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Vacuum Cleaner

CV-960Y
CV-950Y
CV-945Y
CV-940Y

CV-930F

How to operate
วิธีการใชงาน และการควบคุม

Maintenance
การบำรุงรักษา

Operational safety precautions
ขอควรระวังในการใชงานเพื่อความปลอดภัย

Accessories and preparation before use
ชื่อช้ินสวน และการเตรียมกอนเริ่มใชงาน

Operational safety precautions / ขอควรระวังในการใชงานเพ่ือความปลอดภัย

In order to prevent personal injury or damage to the property of the user or other persons, please read and understand
(the operational safety precautions) thoroughly and follow them correctly.
เพื่อปองกันความเสียหายตอรางกายและทรัพยสินของผูใชงานหรือบุคคลอ่ืนๆ กรุณาอานและทำความเขาใจ (ขอควรระวังในการใชงาน
เพื่อความปลอดภัย) ใหละเอียดและกรุณาปฏิบัติตามอยางถูกตอง

Warning
คำเตือน

Caution
ขอควรระวัง

This box illustrates actions which may cause serious injury or death.
ชองนี้แสดงเน้ือหาขอความท่ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

Denotes a warning or precaution
แสดงการกระตุนเตือนหรือขอควรระวัง

Denotes an action which you shouldn't do (prohibited)
แสดงถึงสิ่งที่ไมควรทำ (ขอหาม)

Denotes an action which must always be done (instruction)
แสดงถึงสิ่งที่จำเปนตองทำเสมอ (คำช้ีแจง) 

This box illustrates actions which may cause injury or damage to property.
ชองนี้แสดงเน้ือหาขอความท่ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือทรัพยสินเสียหายได

Meaning of the Symbols / ความหมายของการแสดงรูปภาพสัญลักษณ 

Figure shown is a vacuum cleaner Model CV-960Y
ภาพที่แสดงเปนเครื่องดูดฝุนรุน CV-960Y

Table of content
สารบัญ

เครื่องดูดฝุน

3-N7413-5D

Model   CV-960Y CV-950Y  CV-945Y CV-940Y CV-930F

Rated voltage      220 - 240V

Rated frequency     50 - 60 Hz

Input power (IEC)  1500 - 1800W 1400 - 1700W  1300 - 1500W  1100 - 1400W

Input power (MAX.)  1800 - 2100W 1700 - 2000W  1400 - 1800W  1300 - 1600W 

Dust filter      Cloth filter

Dust capacity    21 L  18 L  15 L 12 L

Cord length     7.8 m   5 m

Net Weight (kg)   6.4 kg 6.3 kg  5.8 kg 5.4 kg 5.0 kg

Dimension (mm) L x W x H  420 mm x 335 mm x 590 mm 420 mm x 335 mm x 545 mm  397 mm x 335 mm x 536 mm 397 mm x 335 mm x 500 mm 397 mm x 335 mm x 461 mm

 Rug-Floor Nozzle 2 Step Nozzle Head Rug-Floor Nozzle

Cleaning Tools Extension Pipe Telescopic Pipe    Extension Pipe

 Accessories   Crevice Nozzle / Dusting Brush

ศูนยบริการหลักต้ังอยูที่ บริษัท ฮิตาชิเซลล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 333, 333/1-8 หมูที่ 13 ถนนบางนา - ตราด กม. 7 ตำบลบางแกว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2335-5455 โทรสาร 0-2316-1128
ราคาแนะนำขายปลีกรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 6,490 บาท (CV-960Y) /
5,190 บาท (CV-950Y) / 4,690 บาท (CV-945Y) / 4,290 บาท (CV-940Y) /
3,290 บาท (CV-930F)

จัดจำหนายโดย บริษัท ฮิตาชิเซลล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 333, 333/1-8 หมูที่ 13 ถนนบางนา - ตราด กม. 7 ตำบลบางแกว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2335-5455 โทรสาร 0-2316-1126
Web Site : http://www.hitachi-th.com
E-mail : hitachi@hitachi-th.com

Hitachi Sales (Thailand), Ltd.
No. 333, 333/1-8 Moo 13 Bangna-Trad Road km. 7, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 
Tel. +66 2335 5455  Fax. +66 2316 1126

Head service office of Hitachi Sales (Thailand), Ltd.
No. 333, 333/1-8 Moo 13 Bangna-Trad Road km. 7, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540 
Tel. +66 2335 5455  Fax. +66 2316 1128

รุน   CV-960Y CV-950Y  CV-945Y CV-940Y CV-930F

แรงดันไฟฟา      220 - 240V

ความถ่ีกระแสไฟ      50 - 60 Hz

กำลังไฟฟาขาเขา   1500 - 1800W 1400 - 1700W  1300 - 1500W  1100 - 1400W

กำลังไฟฟาสูงสุด   1800 - 2100W 1700 - 2000W  1400 - 1800W  1300 - 1600W 

การกรองฝุน      ผากรองฝุน

ความจุถังเก็บฝุน    21 ลิตร  18 ลิตร  15 ลิตร 12 ลิตร

ความยาวสายไฟ     7.8 เมตร   5 เมตร

น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.)  6.4 กก. 6.3 กก.  5.8 กก. 5.4 กก. 5.0 กก.

ขนาด (มม.) ยาว x กวาง x สูง 420 มม. x 335 มม. x 590 มม. 420 มม. x 335 มม. x 545 มม.  397 มม. x 335 มม. x 536 มม. 397 มม. x 335 มม. x 500 มม. 397 มม. x 335 มม. x 461 มม.

 หัวดูดฝุนสำหรับ  หัวดูดฝุนสำหรับ
อุปกรณ พื้นราบและพรม 

หัวดูดฝุนปรับขนแปรงได 2 แบบ
 พื้นราบและพรม

ทำความสะอาด ทอตอดูดฝุน ทอปรับระยะดูดฝุน    ทอตอดูดฝุน
 อุปกรณเสริม   หัวดูดตามซอก/หัวดูดขนแปรง

Specification

ขอมูลจำเพาะ



Warning / คำเตือน

Caution / ขอควรระวัง

glass
แกว

water, waste water
น้ำ, น้ำท้ิง

flammable gas
กาซติดไฟ

carbon powder, steel or iron powder, 
powder detergent, powder

ผงคารบอน, ผงเหล็ก, ผงซักฟอก, ผงแปง

pins, needles, rope
เข็มหมุด, เข็ม, เชือก

shampoo foam
ฟองยาสระผม

Always remove the plug after use.
ถอดปล๊ักทุกคร้ังหลังเลิกใชงาน

Airflow from the ventilation duct may result in
personal injury if contact is made with the body
for long periods.
อากาศท่ีออกจากชองระบายลม ถาถูกรางกายเปนเวลานาน
อาจทำใหบาดเจ็บได

Do not cover the ventilation outlets,
as this may result in the unit become
deformed and may cause fire due to
excessive heat.
หามปดทางระบายลมออก เพราะจะเปนเหตุ
ใหตัวเครื่องบิดเสียรูป และเกิดไฟไหม
จากความรอนท่ีสูงเกินไป

To remove the plug, pull the plug, not the cable.
ถอดปลั๊กโดยจับที่หัวปลั๊กแลวดึง ไมใชจับที่สายไฟ

Do not use the unit to vacuum water or
damp areas, as this may damage the unit.
หามใชดูดน้ำ หรือบริเวณที่ชื้น อาจทำใหเครื่องเสียหายได

Do not rinse the vacuum cleaner with water,
as this may damage the unit.
หามนำเคร่ืองดูดฝุนลางน้ำ อาจทำใหเคร่ืองเสียหายได

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
given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
เครื่องใชไฟฟาน้ีไมกำหนดใหใชโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มี
สภาพรางกายสภาพจิตใจ รวมถึงการรับรูไมปกติ หรือขาดความรู
และประสบการณ ถาไมอยูในการควบคุมดูแล หรือไดรับคำแนะนำ
เกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑจากผูที่รับผิดชอบตอความปลอดภัย
ของบุคคลดังกลาว

Do not operate when the cable is torn or
damaged.
หามใชงานขณะที่สายไฟขาดหรือชำรุด

Use with 220-240V AC, 10A upwards.
ใหใชกับกระแสไฟฟาสลับ 220-240 โวลต พิกัด 10 แอมป ขึ้นไป

Wipe the plug terminals with a dry cloth regularly in
order to eliminate dust.
ใชผาแหงเช็ดฝุนผงที่เกาะขาปล๊ักอยางสม่ำเสมอ

Always remove the plug from the socket prior to dusting and
cleaning, and refrain from removing the plug with wet hands.
ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบกอนทุกคร้ังที่จะกำจัดฝุนและทำความสะอาด 
และไมถอดปลั๊กขณะมือเปยก

Do not disassemble, repair or modify the vacuum cleaner
unless you are a professional technician, as this may result
in damage to the unit and personal injury.
ผูที่ไมใชชางซอม หามถอดรื้อ ซอมแซม ปรับปรุงแกไขเครื่องดูดฝุน
เพราะอาจทำใหเคร่ืองเสียหายและไดรับบาดเจ็บ

Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพ่ือใหแนใจวาจะไมนำอุปกรณนี้ไปเลน

Do not use the unit to vacuum kerosene,
benzene, flammable gas or cigarette butts.
หามใชดูดน้ำมันกาด, เบนซิน, กาซติดไฟ, กนบุหรี่

Always remove the plug prior to carrying out
repairs.
ถอดปล๊ักทุกครั้งกอนซอม

Only use Hitachi carbon brushes.
ใชแปรงถานของฮิตาชิเทาน้ัน

Using the unit outdoor or on wet surfaces
may result in electric shock.
หากนำไปใชกลางแจง หรือบนพ้ืนเปยกอาจเกิดไฟดูดได

Keep hair, loose clothing, fingers, and all
parts of the body away from openings and
moving parts. Failure to do so could result
in electrical shock or personal injury.
ระวังไมใหเสนผม ชายเส้ือผา นิ้วมือ หรือสวนตางๆ 
ของรางกายเขาใกลสวนเปดหรือสวนที่เคลื่อนไหวได
ของเครื่องดูดฝุน ไมเชนนั้นอาจจะทำใหไฟฟาช็อต 
หรือบาดเจ็บได

If the power supply cord is damaged, it must
only be replaced by a repair shop appointed
by the manufacturer or its service agents in
order to avoid a hazard.
ถาสายไฟชำรุดเสียหาย ตองเปลี่ยนใหมโดยศูนยซอม
ที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตหรือศูนยบริการเพื่อปองกัน
อันตราย

Operational safety precautions / ขอควรระวังในการใชงานเพื่อความปลอดภัย

Filter ring
โครงพลาสติก

Filter ring
โครงพลาสติก

Packing
ขอบยาง

Packing
ขอบยาง

Filter care / การดูแลรักษาตัวกรอง

Vacuum cleaner body / ตัวเครื่องดูดฝุน

• Wipe with a soft cloth soaked with water.
• ใชผานุมชุบน้ำ เช็ดทำความสะอาด

It is recommended that the filter is cleaned once or twice a year to ensure optimum suction power:
1. Empty the dust case as described in the previous section.
2. Take off the filter ring from the filter packing.
3. Wash the filter in tepid water or a neutral detergent. If detergent used, rinse it out thoroughly.
4. Allow the filter to dry naturally.
NOTE:
• Avoid washing in boiling water and in a washing machine.
• Avoid drying over a fire, in hot sunlight or in a tumble dryer.
• If the filter is used when wet, suction is impaired and the motor may be damaged.

แนะนำใหทำความสะอาดตัวกรองหน่ึงหรือสองครั้งตอป เพื่อใหมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
1. ดึงถังเก็บฝุนออกตามท่ีอธิบายไวกอนหนา
2. ถอดโครงพลาสติกออกจากขอบยางของตัวกรอง
3. ลางตัวกรองดวยน้ำอุนหรือสารทำความสะอาดท่ีมีฤทธิ์เปนกลาง หากใชสารทำความสะอาด ใหลางน้ำออกจนหมด
4. ผ่ึงไวใหแหง
หมายเหตุ:
• หลีกเลี่ยงการซักตัวกรองในน้ำเดือดและเครื่องซักผา
• หลีกเลี่ยงการทำใหแหงดวยความรอน การตากแดด หรือการอบดวยเครื่องอบผา
• หากใชตัวกรองขณะที่ยังเปยกอยู อาจทำใหประสิทธิภาพการทำงานลดลงและมอเตอรอาจเสียหายได

Filter
ตัวกรอง

Maintenance / การบำรุงรักษา

• Do not wipe the cleaner with benzene, thinner and detergent, 
 it may cause color change and transformation.

Caution

ขอควรระวัง • อยาทำความสะอาดเคร่ืองดูดฝุนดวยเบนซิน, ทินเนอร และผงซักฟอก
 เพราะอาจทำใหตัวเครื่องเปล่ียนสีหรือเสียรูปทรงได

Do not hit the filter on the floor, it will be damage the filter or tear.Caution

ขอควรระวัง หามเคาะ Filter กับพ้ืน เพราะจะทำให Filter ไดรับความเสียหายหรือฉีกขาดได
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Do not put the dust in the Filter of motor
side while disposing of the dust. 
If the cleaner is used with putting the dust
will be sucked directly into the mechanical
parts and may damage the motor.
หามใสฝุนผงลงในชุดกรองฝุนดานมอเตอร
ในขณะกำลังกำจัดฝุนผง ถาเคร่ืองดูดฝุนถูกใชงาน
ฝุนผงจะเขาไปติดในชิ้นสวนตางๆ ในตัวเครื่อง
และอาจทำความเสียหายกับมอเตอร
Be sure to replace the Filter after disposing
of the dust. If the cleaner is used without
replacing its filter, dust will be sucked 
directly into the mechanical parts and
may damage the motor.
ตรวจสอบใหแนใจกอนวาไดใสชุดกรองฝุนหลังจาก
ทิ้งฝุนผงออกไป ถาเคร่ืองดูดฝุนถูกใชงานโดยไมมี
ชุดกรองฝุนฝุนผงอาจเขาไปติดในสวนตางๆ ของ
ตัวเครื่องและทำความเสียหายใหกับมอเตอรได
Do not use the cleaner to pick up wet dirt, 
and do not use the cleaner in a wet and
moist place as moisture will damage the
motor and other mechanical parts.
หามใชเครื่องดูดฝุนดูดสิ่งสกปรกท่ีเปยกน้ำและ
ในพื้นที่ที่เปยกและชื้น เพราะอาจทำความเสียหาย
ใหกับมอเตอรและชิ้นสวนตางๆ ในตัวเครื่อง

Do not use in close proximity to
flammable materials (benzene, thinner),
as this may result in fire.
หามใชใกลกับวัตถุไวไฟ (เบนซิน, ทินเนอร)
เพราะอาจเกิดไฟลุกไหมได

Do not allow your children to play with
the vacuum cleaner.
หามใหเด็กเลนเครื่องดูดฝุน

Do not connect the plug with a loose
socket, it may cause the melted plug.
อยาเสียบปลั๊กเขากับเตารับที่หลวม เพราะอาจทำให
ปลั๊กไฟละลายได

• This product complies with standards according to the safety regulations of IEC60335-1 and IEC60335-2-2.
• ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานตามขอกำหนดการปองกันความปลอดภัยของขอกำหนด IEC60335-1 และ IEC60335-2-2

Caution / ขอควรระวัง

Operational safety precautions / ขอควรระวังในการใชงานเพ่ือความปลอดภัย

Do not carry the cleaner by grasping
the hose inlet and wheel base.
หามยกเคร่ืองดูดฝุนโดยจับที่ชองตอทอและ
ฐานลอเลื่อน

Do not use wet filters after wash,
make sure they are completely dry to
avoid damaging the cleaner.
หามใชชุดกรองฝุนขณะที่ยังเปยก ตรวจสอบ
ใหแนใจวาชุดกรองฝุนนั้นแหงสนิทเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายท่ีเกิดกับเครื่องดูดฝุน

When transporting the vacuum cleaner, do not lift
the unit using the vacuum hose, as this may result
in the hose becoming torn.
ในการขนยายเครื่องดูดฝุน อยาจับยกตัวเคร่ืองดวยสายดูดฝุน
เพราะจะเปนเหตุใหสายดูดฝุนฉีกขาดได

Safety devices
This vacuum cleaner is equipped with a thermal protection device which automatically turns off the unit when the
motor is overheating. When thermal protection device works, disconnect the power plug and check whether the
dust compartment and filter unit are full of dust or clogged with dust. Check that no obstacle is in the hose pipes
and nozzle. After removing the obstacle, leave the unit to cool down until the thermal protection device resets about
60 minutes.

อุปกรณปองกันความปลอดภัย
เครื่องดูดฝุนนี้ติดต้ังอุปกรณปองกันความรอน ซึ่งจะปดเครื่องอัตโนมัติหากเกิดความรอนสูงที่มอเตอร หากอุปกรณปองกันความรอนทำงาน
ใหถอดปล๊ักไฟออก แลวตรวจดูสวนเก็บฝุน และแผนกรองวาเต็ม หรือมีฝุนอุดตันหรือไม ตรวจดูวามีสิ่งกีดขวางในทอดูด หรือทอตอหรือไม
เมื่อกำจัดสิ่งกีดขวางแลว รอใหเครื่องดูดฝุนเย็นลงกอน จนกระทั่งอุปกรณปองกันความรอนรีเซ็ต ประมาณ 60 นาที

Do not violently pull the cord, it may 
be damaged and cause electrical 
shock or flame.
อยาดึงสายไฟจนตึงหรือกระตุก เพราะอาจ
ทำใหสายไฟชำรุดซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดไฟดูด
หรือเปลวไฟได

Do not vacuum the following types of material: water
or liquids, desiccant, large quantities of sand or
powder, long rope, glass and needles, as this may
result in damage to the unit.
หามดูดส่ิงของที่มีลักษณะดังนี้ น้ำหรือของเหลว สารดูดความช้ืน
ทรายจำนวนมาก ผงจำนวนมาก เชือกยาว กระจก เข็ม
เพราะเปนเหตุใหเครื่องเสียหายได

Upper case
ฝาเครื่องดูดฝุน

Clamp
ตะขอยึด

Filter guide
ตะแกรงพลาสติก

Filter cloth
ผากรองฝุน

Tank
ถังเก็บฝุน

Clamp

ตะขอยึด

• Replace the filter to the tank, and set the upper case on the tank.
• ใสชุดกรองฝุนกลับเขาไปในถัง แลวนำฝาเครื่องดูดฝุนปดกลับใหเขาท่ีดังเดิม

Do not drop the upper case. Otherwise, it may
cause injury or floor damage.

Caution

ขอควรระวัง อยาทำฝาเคร่ืองดูดฝุนหลน ไมเชนนั้นอาจไดรับบาดเจ็บ
หรือพื้นเกิดความเสียหายได

Do not shake up and down which may cause pervading dust.Caution

ขอควรระวัง อยาเขยาขึ้นลงเพราะจะทำใหฝุนฟุงกระจาย

Figure shown is a vacuum cleaner Model CV-960Y
ภาพที่แสดงเปนเครื่องดูดฝุนรุน CV-960Y

Figure shown is a vacuum cleaner Model CV-960Y
ภาพที่แสดงเปนเครื่องดูดฝุนรุน CV-960Y

Figure shown is a vacuum cleaner Model CV-960Y
ภาพที่แสดงเปนเครื่องดูดฝุนรุน CV-960Y

(For CV-960Y only)
(เฉพาะรุน CV-960Y)

• Switch off the power supply and disconnect the power cord.
• ปดสวิตชไฟแลวถอดสายไฟออก

• Remove the hose, and release the clamp by pulling the lower
 side of it on each side and take off the upper case.
• ถอดชุดสายดูดฝุนออกแลวปลดตะขอยึดดวยการดึงท่ีดานลางของตะขอยึด

แตละขางแลวยกฝาเคร่ืองดูดฝุนออก

• Take the filter guide and shake the filter for about 20 times to remove
 the clogging dust from the filter cloth. When fluff remains excessively on
 the filter cloth, remove it by a brush.
• ดึงตะแกรงพลาสติกขึ้นแลวเขยาผากรองฝุนประมาณ 20 คร้ัง เพื่อสะบัดฝุนที่อุดตันอยูออกจาก

ผากรองฝุน หากมีเศษกอนผงติดคางอยูบนผากรองฝุน ใหใชแปรงปดออก

• Take off the filter and dispose of 
 the dust in the tank.
• ถอดชุดกรองฝุนออกแลวนำฝุนท่ีอยูในถังเก็บฝุน

ไปท้ิง

Maintenance / การบำรุงรักษา

Dust removal / การกำจัดฝุน

(For CV-950Y, CV-945Y, CV-940Y, CV-930F only)
(เฉพาะรุน CV-950Y, CV-945Y, CV-940Y, CV-930F)
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Dusting brush
หัวดูดขนแปรง

Telescopic pipe
ทอปรับระยะดูดฝุน

Rug and floor nozzle
หัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรม

* Depending on the model
* ขึ้นอยูกับรุน

Crevice nozzle
หัวดูดตามซอก

Flexible crush proof hose
สายดูดฝุน

Rug and floor nozzle
หัวดูดฝุนสำหรับ
พื้นราบและพรม

Telescopic pipe
ทอปรับระยะดูดฝุน

Flexible crush
proof hose
สายดูดฝุน

Crevice nozzle
หัวดูดตามซอก

Dusting brush
หัวดูดขนแปรง

Hose inlet
ชองตอทอ

Joint pipe
สวนตอเขากับตัวเคร่ือง

On/Off switch
สวิตช เปด/ปด

Wheel base
ฐานลอเลื่อน

Curved joint pipe
ขอตอทอ

Extension pipe
ทอตอดูดฝุน

(For CV-960Y only)
(เฉพาะรุน CV-960Y)

(For CV-950Y, CV-945Y,
CV-940Y, CV-930F only)
(เฉพาะรุน CV-950Y, CV-945Y,
CV-940Y, CV-930F)

Curved joint pipe
ขอตอทอ

When you first purchase the vacuum cleaner, the accessories like a hose, a connector, a dusting brush, a crevice nozzle and 
a nozzle are located inside the dust tank. (For CV-940Y, CV-945Y and CV-930F, the nozzle is not located inside the dust tank.)

Note

หมายเหตุ เมื่อคุณซื้อเครื่องดูดฝุนมาใหม อุปกรณอยางเชน สายดูดฝุน ขอตอเชื่อม หัวดูดขนแปรง หัวดูดตามซอก และหัวดูดฝุนจะอยูในถังเก็บฝุน
(สำหรับรุน CV-940Y, CV-945Y และ CV-930F น้ัน หัวดูดฝุนไมไดอยูในถังเก็บฝุน)

Joint pipe
สวนตอเขากับตัวเคร่ือง

Accessories / อุปกรณเสริมพิเศษ

Figure shown is a vacuum cleaner Model CV-960Y
ภาพที่แสดงเปนเคร่ืองดูดฝุนรุน CV-960Y

Accessories and preparation before use / ชื่อชิ้นสวน และการเตรียมกอนเริ่มใชงาน

Filter maintenance sign / สัญญาณเตือนฝุนเต็ม และการกำจัดฝุน 

Filter indicator window
ชองดูสัญญาณฝุนเต็ม

• When the orange sign appears in the window continuously, remove dust in the dust case.
• Check the dust indicator by lifting suction tool from the floor and removing the crevice nozzle when it is used.
• เมื่อสัญญาณเตือนสีสมปรากฏในชองอยางตอเนื่อง ใหนำฝุนที่อยูในถังเก็บฝุนไปท้ิง
• ตรวจสอบสัญญาณเตือนโดยยกหัวดูดฝุนขึ้นจากพื้นหรือถอดหัวดูดฝุนตามซอกออกขณะใชงานอยู

Maintenance / การบำรุงรักษา

When the orange sign appears in the window continuously, do not use the vacuum cleaner without dust 
removal. 
If the cleaner is used in such a condition as the orange sign appears in the window, air to the motor will 
be reduced and the motor will eventually burn out.

Caution

ขอควรระวัง เมื่อสัญญาณเตือนฝุนเต็มปรากฏขึ้น หามใชเคร่ืองดูดฝุนโดยท่ีไมไดนำฝุนออกไปทิ้ง เพราะทำใหแรงดูดต่ำลง และทำใหเกิด
ความรอนสูงเกินปกติ และมอเตอรอาจไหมได
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How to assemble hose
วิธีประกอบสายดูดฝุน

How to attach the hose to the cleaner
วิธีตอสายเขากับตัวเครื่อง

• Insert the joint pipe into the hose inlet of the cleaner.
• When you remove the hose from the cleaner, 

pull the joint pipe while pressing the button.
• ใสทอเชื่อมตอเขาไปในชองดูดฝุนของตัวเคร่ือง
• เมื่อตองการถอดสายดูดฝุนออกจากเคร่ือง ใหดึงทอเชื่อมตอออก

พรอมกับกดปุม

How to store the accessories
วิธีจัดเก็บอุปกรณเสริม

Hose
สายดูดฝุน

Click
คลิก

Joint pipe
สวนตอเขากับตัวเครื่อง

Hose
สายดูดฝุน

Hose inlet
ชองตอทอ

The cleaner should be unplugged from
the mains when not in use.

Socket
เตาเสียบ

Insert the mains plug into a socket as illustrated
เสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบดังภาพ

Joint pipe
สวนตอเขากับตัวเครื่อง

Caution

ขอควรระวัง

How to connect the curved joint pipe
to the extension pipe

วิธีตอขอตอทอเขากับทอตอดูดฝุน

Twist tightly
บิดใหแนน Twist tightly

บิดใหแนน Twist tightly
บิดใหแนน

How to assemble nozzle
วิธีประกอบหัวดูดฝุน

How to connect the
extension pipe
วิธีตอทอตอดูดฝุน

Button
ปุม

Rug and floor nozzle
หัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรม

Telescopic pipe
ทอปรับระยะดูดฝุน

Crevice nozzle
หัวดูดตามซอก

Dusting brush
หัวดูดขนแปรง

Curved joint pipe
ขอตอทอ

Extension pipe
ทอตอดูดฝุน

Extension pipe
ทอตอดูดฝุน Extension pipe, Telescopic pipe

ทอตอดูดฝุน, ทอปรับระยะดูดฝุน

(For CV-960Y only)
(เฉพาะรุน CV-960Y)

ควรถอดปล๊ักของเครื่องดูดฝุนออกจากเตาเสียบ
เมื่อไมใชงาน

(For CV-950Y,  CV-945Y, 
CV-940Y, CV-930F only)
(เฉพาะรุน CV-950Y,  CV-945Y, 
CV-940Y, CV-930F)

(For CV-950Y,  CV-945Y, 
CV-940Y, CV-930F only)
(เฉพาะรุน CV-950Y,  CV-945Y, 
CV-940Y, CV-930F)

Hose
สายดูดฝุน

Claws
เขี้ยวล็อค

Stopper ring
แหวนล็อค

Holes
รู

• The back of the dolly has a storage for the dusting
brush and crevice nozzle. Place the attachments on
the storage space for handy retrieval.

• บริเวณดานหลังเครื่องดูดฝุนมีที่สำหรับเก็บหัวดูดขนแปรง และ
 หัวดูดตามซอก เพ่ือใหสะดวกในการหยิบใชงาน

• The hose and curved joint pipe are packed individually.
 To put them together, insert the curved joint pipe

into the hose until the claws of the stopper ring click
into the holes.

• สายดูดฝุนและขอตอทอถูกเก็บไวแยกจากกัน เม่ือจะประกอบ
เขาดวยกัน จับขอตอทอเขาที่ปลายของสายดูดฝุนจนเขี้ยวล็อค
ของแหวนล็อคล็อคเขากับรู

Curved joint pipe
ขอตอทอ

Accessories and preparation before use / ชื่อชิ้นสวน และการเตรียมกอนเริ่มใชงาน

• Crevice nozzle can be used for cleaning the corner
 of your house.
• สามารถเปล่ียนหัวดูดตามซอกเพ่ือทำความสะอาดซอกมุมบานได

• Crevice nozzle can be used for cleaning
 the hard-to-reach parts of the sofa.
• สามารถเปลี่ยนหัวดูดตามซอกเพ่ือทำความสะอาดบริเวณ

ซอกโซฟาได

Dusting brush can be turned
to adjust the angle.
หัวดูดขนแปรงสามารถหมุน
เพื่อปรับมุมได

Dusting brush can be used for
cleaning the bookshelf.
หัวดูดขนแปรงสามารถใช
เพื่อทำความสะอาดช้ันหนังสือได

Clean-up technique / เทคนิคการทำความสะอาดใหงาย

How to operate / วิธีการใชงาน และการควบคุม

• Do not push a soft surface like piano to avoid scratches on it.Caution

ขอควรระวัง • หามกดลงบนพ้ืนผิวท่ีเปนรอยงาย เชน เปยโน เพ่ือหลีกเลี่ยงการขีดขวน
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On/Off switch
สวิตช เปด/ปด

On/Off switch / สวิตช เปด/ปด

How to operate the rug and floor nozzle / วิธีใชงานหัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรม

How to control suction power with curved joint pipe / วิธีควบคุมแรงดูดดวยขอตอทอ

• Always turn off the vacuum cleaner when it is
not in use, and press the switch once to turn on
the unit.

• ปดเคร่ืองดูดฝุนทุกครั้งที่ไมไดใชงาน และกดสวิตชหนึ่งคร้ัง
เพื่อเปดเครื่อง

• Suction pressure is reduced by moving the adjustment ring on the curved joint pipe
to expose a hole.

• The more hole area exposed the lower the suction. Low suction pressure is
recommended for cleaning curtains, blinds, delicate fabrics etc.

• To decrease suction power, turn the adjustment ring so that the air could
pass through the hole.

• แรงดูดจะลดลงเม่ือเลื่อนวงแหวนปรับระดับที่ขอตอทอเพื่อเปดชอง
• ยิ่งเปดพื้นท่ีชองมากขึ้น แรงดูดจะย่ิงลดลง ควรใชแรงดูดต่ำ ในการทำความสะอาดผามาน
 มานบังแสง หรือผาบอบบาง ฯลฯ
• เมื่อตองการลดแรงดูดลง ใหหมุนวงแหวน เพื่อใหลมผานรู

Adjustment ring
วงแหวนลดแรงดูด

Brush “projected” 
position
ขนแปรงย่ืนออก

Brush “withdrawn” 
position
ขนแปรงหดเขา

How to operate / วิธีการใชงาน และการควบคุม

When setting it to “projected” position, do not use the vacuum cleaner to clean carpets. (It requires more force.)Caution

ขอควรระวัง เมื่ออยูในตำแหนงยื่นออกมา ไมควรใชทำความสะอาดพ้ืนพรม (เพราะตองออกแรงดันมากขึ้น)

To clean the wood surface, do not use excessive force. Doing so may scratch the wood.Caution

ขอควรระวัง การทำความสะอาดพ้ืนผิวไม หามใชแรงกดมากจนเกินไป เพราะอาจทำใหเกิดการขีดขวนบนผิวไมได

• The nozzle is fitted with a brush at the back which can either be used in the “withdrawn” or “projected” position. 
 These positions are operated by the pedal on the tool marked “      ” (Carpet) and “      ” (Floor)‚. For cleaning rug or
 carpet, keep the brush in its “withdrawn” position, i.e., with the pedal marked “      ” pressed down with your toe. 

If you feel the tool is heavy to slide on the carpet, please reduce the suction power by adjusting the suction control.
• หัวดูดชิ้นน้ีมีแปรงอยูที่ดานหลังซ่ึงสามารถเลือกปรับไดวาจะใหแปรง “หดเขา” หรือ “ย่ืนออกมา” โดยกดสวิตชที่หัวดูดไปยังเครื่องหมาย

“     ” (พรม) และ “     ” (พ้ืนราบ) ในการทำความสะอาดพรมใหกดสวิตชไปที่ตำแหนง “หดเขา” ที่มีสัญลักษณ “     ” โดยใชเทากด
หากรูสึกวาเครื่องดูดพรมแรงมากเกินไป จนเลื่อนหัวดูดฝุนยาก ใหลดกำลังลมดูดลง โดยปรับการควบคุมแรงดูด

* Depending on the model
* ขึ้นอยูกับรุน

Power on
เปดเคร่ือง

Power off
ปดเครื่อง

Lock button
ปุมล็อค

Blower outlet
ชองเปาลมออก

• To store the power cord, wound the power cord and
place it on the cord storage hook.

• เมื่อตองการจัดเก็บสายไฟ ใหมวนสายไฟเปนวงแลวแขวนไว
บนตะขอเก็บสายไฟ 

Power cord storage / การเก็บสายไฟ

Cord storage hook
ตะขอเก็บสายไฟ

Power cord
สายไฟ 

• Hold the handle and grasp the telescopic pipe
 with another hand, move it up and down to

adjust the length.
• จับที่ดามจับ และอีกมือจับบริเวณทอ

เพื่อเลื่อนเขาออกปรับความยาวตามตองการ

How to adjust telescopic pipe / วิธีการปรับความยาวทอปรับระยะดูดฝุน

Blower function / การใชงานแบบเปาลม

• Insert the joint pipe of the hose into the blower outlet.
• When you remove the hose, pull the joint pipe while pressing the button.
• เสียบทอเชื่อมตอของสายดูดฝุนเขาไปในชองเปาลมออก
• เมื่อตองการถอดสายเครื่องดูดฝุนออกจากตัวเครื่อง ใหดึงทอเชื่อมตอพรอมกับกดปุม

How to operate / วิธีการใชงาน และการควบคุม

(For CV-960Y only)
(เฉพาะรุน CV-960Y)

Do not touch this area,
while adjust the length
of telescopic pipe.

Caution

ขอควรระวัง ระวังอยาจับบริเวณน้ี
ขณะเล่ือนปรับความยาว
ทอปรับระยะดูดฝุน

Do not wind the cord to the unit, it may
damage the power cord and cause electrical 
shock or flame.

Warning

คำเตือน หามมวนสายไฟกับตัวเครื่อง เพราะอาจทำใหสายไฟ
ชำรุดและเปนสาเหตุใหเกิดไฟดูดหรือเปลวไฟได

• Slide the nozzle hook of the nozzle into the nozzle stand.
• Coil the hose around the extension pipe to make it

compact and stable.
• เมื่อตองการเก็บหัวดูดฝุน สามารถเสียบตะขอเกี่ยวหัวดูดฝุนเขากับชอง

สำหรับพักวางหัวดูดฝุนดานหลังตัวเคร่ือง
• การพันสายดูดฝุนไวรอบทอดูดฝุนจะทำใหการจัดเก็บเปนระเบียบและ

มั่นคงมากข้ึน  

How to keep the nozzle / วิธีจัดเก็บหัวดูดฝุน

Nozzle hook
ตะขอเก่ียวหัวดูดฝุน

Nozzle stand
ชองสำหรับพักวางหัวดูดฝุน

Figure shown is a vacuum cleaner Model CV-960Y
ภาพที่แสดงเปนเครื่องดูดฝุนรุน CV-960Y
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