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Operational Safety Precautions
ขอควรระวังในการใชงานเพื่อความปลอดภัย

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.
เพื่อปองกันความเสียหายตอรางกายและทรัพยสินของผูใชงานหรือบุคคลอื่นๆ กรุณาอานและทำความเขาใจ (ขอควรระวังในการใชงานเพ่ือความปลอดภัย)
ใหละเอียดและกรุณาปฏิบัติตามอยางถูกตอง

Product illustration is for Model CV-SC230V
รูปที่แสดงเปนเคร่ืองดูดฝุนรุน CV-SC230V

Vacuum Cleaner
เครื่องดูดฝุน

Table of Content
สารบัญ

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

Warning
คำเตือน 

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

Caution
ขอควรระวัง

Meaning of the Symbols / ความหมายของการแสดงรูปภาพสัญลักษณ

Denotes a warning or
precaution
แสดงการกระตุนเตือนหรือ
ขอควรระวัง

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

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

Operational Safety Precautions / ขอควรระวังในการใชงานเพ่ือความปลอดภัย
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Model / รุน   CV-SC22 CV-SC23V  CV-SC220V CV-SC230V

Rated Voltage / แรงดันไฟฟา     220 - 240V

Rated Frequency / ความถี่กระแสไฟ    50 - 60Hz

Input Power (IEC) / กำลังไฟฟาขาเขา    1700 - 2000W

Input Power (MAX.) / กำลังไฟฟาสูงสุด  1900 - 2200W 1900 - 2300W  1900 - 2200W 1900 - 2300W

Dust Filter / การกรองฝุน     Dust Case / ถังเก็บฝุน

Dust Capacity / ความจุถังเก็บฝุน    2.0 L / 2.0 ลิตร

Cord Length / ความยาวสายไฟ     5 m / 5 เมตร

Net Weight / น้ำหนักตัวเครื่อง   5.9 kg 6.1 kg  6.9 kg 6.9 kg

Dimension L x W x H / ขนาด ยาว x กวาง x สูง 422 mm x 318 mm x 362 mm

 Multi Angle Head / หัวดูดฝุน     2 Way Nozzle Head / หัวดูดฝุนปรับขนแปรงได 2 แบบ Motorized Auto Drive Head (Smart Head) / หัวดูดอัตโนมัติ

Cleaning Tools /
 Extension Pipe / ทอดูดฝุน Telescopic Pipe / ทอปรับระยะดูดฝุน One-Touch Zoom Pipe / ทอดูดฝุนแบบปรับความยาวได

อุปกรณทำความสะอาด 

Accessories / อุปกรณเสริม

 Crevice Nozzle/Dusting Brush / Crevice Nozzle/One-Touch Swivel Brush / 
   หัวดูดตามซอก/หัวดูดแปรงขน หัวดูดตามซอก/หัวดูดปรับหมุนได
 

Fabric Beat Head / หัวดูดตีฝุน
 Electric Fabric Beat Head / 

   หัวดูดตีฝุนอัตโนมัติ

 

Specifications / ขอมูลจำเพาะ
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Warning / คำเตือน 

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.
อุปกรณน้ี ไมไดมีใหใชโดยเด็ก, บุคคลที่ไมแข็งแรง หรือสุขภาพจิต
ไมปกติ ยกเวนจะไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ

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

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

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

Always remove the plug from the socket prior to dusting and
cleaning and refrain from removing the plug with wet hands.
การกำจัดฝุนและการทำความสะอาด ใหถอดปล๊ักออกจากเตาเสียบกอน
ทุกครั้งและไมถอดปล๊ักขณะมือเปยก

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 หามถอดร้ือ ซอมแซม ปรับปรุงแกไขเครื่องดูดฝุน
เพราะอาจทำใหเครื่องเสียหายและไดรับบาดเจ็บ

Do not touch the rotating rotary brush or
safety switch. This may cause injury. 
Be careful especially for children.
อยาสัมผัสหัวแปรงหมุนที่กำลังหมุนหรือสวิตช
นิรภัย มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บได
โปรดระวังเปนพิเศษโดยเฉพาะกับเด็ก

Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
เพื่อใหมั่นใจวาสามารถใชเครื่องไดอยางปลอดภัย เด็กเล็กก็ควรไดรับ
การดูแลเพื่อมิใหเลนกับอุปกรณ

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 outdoors or on wet surfaces may result in electric
shock.
หากนำไปใชกลางแจง หรือบนพ้ืนเปยกอาจเกิดไฟดูดได

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.
ถาปล๊ักไฟเสียหาย จะตองไดรับการเปล่ียนจากรานซอมหรือตัวแทนจำหนาย
เทาน้ัน เพ่ือปองกันอันตรายของไฟฟา

Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from
openings and moving parts. Failure to do so could result in electric
shock or personal injury.
ระวังเสนผม ชายเส้ือผา น้ิวมือ หรือสวนตางๆ ของรางกาย ขณะการใชงาน
เครื่องดูดฝุน ไมเชนนั้นอาจจะทำใหไฟฟาช็อต หรือบาดเจ็บได

Operational Safety Precautions / ขอควรระวังในการใชงานเพื่อความปลอดภัย การบำรุงรักษาMaintenance /

Beater
บีตเตอร

Hooks
ตะขอ

Crevice Nozzle
หัวดูดตามซอก

Air Inlet
ชองดูดลม

Hooks
ตะขอ

Triangle Marks
เครื่องหมายสามเหล่ียม

Hooks
ตะขอ

Crevice Nozzle
หัวดูดตามซอก The beater can be washed with water.

บีตเตอรสามารถลางดวยนํ้าได

Beater
บีตเตอร

Wheels
ลอ

• Can use the crevice nozzle to clean the dust.
• When dust clogs the holes of the beater or when dust gets tangled in the wheels, remove them using tweezers, etc.
• สามารถใชหัวดูดตามซอกเพ่ือดูดฝุนออกได
• เมื่อฝุนอุดตันชองของบีตเตอรหรือเมื่อฝุนเขาไปพันอยูกับลอ ใหกำจัดออกโดยใชคีมหนีบ ฯลฯ

How to Clean the Electric Fabric Beat Head for CV-SC230V / วิธีทำความสะอาดหัวดูดตีฝุนอัตโนมัติสำหรับรุน CV-SC230V 

How to Disassemble the Electric Fabric Beat Head for CV-SC230V / วิธีถอดประกอบหัวดูดตีฝุนอัตโนมัติสำหรับรุน CV-SC230V

• ถอดหัวดูดตีฝุนอัตโนมัติออกจากทอตอดูดฝุนหรือชุดแผงควบคุมกอนทำการบำรุงรักษา
• อยาออกแรงกดบีตเตอรมากเกินไป เพราะอาจทำใหบีตเตอรหรือตะขอชำรุดเสียหายได
• ทำการบำรุงรักษาเครื่องเมื่อกำลังแรงดูดออนลงหรือเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นฝุนที่ตัวเคร่ือง
• ฝุนที่ติดอยูบริเวณบีตเตอร ลอ และชองดูด อาจทำใหเกิดการทำงานผิดปกติหรือการลดลงของกำลังแรงดูดได

• Detach the Electric Fabric Beat Head from the extension pipe or control panel before performing maintenance.
• Do not subject the beater to excessive force. Doing so may cause damage to the beater or hook.
• Perform maintenance when suction power is weak or when you are concerned about dirt.
• Dust stuck to the beater, wheels, and air inlet may cause malfunctions or reductions in suction power.

หมายเหตุ

Note

• เมื่อทำการลางบีตเตอรดวยนํ้า อยาใชนํ้ายาทำความสะอาด น้ํายาฟอก ฯลฯ มิฉะนั้นอาจทำใหสีเปล่ียนหรือเสียรูปทรงได
• หลังจากลางบีตเตอร ผ่ึงใหแหงกอนใสกลับเขาที่

• When washing the beater with water, do not use cleansers, bleach, etc. Doing so may cause discoloration or deformation.
• After washing the beater, thoroughly air dry it before attaching.

หมายเหตุ

Note

• Remove the dust inside by use the crevice nozzle or water.
• กำจัดฝุนที่อยูดานใน โดยใชหัวดูดตามซอกหรือนำไปลางน้ำ

• Attach the beater.
• การใสบีตเตอร

• Remove the beater.
• ถอดบีตเตอรออก

• Push the hooks inward.
• ดันตะขอเขาดานใน

• Remove the beater.
• ถอดบีตเตอรออก

• Align the triangle marks.
• จัดวางตามเคร่ืองหมายสี่เหลี่ยม

• Push in the beater until 
 the hooks are caught.
• ดันบีตเตอรเขาไปจนเกี่ยวกับ
 ตะขอ
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• This product complies with standards according to the safety regulations of IEC60335-1 and IEC60335-2-2
• ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานตามขอกำหนดการปองกันความปลอดภัยของขอกำหนด IEC60335-1 และ IEC60335-2-2

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 filters are full of dust. Check that no obstacle is in
the hose or pipe. After removing the obstacle, leave the unit to cool down until the thermal protection device resets about 60 minutes.

อุปกรณปองกันความปลอดภัย
เครื่องดูดฝุนน้ีติดตั้งอุปกรณปองกันความรอน ซ่ึงจะปดเครื่องอัตโนมัติหากเกิดความรอนสูงที่มอเตอร หากอุปกรณปองกันความรอนทำงาน ใหถอดปล๊ักไฟออก
แลวตรวจดูสวนเก็บฝุนและแผนกรองวาเต็ม หรือมีฝุนอุดตันหรือไม ตรวจดูวามีสิ่งกีดขวางในทอดูด หรือทอตอหรือไม เมื่อกำจัดสิ่งกีดขวางแลว รอใหเครื่องดูดฝุนเย็นลงกอน
จนกระทั่งอุปกรณปองกันความรอนรีเซ็ตประมาณ 60 นาที

Caution / ขอควรระวัง

Always remove the plug after use.
ถอดปล๊ักทุกครั้งหลังเลิกใชงาน

To remove the plug, pull the plug, not the cable.
เมื่อจะถอดปล๊ักไมควรจับที่สายไฟแลวดึง ควรจับที่หัวปล๊ักแลวดึง
While rolling the cable up, hold the plug, as it may flick up
causing personal injury.
เมื่อทำการมวนเก็บสายไฟใหถือหัวปลั๊กไวดวย เพราะปล๊ักไฟ
อาจดีดถูกรางกายไดรับบาดเจ็บได

Do not rinse the vacuum cleaner with water,
as this may damage the unit.
หามนำเครื่องดูดฝุนลางน้ำ อาจทำใหเครื่องเสียหายได

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

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.
หามดูดสิ่งของท่ีมีลักษณะดังนี้ น้ำหรือของเหลว สารดูดความช้ืน
ทรายจำนวนมาก ผงจำนวนมาก เชือกยาว กระจก เข็ม
เปนเหตุใหเครื่องเสียหายได

Do not block the exhaust.
Doing so may cause fire or body deformation due to
overheating.
อยากีดขวางชองระบายลม
การกระทำเชนนั้นอาจทำใหไฟไหมหรือตัวเครื่องดูดฝุนเสียรูป
จากความรอนที่มากเกินไปได
Do not expose your body to the air released from the
exhaust for long periods of time.
Doing so may cause low-temperature burns.
อยาใหรางกายของคุณสัมผัสถูกลมที่ระบายออกมาจากเคร่ือง
เปนเวลานาน มิฉะนั้นอาจทำใหผิวไหมจากความรอนตํ่า

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

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

Do not connect the plug with a loose socket it may
cause the plug to melt.
หามเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุนเขาเตารับท่ีหลวม อาจทำใหปลั๊กไฟ
ละลายได

Do not use in this appliance near flammable
materials (benzene, thinner), as this may
result in fire.
หามใชใกลกับวัตถุไวไฟ (เบนซิน, ทินเนอร)
อาจเกิดไฟลุกไหมได

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
เปนเหตุใหสายดูดฝุนฉีกขาดได

Do not block the inlet, slide the slide knob,
or pull the Zoom pipe trigger during operation.
The extension pipe may suddenly shorten
and cause injury.
อยากีดขวางบริเวณชองดูด อยาเล่ือนปุมสไลด หรือ
ดึงไกปรับความยาวทอระหวางการใชงาน ทอตอดูดฝุน
อาจหดลงกะทันหันและเกิดการบาดเจ็บได
Do not block the inlet and operate for long
periods of time. Doing so may cause fire or
the body or Motorized deformation due to
overheating.
อยากีดขวางหัวดูดและใชงานเครื่องเปนเวลานาน
มิฉะนั้นอาจทำใหเกิดไฟไหม หรือตัวเคร่ืองหรือหัวดูด
อัตโนมัติเสียรูปทรงอันเน่ืองมาจากเกิดความรอนสูง
Do not install it into any other products.
Doing so may cause fire or the Motorized
deformation due to overheating.
หามติดตั้งชิ้นสวนนี้กับผลิตภัณฑอื่น มิฉะนั้น
อาจทำใหเกิดไฟไหม หรือหัวดูดอัตโนมัติเสียรูปทรง
อันเนื่องมาจากเกิดความรอนสูง

อยากีดขวาง

Operational Safety Precautions / ขอควรระวังในการใชงานเพ่ือความปลอดภัย

Zoom Pipe Trigger
ไกปรับความยาวทอ

Slide Knob
ปุมเล่ือน

A

How to Disassemble the Smart Head / วิธีถอดประกอบหัวดูดอัตโนมัติ

การบำรุงรักษาMaintenance /

• Clasp the area A and pull the
 roller's cover out.
• ใชนิ้วเกี่ยวที่บริเวณ A แลวดึงฝาปด
 ลูกกลิ้งออก

• Use the toothbrush to
 clean up the dirt.
• ใชแปรงสีฟนทำความสะอาด
 คราบสกปรก

• Wash with water.
• ลางดวยน้ำ

• Shake the droplets off.
• สะบัดไลหยดน้ำ

• Apply the same method to the rotary brush.
 Then, use dry cloth to wipe.
• หัวแปรงหมุนใหไลหยดน้ำดวยวิธีเดียวกัน จากนั้น
 ใชผาแหงเช็ด

• Hang in the shade 
to dry.

• ผึ่งใหแหงในที่รม
• After it is dried, roller's wool might be
 risen, which can be used as it appears.
• หลังจากแหงแลว ลูกกล้ิงอาจมีขนตั้งขึ้นได
 ซึ่งสามารถใชงานไดในสภาพน้ัน

• Position the rotary brush at the groove. Then, place it correctly into its position.
• จัดหัวแปรงหมุนใหตรงรอง แลววางใหตรงตำแหนง
• Insert the roller's metal core at the side on which the green plastic
 appears and fit it into the Motorized's hole.Then, reassemble the part.
• ใสแกนเหล็กของลูกกลิ้งดานที่มีพลาสติกสีเขียวเขากับรูของหัวดูดแลวประกอบเขาท่ีเดิม

เมื่อใสตัวยึดหัวแปรง
ใหเกี่ยวตะขอใหแนนกอน
เพราะอาจทำใหเกิดความ
เสียหายได

When attaching the brush
holder, fasten the hook
first. Doing so may cause
damage.

หมายเหตุ

Note

Remove Dust
กำจัดเศษฝุนออก

Remove the dust tangled in the groove by using 
tweezers, etc.
กำจัดฝุนที่สะสมอยูในรองออก โดยใชคีมหนีบ ฯลฯ
Cut and remove dust tangled in the rotary brush by 
using scissors, etc.
ตัดดวยกรรไกร ฯลฯ และกำจัดฝุนที่พันอยูตรงหัวแปรงหมุนออก

Rotary Brush
หัวแปรงหมุน

Roller's Cover
ฝาปดลูกกล้ิง

Hook
ตะขอ

Rotary Brush
หัวแปรงหมุน

Roller
ลูกกลิ้ง Green Plastic

พลาสติกสีเขียว Green Plastic
พลาสติกสีเขียว

Groove
รอง

Holes
รู

Tweezers
คีมหนีบ

Groove
รอง

Scissors
กรรไกร

• อยาใชนํ้ายาทำความสะอาด น้ํายาฟอก ฯลฯ
 มิฉะนั้นอาจทำใหชิ้นงานเปล่ียนสี เสียรูปทรง ฯลฯ
• หลังจากลางหัวแปรงหมุนดวยน้ําแลว ตากลมใหแหงสนิท
 กอนใสกลับเขาที่ี

• Do not use cleansers, bleach, etc.
 Doing so may cause discoloration, deformation, etc.
• After washing the rotary brush with water,
 thoroughly air dry it before attaching it.

หมายเหตุNote

ตรวจสอบใหแนใจวาใสลูกกลิ้ง
ถูกตองแลว จึงทำการประกอบ

Before reassembling, make sure
if the roller is placed correctly.

หมายเหตุNote

(For CV-SC230V, CV-SC220V) 
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V) 

• Detach the rotary brush and remove dust.
• ถอดหัวแปรงหมุนและกำจัดฝุนออก

• Wash the Rotary Brush and Roller with water.
• ลางหัวแปรงหมุนและลูกกลิ้งดวยน้ำ

• Reassemble the roller and rotary brush to their original positions.
• ประกอบลูกกลิ้งและหัวแปรงหมุนกลับเขาที่เดิม

• Attach the brush holder.
• ใสตัวยึดหัวแปรง

• Open the roller's cover and remove the dust.
• เปดฝาปดลูกกลิ้ง กำจัดฝุนออก

• Press the roller's cover down
 until the “click” sound is heard.
• กดฝาปดลูกกล้ิงเขาไปจนมีเสียง
 “คลิก”

• Insert the hook.
• เสียบตะขอ

• Attach the brush holder.
• ใสตัวยึดหัวแปรง

• Close the lever.
• ปดคันล็อค

ตรวจสอบวาเขี้ยวล็อคกดเขาไปจนสุดหรือไมCheck if the lock is pushed all the way.Direction: ขอแนะนำ:

Claws
เข้ียวล็อค

Toothbrush
แปรงสีฟน

Click
คลิก
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Accessories 

Multi Angle Head

หัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรม
One-Touch Zoom Pipe

ทอดูดฝุนแบบปรับความยาวได
Telescopic Pipe

ทอปรับระยะดูดฝุน

Hose Assy

ชุดประกอบสายดูดฝุน
Flexible Crush Proof Hose

สายดูดฝุน

Motorized Auto Drive Head
(Smart Head)

หัวดูดอัตโนมัติ

Motorized Auto Drive Head (Smart Head)
หัวดูดอัตโนมัติ

One-Touch Swivel Brush
หัวดูดปรับหมุนได

One-Touch Zoom Pipe
ทอดูดฝุนแบบปรับความยาวได

Slide Knob
ปุมเล่ือน

Hose Hook
ฐานต้ังสายดูด

Release Button
ปุมปลดล็อคJoint Pipe

สวนตอเขากับตัวเคร่ือง

Flexible Crush Proof Hose
สายดูดฝุน

● Can be attached to the extension pipe
 or control panel.
● สามารถตอกับทอดูดฝุนหรือชุดแผงควบคุมได

Smart Head Monitor

● To detach the head, one touch swivel brush, or extension pipe,
 pull while pressing the release button.
● การถอดหัวดูดอัตโนมัติ หัวดูดปรับหมุนได หรือทอตอดูดฝุน ใหดึงออกขณะกดปุมปลดล็อค
● If you shake the head, a tinkle sound will  be generated but it is not abnormal.
● หากเขยาหัวดูดอัตโนมัติ จะมีเสียงเบาๆ เกิดขึ้น แตไมใชเรื่องผิดปกติ
● Carbon fiber appears woven into parts of the extension pipe as black stripes.
● เสนใยคารบอนจะพันกับชิ้นสวนของทอดูดฝุนเปนแถบสีดำ
● When attaching the head or extension pipe, no “click” sound may be
 generated but it is normal.
● ขณะทำการตอหัวดูดอัตโนมัติหรือทอตอดูดฝุน จะไมมีเสียง “คลิก” เกิดข้ึน
 ซ่ึงเปนเร่ืองปกติ

มอนิเตอรหัวดูดอัตโนมัติ
Click
คลิก

Click
คลิก

Click
คลิก

Click
คลิก

Filter Cleaning Brush

แปรงทำความสะอาดแผนกรอง

(For CV-SC230V, CV-SC220V)
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V)

(For CV-SC23V, CV-SC22)
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22)

(For CV-SC230V, CV-SC220V)
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V)

(For CV-SC23V, CV-SC22)
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22)

(For CV-SC230V, CV-SC220V)
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V)

(For CV-SC23V, CV-SC22)
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22)

Safety Switch / สวิตชนิรภัย

Roller / ลูกกลิ้ง

Rotary Brush (PowerWipe Pad)
หัวแปรงหมุน (หัวแปรงทำความสะอาดแบบออน)

Accessories and Preparation Before Use / ชื่อชิ้นสวนและการเตรียมกอนเริ่มใชงาน

How to Clean the Smart Head / วิธีทำความสะอาดหัวดูดอัตโนมัติ

การบำรุงรักษาMaintenance /

• Remove stuck dust.
• ดูดฝุนโดยใชหัวดูดตามซอก

• Remove tangled dust.
• กำจัดฝุนที่ติดอยูเปนกระจุกโดยใชคีมหนีบ ฯลฯ

• Remove the brush holder.
• ถอดตัวยึดหัวแปรง

• Flip over the head and open the lever.
• พลิกหัวดูดอัตโนมัติและเปดคันล็อค

• Remove the brush holder.
• ถอดตัวยึดหัวแปรง

อยาออกแรงกดสวิตชนิรภัยมากเกินไป เพราะอาจทำใหเกิดความเสียหายได

Do not press the safety switch to excessive force. Doing so may cause damage.

หมายเหตุ

Note

หมายเหตุ

Note

• กอนทำการบำรุงรักษาหัวดูดอัตโนมัติ ใหถอดหัวดูดออกจากทอตอดูดฝุนและชุดแผงควบคุม
• ทำการบำรุงรักษาเครื่องเม่ือกำลังแรงดูดออนลงหรือเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นฝุนที่ตัวเคร่ือง
• แนะนำใหทำการบำรุงรักษาตามกำหนด (ประมาณเดือนละคร้ัง)
• ฝุนที่ติดอยูบริเวณหัวแปรงหมุน หัวแปรง ลอ ชองดูดลม และสวนที่หมุนได อาจลดประสิทธิภาพการดูดหรือทำใหเกิดการทำงานผิดปกติ

• Before maintenance of the head, remove it from the extension pipe and control panel.
• Perform maintenance when suction power is weak or when you are concerned about dirt.
• We recommend periodic maintenance (about once a month).
• Dust stuck to the rotary brush, brush, wheels, air inlet, and rotating sections may cause reductions in suction
 power or malfunctions.

How to Disassemble the Smart Head / วิธีถอดประกอบหัวดูดอัตโนมัติ

Crevice Nozzle
หัวดูดตามซอก Wheels

ลอ

Crevice Nozzle
หัวดูดตามซอก

Safety Switch
สวิตชนิรภัย

Brushes
หัวแปรง

Roller
ลูกกลิ้ง

Rotary Brush
หัวแปรงหมุน

Blades
ใบคั่น

Brushes
หัวแปรง

Rotating Sections
สวนที่หมุนได

Roller
ลูกกลิ้ง

Rotary Brush
หัวแปรงหมุน

Wheels
ลอ

Lever
คันล็อค

Brush Holder
ตัวหนีบหัวแปรง

Safety Switch
สวิตชนิรภัย

Tweezers
คีมหนีบ

Tweezers
คีมหนีบ

Rotary Core
แกนหมุน

Remove dust and threads tangled around
the rotary core by using tweezers.
กำจัดเศษฝุน, ดาย ท่ีพันอยูกับแกนหมุน
โดยใชคีมหนีบออก

Use scissors to cut dust and threads
tangled in the roller, and pull them out.
เศษฝุน, ดาย ท่ีพันอยูกับลูกกลิ้ง
ใหใชกรรไกรตัดแลวดึงออก

Air Inlet
ชองดูดลม

ขอควรระวัง:

Caution: Risk of damage to the floor.
• If dust gets tangled in the wheels, the wheels cannot rotate, which may cause wear and tear and floor damage.
• If the brushes, wheels, rotary brushes, or roller are worn out, please consult with the dealer as soon as possible.

(We recommend replacing the brushes, wheels, rotary brush, and rollers simultaneously.)

เสี่ยงตอการทำใหพื้นเสียหาย
• หากฝุนติดอยูในลอ ลอจะไมสามารถหมุนได ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหเกิดการสึกหรอและแตก และพื้นเสียหายได
• หากหัวแปรง ลอ หรือหัวแปรงหมุนชำรุด โปรดติดตอตัวแทนจำหนายโดยเร็วท่ีสุด (แนะนำใหเปลี่ยนหัวแปรง ลอ หัวแปรงหมุนและ
 ลูกกลิ้งพรอมกัน)

(For CV-SC230V, CV-SC220V) 
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V) 

(For CV-SC230V, CV-SC220V) 
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V) 

Scissors
กรรไกร
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/ อุปกรณเสริม

One-Touch Swivel Brush

หัวดูดปรับหมุนได
Dusting Brush

หัวดูดแปรงขน

Release Button
Grip Handle / ชุดแผงควบคุม

Power Control Button / ปุมควบคุม
Zoom Pipe Trigger / ไกปรับความยาวทอ

ปุมปลดล็อค

Storage Hook
ตะขอเกี่ยวสำหรับเก็บ

Hose Inlet
ชองตอทอ

Electric Fabric Beat Head

หัวดูดตีฝุนอัตโนมัติ
Fabric Beat Head

หัวดูดตีฝุน
Crevice Nozzle

หัวดูดตามซอก

(For CV-SC230V, CV-SC220V)
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V)

(For CV-SC23V, CV-SC22)
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22)

(For CV-SC230V Only)
(เฉพาะรุน CV-SC230V เทานั้น)

(For CV-SC220V, CV-SC23V, CV-SC22)
(เฉพาะรุน CV-SC220V, CV-SC23V, CV-SC22)

(For CV-SC230V, CV-SC220V)
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V)

(For CV-SC23V, CV-SC22)
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22)

Carrying Handle
Power Plug

ปลั๊กไฟ
Power Cord
สายไฟ

Wheel
ลอ

มือจับ

Cord Rewind Pedal
On/Off Switch
สวิตชเปด/ปด

ปุมมวนเก็บสายไฟ
Exhaust Filter
แผนกรองฝุน

Joint Pipe

สวนตอเขากับตัวเคร่ือง
Grip Handle

ดามจับ

(For CV-SC23V, CV-SC22)
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22)

(For CV-SC23V, CV-SC22)
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22)

Filter Cover

Filter

ฝาครอบแผนกรอง

Dust Case / ถังเก็บฝุน Cap Button
ปุมปดฝา

Slide Piece
ปุมเล่ือน

Handle
มือจับ

แผนกรอง

Dust Case Lid
ฝาครอบถังเก็บฝุน

Cleaning Brush
แปรงทำความสะอาด

Cyclone Cylinder Filter
ชุดกรองฝุนดานใน

Base / ฐาน
Cyclone Case / กรวย

Product illustration is for Model CV-SC230V
รูปที่แสดงเปนเครื่องดูดฝุนรุน CV-SC230V

How to Attach the Filter Cleaning Brush / วิธีเก็บแปรงทำความสะอาดแผนกรอง

How to Wash the Motor Guard Filter / วิธีลางแผนกรองดวยน้ำ

การบำรุงรักษาMaintenance /

How to Attach the Dust Case / วิธีใสถังเก็บฝุน

• Fix the dust case back into the body and
 then close upper cover until a sound “click”.
• วางถังเก็บฝุนดานหลังลงบนตัวเคร่ืองใหสนิท
 แลวปดฝาดานบนลงจนไดยินเสียง “คลิก”

• Attach the filter cleaning brush to the back of
 dust case.
• ใสแปรงทำความสะอาดแผนกรองเขากับถังเก็บฝุนตามตำแหนง

• Press the hook of filter cleaning brush until a
sound “click”.

• กดตะขอของแปรงทำความสะอาดแผนกรองจนไดยินเสียง “คลิก”

• Pull up the Dust Case then remove the Filter.
• ถอดถังเก็บฝุนออก แลวนำแผนกรองออกมา

• Rinse the filter with water and hang in the shade to dry.
• นำแผนกรองไปลางดวยน้ำสะอาด และผ่ึงใหแหงในที่รม

• เพื่อปองกันการใชงานโดยไมมีถังเก็บฝุน ฝาดานบนจะปดไมได
 หากถังเก็บฝุนไมถูกใสเขาไปใหสนิท
• การฝนกดปดฝาดานบนโดยไมไดใสกลองเก็บฝุนเขาไปจนสุด อาจสราง
 ความเสียหายใหกับฝาดานบน และหากใชงานเคร่ืองดูดฝุนในสภาพน้ัน
 อาจมีเสียง “หว่ี” ผิดปกติดังขึ้นมาจากบริเวณกลองเก็บฝุนใสกลองเก็บฝุน
 เขาไปจนสุดอยางม่ันคง

• To prevent operation without the dust case attached, the upper
 cover does not close if the dust case is not inserted all the way.
• Forcefully pressing the upper cover without inserting the dust case
 all the way may cause damage to the upper cover. 

Also, if you operate the body in that state, there may be an
 abnormal “buzzing” sound coming from around the dust case. 

Firmly insert the dust case all the way in.

หมายเหตุ

Note

กรุณากดแปรงทำความสะอาดเขาที่ดานหลังของถังเก็บฝุน
ใหแนน เพราะแปรงอาจหลุดไดขณะใชงาน

Please tightly push the filter cleaning brush into
holder in the back of dust case because it may drop
during operation.

Direction: ขอแนะนำ:

How to Clean the Vacuum Cleaner Body / วิธีทำความสะอาดตัวเครื่องดูดฝุน

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

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

• อยาทำความสะอาดเคร่ืองดูดฝุนดวยเบนซิน, ทินเนอร และผงซักฟอก 
เพราะอาจทำใหตัวเคร่ืองเปล่ียนสีหรือเสียรูปทรงได

ใสที่ดานหลัง
Put to the back

ดามจับ
Dust Case Handle

ถังเก็บฝุน
Dust Case

ฝาดานบน
Upper Cover

แผนกรอง
Filter

เขี้ยวล็อค
Claws

แปรงทำความสะอาดแผนกรอง
Filter Cleaning Brush

ตะขอ
Hook

คลิก
Click

ตะขอ
Hook

คลิก
Click

ขอควรระวัง:

Caution:

แผนกรอง
Filter

ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสชุดกรองฝุนครบทุกชิ้นแลวหรือยัง
มิฉะนั้นอาจทำใหเครื่องเสียหายได

Make sure to assemble all the filter's parts.
Otherwise, the machine might be damaged.

ขอควรระวัง:

Caution:
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Accessories and Preparation Before Use / ชื่อชิ้นสวนและการเตรียมกอนเริ่มใชงาน

How to Assemble the Hose How to Attach the Hose to the Cleaner
วิธีตอสายเขากับตัวเครื่อง

• Insert the joint pipe into the hose inlet of the cleaner.

• ใสทอเชื่อมตอเขาไปในชองดูดฝุนของตัวเครื่อง

• When you remove the hose from the cleaner, pull the
joint pipe while pressing the button.

• เมื่อตองการถอดสายดูดฝุนออกจากเคร่ือง ใหดึงทอเชื่อมตอออกพรอมกับ
กดปุม

Hose Inlet
ชองตอทอ Button

ปุม
Click
คลิก

Hose
สายดูดฝุน

• The hose and joint pipe are packed individually. To put them
together, insert the handle into the hose until the claws of the
stopper ring click into the holes.

• สายดูดฝุนและทอเชื่อมตอถูกเก็บไวแยกจากกัน เม่ือจะประกอบเขาดวยกัน
จับดามจับเขาที่ปลายของสายดูดฝุนจนเข้ียวล็อคของแหวนล็อคไดล็อค
เขากับรู

วิธีประกอบสายดูดฝุน

Hose
สายดูดฝุน

Hose
สายดูดฝุน

Claws
เข้ียวล็อค

Stopper Ring
แหวนล็อค

Holes
รู

Handle
ดามจับ

(For CV-SC23V, CV-SC22) 
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22) 

• Connect the one touch swivel brush, one touch zoom pipe and the head to each other. 
• Adjust and extend the one touch zoom pipe to its desired length while pressing the slide knob.
• Or, move grip handle up and down by pulling the zoom pipe trigger while the head is fixed by a foot.
• Press the buttons to remove the one touch zoom pipe, one touch swivel brush and the head.

• ตอหัวดูดฝุนปรับหมุนไดเขาไปท่ีทอดูดฝุนและหัวดูดอัตโนมัติ
• ปรับและตอทอดูดฝุนแบบปรับความยาวไดเพื่อใหไดความยาวตามตองการ
 โดยกดปุมเล่ือนไวขณะปรับความยาว
• ดึงไกขึ้นขณะที่ตองการปรับความยาวทอดูดฝุน โดยใชเทากดหัวดูดไวกับพ้ืน
• กดปุมเพ่ือถอดทอดูดฝุนแบบปรับความยาวได และหัวดูดอัตโนมัติ

How to Attach the Smart Head, One-Touch Swivel Brush and One-Touch Zoom Pipe
วิธีตอหัวดูดฝุนปรับหมุนเขากับทอดูดฝุนแบบปรับความยาวและหัวดูดอัตโนมัติ

• One touch zoom pipe may be shortened if the slide knob slides or
 the zoom pipe trigger is pulled during use.

• ทอดูดฝุนแบบปรับความยาวอาจหดส้ันลง หากน้ิวเกี่ยวโดนไกปรับความยาวทอ หรือดึงกานจับในระหวางการใชงาน

ขอควรระวัง:

Caution:

(For CV-SC230V, CV-SC220V) 
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V) 

คลิก

ขณะที่เลื่อน
While Sliding

Adjustment

Click

คลิก
Click

คลิก
Click

การปรับ

Button
ปุม

Button
ปุม

Button
ปุม

Slide Knob
ปุมเล่ือน

ไกปรับความยาวทอ
การปรับ

กดหัวดูดฝุนไวกับพื้น

Zoom Pipe Trigger
Adjustment

Fix the head

How to Connect the Grip Handle to the Telescopic Pipe How to Attach the Multi Angle Head
วิธีประกอบหัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรม

• Press down the lock button of the head and push into
 the pipe till it clicks into the lock socket.
• To remove, press down the lock button and pull out from
 the telescopic pipe.

• กดปุมล็อคของหัวดูดฝุนลง และดันเขาไปในทอใหตรงกับรูล็อค
• เมื่อตองการถอด ใหกดปุมล็อคลง และดึงออกจากทอ

วิธีตอดามจับเขากับทอปรับระยะดูดฝุน

Handle
ดามจับ

Twist Tightly
บิดใหแนน

Telescopic Pipe
ทอปรับระยะดูดฝุน

Lock Socket
รูล็อค
Lock Button
ปุมล็อค

(For CV-SC23V, CV-SC22) 
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22) 

(For CV-SC23V, CV-SC22) 
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22) 

How to Assemble the Cyclone Cylinder Filter / วิธีประกอบชุดกรองไซโคลน

• Insert  the cylinder filter to the dust case by set the mark ▲ to the groove of the dust case.
• Push the filter downward.
• Turning filter to “LOCK” follow the arrow direction until sound click.
• ใสชุดกรองไซโคลนเขากับถังเก็บฝุน โดยปรับใหมารค ▲ ตรงกับรองของถังเก็บฝุน
• กดชุดกรองไซโคลนลงดานลาง 
• หมุนชุดกรองไซโคลนไปที่ “LOCK” ตามทิศทางของลูกศร

การบำรุงรักษาMaintenance /

How to Assemble the Filter / วิธีประกอบแผนกรอง

• Fix the filter cover down to the slot of filter cover
with the guide on dust case, make sure that it is

 placed firmly.

• ปดฝาครอบแผนกรองลงโดยใหรองของฝาครอบแผนกรอง
 ตรงกับไกดของถังเก็บฝุน ตรวจสอบใหแนใจวาปดสนิทดีแลว

• Put the filter into the slot of the dust case.
• วางแผนกรองลงในตำแหนงใหตรงกับรองของถังเก็บฝุน

• Close the filter cover.
• ปดฝาครอบแผนกรอง

• Press the filter cover and slide the slide piece to lock
 in the direction of the arrow.

• กดฝาครอบแผนกรองลงแลวเลื่อนปุมเลื่อนล็อคไปตามทิศทางลูกศร

ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสชุดกรองฝุนครบทุกชิ้นแลวหรือยัง มิฉะนั้นอาจทำใหเครื่องเสียหายได

Make sure to assemble all the filter's parts. Otherwise, the machine might be damaged.

Groove
รอง

Guide
ไกด

Dust Case
ถังเก็บฝุน

Slide Piece
ปุมเลื่อน

ขอควรระวัง:

Caution:

Mark
มารค

Click
คลิก

Groove
รอง

Cyclone Cylinder Filter
ชุดกรองไซโคลน

Groove
รอง

Dust Case
ถังเก็บฝุน

Filter Cover
ฝาครอบแผนกรอง

Filter
แผนกรอง

Guide
ไกด

Click
คลิก
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Accessories and Preparation Before Use / ชื่อชิ้นสวนและการเตรียมกอนเร่ิมใชงาน

• Fit the dusting brush and the crevice nozzle on the tool
 holder of the telescopic pipe.
• When you remove the dusting brush and the crevice nozzle,
 pull the dusting  brush and the crevice nozzle toward
 the direction of arrow.
• เสียบหัวดูดแปรงขนและหัวดูดฝุนตามซอกเขากับที่เก็บอุปกรณเสริมของ
 ทอดูดฝุน
• เมื่อตองการถอดหัวดูดฝุนตามซอกออก ใหดึงหัวดูดฝุนตามซอกตาม
 ทิศทางลูกศร

• The Smart Head Monitor lights up in red while the body is in operation.
• มอนิเตอรหัวดูดอัตโนมัติจะมีไฟสวางสีแดง เมื่อมีการทำงานของเคร่ืองดูดฝุน

• When Smart Head starts to operate, the Smart Head Monitor will light up in the order of green � orange � red colors, 
 which means the machine operates regularly.
• The Smart Head Monitor does not light up while the rotation of the rotary brush is stopped by the “Auto Drive Mode Off/On”
 switch.
• The Smart Head Monitor does not light up while the protection device of the head is in operat  ion.
• เมื่อหัวดูดอัตโนมัติเร่ิมทำงาน มอรนิเตอรหัวดูดอัตโนมัติจะแสดงสัญญานไฟสีเขียว � สีสม � สีแดง ซ่ึงเปนการทำงานในสภาวะปกติ
• ไฟของมอนิเตอรหัวดูดอัตโนมัติจะดับขณะท่ีการหมุนของหัวแปรงหมุนถูกหยุดเม่ือกดสวิตช “เปด/ปดโหมดดูดอัตโนมัติ”
• ไฟของมอนิเตอรหัวดูดอัตโนมัติจะดับเมื่ออุปกรณปองกันของหัวดูดอัตโนมัติทำงาน

How to Store the Accessories Insert the Mains Plug Into a Socket

เสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบดังภาพวิธีเก็บอุปกรณเสริม

Tool Holder
ที่เก็บอุปกรณเสริม

Dusting Brush
หัวดูดแปรงขน

Smart Head Monitor
มอนิเตอรหัวดูดอัตโนมัติ

Crevice Nozzle
หัวดูดฝุนตามซอก

Socket
เตารับ

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

ควรถอดปล๊ักของเครื่องดูดฝุนออกจากเตารับ
เมื่อไมใชงาน

ขอควรระวัง:

Caution:

When the foreign objects are stuck inside the head, and the head is pressed
against the floor/carpet too firmly, the rotary brush will stop automatically to
protect the motor in the head from overheating. Turn off the power and
remove the foreign objects from the rotary brush.

หากเครื่องดูดฝุนทำงานในขณะท่ีมีวัตถุแปลกปลอมอยูในหัวแปรงหมุนที่กำลังหมุนหรือ
กดหัวดูดอัตโนมัติลงบนพื้นพรมแนบสนิทเกินไป หัวแปรงหมุนจะหยุดหมุนโดยอัตโนมัติ
เพื่อปองกันมอเตอรของหัวดูดอัตโนมัติเกิดความรอนสูง ควรนำวัตถุแปลกปลอมออกจาก
หัวแปรงหมุน และอยากดหัวดูดอัตโนมัติแนบสนิทกับพื้นหรือพรมมากเกินไป

ขอควรระวัง:

Caution:

Smart Head Monitor / มอนิเตอรหัวดูดอัตโนมัติ

(For CV-SC23V, CV-SC22) 
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22) 

(For CV-SC230V, CV-SC220V) 
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V) 

After washing, let the cyclone cylinder filter dry
up in the shade before use.

กรณีที่นำชุดกรองไซโคลนไปลางน้ำ ใหผึ่งใหแหง
ในรมกอนนำมาใชงานตอ

คำเตือน:

Warning:

Be careful while using scissors. Filter cloth might 
be severed, causing dust to get inside the mother
and damage the machine.

ระมัดระวังในการใชกรรไกรตัด อาจทำใหตัดผากรองขาดได 
ฝุนจะเขาสูมอเตอรทำใหเครื่องเสียหาย

คำเตือน:

Warning:

How to Clean the Cyclone Cylinder Filter / วิธีทำความสะอาดชุดกรองไซโคลน

• Turn the cyclone cylinder filter to “Unlock” following the arrow and pull the
 filter upward.
• หมุนชุดกรองไซโคลนไปท่ี “Unlock” ตามทิศทางของลูกศรและดึงยกข้ึนดานบน

• Wash the cyclone cylinder filter and clean with the
 filter brush.
• นำชุดกรองไซโคลนไปลางน้ำและทำความสะอาด
 โดยใชแปรงปดทำความสะอาด

• If dust and threads get tangled around the core of 
 cyclone cylinder filter, use scissors to cut and pull them out.
• หากมีเศษฝุน, ดาย ที่พันอยูกับแกนของชุดกรองไซโคลน ใหใชกรรไกรตัด
 แลวดึงออก

• Please wash the inside of the lid by tilting in the direction of
 the arrow.
• If there is dust stuck inside and hard to clean please remove
 the cyclone case and wash.
• กรุณาลางฝาถังดานในโดยการโยกในทิศทางของลูกศร
• หากมีฝุนติดแนนอยูภายในยากตอการทำความสะอาด

กรุณาถอดกรวยออก แลวนำไปลางน้ำ

การบำรุงรักษาMaintenance /

ในขณะเปดฝาฝุนอาจหกกระจายได ควรเปดฝาบนกระดาษหนังสือพิมพ ฯลฯ

As dust may spill during maintenance, use the newspaper etc. to catch dust.

หมายเหตุ

Note

How to Clean the Dust Case Assy / วิธีทำความสะอาดสวนประกอบของถังเก็บฝุน

To clean thoroughly by removing the inner cyclone case.
ในกรณีที่ตองการถอดกรวยเพ่ือทำความสะอาด

• Assemble the cyclone case.
• วิธีประกอบกรวย

• Removing the cyclone case.
• วิธีถอดกรวย

• Turn the cyclone case by set mark ▲ to “UNLOCK”
 follow the arrow  and pull out.
• หมุนกรวยโดยปรับมารค ▲ ไปท่ี “UNLOCK”
 ตามทิศทางของลูกศรและดึงออก

• Put cyclone case to cyclone cylinder filter.
 By set mark ▲ of cyclone case  meet with mark ▼ 
 of cyclone cylinder filter.
 Then turning cyclone case to “LOCK”
 follow the arrow direction until sound “click”.
• วางกรวยเขากับชุดกรองไซโคลน โดยปรับใหมารค ▲ ของกรวย
 ตรงกับมารค ▼ ของชุดกรองไซโคลนแลวหมุนกรวยไปที่ “LOCK”
 ตามทิศทางของลูกศรจนไดยินเสียง “คลิก”

Mark
มารค

Cyclone Case
กรวย

Cyclone Case Mark
มารคของกรวย

Cyclone Cylinder Filter Mark
มารคของชุดกรองไซโคลน

Unlock
ปลดล็อค

Lock
ล็อค

Cyclone Cylinder Filter
ชุดกรองไซโคลน

Scissors
กรรไกร
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How to Operate / วิธีการใชงานและการควบคุม

• Every time the ‘High/Low’ button
 is pressed, the mode changes in this loop
 order: “High” > “Low”.
• ทุกคร้ังที่กดปุม ‘แรง/เบา’ โหมดการทำงาน

จะเปลี่ยนไปตามลำดับวนรอบดังน้ี: “แรง” > “เบา”

• The rotation power of the rotary brush
 is switched according to the operation
 status of the body.
• กำลังการหมุนของหัวแปรงหมุนจะสลับตาม
 สถานะการทำงานของตัวเคร่ือง

• The power cord is stored neatly inside the cleaner using an automatic cord rewind.
 When cleaning is completed, unplug the mains and press the cord rewind pedal.
 The cord will automatically rewind.
• สายไฟจะถูกมวนเก็บเขาไวในเคร่ืองดูดฝุนอยางเปนระเบียบดวยระบบมวนเก็บสายไฟอัตโนมัติ
 เม่ือทำความสะอาดเสร็จแลว ถอดปล๊ักออกจากเตาเสียบแลวกดปุมสำหรับมวนเก็บสาย
 สายไฟจะมวนเก็บเองโดยอัตโนมัติ

To Adjust the Power

การปรับแรงดูด

• Every time the button is pressed during
 operation, operation switches in this loop
 order: “Power brush off” > “Power brush on”.
• ทุกครั้งที่กดปุมในระหวางการทำงาน การทำงานจะ
 เปลี่ยนไปตามลำดับวนรอบดังนี้: 
 “ปดหัวแปรงดูด” > “เปดหัวแปรงดูด”
• The cleaner will not operate even if the
 “Auto Drive Mode Off/On” switch is pressed
 while the operation of the body is stopped.
 The rotation brush will also not rotate.
• ตัวทำความสะอาดจะไมทำงานแมวาจะกดสวิตช
 “เปด/ปดโหมดดูดอัตโนมัติ” ขณะท่ีการทำงานของ
 ตัวเครื่องถูกหยุด หัวแปรงหมุนก็จะไมหมุนเชนกัน

To Stop the Rotation of the Rotary Brush
(Power Brush)

หยุดการหมุนของหัวแปรงหมุน (หัวแปรงดูด)

• Press the “Power Off” switch.

• กดสวิตช “Power Off”

To stop the operation

หยุดการทำงาน

Cord Rewind Pedal
ปุมมวนเก็บสายไฟ

For thorough carpet cleaning
สำหรับทำความสะอาดพรมอยางท่ัวถึง
For flooring, etc. cleaning.
When you want to clean quietly.
สำหรับทำความสะอาดพ้ืน ฯลฯ
เมื่อตองการทำความสะอาดแบบเงียบ
For normal cleaning
สำหรับทำความสะอาดธรรมดา

Risk of injury
• Do not block the suction inlet and press the “High/Low” 
 or “Standard” buttons. The hose may shrink suddenly
 and the cleaner body move jerk.

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
• อยากีดขวางบริเวณชองดูดและกดปุม “แรง/เบา”
 หรือ “มาตรฐาน” สายดูดฝุนอาจหดลงกะทันหัน
 และตัวเคร่ืองอาจเคล่ือนที่กระชาก

ขอควรระวัง:

Caution:

Power Control Button / ชุดแผงควบคุม

Automatic Cord Rewind / วิธีเก็บสายไฟอัตโนมัติ

If the cord does not fully rewind, pull out in short length and press the pedal again.
For smooth rewinding, turn the cord inlet toward the same direction as
the cord pulled out.

Direction:

หากมวนเก็บสายเขาเครื่องไมหมด ใหดึงสายไฟออกมาอีกเล็กนอยแลวกดปุม
สำหรับมวนเก็บสายอีกครั้ง เพื่อใหเครื่องมวนเก็บสายไดเรียบรอยใหหมุนสายไฟ
ใหอยูในทิศเดียวกันกับเวลาที่ดึงออกมา

ขอแนะนำ:

(For CV-SC230V, CV-SC220V) 
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V) 

After washing, let the filters dry up in the shade
before use.
กรณีที่นำแผนกรองไปลางน้ำ ใหผึ่งใหแหงในรม
กอนนำมาใชงานตอคำเตือน:

Warning:

Filter Cleaning / การทำความสะอาดแผนกรอง

• Remove the filter cover.
• ถอดฝาครอบแผนกรอง

• Hold the dust case handle.
• จับที่ดามจับ

• Slide the slide piece to unlock.
• เลื่อนปุมปลดล็อค

• Lift up the filter for cleaning.
• ยกแผนกรองออกเพื่อทำความสะอาด

• Clean the gap of filter with the brush or water.
• ใชแปรงปดฝุนที่ติดอยูตามรองของแผนกรอง หรือนำไปลางน้ำ

• Move the dust removal lever several times.
• โยกกานปดฝุนหลายๆ ครั้ง

• Open up the filter cover.
• เปดฝาครอบแผนกรองข้ึน

• Remove the filter.
• ถอดแผนกรองออก

• กำจัดฝุนออก
• Remove the dust.

• ในขณะกำจัดฝุนออกจากแผนกรอง กรุณาอยาเคาะ
 แผนกรองกับพื้น อาจทำใหเสียหายได

• Cleaning the dust in the filter.
• ทำความสะอาดแผนกรอง

การบำรุงรักษาMaintenance /

• When you remove the dust, in the clean filter
please do not pound in the floor.

 It may cause damage.

Direction:

ดามจับ
Dust Case Handle

แผนกรอง
Filter

แผนกรอง
Filter

แผนกรองแปรงทำความสะอาดแผนกรอง
Filter

กานปดฝุน
Dust Removal Lever

ขอแนะนำ:

กรุณาอยาใชแปรงอ่ืนนอกเหนือจากแปรงท่ีติดมากับ
ตัวเครื่อง

Do not use any other brush besides the attached.Direction:

ขอแนะนำ:

Filter Cleaning Brush

ปุมเล่ือน
Slide Piece

ฝาครอบแผนกรอง
Filter Cover
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How to Operate / วิธีการใชงานและการควบคุม

Position of the
Slide Knob

ตำแหนงปุมเล่ือน

Operation
ลักษณะการใชงาน

Max to Medium
แรงถึงปานกลาง

Medium to Min
ปานกลางถึงเบา

On/Off
เปด/ปด

• Suitable for cleaning the flat surface or the carpet.
• เหมาะสำหรับการทำความสะอาดบนพ้ืนเรียบ และบนพรม

• Suitable for cleaning the soft surface such as a curtain or a sofa.
• เหมาะสำหรับการทำความสะอาดบนพ้ืนท่ีออนนุม เชน ผามาน โซฟา

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

• เมื่อเลิกใชงาน ใหปดเครื่องทุกคร้ัง และเมื่อตองการเปด ใหกดอีกครั้ง

Power Control on the Body / การควบคุมการทำงานที่ตัวเครื่อง

On/Off Switch / สวิตช เปด-ปด

(For CV-SC23V, CV-SC22) 
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22) 

(For CV-SC23V only) 
(เฉพาะรุน CV-SC23V เทานั้น) 

How to Adjust the Length of Telescopic Pipe / วิธีการปรับทอปรับระยะดูดฝุน

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

• จับที่ดามจับ และอีกมือจับบริเวณทอ เพ่ือเลื่อนเขาออกปรับความยาวตามตองการ

• Turn the cleaner on or off by pushing the on/off switch.
• ทานสามารถเปดหรือปดการทำงานของเคร่ืองได โดยกดสวิตชเปด/ปด
 การทำงานท่ีอยูดานบนของตัวเครื่อง

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

ระวังอยาจับบริเวณน้ี ขณะเล่ือนปรับความยาวทอปรับระยะดูดฝุนขอควรระวัง:

Caution:

How to Control the Suction Power / วิธีควบคุมแรงดูด

• Suction pressure is reduced by moving the adjustment knob on the grip handle to expose a hole.
• The more the hole area is exposed, the lower the suction pressure is. Low suction pressure is
 recommended for cleaning curtains, blinds, delicate fabrics, etc.
• To decrease suction power, turn the adjustment knob so that the air could pass through the hole.
• แรงดูดจะลดลงเม่ือเลื่อนปุมปรับเพิ่มลดแรงดูดปรับระดับที่ดามจับเพื่อเปดชอง
• ยิ่งเปดพื้นที่ชองมากขึ้น แรงดูดจะยิ่งลดลง ควรใชแรงดูดต่ำในการทำความสะอาดผามาน มานบังแสง

หรือผาบอบบาง ฯลฯ
• เม่ือตองการลดแรงดูดลง ใหเลื่อนปรับเพิ่มลดแรงดูด เพ่ือใหลมผานรู

Adjustment Knob
ปุมปรับเพิ่มลดแรงดูด

(For CV-SC23V, CV-SC22) 
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22) 

สำหรับรุน CV-SC230V, CV-SC220V หากไมตอสายดูดฝุนเขากับตัวเคร่ือง
เมื่อกดสวิตชเปด/ปดแลว เครื่องจะไมทำงาน

For CV-SC230V, CV-SC220V, if the hose is not connected to the body,
on/off switch does not operate.

Direction:

ขอแนะนำ:

On/Off Switch
สวิตชเปด/ปด

Dust Removal / การกำจัดฝุน

• Put the dust case into a large trash bag, face the dust case lid downward, and press the dust disposal button.
• นำถังเก็บฝุนใสลงในถุงพลาสติกขนาดใหญและกดปุมเปดฝาครอบถังเก็บฝุน เทฝุนลงในถุงพลาสติกที่เตรียมไว

• Remove the filter cleaning brush attached to the
 side of the dust case.
• แกะแปรงทำความสะอาดแผนกรองท่ีติดอยูดานขางถังเก็บฝุนออก

• Close the dust case lid. Check that the rubber packing is attached to dust case firmly.
• ปดฝาครอบถังเก็บฝุนเขาที่เดิม ตรวจสอบใหแนใจวาขอบยางติดกับถังฝุนแนบสนิทดีแลว

• Remove dust in the dust case with brush.
• ใชแปรงทำความสะอาดฝุนที่เกาะติดในถังเก็บฝุนออก

การบำรุงรักษาMaintenance /

ทุกครั้งที่กำจัดฝุนในถัง ควรทำความสะอาดแผนกรองดวยEvery time you remove dust from the dust case, 
also clean the filter.

ถาฝุนไมหลนลงมาโดยงาย ใหเขยาถังเก็บฝุนโดยการเคาะท่ีดานขาง

If the dust does not easily fall out, shake the dust case
by tapping the sides.

หมายเหตุ

Note

ขอควรระวัง:

Caution:

Direction:

Risk of injury.
• When you unintentionally vacuum sharp objects such as glass shards or pins. 
 Be careful when performing maintenance.

Risk of injury.
While opening the filter cover, do not put
your finger in the A position.
• Your hand may get pinched.

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
• อาจมีการดูดวัตถุแหลมคมโดยไมตั้งใจ เชน เศษกระจกหรือเข็มหมุด ควรระมัดระวังเมื่อทำความสะอาด

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
ในขณะท่ีเปดฝากรองฝุน กรุณาอยาเอาน้ิว
สอดเขาไปในตำแหนง A
• เพราะอาจหนีบมือได

คำเตือน:

Warning:

ฝาครอบถังเก็บฝุน
Dust Case Lid คลิก

Click

ปดจนกระท่ังไดยินเสียง “คลิก”
Close until you hear a “click” sound.

แปรงทำความสะอาดแผนกรอง
Filter Cleaning Brush

ฝาครอบถังเก็บฝุน
Dust Case Lid

ถุงพลาสติก
Trash Bag

ฝุน
Dust

Dust Disposal Button

ขอแนะนำ:

ปุมเปดฝาถังเก็บฝุน

A
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How to Operate / วิธีการใชงานและการควบคุม

• You can do the cleaning by the operation method depending on the floor such as moving the head back and forth.
• คุณสามารถใชเคร่ืองดูดฝุนทำความสะอาดโดยเลือกวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับพื้น เชน เล่ือนหัวดูดอัตโนมัติไปมาหนาหลัง

How to Operate the Smart Head / วิธีใชงานหัวดูดอัตโนมัติ

ขอควรระวัง:

Caution: Risk of damage to the floor.
During operation, do not keep the head in the same position.
Do not firmly press the head against the floor.
• The floor may be damaged especially when such as cypress or padded flooring* 
 is used on the floor.
 These material may get easily damaged.
*Padded flooring is flooring which vinyl chloride or the like is used on 
  the cushioned surface.
• If dust gets tangled in the wheels, the wheels cannot rotate, which may cause
 wear and tear and floor damage.
 Periodically perform maintenance.
• If the brushes, wheels, rotary brushes, or roller are worn out, please consult with
 the dealer as soon as possible. (We recommend replacing the brushes, wheels,
 rotary brush, and roller simultaneously)

คำเตือน:

Warning: Risk of injury.
Do not place the head on parts of your body (on top of your foot, etc.)
when pulling the head.
• Your foot may be caught in the rotary brush.

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
อยาวางหัวดูดอัตโนมัติบนอวัยวะใดๆ ของรางกาย (บนเทาของคุณ ฯลฯ) เม่ือดึงหัวดูดอัตโนมัติ
• หัวแปรงหมุนอาจดูดเทาของคุณได

เสี่ยงตอการทำใหพื้นเสียหาย
อยาปลอยหัวดูดอัตโนมัติไวในตำแหนงเดิมขณะเครื่องกำลังทำงาน
อยากดจนหัวดูดอัตโนมัติแนบสนิทติดกับพื้น
• พื้นอาจไดรับความเสียหายโดยเฉพาะพ้ืนไมไซปรัสหรือพื้นบุไวนิลคลอไรด วัสดุเหลาน้ี
 จะไดรับความเสียหายงาย 
*พื้นที่ปูดวยวัสดุปูพื้นซ่ึงผิวหนามีการบุดวยไวนิลคลอไรด
• หากฝุนติดอยูในลอ ลอจะไมสามารถหมุนได ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหเกิดการสึกหรอและแตก และพ้ืนเสียหายได ทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
• หากหัวแปรง ลอ หรือหัวแปรงหมุนชำรุด โปรดติดตอ ตัวแทนจำหนายโดยเร็วท่ีสุด (แนะนำใหเปล่ียนหัวแปรง ลอ หัวแปรงหมุน
 และลูกกลิ้งพรอมกัน)

Flooring
พื้น

Carpet
พรม

Do the cleaning moving the head back and forth. Dusts are suctioned well when pulling the head.
• When cleaning a new carpet for the first time, the cleaner may collect many loose threads.

ทำความสะอาดโดยการเล่ือนหัวดูดอัตโนมัติไปมาหนาหลัง เศษฝุนจะถูกดูดไดดีเมื่อดึงหัวดูดอัตโนมัติ
• เม่ือทำความสะอาดพรมใหมเปนครั้งแรก เครื่องดูดฝุนอาจเก็บเศษดายที่หลุดออกมาไดจำนวนมาก

เพื่อปองกันไมใหพื้นหองเสียหาย เล่ือนหัวดูดอัตโนมัติไปตามแนวของพ้ืนหอง
• หากมีเศษฝุนหลงเหลืออยูบนพื้นขณะดึงหัวดูดอัตโนมัติเขา ใหดูดเศษฝุนนั้นโดยการยกหัวดูดอัตโนมัติ

To prevent damage on the floor, move the head along the Joint of the flooring.
• If any dust remain on the floor when pulling the head toward, Suck them by lifting the head.

การทำงานอาจยากลำบาก ข้ึนอยูกับประเภทของพ้ืน ในกรณีดังกลาว เปล่ียนมาเปนการใชงานแบบ “เบา”

Operation may become difficult depending on the type of flooring. In such cases, switch to “Low” operation.

หมายเหตุ

Note

Roller
ลูกกลิ้ง Wheels

ลอ

Brushes
หัวแปรง

Rotary Brush
หัวแปรงหมุน

Brushes
หัวแปรง

(For CV-SC230V, CV-SC220V) 
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V) 

 Filter Maintenance Sign / สัญญาณเตือนฝุนเต็ม และการกำจัดฝุน

• When the orange indicator appears in the filter maintenance 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.

• เมื่อสัญญาณเตือนฝุนเต็มสีสมปรากฏเต็มชอง ใหกำจัดฝุนในถังเก็บท้ิงกอนใชงานตอ
• การตรวจสอบสัญญาณเตือน ใหปรับระดับความแรงสูงสุด และยกหัวดูดฝุนข้ึนจากพื้น

• When you finish cleaning, remove the dust case and check the
“Dust Disposal Line”.

• Empty the dust case before exceeding the “Dust Disposal Line”.
• เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลว ถอดถังเก็บฝุนและเช็คขีด “Dust Disposal Line”
• กำจัดเศษผงในถังเก็บฝุนกอนที่จะเกินขีด “Dust Disposal Line”

• Push the cap button and open upper cover.

• Please do not remove the dust  with the vacuum cleaner standing. This may cause the dust spilled from the dust case.
• Please remove the dust first. When the dust settled on the unit, then put the dust case back into position.
• When holding or putting down the dust case, do not face the dust inlet downward. The dust may spill.

• กดตัวยึดฝาและเปดฝาดานบน

• กรุณาอยาถอดถังเก็บฝุนออกในสภาพท่ีตัวเคร่ืองตั้งขึ้น เพราะอาจทำใหฝุนหกออกมาจากชองเก็บฝุน
• ในกรณีที่ฝุนตกลงในตัวเครื่อง กรุณานำฝุนออกกอนแลวจึงใสถังเก็บฝุนเขาตำแหนงเดิม
• ขณะถือหรือวางกลองเก็บฝุน อยาใหดานทางเขาเศษฝุนหันลง ฝุนอาจหกกระจาย

• Remove the dust case.
• ถอดกลองเก็บฝุน

เมื่อสัญญาณเตือนฝุนเต็มสีสมปรากฏเต็มชอง
ไมควรใชเครื่องดูดฝุนตอไปโดยไมกำจัดฝุนในถังออก
เพราะจะทำใหแรงดูดต่ำลง และอุปกรณปองกัน
ความรอนจะทำใหเครื่องหยุดการทำงานอัตโนมัติ

When the orange indicator appears in the
window continuously, do not use the
vacuum cleaner without dust removal.
If the cleaner is used in such a condition,
air to the motor will be reduced and a thermal
protection device will automatically turn off
the unit.

การบำรุงรักษาMaintenance /

Checking the Dust Disposal Line / การตรวจสอบขีด Dust Disposal Line

How to Empty the Dust Case / วิธีถอดถังเก็บฝุน

หากใชเครื่องดูดฝุนหลังจากพนขีด “Dust Disposal Line” แลว ฝุนจะทะลักเขาไปในกลองไซโคลน หากตองการใหเครื่องมีกำลังสูงสุด
แนะนำใหกำจัดฝุนเปนประจำ

If you vacuum dust after exceeding the “Dust Disposal Line”, the dust will spill into the cyclone
chamber. To clean with high suction power, we recommend frequent disposal of dust.

หมายเหตุ

Note

ขอควรระวัง:

Caution:

Risk of electric shock or injury.
• Disconnect the plug from the
 socket when emptying dust.

เสี่ยงตอการเกิดไฟดูดหรือการบาดเจ็บ
• ถอดปล๊ักออกจากเตารับขณะกำจัดฝุน

คำเตือน:Warning:

When thermal protection device works, disconnect the power plug and check whether the dust compartment and filters are
full of dust. Check that no obstacle is in the hose or pipe.  After removing the obstacle, leave the unit to cool down until the
thermal protection device resets about 60 minutes.
เมื่อเครื่องดูดฝุนหยุดการทำงาน ใหถอดปล๊ักไฟออกแลวตรวจดูสวนเก็บฝุนและแผนกรองวาเต็ม หรือมีฝุนอุดตันหรือไม ตรวจดูวามีสิ่งกีดขวาง
ในทอดูด หรือทอตอหรือไม เมื่อกำจัดสิ่งกีดขวางแลว รอใหเครื่องดูดฝุนเย็นลงกอน จนกระทั่งอุปกรณปองกันความรอนรีเซ็ตประมาณ 60 นาที

ชองดูสัญญาณฝุนเต็ม
Filter Maintenance Window

ฝาดานบน
Upper Cover

เปด
Open

ขีด Dust Disposal Line
Dust Disposal Line

ถังเก็บฝุน
Dust Case

ตัวยึดฝา
Cap Button

ทางเขาเศษฝุน
Dust Inlet

ถังเก็บฝุน
Dust Case

ยกถังเก็บฝุนออก
Pull up the dust case

จับที่ดานหนาของตัวเคร่ือง

Hold down at the front
side of the body

ขอควรระวัง:

Caution:

Direction:

ขอแนะนำ:
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How to Operate the Smart Head / วิธีใชงานหัวดูดอัตโนมัติ

คำเตือน:

Warning: Risk of injury.
Do not touch the safety switch or the
rotating rotary brush of the head.
• The rotary brush may rotate.
 Be careful especially for children.

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
อยาสัมผัสสวิตชนิรภัยหรือแปรงหมุนของ
หัวดูดอัตโนมัติที่กำลังหมุนอยู
• หัวแปรงหมุนอาจหมุนได
 โปรดระวังเปนพิเศษโดยเฉพาะกับเด็ก

สวิตชนิรภัยของหัวดูดอัตโนมัติ
• เมื่อคุณยกหัวดูดอัตโนมัติขึ้นจากพื้น สวิตชนิรภัยจะทำงานและหัวแปรงหมุนจะหยุดหมุนเพื่อความปลอดภัยของคุณ

Safety switch of the head
• When you lift the head from the floor, the safety switch activates and the rotary brush stops rotating for your safety.

หัวดูดแบบปรับหมุนและชิ้นสวนแบน
• หากบิดที่จับทิศทางของหัวดูดอัตโนมัติจะเปลี่ยน คุณสามารถทำความสะอาดบริเวณชองไดอยางราบร่ืนโดยการหมุนหัวดูดอัตโนมัติ

Free-Moving Head and Flat Mechanism
• If you twist the grip handle, the direction of the head will change. Also, you can clean even gaps smoothly by turning
 the head.

• สามารถทำความสะอาดพ้ืนที่ต่ํา (8 ซม. หรือสูงกวา) และเขาถึงยาก เชน ใตเตียง ไดอยางวางใจ

• You can easily clean low (8 cm or more), hard-to-reach areas such as under
 the bed.

Safety Switch
สวิตชนิรภัย Stops

หยุด

Rotates
หมุน

Rotates
หมุน

Rotates
หมุน

Turn left
หมุนซาย

Turn right
หมุนขวา

Rotates
หมุน

The head does not rise.
หัวดูดอัตโนมัติจะไมยกขึ้น

Risk of damage to the floor.
• If the brushes, wheels, rotary brush, or roller are worn out,
 please consult with the dealer as soon as possible.
 (We recommend replacing the brush, wheels, rotary
 brush, and roller simultaneously.)

เสี่ยงตอการทำใหพื้นเสียหาย
• หากหัวแปรง ลอ หัวแปรงหมุน หรือลูกกลิ้งชำรุด โปรดติดตอตัวแทน
 จำหนายโดยเร็วที่สุด (แนะนำใหเปลี่ยนหัวแปรง ลอ หัวแปรงหมุน
 และลูกกลิ้งพรอมกัน)

ขอควรระวัง:

Caution:

If you twist the grip handle by
both hands, you can operate
the head easily.
หากบิดท่ีจับดวยสองมือ
จะสามารถใชงานหัวดูดอัตโนมัติ
ไดงาย

(For CV-SC230V, CV-SC220V) 
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V) 

How to Operate / วิธีการใชงานและการควบคุม

How to Store the Vacuum Cleaner / วิธีเก็บเครื่องดูดฝุน

• Hose, telescopic pipe, and  Multi Angle Head can be stored in assembled condition at two positions of the cleaner by using
the hook.

This combination allows you a space saving storage.
 1. Place the cleaner upright.
 2. Slide the storage hook of the head into the storage slot at the lower rear of the cleaner.
 3. Turn the hose around telescopic pipes to make it compact and stable.

วิธีการเก็บสวนประกอบตางๆ
 1. สามารถจัดเก็บไดโดยติดต้ังไวกับตัวเคร่ือง
 2. สามารถเก่ียวตะขอเกี่ยวสำหรับเก็บที่อยูตรงสวนของหัวดูดฝุนเขากับรองยึด
 3. สามารถเก็บสายดูดฝุนไดโดยพันสายเขากับทอปรับระยะดูดฝุน

• สายดูดฝุน, ทอปรับระยะดูดฝุน และหัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรมสามารถจัดเก็บ โดยติดเขากับเครื่องดูดฝุนไดสองตำแหนงดวยตัวยึดหัวดูด

(For CV-SC23V, CV-SC22) 
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22) 

Telescopic Pipe
ทอปรับระยะดูดฝุน

Hose
สายดูดฝุน

Storage Hook
ตะขอเกี่ยวสำหรับเก็บ

Storage Hook
ตะขอเกี่ยวสำหรับเก็บ

Storage Slot
รองยึด Storage Slot

รองยึด

• อยาหิ้วเคร่ืองดูดฝุนตรงตำแหนงฐานตั้งสายดูด
• อยาเก็บเคร่ืองดูดฝุนที่มีสายดูดใกลกับเตาอบหรือบริเวณที่รอน เพราะอาจทำใหเครื่องเสียหายเน่ืองจากโดนความรอนมากเกินไป

• Do not carry the cleaner in the hose stand storage position.
• Do not store the cleaner with the hose near a stove or a warm place. It may be damaged due to excessive heat.

หมายเหตุ

Note
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How to Operate / วิธีการใชงานและการควบคุม

• The head 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 head 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 power control knob (for SC23V only) or suction control.
• หัวดูดช้ินนี้มีแปรงอยูที่ดานหลังซ่ึงสามารถเลือกปรับไดวาจะใหแปรง “หดเขา” หรือ “ย่ืนออกมา” โดยกดสวิตชที่หัวดูดไปยังเครื่องหมาย “    ” (พรม) และ 

“     ” (พ้ืนราบ) ในการทำความสะอาดพรมใหกดสวิตชไปท่ีตำแหนง “หดเขา” ที่มีสัญลักษณ “    ” โดยใชเทากด หากรูสึกวาเครื่องดูดพรมแรงมากเกินไป
 จนเล่ือนหัวดูดฝุนยาก ใหลดกำลังลมดูดลง โดยปรับปุมควบคุมแรงดูด (เฉพาะรุน SC23V เทาน้ัน)

ขอควรระวัง:

Caution:

ขอควรระวัง:

Caution:

How to Operate the Multi Angle Head / วิธีใชงานหัวดูดฝุนสำหรับพื้นราบและพรม

Cleaning on the floor
การทำความสะอาดพ้ืน

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

กรณีใชทำความสะอาดบนพ้ืนไมออนๆ ไมควรใชแรงกดมากเกินไป 
เพราะอาจทำใหพื้นไมเปนรอยได

• ทำความสะอาดไดโดยไมตองยาย
 เฟอรนิเจอร

• สามารถทำความสะอาดใตเตียงได

• It is helpful for cleaning the gap 
 and edge of wall.
• สามารถทำความสะอาดซอกผนังได

• The gap between furniture can be 
 cleaned easily by twisting the grip

handle and adjust direction of the head.

• ชองวางระหวางเฟอรนิเจอร เพียงบิด
 ขอมือปรับทิศทางหัวดูดฝุน ก็สามารถ
 เขาถึงได

• Cleaning can be done without moving 
 any furniture.

• It is helpful for cleaning under the bed.

เมื่ออยูในตำแหนงทำความสะอาดพ้ืนราบ ไมควรใชทำความสะอาดพ้ืนพรม
(เพราะตองออกแรงดันมากขึ้น)

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

Cleaning corners and narrow places
การทำความสะอาดมุมหองและท่ีแคบ

When you twist the grip handle, 
the direction of the head can be 
changed easily.

เม่ือบิดดามจับหัวดูดฝุนจะเปลี่ยนทิศทาง
ไดอยางงายดาย

Move the head back and forth.

หัวดูดฝุนสามารถเล่ือนไปขางหนา-หลัง

Brush “projected” 
position
ขนแปรงย่ืนออกมา

Brush “withdrawn” 
position
ขนแปรงหดเขา

(For CV-SC23V, CV-SC22) 
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22) 

How to Operate / วิธีการใชงานและการควบคุม

How to Store the Vacuum Cleaner / วิธีเก็บเครื่องดูดฝุน

(For CV-SC230V, CV-SC220V) 
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V) 

• Compact Storage 
1. Detach the control panel from the extension pipe.
2. Wind the hose around the extension pipe.
3. Insert the detached control panel in between the hose and the extension pipe.

• การจัดเก็บแบบกะทัดรัด
1.  ถอดชุดแผงควบคุมออกจากทอตอดูดฝุน
2.  พันสายดูดฝุนรอบทอตอดูดฝุน
3.  ใสชุดแผงควบคุมท่ีถอดออกเขาระหวางสายดูดฝุนท่ีพันอยูรอบทอตอดูดฝุน

Risk of injury
• If you carry the cleaner with the head storage, the hose, extension pipe, or inlet may be detached.

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
• หากยกเครื่องดูดฝุนที่มีหัวแปรงเก็บอยู สายดูดฝุน ทอตอดูดฝุน หรือหัวดูดฝุน อาจหลุดออกมาจากรองยึดได

ขอควรระวัง:

Caution:

สามารถจัดเก็บแบบกะทัดรัดได แมหัวดูดปรับหมุนไดจะถูกตออยูกับชุดแผงควบคุม

You can store compactly even if the one-touch swivel brush is attached to the control panel.

หมายเหตุ

Note

• จัดเก็บโดยไมใหสายดูดฝุนถูกกด งอ หรือเสียรูป
• อยาเก็บเคร่ืองดูดฝุนที่มีสายดูดใกลกับเตาอบหรือบริเวณที่รอน เพราะอาจทำใหเครื่องเสียหายเน่ืองจากโดนความรอนมากเกินไป

• Store the vacuum cleaner so that the hose is not crushed, bent, or deformed.
• Do not store the cleaner with hose near a stove or warm place, it may be damaged due to excessive heat.

หมายเหตุ

Note
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• The beater on the head vibrates to beat the fabric items such as
 bedding, sofa etc., and remove dust and allergens.
• Operate the Electric Fabric Beat Head using the “High/Low/Standard”
 switch.
• Linen may stick to the beat head and hinder operation depending
 on the type of linen. In such a case, switch to "Low" operation.
• Removing bed sheets and covers makes cleaning more effective.
• บีตเตอรบนหัวดูดจะกำจัดไรฝุน และฝุนผง ฯลฯ บนวัสดุผา เชน ผาปูที่นอน และโซฟา
• เปดใชงานหัวดูดตีฝุนอัตโนมัติโดยใชสวิตช “แรง/เบา/มาตรฐาน”
• ผาอาจจะติดกับหัวบีตและขัดขวางการทำงาน โดยข้ึนอยูกับชนิดของผา ในกรณีดังกลาว
 เปล่ียนมาเปนการใชงานแบบ “เบา”
• การถอดผาปูที่นอนและผาคลุมเตียงออกกอนจะทำใหการทำความสะอาดมีประสิทธิภาพ
 ยิ่งขึ้น

ขอควรระวัง:

Caution:

How to Operate the Electric Fabric Beat Head for CV-SC230V / วิธีใชงานหัวดูดตีฝุนอัตโนมัติ เฉพาะรุน CV-SC230V

Attached to the Extension Pipe

ตอเขากับทอตอดูดฝุน
Attached to the Grip Handle

ตอเขากับชุดแผงควบคุม

ตองแนใจวาหยุดการทำงานของเครื่องดูดฝุนกอนทำการตอหัวดูดตีฝุนอัตโนมัติ บีตเตอรอาจเริ่มทำงานทันทีทันใด หากทำการตอระหวางที่เคร่ืองทำงาน

Be sure to stop operation of the body before attaching the Electric Fabric Beat Head. The beater may suddenly start moving
when attaching during operation.

เสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหาย
• อยาใชหัวดูดตีฝุนอัตโนมัติในการทำความสะอาดวัตถุอื่นนอกเหนือจากวัสดุที่ผลิตจากผา (เชน พ้ืน หรือพรม)
• เอามือออกหางจากบีตเตอรเมื่อบีตเตอรเคล่ือนที่ระหวางการบำรุงรักษา
• อยาใชงานหัวดูดตีฝุนอัตโนมัติขณะที่บีตเตอรถูกถอดออก

Risk of injury or damage
• Do not clean objects other than linen (such as flooring or carpet) with the Electric Fabric Beat Head.
• Keep your hands away from the beater when it moves during maintenance.
• Do not operate while the beater is removed.

หมายเหตุ

Note

Beater
บีตเตอร

How to Operate / วิธีการใชงานและการควบคุม

How to Store the Vacuum Cleaner / วิธีเก็บเครื่องดูดฝุน

(For CV-SC230V, CV-SC220V) 
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V) 

• Space Saving Storage
To store the cleaner more compactly
1 Remove the control panel from one touch zoom pipe.
2 Wind the hose around the one touch zoom pipe.
3 Hang the storage hook on the extension pipe.

• การเก็บรักษาแบบประหยัดพื้นที่
วิธีเก็บเครื่องดูดฝุนใหประหยัดพ้ืนท่ีไดมากข้ึน
1 ถอดสวนช้ินสวนชุดแผงควบคุมออกจากทอดูดฝุน
2�พันสายโดยหมุนเขากับทอดูดฝุน
3�แขวนตะขอเก่ียวสำหรับเก็บไวบนทอตอดูดฝุน

While pushing
ขณะที่ดันเขา

1

2

3

Storage Hook
ตะขอเกี่ยว
สำหรับเก็บ

• อยาหิ้วเคร่ืองดูดฝุนตรงตำแหนงฐานตั้งสายดูด
• อยาเก็บเคร่ืองดูดฝุนที่มีสายดูดใกลกับเตาอบหรือบริเวณที่รอน เพราะอาจทำใหเครื่องเสียหายเน่ืองจากโดนความรอนมากเกินไป

• Do not carry the cleaner in the hose stand storage position.
• Do not store the cleaner with hose near a stove or warm place, it may be damaged due to excessive heat.

หมายเหตุ

Note

• Easy Storage 2 / • การเก็บรักษาอยางงาย 2

Pull and slide the head to come to the unit.
ดึงสไลดหัวดูดอัตโนมัติเขามาหาตัวเคร่ือง
Insert the hose hook into the storage slot on the under side of the body.
เสียบฐานตั้งสายดูดเขากับรองยึดขางใตตัวเคร่ือง
Wind the hose around the one touch zoom pipe.
พันสายโดยหมุนเขากับทอดูดฝุน

รองยึด ฐานต้ังสายดูด

สไลด
Slide

Storage Slot Hose Hook
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 How to Store the Vacuum Cleaner / วิธีเก็บเครื่องดูดฝุน

• Hose, one touch zoom pipe, head can be stored in assembled
 condition at two positions of the cleaner by using hose hook
 of the one touch zoom pipe.
• สายดูดฝุน, ทอดูดฝุน และหัวดูดอัตโนมัติสามารถจัดเก็บ โดยติดเขากับ
 เคร่ืองดูดฝุนไดสองตำแหนงดวยตัวยึดหัวดูด

(For CV-SC230V, CV-SC220V) 
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V) 

One-Touch Zoom Pipe
ทอดูดฝุนแบบปรับความยาวได

Smart Head
หัวดูดอัตโนมัติ

Hose Assy
ชุดประกอบสายดูดฝุน

รองยึด ฐานตั้งสายดูด

สไลด
Slide

Storage Slot Hose Hook

• Easy Storage 1 / • การเก็บรักษาอยางงาย 1

Pull and slide the head to come to the unit.
ดึงสไลดหัวดูดอัตโนมัติเขามาหาตัวเครื่อง
Insert the hose hook into the storage slot on the back of the body.
เสียบฐานต้ังสายดูดเขากับรองยึดดานหลังของเคร่ือง
Wind the hose around the one touch zoom pipe.
พันสายโดยหมุนเขากับทอดูดฝุน

How to Operate / วิธีการใชงานและการควบคุม

ขอควรระวัง:

Caution:

ขอควรระวัง:

Caution:

 To use Accessories / วิธีใชงานหัวดูดแบบตางๆ
Crevice Nozzle

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

For cleaning at :
• Corners on stairs

• Corners on floor

How to adjust the length of One touch zoom pipe.
• Length of one touch zoom pipe can be
 adjusted easily by pulling the
 zoom pipe trigger while the
 Smart Head is fixed  by a foot Adjustment

Fix the head 

Zoom Pipe Trigger

หัวดูดฝุนตามซอก

One-Touch Swivel Brush

หัวดูดปรับหมุนได

สำหรับการทำความสะอาดบริเวณ : วิธีปรับความยาวทอดูดฝุนแบบยาว
• มุมบันได • ชองระหวางเฟอรนิเจอร     •  ซอกโซฟา
• มุมหอง

• Gap between furniture• Corners in closet
• Slits in sashes

• มุมตู
• ชองกรอบประตู, หนาตาง

• Gaps in sofa

•  Furniture •  Shelf  •  Ceiling and wall •  Window shade •  Air-conditioner •  Lighting fixture •  Sofa

• เฟอรนิเจอร • เพดานและผนัง • เครื่องปรับอากาศ • โซฟา

• Curtain

• มาน

• Thin carpet

• พรมเน้ือบาง

• ชั้นวางของ • กันสาดหนาตาง • โคมไฟ

• ความยาวของทอดูดฝุนสามารถ
 ปรับไดอยางงาย โดยการดึง
 ไกปรับความยาวทอในขณะท่ี
 ใชเทากดหัวดูดฝุนไวกับพ้ืน

การปรับ

ไกปรับความยาวทอ

กดหัวดูดฝุนไวกับพื้น

Under “Normal” operation

ในโหมดการทำงานแบบ “Normal”

Under “Low” operation

ในโหมดการทำงานแบบ “Low”

• อยากดลงบนพ้ืนผิวออนนุม เชน เปยโน เพ่ือปองกันการเกิดรอยขีดขวน

An angle of the brush 
can be changed.
สามารถปรับองศา
ของหัวแปรงได

Take up the dust stuck in the 
brush by the crevice nozzle.

How to set the brush (if the brush comes off during use)

กำจัดฝุนที่สะสมอยูตรงบริเวณ
หัวดูดไดโดยใชหัวดูดตามซอก

วิธีใสหัวแปรง (หากหัวแปรงหลุดออกมาในขณะท่ีกำลังใชงาน)
Crevice Nozzle

Brush
Enlarged View

Turning rail
Guide

While pushing

TurnInsertion slit

หัวดูดตามซอก

หัวแปรง

Extension pipe
ทอตอดูดฝุน

Control panel
ชุดแผงควบคุม

ภาพขยาย

รางหมุน
ไกด

ชองเสียบ

ขณะดึงออก

หมุน

� Place the guide's insertion slit firmly inside turning rail.
� จัดใหชองเสียบของไกดเขากับดานในของรางหมุน
� Will be fixed with a sound “click” when turning
� จะเขาท่ีเมื่อหมุนจนไดยินเสียง “คลิก”

(For CV-SC23V, CV-SC22) 
(เฉพาะรุน CV-SC23V, CV-SC22) 

Tips for Cleaning / เทคนิคการทำความสะอาดใหงาย

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

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

• สามารถเปล่ียนหัวดูดฝุนตามซอก
ทำความสะอาดซอกมุมบานได

• สามารถเปล่ียนหัวดูดฝุนตามซอก
ทำความสะอาดบริเวณซอกโซฟาได

• Use the crevice nozzle by pushing into
 the extension pipe or control panel.
• ใชงานหัวดูดตามซอกโดยการดันเขากับ
 ทอตอดูดฝุนหรือชุดแผงควบคุม

Dusting brush can be
turned to adjust the angle.
หัวดูดขนแปรงสามารถหมุน
เพื่อปรับมุมได Do not push on a soft surface like piano

to avoid scratches.

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

หามกดลงบนพ้ืนผิวท่ีเปนรอยงาย เชน เปยโน
เพื่อหลีกเลี่ยงการขีดขวน

Push
ดัน

�

(For CV-SC230V, CV-SC220V)
(เฉพาะรุน CV-SC230V, CV-SC220V)

�
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