
ความหมายของการแสดงรูปภาพสัญลักษณ

คูมือการใชงาน

เครื่องดูดฝุน

CV-BU16

หัวดูด

ทอตอดูดฝุน

สายดูดฝุน

ดามจับ

หัวดูดตามซอก

ฝาปด

ปุมมวนเก็บสาย

ชองตอขอตอเชื่อม
ขอตอเช่ือม

ปุมสวทิช เปด-ปด

ตำแหนงเปด ตำแหนงปด

/ ขอควรระวังในการใชงานเพ่ือความปลอดภัย  

เพื่อปองกันความเสียหายตอรางกายและทรัพยสินของผูใชงานหรือบุคคลอื่นๆ กรุณาอานและทำความเขาใจ (ขอควรระวังในการใชงานเพื่อความปลอดภัย) 
ใหละเอียดและกรุณาปฏิบัติตามอยางถูกตอง

แสดงการกระตุนเตือน
หรือขอควรระวัง

ชองนี้แสดงเนื้อหาขอความท่ีอาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บสาหัส หรือถึงแกชีวิตได

ชองนี้แสดงเนื้อหาขอความท่ีอาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บ หรือทรัพยสินเสียหายได

คำเตือน

ระวัง

แสดงถึงสิ่งที่ไมควรทำ
(ขอหาม)

แสดงถึงสิ่งที่จำเปนตองทำเสมอ (คำช้ีแจง)

คำเตือน

หามใชงานขณะที่สายไฟขาดหรือชำรุด

ใหใชกับกระแสไฟฟาสลับ 220-240V พิกัด 10 แอมป ขึ้นไป 

ถอดปลั๊กทุกครั้งกอนซอมฝุนผงที่เกาะขาปลั๊กใหเช็ดดวยผาแหงเปนระยะ

การกำจัดฝุนและการทำความสะอาด ใหถอดปลั๊กออกจาก
เตาเสียบกอนทุกครั้ง และไมถอดปลั๊กขณะมือเปยก

ใชแปรงถานของฮิตาชิเทานั้น

หากนำไปใชกลางแจง หรือบนพื้นเปยกอาจเกิดไฟดูดได

ผูที่ไมใชชางซอม หามถอดรื้อ ซอมแซม ปรับปรุงแกไขเครื่องดูดฝุน เพราะอาจทำใหเครื่องเสียหายและไดรับบาดเจ็บ

หามใชดูดน้ำมันกาด, เบนซิน, 
กาซติดไฟ, กนบุหรี่

  แกว

น้ำ, น้ำทิ้ง
กาซติดไฟ

ฟองยาสระผม

ผงคารบอน, ผงเหล็ก, 
ผงซักฟอก, ผงแปง

เข็มหมุด, เข็ม, เชือก

น้ำมัน
เช้ือเพลิง

Power Button

Cord rewind button

Dust Cover

Power on Power off

Extension pipe
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ศูนยบริการหลักตั้งอยูที่ บริษัท ฮิตาชิเซลล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 994 ซอยทองหลอ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2381-8381-98 โทรสาร 0-2381-9520
ราคาแนะนำขายปลีกรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 2,990 บาท

จัดจำหนายโดย บริษัท ฮิตาชิเซลล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 994 ซอยทองหลอ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2381-8381-98 โทรสาร 0-2391-0021, 0-2391-0210
Web Site : http://www.hitachi-th.com
E-mail : hitachi@hitachi-th.com

ขอควรระวัง: 
Warning: 

Warning: 

Direction: 

ขอควรระวัง: 

/ การกำจัดฝุน

/ วิธีการใชงาน และการควบคุม

/ กรณีถุงผาเก็บฝุนสามารถถอดลางน้ำได

/ วิธีประกอบใสถุงเก็บฝุน

/ วิธีถอดประกอบแผนกรองปองกันมอเตอร 

ฝาบน

• จับตัวเครื่องตั้งขึ้นและเปดฝาบนเคร่ือง

• จัดใหรอยบากบนแผนรองถุงเก็บฝุนอยูดานบน

• เปดฝาบน จับยางกันกระแทกยกขึ้น 
 นำแผนกรองออกมาลางน้ำและผึ่งใหแหงในท่ีรม

• ยกยางกันกระแทกข้ึนใสแผนกรองกลับลงไป
 (ใหรอยบากอยูดานลาง)

• นำขอบท่ียื่นออกมาของยางกันกระแทก
 ใสกลับที่เดิม

• เสียบลงรองและดันเขาหาตะขอ (สีเขียว)
• ปดฝาบนลงมา

• ดึงตะขอ (สีเขียว) ไปตามลูกศรในภาพ

• ใหเลื่อนคลิปหนีบถุงออกแลวเทฝุนทิ้ง นำไปลางน้ำทำความสะอาด

• นำถุงเก็บฝุนออกมาทิ้ง
• ถอดแผนรองถุงเก็บฝุน
 ออกจากตะขอ
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คอยๆ นำถุงเก็บฝุนออกมา อยาใหเศษผง, เศษฝุนหกได ซึ่งเปนสาเหตุทำใหมอเตอรเกิดการชำรุดจากเศษฝุนผงที่เขาไปได

ตะขอ

ดึงขึ้น
แผนรองถุงเก็บฝุน

การทำความสะอาดถุงผาเก็บฝุนสม่ำเสมอ ชวยยืดอายุการใชงานของเคร่ือง

ไมควรซักดวยเครื่อง และควรตากในท่ีรมใหแหงกอนนำมาใชงาน

คลิปหนีบถุง

ถุงผาเก็บฝุน

คำแนะนำ:

รอง ไกด

รอยบาก
แผนรองถุงเก็บฝุน

แผนรองถุงเก็บฝุน

ตะขอ ตะขอ

แผนรองถุงเก็บฝุน ตะขอ

ยางกันกระแทก

แผนกรอง

รอยบาก
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ฝาบน

ยางกนักระแทก

ไกด

ขอบยาง

Supporting
mat of the
dust bagger

Bag clip

•

• • •

• • •

• • • •

Hook

Pull up

Carefully remove the dust bagger to avoid a spread of dust, which may cause motor damage.

How to use and control

Dust removal

Hook

Hook

Hook

Guide

Mark

Guide

Mark

Rubber
edge



ขอควรระวัง

หามนำเครื่องดูดฝุนลางน้ำ อาจทำใหเครื่องเสียหายได

หามใชใกลกับวัตถุไวไฟ (เบนซิน, ทินเนอร)
อาจเกิดไฟลุกไหมได

 

ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใชงาน  

หามปดทางระบายลมออก เปนเหตุใหตัวเครื่องบิดเสียรูป
และเกิดไฟไหมจากความรอนที่สูงเกินได

หามใชดูดน้ำ หรือบริเวณท่ีชื้น อาจทำใหเครื่องเสียหายได

หามเสียบปล๊ักเครื่องดูดฝุนเขาเตารับที่หลวม อาจทำใหปลั๊กไฟ
ละลายได

อากาศที่ออกจากชองระบายลม ถาถูกรางกายเปนเวลานาน 
อาจทำใหบาดเจ็บได

เมื่อจะถอดปล๊ักไมควรจับที่สายไฟแลวดึง
ควรจับที่หัวปลั๊กแลวดึง

เมื่อทำการมวนเก็บสายไฟใหถือหัวปล๊ักไวดวย
เพราะปล๊ักไฟอาจดีดถูกรางกายไดรับบาดเจ็บได

ในการขนยายเครื่องดูดฝุน อยาจับยกตัวเครื่องดวยสายดูดฝุน 
เปนเหตุใหสายดูดฝุนฉีกขาดไดหามดูดสิ่งของที่มีลักษณะดังน้ี น้ำหรือของเหลว สารดูดความช้ืน

ทรายจำนวนมาก ผงจำนวนมาก เชือกยาว กระจก เข็ม 
เปนเหตุใหเคร่ืองเสียหายได

• ไมควรใหเด็ก หรือผูที่ไมแข็งแรงใชเครื่องไฟฟานี้โดยไมมี
 ผูควบคุม 
• เด็กๆ ควรไดรับการควบคุมดูแล เพื่อใหแนใจวาพวกเขาจะ
 ไมเลนกับเครื่องใชไฟฟานี้

• ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานตามขอกำหนดการปองกันความปลอดภัยของ
 ขอกำหนด IEC60335-1, IEC60335-2-2

หัวดูดฝุน ทอตอดูดฝุน หัวดูดตามซอก

ดามจับ สายดูดฝุน ขอตอเชื่อม

/ อปุกรณเสริมพิเศษ

วิธีตอทอดูดฝุน

ทอตอดูดฝุน

บิดใหแนน

/ ชื่อชิ้นสวน และการเตรียมกอนเริ่มใชงาน

น้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร
เบนซิน

Warning: คำเตือน: 

How to connect the
extension pipe

/ ชื่อชิ้นสวน และการเตรียมกอนเริ่มใชงาน

/ ชื่อชิ้นสวน และการเตรียมกอนเริ่มใชงาน

ดามจับ

เขี้ยวล็อค

สายดูดฝุน

• ประกอบใหเขี้ยวของสายดูดกับดามจับตรงกัน
 แลวดันจนดัง “คลิ๊ก”

• ดันชุดสายดูดฝุนเขากับชองตอดานหนาเครื่อง
 จนดัง “คลิ๊ก”

• เม่ือตองการถอด
 ใหกดปุมล็อคแลวดึงออก ชองตอ

ปุมล็อค
ทอตอดูดฝุน

บิดใหแนน

ดามจับ

How to use and control / วิธีการใชงาน และการควบคุม

วิธีเก็บ

ตะขอหัวดูดฝุน

ตัวยึดหัวดูดฝุน

• ประกอบใหเข้ียวของสายดูดกับขอตอเชื่อม
 ตรงกัน แลวดันจนดัง “คลิ๊ก”

เขี้ยวล็อค

สายดูดฝุน

ขอตอเชื่อม

ดามจับ

ตะขอ

หัวดูดตามซอก

หัวดูด

ทอตอดูดฝุน

วิธีการถอดอุปกรณเสริม วิธีประกอบหัวดูด วิธีประกอบขอตอเชื่อม

วิธีประกอบดามจับ วิธีประกอบชุดสายดูดฝุนเขาเครื่อง วิธีตอดามจับเขากับทอตอดูดฝุน

/ สัญญาณเตือนฝุนเต็ม

• เมื่อสัญญาณเตือนฝุนเต็มสีสมปรากฎเต็มชอง ใหกำจัดฝุน
 ท้ิงกอนใชงานตอ

เมื่อสัญญาณเตือนฝุนเต็มปรากฏขึ้น หามใชเครื่องดูดฝุนโดยที่ไมไดนำฝุนออกไปท้ิง เพราะทำใหแรงดูดต่ำลง
และทำใหเกิดความรอนสูงเกินปกติ มอเตอรอาจไหมได

 การตรวจสอบสัญญาณเตือน ใหปรับระดับแรงสุด 
 และยกหัวดูดขึ้นจากพ้ืน

ชองดูสัญญาณฝุนเต็ม

• การมวนเก็บสายไฟอัตโนมัติ
 ใหกดปุมดานบนเครื่อง

ปุมมวนเก็บสาย

/ วิธีเก็บสายไฟอัตโนมัติ

หากมวนสายเก็บเขาเครื่องไมหมด
ใหดึงสายไฟออกมาเล็กนอย
แลวกดปุมอีกครั้ง

วิธีการปรับแรงดูดที่ดามจับ

วงแหวนลดแรงดูด
• เม่ือตองการลดแรงดูดลง ใหหมุนวงแหวน เพ่ือใหลมผานรู

บิดใหแนน

 คำแนะนำ:

How to adjust the vacuumized power ring on the handlebar

•

•

Caution: 

ขอควรระวัง: 

Automatic power cord arrangement How to store

How to remove accessories How to assemble Nozzle

Connector

Handle
Extension pipe

Twist tightly

Nozzle
Hook

Crevice nozzle

Hose

Extension pipe

Handle

Hose

Cord rewind button
•

Direction:


