่าม เคร่�องอาจ้ช้ำารุดและส่่งผลให้เก้ดไฟฟ้า
ลัดวงจ้รหร่อเพื่ล้งไหม้

ە  ห้�มใช้้ง�นผิลิตภัณ์ฑ์์ใกล้แหล่งกำ�เนิดไฟและอุปกรัณ์์
ทำำ�คว�มร้ัอน
หากลมร้อนและเปลวไฟจ้ากอุปกรณ์ทำาความร้อนมีมากจ้นเก้น
ไป อาจ้ก่อให้เก้ดไฟไหม้
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ข้้อควรัรัะวังในก�รัใช้้ง�น

เพื�อป้องกันไม่ให้เครืั�องช้ำ�รุัด
ە  ห้�มใช้้ด่ดฝุุ่�น เพรั�ะตัวทำำ�คว�มสำะอ�ดข้องผิลิตภัณ์ฑ์์นี�ใช้้รัะบบคว�มชื้�น จึงอ�จทำำ�ให้เกิดก�รัช้ำ�รุัดเสีำยห�ย
ە  เมื�อใช้้ในบริัเวณ์ทีำ�อ�ก�ศเย็นจัด หลังก�รัใช้้ง�น โปรัดตรัวจสำอบให้แน่ใจว่�ได้รัะบ�ยนำ��ทีำ�เหลืออย่่ภ�ยในถังเก็บนำ�� ในถังเก็บนำ��สำะอ�ด ในท่ำอสุำญญ�ก�ศ ในหัว
แปรังทำำ�คว�มสำะอ�ดหลังจ�กใช้้ง�น และเก็บไว้ในจุดทีำ�ไม่เย็นจนเกินไป เพรั�ะอ�จเกิดคว�มเสีำยห�ยจ�กคว�มเย็นได้
ە  รัะหว่�งก�รัใช้้ง�น ห�กมีสิำ�งสำกปรักอุดตันอย่่ในท่ำอ ให้ปิดสำวิช้ต์เครืั�องทัำนทีำและรัะบ�ยสิำ�งสำกปรักออกไป มิฉีะนั�นอ�จทำำ�ให้เครืั�องช้ำ�รุัดเสีำยห�ยได้

ە  ห้�มใช้้ผิลิตภัณ์ฑ์์กับสิำ�งข้องดังต่อไปนี�

ە  ผิลิตภัณ์ฑ์์นี�ใช้้สำำ�หรัับทำำ�คว�มสำะอ�ดครั�บสำกปรักโดยใช้้นำ��สำะอ�ด และห้�มเติมนำ��ปรัะป�ทีำ�มีอุณ์หภ่มิส่ำงกว่� 40oC หรืัอนำ��อื�นๆ นอกเหนือจ�กนำ��อัลค�ไลน์ลงไป
ในถังเก็บนำ��สำะอ�ด
ە  ไม่สำ�ม�รัถใช้้ทำำ�คว�มสำะอ�ดช้ิ�นง�นศิลปะ สำิ�งทำอทำี�ไม่ทำนต่อนำ�� (ผิ้�ไหม ผิ้�อะซิิเตทำ ผิ้�เรัยอน ผิ้�คิวปรั�โมเนียม เป็นต้น) ผิลิตภัณ์ฑ์์ทำี�ไม่ทำนต่อนำ�� (ข้นสัำตว์
ผิลิตภัณ์ฑ์์ทีำ�ทำำ�จ�กหนัง เครืั�องแต่งก�ยแบบญี�ปุ�น เฟอร์ันิเจอร์ัไม้ทีำ�ไม่ผ่ิ�นก�รัเคลือบและทำ�สีำ ผิลิตภัณ์ฑ์์จ�กไม้ทีำ�มีก�รัขั้ดเง� เครืั�องเขิ้น เป็นต้น) พื�นผิิวทีำ�เกิดรัอย
ได้ง่�ย (พื�น โต๊ะ เป็นต้น) ได้
ە  เมื�อเติมนำ��แล้ว ห้�มทำำ�เครืั�องเอียงหรืัอตก เพรั�ะนำ��อ�จหกออกม�และทำำ�ให้พื�นเปียก
ە  ห�กมีฟองภ�ยในถังเก็บนำ��ทิำ�งเยอะจนเกินเส้ำนวัดรัะดับนำ�� ให้หยุดก�รัใช้้ง�นในทัำนทีำและเทำนำ��สำกปรักทิำ�งทุำกครัั�ง ไม่เช่้นนั�นอ�จกล�ยเป็นสำ�เหตุให้เครืั�องช้ำ�รุัดได้
ە  เมื�อต้องก�รัใช้้นำ��ย�ทำำ�คว�มสำะอ�ด โปรัดตรัวจสำอบให้แน่ใจว่�ใช้้นำ��ย�ทีำ�มีคว�มเจือจ�งปรัะม�ณ์ 20 เท่ำ� และใช้้ทำ�ลงบนพื�นผิิวทีำ�ต้องก�รัทำำ�คว�มสำะอ�ด
ە  เมื�อต้องก�รัใช้้นำ��ย�ทำำ�คว�มสำะอ�ด โปรัดตรัวจสำอบก่อนใช้้ง�นว่�จะไม่เกิดผิลกรัะทำบต่อพื�นผิิวทีำ�ต้องก�รัทำำ�คว�มสำะอ�ด
ە  ห�กว�งตัวเครืั�องลงบนพรัมทีำ�มีลักษณ์ะเป็นเส้ำนข้น อ�จทำำ�ให้ช่้องรัะบ�ยอ�ก�ศอุดตันและเครืั�องหยุดทำำ�ง�น

• ฝุุ่�น
• ผิงปริัม�ณ์ม�ก (เช่้น สำ�รัดับเพลิงในถังดับเพลิง)
• ทำรั�ยจำ�นวนม�กและกรัวดหิน 

• เศษข้ยะจำ�นวนม�ก 
• แก้วและโลหะทีำ�มีคว�มคม เช่้น เข็้มหรืัอหมุด

• ข้ยะชิ้�นใหญ่
• สิำ�งทีำ�อุดตันภ�ยในตัวเครืั�องได้ง่�ย 

เช่้น ถุงพล�สำติกหรืัอถุงน่อง

ชิ้�นส่ำวนตัวกรัอง

ە  กรุัณ์�ติดตั�งตัวกรัองก่อนก�รัใช้้ง�นทุำกครัั�ง
ە  ห�กช้ำ�รุัดหรืัอส่ำญห�ย ให้นำ�ชิ้�นส่ำวนใหม่ม�ติดตั�งอีกครัั�ง

ตัวกรัองสุำญญ�ก�ศ (หน้� 13)

 รัะบบป้องกัน
ห�กช่้องรัะบ�ยอ�ก�ศอุดตันแต่ยังคงมีก�รัใช้้ง�นต่อ รัะบบป้องกันจะทำำ�ง�นเพื�อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ัเกิดคว�มร้ัอนส่ำงจนเกินไป และเครืั�องจะหยุดทำำ�ง�นชั้�วครั�ว
แม้จะเปิดใช้้ง�นอย่่ก็ต�ม

ە  ห�กรัะบบป้องกันทำำ�ง�น

• ให้ปิดสำวิช้ต์ข้องตัวเครืั�อง “  (OFF)” และถอดปลั�กออกจ�กเต้�เสีำยบ
• ว�งในจุดทีำ�มีอ�ก�ศเย็น

เมื�อเวล�ผ่ิ�นไปปรัะม�ณ์ 1 ชั้�วโมง รัะบบป้องกันจะหยุดทำำ�ง�นและสำ�ม�รัถใช้้ง�นได้อีกครัั�ง

*ส่ำาหรับช้้�นส่่วนตั่วกรอง กรุณาต้่ดต่่อศููนย์ให้บร้การข้องไอร้ส่
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ชิ้�นส่ำวนต่�งๆ

ڦ  ตัวเครืั�อง

คันโยกส่เปรย์

ڦ  อุปกรัณ์์เสำริัม

ท่ำอสุำญญ�ก�ศ ข้อเกี�ยวสำ�ยไฟ (2 ชิ้�น)

ทีำ�แข้วนด้�มจับ ข้อเกี�ยวท่ำอ

ด้�มจับ

ถัูงเก็บนำ�าท้�ง

ด้ามจั้บ
ข้อเกี�ยวส่ายไฟ

*ข้ณะเคล่�อนย้ายตั่วเคร่�อง ให้แข้วนด้ามจั้บกับที�แข้วน เกี�ยวท่อ
สุ่ญญากาศูเข้้ากับข้อเกี�ยวท่อ พัื่นส่ายไฟเข้้ากับข้อเกี�ยวส่ายไฟ

ข้อเกี�ยวท่อ

เส้่นระดับนำ�าเต็่ม

ส่ว้ต่ช์้เคร่�อง

ที�แข้วนด้ามจั้บ

ช่้องต่่อท่อสุ่ญญากาศู

ท่อสุ่ญญากาศู

ส่ายไฟ

หูจั้บ

ปลั�กไฟ

ช่้องต่่อท่อ

ฝุ่าจุ้ก

ถัูงนำ�าส่ะอาด

แปรงทำาความส่ะอาด

ช่้องดูด

หัวฉีด

เด่อยล็อก (4 จุ้ด)

ช่้องระบายอากาศู
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ก�รัเตรีัยมก�รั

	 

	 
 • ความจุ้ประมาณ 300ml

ตรัวจสำอบให้แน่ใจว่�ปิดฝุ่�จุกถังนำ��สำะอ�ดแน่นดีแล้วە 
ไม่ใส่ำข้องเหลวนอกเหนือจ�กนำ��ปรัะป�หรืัอە 
นำ��อัลค�ไลน์ เพรั�ะจะเป็นสำ�เหตุทำำ�ให้เครืั�องช้ำ�รุัด
ทิำ�งนำ��ทีำ�อย่่ในถังนำ��สำะอ�ดหลังใช้้ง�นเสำร็ัจ ห�กเก็บไว้ە 
โดยทีำ�ยังมีนำ��อย่่ จะเป็นสำ�เหตุทำำ�ให้นำ��รัั�วซึิมหรืัอเกิด
เชื้�อรั�ได้

	 
 • เสี่ยบเข้้ากับช่้องต่่อข้องตั่วเคร่�อง และหมุนต่ามเข็้มนาฬ้ิกา
เพ่ื่�อให้เด่อยลงล็อก

	 
 • เสี่ยบด้ามจั้บเข้้ากับปลายท่อสุ่ญญากาศูที�ต่่อกับตั่วเคร่�อง 
และหมุนต่ามเข็้มนาฬ้ิกาให้เด่อยลงล็อก

ปรัะกอบทีำ�แข้วนด้�มจับ ข้อเกี�ยวท่ำอ และข้อเกี�ยวสำ�ย
ไฟเข้้�กับตัวเครืั�อง

ถอดฝุ่�จุกถังนำ��สำะอ�ดทีำ�ติดอย่่กับด้�มจับออก และ 
เติมนำ��ปรัะป�เข้้�ไป

ต่อท่ำอสุำญญ�ก�ศ

ต่อด้�มจับ

ฝุ่าจุ้ก

ถัูงนำ�าส่ะอาด

เด่อยล็อก

เด่อยล็อก

ที�แข้วนด้ามจั้บ

ข้อเกี�ยวส่ายไฟ

ข้อเกี�ยวท่อ
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 • เม่�อฉีดส่เปรย์ออกมาจ้ากหัวฉีดได้อย่างถููกต้่อง จ้ะถู่อว่าส้่�นสุ่ด
การไล่ลม

คันโยกส่เปรย์

ถ้�ไม่หันปล�ยหัวฉีีดข้องด้�มจับลงด้�นล่�ง จะฉีีดสำเปรัย์ไม่ออกە 

	 
 • แข้วนด้ามจั้บกับที�แข้วนด้ามจั้บ และเกี�ยวท่อสุ่ญญากาศูเข้้ากับ
ข้อเกี�ยวท่อ

	 
 • นำ�าส่กปรกอาจ้ไหลซึ่มออกจ้ากด้ามจั้บ ซึ่�งเป็นส่าเหตุ่
ให้เฟอร์น้เจ้อร์หร่อพื่รมเปรอะเป้�อน

ถือด้�มจับ หันปล�ยหัวฉีีดลงล่�ง แล้วบีบคันโยกสำเปรัย์
หล�ยๆ ครัั�ง

หลังก�รัใช้้ง�น ห้�มแข้วนด้�มจับไว้บริัเวณ์ทีำ�แข้วนด้�มจับ
ทัำนทีำ

ข้ณ์ะเคลื�อนย้�ย ให้แข้วนด้�มจับกับทีำ�แข้วนด้�มจับและข้อ
เกี�ยวท่ำอ

ด้ามจั้บ

ที�แข้วนด้ามจั้บ

ที�แข้วนด้ามจั้บ

ด้ามจั้บ

ข้อเกี�ยวท่อ

ท่อสุ่ญญากาศู
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วิธีีใช้้

	 
 ● ก่อนเสีำยบปลั�กไฟเข้้�กับเต้�รัับ ต้องปิดสำวิตช์้เครืั�องให้เป็น
“  (OFF)” ก่อน

 • เสี่ยบปลั�กไฟเข้้ากับเต้่ารับ

(OFF) 

	 
 • เปิดส่ว้ต่ช์้เป็น “  (ON)” เพ่ื่�อจ่้ายไฟเข้้าเคร่�อง

(ON) 

	 
 • กดช่้องดูดลงบนคราบส่กปรกเบาๆ แล้วเล่�อนด้ามจั้บเข้้าหาตั่ว

ช้่องด่ดถ้�ช้่องด่ดไม่แนบสำนิทำลงบนครั�บ 
จะด่ดน� เข้้�ได้ไม่ดี

 • ทันทีที�ปล่อยคันโยกส่เปรย์ อาจ้มีนำ�าหยดออกมา
 • ไม่ควรฉีดนำ�าต้่ดต่่อกันในบร้เวณเดียวกัน หลังจ้ากพ่ื่นนำ�าแล้วให้
ดูดนำ�าโดยเร็ว เน่�องจ้ากถู้านำ�าซึ่มเข้้าไปในเน่�อผ้า จ้ะเก้ดการส่ะส่ม
เป็นส่าเหตุ่ให้เก้ดเช่้�อราหร่อกล้�นอับ

	 
 • กดลงบนคราบส่กปรกโดยให้ช่้องดูดอยู่ในระนาบ ค่อยๆ เล่�อน
เข้้าหาตั่ว แล้วดูดนำ�าเข้้าให้หมด ซึ่�งนำ�าที�ส่กปรกจ้ะถููกเก็บลงใน
ถัูงเก็บ

 • หากมีนำ�าเหล่อค้างอยู่มาก อาจ้เป็นส่าเหตุ่ทำาให้เก้ดเช่้�อราหร่อ
กล้�นอับ

 • หลังจ้ากใช้้งานกับผ้าที�แห้งยากให้ใช้้พัื่ดลมเป�าให้แห้งอีกครั�ง

	 
• ปิดส่ว้ต่ช์้ให้เป็น “  (OFF)” เพ่ื่�อตั่ดไฟที�จ่้ายเข้้าเคร่�อง

(OFF)

	 
 • หลังใช้้งานเส่ร็จ้ กรุณาถูอดปลั�กไฟออกจ้ากเต้่ารับ

“ ก่อนจะถอดปลั�กไฟ ต้องปิดสำวิตช์้เครืั�องให้เป็นە   
(OFF)” ก่อนทุำกครัั�ง
�ข้ณ์ะถอดปลั�กไฟ โปรัดเลี�ยงก�รัจับสำ�ยไฟ ให้จับทำีە 
หัวปลั�กแล้วดึงออก
หลังก�รัใช้้ง�น กรุัณ์�อย่�เสีำยบปลั�กไฟทิำ�งไว้ ต้องดึงە 
ออกจ�กเต้�รัับทุำกครัั�ง

	 

 • กรุณาทำาความส่ะอาดก่อนเก็บ ( → หน้า 12)

เสีำยบปลั�กไฟ

เปิดสำวิตช์้เครืั�อง (เริั�มทำำ�ง�น)

บีบคันโยกสำเปรัย์ ให้ฉีีดนำ��สำะอ�ดออกม�พร้ัอมกับด่ดนำ��
เข้้�ไป

ด่ดนำ��ทีำ�เหลือโดยไม่ต้องฉีีดนำ��สำะอ�ด

ปิดสำวิตช์้เครืั�อง (หยุดก�รัทำำ�ง�น)

ถอดปลั�กไฟออก

ก�รัเก็บรัักษ� ถังเก็บนำ��ทำิ�งและถังนำ��สำะอ�ดต้องไม่มี
นำ��ตกค้�ง พร้ัอมทัำ�งถอดท่ำอสุำญญ�ก�ศและด้�มจับออก
ให้เรีัยบร้ัอย

คันโยกส่เปรย์
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กรัณี์ครั�บสำกปรักม�กڦ 
คราบส่กปรกที�ข้จั้ดออกยากหร่อคราบส่กปรกที�ฝัุ่งแน่น แนะนำาให้ใช้้นำ�ายา
ทำาความส่ะอาดเพื่่�อให้คราบส่กปรกคลายต่ัวก่อนแล้วจ้ึงล้างออก จ้ะได้
ผลดีกว่า

ไม่ใส่ำนำ��ย�ทำำ�คว�มสำะอ�ดลงในถังนำ��สำะอ�ดە 
เมื�อจะใช้้นำ��ย�ทำำ�คว�มสำะอ�ด ควรัทำดสำอบบรัิเวณ์ە 
ข้อบด่ก่อนว่�สีำไม่เปลี�ยนหรืัอไม่มีปัญห�ใดๆ ก่อนใช้้
ห้�มใช้้ทิำนเนอร์ั เบนซิิน สำ�รัฟอกข้�วปรัะเภทำคลอรีันە 
นำ��ย�ทีำ�ติดไฟได้ หรืัอตัวทำำ�ละล�ย โดยเด็ดข้�ด
เนื�องจ�กจะเป็นสำ�เหตุทำำ�ให้สีำเปลี�ยน ช้ำ�รุัด หรืัอเกิด
เพลิงไหม้ได้

อุปกรัณ์์ทีำ�แนะนำ�
・นำ�าอัลคาไลน์เข้้มข้้น
・เบกก้�งโซ่ดา
・กรดซ้่ต่ร้ก
・กรดไฮโปคลอรัส่

นำ�ายาทำาความส่ะอาดที�มีฟองน้อย เป็นต้่น

อุปกรัณ์์ทีำ�ไม่แนะนำ�
・นำ�ายาล้างจ้านที�มีฤทธ้ี�เป็นกลาง
・นำ�ายาซั่กล้างที�มีส่ภัาพื่ความเป็นด่างสู่ง
・นำ�ายาซั่กล้างที�มีส่ภัาพื่ความเป็นกรดสู่ง เป็นต้่น

ส่ำาหรับนำ�ายาซั่กล้างที�มีฟองมาก ฟองอาจ้เข้้าไปด้านในเคร่�องได้

	 
กรัุณ์�อ่�นวิธีีก�รัใช้้และข้้อควรัรัะวังต่�งๆ เกี�ยวกับە 
ปริัม�ณ์และวิธีีใช้้นำ��ย�ทำำ�คว�มสำะอ�ดให้เข้้�ใจก่อน
เริั�มใช้้ง�น

แปรงด้วยน� ยา
ท ความส่ะอาด

เพื่่�อให้คราบส่กปรก
คลายต่ัวข้ึ�นมา

พื่รม คราบส่กปรก

	 
 • เต้่มนำ�าประปาลงในถัูงนำ�าส่ะอาดต่ามการเต่รียมการ (→ หน้า 6) 
แล้วดูดคราบส่กปรกต่ามว้ธีีใช้้ (→ หน้า 8)

* เต้่มนำ�าอุ่นที�มีอุณหภูัม้ไม่เก้น 40oC จ้ะย้�งได้ผลดี

ดูดคราบส่กปรก

 • ดูดให้ส่ะอาด เพ่ื่�อไม่ให้มีนำ�ายาทำาความส่ะอาดต่กค้าง

กรัณี์ทีำ�เกิดฟองในถังเก็บนำ��ทิำ�งม�กจนเกินเส้ำนรัะดับە 
นำ ��เต็ม ให้หยุดใช้้ง�นทำันทำี เนื �องจ�กนำ��อ�จหยด
เข้้�ไปภ�ยในตัวเครืั�องได้

เทำนำ��ย�ทำำ�คว�มสำะอ�ดลงบนพรัม ใช้้แปรังทำำ�คว�มสำะอ�ด
ทีำ�ด้�มจับแปรังให้ครั�บสำกปรักลอยขึ้�นม�

ด่ดครั�บสำกปรัก
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ทำำ�คว�มสำะอ�ดถังเก็บนำ��ทิำ�งڦ 
	 

 • กรณีที�นำ�าส่กปรกในถัูงเก็บนำ�าท้�งสู่งขึ้�นจ้นถึูงเส้่นระดับนำ�าเต็่ม 
ให้หยุดใช้้งาน และปิดส่ว้ต่ช์้เคร่�องให้เป็น “  (OFF)” 
เพ่ื่�อตั่ดไฟไม่ให้เข้้าเคร่�อง

(OFF)

	 
 • ใช้้น้�วบีบส่ลักบนล่าง 2 จุ้ดที�ยึดถัูงเก็บนำ�าท้�ง แล้วถูอดออก
โดยดึงเข้้าหาตั่ว 

	 

	 
 • หลังใช้้งานเส่ร็จ้ ใช้้นำ�าประปาล้างถัูงเก็บนำ�าท้�งจ้ากช่้องเปิด
ที�ด้านหลัง

ถ้�ปล่อยให้มีครั�บสำกปรักสำะสำมอย่่ในถังเก็บนำ��ทิำ�งە 
หรัือภ�ยในทำ่อสำุญญ�ก�ศ จะเกิดจุลินทำรัีย์หรัือ
แบคทีำเรีัย ซึิ�งเป็นสำ�เหตุทำำ�ให้เกิดกลิ�นได้

	 
 • ปิดจุ้กระบายนำ�าโดยกดเข้้าไปให้แน่น ไม่เช่้นนั�นอาจ้เก้ดนำ�ารั�วซึ่ม
ได้

วิธีีใช้้ (ต่อ)

ปิดสำวิตช์้

ถอดถังเก็บนำ��ทิำ�งออก

ถอดจุกรัะบ�ยนำ��ทีำ�อย่่ด้�นหลังถังเก็บนำ��ทิำ�งเพื�อทิำ�งนำ��สำกปรัก
ทีำ�อย่่ในถังเก็บ

ล้�งถังเก็บนำ��ทิำ�งหลังใช้้ง�นเสำร็ัจ

ปิดจุกรัะบ�ยนำ��เข้้�ทีำ�เดิม ปรัะกอบถังเก็บนำ��ทิำ�งเข้้�กับ
ตัวเครืั�อง

ส่ลัก ถัูงเก็บนำ�าท้�ง

จุ้กระบายนำ�า

จุ้กระบายนำ�า
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 • ใส่่ถัูงเก็บนำ�าท้�งโดยกดเข้้าไปจ้นมีเสี่ยงดังกร้�ก

Click

ก�รัปรัะกอบถังเก็บไม่ถ่กวิธีี จะส่ำงผิลให้กำ�ลังก�รัดักە 
เก็บลดตำ��ลง

 • ให้ท้�งนำ�าส่กปรกก่อนระดับจ้ะสู่งเก้นเส้่นระดับนำ�าเต็่ม หากใช้้ต่่อ
จ้นเก้นเส้่นระดับนำ�าเต็่ม อุปกรณ์หยุดการดูดนำ�าอัต่โนมัต้่จ้ะทำางาน 
ทำาให้ไม่ส่ามารถูดูดได้ ในกรณีที�อุปกรณ์หยุดการดูดนำ�าอัต่โนมัต้่
ทำางานแล้ว กรุณาท้�งนำ�าให้หมด

* บางครั�งฟองอากาศูในนำ�าอาจ้ทำาให้ลูกลอยข้องอุปกรณ์ดูดนำ�า
อัต่โนมัต้่ทำางานได้แม้ว่านำ�าจ้ะไม่เต็่ม

กรัณี์ทีำ�นำ��เข้้�ไปภ�ยในตัวเครืั�อง ให้ถอดด้�มจับ ท่ำอە 
สำุญญ�ก�ศ และถังเก็บนำ��ทำิ�งออก และเปิดใช้้ง�น
เครืั�องเปล่�

��กำ�จัดนำ��เหลือค้�งในถังเก็บนำڦ 
	 

	 

หมุนท่ำอสุำญญ�ก�ศแบบทำวนเข็้มน�ฬิิก�เพื�อถอดออกจ�ก
ด้�มจับ

เปิดฝุ่�จุกถังนำ��สำะอ�ด โดยหันช้่องเติมนำ��ลงด้�นล่�ง
เพื�อเทำนำ��ออก

ท่อสุ่ญญากาศู

ด้ามจั้บ

ฝุ่าจุ้ก
ช่้องเต้่มนำ�า

อุปกรณ์หยุด
การดูดนำ�า
อัต่โนมัต้่
ลูกลอย

เส้่นระดับ
นำ�าเต็่ม
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ก่อนทำำ�คว�มสำะอ�ด ต้องให้เครัื�องหยุดทำำ�ง�นและە 
ถอดปลั�กออกทุำกครัั�ง
 ห้�มพรัมนำ��ใส่ำตัวเครืั�อง จะเป็นสำ�เหตุทำำ�ให้ไฟฟ้�ช็้อตە 
ได้รัับบ�ดเจ็บ หรืัอเครืั�องช้ำ�รุัดได้

ห้�มใช้้นำ��ย�ซัิกล้�ง ทิำนเนอร์ั เบนซิิน นำ��ย�ฟอกข้�ว ทำำ�คว�มە 
สำะอ�ด
ห้�มใช้้ผ้ิ�ทีำ�มีสำ�รัเคมีเช็้ดทำำ�คว�มสำะอ�ดە 

ตัวเครืั�อง　เม่�อต่ัวเคร่�องส่กปรก

• ใช้้ผ้านุ่มชุ้บนำ�าหร่อนำ�าอุ่น (ไม่เก้น 40oC) บ้ดให้หมาด แล้วเช็้ด
คราบส่กปรกออก
• หากคราบส่กปรกเช็้ดไม่ออก ให้เช็้ดด้วยผ้านุ่มชุ้บนำ�ายาล้างจ้าน

ที�เจ่้อจ้างแล้ว จ้ากนั�นใช้้ผ้าชุ้บนำ�าบ้ดหมาดเช็้ดอีกครั�งเพ่ื่�อไม่ให้
นำ�ายาล้างจ้านต่กค้าง

ด้�มจับ ถังเก็บนำ��ทิำ�ง ท่ำอสุำญญ�ก�ศ　หลังการใช้้งานทุกครั�ง

• ถูอดออกจ้ากตั่วเคร่�อง ล้างด้วยนำ�า แล้วต่ากให้แห้ง

ถูังเก็บน� ท้�ง ด้ามจ้ับ

ท่อสุ่ญญากาศู

ก�รัด่แลรัักษ�

• ด้ามจั้บ ให้ถูอดฝุ่าครอบใส่ข้องช่้องดูดออก แล้วล้างด้วยนำ�า

<วิธีีถอดฝุ่�ครัอบใสำ>

จ้ับส่่วนนี�ยกข้ึ�น
เพื่่�อคลายล็อก

<วิธีีปรัะกอบฝุ่�ครัอบใสำ> 

① ใส่่เขี้�ยวล็อกให้ต่รงรูแล้วเกี�ยวล็อก

ด้ามจ้ับ

เข้ี�ยวล็อก

รู

ฝุ่าครอบใส่

② กดเข้้าไปจ้นกระทั�งมีเสี่ยงดังกร้�ก ประกอบให้แน่น

Click

• ถู้าหัวฉีดอุดตั่น ให้ทำาความส่ะอาดเพ่ื่�อข้จั้ดส้่�งที�อุดตั่นออก

หัวฉีด
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• ต่รวจ้ส่อบให้แน่ใจ้ว่าไม่มีรูที�ท่อสุ่ญญากาศู

ตัวกรัองสำุญญ�ก�ศ

• ถู้าพื่บว่าต่ัวกรองสุ่ญญากาศูอุดต่ัน ให้ล้างทำาความส่ะอาดหร่อ
เปลี�ยนตั่วใหม่

กรัณี์ล้�งด้วยนำ�� ให้ต�กตัวกรัองสุำญญ�ก�ศให้แห้งในทีำ�ร่ัมทีำ�มีลมە 
พัดผ่ิ�น เมื�อแห้งสำนิทำแล้วจึงใส่ำเข้้�ไป
หลังก�รับำ�รุังรัักษ� ต้องใส่ำตัวกรัองสุำญญ�ก�ศทุำกครัั�งە 

ตั่วกรองสุ่ญญากาศู

ก�รัเก็บรัักษ�

• ก่อนทำาการจั้ดเก็บตั่วเคร่�อง จ้ะต้่องปล่อยนำ�าในถัูงเก็บนำ�าท้�งออก
• ไม่เก็บในที�ที�มีอุณหภูัม้ต่ำ�ากว่าจุ้ดเย่อกแข็้ง
• เก็บรักษาในที�แห้ง
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ก�รัแก้ไข้ปัญห�

ไฟไม่เข้้� (ไม่ทำำ�ง�น)

➡เสี่ยบปลั�กไฟเข้้ากับเต้่ารับไม่ถููกต้่องە 

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

“ ปิดส่ว้ต่ช์้เคร่�องให้เป็นە   (OFF)” แล้วเสี่ยบปลั�กไฟเข้้า
กับเต้่ารับใหม่อีกครั�ง

ส่ายไฟในตั่วเคร่�องหร่อส่ายไฟหลักە 
ข้าด

ปรึกษาศููนย์ให้บร้การซ่่อมเฉพื่าะทางە 

มอเต่อร์มีความร้อนสู่งเก้นไป ทำาให้ە 
ระบบป้องกันทำางาน

แก้ไข้ต่ามที�อธ้ีบายไว้ใน “ระบบป้องกัน” (→ หน้า 4)ە 

หัวฉีดอุดตั่นە  ทำาความส่ะอาดหัวฉีด (→ หน้า 12)ە 

คันโยกส่เปรย์แต่กหักە  ปรึกษาศููนย์ให้บร้การซ่่อมเฉพื่าะทางە 

ด้�มจับไม่สำ�ม�รัถ
ฉีีดนำ��หรืัอฉีีดนำ��ใน
ปริัม�ณ์น้อย

กรณีที�เก้ดความผ้ดปกต้่ขึ้�นในระหว่างการใช้้งาน ก่อนที�จ้ะส่่งซ่่อม กรุณาอ่านคู่ม่อเล่มนี�โดยละเอียด แล้วต่รวจ้ส่อบหัวข้้อต่่อไปนี�

ลูกลอยข้องอุปกรณ์หยุดการดูดە 
อัต่โนมัต้่ทำางาน

ท้�งนำ�าส่กปรกในถัูงเก็บนำ�าท้�ง (→ หน้า 10)ە 

ท่อสุ่ญญากาศูผ้ดปกต้่ە 
เช็้คส่ภัาพื่ข้องท่อสุ่ญญากาศูว่ามีรอยแต่ก บุบ หักงอ หร่อە 
อุดตั่นหร่อไม่

ไม่ด่ดหรืัอแรังด่ด
น้อย

ส่ว้ต่ช์้เคร่�องเป็น  (OFF) อยู่ە  เปิดส่ว้ต่ช์้เคร่�องให้เป็น  (ON)ە 

ถัูงเก็บนำ�าท้�งประกอบไม่ถููกต้่องە  ประกอบถัูงเก็บนำ�าท้�งให้ถููกต้่องە 

ตั่วกรองสุ่ญญากาศูอุดตั่นە  ทำาความส่ะอาดตั่วกรองสุ่ญญากาศู (→ หน้า 13)ە 

ห�กไม่สำ�ม�รัถแก้ไข้ปัญห�ได้
กรุณาต้่ดต่่อร้านที�จ้ำาหน่ายผล้ต่ภััณฑ์์หร่อศููนย์ให้บร้การข้องไอร้ส่

ห้�มถอดแยก ซ่ิอม หรืัอە 
ดัดแปลงเครืั�องด้วยตนเอง

สำภ�พปัญห� สำ�เหตุทีำ�สัำนนิษฐ�น วิธีีแก้ไข้
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ข้้อม่ลทำ�งเทำคนิค

แรงดันไฟฟ้า 220V~, 50Hz

กำาลังไฟฟ้า 330W

กำาลังดูด 30W

ความจุ้ถัูงเก็บนำ�าท้�ง 0.5L

ความจุ้ถัูงนำ�าส่ะอาด 0.3L

ความยาวท่อ φ31.5mm×1.1m

อุณหภูัม้นำ�าอุ่นที�ใช้้ (โดยประมาณ) ไม่เก้น 40oC

ข้นาดผล้ต่ภััณฑ์์ (ข้นาดตั่วเคร่�อง) W248mm × D146mm × H312mm

นำ�าหนักผล้ต่ภััณฑ์์ (รวมอุปกรณ์เส่ร้ม
ด้านล่าง) (โดยประมาณ)

2.8kg

ความยาวส่ายไฟ (โดยประมาณ) 3m

อุปกรณ์เส่ร้ม ด้ามจั้บ, ท่อสุ่ญญากาศู, ที�แข้วนด้ามจั้บ, ข้อเกี�ยวท่อ, ข้อเกี�ยวส่ายไฟ 2 ช้้�น

*ข้้อมูลทางเทคน้คข้องผล้ต่ภััณฑ์์อาจ้มีการเปลี�ยนแปลงได้โดยไม่แจ้้งให้ทราบล่วงหน้า

ก�รัรัับปรัะกันและบริัก�รัหลังก�รัข้�ย
โปรดอ่านเน่�อหาต่่อไปนี�อย่างละเอียด

ڦ  ใบเสำร็ัจรัับเงินก�รัซืิ�อ
กรุณาข้อใบเส่ร็จ้รับเง้นการซ่่�อที�ร้านค้าปลีกเม่�อคุณซ่่�อผล้ต่ภััณฑ์์
คุณจ้ะต้่องช้ำาระค่าธีรรมเนียมการซ่่อมแซ่มหากคุณไม่ส่ามารถูแส่ดง
ใบเส่ร็จ้รับเง้นการซ่่�อ ดังนั�นคุณต้่องเก็บใบเส่ร็จ้รับเง้นการซ่่�อไว้ให้ดี

ڦ  ภ�ยในรัะยะเวล�รัับปรัะกัน
ระยะเวลารับประกัน: จ้ำากัดเวลาจ้ะระบุไว้ในใบรับประกัน (ด้านหลัง)
บร้ษัทจ้ะให้การซ่่อมฟรีต่าม “ข้้อกำาหนดการรับประกัน” ภัายใต้่
เง่�อนไข้การทำางานที�ผ้ดปกต้่ภัายในระยะเวลารับประกัน

ڦ  หมดรัะยะเวล�ก�รัรัับปรัะกัน
โปรดต่รวจ้ส่อบร้านค้าปลีกข้องคุณและคุณต้่องจ่้ายค่าซ่่อมที�เกี�ยวข้้อง 
โดยหลังการซ่่อมแซ่ม คุณส่ามารถูคงการใช้้งานข้องผล้ต่ภััณฑ์์ได้ 
ซึ่�งจ้ะถููกเรียกเก็บเง้นค่าซ่่อมบางช้น้ดต่ามความประส่งค์ข้องลูกค้า

ڦ  เกี�ยวกับรัะยะเวล�ทีำ�เหลือข้องชิ้�นส่ำวนอะไหล่
ระยะเวลาที�เหล่อข้องช้้�นส่่วนอะไหล่หลักข้องบร้ษัท ค่อ 5 ปี
หลังจ้ากผล้ต่ภััณฑ์์หยุดการผล้ต่ ช้่�นส่่วนอะไหล่ที�ใช้้งาน
ส่อดคล้องกับอะไหล่ที�จ้ำาเป็นในการคงการใช้้งานข้องผล้ต่ภััณฑ์์

ڦ  เกี�ยวกับบริัก�รัหลังก�รัข้�ย
โปรดต่รวจ้ส่อบกับร้านค้าปลีกข้องคุณส่ำาหรับปัญหาหลังการข้ายอ่�นๆ


